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เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261118 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/10/2561 1 First lady คนที่แสนดี คนท่ีนารักอยางเธอ คงจะมี เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

2 มีผลตอหัวใจ นนท ธนนท X

3 รักนองคนเดียวววว(ภ.นองพี่ที่รัก) คําวารัก คําวารัก พูดวารัก ไมยากเทาไร ซันน่ี สุวรรณเมธานนท;นิชคุณ หรเวชกุล X

4 พริบตา x STAMP ทุกครั้งที่รูวาดาวตก ทั้งโลกจะมองขี้น ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);อภิวัชร เอื้อถาวรสุข √

5 คิดถึงจัง (มาหาหนอย) Hello ตอนนี้ทําอะไรอยู อยูกับใคร ที่ไหน โอต ปราโมทย √

6 นี่แหละความรัก (This is Love) เหมือนวาโลกหมุนเร็วทั้งที่ไมมีอะไร เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

7 ดวยความคิดถึง (โฆษณา Fujifilm) อยูตรงไหนหรือเธอ หลับสบายดี ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) X

8 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;ปณฑพล ประสารราชกิจ √

9 ของขวัญ มีเรื่องราวมากมาย ที่ไมมีใครไดฟง Musketeers X

10 สิ่งของ ฉันท่ีเคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

11 เพราะเธอ เพราะวาเปนเธอ เพราะวาเธอคือลมหายใจ สุพล พัวศิริรักษ (เบล);ปนัดดา เรืองวุฒิ √

12 คําตอบอยูที่หัวใจ(ซีรีส Sotus S) มันดีแคไหนที่เรานั้นไดรักกัน ตน ธนษิต √

13 I Found You (feat. Caption) เกือบไปแลวนะ ถอดใจแลวนะ คชา นนทนันท;กัปตัน ชลธร คงยิ่งยง √

14 กะทันหัน แปลกแตจริง สิ่งนี้ไมนาจะเกิดขึ้น Lowfat;ฟลม บงกช เจริญธรรม;รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท√

15 เวลาเธอยิ้ม Polycat X

16 รักก็คือรัก (ละครดาวหลงฟา) ไมมีเหตุผลสมใหรักกัน เมื่อเธอกับฉัน James VENUS √

17 ดวยความปรารถนาดี แมปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

18 รักกันไปทุกวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

19 รักเธอ 24 ชั่วโมง ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเชา ถามใจที่เหงา แกงสม ธนทัต √

20 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเปนคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

21 เขียนในใจ รองในเพลง แมไมรูวาเธออยูที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

22 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

23 เหตุผลที่ไมมีเหตุผล อาจจะมีเปนบางที ที่ฉันนั้นทําอะไรให GETSUNOVA √

24 ยังรักเธอเหมือนเดิม (ละครสุดสายปานคิดถึงแตเธอ แตเธอเมื่อกอน แววตา BANKK CA$H √

25 เกมหัวใจ แสตมป อภิวัชร เอื้อถาวรสุข X

26 กวาจักรวาล x Atom จะยอมนั่งจรวด ไปตรวจดาวอังคาร ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);ชนกันต รัตนอุดม √

27 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

28 โคตรจะภักดี O PAVEE X

29 เรื่องของเรา เธออาจไดยิน เสียงของบางคนบอกมา DA endorphine √

30 ระหวางเราสองคน เราสองคนอยูบนถนนเสนทางที่ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

31 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

32 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษฯเวลาที่ลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Calories Blah Blah √

33 เทาที่รูคือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไมรู เทาที่รูคือฉันรักเธอ กัน นภัทร √

34 รักหนึ่งคํา จดจําตลอดไป นาทีสุดทายของการพบกันใกลเขามา ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

35 รักที่เปนของจริง (Real Love) ทําไมใครที่เคยผาน ตองเปนเพียงคนที่ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

36 ยกเวนเรื่องเธอ (ละครCubic) ทางจะลึกลับซับซอน แตวาฉันรูวาจะทํา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

37 ไมธรรมดา คนธรรมดาที่ไมธรรมดา เคยเดินตามหา สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

38 อยูนี่ไง สิ่งหนึ่งที่ยังตามหามานาน แคสิ่งเดียว ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

39 ไมมีใครยังไงก็มีเธอ กับชีวิตที่มันไมมี หลักประกันอะไร ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ปราโมทย ปาทาน;เจนิส √

40 อยากใหรูวารักเธอ ตอใหฝนแรงแรงก็ไมหวั่นไหว Sound Cream √

41 รักเธออยูดี (ประกอบละครปญญาชนกนครัวรักเธอ เธอไมรู อยูอยางคนที่ไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

42 รักเอย อู อู อู อู อู...เคยคิดวาเจอแลว DA endorphine √

43 เธอเอาใจฉันไป พยายามไมฝนไปไกล ไมอยากจะกลับไป 25 Hours √

44 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสุดทายไดรึเปลา KLEAR √

45 คงเดิม (นั่งเลน Version) กับวันเวลากับฟาที่เปลี่ยน POTATO √

46 ในสายตาของเธอ หากเธอสงสัยวาตัวฉันคิดอะไรกับเธอ COCKTAIL √

47 เนื้อคู เนื้อคู ฉันยังไมเกิดซักที และดู บอย Peacemaker √

48 คูกรณี โวะ โอะ โอ อุโวะ โอะ โอ Yes'sir Days √

49 ปกเล็กเล็ก อยากเอาคําวารักในใจ ที่ฉันมีมากมาย วงชงโคบอย √

50 สงมือ (TRUST) เขาใจราย ทํารายเธอ ทําใหมองโลก LOMOSONIC √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261122 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/10/2561 1 ใครคือเรา Who we are from the star ใครกําหนด BODYSLAM √

2 หยุดคงไมไหว ก็ยังรักเธออยู ก็ยังรักอยูเต็มหัวใจ 25 Hours √

3 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

4 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

5 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

6 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

7 ขอบใจที่พูดแรง(Cover) ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน ปน Basher √

8 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

9 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK
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10 กลับมาไดไหม คําวารักที่เคยไดยิน จากนี้ไมมีอีกแลว S.D.F √

11 ฉันคนเดียวที่รู Musketeers X

12 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

13 คงไมทัน สงกรานต รังสรรค X

14 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

15 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

16 ออด ออด The Richman Toy X

17 นวด ใครบางคน ทําใหฉันตองปวดใจเจากรรม ปาลมมี่ √

18 รูสึกดี ไมตองคิดเลยถาในวันนี้ไมมีเธอ NO MORE TEAR √

19 อยาเพิ่งใจราย รักคือความเขาใจ ที่ควรจะมีใหกัน THE MOUSSES √

20 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

21 ปก โหย..หา..แสงดวงดาว ลองลอยวน PARADOX √

22 สงมือ (TRUST) เขาใจราย ทํารายเธอ ทําใหมองโลก LOMOSONIC √

23 โปรดฟงอีกครั้ง เราเดินทางมาไกล โปรดฟงเสียงเรา COCKTAIL;เจง Big Ass √

24 คําตอบที่เธอเลือก ฉันก็ไมรูจะเอาชนะเขายังไง แคเห็นคําตอบ Yes'sir Days √

25 แสงสุดทาย (G19 Version) รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ BODYSLAM √

26 หัวใจเสือดํา ปาลั่นสะทาน เสียงคํารามเรียกรอง... Retrospect √

27 น้ําใตศอก สกายพาส X

28 เสร็จแลว พูดจาจะจาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ. X

29 แจ็คผูฆายักษ ฟกกลิ้ง ฮีโร;เตา Sweet Mullet X

30 รักจริงรักปลอม เธอเปลี่ยนจากรักปลอมเปนรักจริง CLASH √

31 ทาทาย Ebola X

32 โคตรเกา Last Fight For Finish;Sunny Day X

33 จะเปนจะตาย ไมเคยคิดเลยวาตองมาใจสั่น Sweet Mullet √

34 ซ้ําซ้ํา รู แตไมเขาใจ วาทําไมรักเธอทั้งๆที่ Paper Planes √

35 ไมรักก็ปลอย(DELETE) Cookie Cutter X

36 ไมผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

37 ไดไหม บาดแผลที่เธอโดนเขาทําราย Minor Third √

38 รอเธอกลับมา ประตูยังคงเปดรอ สิ่งของของเธอวางไว The Answer √

39 บทเพลงปศาจ สายตาที่ออนโยนของเธอ หัวใจที่ฉันไมเคย The Dust X

40 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

41 Geisha Blues Tape X

42 ไมไดตองการรักแท ตองพิสูจนตัวเอง อีกสักกี่รอยครั้ง Instinct;เจเจ ภัสพงษ พูนวัฒนาพงษ √

43 พบเพื่อเพียงผาน เรื่องราวระหวางสองเรา ฉันเขาใจ ZEAL √

44 เอาที่สบายใจ บอกตัวเองไว ใหทําใจดีดี The Ambulance √

45 ฝนโปรยปราย ทําไมฝนโปรยอยางนี้ ทําไมยิ่งคิดยิ่งหนาว The Dai Dai √

46 ออกซิเจนเปนพิษ (Oxygen Toxicity)หลงเขาไป ในความรักที่เราตางเขาใจ กวาง AB NORMAL √

47 คนที่ฆาฉัน รอฉันหนอย ฉันตามไมคอยทัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

48 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

49 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา วงอโศก;พี สะเดิด √

50 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261134 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/10/2561 1 เบิดแลวบอ...ฮัก (Cover) เคยโพสต เคยแท็ก ถึงนองอยูประจํา มนตแคน แกนคูน √

2 อายตั๋ววาฮักนอง บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย ขาวทิพย ธิดาดิน √

3 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย เบียร พรอมพงษ √

4 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ กานตอง ทุงเงิน √

5 เก็บเศษแกว (Cover) ดวงตาซื่อ ๆ นี่หรือคือคนอกหัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

7 ฝากเบิ่งแนเดอ(Cover) บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ ดอกออ ทุงทอง √

8 เคิงใจ (Cover) สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา ตรี ชัยณรงค √

9 ในความคึดฮอดมีแตอายผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ตั๊กแตน ชลดา √

10 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว (Coverฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ลําเพลิน วงศกร √

11 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม Cover ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก เจมส จตุรงค √

12 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส เวียง นฤมล √

13 กรณิการ(Cover) อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา ตรี ชัยณรงค √

14 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

15 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ตั๊กแตน ชลดา √

16 นายรอยหนาลิฟต ทํางานแกรมมี่แตมีหนาที่เปนยาม ไมค ภิรมยพร √

17 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

18 กลับคําสาหลา (Cover ) คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 กลับคําสาอาย คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที กานตอง ทุงเงิน √

20 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา ขาวทิพย ธิดาดิน √

21 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตาย อรทัย √

22 หอหมกฮวกไปฝากปา ตั๊กแตน ชลดา X

23 เอาผัวไปเทิรน(ล.ดาวจรัสฟา) เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไป สม พฤกษา √

24 รองูเขาฝน หงอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ งู รีบมาเขาฝน หญิงลี ศรีจุมพล √

25 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น ขาวทิพย ธิดาดิน √

26 เจาตั๋ววาฮักอาย (Battle) บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย เบียร พรอมพงษ;ตรี ชัยณรงค √

27 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

28 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ(Cover) เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ตรี ชัยณรงค √

29 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมเพลงลูกทุง สลับกันรอง พ่ีนอง2
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30 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

31 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ ตาย อรทัย √

32 คนบมีใจ ไหนบอกคึดฮอด แคกอดก็บเต็มใจ ศิริพร อําไพพงษ √

33 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย ตรี ชัยณรงค √

34 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

35 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแคน แกนคูน √

36 พี่ชายชั่วคราว ยืมเปนพี่ชายไดไหมชั่วคราว ตาย อรทัย √

37 มนตรัก ต.จ.ว. เมื่อแลงวางบ อายขอพอหนาจักหนอย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค ภิรมยพร X

39 แผลเปนวันวาเลนไทน ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทน ตั๊กแตน ชลดา √

40 สุดทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ มนตแคน แกนคูน √

41 เคิงใจ(Cover) สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา ดอกออ ทุงทอง √

42 ฝากเบิ่งแนเดอ(Cover) บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

43 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได เสถียร ทํามือ √

44 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา ศิริพร อําไพพงษ √

45 ใจสารภาพ แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน ตาย อรทัย √

46 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให ไผ พงศธร ศรีจันทร √

47 นั่งเฝาเขาจีบ ไผโทรมานอคือเวานําเขามวนแท เตา ภูศิลป √

48 อยาปลอยมือ หากวาเธอไมชวยดึงฉันไว คงหลงทางไปไหน ลํายอง หนองหินหาว √

49 ใหเอิ้นอายวา..ผูบาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว เสถียร ทํามือ √

50 เธอคือดวงใจ โลกมีความหมาย...จากวันที่ใจเรา ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261133 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/10/2561 1 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

2 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

3 ผัวใหม ศร สินชัย X

4 นองมีผัวแลว สองขาคูนี้ ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

5 สิเหลือบ ศร สินชัย X

6 เมียเกา หากวาอายไดฟงเพลงนี้ หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

7 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

8 ฝากเบิ่งแนเดอ(Cover) บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ ดอกออ ทุงทอง √

9 ชวยขุดหลุมฝงถายังสงสาร สภาพของอายตอนนี้ คืออีหลีคือจั่งผีบา ศร สินชัย √

10 เคิงใจ(Cover) สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา ดอกออ ทุงทอง √

11 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําที่เฮาเวากัน ศร สินชัย √

12 รักพายที่แกงสะพือ นองไปเที่ยวสงกรานตที่แกงสะพือ ดอกออ ทุงทอง √

13 หนองบัวแดงแทงใจ ศร สินชัย X

14 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

15 อินดี้ขาดง อายเปนหละผูบาวบานๆ งานบานใด ศร สินชัย √

16 ทายาทเซียงเหมี่ยง หละเรื่องตั๋วสาวบมีไผเกินอาย ดอกออ ทุงทอง √

17 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สินชัย √

18 เบอรโทรเจาชู อยาบอกไผเดอเบอรโทรอาย ลับเฉพาะ ดอกออ ทุงทอง √

19 หัวหนาผูบาวแนว อยากเปนแฟนนองหลาแตหนาตา  บให ศร สินชัย √

20 สูเพื่อนองไดไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ดอกออ ทุงทอง √

21 ผูบาวเหรียญบาท อายคนขายแรงเงินแบงคบแนนกระเปา ศร สินชัย √

22 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

23 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาขี้กระตาย ศร สินชัย √

24 บแมนตั๋วบนอ แมนอีหลีบนอคําอายวาบมีไผใจวาง ดอกออ ทุงทอง √

25 เอิ้นกันวาแฟนอีกที ปดบัญชีชูเกา ขี้ฟายังไหลยวยหยาว ศร สินชัย √

26 โทรศัพทจับผัว ญ.ฮัลโหล ฮัลโหล ไดยินบนิเฮ็ดหยังอยู ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

