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เผยแพร/

รหัสปก CD G0262097 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/11/2562 1 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

2 เพื่อนแทคือน้ําตา จงไหลออกมาเถิดน้ําตาถาอยากจะไหล ศิริพร อําไพพงษ √

3 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

4 นาทีเดียวเพื่อรัก ทั้งชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

5 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

6 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

7 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

8 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

9 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

10 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

12 รถไฟสายน้ําตา เสียงหวูดรถไฟบาดใจนองใหตองเศรา ตาย อรทัย √

13 คนบมีใจ ไหนบอกคึดฮอด แคกอดก็บเต็มใจ ศิริพร อําไพพงษ √

14 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

15 สาเหตุแทจริง..ที่ทําผูหญิงเสียใจ เปนเพียงผูหญิง เลยตองถูกทําราย ตั๊กแตน ชลดา √

16 ขอเปนคนรักอีกสักคืน ไมรักก็ตองเลิก ก็รูตองเปนอยางนั้น เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

17 ตั๋วใหคึดฮอด อายคงบฮักนองอยางจริงใจ สิ่งเวากัน ตาย อรทัย X

18 อายเขี่ยนองถิ่ม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเขี่ย กานตอง ทุงเงิน √

19 ขออาง...คนเบิ๊ดใจ คําวาบวางคือขออางของคนเบิ๊ดใจ ดอกออ ทุงทอง √

20 ผูแพขอแคเบอร เมื่อสิทธิ์ของใจ บ ไปถึงฝงของแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

21 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

22 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาใหหรือเปลา หรือวาเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

23 ไรออย รอยช้ํา นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทัย X

24 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

25 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

26 แผลเปนวันวาเลนไทน ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทน ตั๊กแตน ชลดา √

27 เคลียรกับเขาใหจบ คอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวาเธออยูดวยไหม เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

28 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

29 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

30 ผูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบานทุง หนีเขาเมืองกรุ ตาย อรทัย √

31 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

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

33 รักนอกหัวใจ นองโดนไลออกมานอกหัวใจ ศิริพร อําไพพงษ √

34 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

35 ฉันไมใช หรือเธอไมพอ คนหนึ่งคน เธอวาทนเจ็บไดกี่ครั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

36 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

37 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

38 ลบเบอรก็ลืมเธอไมได เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาใหได กานตอง ทุงเงิน √

39 ยากกวารักคือลืม กวาคนสองคนจะมาพบเจอ ตั๊กแตน ชลดา √

40 ไมมีใครแทนใครไดพอดี ก็รูวาเธอนั้นเหงา ตั้งแตที่เขาทิ้งไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

41 รองไหใกลหนองหาน ค่ําค่ํา แลงลงแดดอัสดง ตาย อรทัย √

42 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

43 สาวสุรินทรกินน้ําตา บองเอย บองเอย สะเดยลืมเลย ศิริพร อําไพพงษ √

44 หัวใจที่ถูกอายทิ้ง ทุกหยดนํ้าตาบไดมาฟรีๆ แตแลกดวยใจ ตาย อรทัย √

45 จูบแลวลา ลมจูบลูบไลขาวรวงจนเม็ดขาวรวง ตั๊กแตน ชลดา √

46 คําขอจากวาที่คนถูกทิ้ง ฟงฉันสักหนึ่งนาที กอนที่จะทิ้งกันไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

47 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

48 คึดนําเขาเฮ็ดหยัง ผูชายคือเจากินเหลาบคือดอกอาย ดอกออ ทุงทอง √

49 ขอสิทธิ์แครองไห ชาตินี้เกิดมา เหมือนเทวดาไมรัก ตาย อรทัย √

50 จากทั้งที่เจ็บ ขอออกความเห็นเปนหยดน้ําตา ศิริพร อําไพพงษ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262111 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/11/2562 1 อยาปลอยมือ หากวาเธอไมชวยดึงฉันไว คงหลงทางไปไหน ไมเมือง √

2 อยาเพิ่งทอ เหนื่อยหนอยนะคนดีรับหนาที่ยิ่งใหญ ไมเมือง √

3 อยากพับแผนฟา อยากพับแผนฟาเขามาซักครึ่ง ไมเมือง √

4 เก็บรักไวที่ปลายรุง ฮือ ฮือ ฮือ... เมื่อแกะรอยความคิดถึง ไมเมือง √

5 แมงปอปกบาง ฝาพายุลมฝนสูทนมาไกลเหลือเกิน ไมเมือง √

6 ดอกไมแหงกับความทรงจํา เจอดอกไม ในหนังสือเลมเกา วันเวลา ไมเมือง √

7 หากความคิดถึงฆาคนใหตายได ลืมตาทุกเชา เหมือนมีความเหงามานั่งรอ ไมเมือง √

8 ความคิดถึงในแจกันใจ จากกันมาตั้งนาน สบายดีหรือเปลา ไมเมือง √

9 คิดถึงคนไกล ดอกบัวตอง คงบานเต็มดอย ไมเมือง √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK

รายชื่ออัลบั้มเพลง

ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธิ์ได

ที่สุดเพลงฮิต ไมเมือง

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมเพลงฮิต ลูกทุงสาวเจาน้ําตา

TRACK

หนา 1/15



10 ดวงดาวนอกหนาตาง มองเห็นดาวดวงนั้น นอกหนาตางหองฉัน ไมเมือง √

11 ไปรษณียดาว ไปรษณียดาว บรรทุกหีบหอความรัก ไมเมือง √

12 ขอเดินดวยคน เก็บหัวใจที่ถูกความรักทิ้งขวาง ไมเมือง √

13 เพิ่งรูวาเหงา ไมเคยรูวาความเหงาโดดเดี่ยว ไมเมือง √

14 ดวยแรงเหงา หากเด็ดดาวดื่นดวงไดโดยงายดาย ไมเมือง √

15 มาไมไกลถาไมมีเธอ ณ เสนทางแสนเลือนราง ฉันเดินทาง ไมเมือง √

16 เพลงนี้เพื่อเธอ ตอใหฉันเกิดเปนกวี ก็แตงเพลงรักดีๆ ไมเมือง √

17 กอนจะรักหมดใจ เธอบอกฟาเปนสีเทา เมื่อเขานั้นเอย ไมเมือง √

18 โปรดอยาวาดหวัง กวาหมื่นแสงตะวัน ที่พาดผาน ไมเมือง √

19 คนเดิมของเธอ อยาเก็บไวน้ําตา ปลอยมันรินไหลมา ไมเมือง √

20 คนเดียวในลาน จากวันนั้นเธอบอกเราแยกทางกันไหม ไมเมือง √

21 รักเธอเทาเมื่อวาน ดั่งฟาทุกเชามีแสงตะวัน ทุกค่ําคืนนั้น ไมเมือง √

22 นกถิ่น ลัน ลัน ลา ลัน ลา...หลับลงเตอะหนา ไมเมือง √

23 ตัวไกลใจอยู โลกที่พระเจาสรางมา ใหมีเธอมีฉัน ไมเมือง √

24 คูแท มีสองเรา กับลําเนาไพร ดอกไม ไมเมือง √

25 ชีวิตสั้นความรักยาว ความรัก ไมไดพาฉันมาพบเธอ ไมเมือง √

26 สัญญาหนาไฟ มาทวงสัญญา จะมาทวงคําสาบาน ไมเมือง √

27 คืนนี้ฝนตก ฝนตกคืนนี้เธอยังมีฉันที่คิดถึง คือคืน ไมเมือง √

28 หนาวน้ําคาง ออมกอดแสนอุนจากคนคุนเคย ไมเมือง √

29 มากกวาไดยิน ฉันรูวาฟาไมกวางเกินไป เพราะยังได ไมเมือง √

30 อยากใหเชื่อในรัก เธอก็หนึ่งคน ที่ความรักทําใหรองไห ไมเมือง √

31 หนุมตาป สาวแมปง สายน้ําตาปยังไหลริน หวนคิดถึงถ่ินที่ ไมเมือง √

32 ลานนาไทย น้ําทิพยเจือโลหิต ของสามกษัตริยตรา ไมเมือง √

33 ลืมกันแลวกา โอละหนอ ลําน้ําปง แมเอย ไหลเอื่อย ไมเมือง √

34 ทิพยดารา แสนดอย แดเดือนดิ้น โหยหน หวยหมื่น ไมเมือง √

35 ลังกาพินธุ ลังกาพินธุ ชื่อสกุลนครลําพูน สืบตระกูล ไมเมือง √

36 คืนศรัทธา เจางามเหลืองามใตเดือนแสงสอง ไมเมือง √

37 กาสะลอง เมื่อตะวันลับไป ไกลจากขอบฟา ไมเมือง √

38 กาสะลองกลับบาน นานเหลือเกิน ตั้งแตวันที่เราตองจาก ไมเมือง √

39 ไมใชนางฟา เธอหวัง อยากใหฉันเปนคนที่เธอฝน ไมเมือง √

40 นิทานใบไม เมื่อเธอรองไห มองฟาหมนหมอง ไมเมือง √

41 อีกครึ่งของฝน ครั้งแรกที่เจอรูสึกเหมือนเคยเห็นเธอ ไมเมือง √

42 เวลาไมเคยพาเธอไปจากใจฉัน นาน เนิ่น นานเหลือเกิน ที่ตองเดินบนทาง ไมเมือง √

43 อยูหางอยางเราเหงาจัง แมรักแคไหน ก็เทียบไมไดเสี้ยว ไมเมือง √

44 สาวนอยในเวียง จากเทือกภูยาว เขามาในเวียง ไมเมือง √

45 แทนความคิดถึง ไกลหางกันครั้งใด หัวใจไมเคยวางงาน ไมเมือง √

46 คิดถึงบาน มองดูดวงดาวก็ยังเปนดาวดวงเดียวกัน ไมเมือง √

47 ดวงจําปา โอ ดวงจําปา เวลาชมดอก ไมเมือง X

48 กุหลาบปากซัน แดนดินถ่ินไกลเหลือตา อยูสุดนภา ไมเมือง X

49 ชางมันฉันไมแคร กี่เชาที่เราตื่น กี่คืนที่เราฝน ไมเมือง X

50 กําลังใจ (ดั่งหยาดฝน) ในยามที่ทอแท ขอเพียงแคคนหนึ่ง ไมเมือง X

51 เดือนเพ็ญ เดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอราม ไมเมือง X

