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เผยแพร/

รหัสปก CD GX0263004 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/01/2563 1 ดอกหญาในปาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสเกา เกา ตาย อรทัย √

2 แพพรหมลิขิต นก พรพนา X

3 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ตาย อรทัย √

4 ขอเจอหนาจอ นก พรพนา X

5 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทัย √

6 ตั้งหลักที่ตักแม นก พรพนา X

7 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเปนเพื่อน ตาย อรทัย √

8 มุมเหงาสาวอกหัก นก พรพนา X

9 ตั๋วใหคึดฮอด อายคงบฮักนองอยางจริงใจ สิ่งเวากัน ตาย อรทัย X

10 บัตรเชิญที่ตลึง รวมศิลปน X

11 วันที่บมีอาย ฟาเอย มีไวเฮ็ดหยัง ถาอายบนั่ง ตาย อรทัย √

12 เลือกเขาเถิดพี่ ตัดสินใจหายหนาเพื่อหลีกปญหา นก พรพนา X

13 คนใกลเมื่อไกลบาน คนแรกที่ใจนึกเห็นหนา ยามเจอปญหา ตาย อรทัย √

14 สาวอุดรนอนซ้ํา นก พรพนา X

15 โอ.เค.เนาะ โอ เค เนาะ จําได บ อายเคยบอกใจ ตาย อรทัย √

16 ยอมเจ็บพอแลว นก พรพนา X

17 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ตาย อรทัย √

18 หลั่งน้ําตาวาเลนไทน นก พรพนา X

19 สงใจมาใกลชิด สงใจที่หวงหาโดยสารมากับความหวงใย ตาย อรทัย √

20 คนค่ันเวลา นก พรพนา X

21 คือฮักหรือบ อยากฮูความหมายสายตา ที่อายสงมา ตาย อรทัย √

22 อดีตช้ําจําไมลืม ถารอยอดีต ถูกขีดดวยดินสอดําจุดใดที่ชํา นก พรพนา X

23 เพื่อนใจสมัยเรียน คิดถึงเพื่อนใจสมัยเขาเรียน ภาพเกา ตาย อรทัย √

24 ปริญญาหนาเตา นก พรพนา X

25 ฝากเพลงถึงยาย ยายอยูบานนอกอยากเห็นหลานออกทีวี ตาย อรทัย √

26 เพลงนี้ไมเพราะ นก พรพนา X

27 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทัย √

28 เสียงจากสาวลาว นก พรพนา X

29 กรรมกรแกมแดง สาวรากหญา เขามาขายแรงเมืองใหญ ตาย อรทัย √

30 ชวนบาวเที่ยวบาน นก พรพนา X

31 คิดถึงทุงลุยลาย จากอีสานบานนามาอยูกรุงจากแดนทุง ตาย อรทัย X

32 บพอซิไดเปน นก พรพนา X

33 แกมแดงแรงใจ จากใจสาวแกมแดง อายบมีเงินแตง ตาย อรทัย X

34 คําตอบสุดทาย นก พรพนา X

35 สัญญาหนาฮาน เตนหนาฮาน บุญบานเฮา (ซ้ํา) ตาย อรทัย √

36 หลับทั้งน้ําตา รวมศิลปน X

37 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

38 นองแคทางผาน รวมศิลปน X

39 ไรออย รอยช้ํา นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทัย X

40 คิดฮอดเสียงพิณ รวมศิลปน X

41 มื้อใดสิคิดฮอด จั่งแมนเฮ็ดใหรอ นานแทนอ นออาย ตาย อรทัย √

42 คนขาง ๆ นก พรพนา X

43 อยาใหแครขางเดียว บคึดฮอดกันเลยคนเคยรอดําแทหนอหัวใจ ตาย อรทัย √

44 ปลาราทรงเครื่อง สนุก X

45 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

46 ฮักอายที่ใจ นก พรพนา X

47 นาจะหลวยบานเฮา นาจะหลวยสวยความงามธรรมชาติ ตาย อรทัย √

48 เสียงจากหัวใจ นก พรพนา X

49 อยูในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆที่ใหรักมาอุมชู เติมคําวา ตาย อรทัย √

50 เสียงฝากจากนก นก พรพนา X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0263015 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/01/2563 1 แสนสุข ชวงเวลาแสนสุขที่เธอมอบใหฉัน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

2 เรา เนิ่นนานที่เรามองตากัน ในแววตาคูนั้น COCKTAIL √

3 สบายดีหรือ ก็ไมไดเจอไดคุยต้ังนาน ก็ไมรู หนุม กะลา √

4 ยังคง อยากจับมือเธอมาวางไวตรงหัวใจ ในวันที่ POTATO √

5 ฆาคนดวยมือเปลา คนเราบทจะทิ้งกันไป ทําไมงายลงทุกวัน Big Ass √

6 กรรม ที่รัก มีอะไรในใจหรือเปลา ทําไมเธอ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