27 ติดประชุม ฮัลโหลๆเฒาๆเฮ็ดหยังอยู ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

28 พอปานกัน ช.ปากขึ้นสิหนีสิหนีจมขึ้นละสิหนีสิหนี ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

29 ผูสาวมักเวาผูบาวขี้คุย อายศรๆสิฟาวไปไส ใหออคุยนํา ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

30 อายสวนยางนางสวนออย ช.สาวไรออยมายืนคอยไผนอหรือคอยแฟน ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

31 ฟามืดบดน ฟามืดกะคงบดน เห็นสนตะเว็นยามเชา ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

32 คึดนําเขาเฮ็ดหยัง ผูชายคือเจากินเหลาบคือดอกอาย ดอกออ ทุงทอง √

33 น้ําตาลืมคราว คําวาผิดหวังมาเปนตาซังแทหนอ ศร สินชัย √

34 ขออาง...คนเบิ๊ดใจ คําวาบวางคือขออางของคนเบิ๊ดใจ ดอกออ ทุงทอง √

35 ลูกจางขอรอง เห็นวาไดเปรียบกะอยาสิเหยียบกัน ศร สินชัย √

36 ขายกอยคอยอาย ขายกอยคอยอาย อยูเพิงนัดใจ ดอกออ ทุงทอง √

37 ของหมั้นเปนของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปจึงได ศร สินชัย √

38 ฝาก บ.ข.ส. ดวน บ.ข.ส. พาอายลับลาขอบฟา ดอกออ ทุงทอง √

39 คอยนองที่หองเชา หองเชาของพี่มีตูเย็นแลวเดอคําแพง ศร สินชัย √

40 อกหักวันแหเทียน น้ําตาหลนแลวสาวอุบลคนนี้ ดอกออ ทุงทอง √

41 ฝากฟาไปลานอง ละฝากหัวใจไปนําฟา ศร สินชัย √

42 ถามใจกับสายลม เสียงนกแจนแวน รองเพลงแคนกลอม ดอกออ ทุงทอง √

43 ขอโทษแมลูกแพรัก กราบลงแทบตักลูกอกหักแลวเดออีแม ศร สินชัย √

44 คอยคิวจอดใจ ละซัง..ผูชายหลายชู..ใจเพิ่นมี ดอกออ ทุงทอง X

45 อิจฉามือถือ ช.ตั้งแตเจามีมือถือกะบคือเกา ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

46 ยาหมอสั่ง โอละนอๆ.....เออ....นองเมีย ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

47 กินดองนองเมีย ศรีๆมื้อนี้เปนมื้อสันตวันดี มื้อเอาปลา ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

48 ออนซอนอีสาน สมแลวคําเลาขาน คนอีสานน้ําใจดี ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

49 ไปถอนคําสาบาน มื้อเชาบานเฮาสิมีงาน ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
ลูกทุงคูฮิต ศร สินชัย-ดอกออ ทุงทอง
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50 นาทงนอย ถาหากเบิ่งวาเขานั้นบแมน คนสิฝาก ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261110 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/10/2561 1 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

2 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

3 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

4 คําฮัก แซ็ค ชุมแพ X

5 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

7 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

8 เบิดแลวบอ...ฮัก เคยโพสต เคยแท็ก ถึงนองอยูประจํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

9 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

10 ของเลน ดอกเหมย เพ็ญนภา สมสุข X

11 หอหมกฮวกไปฝากปา ลําเพลิน วงศกร X

12 วันนี้ตองดีกวา กอง หวยไร X

13 แพน็อค ตาร ตจว. X

14 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

15 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

16 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 นองไดตาย อายไดแตง มื้อที่อายกินดอง..นอง นั่งฮอง..ไห ตั๊กแตน ชลดา √

18 สิใหอายขาดใจ...พุนบอ ใจดํา ด๊ํา ดํา เอาหยังนอทําหัวใจ มนตแคน แกนคูน √

19 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

20 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

21 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

22 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

23 แนวคนเบิ่ดใจ บอส ธีรพงษ วีหก X

24 ทานหมาอยาหัวซากัน เนสกาแฟ ศรีนคร X

25 ผูสาวเกาอยาเวาดัง ออมแอม ปยธิดา X

26 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

27 เก็บเศษแกว (Cover) ดวงตาซื่อ ๆ นี่หรือคือคนอกหัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

29 รอเช็คเน็ตไอดอล ตุม พิชิตชัย X

30 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

31 บเปนหยัง กอง หวยไร X

32 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

33 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

34 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

35 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

36 กอนสิไป อยูซื่อซื่อเจากะมาเฮ็ดแบบนี้ อยูซื่อ พี สะเดิด √

37 คนบฮูใจ อายมักไปเที่ยวไส เจานั้นกะฮูจักดี เน็ค นฤพล √

38 เมี่ยน กุง สุภาพร สายรักษ X

39 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

40 ชีวิตดี๊ดี จั๊ด จา ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

41 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

42 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

43 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

45 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

46 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

47 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

48 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

49 คนใช เกิดชา อยากฮักสิตาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ √

50 อยูเย็นเปนโสด อยูเย็นเปนโสด..อยางนี้..ไมมี..แฟนก็ หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0561037 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/10/2561 1 เตลิด ZEAL X

2 แบบไหนที่เธอรัก (ละครเงารักลวงใจ)จิตใจทําดวยอะไร เหตุใดจึงไมรักกัน ZEAL √

3 สองรัก แตกอนแตไร เขาใจ วาการเปนคนรัก ZEAL √

4 ฉันกําลังจะตาย เธอกําลังทําลายชีวิตคนคนนึง เธอวารัก ZEAL √

5 จูบลา จับมือเธอเอาไวขางกาย จูบลากัน ZEAL √

6 สัมผัสที่เจ็บ กอนเคยฟงเพลงรักเพลงเศราใจ..ดูละคร ZEAL √

7 พบเพื่อเพียงผาน เรื่องราวระหวางสองเรา ฉันเขาใจ ZEAL √

8 บุคคลตัวอยาง คนเรามีหัวใจ เลยทําใหมีความรูสึก ZEAL √

9 รักไมทําราย ไมผิด ที่เธอจะคิดปดหัวใจ ZEAL √

10 ยังไมตาย หลับตาซะตัดใจซะ อยามาทางนี้อีก ZEAL √

11 วินาที หนี่งวินาทีที่มี หากทิ้งใหมันเดินผานไป ZEAL √

12 คนบา อยามาเลย อยามาเลย อยากลับมา ZEAL √

13 รักเธอทั้งชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ที่ทําใหเราไมควร ZEAL √

14 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อที่ตองแสดงแกลงทําเปน ไมสนใจ ZEAL √

15 หมดชีวิต(ฉันใหเธอ) หมดชีวิตฉันใหเธอ แตวันนี้หัวใจเธอ ZEAL;บัวชมพู ฟอรด √

16 ดาว มองทองฟา ดูเวลาโดยใชดวงดาว ZEAL √

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ลูกทุงรับประกันฮิตลานเปอรเซ็นต2

Signature Collection of ZEAL
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17 เสี้ยม หูฟง แตเธอไมยั้งคิด ไอฉันจะถูกจะผิด ZEAL;Thaitanium √

18 ลมทั้งยืน อยูๆ เธอก็มาบอกลาฉัน อยูๆ ก็เสียใจ ZEAL √

19 ไมตองการเห็นบางคน (ที่ไมรักกัน) อยาคิด อยากลัว ฉันจะตาย ZEAL √

20 รักไมได...ไมใชไมรัก(ละครศิราพัชรฯ)อยูตรงกลาง ระหวางเสียงหัวใจ ZEAL √

21 โงเขลา ฉันควรรูตัว วาเปนแคคนคนนึง ZEAL √

22 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ZEAL √

23 ไมรูทําไม ไมเคยรูเลย วาความผิดหวัง มันเจ็บ ZEAL √

24 อยาอยูคนเดียว เขาใจที่เธอเจ็บ เขาใจที่เธอ ZEAL √

25 ยิ่งหามยิ่งหวั่นไหว ZEAL X

26 เพราะฉะนั้น (ละครเพลิงทระนง) เมื่อฉันนั้นทุกข แลวใครจะทุกขดวย ZEAL X

27 เหยียบดาว จะไปดวงดาวที่ไกลสุดปลายฟา ZEAL √

28 สัตวเลื้อยคลาน ใครบอกใหเขาเปนคนดี..ใครอบรมเขามาเปนป ZEAL;จิรศักดิ์ ปานพุม √

29 เหวี่ยง เคยไหมเธอ เคยเบื่อเคยเซ็งอยางแรง ZEAL √

30 คําสาป เปนเพราะฉันมีดีไมพอหรือไง ทําไมฉัน ZEAL √

31 หลังชนฝา อยางนั้นก็ไมดี อยางนี้ก็ไมงาม ZEAL √

32 สมรภูมิไฟ (ละครศิราพัชร ดวงใจนักรบออกศึกเราไมกลัวใคร ยืนในสมรภูมิไฟ ZEAL √

33 สิ่งแปลกปลอม มองทางไหนก็ดูเขาที..เธอคนน้ีชางดูงดงาม ZEAL √

34 หรือวาเธอไมรู (ละครมหาชนชาวแฟลตอาจจะเปนเพราะวาใกลเกินไป ZEAL √

35 ความรักคือการตอสู คนบางคนเกิดมาเพื่อทําใหเราตอง ZEAL √

36 ไมรัก...ก็แคบอกไมรัก อยาหวงฉันไมตองสงสารฉันรูวาฉัน ZEAL √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561126 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/10/2561 1 รูตัวหรือเปลา รูตัวหรือเปลา จากวันที่เธอ เปเปอรแจม √

2 แคหลับตา เรายืนหางกัน แคเพียงเอื้อมมือ หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

3 โธเอย..เด็กเด็ก นี่เหรอ ผูชายคนที่ฉันรูจัก หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

4 ไมใชตัวฉันเลย (ละคร เจาแมจําเปน) ใครใครก็คงเขาใจวาฉัน ลึกลับซับซอน หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

5 กลับไปกลับมา คนอยากไปเขาจึงบอกลา คนอยากมา หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

6 หยาบคาย การโกหกบางครั้งก็ฟงรูสึกดี ในบางสิ่ง หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

7 คนเกงของฉัน ถึงใครคนหนึ่ง ที่เคยมีใจ ถึงคนที่เคย หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

8 ใหมันเปนไป เมื่อมีบางครั้งที่ยังเสียดาย หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

9 คลายคลาย..วาใช บอย บอย ที่เจอเรื่องราวมากมาย เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม);หฤทัย มวงบุญศรี √

10 ไมเห็นใครแนนอน เวลาที่ฝนเทลงมา หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

11 ยิ่งสูงยิ่งหนาว กอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

12 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแจม √

13 กลางสายหมอก กลางสายหมอก เด็กคนนึงวิ่งตามผีเสื้อ หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

14 จะภาวนา ทําไปเลยจะทําอะไรก็ทําไมหามอะไร หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

15 คูแท แลววันหนึ่งเธอนั้นก็มา ฉันรูสึก หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

16 เพราะฟากวาง เพราะวามีทองฟากวาง เปเปอรแจม √

17 คืนไรเงา ทําไมชีวิต ไมเคยเปนใจ คนหาอยางไร หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

18 อธิษฐาน ฉันไมรูควรบอกเธอวายังไง หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

19 ฉันรูสึก ดิน น้ํา ตนไม ทะเล ทราย กอนหิน หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

20 เพราะเทาคูนี้ เพราะเทาคูนี้ใชไหม พาใหเรา เปเปอรแจม √

21 ลืมตา บอกใครใครใชไหม วาเธอไมมีใคร หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

22 ลูกไมของพอ (ละครลูกไมของพอ) พออดทนตรากตรํา เพื่อเรามานาน หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

23 ตํานานคนโชคดี ฟง ที่เขาไดพูดเขาบอกกัน วาเรา หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561147 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/10/2561 1 แฟนจา แฟนจาฉันมาแลวจะ อยูนี่แลวนะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 มาทําไม เดิน...อินางเอย อิหยังอาย เดินมานาน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);จินตหรา พูนลาภ √

3 พริกขี้หนู เผ็ดจริงจริง เลยนะตัวแคนี้ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

4 คูกัด ลิ้นกับฟนพบกันทีไรก็เรื่องใหญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

5 สวัสดีปใหม หนาวๆๆๆๆ นั่งๆนอนๆ ตองหมผาหม ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

6 Too Much So Much Very Much จากเปนคนที่เคยเฉยชา ผานคืนผานวัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

7 โอละหนอ...My Love ฝากเอาไวกอนนะ ขอทีวันนี้ไมเอาละ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

8 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไมจาง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

9 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

10 ซอมได มีอะไรมันพังไป เชิญเอามาที่เรา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

11 ลองซิจะ ก็เห็นซุบซิบ ซุบซิบ วาพี่เปนหรือไม ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

12 รองเพลงกันหนอย ขอฝากบทเพลงมาใหรองจากใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

13 ขออุมหนอย มันบังเอิญใหมาเจอสาวนอย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

14 ตอเวลา รักนั้นคืออะไร ก็เปรียบกัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

15 เราจะยิ้มใหกัน อยูกับคนที่มีอะไรตรงกัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

16 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทีไมอาจรู ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

17 รักหนักแนน มามาเถิดมารักกับฉัน ฉันจะเก็บเธอไวกับใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

18 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

19 เลาสูกันฟง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

20 คนไมมีแฟน ในชีวิตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

21 คนแพที่ไมมีน้ําตา(ล.อยาลืมฉัน) อาจดูเหมือนฉันไมมีหัวใจ ที่คอยแต ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

22 ตองโทษดาว... ความจริงที่ฉันตองการเก็บไว มันทําให ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

23 คูแท แลววันหนึ่งเธอนั้นก็มา ฉันรูสึก ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

24 ไมแขงยิ่งแพ แนนอน เมื่อเรารักเขาเขาแลว ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

แฟนจา The Original Version เบิรด

The Masterpiece อุ หฤทัย
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25 ฝากฟาทะเลฝน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

26 นางนวล นางนวลเจาเอยทะเลกวางใหญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

27 เหมือนเปนคนอื่น เธอจะอยูที่ไหน ฉันน้ันไมเคยหาง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

28 อยาตอรองหัวใจ ฉันเคยทุมเททุกอยางใหเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

29 ผูชายอยางฉัน ไมใกลเคียงใชไหมอะไรที่ฉันเปน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

30 ชีวิตเดี่ยว x Getsunova อยูตรงนี้แคเพียงลําพัง กับความเหงาที่ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);GETSUNOVA √

31 เหนื่อยไหม เจอะเธอทุกทุกครั้ง พรอมรอยน้ําตา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

32 มีแตคิดถึง เหมอมองไกล ไปถึงดาว ที่เคยจอง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) X

33 พักตรงนี้ พักตรงนี้ดีกวา หยุดและพักใหคลาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