52 คืนรัง โอยอดรักฉันกลับมาจากขอบฟา ไมเมือง X

53 อยากใหอยูดวย ยังคิดถึงสองมือ ที่เคยโอบไหล ไมเมือง √

54 คําสัญญาที่หาดใหญ กอนจากกันไปเหลือไวเพียงคําสัญญา ไมเมือง X

55 คนนั้นคือเธอ เอยคําวารักหมื่นครั้งก็ยังนอยไป ไมเมือง √

56 มาไมไกลถาไมมีเธอ ณ เสนทางแสนเลือนราง ฉันเดินทาง ไมเมือง √

57 เปนเกียรติกับหัวใจ เธอคือความฝนและคือความจริง ไมเมือง √

58 เธอไมไดอยูคนเดียว อยาเหนื่อยนานนะคนดี โลกนี้ยังมี ไมเมือง √

59 เงาในใจ มันผิดมากไหม ลวงเกินไปไหม ที่แอบไปรัก ไมเมือง √

60 ใบไผ ปลิดปลิวเหมือนใบไผ ไมเมือง X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262237 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/11/2562 1 เรา เนิ่นนานที่เรามองตากัน ในแววตาคูนั้น COCKTAIL √

2 ยังคง อยากจับมือเธอมาวางไวตรงหัวใจ ในวันที่ POTATO √

3 กรรม ที่รัก มีอะไรในใจหรือเปลา ทําไมเธอ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

4 ไมแกตาย ถึงวันหนึ่ง ไมมีใครจะคานเวลา ตอง BODYSLAM;Joey boy √

5 แดงกับเขียว หยิ่งทะนงองอาจในวิถี แบกศักดิ์ศรีคํ้าคอ Taitosmith √

6 วันที่ไดคําตอบ วันที่โชคชะตาไมอยูเคียงขางเรา วันที่ บอย Peacemaker;ไมค ภิรมยพร √

7 คือเธอใชไหม นานเนิ่นนานแคไหน ที่คําวารัก GETSUNOVA;ตาย อรทัย √

8 อยากใหเธอเจอคนแบบเธอ อยากใหทรมานเจ็บปวด จนลึกซึ้ง จนเขาใจ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

9 พระเอกจําลอง ฉันเขาใจ วารักของเราคงเปนไปไมได GETSUNOVA √

10 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงนี้มันมืดมน ผูคนเขามา LABANOON √

11 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;สุนิสา สุขบุญสังข(ออม) √

12 พูดไมออก (JUST WONDER) The TOYS X

13 เสือสิ้นลาย ฟกกลิ้ง ฮีโร X

14 เสี่ยว Ammy The Bottom Blues X

15 ไดอะไร แคเห็นเขานั้นมีรอยยิ้ม เธอก็สุขหัวใจ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

16 ปลอยเธอไป ปลอยเธอไปไมเปนไร เด๋ียวพรุงนี้ก็มี MEYOU √

17 แคพี่นอง (Status) ในตอนนี้ สถานะของฉันคืออะไร ในตอนนี้ Tilly Birds √

18 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

19 นิรันดร ก็ยังเปนคําถามอยู กี่ครั้งยังไมเขาใจ BODYSLAM;PALMY √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ฮิต | ฮอต | ปรอทแตก
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20 หลับนิรันดร ตื่นลืมตาขึ้นมา ฟนขึ้นจากความฝน 25 Hours √

21 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

22 วันหมดอายุ จากวันนั้นที่เธอจากไป ภายในใจก็กลับ GETSUNOVA √

23 ถาฉันเปนเขา INDIGO X

24 ครั้งนี้ ความรักไมใชผูราย สิ่งที่มันรายคือใจ KLEAR √

25 ยอมแพ (Surrender) เมื่อรักไมใชการแขงขัน มันจบตั้งแต LOMOSONIC √

26 FAKE เธอยืนตอหนาฉัน เธอยืนตอหนาฉัน และ Singular √

27 ทําตัวไมถูก ไดเพียงยิ้มเทานั้น เมื่อเห็นภาพของเรา ชิโน อธิภัทร √

28 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

29 ไมอยากใหกลับ นานเทาไรที่เราไมเจอ เธอเองเปนไง เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

30 สมองสั่งการชา (Delay) เธอคงอาจจะไมรูวานอนสักแคไหน วามี ธนนท จําเริญ √

31 แดเธอที่รัก เหลือเพียงความรัก ที่ไมมีเธอแลว KLEAR √

32 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

33 เสียงสะทอน นานเทาไหรแลวเธอ ที่ทําเพื่อเธอมากมาย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

34 เพิ่งรูตัว โลกจะแตก ในวันแรกที่เธอบอกเลิกกันไป มาตัง ระดับดาว √

35 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

36 ทีมรอเธอ เคยลืมใครไมไดบางไหม ตอนกลางคืน Three Man Down √

37 พอจะรู ผานมานานแลว เรื่องราวในวันนั้น MEYOU √

38 ความรูสึกที่ไมเคยรูสึก เคยคิดวาฉันรูจักกับความรัก เคยคิดวา GETSUNOVA √

39 Nobody Like You (JOOX Exclusive) เปก ผลิตโชค อายนบุตร;Hollaphonic X

40 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

41 โตแลว หนีความจริงตองหนียังไง เมื่อเขาจะไป Ammy The Bottom Blues √

42 สุขาอยูหนใด ใครบางคนเคยบอกวารักฉันมากมาย 25 Hours √

43 ฉันไมรู ฉันไมรู วาเธอจะไมรัก เหมือนฉัน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

44 เธอทําใหไดรู (โฆษณาISUZU) เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม POTATO √

45 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

46 น้ําตาที่หาย ทุกสิ่งจบแลว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

47 เหนื่อยไหมหัวใจ เธอเปนอยางไรจากวันที่สองเราไกลหาง Retrospect √

48 รักเคยดีกวานี้ รักที่เคยจริงจัง แลวก็พลันเจือจาง NO MORE TEAR √

49 เหตุผลที่ไมมีเหตุผล อาจจะมีเปนบางที ที่ฉันนั้นทําอะไรให GETSUNOVA √

50 ชีวิตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262241 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/11/2562 1 ป(จน)ปน เอ มหาหิงค X

2 เลว ออย แสงศิลป X

3 รถบมีน้ํามัน จอบ เสกสันต X

4 บักจีเหลิน จีเหลิน สายหมอบ X

5 รถแหรถยู นองทิวเทน X

6 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก วงฮันแนว X

7 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร X

8 งัดถั่งงัด เตย อธิบดินทร X

9 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูจาน ลองไมค X

10 นักเลงบยาน ณ เวลานี้ที่หนาฮานหมอลํา สถานการณ ลําเพลิน วงศกร √

11 คนถือหมอนยังบมี อายถามเจาแนนองหลา เดือนมิถุนา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 นองอินดี้ พี่อินลํา จีเหลิน สายหมอบ;นุก ฐิติมา X

13 นางฟาหนารถแห เสียงกลอนสนั่น หลังคาสั่นตึกๆ ปลุกใจ เตา ภูศิลป √

14 ขี้ยา2019 เตะ ตระกูลตอ X

15 #ขอแท็กแฟนเกา ตาร ตจว. X

16 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใด สมบูรณ ปากไฟ √

17 อินดี้ขาดง อายเปนหละผูบาวบานๆ งานบานใด ศร สินชัย √

18 เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน สมบูรณ ปากไฟ √

19 จิ๊กโกนําเขา กางเกงยีนสก็เมดอินจีนแดงเสื้อตัวแพง พี สะเดิด √

20 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

21 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

23 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สินชัย √

24 เอาที่สบายใจ โอย..นอ..เอาโลดเดอเดอหลา เอาที่.. ไผ พงศธร ศรีจันทร √

25 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลวทั่วทองนา ตนเดือนกุมภา มนตแคน แกนคูน √

26 ไสวาสิบถิ่มกัน กอง หวยไร X

27 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

28 ขอบใจเดอ ศาล สานศิลป X

29 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

30 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

31 ไปฮักกันสา อยูดีๆ อายกะเปนคนอื่น ที่ไดแตยืนแนม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

33 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

34 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

35 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

36 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

37 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

38 แพน็อค ตาร ตจว. X

39 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
รวมเพลงฮิต เทพบุตรรถแห
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40 ทุกการแจงเตือน ศาล สานศิลป X

41 คูคอง กอง หวยไร X

42 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

43 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

44 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

46 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

47 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

48 บนาเฮ็ดกันดอก นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด ตรี ชัยณรงค √

49 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262103 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/11/2562 1 เธอปนใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

2 ก็เคยสัญญา ก็เคยสัญญา เปนมั่นเปนหมาย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

3 ยินยอม เกิดมาก็เปนคนหนึ่ง เมื่อกอนก็เคยเปนหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

4 ลงเอย ไดรูและไดยิน ในขาวราย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

5 กุมใจ ไมรูไปโกรธใครมา ไมพูดไมจา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

6 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ ไมโคร √

7 เติมน้ํามัน รูไหมเวลาเธอ ไมโคร √

8 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ไมโคร √

9 บอกมาคําเดียว ฉันเปนแคเพียงคนที่เธอเคยอยากมี ไมโคร √

10 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย ไมโคร √

11 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

12 ลาออก นั่งทํางาน หลายป ยังไมไปไหน บิลลี่ โอแกน √

13 ฝงไวในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผาน บิลลี่ โอแกน √

14 คํามักงาย คําเดียวที่เธอ คงเคยใชบอยเกินไป บิลลี่ โอแกน √

15 ฟาคงสะใจ อยูคนเดียวในสายลม บิลลี่ โอแกน √

16 จักรยานสีแดง เสนทางที่เราจะมุงไป LOSO √

17 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

18 ใจสั่งมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ LOSO √

19 ไมตองหวงฉัน แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป LOSO √

20 ฝนตกที่หนาตาง วันนี้ฝนตกไหลลงที่หนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