7 ทางผาน (Passenger) PURE X

8 ครั้งนี้ ความรักไมใชผูราย สิ่งที่มันรายคือใจ KLEAR √

9 รักที่รอวันลา ณเดชน คูกิมิยะ X

รายชื่ออัลบั้มเพลง

ประจําเดือน มกราคม พ.ศ.2563
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธิ์ได

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ฮิตชัดชัด

TRACK

ชื่อศิลปน
ลูกทุงคูฮิต ตาย อรทัย - นก พรพนา

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 1/12



10 รักดวยชีวิต ถามีใครคนหนึ่งอะ คอยทําเราเสียใจ Muzu √

11 ภาวนา พรอมเดินจากไปพรอมแลว เตรียมใจ MEYOU √

12 Lonely Night เปนอีกค่ําคืนกับบรรยากาศที่คุนเคย เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

13 เรื่องจริงก็คือ เหมือนเดิม กลับมาเปนเหมือนวันกอน จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู, The Parkinson √

14 ดวงใจ เธอเปรียบดังเสมือนดวงใจ ตามติดตรีงแนบชิด ปาลมมี่ √

15 ในเงา เกิดเปนคนอยางฉัน อยาไปฝนใหไกล COCKTAIL √

16 พรอม เพียงแคสบตาแทบไมพูดจา ก็พอรูวาเธอ Sin √

17 จาก-วันนี้ เหนื่อยกันพอหรือยัง กับความรัก GREASY CAFE', ดา เอ็นโดรฟน √

18 ยอมแพ (Surrender) เมื่อรักไมใชการแขงขัน มันจบตั้งแต LOMOSONIC √

19 ไมแกตาย ถึงวันหนึ่ง ไมมีใครจะคานเวลา ตอง BODYSLAM, Joey boy √

20 Amazing Thailand ไทยแลนดดินแดนมหัศจรรย ฝรั่งมังคา Taitosmith √

21 คิด วิเคราะห แยกแยะ อนุบาลยันปริญญาตรี ครูสอนมาทั้งชีวิต Clash √

22 Wanna Tell You Sunny Day, Urboy TJ X

23 คึกคะนอง (JOOX Exclusive) คึกคะนอง คึกคะนอง คึกคะนอง ไมเคย จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

24 มีแคเรา ฟกกลิ้ง ฮีโร, LAZYLOXY, OG-ANIC X

25 Get You Out (JOOX Exclusive) I need to get you of my head right now, ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม), Maiyarap X

26 SRY ฟกกลิ้ง ฮีโร;Maiyarap X

27 พูดไมออก (JUST WONDER) The TOYS X

28 ไวลาย ถึงเวลาตองหยุด พอแลวควรจะพอ D-GERRARD, Jetset'er √

29 สตั๊น (Stun) ละลาย...แวบแรกที่ไดเจอฉันเกือบจะตาย Yes'sir Days, โอต ปราโมทย √

30 ดวง เพิ่งรูจริงๆ วาชีวิตนี้ตองขึ้นกับดวง POTATO √

31 พอแลว พอแลว ไมตองสงยิ้มใหฉันจะไดไหม หนุม กะลา √

32 หูฝาด เสียงคนเขาดา บางทีก็ฟงวาชม ไปรยา มาลาศรี √

33 คนปาไดปน ตอนที่มีความรักนั้นฉันภักดีเสมอมา THE MOUSSES √

34 กระโดด โคตรยิ้ม X

35 ปลอยเธอไป ปลอยเธอไปไมเปนไร เด๋ียวพรุงนี้ก็มี MEYOU, Urboy TJ √

36 พระเอกจําลอง ฉันเขาใจ วารักของเราคงเปนไปไมได GETSUNOVA √

37 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก LOMOSONIC √

38 รอยมืดดํา (Black Marks) torrayot X

39 หลับนิรันดร ตื่นลืมตาขึ้นมา ฟนขึ้นจากความฝน 25 Hours √

40 Tears น้ําตา กวาจะเขาใจ วาเปนเชนไรก็วันที่ Fool Step √

41 ราชวังหัวใจ จําใจลาเก็บแรงมาจากบานนา มาแลกคาเงิน สงกรานต รังสรรค, เปาวลี พรพิมล √

42 ชอบเธอแบบนี้ เกง ธชย X

43 ใครใชใหไป เหมือนฉันเองที่ผิด ที่ทําใจแข็งเกินไป หนอยแน วิลิลล ศิระธนินทฉัตร √

44 ฟุง ไมเคยเจอใครที่เขาตา ไดเจอกับตา เหวยเหวย ฮัน √

45 ไมมีวันปลอยมือ ฤดูกาลเปลี่ยน สิ่งที่เขียนมันคงจะเลือนลบ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