34 ชีวิตลิขิตเอง (Life Designer) กอนเคยเชื่อในลิขิตฟาดิน ปลอยชีวิต ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

35 เธอ...ผูไมแพ ในชีวิตของคนทุกคน ตองเคยผานรอน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

36 ความสุข ความทรงจํา ไมมีที่สิ้นสุด ฝากใจไวใหเธอกับฉัน หวงใยกัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261123 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/10/2561 1 รถคันเกา เบรคเสื่อมควันดําไฟทายไมดีรถฉันมันเกา ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

2 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

3 สมดั่งใจ สมดั่งใจเธอหรือเปลา ไดขาววาเขามี แอมมี่ The bottom blues √

4 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน 25 Hours √

5 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ THE MOUSSES √

6 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

7 ฝงในใจ ETC X

8 มีผลตอหัวใจ นนท ธนนท X

9 คนที่ไมใช O PAVEE X

10 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

11 คืนสุดทาย PARATA X

12 ขอบใจที่พูดแรง(Cover) ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน ปน Basher √

13 เท เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร THE MOUSSES √

14 ใชเขาหรือเปลา ใชเขาคนนั้นหรือเปลา ที่เธอแอบไปหาเขา ARM SONG √

15 ตราบที่ยังหายใจ คนนึง คนที่ไมมีครบครัน มีชีวิตแค จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

16 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

17 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

18 อยาบอก ไมจําเปนตองอธิบายอะไร ก็ได เก็บคําพูด ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

19 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

20 กลับมาไดไหม คําวารักที่เคยไดยิน จากนี้ไมมีอีกแลว S.D.F √

21 เราไมรูจักกัน เธอไมรูจักฉัน เราไมรูจักกัน ลุลา √

22 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

23 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

24 อยากเจอ (Reason of loneliness) Blue Shade X

25 ถาชาติหนามีจริง มันจบไปแลว ย้ําในใจไมใหไปคิดถึง INSTINCT √

26 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

27 ดื่ม ฉันรูแลว ที่เรานัดกัน เพื่อมาบอกลา SKALAXY √

28 พูดไมไดสักที เธอจะรูบางไหม วาใจฉันมันรักเธอแคไหน Yes'sir Days √

29 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย Y NOT 7 √

30 ขวดน้ําตา น้ําตาเลยเช็ดหัวเขา เขาไมรักเรา วาสนา √

31 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชิโร √

32 จําใจ มีอะไรปดบังหรือเปลา เพราะการ SMILE BUFFALO √

33 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว นครินทร กิ่งศักดิ์ √

34 ใบไม เหมือนใบไมใบเดียวที่หลงเหลือ FLY √

35 วันเวลา วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียน พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

36 ใจสั่งมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ แอด คาราบาว √

37 ขานอยสมควรตาย โลกใบนี้ เหมือนมีคําสาปใหคน ทุกคน Big Ass √

38 จะอยูตรงนี้จนวันสุดทาย(ล.หงสสะบัดลายความสัมพันธที่เกิดในวันที่ผาน ทําให AB NORMAL √

39 เธอเปลี่ยนไป มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา SYAM √

40 จูบลา จับมือเธอเอาไวขางกาย จูบลากัน ZEAL √

41 ปลอย(NOISE) กับคําวารัก ที่เคย ทําเพื่อมันไดทุกอยาง LOMOSONIC √

42 ทุกดานทุกมุม หากไดยินแบบไหนแลวเราก็เชื่ออยางนั้น Potato √

43 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

44 ยิ่งรูยิ่งไมเขาใจ สุดทาย รักนั้นคืออะไร ยิ่งฉันเรียนรู BODYSLAM √

45 ลืมไปกอน วันที่เธอไดบอกลา วันที่เธอไดบอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

46 Event รักที่เห็นที่พบนั้นมีอยูจริง รักที่ Season Five √

47 ใจเรายังตรงกันอยูไหม ไมใชคนเหงา แตก็เขาใจ จะไมใหเหงา กะลา √

48 พลัดพราก วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผานมา LABANOON √

49 รักแทมีแคครั้งเดียว ขอบคุณนะที่เธอยังทักทาย ถึงแมวา อินคา √

50 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง BANDWAGON √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261135 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/10/2561 1 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

2 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

3 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

4 ใครหนอ หนอใคร ใครที่ปลุกฉันใหตื่นตอนเชา ทุกวัน ไมค ภิรมยพร √

5 อยากบอกอีกครั้งวายังรักเธอ อยากบอกอีกครั้งวายังรักเธอ รักเธอ ไมค ภิรมยพร √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
50 ดีกรีฮิตเต็มพิกัด

ที่สุดเพลงฮิต ไมค ภิรมยพร

หนา 6/20



6 เพราะโลกนี้ไมมีใครแทนเธอได ดั่งฟามีดวงตะวันคือใจพี่นั้นที่มีแตเธอ ไมค ภิรมยพร √

7 บนถนนสายความดี ฟาจะเห็นไมเห็น ไมเห็นจะเปนอะไร ไมค ภิรมยพร √

8 บนเสนทางสายเดิม ฝนที่อยูไกล ปลายทางมองไมเห็น ไมค ภิรมยพร √

9 เด๋ียวมันก็ดี ออกจากบานนา มาเมืองหลวง ไมค ภิรมยพร √

10 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ ไมค ภิรมยพร √

11 แคแขกรับเชิญ งานแตงที่ใดเปนไดแคแขกรับเชิญ ไมค ภิรมยพร √

12 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

13 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไมค ภิรมยพร √

14 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน ไมค ภิรมยพร √

15 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให ไมค ภิรมยพร √

16 นักสู ม.3 เปนสามัญชนคนจนไมมีนามบัตร ไมค ภิรมยพร √

17 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหนึ่งที่ยามจนทนสูเคียงบา ไมค ภิรมยพร √

18 เดาใจฟา เสี่ยง...รักเจาแบบเดาใจฟา ไมค ภิรมยพร √

19 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมค ภิรมยพร √

20 รอสายใจสั่งมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

21 กําลังใจในแววตา ดึงคําวาสูที่ซอนอยูในแววตานอง ไมค ภิรมยพร √

22 ดวยแรงแหงรัก ดวยแรงแหงรักจึงผลักใหมีแรงสู ไมค ภิรมยพร √

23 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เปนที่พึ่งสุดทาย ไมค ภิรมยพร √

24 คึดฮอดคนไกล เบิ่งตะเว็นแดง...ยามมื้อแลง ไมค ภิรมยพร √

25 ทางลูกรัง ตอจากนี้ไปใหเธอโชคดี จากกันวันนี้ ไมค ภิรมยพร √

26 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมค ภิรมยพร √

27 เพราะโลกนี้มีเธอ ชีวิตคนชั้นแรงงาน เหมือนเกิดมา ไมค ภิรมยพร √

28 มีหัวใจไวรักเธอ มีสองมือ ไวควาความฝน สองเทายืนมั่น ไมค ภิรมยพร √

29 มีเธอไมมีทอ สูมาหลายปยังหนีความจนไมออก ไมค ภิรมยพร √

30 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานนั้นตองการกําลังใจ คนดีย้ิม ไมค ภิรมยพร √

31 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค ภิรมยพร X

32 แววตาที่ถูกเมิน ดวงตาคูนี้..มีคาแคเพียงแอบมอง ไมค ภิรมยพร √

33 อยากเด็ดดอกฟา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน ไมค ภิรมยพร √

34 เรือนหอหองเชา รับปากไปขอ แตเรือนหอยังเปนหองเชา ไมค ภิรมยพร √

35 ใตแสงนีออน คืนนี้นองนอนใตแสงนีออน ไมค ภิรมยพร √

36 นิ้วนางขางซาย นิ้วนางขางซายจองไวดวยแหวน ไมค ภิรมยพร √

37 ลูกสาวนายจาง ผมยอมจํานนและพรอมจะทน ไมค ภิรมยพร √

38 หัวใจสะออน กวาจะรูจักจํา ไมค ภิรมยพร X

39 ละครชีวิต จากแดนอิสาน บานเกิดเมืองนอน ไมค ภิรมยพร √

40 ผูอยูเบื้องหลัง ตึกนี้สูงใหญ มือไผเลาสราง ไมค ภิรมยพร √

41 จอมอ ปอ 6 ความรูต่ํา..เขียนคําวารักไมสวย ไมค ภิรมยพร √

42 โรงเรียนลางจาน ขาดคุณสมบัติ เพราะใบประกาศไมมี ไมค ภิรมยพร √

43 ผาขาวบนบาซาย ผาขาว สาวฝากกอนจากมาไกล ไมค ภิรมยพร √

44 ทางเบี่ยงอยาเสี่ยงเดิน หนทางชีวิต มืดมิดเหลือหลาย ไมค ภิรมยพร √

45 นรชาติวางวาย นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย ไมค ภิรมยพร √

46 เพื่อรักเพื่อเรา [นายฮอยทมิฬ] คนฮักอยูหลังความหวังนั้นรออยูไกล ไมค ภิรมยพร √

47 อาลัยบัวเขียว[นายฮอยทมิฬ] อายเหงา...เหมือนขาวขาดฝนตนเหี่ยว ไมค ภิรมยพร √

48 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไมค ภิรมยพร √

49 ภาพถายใตหมอน เหงาใจ...ทุกคืนตองขมตานอน ไมค ภิรมยพร √

50 ขาวของพอ รวงขาวไสว หัวใจสวางกลางฝน ไมค ภิรมยพร √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261111 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/10/2561 1 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

2 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

3 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 วาสนา คูแฝดโอเอ X

5 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

6 ใครหนอ หนอใคร ใครที่ปลุกฉันใหตื่นตอนเชา ทุกวัน ไมค ภิรมยพร √

7 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

8 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

9 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

10 คําฮัก แซ็ค ชุมแพ X

11 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

12 เบิดแลวบอ...ฮัก เคยโพสต เคยแท็ก ถึงนองอยูประจํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

13 สิใหอายขาดใจ...พุนบอ ใจดํา ด๊ํา ดํา เอาหยังนอทําหัวใจ มนตแคน แกนคูน √

14 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

15 หนีซ่ําไดก็ไปบพน กะอายฮู โตดี วา อายถูกมองวาโงเงา เน็ค นฤพล √

16 อีนางเอย กอง หวยไร X

17 ฮักกันแฮงๆ เนสกาแฟ ศรีนคร X

18 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

19 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

20 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

21 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

22 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

23 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

24 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

25 ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ X

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมเพลงดัง อีสานกําลังฮิต
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26 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

27 แพน็อค ตาร ตจว. X

28 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

29 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 ดึกหินลงหวย ตาร ตจว. X

31 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

32 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

33 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

34 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

35 2 คนสิไดบ คูแฝดโอเอ;เอ พัชรพร X

36 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

37 อดเอา(ใหญแลว) เอ พัชรพร X

38 อีหลาขาเดง จินตหรา พูนลาภ X

39 สิงึดติ บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต เตะ ตระกูลตอ X

40 อยาเอาน้ําตามาตั๋วอาย อายบแมน บแมนคนท่ีเจาหวัง เมื่อทุก เจมส จตุรงค √

41 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

42 คําที่บกลาเวา ผูลางคน เกิดมาเพื่อเปนเพื่อนกัน เน็ค นฤพล √

43 เขาขอไลน อายขอลา เฝาสงไลนพายรักฝากใหเธอ มนตแคน แกนคูน √

44 นองไดตาย อายไดแตง มื้อที่อายกินดอง..นอง นั่งฮอง..ไห ตั๊กแตน ชลดา √

45 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

46 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

47 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

48 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

49 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

50 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261112 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/10/2561 1 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

2 อายตั๋ววาฮักนอง บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย ขาวทิพย ธิดาดิน √

3 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

4 จับเธอแกผา ฉันก็พอจะรูวาเธอนั้นอยากจะไป วงกลม X

5 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

6 รักควายควาย มิน เฉากวย;มิ้ว ไมขีดไฟ X

7 ซังเต วง กางเกง X

8 คูซอม วง L.ก.ฮ. X

9 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

11 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

12 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

13 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

14 หอหมกฮวกไปฝากปา ตั๊กแตน ชลดา X

15 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

16 ผูสาวขี้เหลา เมย จิราพร;วงค ชนะกันต X

17 ผูบาวขี้เหลา วงค ชนะกันต;เมย จิราพร X

18 สิงึดติ บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต เตะ ตระกูลตอ X

19 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

20 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

21 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

22 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

23 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

24 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

25 แดคนหวังดี รถบัส บุญฤทธิ์ X

26 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

28 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

29 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

30 ไปตอหรือพอส่ํานี้ อาม ชุติมา X

31 แผนดินไหวในใจอาย ตาร ตจว. X

32 หมอนใบเกา ที่ตรงนี้เคยมีสองเฮา เคยเปนเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

33 สี่ประตูตอเจ็บ เหนง ธนเทพ X

34 นาทงนอย ถาหากเบิ่งวาเขานั้นบแมน คนสิฝาก ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

35 เด๋ียวปาดวยเบอรโทร อยามองหนาเด๋ียวปาดวยเบอรโทร ลํายอง หนองหินหาว √

36 เมื่อไหรจะทํากับฉันบาง เธอดูสิดู ดูคูนี้สิ เขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

37 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

38 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 จากสําคัญ เปนสํารอง ไสละ ไสละ ฮักสุดหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทัย √

40 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

41 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหนึ่งพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

42 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

44 เมียเกา หากวาอายไดฟงเพลงนี้ หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

45 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ลูกทุงเพลงฮิต ติดวงเลา

หนา 8/20



46 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

47 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

48 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

49 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

50 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261120 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/10/2561 1 โกหกหนาตาย ปวดใจดังไฟสุมทรวงเธอลวงอกฉัน เทห อุเทน พรหมมินทร X

2 คัดคาน เทห อุเทน พรหมมินทร X

3 วิชามาร อยาก จะรูใจเธอ จริงนะอะไร เทห อุเทน พรหมมินทร X

4 ทบทวน เทห อุเทน พรหมมินทร X

5 ทนดูไมได เทห อุเทน พรหมมินทร X

6 ไมไววางใจ เทห อุเทน พรหมมินทร X

7 ฝากดวงใจ ไฟลท 787 X

8 หัวใจสลาย ฮอทเปปเปอร X

9 ยากจะหักใจลืม หักใจลืมเขาไดอยางไร ฮอทเปปเปอร X

10 สื่อรัก ไฟลท 787 X

11 มีเธอ ฉันไมรูจะเปนอยางไร ถาฉันไมมีเธอ อัญชลี จงคดีกิจ X

12 พี่ชายที่แสนดี เมฆดูสวยงาม เมื่อยามมองฟา อุย รวิวรรณ จินดา X

13 ขอจันทร จันทรเจาเอย จะไมขอขาวแกงแหวนใด วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