21 แพคนสวย สวยก็ไมดี ไมสวยก็ไมคอยดี FLY √

22 คนข้ีอิจฉา ฉันไมรู วามันเกิดอะไรกับฉัน FLY √

23 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง FLY √

24 พายุในใจ มันเปนเพียงแคกระแสลมแรง FLY √

25 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมตองมีปก FLY √

26 เลนของสูง รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา Big Ass √

27 ดีแตปาก ยิ่งไดยิน ยิ่งปวดใจ คิดอะไรอยู Big Ass √

28 คนไมเอาถาน เธอเหนื่อยไหม ที่ยังทนกับคนไมเอาถาน Big Ass √

29 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

30 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ Big Ass √

31 ฉันอยูตรงนี้ ฉันอยูตรงนี้ถาเธอตองการ BLACKHEAD √

32 รักคือ ทุมเทจิตใจไป ทั้งหัวใจใหใครซักคน BLACKHEAD √

33 ยอมรับ เรื่องระหวางเรานั้น ใครก็มองวาฉันผิด BLACKHEAD √

34 อยูไป-ไมมีเธอ หมดแลวหมดสิ้นหนทาง BLACKHEAD √

35 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมรู ยิ่งโตยิ่งดูนารัก BLACKHEAD √

36 ใครไมเกี่ยวถอยไป ใครไมเกี่ยวก็ถอยไป ไมใชเรื่องของใคร ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย √

37 อยาคิดมาก ไมเอานะอยาคิดมากไมเอานะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย √

38 เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน PETER CORP DYRENDAL √

39 ใหฟาผาเธอ เธอผิดคําสัญญา ที่เคยสาบาน PETER CORP DYRENDAL √

40 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

41 เมื่อรักฉันเกิด ก็เปนคําถามอยูขางใน อาจเปนเพราะ SILLY FOOLS (วงเกา) √

42 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

43 น้ําลาย เพียงแคเธอสบตา เพียงแคเธอผานมา SILLY FOOLS (วงใหม) √

44 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

45 จิ๊จะ อยาโกรธกันเลย ยกโทษใหฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

46 คอยคอยพูด พูดคอย คอยก็ได ถาพูดไมไดก็คอยคอย Y NOT 7 √

47 YEAh!YEAh! เอาไงเอากันเปนไรไป Y NOT 7 √

48 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย Y NOT 7 √

49 เรื่องขี้หมา เจ็บจนได กับวันนี้ ภูตผีตนใดกัน Y NOT 7 √

50 ทิ้งรักลงแมน้ํา เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262106 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/11/2562 1 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

2 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

3 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

4 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

5 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

6 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง

รวมเพลง 3 สาวฮิตมหาชน

ร็อคเนนเนน

หนา 4/15



7 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

8 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

9 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหนึ่งพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

10 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

11 ขอทําเพื่ออาย คนฮักนอกใจถามวาใครบเสียใจบาง ศิริพร อําไพพงษ √

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

13 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บฮูดอกนะ วาอายเขามาดวยเหตุผลใด ตาย อรทัย √

14 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

15 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

16 จากสําคัญ เปนสํารอง ไสละ ไสละ ฮักสุดหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทัย √

17 ผูแพขอแคเบอร เมื่อสิทธิ์ของใจ บ ไปถึงฝงของแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

18 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิ่งดีนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

19 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว ตาย อรทัย √

20 สําหรับอาย..รักไดเสมอ เจ็บจนช้ําก็เขียนคําวาลืมบเปน ศิริพร อําไพพงษ √

21 รักไดครั้งละคน เชื่อใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

22 ผูหญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

23 อกหักเพราะฮักอาย ผูหญิงคนน้ีขอทําหนาที่อกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

24 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

25 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมรู..วาเขาเปนใคร แตรูสึก ตาย อรทัย √

26 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

27 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

28 พี่ชายชั่วคราว ยืมเปนพี่ชายไดไหมชั่วคราว ตาย อรทัย √

29 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

30 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

31 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทัย √

32 ทายที่สุด...อายก็คือสุดที่ฮัก กลับมายืน ที่เดิมอีกครั้ง เดินยอนคืน ศิริพร อําไพพงษ √

33 คําพิพากษา คงเปนเวรกรรมที่ฉันเคยทําชาติที่ผานมา ตั๊กแตน ชลดา √

34 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ ตาย อรทัย √

35 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

36 หนาไมคสายเกา หนาไมคสายเกาขอเพลงเศราใหใจเหงา ตั๊กแตน ชลดา √

37 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทัย √

38 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษ √

39 ขอจองในใจ ฟาสั่งใหฉัน รักคนที่มีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

40 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทัย X

41 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ศิริพร อําไพพงษ √

42 มีคนเหงารออยูเบอรนี้ กุหลาบบนโตะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

43 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ตาย อรทัย √

44 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษ √

45 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

46 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

47 คนใช เกิดชา อยากฮักสิตาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ √

48 จิรักหรือจิหลอก ฝนตกบานนอง ฟามันรองตึ้มๆ ตั๊กแตน ชลดา √

49 สาวรําวง อายุสิบหาไดมาเปนสาวรําวง ตาย อรทัย X

50 หนาฮานพันธมวน เสียงหัวใจบอกใหลุกออกมาเตน ศิริพร อําไพพงษ √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262243 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/11/2562 1 ใหนานกวาที่เคย เพราะเชื่อวาเขามีจริง แตก็ไมรูเขา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 คือเธอใชไหม นานเนิ่นนานแคไหน ที่คําวารัก ตาย อรทัย √

3 วันที่ไดคําตอบ วันที่โชคชะตาไมอยูเคียงขางเรา วันที่ ไมค ภิรมยพร √

4 อายพามา เขาพาไป โว..โว เปนยอนความไวใจ เฮ็ดใหอาย ลําเพลิน วงศกร √

5 มานอนนาเดอ เหนื่อยแนบนอผูสาว เฮ็ดโอทีจนวาบได มนตแคน แกนคูน √

6 คนโดนบล็อค ตาร ตจว. X

7 เลว ออย แสงศิลป X

8 พื้นที่ทับซอน จินตหรา พูนลาภ;กระตาย พรรณนิภา X

9 คนนี้ผัวเฮา เฮาบไดโง เฮาฮูวาโตคึดหยัง สิเวาสู ศิริพร อําไพพงษ √

10 คนนี้เมียเฮา Cover เฮาบไดโง เฮาฮูวาโตคึดหยัง สิเวาสู ศร สินชัย √

11 สิเอาผัวใหม เมื่อย...กะบฮูสิบอกกับไผ เขานอน ดอกออ ทุงทอง √

12 คําเวาสูขวัญ เฮ็ดหยังอยู อยูไสอาย กินขาวแลวยัง ไมค ภิรมยพร √

13 นิลันดอน(เวอรชั่นรองเดี่ยว) คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย √

14 มันเปนยอนหยัง กะฮูดี อายฮูดี วาเจามีผูใหมแลว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 เอิ้นชื่อเขาใหชิน กะนองเลือกเขาแลวเดะ อายถืกเจาเท มนตแคน แกนคูน √

16 ยอมตาย คูแฝดโอเอ;เอ พัชรพร X

17 ฮักเจาเบิดใจ เบ็น ศรัณยู X

18 ใหเคอรี่มาสงไดบ เปนตาฮักปานนี่ ใหเคอรี่มาสงไดบ เบลล นิภาดา √

19 นักเลงบยาน ณ เวลานี้ที่หนาฮานหมอลํา สถานการณ ลําเพลิน วงศกร √

20 คนถือหมอนยังบมี อายถามเจาแนนองหลา เดือนมิถุนา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 ขอเงินแนแม เตะ ตระกูลตอ X

22 แมงขี้นาก อยามาออย แฟนขอย...อยามาใกลแฟนขอย ตั๊กแตน ชลดา √

23 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

24 ไปฮักกันสา อยูดีๆ อายกะเปนคนอื่น ที่ไดแตยืนแนม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

25 กฎแหงช้ํา โลกใบนี้ มีคําวากฎตามธรรมชาติ ตาย อรทัย √

26 จากไปอยางสงบ กักขังตัวเองไวในหองเล็กๆเพื่อดับจิต ออย แสงศิลป X

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
ลูกทุงฮิตแหงป 2562
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27 ขอบใจเดอ ศาล สานศิลป X

28 เจ็บสุดทาย แบงค ธนา X

29 อยาโพสตหาเขาดูหลาย คะแนน นัจนันท X

30 ทองไดทุกคํา จําไดทุกครั้ง ตั้งแตมื้อ ที่อายบอกฮัก ก็ปานอายปก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

31 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

32 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

34 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

35 ไดส่ํานี้บอ สิใหรับแตบทเจ็บซั่นต๊ิ ชาตินี้เกิดมา เวียร ศุกลวัฒน คณารศ √

36 มีแฮงใจ แคอยากไดยินคําวาฮักเธอสิเบื่อกันบนอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

37 สอหลอแสแหล มื้อนี้เซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟงเพลงฮานเกา ตั๊กแตน ชลดา √

38 เซ ตาร ตจว. X

39 ขี้ยา2019 เตะ ตระกูลตอ X

40 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

41 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

43 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

44 เจ็บบพอตาย เบนซ เมืองเลย X

45 มึงเปนบาติ มึงเปนบาติบักหัวใจ สิฮักเขาไปใหได ลําเพลิน วงศกร √

46 คาคอ ฐา ขนิษ X

47 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

48 วันคิดฮอดเด อยูซือๆ กะเหงาคิดเห็นหนาเจาอองลองๆ เบียร พรอมพงษ √

49 บนาเฮ็ดกันดอก นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด ตรี ชัยณรงค √

50 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262244 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/11/2562 1 ขอบใจเดอ ศาล สานศิลป X

2 ฮักเจาเบิดใจ เบ็น ศรัณยู X

3 มันเปนยอนหยัง กะฮูดี อายฮูดี วาเจามีผูใหมแลว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 คําเวาสูขวัญ เฮ็ดหยังอยู อยูไสอาย กินขาวแลวยัง ไมค ภิรมยพร √

5 เอิ้นชื่อเขาใหชิน กะนองเลือกเขาแลวเดะ อายถืกเจาเท มนตแคน แกนคูน √

6 พื้นที่ทับซอน จินตหรา พูนลาภ;กระตาย พรรณนิภา X

7 ยอมตาย คูแฝดโอเอ;เอ พัชรพร X

8 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

9 เขาพรรษาปนี้บมีเจา สติ๊กเกอรโอเคคืนนั้น ที่เจาสงไลน ลําเพลิน วงศกร √

10 คนถือหมอนยังบมี อายถามเจาแนนองหลา เดือนมิถุนา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 คนโดนบล็อค ตาร ตจว. X