46 อยากใหเธอเจอคนแบบเธอ อยากใหทรมานเจ็บปวด จนลึกซึ้ง จนเขาใจ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

47 เธอเขาใจหรือเปลา อาจจะเวิ่นเวอ อาจจะเยอะไป อะไรที่ไดทํา มาตัง ระดับดาว √

48 รักขางเดียวไมไหว เธอไมตองหลบสายตา เธอไมตองบอกก็พอรู When Children √

49 ไปเถอะเธอ ไปเถอะเธอ ไปที่ที่ดีกวา หากอยูกับฉัน Three Man Down √

50 รักคนผิด ถาเธอรูวาไมไดรักกันจริง เบื่อแลว SDF √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0263002 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/01/2563 1 สังหารหมู SODA5 (โซดาไฟ) X

2 กอดเสาเถียง ปรีชา ปดภัย X

3 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

4 พื้นที่ทับซอน จินตหรา พูนลาภ, กระตาย พรรณนิภา X

5 ดูแลกันดีๆเดอ เตะ ตระกูลตอ X

6 จากไปอยางสงบ กักขังตัวเองไวในหองเล็กๆเพื่อดับจิต ออย แสงศิลป X

7 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

8 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

9 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

10 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

11 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

12 งัดถั่งงัด เตย อธิบดินทร X

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

14 บักขี้ตู วงมายา X

15 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

16 มันเปนยอนหยัง กะฮูดี อายฮูดี วาเจามีผูใหมแลว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

18 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม ขาวทิพย ธิดาดิน √

19 ทองไดทุกคํา จําไดทุกครั้ง ตั้งแตมื้อ ที่อายบอกฮัก ก็ปานอายปก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

20 มึงเปนบาติ มึงเปนบาติบักหัวใจ สิฮักเขาไปใหได ลําเพลิน วงศกร √

21 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

22 ไดส่ํานี้บอ(Cover) สิใหรับแตบทเจ็บซั่นต๊ิ ชาตินี้เกิดมา ตรี ชัยณรงค √

23 ตะดนไป ขั่นบเห็นกับตากะคงบเชื่อวานองตั๋วกัน เบียร พรอมพงษ √

24 นักเลงบยาน ณ เวลานี้ที่หนาฮานหมอลํา สถานการณ ลําเพลิน วงศกร, แร็พอีสาน √

25 คารถแห..แววับ!! หงสา ประภาพร X

26 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

27 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

28 นิลันดอน คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย √

29 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

ชื่อศิลปน
ลูกทุงฮิตแรงขามป ชุดท่ี 2

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 2/12



30 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

31 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

32 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

33 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

34 บนาเฮ็ดกันดอก นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด ตรี ชัยณรงค √

35 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

36 ถอยใจ บคิดวาความฮักเฮาสิเปนแบบนี้ เบลล นิภาดา √

37 นางฟาหนารถแห เสียงกลอนสนั่น หลังคาสั่นตึกๆ ปลุกใจ เตา ภูศิลป √

38 นางฟาสารภัญ แสงดาว PTMusic X

39 มีความลําไย(รําคาญ) กลวย คลองหอยโขง X

40 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

41 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

42 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

44 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

45 คนนี้เมียเฮา Cover เฮาบไดโง เฮาฮูวาโตคึดหยัง สิเวาสู ศร สินชัย √

46 สิเอาผัวใหม เมื่อย...กะบฮูสิบอกกับไผ เขานอน ดอกออ ทุงทอง √

47 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

48 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

49 แมงขี้นาก อยามาออย แฟนขอย...อยามาใกลแฟนขอย ตั๊กแตน ชลดา √

50 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0263006 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/01/2563 1 เรื่องขี้หมา เจ็บจนได กับวันนี้ ภูตผีตนใดกัน Y NOT 7 √

2 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

3 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันนี้ เปนวันที่สวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม) √

4 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง FLY √

5 ใจสั่งมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ LOSO √

6 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

7 เธอเปนแฟนฉันแลว ตะวันหลับตาทองฟาก็ทาสีดํา และสิ่งที่ กะลา √

8 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

9 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝารอ I-ZAX √

10 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สิบลอ √

11 คนเจียมตัว เอื้อมไมถึงรูตัวฉันดียังไกลหาง SO COOL √

12 ตัดใจ เพราะเธอคือแกวตาของฉัน VENUS √

13 รักครั้งแรก ถึงไมเกลียด แตเธอก็ไมเคยรัก บางแกว √

14 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

15 เธอเปลี่ยนไป มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา SYAM √

16 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

17 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

18 แคนี้...ก็พอ รักหรือเปลา ที่ในแววตาของเธอ ธัญญรัตน กิ่งไทร √

19 ตบหนา อยามาเห็นใจ อยามาสงสาร วาสนา √

20 เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน PETER CORP DYRENDAL √

21 ยายตุดตู ตามมาทําไม เธอวุนวายนัก อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