14 ดวยความคิดถึง อยูตรงไหนหรือเธอ หลับสบายดี อัญชลี จงคดีกิจ X

15 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

16 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทน √

17 ไป ๆ มา ๆ ไป..ไป..มา..มา..เราก็มารักกันจนได ศิลปนน้ําใจ X

18 ละคอนฉากสุดทาย โลกคือละคร แบงเปน นันทิดา แกวบัวสาย √

19 ฝากฟาทะเลฝน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

20 พบกันครึ่งทาง เหน็ดเหนี่อยก็ยอมทน วสันต โชติกุล X

21 รูวามันไมจริง รูตัวเองหรือเปลา บุปผา ธรรมบุตร √

22 เพลง เมื่อยังเยาวออนวันฉัน ผุสชา โทณะวณิก √

23 ที่แลวก็แลวไป ฉันไมแครถึงแมเธอหวั่น เรวัต พุทธินันทน √

24 เพื่อนรักเพื่อนแคน ดั่งฟาฟาดโครมจูโจมลงมาที่ใจ ปู จารุณี √

25 เปลามีน้ําตา ดูเธอดีใจ ที่เขาไดหวนมา โรสแมรี่ √

26 บันทึกหนาสุดทาย อานดูขอความที่เคย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

27 มือนอย ใสสะอาดดุจดัง น้ําคางกลางแสงเดือน เรวัต พุทธินันทน √

28 ความรักสีดํา ฟาดูสดใสหัวใจเบิก นันทิดา แกวบัวสาย √

29 ตัดใจลา ฉันรูวาคงผิดหวัง มืดมน ชรัส เฟองอารมย √

30 เชิ้ตแขนยาว-ไทสีเทา ปากซอยสิบหาผานมา ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

31 วันหนึ่ง วันหนึ่ง ตื่นขึ้นมาในความรูสึกใหม อลิสา อินทุสมิต(ยูยี่) √

32 เขาจะไมมาอีกแลว เขามาและพูดจาบางอยาง พาเมลา เบาวเดนท √

33 อยาใหความหวัง ไมรักเธอไมรัก เมื่อเธอไมรัก โรสแมรี่ √

34 ไมรักไมเปนไร ไมรักไมเปนไร หากวาเธอไมเสียดาย กวาง(กมลชนก โกมลฐิติ) √

35 ก็แค..คนหนึ่ง ทุกๆ ครั้งเมื่อลืมตา เพ็ญพักตร ศิริกุล √

36 รักเธอที่สุด (YOU'RE THE ONE) ทั้งชีวิตที่เคยผานมาของฉัน กับรักที่ อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท) √

37 เสียงเล็กๆ เสียงเล็กๆของฉัน ที่ดังในใจในใจ พลอย (ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรติ) √

38 รักเทาไหรก็ยังไมพอ ฉันรูดีวายังไมดีพรอม ฉันก็ทําไดดี ลูกปด ชลนรรจ ลิ่มไทย √

39 เพิ่งรูวารัก จากกันไปไกล ไดแตคิดถึง นันทกานต ฤทธิวงศ √

40 กลับมาสักครั้ง อยูตรงไหนรูไวมีคนที่หวงอยู วรรธนา วีรยวรรธน √

41 รักเธอขางเดียว ฉันอยูตรงนี้ เธออยูตรงนั้น เคน √

42 แพ วันที่เธออยู เคียงคู จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

43 ไมมีขอแม อยูกับเธอ ตองทนทานไดทุกอยาง ยุทธพิชัย ชาญเลขา √

44 เพิ่งรูวารักเธอ (นังเหมียวยอมสี) เพิ่งรู..วาใจผูกพันเทาไหร เพิ่งรู ภัทรพล ศิลปาจารย (พอล) √

45 จะรักใหดีที่สุด ฉันไมสัญญาวาเธอจะเปนคนสุดทาย ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

46 ชีวิตเปอนฝุน เติบโตและใฝฝน อรพรรณ พานทอง √

47 ไมรักเธอไดยังไง ฉันยังมั่นใจเสมอวาเธอไมเคยลืมฉัน BUDOKAN √

48 ใจใหไป ก็มีแตใจใหไปไมคิดอะไร แคอยากใหเธอ เสกสรรค ปานประทีป √

49 แอบเหงา ทําตัวตามสบาย เหมือนเชนทุกที เกียรติศักดิ์ อุดมนาค(เสนาหอย) √

50 สายลมที่หวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก ทราย เจริญปุระ √

เผยแพร/

แพรว คณิตกุล ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0561127 1 ความรักสีเทา กอนนั้น..รักฉันเปนดั่งสีแดง ชางรอน แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

วันที่วาง 11/10/2561 2 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

3 ถาเธอจะไป ตอใหเราเคยรักกันอยางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

4 ขอบใจนะ ขอความที่เธอเคยสง อะไรที่ทําใหฉัน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน√

5 เพิ่งจะรู ก็ปากมันดี แกลงทําเปนเขมแข็ง ก็แกลง คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

6 แนใจ เธอคือคนที่ฉันรอ หรือคบฉันเพื่อรอใคร คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

7 รักแทมีจริงหรือเปลา เหมือนวาหัวใจไมเคยชิน แมวามันถูกหลอก แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

8 ฟากับจันทรฉันและเธอ ก็ฉันกลัว กลัววาบางทีฟากวางใหญไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

9 ไมอยากสนิทกับความเหงา เคยเปนบางไหมไมนอน ตองนั่งฟงเพลง แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

10 ไกล มีกระเปาสองใบ ที่ใสขาวของและใจ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

11 จิ๊กซอว (Jigsaw) ความนุมนวลและความออนโยนของเธอ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

12 ดวยรักจากเธอ ฉันไมมีคําใดที่จะพูดแทนความในใจ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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13 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนนไมมี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);ธิติมา ประทุมทิพย √

14 พัก ทั้งดื้อทั้งรั้นทั้งไมมีเหตุผล สรุป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

15 ลืม สิ่งที่ใจฉันไดสัมผัส เมื่อเวลาที่เรา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

16 ไมไวใจตัวเอง ใจมันยังไมหายชา เลยไมมาพบหนาเธอ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

17 ลงเอย ไดรูและไดยิน ในขาวราย คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

18 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหนื่อยกับความเรื่อยเปอย คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

19 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

20 SWEET หมอแกง ไขหวานและทองหยอด คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

21 คําอธิบาย เคยไดยินมามากมาย กับคําวารัก Soul_da;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

22 โลกกลม ไมอยากเจอก็ยังตองเจอ ธิติมา ประทุมทิพย(แอน);คณิตกุล เนตรบุตร √

23 เขิน แอบยิ้มเล็กๆ นี่ตัวฉันเปนอะไร รูมั้ย คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

24 บอกอีกที ในคืนที่มีลมพัดแรง ฉันน่ังขางเธอ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

25 ยกเวนเรื่องเธอ (ละครCubic) ทางจะลึกลับซับซอน แตวาฉันรูวาจะทํา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

26 ไดโปรด (ละครหวานใจกับนายจอมหยิ่งดึงตัวเองกลับมาทุกที เมื่อฉันรูสึกดี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

27 ไมพูดก็เขาใจ (ล.ตะวันฉายในมานเมฆช.ทุกๆเชาที่ตื่นมา ฮัมเพลงเดิมซ้ําไปมา โต ศักดิ์สิทธิ์;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

28 ถาเธอไมบอก แอบยิ้มใหเวลานั้นคนเดียว แมวาจะผานมา แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

29 พรุงนี้...ไมสาย (ละครรักปาฏิหาริย) เพียงแคมองในตาก็รูวาเราชอบกัน Jetset'er;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

30 ความบังเอิญ (ละครเจาสาวผมไมใชผีมันบังเอิญที่สายลมผานมา มันบังเอิญ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

31 เปดประตูฝน (SIT COMเนื้อคูประตูถัดไปเปด เปดประตูบานนั้น เปดประตูความฝน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

32 เชื่อในความรัก (ละครกนครัวตัวแสบ) เดินไปบนถนน หวังวาจะเจอสักคนในนั้น คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

33 ความทรงจํา (ภ.Mind Memory 1.44ฯภาพของฉันและเธอ ทุกสิ่งที่เธอใหฉัน แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

34 โปรดถามสักคํา(ล.สุภาพบุรุษจุฑาเทพโปรดถามสักคํา ฉันทําไปเพราะ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

35 โปรดจงตัดสินใจ ฉัน ฉันมีความนัยจะบอก Calories Blah Blah;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว X

36 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม (ล.คุณแมเฉพาะหนาฯใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561125 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/10/2561 1 เสียงจากคนใกลตัว อยากจะเปนคนของเธอ อยากจะเปนคนสําคัญ ZA ZA √

2 นอนไมหลับ จะเจอใครๆ ไมเคยจะสับสน ZA ZA √

3 รูตัวมั๊ย รูมั๊ย เธอนะเคยรูมั๊ย ZA ZA √

4 เอะอะก็ไมคิด ถึงพี่ชายๆๆ แสนดี โทษที โทษที ZA ZA √

5 นาจะเขาใจ ก็เขาใจวาเธอไมรัก แตทําไมไดหรอกนะ ZA ZA √

6 ขอเปนคนหนึ่ง อยากดูแล เมื่อยามเธอ พิมพมาดา บริรักษศุภกร(ZAZA) √

7 คําขอครั้งสุดทาย มองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป จากคนที่รัก ZA ZA √

8 SURPRISE ใครก็ไมคิดวาเธอจะมาเจอฉัน ZA ZA;BUBBLE GIRLS √

9 หวานใจ (ละครหวานใจกับนายจอมหยิ่งรอเมื่อไรจะเจอสักที คนที่หัวใจตามหา ZA ZA √

10 พูดผิด พูดใหม พูดมาใหฟงหนอย ZA ZA √

11 เหรอ Feat.Buddha Bless ตอนนี้ฉันยังไมมองใคร เหรอ ZA ZA √

12 รักคืออะไรนะ อะไรไมรู เรื่องความรัก สุขใจไมนาน ZA ZA √

13 เลือกไดไหม เธอมาเพื่อถาม อยางหวงใยมากมาย ZA ZA √

14 เธอคงไมรู อาจจะดูวาเฉยเมย ZA ZA √

15 อยูไดไหม เธออยากบอกกันไหม อยากระบาย ลิซา(BUBBLE GIRLS);หวาน(ZA ZA) √

16 ใจละลาย แคเห็นเธอแลวก็ใจละลาย ใจละลาย ZA ZA √

17 รัก ไมรัก เขาคนน้ันที่เจอะกันมาก็แสนนาน ZA ZA √

18 คนใจราย สิ่งที่ยังติดคางอยูในใจ สิ่งดีดีที่เธอ ZA ZA √

19 โกรธเธอ รักใครรึยัง เธอไมเคยถาม เห็นฉันเปน ZA ZA √

20 เธอใชไหม [เมืองมายา] เธอ เธอใชไหม ที่มาทําใหดอกไมบาน พิมพมาดา บริรักษศุภกร(ZAZA) √

21 ความเดิมตอนที่แลว ความเดิมตอนที่แลวจําไดเราเคยรักกัน ZA ZA √

22 วันหนึ่งจะเปนของเรา รูในใจอยางดี กับรักที่เธอใหมา ZA ZA √

23 ขอสอบ ปากมันเปนยังไง ฉันไมเขาใจ ZA ZA √

24 โอย!...เขาทาง มีเธออยางนี้ ก็มีแตเสีย ZA ZA √

25 เขาใจใชไหม รูมั๊ย ทุกครั้งตอนที่เธอมองสบตา ZA ZA √

26 เคยไปทําเธอตอนไหน อยูอยู จะนึกรัก ก็บอกคําวารัก ZA ZA √

27 เก็บไวในหองนอน ไดอานอะไรที่มันซ้ึงซึ้ง ก็คอยคิดถึง แกว(ZA ZA) √

28 ความผิดติดตัว โปรดอยาทําเย็นชากับฉัน ไมอยากเห็น ZA ZA √

29 มันเกิดอะไรกับฉัน (ละครรักหามโปรโมทกอนไมเคยคิด อะไรกับเธอเลย พิมพมาดา บริรักษศุภกร(ZAZA) √

30 Memory อะไรไมดีก็จํา ไมจําอะไรที่ดี ZA ZA √

31 ทา อยากจะมอง ก็หลบทําไม มาเลยมา ZA ZA √

32 หนาวสนุก ! ไมรูยังไงทุกคนตองมาทักบอย ก็ไมมีแฟน ZA ZA √

33 เกงจริงอยาหนี ทําเปนมาหนีกันทําไม ยังจะมาทําหลบหนากัน ZA ZA √

34 อยาวัดดวยสายตา อยาๆ มาวัดจากสิ่งที่เธอเห็น ZA ZA √

35 ซีทรู ตามาเจอกับตา ตาตอตามาเจอกัน ZA ZA √

36 ใหเธอคนเดียว หากวาฟาเปนของเรา ZA ZA √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261124 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/10/2561 1 คืนสุดทาย PARATA X

2 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

3 รักครั้งแรก ถึงไมเกลียด แตเธอก็ไมเคยรัก วงเปด √

4 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

5 เจ็บที่ยังรัก เลิกกันฉันมีแตความเสียใจ ก็ไมเคยลืมเธอ วง AROUND √

6 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

7 ใชเขาหรือเปลา ใชเขาคนนั้นหรือเปลา ที่เธอแอบไปหาเขา ARM SONG √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ร็อกบาน ๆ 3
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8 ตราบที่ยังหายใจ คนนึง คนที่ไมมีครบครัน มีชีวิตแค จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

9 กลับมาไดไหม คําวารักที่เคยไดยิน จากนี้ไมมีอีกแลว S.D.F √

10 ไดไหม บาดแผลที่เธอโดนเขาทําราย Minor Third √

11 Take Care เก็บมันไวนะเธอคนดี เก็บใจดวงนี้ของฉัน SPF √

12 หรือมันไมมีอยูจริง สงกรานต รังสรรค X

13 รักควายควาย มิน เฉากวย;มิ้ว ไมขีดไฟ X

14 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

15 ปลอยผาน เอ มหาหิงค;กอง หวยไร X

16 ผูหญิงกินผัว วงพัทลุง X

17 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมย √

18 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา วงอโศก;พี สะเดิด √

19 พลัดพราก วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผานมา LABANOON √

20 คืนนี้เหงาเทากันไหม ฟาเบื้องบนคืนนี้ไมมีจันทร แตบนนั้น โกไข;นายสน √

21 รอเธอกลับมา ประตูยังคงเปดรอ สิ่งของของเธอวางไว The Answer √

22 เกลียดแฟนเกาเธอ วง Fin X

23 กอนเปนแฟนเกา วง MODEL X

24 เธอไมให เดอะซิน X

25 เพราะวารักเธอ รูดีวาไมควรจะมีหวัง รูดีวาไมควร ธนัญชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี) √