12 ขอเงินแนแม เตะ ตระกูลตอ X

13 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

14 ไปฮักกันสา อยูดีๆ อายกะเปนคนอื่น ที่ไดแตยืนแนม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 ฮอยฮักปกใจ จินตหรา พูนลาภ X

16 สิเอาผัวใหม เมื่อย...กะบฮูสิบอกกับไผ เขานอน ดอกออ ทุงทอง √

17 คนนี้ผัวเฮา เฮาบไดโง เฮาฮูวาโตคึดหยัง สิเวาสู ศิริพร อําไพพงษ √

18 คนนี้เมียเฮา Cover เฮาบไดโง เฮาฮูวาโตคึดหยัง สิเวาสู ศร สินชัย √

19 นักเลงบยาน ณ เวลานี้ที่หนาฮานหมอลํา สถานการณ ลําเพลิน วงศกร √

20 มักอายหลายเดอ เฮ็ดตาสัมตาหวานหลอกลอใหนองตายใจ กวาง จิรพรรณ X

21 ก็มาดิคะ ของใจอิหยังบคะ มีปญหาบคะ เห็นอายซอม ยุงยิ่ง กนกนันทน X

22 ทองไดทุกคํา จําไดทุกครั้ง ตั้งแตมื้อ ที่อายบอกฮัก ก็ปานอายปก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 มึงเปนบาติ มึงเปนบาติบักหัวใจ สิฮักเขาไปใหได ลําเพลิน วงศกร √

24 โคตรเจ็บเลย เบนซ เมืองเลย X

25 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

26 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

27 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

29 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ศิริพร อําไพพงษ √

30 ทุกลมหายใจ คูแฝดโอเอ X

31 วันคิดฮอดเด อยูซือๆ กะเหงาคิดเห็นหนาเจาอองลองๆ เบียร พรอมพงษ √

32 เปนเจาคือเกา แซ็ค ชุมแพ X

33 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

34 บไดจากไปนําอาย กะสิอยูผูเดียว ใหไดจักเทือ ขาวทิพย ธิดาดิน √

35 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

36 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

37 อยาโพสตหาเขาดูหลาย คะแนน นัจนันท X

38 ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ X

39 ตกรอบแรก เนม สุรพงศ X

40 สอหลอแสแหล มื้อนี้เซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟงเพลงฮานเกา ตั๊กแตน ชลดา √

41 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก วงฮันแนว X

42 ผูสาวโสด กระตาย พรรณนิภา X

43 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

44 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

46 เบิดแลวบอ...ฮัก (Cover) เคยโพสต เคยแท็ก ถึงนองอยูประจํา มนตแคน แกนคูน √

คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง
รวมเพลง ไทบานฮิตติดอันดับ
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47 ตัวชวยที่บไดเชิญ ยัง..จะทําหนาที่ฮักอาย ถึงแมวาระ กานตอง ทุงเงิน √

48 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ขาวทิพย ธิดาดิน √

49 ดอกสะแบงบลืมตน(ล.เสียงเอื้อน..) คือไกลแทนอ ทางคืนเมือบาน ไดแตคึดฮอด ไขมุก รุงรัตน √

50 ตะดนไป ขั่นบเห็นกับตากะคงบเชื่อวานองตั๋วกัน เบียร พรอมพงษ √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262247 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/11/2562 1 ใหนานกวาที่เคย เพราะเชื่อวาเขามีจริง แตก็ไมรูเขา แพท Klear;ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

3 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

4 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

5 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

6 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

7 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

8 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

9 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

10 อยากใหเธอลอง Musketeers X

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

12 กําแพง x Polycat ถาเคยพบเจอ กําแพงที่ดูทั้งใหญและ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);Polycat √

13 Nobody Like You (JOOX Exclusive) เปก ผลิตโชค อายนบุตร;Hollaphonic X

14 หากค่ําคืน ลัลลา...มองที่หนาตางถนนและรานริมทาง The Dai Dai √

15 จริงๆมันก็ดี ไมรูสิ ฉันจะยิ้มไดอีกทีพรุงนี้หรือ จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

16 รถคันเกา เบรคเสื่อมควันดําไฟทายไมดีรถฉันมันเกา ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

17 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

18 มีเหมือนไมมี จะลองบอกเธอวาไมรักสักที อยากรูวา ลุลา √

19 ดีใจดวยนะ (Glad) INK WARUNTORN X

20 ถาฉันหายไป ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) X

21 4:00 The TOYS X

22 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผาน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

23 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา Jetset'er √

24 อยาบอก ไมจําเปนตองอธิบายอะไร ก็ได เก็บคําพูด ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

25 เก็บรัก รูดี วาฉันไมควรที่จะรักเธออีกตอไป แอมมี่ The bottom blues √

26 เพียงหนึ่งครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิ้นสุดคําวาสองเรา The Yers √

27 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

28 เพลงกลับบาน (Lullaby) เวลาจบไปแลว วันที่เน่ินนาน แสนนาน LOMOSONIC;ปอด Moderndog √

29 ทางกลับบาน ในวันที่ใจมืดหมน วันที่ชีวิตหลงทาง BODYSLAM √

30 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

31 ลบนาทีที่มีเธอ คําที่เธอบอกรักเขา รูปที่เธอกอดกับเขา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

32 ระหวางเรา...คืออะไร หลายครั้งพยายามจะเขาใจ รูดีที่สองเรา ดา เอ็นโดรฟน √

33 รอฉันหรือเปลา เหตุที่ฉันไมมีใคร เพราะวาฉันไมลืมเธอ Bankk Ca$h √

34 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

35 คิดฮอดบาน คิดฮอดบาน เฮือนซานที่เฮาเคยอยู Sir Poppa Lot √

36 มานอนนาเดอ เหนื่อยมั้ย โอที่รัก เก็บโอทีซะจนไมได เด็กเลี้ยงควาย;มนตแคน แกนคูน √

37 รมสีเทา ฉันเฝาถามความสุขอยูที่ไหน KLEAR X

38 เคียงกัน (ละครลูกกรุง) สุดขอบฟาหรือใตธารา หมื่นภูผา กัน นภัทร;D GERRARD √

39 ปรารถนาสิ่งใดฤา อยูเพื่อความรัก หรืออยูเพื่อความฝน COCKTAIL √

40 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

41 ที่ปรึกษา ทะเลาะกับเขามาทีไรทีไรก็จะเปน Golf & Mike √

42 ถาฉันเปนเขา INDIGO X

43 สิ่งแทนใจ ของของเธอ ที่เก็บไว บางอารมณ Retrospect √

44 ซ้ําซ้ํา รู แตไมเขาใจ วาทําไมรักเธอทั้งๆที่ Paper Planes √

45 บินเขากองไฟ ใจเอย เปนอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

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

47 คนที่ฆาฉัน รอฉันหนอย ฉันตามไมคอยทัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

48 รอยยิ้มดีกวาน้ําตา อยาโกรธฉันที่บอกใหเธอไปเริ่มตนใหม ARM SONG √

49 กลับมาไดไหม คําวารักที่เคยไดยิน จากนี้ไมมีอีกแลว S.D.F √

50 เท เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร THE MOUSSES √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0562007 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/11/2562 1 กรรม ที่รัก มีอะไรในใจหรือเปลา ทําไมเธอ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

2 เรา เนิ่นนานที่เรามองตากัน ในแววตาคูนั้น COCKTAIL √

3 ดวงใจ เธอเปรียบดังเสมือนดวงใจ ตามติดตรีงแนบชิด ปาลมมี่ √

4 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

5 ดวงจันทรกลางวัน(Aftermoon) ดวงจันทรในยามกลางวัน อาจจะมองไมเห็น GETSUNOVA;วิโอเลต วอเทียร √

6 ลาลาลอย(100%) The TOYS X

7 เสือสิ้นลาย ฟกกลิ้ง ฮีโร X

8 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

9 ยังคง อยากจับมือเธอมาวางไวตรงหัวใจ ในวันที่ POTATO √

10 ครึ่งๆกลางๆ กับชีวิตครึ่งๆกลางๆ เหมือนวาไมมีทาง BODYSLAM √

11 พรุงนี้คอย (Cheat Day) รูนะวามันไมควรและดูเปนคนไมดีซะเลย ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

12 อยากใหเธอเจอคนแบบเธอ อยากใหทรมานเจ็บปวด จนลึกซึ้ง จนเขาใจ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

13 พอ ไดเห็นทุกอยางไดรูคําตอบ ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

BEST OF THE YEAR 2019

สุดสุดเพลงฮิต
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14 ใหนานกวาที่เคย เพราะเชื่อวาเขามีจริง แตก็ไมรูเขา แพท Klear;ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 คือเธอใชไหม นานเนิ่นนานแคไหน ที่คําวารัก GETSUNOVA;ตาย อรทัย √

16 สบายดีหรือ ก็ไมไดเจอไดคุยต้ังนาน ก็ไมรู หนุม กะลา √

17 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

18 ความรักกําลังกอตัว นนท ธนนท X

19 เขียนไวขางเตียง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ PARADOX √

20 อายพามา เขาพาไป โว..โว เปนยอนความไวใจ เฮ็ดใหอาย OG-ANIC √

21 คึกคะนอง (JOOX Exclusive) คึกคะนอง คึกคะนอง คึกคะนอง ไมเคย จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา X

22 ภาวนา พรอมเดินจากไปพรอมแลว เตรียมใจ MEYOU √

23 ครั้งนี้ ความรักไมใชผูราย สิ่งที่มันรายคือใจ KLEAR √

24 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

25 ถาเลือกได แกม วิชญาณี เปยกลิ่น X

26 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงนี้มันมืดมน ผูคนเขามา LABANOON √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262248 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/11/2562 1 เรา เนิ่นนานที่เรามองตากัน ในแววตาคูนั้น COCKTAIL √

2 กรรม ที่รัก มีอะไรในใจหรือเปลา ทําไมเธอ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

3 พระเอกจําลอง ฉันเขาใจ วารักของเราคงเปนไปไมได GETSUNOVA √

4 ภาวนา พรอมเดินจากไปพรอมแลว เตรียมใจ MEYOU √

5 ใหนานกวาที่เคย เพราะเชื่อวาเขามีจริง แตก็ไมรูเขา แพท Klear;ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 ยังคง อยากจับมือเธอมาวางไวตรงหัวใจ ในวันที่ POTATO √