22 โดดจูบกลางอากาศ ออกจะรําคาญอยูนะ ที่เธอไมพูด อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

23 ขอเริ่มใหม วันที่เราตองจากกัน อินคา √

24 ครั้งนี้คงถูกใจ กอพันครั้ง สรางพันสิ่ง นูโว √

25 อยากตะโกน อยากจะรองตะโกน บิลลี่ โอแกน √

26 ยินยอม เกิดมาก็เปนคนหนึ่ง เมื่อกอนก็เคยเปนหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

27 เสี่ยงเปนเสี่ยงกัน อยากจะลองดูสัก ใหม เจริญปุระ √

28 ประเทือง เธอเปนใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

29 ฉันรู ฉันรูเธอมีอดีตในใจ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

30 ผิดไหม ผิดไหม...ท่ีไมไปพบเธอ ไมตองการ ฟาเรนไฮต √

31 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแจม √

32 เรื่องเดียวที่ไมยอม ฉันยอมไดทุกอยาง แคเพียงไดเห็น PURE √

33 ไมไวใจตัวเอง ใจมันยังไมหายชา เลยไมมาพบหนาเธอ ธีรภัทร สัจจกุล √

34 ฉันไมบาพอ เมื่อวันที่เธอเลือกทางเดินที่จะไป MR.TEAM √

35 พูดไมคอยเกง มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ AB NORMAL √

36 เธอคือนางฟาในใจ ทนมานานหัวใจเปลาเปลี่ยวเดียวดาย CLASH √

37 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

38 เปรี้ยวตลาดแตก (ละครเปรี้ยวตลาดแตกเธอ ไมใชนักเลง แตเธอก็มีกางเกง Pancake √

39 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา NOLOGO √

40 สองรัก แตกอนแตไร เขาใจ วาการเปนคนรัก ZEAL √

41 หลับขามวัน รูดีวันนี้ มันเปนวันเกิดเธอ ก็ได Sweet Mullet √

42 ปลอยฉัน ค่ําคืนนี้มืดลง และตัวฉันยังคงนึกถึง Retrospect √

43 ความรัก วันที่ความเจ็บช้ํามันทําลายหัวใจ BODYSLAM √

44 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

45 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ POTATO √

46 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ NO MORE TEAR √

47 ผิดสัญญา แลวก็ตองเลิกกัน จบที่เคยฝนไว INSTINCT √

48 ตองรอหรือตองลืม ก็เขาใจที่เธอ ขอใหเราหางกัน ทราย ฟาเรนไฮธ √

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

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ROCK HURT ROCK HITS

หนา 3/12



50 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0263009 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/01/2563 1 อายเกงกะดอ ฮูอยูวา หลูโต ยานอายทนรับมือบไหว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

3 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

4 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

5 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

6 สิเอาผัวใหม เมื่อย...กะบฮูสิบอกกับไผ เขานอน ดอกออ ทุงทอง √

7 คนนี้เมียเฮา Cover เฮาบไดโง เฮาฮูวาโตคึดหยัง สิเวาสู ศร สินชัย √

8 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

9 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

10 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

11 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร, เตะ ตระกูลตอ X

12 ใหเคอรี่มาสงไดบ เปนตาฮักปานนี่ ใหเคอรี่มาสงไดบ เบลล นิภาดา √

13 ฮักแพงกันเดอ จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

14 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

15 มันเปนยอนหยัง กะฮูดี อายฮูดี วาเจามีผูใหมแลว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

17 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

18 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

19 นองมีผัวแลว สองขาคูนี้ ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

20 อายเขี่ยนองถิ่ม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเขี่ย กานตอง ทุงเงิน √

21 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทิพย ธิดาดิน √

22 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

24 รักไดครั้งละคน เชื่อใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

25 ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม ที่มันแหงคาแจกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

26 เขาขอไลน อายขอลา เฝาสงไลนพายรักฝากใหเธอ มนตแคน แกนคูน √

27 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

28 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

30 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหนึ่งพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

31 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

32 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

33 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเปนแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

34 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

35 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนนี้ดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟา รัชนก ศรีโลพันธุ √