26 บอกฉันวาเหงาแลวเขาไมวาเหรอ ผิดแลวเธอโทรมาเบอรผิดแลว SO COOL √

27 ลอยกระทงวันสงกรานต จดจําวาเคยนัดใครบางคน อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

28 จําใจ มีอะไรปดบังหรือเปลา เพราะการ SMILE BUFFALO √

29 ยังไงก็โดน อยามาซ้ํา อยามาย้ํา โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

30 MY NAME IS KALA my name is kala เรากลับมา กะลา √

31 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

32 เธอเปลี่ยนไป มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา SYAM √

33 พระรามอกหัก ปน ซีพราย X

34 วาเธองายไดเธอยัง วงรถด้ัม X

35 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

36 นิสัยหรือสันดาน กลับมาเมื่อไหร ไปไหนกับใครมา แสน (นากา) √

37 หยดน้ําในทะเล บอกใครก็คงเฉย บิลลี่ โอแกน √

38 ผมไมใชวัว ใครจะสั่งไป ใครจะสั่งมา FLY √

39 ประเทือง เธอเปนใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

40 แมลงเมา อยากจะลืมเธอ หักใจลืมใหลง วง สิบลอ √

41 นานี่นาว ไมไดแกลงนี่นา ไมไดบาไดบอ TAXI √

42 โรงเรียนผูชาย มีคนหนึ่งพอถึงเวลา แคเพียงคุณเดินผาน บางแกว √

43 เย เย รูไวเหอะ ถาเธอไปดีและมีสุข จิรศักดิ์ ปานพุม √

44 บทเพลงปศาจ สายตาที่ออนโยนของเธอ หัวใจที่ฉันไมเคย The Dust X

45 หนาราย ราย ชีวิตไมเหมือนละครเรื่องนั้นที่เธอชอบดู NOS √

46 มองแตไมเห็น ฟงแตไมไดยิน ความพยายามไมชวยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนนิ่ง √

47 คนเจียมตัว เอื้อมไมถึงรูตัวฉันดียังไกลหาง SO COOL √

48 คนนารัก จะบอกเธอยังไงดีนะ I-ZAX √

49 กวยเตี๋ยวหนาใสกับใจโทรมๆ เดินเขามาซอยศูนยวิจัย เดินเขาไปดวย Pancake √

50 แฟนไมมาแฟนไมมี เจอะใคร ก็ชอบมาย้ํา ก็ชอบมาถาม พลพรรครักเอย √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261141 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/10/2561 1 ฝากไว ฝากเอาไวในมือเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

3 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

4 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชิโร √

5 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

6 ยิ่งสูงยิ่งหนาว กอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา เรวัต พุทธินันทน √

7 ก็เคยสัญญา ก็เคยสัญญา เปนมั่นเปนหมาย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

8 ฝงไวในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผาน บิลลี่ โอแกน √

9 ฝากรอยเทา เธอเปนคนที่เดินมาเหยียบ อําพล ลําพูน(หนุย) √

10 หมดคําถาม ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา นูโว √

11 รักเกินตัดใจ อยาบอกเลย วาลืมมันเถิด ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

12 ฉันคนนี้ก็คน เห็นฉันเปนตัวอะไร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

13 เขาจะไมมาอีกแลว เขามาและพูดจาบางอยาง พาเมลา เบาวเดนท √

14 รูตัวหรือเปลา รูตัวหรือเปลา จากวันที่เธอ เปเปอรแจม √

15 ที่เกาที่ฉันยืน ตอจากวันนี้ สิ่งที่เคยฝน สมประสงค สิงหวนวัฒน √

16 กดปุม กดปุมไปทางซาย ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

17 รักเธอคนเดียว เขามีสตางคแตกตางกันที่สายปาน อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

18 จ.J ใจหาย (ใจมัน หา...ยไป จ ใจมัน หา...ย เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

19 เชื่อเถอะครับ เชื่อเถอะครับ เชื่อเถอะครับ ผมไมเคย ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

20 วางเมื่อไรมาอีกนะ วางเมื่อไรก็มาอีกนะ นัท มีเรีย √

21 O.K.นะคะ โอยคิดถึง คิดถึงอยากจะเจอใหซึ้งใจ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

22 แคอยากจะบอก เธอแครับฟง เธอไมตองตอบ บัวชมพู ฟอรด √

23 ฝนกลางวัน ฉันยังคงสงสัย รูสึกอยูไมหาย ไบรโอนี่ √

24 หากฉันรู เมื่อตอนที่จาก ฉันคิดวาไมเปนไร ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

25 Miss call นานไป ไมดีเลย เราโกรธกัน SENORITA √

26 กรุณาพูดดังๆ เปลี่ยนไปนะ หรือวามีใคร แปลกไปนะ ซีตา ซาไลย √

27 อยาโกรธไดไหม ก็ผิดที่ตัวฉันเอง ที่ไมรูวาเธอผูกพัน ซาย กรรณิการ วนะเกียรติกุล √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
แกรมมี่ฮิตตลอดกาล 5
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28 หวง แคอยากมาหา ไมเคยจะคิดไกล 3G √

29 เสียงเล็กๆ เสียงเล็กๆของฉัน ที่ดังในใจในใจ พลอย (ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรติ) √

30 รักเทาไหรก็ยังไมพอ ฉันรูดีวายังไมดีพรอม ฉันก็ทําไดดี ลูกปด ชลนรรจ ลิ่มไทย √

31 แนใจวารัก (IT'S A) SURE THING เธอไมใชคนที่ฉันใฝฝน เธอไมใช อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท) √

32 รักยิ่งใหญจากชายคนหนึ่ง ฉันขาดเธอ ชีวิตฉันคงวางเปลา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

33 ถอยหนอยครับ ยังไงก็ถอยหนอย ถอยหนอย ถอยเหอะครับ PETER CORP DYRENDAL √

34 ขอใจเธอคืน มาเด๋ียวก็ไป แตจะไปยังไงเด๋ียวก็มา TIME √

35 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา BUDOKAN √

36 คนหนา ม. เจอะคนหนางอ อยูตรงหนา ม. CHINA DOLLS √

37 เสื้อแหงความสุข (นิทาน ตอลสตอย) เกิดเปนพระราชา อยากไดก็ไดอยางใจ ลานนา คัมมินส √

38 ใครใครก็ไมรัก ทําอะไรก็ไมเห็นดี ทําอะไรก็ผิด เจนนี(่เจนสุดา ปานโต);คอรี่(คอรี่ ลีย รอบิ้นส √

39 อยากฟงเหตุผล บอกกับฉันสักคําไดหรือเปลา BUBBLE GIRLS √

40 เธอคงไมรู อาจจะดูวาเฉยเมย ZA ZA √

41 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

42 ไมไวใจตัวเอง ใจมันยังไมหายชา เลยไมมาพบหนาเธอ ธีรภัทร สัจจกุล √

43 คูควร อยาเลย เธออยามารักกับฉัน ราม รัตนะพร √

44 ทําไมแกลงกัน เห็นก็เห็นกันอยูทุกวัน ยศวดี หัสดีวิจิตร √

45 อยูไปแลวดีเอง ก็เลือกเธอแลวใหทําไงได อลิสา อินทุสมิต(ยูยี่) √

46 ถาเธอหลอกฉัน ใครใครเขาบอกวาเธอกําลัง สุนิสา สุขบุญสังข(ออม) √

47 ปดบัญชี ปดบัญชี โอยอยากจะปด เพ็ญพักตร ศิริกุล √

48 ทอฝน ทีละนิด ทีละนอย สินจัย หงษไทย(เปลงพานิช) √

49 รออีกนิดนึง ใครจะเอาอะไร ชวนไปทําอะไร คริสตินา อากีลาร √

50 มืออาชีพยังยอม ฉันน้ันเขาใจอยู รูรูหมดทุกอยาง มาชา วัฒนพานิช √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0561038 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/10/2561 1 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

2 มีผลตอหัวใจ นนท ธนนท X

3 ความเงียบที่ดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

4 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

5 รถคันเกา เบรคเสื่อมควันดําไฟทายไมดีรถฉันมันเกา ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

6 POWER BANK ไมเปนไร ถาเธอยังไมเลือกฉัน บอย Peacemaker √

7 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

8 ขอโทษ บุรินทร Groove Riders X

9 ระยะหาง แม็กซ เจนมานะ X

10 ไมเกี่ยวกับเธอ ถามวาฉันสบายดีเหรอ เธอจะใหตอบเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

11 ไมวาอะไร (Wish this love) wish this love could be forever and our ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

12 คนที่ไมใช O PAVEE X

13 ลมฝน (Rainy Day) YOUNG MAN AND THE SEA X

14 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;ปณฑพล ประสารราชกิจ √

15 เกมหัวใจ แสตมป อภิวัชร เอื้อถาวรสุข X

16 อยากจะบอกใครสักคน (ล.ไรเสนหา) หนใดท่ีใจเหงา ทุกคราวที่เราทอ มาเรียม B5 √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261136 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/10/2561 1 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

2 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

3 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

4 รักจัง ไมมีสิ่งใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวัน พี สะเดิด √

5 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

6 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสิงสูหัวใจ พี สะเดิด √

7 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

8 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อนี้ไปเรียนแลวบ พี สะเดิด √

9 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

10 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

11 แคมองก็มีแฮง ถึงเจาบรัก บรอ อายกะบซีเรียส ไหมไทย ใจตะวัน √

12 มักสาวซอนแลน นอกจากชางตัดผม นอกจากชางตัดผม พี สะเดิด √

13 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

14 ชวยตัวเอง ตั้งแตถูกเธอทิ้งไป เหลือแตน้ําตา พี สะเดิด √

15 กับคนนั้นถึงขั้นไหน คบกับคนนั้นไปถึงขั้นไหน นิยามสัมพันธ ไหมไทย ใจตะวัน √

16 ตีสองแลวนองสาว ตีสองแลวเดอ ตีสองแลวเดอนองหลา พี สะเดิด √

17 รอขาวสาวฟงลํา ไมมีขาวจากสาวฟงลํา นองคงมองขาม ไหมไทย ใจตะวัน X

18 เอาใจชวยดวย Message แอบกดสง Message เล็ดลอดเขาไป พี สะเดิด √

19 Stand by ที่อายฮัก ยืนคอยแกมแดง อยูที่ตําแหนงอายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

20 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไมไผ พี สะเดิด √

21 นักสูหัวใจเซ้ิง ทุกขก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

22 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ พี สะเดิด √

23 กอดกอนเมฆ แคเจามองมาน้ําแข็งก็เกาะหัวใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

24 พรุงนี้คอยรองไห พรุงนี้เถิดนองคอยรองให เก็บน้ําตา พี สะเดิด √

25 อายรับบได คนที่เคยเคียงขาง ฮักแพงกันปานจะกลืน ไหมไทย ใจตะวัน √

26 จิ๊กโกนําเขา กางเกงยีนสก็เมดอินจีนแดงเสื้อตัวแพง พี สะเดิด √

27 คนนาฮัก..อกหักบคือ เปนตาฮักกะดอ เจ็บเปนอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

28 โล...โล คนโซโซ มาดโลโล โกบานนอก ลางสต็อก พี สะเดิด √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
TRACK HITS INTREND

คูฮิตสิงหอีสาน ไหมไทย - พี สะเดิด
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29 ใจบมักดี ตั้งแตวันที่เธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

30 พรากผูเยาว รูไหมเมื่อมีเธออยู เปนสีชมพูเลยนะ พี สะเดิด √

31 ไวชีวิตอายไดบ คําวาเฮาฮักกัน ยังอินอยูในหัวใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

32 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผูบาวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

33 เสียงแคนจากแมนชั่น ไดยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากแมนชั่น ไหมไทย ใจตะวัน √

34 หัวใจหมานตั๋ว อกหักคราวนี้นับเปนเทื่อที่สิบสอง พี สะเดิด √

35 เขาไปกันแลวสองคน เขาไปกันแลวสองคน เขาคงบสนใจอาย ไหมไทย ใจตะวัน √

36 หามไปโห โห...ขบวนเจาบาว เขาแหแหน พี สะเดิด √

37 บมีสิทธิ์เหนื่อย หนักครับพี่..แตบมีสิทธิ์เหนื่อย ไหมไทย ใจตะวัน √

38 ยกซด ตกยามแลง ฟาก็แดงลมก็เอื่อย เฮ็ดงาน พี สะเดิด √

39 รักพอกะเทิน หนุมโคราช บาดเจ็บมาเซซัดเซโซ ไหมไทย ใจตะวัน √

40 หนุมขอนแจน เปนหนุมแจนขอน ขะหยอนเวาไทย พี สะเดิด √

41 แลวไผสิฮักอาย กะบอกแลวเดะวาใจเพๆ ดวงนี้ ไหมไทย ใจตะวัน √

42 จอคิวมิด มิดจั๊ด ปานดึกหมากนุนลงสาง คือเสียง พี สะเดิด √

43 กลัวนองมีสองใจ กลัวใครเขามองวานองสองใจ พี่จําตอง ไหมไทย ใจตะวัน √

44 หนอนเฝาไห อยูใกลๆ...แตบไดกิน ไดแคดมกลิ่น พี สะเดิด √

45 วันเวลา..ฆาความคิดถึงบตาย เพราะวันเวลา ฆาความคิดถึงบตาย ไหมไทย ใจตะวัน √

46 ความตองการทางแพทยสูง เจ็บเกินจะเจอหนาใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

47 เสียงครวญจากน้ําคาง ฮักของอาย คือจังน้ําคางยามขอนสิแจง ไหมไทย ใจตะวัน √

48 ไหมมัดหมี่ ไหมมัดหมี่ มีมาแตโบราณเคา พี สะเดิด √

49 แมนแฟนอายบนอ แมนๆคนน้ีบ แมนคนน้ีบนอ แมนๆคนนี้ ไหมไทย ใจตะวัน √

50 กํากาสกาฬสินธุ เซยฮัลโหลเดอขาดิ้นสกาฬสินธุนอมาแลว พี สะเดิด √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261113 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/10/2561 1 ไปถอนคําสาบาน มื้อเชาบานเฮาสิมีงาน ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

2 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

3 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

4 อายมีเขาแตเจามีอาย เดนชัย วงศสามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

5 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 พี่ชายชั่วคราว ยืมเปนพี่ชายไดไหมชั่วคราว ฝน ธนสุนทร X

7 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

8 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

9 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน แอร สุชาวดี X

10 สุดทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 รักนอกหัวใจ นองโดนไลออกมานอกหัวใจ ศิริพร อําไพพงษ √

12 ตลกอกหัก ปอยฝาย มาลัยพร X

13 อายเขี่ยนองถิ่ม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเขี่ย กานตอง ทุงเงิน √