7 ไมแกตาย ถึงวันหนึ่ง ไมมีใครจะคานเวลา ตอง BODYSLAM;Joey boy √

8 หมึกเลนไฟ สงกรานต รังสรรค;ไก กางเกง X

9 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

10 วันหมดอายุ จากวันนั้นที่เธอจากไป ภายในใจก็กลับ GETSUNOVA √

11 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

12 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

13 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

14 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

15 หนาที่ของความรัก (Mission) Pause;เล็ก พงษธร X

16 กลัววาความคิดถึงของฉันจะทํารายเธอจบ จบมาเนิ่นนาน เจ็บมาเทาไหร และ LOMOSONIC X

17 ยังไกล รูแตวาหามใจไมไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

18 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

19 ถาฉันเปนเขา INDIGO X

20 จะยอมใหเธอคนเดียว(ซีรีส ENDLESS LOVEอยากพูดใหเธอไดรู วาเธอมีคาแคไหน นนท ธนนท √

21 ฟุง ไมเคยเจอใครที่เขาตา ไดเจอกับตา เหวยเหวย ฮัน √

22 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

23 เคียงกัน (ละครลูกกรุง) สุดขอบฟาหรือใตธารา หมื่นภูผา กัน นภัทร;D GERRARD √

24 คิดถึงเทาไหร ทุกครั้ง..ที่หลับตา ฉันจะไดยินเสียงเธอ แตว ณฐพร;ภพธร สุนทรญาณกิจ (ตู) √

25 ครั้งนี้ ความรักไมใชผูราย สิ่งที่มันรายคือใจ KLEAR √

26 วันที่ไดคําตอบ วันที่โชคชะตาไมอยูเคียงขางเรา วันที่ บอย Peacemaker;ไมค ภิรมยพร √

27 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

28 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา Jetset'er √

29 คือเธอใชไหม นานเนิ่นนานแคไหน ที่คําวารัก GETSUNOVA;ตาย อรทัย √

30 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

31 เทลเลอรเมด หลายคนเฝาถาม เมื่อไหรฉันจะเจอ ซันน่ี สุวรรณเมธานนท √

32 คนเดียว อยาเอาแตกังวลนักเลย เวลาที่เธอไดยิน ฟลม ธนภัทร √

33 ตอบยังไง ไดเจอกับเธออีกครั้ง อยากทักทายแตวา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

34 อายพามา เขาพาไป โว..โว เปนยอนความไวใจ เฮ็ดใหอาย OG-ANIC √

35 ปลอยเธอไป ปลอยเธอไปไมเปนไร เด๋ียวพรุงนี้ก็มี MEYOU √

36 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

37 จริงๆมันก็ดี ไมรูสิ ฉันจะยิ้มไดอีกทีพรุงนี้หรือ จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

38 ไมเคยคิดแคเพื่อน(I'm not your friendฉันซึมทุกทีที่เห็นใครใกลเธอ ฉันแอบไป มิว MBO ชิษณุชา ตันติเมธ √

39 ลืมกันแลวหรือยัง ลืมกันแลวหรือยัง ตอนนี้เธอทําอะไร 25 Hours √

40 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอต ปราโมทย √

41 เหตุผลของการจากลา รูดีวาตองจบ รูดีวาตองจาก หนอยแน วิลิลล ศิระธนินทฉัตร √

42 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

43 รักเธอเทาที่เธอไมรัก รักเธอเทาที่เธอไมรัก รูสึกเทาที่เธอ แบมแบม The Voice √

44 อยาบอก ไมจําเปนตองอธิบายอะไร ก็ได เก็บคําพูด ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

45 คูชีวิต เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝน จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

46 อยากใหเธอเจอคนแบบเธอ อยากใหทรมานเจ็บปวด จนลึกซึ้ง จนเขาใจ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

47 ไมรูใชเธอไหม ตื่นลืมตาขึ้นมาทุกวันตองพบเจอ วาตัวเอง พัดชา เอนกอายุวัฒน √

48 ใครใชใหไป เหมือนฉันเองที่ผิด ที่ทําใจแข็งเกินไป หนอยแน วิลิลล ศิระธนินทฉัตร √

49 ลบนาทีที่มีเธอ คําที่เธอบอกรักเขา รูปที่เธอกอดกับเขา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

50 รักที่อยากลืม(ล.ใบไมที่ปลิดปลิว) ปลิดปลิวเควงควาง ชีวิตฉันด่ังใบไม จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562044 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/11/2562 1 แมน มีคนทั้งคน ที่คอยหวงใย หากวันหนึ่ง นครินทร กิ่งศักดิ์ √

2 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว นครินทร กิ่งศักดิ์ √

3 สัปดาหหนึ่งมีเจ็ดป เทาที่เห็น ก็รูวามันจบลงแลว นครินทร กิ่งศักดิ์ √

4 ผูชายไมไดเลว (กวาหมาและมาจากทองแมมันเลวมันรายยังไง ทําไมผูชายตอง นครินทร กิ่งศักดิ์ √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
ปาง เลี่ยมทอง SELECTION HI-RES

ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK
เปดวารปเพลงฮิต

หนา 8/15



5 หนังสือรุน เปดออกมาดูโดยไมตั้งใจ วาจะไดเจอ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

6 คุณเจง ใครผิดหวัง ใครเคยช้ํา โดนกระทํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

7 มากพอ ทําไมตองคอยเสียใจ ยามเมื่อเธอมีใคร นครินทร กิ่งศักดิ์ √

8 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

9 สัตวรายในตัวฉัน ขอที อยาเลย อยาทํา อยางนั้น นครินทร กิ่งศักดิ์ √

10 คนหนาใหม ฉันไดรูวามีคนหนาใหม คราวนี้ไม นครินทร กิ่งศักดิ์ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262104 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/11/2562 1 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

2 อาว บีบเขาไป บีบน้ําตาแลวบีบมือฉัน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

3 ที่รัก ที่ตรงนี้นั้นมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทย ปาทาน √

4 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู (ล.อยาลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

5 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

6 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

7 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

8 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

9 ระหวางที่รอเขา คนเพียงคนเดียว ในเวลานี้ที่เธอ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ธีร ไชยเดช √

10 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

11 ฉันก็รักของฉัน (ล.สามีตีตรา) เสียใจคนๆนี้ ไมใชของเธอ ไดโปรด นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

12 เชือกวิเศษ พยายามจนหมดปญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

13 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

14 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

15 ใจกลางความรูสึกดีดี (ละครพริกกับเกลือแมและถึงแมวันเวลาผานเพียงไหน จิรากร สมพิทักษ (เอะ);วิน Potato √

16 รักเธอ 24 ชั่วโมง ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเชา ถามใจที่เหงา แกงสม ธนทัต √

17 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

18 น้ําผึ้งพระจันทร รักฉันรักเธอ และรูวาเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

19 คนที่ไมเขาตา มองใครตอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

20 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาลมมี่ √

21 แสนลานนาที จะเปนดาวดวงใดที่ปลายฟา..จะเปนรุง สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

22 ไมมีใครรู คําที่เราบอก..รัก..กันมากมาย เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

23 ใหฉันดูแลเธอ (ละครผูใหญลีกับนางมาก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนที่ รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

24 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชิโร √

25 คนไมสําคัญ แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา พลพล √

26 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

27 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

28 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทน √

29 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

30 เขียนไวขางเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ นันทิดา แกวบัวสาย √

31 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

32 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟง ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

33 บัลลังกเมฆ แผนฟาเบื้องบน กวางไกลสุดสายตา มาลีวัลย เจมีนา √

34 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร PEACEMAKER √

35 Miss call นานไป ไมดีเลย เราโกรธกัน SENORITA √

36 กอนหินกอนนั้น เคยมีใครสักคนไดบอกฉันมา วาเวลา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

37 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทั้งฟามาใหเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

38 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

39 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

40 ไวใจไดกา แตกอนแตไร ไปแอวตางไดกัน เฮาก็ไป ลานนา คัมมินส √

41 อยูๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอยมารเธอไมใชคนที่ฉันเฝารอ เธอไมใช พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

42 ตุกตาหนารถ ฉันจะเปนตุกตาหนารถ ตอนเธอขับรถ ลุลา √

43 จังหวะหัวใจ อยู อยู ใจก็ตึกตัก ก็เพราะเธอนะ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

44 มาทันเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟารอง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

45 คนใจงาย จั๊ด จา ดา ดา จั๊ด จั๊ด จั๊ด ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) √

46 รักแท..ยังไง รักเอย รักเอย ก็เคยดูผูคนรักกัน น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

47 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ The Bottom Blues √

48 ภูมิแพกรุงเทพ โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให นครินทร กิ่งศักดิ์;feat.ตั๊กแตน ชลดา √

49 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

50 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262107 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/11/2562 1 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

2 ตุกตาหนารถ ฉันจะเปนตุกตาหนารถ ตอนเธอขับรถ ลุลา √

3 ความหวาน(Sweet) แลวฉันก็ไดรูวาเธอนั้นสําคัญมากเพียงไร ลุลา √

4 ทะเลสีดํา ช.ทะเลสีดํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง ลุลา;อิทธิพงศ กฤดากร ณ อยุธยา √

5 รักปาฏิหาริย (ละครรักปาฏิหาริย) ในวันที่ทองฟาสีหมน ตองเจอกับหยาดฝน ลุลา √

6 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเปนแบบนี้เลย ลุลา √

7 รักคําโตโต นับตั้งแตวันนั้น วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทิศ √

8 หางไมไกล เวลาที่สองเราตองอยูไกล อยากรูเธอ ลุลา √

9 เวลาจะชวยอะไร มีแตคนคอยพูดวาไมเปนไรนะ ลุลา √

10 นานๆ นะๆ คิดไมถึงวาจะไดเจอ เธอกับฉันแค ลุลา √

11 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ฮิต X ฮิต ลุลา - ปอบ ปองกูล