36 คืนนี้เหงาเทากันไหม ฟาเบื้องบนคืนนี้ไมมีจันทร แตบนนั้น โกไข;นายสน √

37 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ขอดีของความหางไกล คือทําให เสถียร ทํามือ √

38 อยากพับแผนฟา อยากพับแผนฟาเขามาซักครึ่ง ไมเมือง √

39 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

40 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

41 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

42 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทัย √

43 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแคน แกนคูน √

44 มีคนเหงารออยูเบอรนี้ กุหลาบบนโตะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

45 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

46 ผูบาวเหรียญบาท อายคนขายแรงเงินแบงคบแนนกระเปา ศร สินชัย √

47 ขายกอยคอยอาย ขายกอยคอยอาย อยูเพิงนัดใจ ดอกออ ทุงทอง √

48 ปริญญาลูกแมคา แมยอมลําบากเพราะอยากใหลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษ √

49 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไมค ภิรมยพร √

50 ขอจองในใจ ฟาสั่งใหฉัน รักคนที่มีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0563006 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/01/2563 1 ใครสักคน อยากจะขอปาฏิหาริยขีดชะตาชีวิตฉันใหม PARADOX √

2 มองตา ฮู..ลัลลา..มองตา มองกันใหลึกเขาไป PARADOX √

3 ผงาดง้ําค้ําโลก ชีวิตมันทอมันหดมันยอยมันเสื่อม PARADOX √

4 นักมายากล รัตติกาลราเริงกองคํารามเบิกฟา PARADOX √

5 ขอ ทุกขทรมาน อยูกับความเหงา PARADOX √

6 ทะเลแสนหวาน ทะล...ผูกใจสองเรา..หมูเกลียวคล่ืน PARADOX √

7 เพลงสุดทาย เพลงนี้เธอไดยินไดฟงหรือเปลา PARADOX √

8 เศษ หยุดใจพักลงกอน มันออนลา เหลือเกิน PARADOX √

9 สงรักสงยิ้ม หลายคนบีบตัวเองในความทุกข มองแต PARADOX √

10 ก็มีแคนั้น ก็มีแคนั้น ที่ฉันทําได แคแตงเพลงรัก PARADOX √

11 กลิ่นโรงพยาบาล กลิ่นโรง..โรงพยาบาล..กลิ่นลาง.. PARADOX √

12 เงา รักเราอาจดูเหมือนมันเปนเพียงแค PARADOX √

13 ใครสักคน (Accapella) อยากจะขอปาฏิหาริยขีดชะตาชีวิตฉันใหม PARADOX √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0263003 ทําซ้ํา
TRACK ชื่อเพลง

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK

รวมเพลงฮิต รักแทแพใจ
คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

Paradox in paradise Album Hi-res

แกรมมี่โกลด 25 ป ชุดท่ี 1

หนา 4/12



วันที่วาง 16/01/2563 1 ยอมแพ (Surrender) เมื่อรักไมใชการแขงขัน มันจบตั้งแต LOMOSONIC √

2 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงที่บอกฉัน POTATO √

3 หมาขี้แพ รอเธอมานาน จะกี่วันกี่เดือนกี่ปเวลาที่ สําราญรื่น √

4 แพแลวพาล(Ost.Club Friday) อยากจะยิ้มใหเธอทุกทีที่เจอกัน อยากจะ พลอยชมพู √

5 แพกลางคืน ดึกแลว..ไลตัวเองใหไปนอน ปบ Potato √

6 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปทั้งหัวใจ เปนเพราะ Calories Blah Blah √

7 ใกลชิดแพคิดถึง จะอยูจนเธอหายดี อยากเห็นเธอยิ้มขึ้นได กัน นภัทร √

8 แพ วันที่เธออยู เคียงคู จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

9 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

10 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง หมู MUZU √

11 รักแทมีแคครั้งเดียว ขอบคุณนะที่เธอยังทักทาย ถึงแมวา อินคา √

12 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

13 สบายดีหรือ ก็ไมไดเจอไดคุยต้ังนาน ก็ไมรู หนุม กะลา √

14 พอแลว ใจที่ยังทน เธอยังจมกับความปวดราว Potato √

15 หัวใจที่มืดมิด(Black Heart) โปรดใหฉันไดเขาไปขางในหัวใจ ZEAL √

16 หองที่ไมเคยสวาง รูฉันรูวิธีจะทําหองนี้ใหดูสวยงาม The Yers √

17 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

18 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

19 แสนสุข ชวงเวลาแสนสุขที่เธอมอบใหฉัน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