14 น้ําตาบักหนาโง เดนชัย วงศสามารถ X

15 ขออาง...คนเบิ๊ดใจ คําวาบวางคือขออางของคนเบิ๊ดใจ ดอกออ ทุงทอง √

16 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

17 หมาแลกคุ แพรวพราว แสงทอง X

18 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแคน แกนคูน X

19 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

20 อายแพเขาหรือเจาลําเอียง ไอดิน อภินันท X

21 นองเปนใครในสายตาเขา เพราะเขาบหยุด หรือวาเขาบฮู ขาวทิพย ธิดาดิน √

22 ผูผิดหวัง มนตสิทธิ์ คําสรอย X

23 แผลเปนวันวาเลนไทน ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทน ฝน ธนสุนทร X

24 เจ็บนี้ไมมีวันจาง ไมรองไดไงก็มันเสียใจไปแลว ตั๊กแตน ชลดา √

25 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

26 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 ยานเขาซังอาย แพรวพราว แสงทอง X

28 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

29 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

30 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาขี้กระตาย ศร สินชัย √

31 คึดนําเขาเฮ็ดหยัง ผูชายคือเจากินเหลาบคือดอกอาย ดอกออ ทุงทอง √

32 มือซอคนเศรา ปอยฝาย มาลัยพร X

33 คนนอกสายตา มนตสิทธิ์ คําสรอย X

34 ใครมีปนเถ่ือน ฝน ธนสุนทร X

35 คนอกหักพักบานนี้ อยากปกปายแขวนขึ้นแผนเทาฝา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

36 จูบแลวลา ลมจูบลูบไลขาวรวงจนเม็ดขาวรวง ตั๊กแตน ชลดา √

37 คําขอจากวาที่คนถูกทิ้ง ฟงฉันสักหนึ่งนาที กอนที่จะทิ้งกันไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

38 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

39 เสียดายอายบปก ไอดิน อภินันท X

40 ตั๋วใหคึดฮอด อายคงบฮักนองอยางจริงใจ สิ่งเวากัน ตาย อรทัย X

41 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

43 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

44 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

45 ผูบาวเหรียญบาท อายคนขายแรงเงินแบงคบแนนกระเปา ศร สินชัย √

46 มองจันทรวันคึดฮอด มองจันทรบนฟาตางหนายามมาไกลกัน ดอกออ ทุงทอง √

47 ยอมเปนคนอกหัก กําลังเรียนรู วิธีเปนอยูแบบไมมีเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 เขา Face เธอเจอแตรูปเขา เปนจั่งใดละนอความฮักของเฮาวันนี้ ขาวทิพย ธิดาดิน √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK
รวมฮิต ลูกทุงเพลงช้ําประจําตัว
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49 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

50 แฟนใหมก็เอา แฟนเกาก็รัก เธอบอกใหรอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261114 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/10/2561 1 หอหมกฮวกไปฝากปา ตั๊กแตน ชลดา X

2 ครางชื่ออายแน ศรีจันทร วีสี;ตาร เพ็ญนภา แนบชิด X

3 คนเจ็บสิตายบมาเบิ่ง ดอกเหมย เพ็ญนภา สมสุข X

4 หมอลําลงตับ เพชร สหรัตน;ลําไย ไหทองคํา X

5 อีหลาขาเดง จินตหรา พูนลาภ X

6 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

7 เตยฟาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ √

8 ดาวจรัสฟา (ละคร ดาวจรัสฟา) บไดอยูเทิงฟา ก็แคผูหญิงธรรมดา ตาย อรทัย √

9 เตยตอหัวใจ ใสงามคือน้ําในขัน ขาวทิพย ธิดาดิน √

10 ฮอยไฟฮอยแฟน เซลฟกับอาย เมื่อบุญบั้งไฟ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

12 รักพายที่แกงสะพือ นองไปเที่ยวสงกรานตที่แกงสะพือ ดอกออ ทุงทอง √

13 อินดี้ขาดง อายเปนหละผูบาวบานๆ งานบานใด ศร สินชัย √

14 ผัวขอยเดอ ผัวขอยเดอ ผัวขอยเดอ จําไวเดอ ลํายอง หนองหินหาว √

15 ปลอยผัว ปอยฝาย มาลัยพร X

16 สิงึดติ (Cover) บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต ตั๊กแตน ชลดา X

17 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใด สมบูรณ ปากไฟ √

18 ลําลา LamLa เพชร สหรัตน X

19 คุยนอยถอยไป บัวผัน ทังโส X

20 คาควายยุ ดอกเหมย เพ็ญนภา สมสุข X

21 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

22 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหาว √

23 มนตเพลงมนตแคน นี่คือมนตแคน แฟนๆยังจําไดบ มนตแคน แกนคูน √

24 อายหลายใจสิยายไปฝงลาว สาวฝงไทยคือเหงาใจแทเจา หญิงลี ศรีจุมพล √

25 อยากเปนเขยลาว คูแฝดโอเอ X

26 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

27 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

28 อยามาฤทธิ์เยอะ ! ลํายอง หนองหินหาว √

29 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบานเฮา มวนแทนอ พอกัน หญิงลี ศรีจุมพล √

30 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สินชัย √

31 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

32 นองยานลิฟตหนีบ โอโอโฮะโอละหนอ...โอโอละหนอ... ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

33 มวยบน็อค แปนแวน โอย แปนแวน แฟนผูใด ขาวทิพย ธิดาดิน √

34 เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

35 เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน สมบูรณ ปากไฟ √

36 โทรมาอีกแหนเดอ โทรมาอีกแหนเดอ โทรมาอีกแหนเดอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

37 เจาหญิงลําซิ่ง เวทีชีวิตเหมือนกลองตีผิดจังหวะ ตาย อรทัย √

38 ขอมูลมากไมอยากรัก ดาหลา ธัญญาพร X

39 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

40 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลวทั่วทองนา ตนเดือนกุมภา มนตแคน แกนคูน √

41 งิ้วตองตอนออนผูบาว โอยอายเอย...สาวหมอลําคือนองสิหมายปอง ศิริพร อําไพพงษ X

42 ทายาทเซียงเหมี่ยง หละเรื่องตั๋วสาวบมีไผเกินอาย ดอกออ ทุงทอง √

43 เฒาหัวงู เอามาๆซีมาชวยกันทีละมาชวยจับงู หญิงลี ศรีจุมพล √

44 ผัวค้ําเมียคูณ ญ.เวาเรื่องผัวมาเอือมระอาเทิงเปด สมบูรณ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหาว √

45 มากับแพะ สาวแย เจติยา X

46 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทิพย ธิดาดิน √

47 โลโซโบวรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

48 ตกงาขามนอย หลงมักนองหลา ผูสาวสาบานรอง ศร สินชัย √

49 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบอ ขอเสียงคนหลอแนเดอจา หญิงลี ศรีจุมพล √

50 สิงหคะนองลํา เขาฟงบอดี้สะแลมๆ หมูเฮามักแจมลูกคอ มนตแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261119 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/10/2561 1 เชือกวิเศษ พยายามจนหมดปญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

2 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

3 ใจหมา T_T X

4 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

5 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ ทําไมรูสึกดี PARATA √

6 น้ําทวมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เขามาหา จัสติน ผองอําไพ √

7 หองนอน Friday Night to Sunday X

8 คนทางนั้น GiFt My Project X

9 ใหตายก็ไมรักกัน (ล.สุดแคนแสนรัก) ชาติ สุชาติ (The Voice) X

10 ขัดใจ COLORPiTCH X

11 คิดไปเอง หางไกล จากที่คิดท่ีใฝฝน หยดนํ้าตา NOS √

12 เปลี่ยน ก็พอรูตัวที่เราเจอกัน ไมเรียกวา ศรัญ แอนนิ่ง √

13 พูดผานกําแพง คนบางคนเฝาบอกบางคํา พยายามใหเธอ ปน Basher √

14 หูทวนลม เธอคงเบื่อใชไหมที่ฉันยังอยูรบกวน ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง) √

15 ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไมใชคนที่ควรรักเลย เธอไมใชคนที่ AB NORMAL √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปน

TRACK

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
รวมเพลง ลําซิ่งฮิตตลาดแตก

ลูกผูชายใจเท
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16 สิ่งมีชีวิตที่คิดไดและเจ็บเปน เธออยาคิดวาฉันตาบอด ไมเห็นวา SO COOL √

17 เรื่องจริงหรือนิยาย เธอเปนอีกคนที่ทําลาย หรือเปนสักคนที่ S.D.F √

18 ใกลเกินไป คําถามในใจ ยังคงชัดเจน เหตุใดเธอจึง Yes'sir Days √

19 เหตุผลที่ไมอยากเปนเพื่อนเธอ ก็รูเราเปนเพื่อนกันแตฉันก็คิดไปไกล SO COOL √

20 ไมสําคัญอะไร เธอวาเราก็ถูกใจกัน แคคนที่ถูกชะตา NATURAL SENSE √

21 ความคิดถึงไมพึ่งปาฏิหาริย เมื่อไรที่สายลมพัดผาน เนิ่นนาน Pancake √

22 เธอเกงเรื่องลืม ฉันเกงเรื่องจํา เชื่อคนใจงายก็มีแตเหนื่อยหัวใจ 7 DAYS CRAZY √

23 หนาราย ราย ชีวิตไมเหมือนละครเรื่องนั้นที่เธอชอบดู NOS √

24 เกิดมาเพื่อรักเธอ(ล.สามีตีตรา) ความรักที่ฉันใหเธอ จะวันไหน S.D.F √

25 รักเธอคนเดียวเทานั้น (ล.รักสุดฤทธิ์) เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักที่ Yes'sir Days √

26 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

27 นาฬิกาของคนรักกัน ความจริงก็เพิ่งเจอกันหางกันแคไมนาน กะลา √

28 รักเธอเพราะ คําถามที่เธอถามกันบอยๆ ในคนเปน AB NORMAL √

29 หนึ่งเหตุผลของคนรอ ฉันขอรอไมไปไหน ถาถามอะไรคือเหตุผล NATURAL SENSE √

30 ฟงเขาใจแตไมรูสึก รัก คํานี้เธอแปลวาอะไร ถาแปลวา 7 DAYS CRAZY √

31 บอกฉันวาเหงาแลวเขาไมวาเหรอ ผิดแลวเธอโทรมาเบอรผิดแลว SO COOL √

32 ใสใส แนใจหรือเปลาวาเราไมเคยรักกัน NOS √

33 จริงใจไมจริงจัง เธอไมเคยโกหกอะไรฉันเลย เธอไมเคย Pancake √

34 ทําใจใหชิน ทําใจใหชินถาวันนั้นไมมีเธอ หากจะตอง กะลา √

35 เหลือเปนคนสุดทาย อยูคนเดียวมานานแสนนาน ในจักรวาลนี้ ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง) √

36 สมองสั่งใหลืม หัวใจสั่งใหจํา ในสมองมันสั่งใหลืมเธอไป แตหัวใจ SO COOL √

37 หามใจไมใหคิดถึง หนาวเมื่อไหร จําไดไมลืมวาเธอกับฉัน NATURAL SENSE √

38 กวยเตี๋ยวหนาใสกับใจโทรมๆ เดินเขามาซอยศูนยวิจัย เดินเขาไปดวย Pancake √

39 เขาจะรูบางไหม ไดแตปลอบใจ เมื่อเธอตองมีน้ําตา หนุม กะลา √

40 สุดฤทธิ์ (ละครรักสุดฤทธิ์) ในเมื่อชีวิตมันเปนของเรา จะไมขอให S.D.F √

41 ศึกษานารี มายิ้มใหฉันทุกวัน ไอฉันก็เขินทุกที LABANOON √

42 อยามาเยอะ ก็ถามตรงๆ เธอนั้นเปนอะไร จะไปที่ไหน SHADE √

43 ฆาเวลาหรือวาคิดถึง เธอฆาเวลาหรือวาเธอคิดถึงกัน FUNKY BURGER √

44 คูกรณี โวะ โอะ โอ อุโวะ โอะ โอ Yes'sir Days √

45 รอพี่กอน เก็บใจเอาไวรอดีๆ อีกปสองปพี่ก็รวย SHADE √

46 บาคิดถึง ทุกทุกเชาบนเตียงนอน ยังกอดหมอน โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

47 มนุษยลองหน อยูที่ไหนละความรัก อยูที่ไหนละคํา Yes'sir Days √

48 ไมรักดีแตรักเดียว ทํานั่นไมได ทํานี่ก็พลาดไมคอยจะเอาไหน FUNKY BURGER √

49 L.O.V.E.(ภ.LOVE SYNDROME รักโงโงOH..BABY (L) มองทางโนนไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

50 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561120 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/10/2561 1 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

3 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

4 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

5 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

6 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 คิดฮอดแฮงแลวเด ตอบมาแนวาอยูไส ตอบมาแนวาอยู ขาวทิพย ธิดาดิน √

8 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

9 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

10 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

11 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

12 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

13 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

14 เบิดแลวบอ...ฮัก เคยโพสต เคยแท็ก ถึงนองอยูประจํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

15 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

16 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

17 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

18 หอหมกฮวกไปฝากปา ลําเพลิน วงศกร X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261126 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/10/2561 1 พริกขี้หนู เผ็ดจริงจริง เลยนะตัวแคนี้ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 โอะ...โอย ถูกบังคับและก็ขูเสมอ ทาทา ยัง √

3 ไมรัก...ก็บา เดิมทีเดียวไมเคยสนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

4 ฝากเลี้ยง โอะๆๆโอวๆๆใจเรานั้นชักจะยังไง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

5 กะโปโล ก็เกิดตามเธอไมกี่วันหรอก นิโคล เทริโอ √

6 คูกัด ลิ้นกับฟนพบกันทีไรก็เรื่องใหญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

7 ก็ใครมันจะไปรูละ รูไหมวาใครแอบคิดถึง อะอันนี้ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

8 เหลวไหล มาแลวยังดีกวามาชา มาชายังดีกวา ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

9 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด ทาทา ยัง √

10 OH OH พยายามไมทักไมทาย พยายาม นิโคล เทริโอ √

11 บอลลูน หากวาใจเปนเหมือนบอนลูน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

12 หัวใจลัดฟา บาย บาย ทองฟา บาย บาย สายลม ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

13 ประมาณนี้หรือเปลา แตกอนไมเคยเอาใจใคร ไมอยากจะมี เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

14 เอาหมอนี่ไปเก็บหนอย มันเกินไป มันก็ดูจะเกินไป ทาทา ยัง √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

CASSETTE BEST HITS

แกรมมี่โกลด ที่สุดแหงป2561
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15 บุษบา คุณคะ เราเคยเจอ เคยเดินมาชนกัน นิโคล เทริโอ √

16 ยุงนา ยุงนา ไมตองมายุงอะนา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

17 เฟอะฟะ เหมือนรักกันอยู ก็รูวาเธอไมมีใคร ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

18 แมลง เสียงรองก็ดังปกมันบางใส ทาทา ยัง √

19 ขออุมหนอย มันบังเอิญใหมาเจอสาวนอย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

20 นึกไมออก ไมรู ไมรู วาเจอะคุณเมื่อไร นิโคล เทริโอ √

21 ร.ฟ.ร. (Love Train) CHOO LA CHOO CHOO CHOO LA เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