ฮิตแลวฮิตอีก
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12 จม ลุลา √

13 Status feat.Ben Bizzy ฉันรูวาเธอก็รูสึก และรูวาเธอจริงใจ ลุลา;Ben Bizzy √

14 มีเหมือนไมมี จะลองบอกเธอวาไมรักสักที อยากรูวา ลุลา √

15 ดาวเสาร เวลานี้จะมีอะไรที่สวยงาม เทากับการ ลุลา √

16 มงกุฏดอกไม เคยแอบคิด เคยแอบฝน แตวาฉัน ลุลา √

17 ฉันจะกอด (Hug) ฉันจะไมยอมบอกรักใครเพราะเหงาใจ ลุลา √

18 ไมมีอะไรที่เปนไปไมได (Possible) วันที่ฟาดูไมคอยเปนใจอาจทําให ลุลา;Singular √

19 ในวันที่เราตองไกลหาง ในวันที่เราตองไกลหาง ในวันที่เธอ ลุลา √

20 อยามองมาไดมั้ย อยามองมาไดมั้ย หยุดสงยิ้มไดมั้ย ลุลา;กฤษติกร พรสาธิต √

21 ฤดูความรักผลิ (Spring) ครั้งแรก ยังไมรูจัก แลวเกิดกลายเปน ลุลา √

22 เรื่องมหัศจรรย บนโลกนี้มีคนเปนลานคน ทุกคนมี ลุลา √

23 ราตรีนี้..(ยังอีกแสนไกล) หันไปมองนาฬิกา ฉันรูสึกวาเดินชา ลุลา √

24 รักไมรัก เปดฉากดวยการไดเจอเธอ แลวฉันก็ ลุลา √

25 อยากบอกวารัก อยากเดินเคียงขางเธอ อยากจูงมือของเธอ ลุลา √

26 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

27 พรุงนี้คอย (Cheat Day) รูนะวามันไมควรและดูเปนคนไมดีซะเลย ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

28 ปลอย เก็บอารมณ เก็บเอาเรื่องราวนั้นทิ้งไป ปอป ปองกูล √

29 ตอบยังไง ไดเจอกับเธออีกครั้ง อยากทักทายแตวา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

30 ไดอะไร แคเห็นเขานั้นมีรอยยิ้ม เธอก็สุขหัวใจ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

31 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปทั้งหัวใจ เปนเพราะ Calories Blah Blah √

32 คนที่ไมเขาตา มองใครตอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

33 อยากรู...แตไมอยากถาม ไดชิดเพียงลมหายใจ แคไดใชเวลา Calories Blah Blah √

34 ไมมีใครชนะตลอดกาล ใครเลาจะชนะทุกครั้ง ตองมีบางที่แพ ปอป ปองกูล √

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

36 ระหวางที่รอเขา คนเพียงคนเดียว ในเวลานี้ที่เธอ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ธีร ไชยเดช √

37 ยิ่งไมรู ยิ่งตองทํา จะเกิดอะไรพรุงนี้ฉันเองไมรูซักอยาง ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

38 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชางยาวนาน ยังไมแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

39 ปดประตู ทุกวันยังนั่งตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยู ปอป ปองกูล √

40 North Star คืนนี้ ไมรูเปนอะไร อยูดีๆ อยากมอง Calories Blah Blah √

41 ภาษาดอกไม ใหดอกกุหลาบสีแดง มันแปลวารักหมดใจ Calories Blah Blah √

42 ยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม ก็ฉันยังคงเหมือนเดิม Calories Blah Blah √

43 คนที่ถูกลืม ก็ยังนึกถึงวันนั้นที่เราเคยรักกัน Calories Blah Blah √

44 ดาว (นั่งเลน เวอรชั่น) ในคืนนี้มีดาวเปนลานดวง แตใจฉัน ปอป ปองกูล √

45 อยาไปไหนอีกนะ ทุกวันตั้งแตเธอเดินจากฉันไป รูไหม Calories Blah Blah √

46 ปาฏิหาริยที่รอคอย เคย แอบมองเธออยางนั้น เคย เก็บไป Calories Blah Blah √

47 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษฯเวลาที่ลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Calories Blah Blah √

48 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขุนเขาตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);Bowling √

49 จืด อยูมาก็นาน จนความหวานเริ่มจืด ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

50 กํานันทองหลอ หลงรักลูกสาวกํานัน ยืนยันดวยชีวี ปอป ปองกูล;โอต ปราโมทย √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262245 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/11/2562 1 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

2 สุสานคนช้ํา คัฑลียา มารศรี X

3 จากคนที่รักเธอ แคคนรัก เธอ ไมใชคนที่เธอรัก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

4 น้ําตาจระเข คัฑลียา มารศรี X

5 วาเลนไทนพายรัก เขาบอกรักกันวันวาเลนไทน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

6 ใหกําลังใจตัวเอง คัฑลียา มารศรี X

7 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวาไมใชวันของเรา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

8 ช้ํากวาเดิม คัฑลียา มารศรี X

9 สุดหามใจรัก ตอใหเอาชางสักรอยพันเชือก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

10 หัวใจทศกัณฐ เมื่อรักกันก็ชื่น เมื่อรักคืนก็ช้ํา คัฑลียา มารศรี √

11 พอไหมถาจะรัก อยากสอยดวงดาวสักรอยดวง มารอยเปนพวง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

12 น้ําตาแกปญหาไมได คัฑลียา มารศรี X

13 คนรักคนลวง คนลวงเธอรัก คนที่รักเธอลวง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

14 แมวรองไห คัฑลียา มารศรี X

15 วอนดีเจ สวัสดีครับพี่ดีเจ ผมมีเรื่องขอความ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

16 รอยบาปพันบุญ คัฑลียา มารศรี X

17 ยังจําไดไหม เสียงนี้คนดียังจําไดไหม เสียงของคน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

18 ผูกคอรอตาย คัฑลียา มารศรี X

19 ภาพทรมาน ไมอยากจะคิด แตมันอดคิดไมได จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

20 เธอไมโดนเธอไมรู คัฑลียา มารศรี X

21 แฟนเอยแฟนเรา แฟนเอย แฟนเรามาลืมรัก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

22 ตาตอตา ฟนตอฟน ตาตอตา ฟนตอฟน สูกัน คัฑลียา มารศรี X

23 เอิ๊ง เอย (ละครลิเก ลิเก) พูดจา ก็เหมือนลิเก (โอ...เย) จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

24 อะไรจะเกิดใหมันเกิด คัฑลียา มารศรี X

25 อยาปลอยใหเธอลอยนวล ปดประกาศ ทั่วราชอาณาจักร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

26 โรงแรมใจ โหดรายจริง จริง ทําไม ถึงหยิ่ง คัฑลียา มารศรี X

27 เรือนหอน้ําตา พี่ปลูกเรือนหอริมบอน้ําตา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

28 คนเริ่มมีความรัก มันทรมาน ในหัวเอย หัวใจ คัฑลียา มารศรี X

29 ผูเสียสละ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

30 รอยแผลเปน บาดแผลคราวนี้รูดีวาหนัก คัฑลียา มารศรี X

31 จูบไมหวาน จูบพี่หวานนอยไปหนอย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
ลูกทุงคูฮิต กอท จักรพันธ - คัฑล
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32 ยอมจนขางเธอ คัฑลียา มารศรี X

33 ลูกสาวผูการ เกิดมาจนทุกขเหลือทน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

34 เขตปลอดคนลวง มีปายปกไวตรงรั้วหนาบาน คัฑลียา มารศรี X

35 รักคุณยิ่งกวาใคร รักคุณเสียย่ิงกวาใคร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

36 ปูนาขาเก คัฑลียา มารศรี X

37 แมอยากอุมหลาน คุณแมพี่ อยากอุมหลาน บนพี่ทุกวัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

38 สามโหสามชา คัฑลียา มารศรี X

39 เชิญตามสบาย ถารักกันจริง ไมตองเกรงใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

40 สาวเมืองนนท คัฑลียา มารศรี X

41 คนอกหักพักบานนี้ อยากปกปายแขวนขึ้นแผนเทาฝา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

42 สาวนครชัยศรี คัฑลียา มารศรี X

43 ความรักเหมือนยาขม กอนเคยเคยรักกันปานดวงใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

44 อยาลืมสามพราน คัฑลียา มารศรี X

45 อยามาคิดถึงฉันเลย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

46 คุยกับดอกไม คัฑลียา มารศรี X

47 เจริญ เจริญ อะกินดี อยูดี ขอใหมีโชค จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

48 รวมพลคนลูกทุง คัฑลียา มารศรี X

49 คําวอนกอนลา กอนจะลาขอคําสัญญาสักหนอย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

50 แหลอวยพร คัฑลียา มารศรี X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0562008 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/11/2562 1 แซบไมค สิตําอันได ตําแตง ตําถั่ว ตําถาด ตําซั่ว ไมค ภิรมยพร √

2 โอยเนาะ แซ็ค ชุมแพ X

3 ผลาบุญ จินตหรา พูนลาภ X

4 อยาลืมกันเดอ คิดจั่งไดหนอ..คือมากดไลกใหอาย ลําเพลิน วงศกร √

5 เจ็บหนักวิทยา ยืนปาดน้ําตาเขาแถวเคารพธงชาติ เบลล นิภาดา √

6 เก็บใจไวเจ็บเอง บิ๊กไบด สายลํา X

7 รนหาที่ตาย เบนซ เมืองเลย X

8 ไดส่ํานี้บอ(Cover) สิใหรับแตบทเจ็บซั่นต๊ิ ชาตินี้เกิดมา ตรี ชัยณรงค √

9 ก็มาดิคะ ของใจอิหยังบคะ มีปญหาบคะ เห็นอายซอม มิ้วส อรภัสญาน สุกใส X

10 เปนหยังตองเดือนกันยา ฮูดีสุอยาง วาจักมื้ออายตองเปลี่ยนไป เอิ้นขวัญ วรัญญา √

11 มันเปนยอนหยัง(Cover) กะฮูดี อายฮูดี วาเจามีผูใหมแลว จั๊กจั่น วันวิสา √

12 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ขาวทิพย ธิดาดิน √

13 บอกฉันวาเหงาแลวเขาไมวาเหรอ coverผิดแลวเธอโทรมาเบอรผิดแลว มิ้วส อรภัสญาน สุกใส √

14 ฮักตองบี้ (ภาพยนตรฮักบี้บานบาก) ถึงแมความฝนสิบมีวันบูด แตฝน..สิ ตรี ชัยณรงค;เวียง นฤมล √

15 เปนจังซี่กะดีแลว(ล.ปลาราทรงเครื่อง)ฮักแลว...กะตองยอมรับมันเดอใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

16 ลมสาคนหลายใจ ขาว ออกฮวง เปนพวงกม ถืกสายลม ขาวทิพย ธิดาดิน X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562043 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/11/2562 1 นองเปล สวัสดีครับ นองเปลอยูมั๊ยครับ PARADOX √