20 ภาวนา พรอมเดินจากไปพรอมแลว เตรียมใจ MEYOU √

21 ทางผาน (Passenger) PURE X

22 รอหรือพอ(STAY) INK WARUNTORN X

23 แคเพียงฉัน(ที่ไมลืม) ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) X

24 พยายาม O-Pavee X

25 พระเอกจําลอง ฉันเขาใจ วารักของเราคงเปนไปไมได GETSUNOVA √

26 ลบนาทีที่มีเธอ คําที่เธอบอกรักเขา รูปที่เธอกอดกับเขา นิว นภัสสร ภูธรใจ, จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

27 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

28 จากวันที่เธอไมอยู ลายมือก็ยังคุนอยู อานดูก็ยังคุนตา วง พาย √

29 ถาฉันหายไป ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) X

30 นาฬิกาเรือนเกา นาฬิกาเรือนเกา เวลาไมเดินแลว ปาลมมี่ X

31 มีเหมือนไมมี จะลองบอกเธอวาไมรักสักที อยากรูวา ลุลา √

32 พอ ไดเห็นทุกอยางไดรูคําตอบ ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

33 เจ็บจนไมเขาใจ PORTRAIT X

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

35 พอจะรู ผานมานานแลว เรื่องราวในวันนั้น MEYOU √

36 พบเธอกอน กอนนั้น เคยถูกใครทําใหเสียใจ มิ้นท ภัทรศยา ยงรัตนมงคล √

37 ยังคง อยากจับมือเธอมาวางไวตรงหัวใจ ในวันที่ POTATO √

38 วันหมดอายุ จากวันนั้นที่เธอจากไป ภายในใจก็กลับ GETSUNOVA √

39 ลืมกันแลวหรือยัง ลืมกันแลวหรือยัง ตอนนี้เธอทําอะไร 25 Hours √

40 เธอไมอาจเอารักไปจากหัวใจ กอนจากกัน เธอเตรียมหัวใจมากอน Tattoo Colour X

41 จําอะไรไมได เธอกอดกันครั้งแรกเมื่อไหร ฉันยังจําได POTATO √

42 ไมวิเศษ (ost.ฤกษสังหาร) ไมไดวิเศษอะไร ไมไดยิ่งใหญกวาใคร ชิโน อธิภัทร √

43 คนไรตัวตน เฝาคอยดูเธอทุกวัน หวังใหเธอเห็น เหวยเหวย ฮัน √

44 Status feat.Ben Bizzy ฉันรูวาเธอก็รูสึก และรูวาเธอจริงใจ ลุลา, Ben Bizzy √

45 ใครใชใหไป เหมือนฉันเองที่ผิด ที่ทําใจแข็งเกินไป หนอยแน วิลิลล ศิระธนินทฉัตร √

46 หลอก (Fools) ในวันนี้ที่เธอบอกฉัน วารักเราคงตองจบ สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

47 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

48 จบไมพรอมกัน เธอไดเดินเลยจุดนั้นไป ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

49 ความคิดถึงที่สงไปไมถึง ตั้งแตวันที่เธอ อยากเดิน จากไป เพราะใจ Paper Planes √

50 คิดถึง ทุกๆสิ่ง นั้นเปลี่ยนไป เมื่อตอนลืมตาขึ้น PALMY √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0263001 ทําซ้ํา

วันที่วาง 23/01/2563 1 กอดเสาเถียง ปรีชา ปดภัย X

2 ขอบใจเดอ ศาล สานศิลป X

3 แคคนคุย ลําไย ไหทองคํา X

4 สังหารหมู SODA5 (โซดาไฟ) X

5 เอิ้นชื่อเขาใหชิน กะนองเลือกเขาแลวเดะ อายถืกเจาเท มนตแคน แกนคูน √

6 มันเปนยอนหยัง กะฮูดี อายฮูดี วาเจามีผูใหมแลว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 คําเวาสูขวัญ เฮ็ดหยังอยู อยูไสอาย กินขาวแลวยัง ไมค ภิรมยพร √

8 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

9 อยาลืมกันเดอ คิดจั่งไดหนอ..คือมากดไลกใหอาย ลําเพลิน วงศกร √

10 อยาโพสตหาเขาดูหลาย คะแนน นัจนันท X

11 ทองไดทุกคํา จําไดทุกครั้ง ตั้งแตมื้อ ที่อายบอกฮัก ก็ปานอายปก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

12 จากไปอยางสงบ กักขังตัวเองไวในหองเล็กๆเพื่อดับจิต ออย แสงศิลป X

13 โอยเนาะ แซ็ค ชุมแพ X

14 สาป กลวย คลองหอยโขง;อาม ชุติมา X

15 เลิกกันไวไวเดอ สายแนน ญาณัจฉรา X

16 #ขอแท็กแฟนเกา ตาร ตจว. X

17 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

18 ไปฮักกันสา อยูดีๆ อายกะเปนคนอื่น ที่ไดแตยืนแนม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 ขาดเขาเราอยู(Cover) ลําบากลําบน ตองทนหนักกวาเมื่อกอน ตาย อรทัย √