22 ไมใช ไมใช ไหนใครบอกวาเรานะรักกัน ใครไปแอบพูด นิโคล เทริโอ √

23 เสนตรง เกิดมาเปนคนตองกาวไป ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

24 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทีไมอาจรู ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

25 ALL I WANNA DO แลวเธอก็กลับมา แลวเธอก็กลับมา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

26 ภารตี โอภารตีนามนี้เปนเพียงสมญา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

27 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสักคน ทาทา ยัง √

28 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

29 กลับกลอก บอกคนโนน บอกคนนี้ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

30 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองนั้นยังไมแนใจ ทาทา ยัง √

31 ตอไปนี้นะ ฉันรูวาเธอก็อาจรําคาญ เวลาที่เจอ นิโคล เทริโอ √

32 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

33 พักตรงนี้ พักตรงนี้ดีกวา หยุดและพักใหคลาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

34 ถูกอยูแลว ไดฟงคําลา ที่เธอมาบอก ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

35 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรูดีวาวันนี้ตอง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

36 พรุงนี้...ไมสาย เพียงแคมองในตาก็รูวาเราชอบกัน ทาทา ยัง √

37 ใจราย ใจราย เธอนะใจรายรูไหม คิดถึง นิโคล เทริโอ √

38 งายเกินไป กอนจะจบเรื่อง ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

39 ขอไดไหม ฉันคงไมดีใชไหม ถึงทําใหเธอตองหมางเมิน ทาทา ยัง √

40 เพิ่งเขาใจ ไมคิดเลยสักครั้ง จะรักใครก็ยัง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

41 เปรี้ยวใจ สุดที่รักของฉันไมเหมือนคนอื่น นิโคล เทริโอ √

42 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

43 รักเธอไดไหม ฉันรักเธอไดไหม บอกวาฉันรัก ทาทา ยัง √

44 วันที่ออนไหว เธอเดินมาหาฉัน เมื่อวันที่ออนไหว นิโคล เทริโอ √

45 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหนื่อยกับความเรื่อยเปอย เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

46 แลวไปแลว ที่ผานมานั้น ไมเคยจะสนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

47 ไมรักตัวเอง บอกเธอไปตามตรง ใหเธอจงตัดใจ ทาทา ยัง √

48 ถานไฟเกา รู กอนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสําคัญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

49 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

50 ก็เลิกกันแลว ใครบอกเธอวาฉันเหงา ใครบอกเธอฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0561036 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/10/2561 1 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

2 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 คําฮัก แซ็ค ชุมแพ X

4 เจาตั๋ววาฮักอาย (Battle) บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย เบียร พรอมพงษ;ตรี ชัยณรงค √

5 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

6 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

8 วาสนา คูแฝดโอเอ X

9 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

10 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

11 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

12 ไมรูไมผิด จินตหรา พูนลาภ X

13 อีนางเอย กอง หวยไร X

14 ใครหนอ หนอใคร ใครที่ปลุกฉันใหตื่นตอนเชา ทุกวัน ไมค ภิรมยพร √

15 อยางนี้ก็ไดเหรอ ตั๊กแตน ชลดา X

16 อยูแบบนี้ไปนานๆ ฉันรู...ไมใชคนที่เธอฝนไว ฉันรู... เสถียร ทํามือ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261137 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/10/2561 1 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

2 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสิงสูหัวใจ พี สะเดิด √

3 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

4 คิดถึงเธออยากเจอเหลือเกิน ทุกสัปดาหจะมีวันหนึ่ง ซึ่งเราไดนัด เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

5 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเปนแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

6 แทนความคิดถึง ไกลหางกันครั้งใด หัวใจไมเคยวางงาน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

7 วางๆอยาลืมคิดถึงกัน คนมีเสนหอยางเธออยูไหนก็ไดแฟน ตั๊กแตน ชลดา √

8 ถูกบังคับดวยความคิดถึง หลับตาหลับงาย หลับใจนั้นทําลําบาก ไมค ภิรมยพร √

9 วันเวลา..ฆาความคิดถึงบตาย เพราะวันเวลา ฆาความคิดถึงบตาย ไหมไทย ใจตะวัน √

10 ผูหญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

11 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสียง ทุกค่ําทุกเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 คิดถึงกันจริงหรือเปลา อยามาพูดเลยวาคิดถึงกัน พูดไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

13 ขอแสดงความคิดถึง ไมวางไปคิดถึงใคร เพราะใจเฝาคิดถึง แสน (นากา) √

14 โอย..คิดถึงจัง อยูหางๆทางดานนี้ เสาทีวียังจูนไมติด ดอน ปาละกุล √

15 กําลังคิดถึงเธออยู เพราะลอยอยูในสายลม เธอจึงมอง เดวิด อินธี √

ลูกทุงเพลงฮิตคิดถึงคนไกล
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง
ลูกทุงเพลงดัง กําลังฮิต ชุดท่ี 6
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16 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ โกไข √

17 เปนคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปลา ไดยินคําวาคิดถึง จากคนที่แสนคิดถึง ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

18 ...ก็ยังคิดถึง ดา ดา ดา ดา ดา...คนดีอยางเธอที่เปน จั๊กจั่น วันวิสา √

19 คนอยูไกลคิดถึงไหมนอ ชะเอิงเออ ชะเอิงเออ เอิ้ง เอย คนอยู แพรวา พัชรี √

20 คิดถึงพี่ไหม คิดถึงพี่หนอยนะกลอยใจพี่ หางกันอยางนี ไท ธนาวุฒิ √

21 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน ดวงจันทร สุวรรณี √

22 ขอใครใหคิดถึง ถูกความเหงาแนะนําเสมอ ใหถามเธอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

23 เธอคือความหมายของความคิดถึง (ล.เคยอยูกับทองฟาที่วางเปลา ไมมีเงา เปาวลี พรพิมล √

24 หามไมไดหรอกความคิดถึง ลมก็ยังพัดไป น้ําก็ยังไหลอยู บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

25 คนที่เธอคิดถึง นึกยังไงขึ้นมาจึงไดโทรมาหากัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

26 ขอโทษที่คิดถึง เหมือนดังวามอุนไอไปเล้ียงหัวใจไมพอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

27 รูหรือเปลา ใครเขาคิดถึง ทางโนน รอนหนาวยังไงปานนี้ รัชนก ศรีโลพันธุ √

28 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ขอดีของความหางไกล คือทําให เสถียร ทํามือ √

29 คิดถึงดาเดอ จั๊กไอเวย หัวใจ ไอนาย อยากบอก แสน (นากา) √

30 เกลียดความคิดถึง เวลาที่เจอเธอในสายไมชอบสักนิด โกไข √

31 เบื่อคําวาคิดถึงหรือยัง ไมวาใชไหมที่พูดวาคิดถึงกัน อยา ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

32 ความคิดถึงในแจกันใจ จากกันมาตั้งนาน สบายดีหรือเปลา ไมเมือง √

33 ความเศราของเธอมีคนคิดถึง เปนยังไงบาง..เธอที่อยูทางโนน เสถียร ทํามือ √

34 คิดถึงคนไกล ดอกบัวตอง คงบานเต็มดอย แคท รัตติกาล √

35 คิดถึงเธอคนเดียว ดอกคูณบานเดือนมีนา หนึ่ง หฤทัย √

36 คิดถึงพี่บาว หมายพี่..อยูแค..ขาดคนดูแล..หัวใจ ดวงจันทร สุวรรณี √

37 คิดถึงไมเต็มปาก รักไมเต็มใจ คิดถึงก็ไมเต็มปาก รักฟงดูไมเต็มใจ รัชนก ศรีโลพันธุ √

38 คิดถึงคนที่บคิดถึง โอ..โอ..โอ..โอ..หาน้ําใจไมเห็น ขาวทิพย ธิดาดิน √

39 รักเองช้ําเอง ตั้งแตฉันคุยกับเธอ บอกเลยเขาใจผิด CLASH √

40 ไดยินแลวจาวาคิดถึง พกติดหัวใจ เอาไวใชงานเสมอ ก็คือภาพเธอ จั๊กจั่น วันวิสา √

41 คิดถึงบาน มองดูดวงดาวก็ยังเปนดาวดวงเดียวกัน ไมเมือง √

42 คิดถึงเหลือเกิน ไฟลางๆ แสงนีออนที่หลากสี แชม แชมรัมย √

43 ฉันคิดถึงเธอ เธอคิดถึงเขา ตื่นนอนฉันโทรหาเธอ แลวเธอละ ดอน ปาละกุล √

44 คิดถึงรูไหม คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึงรูหมาย ดวงจันทร สุวรรณี √

45 โทรผิดหรือคิดถึง ชวยคนแกขามทาง คุณยายยังมีขอบใจกัน แชม แชมรัมย √

46 รักบาง คิดถึงบาง คลื่นก็ยังกลับมาซบทราย รําพันวาใจคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ √

47 ไดสบตาดีกวานั่งคิดถึง รักกัน..ก็ตองยอมไวใจ มีคนพูดไว.. เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

48 อยากมีใครใหคิดถึง นั่งมองขางฝา มีรูปดาราหลายใบ ดวงจันทร สุวรรณี √

49 สงความคิดถึงมากอดเธอ รูสึกเหงาๆยังไงไมรู เมื่อเธอไมอยู จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

50 คิดถึงพอ คิดถึงแม คิดถึงบาน ไดยินหมอลํา ครวญคร่ําตามสายลมมา ตาย อรทัย √

เผยแพร/

BUDDHA BLESS ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0561130 1 Fire เกิดเปนลูกผูชาย ไมเคยกลัวอาย Buddha Bless √

วันที่วาง 25/10/2561 2 Bump Boom Boom เปดเพลงดังๆ ใหเบสบั้มบูมๆ Buddha Bless √

3 สบายมาก ไมใชเศรษฐีเลยมีไมเทาไร คนที่รัก Buddha Bless √

4 ปกตะไคร พายุมาโนนแลวเห็นไหม อยากรูใคร Buddha Bless √

5 พี่ผูใหญ (ละครผูใหญลีกับนางมา) ตั้งแตตอนเปนเด็ก จนวันนี้โต Buddha Bless √

6 ยังไหว (ภาพยนตรดื้อ สวย ดุ) ยังไหว ยังไหว แคนี้ไมเทาไรจัดมาอีกเด Buddha Bless √

7 ดุกดิ๊ก Buddha Bless Orignal Thai Buddha Bless √

8 พลทหารเกณฑฝก (ภ.กองพันครึกครื้นฯตั้งตะลิดติ้ดตั้ง ตั้งตะลิดติ้ดต้ัง Buddha Bless √

9 เทพเจาเทาไฟ บุดดาเบลส มากับ โตชีริก เฮย ติ๊กชีโร Buddha Bless √

10 ยักคิ้ว ญ.อยามาจองมองกันไดมั้ย Buddha Bless;พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา √

11 เปยกอับชื้น เปยกแฉะอับชื้น ทั้งจื้นทั้งเปยก Buddha Bless √

12 ชิงหมาเกิด เกิดเปนคนนี่มันลําบากลําบน สารพันปญหา Buddha Bless √

13 ลํายอง แรกเพียงไดพบสบตา เธอถูกใจกวา Buddha Bless √

14 ลืมไปกอน วันที่เธอไดบอกลา วันที่เธอไดบอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

15 ใจเย็นๆ หากคุณกําลังกลุมอกกลุมใจไมรูจะทํา Buddha Bless √

16 ทําไมตองรักเธอ ญ.บอกดาวในทุกค่ําคืน วาขอใหตื่น คริส หอวัง;กุยอุย Buddha Bless √

17 เหรอ Feat.Buddha Bless ตอนนี้ฉันยังไมมองใคร เหรอ ZA ZA √

18 แคอกหัก Ohh So sadโซซัดโซเซ อกหักพายรัก Buddha Bless √

19 เบื่อก็ทนเอา (ภาพยนตรกองพันครึกครื้นฯขออภัยทานผูใหญ Buddha Bless √

20 ทะเล อยากจะหนีความวุนวาย ไปเจอลมเย็น Buddha Bless √

21 ผูบังคับบัญชาหัวใจ เตอ ฉันทวิชช ธนะเสวี;อุย บุดดาเบลส X

22 ลืมไปกอน วันที่เธอไดบอกลา วันที่เธอไดบอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

23 ออกมาเตนกัน (Reggae Dancehall) มาเขามาเตนรํากับจังหวะ Reggae Buddha Bless √

24 3 ชา เทพเจาเทาไฟ บุดดาเบลส มากับ โตชีริก เฮย ติ๊กชีโร Buddha Bless √

25 อาละวาด Buddha Bless ออกอาละวาด Buddha Bless √

26 งดเศราเขาพรรษา ตักบาตรทําบุญแตเชาเพื่อใหใจไดหยุดพัก Buddha Bless √

27 Only You คนเดียวในหัวใจ ไมมีใครดีเทาเธอ Buddha Bless √

28 จน จน โอ แมนวลนอง แมเนื้อทองคนดี มีความ Buddha Bless √

29 สวยจัง (เทยนี่หวา) กําลังเพลินๆเจริญใจวันนี้อารมณดีแจมใส Buddha Bless √

30 หอ หึ หึ คนนากลัวผี ผีนากลัวตรงไหน ตายแลว Buddha Bless √

31 หุนยนต รักกันมานานหลายปยังดีที่อดทน เธอคง Buddha Bless √

32 Shake it baby! นอคแบบไมตองนับ ก็เธอมันนารัก Buddha Bless √

33 โดเรมอน เปนคนมีสมองไมไดโงงมงาย ไมตอง Buddha Bless √

34 ลาบวช โห..ฮี้..โห..ฮี้..ฮิ้ววว (กระแซะ Buddha Bless;Joey boy √

35 นรก ยิ่งมันสก็ยิ่งโยก ยิ่งโยกก็ยิ่งมันส Buddha Bless √

SIGNATURE COLLECTION OF
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36 ยาเสพติด ใครติดยายกมือขึ้น ใครติดยายกมือขึ้นมา Buddha Bless √

เผยแพร/

พงษเทพ กระโดนชํานาญ ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0561129 1 คนจนรุนใหม ยอมทุกขยอมทน ยอมใหคนเขาหมิ่น พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

วันที่วาง 25/10/2561 2 ตังเก ฉันเกิดอยูแดนอีสาน ถิ่นกันดาร พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

3 วันเวลา วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียน พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

4 คิดถึง จะไปก็ไป ไมตองอาลัยนักหรอก พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

5 เด็กนอย โอเด็กเอยเด็กนอย เฝาคอย พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

6 ดอกแกว แรกพบเจอ พบเธอในคืนวันหนึ่ง พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

7 นกละเมอ รักจากไปไกลๆ หาง พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

8 เพียงลมพัดผาน ฉันไมอยากจะกลาวคําวา พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

9 ขอบฟา ตรงเสนขอบฟารุงเรือง พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