2 Love โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

3 ภารตะฟลม แอบมองเธออยูนาน โอตาหวานใจโลเล PARADOX √

4 มีแตเธอ มีแตเธอ มองใหลึกลงไปที่ PARADOX √

5 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

6 ร.ด. Dance สวัสดีนักศึกษาวิชาทหาร กระผมพันโท PARADOX √

7 โดดน้ําตาย ตาย ฉันอยากกระโจนน้ําตาย PARADOX √

8 ทามกลาง ทามกลางอากาศรอน ทามกลางความ PARADOX √

9 3 มิติ แดเธอ...ผูเปนทุกอยาง จะมีฉันรอคอย PARADOX √

10 ไถล ไถลกับพื้นดินแดงแหงผาก PARADOX √

11 อยูในใจ แลวคงไมนาน ฉันและเธอ...เราตาง PARADOX √

12 ทัชมาฮาล บางคราว ที่มัน ไมเปนไปดังที่ตั้งใจ PARADOX √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562082 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/11/2562 1 อยากไดยินวารักกัน สิ่งที่ฉันไมรู สิ่งที่ฉันไมคอยรู เพลงบรรเลง √

2 คนเจาน้ําตา ทั้งที่รูจบไปแลว รูทั้งรูวาไมรัก เพลงบรรเลง √

3 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูกลางลมฝน เพลงบรรเลง √

4 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชั่วคราว และเมฆขาว เพลงบรรเลง √

5 เมื่อเขามา...ฉันจะไป รูดีแกใจ วาฉันเปนใคร ไมเคยคิดไกล เพลงบรรเลง √

6 เหนื่อยใจเหลือเกิน เหนื่อยใจเหลือเกิน ที่ใจบังเอิญมีเธอ เพลงบรรเลง √

7 เพลงรัก เคยไดยินเสียงเพลงหนึ่ง เพลงบรรเลง √

8 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป เพลงบรรเลง √

9 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับนั้น เพลงบรรเลง √

10 ถานไฟเกา รู กอนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสําคัญ เพลงบรรเลง √

11 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต เพลงบรรเลง √

12 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงที่บอกฉัน เพลงบรรเลง √

13 กอนหินกับนาฬิกา ความเปนจริงที่เธอยังไมเขาใจ เพลงบรรเลง √

14 คนสุดทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน เพลงบรรเลง √

15 ปลอยมือ ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ เพลงบรรเลง √

16 รักไมชวยอะไร รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน เพลงบรรเลง √

17 สิทธิ์ของเธอ หยุดบอกวารักสักทีไดไหม เพลงบรรเลง √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง

รวมเพลง ลูกทุงท็อปฮิต ชุดท่ี 5

PARADOX SUMMER HI-RES
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18 ตัวจริง...ของเธอ บอยๆที่เห็นเขาเดินผานมาและทักทาย เพลงบรรเลง √

19 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา เพลงบรรเลง √

20 ความรักทําใหคนตาบอด รู วามันไมสมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ เพลงบรรเลง √

21 เติมไมเต็ม ใครมา เปนอยางฉัน ก็คงมีวันทอแท เพลงบรรเลง √

22 ขอเช็ดน้ําตา เช็ดน้ําตาแลวมองกันไดไหม เพลงบรรเลง √

23 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง เพลงบรรเลง √

24 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก เพลงบรรเลง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562080 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/11/2562 1 สักวันคงเจอ คนที่เคยบอกกันยืนยันวารัก เพลงบรรเลง √

2 ปาฏิหาริย เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว เพลงบรรเลง √

3 ปใหมใหม เดินตามถนนผูคนมากมายไมมีรอยยิ้ม เพลงบรรเลง √

4 อยาคิดเลย รู ฉันรูและเห็นเธอปวดราว เพลงบรรเลง √

5 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา เพลงบรรเลง √

6 เหตุผล ไมตองถามเลย วาฉันรักเธอ เพลงบรรเลง √

7 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว เพลงบรรเลง √

8 ขอบคุณน้ําตา เรื่องราวทุกอยาง ที่ฉันไดฟง เพลงบรรเลง √

9 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง เพลงบรรเลง √

10 คนแบบฉัน ความเปนจริงก็บอยครั้ง เพลงบรรเลง √

11 คนที่แสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมเจอกับความรัก เพลงบรรเลง √

12 แนใจ เธอคือคนที่ฉันรอ หรือคบฉันเพื่อรอใคร เพลงบรรเลง √

13 หัวใจช้ําๆ ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น เพลงบรรเลง √

14 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก เพลงบรรเลง √

15 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเปนแบบนี้เลย เพลงบรรเลง √

16 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป เพลงบรรเลง √

17 ใหฉันดูแลเธอ ก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนที่ เพลงบรรเลง √

18 คนมันเหงา..เขาใจหนอย มาอยูในงานเลี้ยง พบผูคนที่หลากหลาย เพลงบรรเลง √

19 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปทั้งหัวใจ เปนเพราะ เพลงบรรเลง √

20 เงาที่หายไป กวาจะเจอหัวใจก็จวนจะราวราน เพลงบรรเลง √

21 แคเธอกับฉัน ทุกๆวันมีเธอขางกาย คือความหมาย เพลงบรรเลง √

22 รออยูตรงนี้ พยายามรูจัก พยายามทักทายกับเธอ เพลงบรรเลง √

23 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พรอมจะไป แตวันนี้เธอ เพลงบรรเลง √

24 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร เพลงบรรเลง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262108 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/11/2562 1 เรา เนิ่นนานที่เรามองตากัน ในแววตาคูนั้น COCKTAIL √

2 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะน้ําตา LOMOSONIC √

3 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

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

5 ที่เหลือคือรักแท คลายๆวานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

6 หลอเลย หัวใจ บางทีก็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

7 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

8 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

9 เลนของสูง รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา Big Ass √

10 เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ Retrospect √

11 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

12 ขอเจ็บแทน ยอม..ใหเธอทิ้งไปเจอคนใหมๆ CLASH √

13 เธอเอาใจฉันไป พยายามไมฝนไปไกล ไมอยากจะกลับไป 25 Hours √

14 ของตาย รูแลววาเธอไมเคยรักฉันเลย เธอไมเคย THE MOUSSES √

15 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

16 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

17 สิ่งของ ฉันท่ีเคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

18 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

19 วันที่ไมมีจริง และแลวขอบฟาก็เริ่มจะมืดมิด และแลว Ebola √

20 คนบนฟา ในมือของฉันนั้นมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

21 หยุดคงไมไหว ก็ยังรักเธออยู ก็ยังรักอยูเต็มหัวใจ 25 Hours √

22 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

23 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

24 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

25 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

26 บินเขากองไฟ ใจเอย เปนอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

27 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

28 คืนนี้อยากไดกี่ครั้ง ไมตองคิดอะไรทั้งนั้น เธอตองรูอะไร Sweet Mullet √

29 เจาชายกับเจาหญิง ถึงเวลาที่เราตองร่ํารา เมื่อเสียงน้ําตา THE MOUSSES √

30 หลุมรัก ตองเจอตองเจ็บตองจําตองทน INSTINCT √

31 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

32 ปฏิเสธไมไดวารักเธอ หยุดตัวเองยังไง ฉันไมควรปลอยใจ KAL;CLASH √

33 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

34 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

35 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

36 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนนไมมี PARADOX √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
รวมฮิต ร็อกจริงใจ

Bangkok Cafe
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37 แคมี อาจจะมีพรอม... แตชีวิตก็ยังวุนวาย พลพล √

38 ขอเช็ดน้ําตา เช็ดน้ําตาแลวมองกันไดไหม CLASH √

39 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

40 ไมใหเธอไป จากนาทีที่เธอ บอกลาจากฉันไป POTATO √

41 เธอเปนแฟนฉันแลว ตะวันหลับตาทองฟาก็ทาสีดํา และสิ่งที่ กะลา √

42 TV กลิ่นจากน้ําหอมยังไมเลือนหาย The Yers √

43 Brighter Day อาจยังไมลืมที่เคยเจ็บช้ํา อาจยังระทม KLEAR;Golf √

44 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

45 ความรักทําใหคนตาบอด รู วามันไมสมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ BODYSLAM √

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

47 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู (ล.อยาลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน Yes'sir Days;ฟลม บงกช เจริญธรรม √

48 เจ็บไปรักไป เสียงที่เธอบอกคําวารัก จากวันนั้น Yes'sir Days √

49 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

50 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262242 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/11/2562 1 คูคอง กอง หวยไร X

2 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

3 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

4 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

5 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

6 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

7 แรกตั้งใจฮัก ปรีชา ปดภัย X

8 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

9 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

10 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

11 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

12 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร X

13 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก วงฮันแนว X

14 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

15 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

16 แผนดินไหวในใจอาย ตาร ตจว. X

17 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

18 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

20 จากไปอยางสงบ กักขังตัวเองไวในหองเล็กๆเพื่อดับจิต ออย แสงศิลป X

21 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

22 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 เจ็บบพอตาย เบนซ เมืองเลย X

24 สิงึดติ บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต เตะ ตระกูลตอ X

25 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

26 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

27 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

29 สเตตัสถึกถิ่ม บอย พนมไพร X

30 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

31 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

32 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

33 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

34 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

35 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

36 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

37 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

38 บุญเกา ความฮักของคนสิเกิดขึ้นได ก็ยอนวาใจ ลําเพลิน วงศกร √

39 จะมามั๊ยหนอ จะมามั๊ยหนอปนี้ จะมีแฟนมั๊ยหนอปนี้ เปาวลี พรพิมล √

40 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

41 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

42 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

44 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

45 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

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

47 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

48 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

49 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

50 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262250 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/11/2562 1 ใจสารภาพ (ละครลิเก...ลิเก) แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

2 พี่ชายชั่วคราว ยืมเปนพี่ชายไดไหมชั่วคราว ฝน ธนสุนทร X

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

คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

รวมฮิต ลูกทุงไทยในใจคุณ

ลูกทุงฮิตรอยลานสะทานเมือง
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4 ขอจองในใจ ฟาสั่งใหฉัน รักคนที่มีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