20 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

รวมเพลง อีสานมาแรงฮิตลานวิว
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 5/12



21 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

22 เจ็บหนักวิทยา ยืนปาดน้ําตาเขาแถวเคารพธงชาติ เบลล นิภาดา √

23 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

24 ขอปรึกษาเธอแน เธอ...เฮามีเรื่องปรึกษาเธอแน กะคือเฮาแอบ เบียร พรอมพงษ √

25 ใหเคอรี่มาสงไดบ เปนตาฮักปานนี่ ใหเคอรี่มาสงไดบ เบลล นิภาดา √

26 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร, เตะ ตระกูลตอ X

27 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก วงฮันแนว X

28 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

29 เดอเดี่ยงดาง ลําไย ไหทองคํา X

30 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

31 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

33 มึงเปนบาติ มึงเปนบาติบักหัวใจ สิฮักเขาไปใหได ลําเพลิน วงศกร √

34 นองงายกับอายผูเดียว ลําไย ไหทองคํา X

35 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

36 บไดจากไปนําอาย กะสิอยูผูเดียว ใหไดจักเทือ ขาวทิพย ธิดาดิน √

37 สิเอาผัวใหม เมื่อย...กะบฮูสิบอกกับไผ เขานอน ดอกออ ทุงทอง √

38 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

39 สอหลอแสแหล มื้อนี้เซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟงเพลงฮานเกา ตั๊กแตน ชลดา √

40 นักเลงบยาน ณ เวลานี้ที่หนาฮานหมอลํา สถานการณ ลําเพลิน วงศกร, แร็พอีสาน √

41 เลว ออย แสงศิลป X

42 คนโดนบล็อค ตาร ตจว. X

43 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

45 สิใหเวาอีหยัง(cover) ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง กานตอง ทุงเงิน √

46 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

48 วันคิดฮอดเด อยูซือๆ กะเหงาคิดเห็นหนาเจาอองลองๆ เบียร พรอมพงษ √

49 ไดส่ํานี้บอ(Cover) สิใหรับแตบทเจ็บซั่นต๊ิ ชาตินี้เกิดมา ตรี ชัยณรงค √

50 สอยกลับมาเฮ็ดใหลืม ยามมีใจ เจากะเฮ็ดใหฮัก ยามเซาฮัก เสถียร ทํามือ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0563007 ทําซ้ํา

วันที่วาง 23/01/2563 1 แสนสุข ชวงเวลาแสนสุขที่เธอมอบใหฉัน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

2 ดวงใจ เธอเปรียบดังเสมือนดวงใจ ตามติดตรีงแนบชิด ปาลมมี่ √

3 ภาวนา พรอมเดินจากไปพรอมแลว เตรียมใจ MEYOU √

4 พรอม เพียงแคสบตาแทบไมพูดจา ก็พอรูวาเธอ Sin √

5 จาก-วันนี้ เหนื่อยกันพอหรือยัง กับความรัก GREASY CAFE', ดา เอ็นโดรฟน √

6 เธอเขาใจหรือเปลา อาจจะเวิ่นเวอ อาจจะเยอะไป อะไรที่ไดทํา มาตัง ระดับดาว √

7 เรื่องจริงก็คือ เหมือนเดิม กลับมาเปนเหมือนวันกอน จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู, The Parkinson √

8 คนเดิม กี่ชั่วโมง กี่นาที ที่นาฬิกานั้นเดิน นิว นภัสสร ภูธรใจ √

9 ดีไมพอ(REAL ME) ถาฉันน้ันมันเลวราย มันไมไดด่ังใจ แกงสม ธนทัต √

10 ไมรูใชเธอไหม ตื่นลืมตาขึ้นมาทุกวันตองพบเจอ วาตัวเอง พัดชา เอนกอายุวัฒน √

11 เพราะเวลาที่ฉันรักใคร ปากเธอบอกวารัก แตการกระทําของเธอนั้น Uefa Hari √

12 ผูเดียว (The One) ใครนะที่พูดกัน วารักแทมีจริง แตรักที่ Tilly Birds √

13 ฆาคนดวยมือเปลา คนเราบทจะทิ้งกันไป ทําไมงายลงทุกวัน Big Ass √

14 สบายดีหรือ ก็ไมไดเจอไดคุยต้ังนาน ก็ไมรู หนุม กะลา √

15 คนปาไดปน ตอนที่มีความรักนั้นฉันภักดีเสมอมา THE MOUSSES √

16 สตั๊น (Stun) ละลาย...แวบแรกที่ไดเจอฉันเกือบจะตาย Yes'sir Days, โอต ปราโมทย √

17 Amazing Thailand ไทยแลนดดินแดนมหัศจรรย ฝรั่งมังคา Taitosmith √

18 คิด วิเคราะห แยกแยะ อนุบาลยันปริญญาตรี ครูสอนมาทั้งชีวิต Clash √

19 รักคนผิด ถาเธอรูวาไมไดรักกันจริง เบื่อแลว SDF √

20 จะเอาจากไหน cover อยากใหใจฉัน รูสึกกับเธอเหมือนเดิม พริ้ม จันทรทิพย แสงรังษี √