10 โคราช 31 พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

11 ดาวนสาว ไอไขนุยเปนหนุมมีหัวใจแตไมมีเงิน พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

12 แกมตุย นองเอยนองนางแกมตุย พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

13 ยิ้มเหงาๆ เศรางามๆ ยิ้มเหงาๆ เศราพองามๆ พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

14 คอย หากคืนวันที่ฉันไปนั้นไกลกวา พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

15 มือเรียวเกี่ยวรวง บนพื้นดินรอยแยกระแหง พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

16 ด.ญ.ปรางค ขยะในถังที่ตั้งริมทาง พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

17 แม น้ําคางยังหยดไหล น้ํา พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

18 ใบไม ตื่นแตเชาสายเจาปราดเปรียว พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

19 ฟาสาง ยามตะวันโผลพนจาก พงษเทพ กระโดนชํานาญ X

20 ศุกรเมา-เสารนอน ศุกรเมาเสารนอน พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

21 อกหักซ้ําซาก อกหักซ้ําซากซ้ําจําใจ พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

22 คนเดินดิน คนเลี้ยงไกก็ตองเหยียบ พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

23 โลกหยอกลอ 5.0เวลาเหงา มีเงาเปนเพื่อน พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

24 มีสุขบนทุกข ฉันมีความสุขบนความทุกข พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261125 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/10/2561 1 แซบฟอ 3.50 บาท;โกะตี๋ เจริญพร ออนละมาย;แจส ชวนชื่นX

2 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

3 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

4 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

5 หอหมกฮวกไปฝากปา ลําเพลิน วงศกร X

6 Slow Motion (ระวังมันสชนโอ!!)(3ชาเหนื่อยทั้งปเซ็งและทนเต็มทีถาใหดี โจอี้ บอย √

7 ABC ชักกระตุก ไอซ ปรีชญา พงษธนาธิกร;ซันน่ี สุวรรณเมธานนท X

8 ยังไมกลับ (Clean Version) MVL BOTCASH;SUNNDY MINDSET X

9 พี่เปดให x Boom Boom Cash ตาเอาแตปดไวไมยอมมอง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);Boom Boom Cash √

10 เหรอ ตอนนี้ฉันยังไมมองใคร เหรอ Kwang ABnormal;ไอซ ปรีชญา พงษธนาธิกร √

11 มีแฟนแลว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมตอง ปราโมทย ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

12 นวด ใครบางคน ทําใหฉันตองปวดใจเจากรรม ปาลมมี่ √

13 กํานันทองหลอ หลงรักลูกสาวกํานัน ยืนยันดวยชีวี ปอป ปองกูล;โอต ปราโมทย √

14 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

15 เด๋ียวปาดวยเบอรโทร อยามองหนาเด๋ียวปาดวยเบอรโทร ลํายอง หนองหินหาว √

16 ทั้งใหญทั้งยาว ดาหลา ธัญญาพร X

17 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใด สมบูรณ ปากไฟ √

18 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

19 สายโจะ จิ้งหรีดขาว วงศเทวัญ X

20 หนูฝนเห็นงู หนูฝนเห็นงู หนูฝนเห็นงู หนูฝนเห็นงู มิ้วส อรภัสญาน สุกใส;เกรซ เกวลิน √

21 รักควายควาย มิน เฉากวย;มิ้ว ไมขีดไฟ X

22 เหนียวแนนหนึบ คูนี้เคารักกันสายสัมพันธกลมเกลียว DAJIM √

23 ผมรักเมืองไทย Mocca garden X

24 WAAN BOY 'N' SAGOI GIRL แวนบอย สกอยเกิรล ดุเดือดเผ็ดมัน รวมศิลปน √

25 นัดย้ิม คาวบอย feat.บี้ เดอะสกา X

26 ผูสาวขาเฟยว ลําไย ไหทองคํา X

27 ชอบไหม ชอบไหม ชอบไหมรูปรางหนาตาแบบเนี๊ยะ อาภาพร นครสวรรค X

28 เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

29 กระแซะเขามาซิ เขยิบๆๆๆเขามาซิ กระแซะๆๆๆเขามาซิ เปาวลี พรพิมล √

30 ปูนาขาเก คัฑลียา มารศรี X

31 มันใหญมาก 7 โจะ! ทําอยางไร คนที่มีมากมาย จะทําอยางไร ศิริพร อําไพพงษ;นัท ณรรลฌา √

32 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 หนุมดอยเตา ดอยเตาบานเฮากันดาร ปเตอร โฟดิฟาย √

34 อยาไวใจทาง อยาวางใจแฟน เจ็บใจแทบพังแตเฮ็ดหยังบได คนทําราย ศิริพร อําไพพงษ;โจก SO COOL √

35 สวมเขา (Remix) เท็ดดี้ ไอเฟล;ปอง เดอะแบ็คอัพ X

36 ตังเก ฉันเกิดอยูแดนอีสาน ถิ่นกันดาร พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

37 ปนปง (สามชา เวอรชั่น) เทดดี้ โลโซ X

38 ลาบวช โห..ฮี้..โห..ฮี้..ฮิ้ววว (กระแซะ Buddha Bless;Joey boy √

39 เสม็ด ไปเสม็ดฉันไมเสร็จสักที เอา ใครพอรู Joey boy √

40 ผมไมเล็กนะครับ SIW X

41 กิ๊กทั่วไทย กิ๊กเล็กๆ กิ๊กเด็กอนุบาล กิ๊กนานๆ ดาจิม √

42 ติ่ง ปอ อรรณพ X

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

เพลงดัง เตนยับ สับขาแดนซ
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43 บัวลอย ไขหวาน เทดดี้ โลโซ X

44 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

45 หญิงลั้ลลา (Remix) อยูคนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจ MilkShake √

46 ลูกทุงลิซึ่ม (Remix) ร่ํารองกระจองอแง แตชาแตแม MilkShake √

47 มาทําไม เดิน...อินางเอย อิหยังอาย เดินมานาน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);จินตหรา พูนลาภ √

48 H.I.P H.O.P hip hop hip hop H.I.P H.O.P DAJIM √

49 โจะ (เพลงประกอบรายการโจะ) Sorry ผมนี่ขี้เกรงใจ ไมไดมีลวดลาย MilkShake √

50 ประวัติศาสตร (ประกอบไดอารี่ตุดซ่ีส แตกอนอาจจะตองยอม เผาเพชร เจริญสุข;ธงชัย ทองกันทม;รัฐนันท จรรยาจิรวงศ√

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261115 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/10/2561 1 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

2 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

3 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

4 คําขอ กอง หวยไร X

5 ภาวะอกหัก เพชร สหรัตน;ออย แสงศิลป X

6 ฮักกันแฮงๆ เนสกาแฟ ศรีนคร X

7 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

8 เบิดแลวบอ...ฮัก เคยโพสต เคยแท็ก ถึงนองอยูประจํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

9 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 ใครหนอ หนอใคร ใครที่ปลุกฉันใหตื่นตอนเชา ทุกวัน ไมค ภิรมยพร √

11 วอนนางนอน จินตหรา พูนลาภ X

12 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

13 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

14 แอลกอฮอลลางใจ ตาร ตจว. X

15 โงเอง เพชร สหรัตน;บิ๊กไบด สายลํา X

16 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

17 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

18 วาสนา คูแฝดโอเอ X

19 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

21 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

22 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ กานตอง ทุงเงิน √

23 ฝากเบิ่งแนเดอ(Cover) บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ ดอกออ ทุงทอง √

24 นองไดตาย อายไดแตง มื้อที่อายกินดอง..นอง นั่งฮอง..ไห ตั๊กแตน ชลดา √

25 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที เน็ค นฤพล X

26 ก.ข.ค.กางขวางคอ เพชร สหรัตน X

27 เก็บเศษแกว (Cover) ดวงตาซื่อ ๆ นี่หรือคือคนอกหัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

29 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

30 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

31 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

32 เศษหนึ่งสวนเกิน เพชร สหรัตน;กวาง จิรพรรณ X

33 ดึกหินลงหวย ตาร ตจว. X

34 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

35 ไมบริสุทธิ์ใจ อารมณเสียอะไรนักเหรอ ที่ฉันถามเธอ ฮาย ชุติมา √

36 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

37 ดาวจรัสฟา (ละคร ดาวจรัสฟา) บไดอยูเทิงฟา ก็แคผูหญิงธรรมดา ตาย อรทัย √

38 บพอตาย ออยเลอร X

39 สิงึดติ (Cover) บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต ตั๊กแตน ชลดา X

40 อยามาฤทธิ์เยอะ ! ลํายอง หนองหินหาว √

41 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

42 เจ็บละเนาะ เพชร สหรัตน;เอ มหาหิงค X

43 2 คนสิไดบ คูแฝดโอเอ;เอ พัชรพร X

44 ขอโทษที่ทําใหมันพัง มันบคือเกา เฮ็ดจั่งใดกะบคือเกา เสถียร ทํามือ √

45 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

46 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา ขาวทิพย ธิดาดิน √

47 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

48 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

49 บฝนใจฮัก ถืกเจาถิ่มไป แตอายกะยังฮักเจาอยู ลําเพลิน วงศกร √

50 คําที่บกลาเวา ผูลางคน เกิดมาเพื่อเปนเพื่อนกัน เน็ค นฤพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261138 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/10/2561 1 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

2 ในฤดูที่ตางไป เหมือนดังลมพายุกําลังกระหน่ําหัวใจ ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ √

3 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

4 ระหวางที่รอเขา(Feat.ธีร ไชยเดช) คนเพียงคนเดียว ในเวลานี้ที่เธอ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ธีร ไชยเดช √

5 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงที่บอกฉัน POTATO √

6 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

7 ชีวิตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

8 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

9 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

รวมฮิต เมีย 2018

รวมเพลง ลูกทุงฮิตกระจาย
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10 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

11 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

12 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝนอารมณที่มี สถานะในวันนี้ กวาง AB NORMAL √

13 อยากจับเธอเปลือย บอกไมถูกฉันไมรูในใจของเธอ น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

14 เสียแรง ธนพร แวกประยูร (ปาน ธนพร) X

15 แนใจเหรอ ปนัดดา เรืองวุฒิ X

16 ขอโทษ ตุย ธีรภัทร X

17 เกิดมาเพื่อรักเธอ(ล.สามีตีตรา) ความรักที่ฉันใหเธอ จะวันไหน S.D.F √

18 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ (ล.สามีตีตรายังมีอยูจริงใชไหม คนรักที่ไมหลอกกัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

19 ผูหญิงโงๆที่ยอมเธองายๆ(ละครเมียแตงรูบางไหมฉันรักเธอมาก ใหเธอคนเดียว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

20 เกิดเปนผูหญิง (ละครพิมมาลา) แตกอนไมคิดอะไร ไมคอยเขาใจสักที นิว นภัสสร ภูธรใจ √

21 ฉันในมุมออนแอ (ล.คุณสามีกํามะลอที่รักสิ่งที่ใครๆก็ตางเขาใจ วาฉันเปน กิ่ง เหมือนแพร √

22 รักไมมีนิยาม (ประกอบ Club Friday #ฉันมันเปนคนไมดีใชไหม ที่ไปรักเธอ ใหม เจริญปุระ √

23 ไมเหลือเหตุผลจะรัก ผูหญิงคนนึงเวลามีใจ ก็มักจะหาเหตุผล แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

24 เธอไมยอมปลอย หรือฉันไมยอมไป สายลมที่พัด ฝนที่รวงโรยลงมา ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา √

25 ความรักกับความลับ ความรักกับความลับ ทําไมตองมาพรอมกัน ทาทา ยัง √

26 คนไมนาสงสาร ผิดมั้ย ที่ไมเคยเรียกรองอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

27 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

28 หยุดบอกเลิกกันเสียที ก็รูดีทุกทุกอยาง วาความจริงเปน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

29 ฉันคนนี้ก็คน (ละครปากามเทพ) เห็นฉันเปนตัวอะไร เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

30 ไมมีใครยอมใคร(Ost.ชิงรัก ริษยา) ชวยไปบอกเขา...วาเรานั้นรักกันอยู แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;พรีน รวิสรารัตน พิบูลภานุวัธน√

31 ความรักไมผิด (Club Friday The Series ไมวาเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ไมวาฉัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

32 พูดอะไรไมไดสักอยาง (ละครสามี) เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟลม บงกช เจริญธรรม √

33 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อที่ตองแสดงแกลงทําเปน ไมสนใจ ZEAL √

34 รักแทหรือเสนหา (ล.เรือนเสนหา) คนหนอคน ไยตองทน เพื่อคําวารัก ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ √

35 อีสา (ละครอีสา) ผานมา ผานไป ฤาหัวใจไมเคยหยุดพัก แกม วิชญาณี เปยกลิ่น X

36 เสนหา (ละครเสนหาไดอารี่) ความรักเอย เจาลอยลมมาหรือไร พรีน รวิสรารัตน พิบูลภานุวัธน X

37 รักเจาเอย (ละครชิงชัง) รักเจาเอยหัวใจเพรียกหา ความรักมาแยง เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

38 แคคําคําเดียว (ละครมาลัยสามชาย) เธอจะรูไหม ตรงนี้มีใครคนหนึ่ง สิ่งที่ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

39 ยิ่งรอยิ่งทรมาน (ละครเจาแมจําเปน) เรื่องจะจบยังไงก็ยังไมรู ปวดหัวใจ นท พนายางกูร √

40 มาลัยสามชาย (ละครมาลัยสามชาย)Vฉันยังยึดมั่น ชีวิตฉันเหมือนชอมาลัย เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

41 ฉันรักไมพอหรือเธอขอมากไป กวาฟาจะพาใหเรามาพบกัน กวาเรานั้น กัน นภัทร √

42 เจ็บแตจบ ถาตอนนี้เรายังรัก เรียกเธอที่รัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

43 แพเธอ (ล.เสนหา Diary แสบเสนหา)ฉันบอกลา จากเธอมานานแลว และไมมี แกงสม ธนทัต √

44 ไมหมดรัก แตหมดแรง มันยาวนานเหลือเกิน ที่ฉันเดินเดียวดาย ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

45 ยิ่งลึกซึ้ง ยิ่งหวั่นไหว (ละครเจาหญิงหลเวลาที่เธอกุมมือ จับมือของฉันเอาไว จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

46 เกลียด (ละครเกมรัก ไฟรอน) มองเธอกับเขา เดินจับมือดวยกัน กิ่ง เหมือนแพร √

47 ไมอยากฟงคําแกตัว นัท มีเรีย X

48 เสียใจไมยอมเสียเธอ รูไมควรทําตามหัวใจ รูสักวันอาจจะ ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา √

49 วันนั้น สิ่งที่เห็น และความจริงที่เปน อาจไมมี นันทกานต ฤทธิวงศ √

50 รักแทหรือแพใจ (ล.เสนหาไดอารี่) ความรักที่มีในวันนี้ มันก็ดีแสนดีมากมาย แกงสม ธนทัต √
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