5 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สุวรรณภูมิ √

6 สาวปากน้ําโพ เขาไมมาแลวปากน้ําโพ สาลี่ ขนิษฐา X

7 คนที่รอคอย ไดมาพบเธอ จึงรูวาเจอคําตอบ แจค ธนพล √

8 สัญญากับใจ จะไมกลับหลังถายังไมไดดี เอยถอยคํา จอมขวัญ กัลยา √

9 อกหักจากคาเฟ ลืมแขกโตะสี่แลวหรือคนดีชื่อเก ไมค ภิรมยพร √

10 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

11 สั่งนาง แกวตาหันมาซิพี่จะบอก มนตสิทธิ์ คําสรอย X

12 ใจออน แตกอนแตไรหัวใจกลาแกรง ฝน ธนสุนทร X

13 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

14 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

15 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 พยาบาลใจ สาลี่ ขนิษฐา X

17 สัญญา 5 บาท ลงทุนหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สุวรรณภูมิ √

18 ขอใชสิทธิ์ ฝน ธนสุนทร X

19 คนแบกรัก แบกรักมานาน มานานแสนนานเต็มที แจค ธนพล √

20 ฉันเปนคนเจ็บ ฉันเปนคนผิด หรือเธอจึงผลัก จอมขวัญ กัลยา √

21 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน ไมค ภิรมยพร √

22 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

23 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจไดรับจดหมายจากไปรษณีย มนตสิทธิ์ คําสรอย X

24 เปนแฟนกันมะ ฝน ธนสุนทร X

25 รักคุณยิ่งกวาใคร รักคุณเสียย่ิงกวาใคร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

26 แกวรอพี่ พี่จาพี่สัญญาปนี้แลวไมมาแตง ตาย อรทัย √

27 รักแทแคพี่ชาย ผูแพไดแคคําวาคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

28 เจ็บนี้ไมมีวันจาง ไมรองไดไงก็มันเสียใจไปแลว ตั๊กแตน ชลดา √

29 อยาฝนใจรัก เอกราช สุวรรณภูมิ X

30 รูก็รัก อาภาพร นครสวรรค X

31 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวาไมใชวันของเรา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

32 คนนอกสายตา มนตสิทธิ์ คําสรอย X

33 คอยๆ ปลอยมือ ฝน ธนสุนทร X

34 ขอมองชั่วคราว ใหชายใจเหงาขอมองชั่วคราวไดไหม ไมค ภิรมยพร √

35 ซอนไวในคําวาเพื่อน สงสายตาเหงา ไปสอบเขาอยูหัวใจเธอ วรานุช พุทธชาติ √

36 ใจราว สายตาเย็นชา ที่เธอสงมาใหฉัน แจค ธนพล √

37 คืนนี้เมื่อปกลาย งานวัดปกลาย เมื่อแฟนเคียงกายเดินเที่ยว ตาย อรทัย √

38 เรือนหอหองเชา รับปากไปขอ แตเรือนหอยังเปนหองเชา ไมค ภิรมยพร √

39 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

40 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

41 จดหมายทวงสัญญา อาภาพร นครสวรรค X

42 วอนดีเจ สวัสดีครับพี่ดีเจ ผมมีเรื่องขอความ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

43 ผูผิดหวัง มนตสิทธิ์ คําสรอย X

44 อยาทําอยางนี้กับคนอื่น คนแรกคนเดียวเชื่อไหม ที่หัวใจขอมา วรานุช พุทธชาติ √

45 ไหนวาจะคอย ชาไปหนอยลืมคําวาคอยเลยหรือคนดี ไมค ภิรมยพร √

46 สุดแคนแสนรัก นองรักพี่มากเกินไป ฝน ธนสุนทร √

47 ยังไงก็รัก กวาจะมีรัก ก็ยากเหมือนเกินไขวควา แจค ธนพล √

48 อยูในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆที่ใหรักมาอุมชู เติมคําวา ตาย อรทัย √

49 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

50 จูบแลวลา ลมจูบลูบไลขาวรวงจนเม็ดขาวรวง ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562078 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/11/2562 1 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป เพลงบรรเลง √

2 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทีไมอาจรู เพลงบรรเลง √

3 เสียงกระซิบ เมื่อเราสบตาเหมือน เพลงบรรเลง √

4 เงียบๆ คนเดียว อยามาใหเจออีกเลย เฉยเฉยไปเลย เพลงบรรเลง √

5 เลาสูกันฟง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน เพลงบรรเลง √

6 กลับไมได ไปไมถึง ฉันรูวาเธอรู และฉันก็ดูรู เพลงบรรเลง √

7 คนไมมีแฟน ในชีวิตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา เพลงบรรเลง √

8 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก เพลงบรรเลง √

9 ถานไฟเกา รู กอนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสําคัญ เพลงบรรเลง √

10 เหนื่อยไหม เจอะเธอทุกทุกครั้ง พรอมรอยน้ําตา เพลงบรรเลง √

11 ก็เลิกกันแลว ใครบอกเธอวาฉันเหงา ใครบอกเธอฉัน เพลงบรรเลง √

12 หวงใย จะไมถามวาเหตุใดทําไมตองจากกัน เพลงบรรเลง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562079 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/11/2562 1 อยากอยูตรงนี้ จะมองฟาสักกี่ครั้ง ฟายังงดงามเรื่อยมา อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

2 ไมตองมีคําบรรยาย จะแตงจะเติมถอยคํา สักกี่หมื่นคํา อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

3 เลือกไดไหม เธอมาเพื่อถาม อยางหวงใยมากมาย อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

4 อดใจไมไหว เปนเพราะฉัน มันคงออนแอ อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

5 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

6 ดอกไมที่ทําตก เธอมาหากันบอยเหมือนเราไมเคยหางกัน อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

7 อยากดีกวานี้ เคยไมเอาไหน ปลอยตามสบายกับชีวิต อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

8 ผิดไหมที่รักเธอ ในชีวิตฉันที่ผานมานั้น อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
Melody of Bird Vol. 2

Jazz on Rhythm and Relax
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9 แทนใจ คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

10 พูดไมออก อยากมีถอยคํา เพื่อฉุดดึงเธอ อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

11 ฉันขอโทษ ฉันขอโทษ ฉันโกหกเธอ อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

12 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวย ๆ อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

13 ไมมีใครรู คําที่เราบอก..รัก..กันมากมาย เพลงบรรเลง √

14 หยุดไมได...ขาดใจ หยุดไมไดหรอก หยุดไมไดหรอก เพลงบรรเลง √

15 คิดถึง รูไหมวามีคนที่เฝาคอย เหมอลอย เพลงบรรเลง √

16 ใจนอย ยอมรับวาฉัน บางทีก็หวงเธอไปหนอย เพลงบรรเลง √

17 คนที่ไมเขาตา มองใครตอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน เพลงบรรเลง √

18 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสัมพันธ เพลงบรรเลง √

19 กลาพอไหม เธอบอกกับฉัน..เธอย้ําวากับเขา เพลงบรรเลง √

20 รออยูตรงนี้ พยายามรูจัก พยายามทักทายกับเธอ เพลงบรรเลง √

21 กอนหินกอนนั้น เคยมีใครสักคนไดบอกฉันมา วาเวลา เพลงบรรเลง √

22 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย เพลงบรรเลง √

23 จากนี้...ไมจาก นานเหลือเกินที่เราตองหางกัน เพลงบรรเลง √

24 เรื่องบนเตียง เชาแลวยังอยูบนที่นอน เงียบๆคนเดียว เพลงบรรเลง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562081 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/11/2562 1 ความทรงจําสีจาง ใครคนหนึ่งคนน้ัน ในวันหนึ่งวันนั้น เพลงบรรเลง √

2 แทงขางหลัง..ทะลุถึงหัวใจ ไมใชนิยาย ไมใชละคร ที่ฉันมองเห็น เพลงบรรเลง √

3 รักไมชวยอะไร รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน เพลงบรรเลง √

4 แคคนอีกคน คงหวังสูงเกินไป จะใหเธอใหความสําคัญ เพลงบรรเลง √

5 ไมใชใครก็ได ไมไดขอฟา ไดโปรดหาใครสักคน เพลงบรรเลง √

6 หนึ่งในไมกี่คน ไมกี่คนที่จะเคียงขางกัน ไมกี่คนที่จะ เพลงบรรเลง √

7 เพื่อนสนิทคิดไมซื่อ เวลาเธอกอดคอ เลนหยอกลอกัน เพลงบรรเลง √

8 รักเทาไหรก็ยังไมพอ ฉันรูดีวายังไมดีพรอม ฉันก็ทําไดดี เพลงบรรเลง √

9 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป เพลงบรรเลง √

10 ขอบใจนะ ขอความที่เธอเคยสง อะไรที่ทําใหฉัน เพลงบรรเลง √

11 ไดยินไหม ฉันรูเธอรอฉัน รอฟงคํานั้นซักวัน เพลงบรรเลง √

12 แพกลางคืน ดึกแลว..ไลตัวเองใหไปนอน เพลงบรรเลง √

13 คนเจาน้ําตา ทั้งที่รูจบไปแลว รูทั้งรูวาไมรัก เพลงบรรเลง √

14 ตุกตาหนารถ ฉันจะเปนตุกตาหนารถ ตอนเธอขับรถ เพลงบรรเลง √

15 คําถามที่ตองตอบ ฉันไมอยากจะตอบคําถามที่เขาถามกัน เพลงบรรเลง √

16 ความคิดถึงหามกันไมได เธอคงเหนื่อยใจ เมื่อรับสายกัน เพลงบรรเลง √

17 เตือนความจํา คนอยางฉันไมเคยทําใหเธอถูกใจ เพลงบรรเลง √

18 หาย กลับมาที่หองเดิม เปดเพลงซ้ําๆเดิมๆ เพลงบรรเลง √

19 ถาในโลกนี้ไมมี.. ถาในโลกนี้ไมมี สิ่งเตือนความจํา เพลงบรรเลง √

20 ไมรูจักฉัน ไมรูจักเธอ นั่งคนเดียวแลวมองกระจก ที่สะทอน เพลงบรรเลง X

21 คําตอบของหัวใจ ไมรูวาทุกอยาง ระหวางเราสองคน เพลงบรรเลง √

22 ปใหมใหม เดินตามถนนผูคนมากมายไมมีรอยยิ้ม เพลงบรรเลง √

23 รักแทหรือแคเหงา ตั้งหลายครั้ง ที่เกิดคําถาม วาตอนนี้ เพลงบรรเลง √

24 ปากดี จากวันนี้...เธอจะไมเห็นหนา เพลงบรรเลง √

ชื่อศิลปน
Acoustic Beautiful
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