21 ใครใชใหไป เหมือนฉันเองที่ผิด ที่ทําใจแข็งเกินไป หนอยแน วิลิลล ศิระธนินทฉัตร √

22 ฟุง ไมเคยเจอใครที่เขาตา ไดเจอกับตา เหวยเหวย ฮัน √

23 ความเจ็บปวด cover ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

24 ลมผานหู รักคําเดียวไมอยากจะพูดในใจ คนไมมีใคร วงอโศก √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0263016 ทําซ้ํา

วันที่วาง 23/01/2563 1 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

2 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

3 กอนฤดูฝน The TOYS X

4 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

5 ถอย GLISS X

6 นิรันดร ก็ยังเปนคําถามอยู กี่ครั้งยังไมเขาใจ BODYSLAM, PALMY √

7 คือเธอใชไหม นานเนิ่นนานแคไหน ที่คําวารัก GETSUNOVA, ตาย อรทัย √

8 พอจะรู ผานมานานแลว เรื่องราวในวันนั้น MEYOU √

9 พอ ไดเห็นทุกอยางไดรูคําตอบ ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

10 คําอําลา (HAVE TO SAY GOODBYEเปลี่ยนแปลงตัวเองเทาไร ก็ไมดีมากพอ ดา เอ็นโดรฟน √

11 ไมอยากใหกลับ นานเทาไรที่เราไมเจอ เธอเองเปนไง เปก ผลิตโชค อายนบุตร, Hollaphonic √

12 เคียงกัน (ละครลูกกรุง) สุดขอบฟาหรือใตธารา หมื่นภูผา กัน นภัทร, D-GERRARD √

13 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันนี้ที่ฉันไดเจอเธอ Sin √

เพลงฮิตประเทศไทย
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TREND HITS UPDATE
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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14 คนเดิม กี่ชั่วโมง กี่นาที ที่นาฬิกานั้นเดิน นิว นภัสสร ภูธรใจ √

15 สมองสั่งการชา (Delay) เธอคงอาจจะไมรูวานอนสักแคไหน วามี ธนนท จําเริญ √

16 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

17 Stupid Game หายไปเลย หรือเธอนั้นลืม วายังมีใคร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ, TATTOO COLOUR √

18 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

19 เราไมรูจักกัน เธอไมรูจักฉัน เราไมรูจักกัน ลุลา √

20 ลืมกันแลวหรือยัง ลืมกันแลวหรือยัง ตอนนี้เธอทําอะไร 25 Hours √

21 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

22 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

23 อยาพูดเลย(ดีกวา) ใครที่เคยบอก วารักซึ้งใจจนวันนี้ ใครที่ Sweet Mullet √

24 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ THE MOUSSES √

25 หาเรื่องเจ็บตัว ขอบคุณนะที่ยังไมหลงไมลืม คนคนนี้ ปน Basher √

26 เพราะหัวใจเปนของเธอ นานไมรูวาแตไหน ที่ฉันไมรูสึกรักใคร Yes'sir Days √

27 ถาหัวใจมีมือ ฉันคงไมใชสิ่งจําเปน ถึงเวลาตองบอกลา วงอโศก √

28 ความออนแอ (FEELING) ความผูกพัน ไมอาจฉุดรั้งสองเรา LOMOSONIC √

29 ขอวอน 2 Somkiat X

30 มันเปนใคร I Alright POLYCAT X

31 ตากฝน(Safe Zone) ตองทําตามพวกเขา ไมงั้นเราก็ผิด Tabasco;ปน Jelly Rocket √

32 แฟนเธอ..(I don't like) อยากจะทําเปนเหมือนไมแครอยูนะ baby แพม เปมิกา สุขเสวี, Hi-U √

33 ดีใจดวยนะ (Glad) INK WARUNTORN X

34 ยังคิดถึง...(same) มารค ธัชพล X

35 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท √

36 ปแสง (11) บนทองฟามีดวงดาวนับลาน Jetset'er √

37 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

38 ตองคําสาป Hey ถาเธอไดยินเสียงนี้ หวังวาจะเขาใจ ฟกแฟง √

39 ไบโพลาร(Bipolar) ความรักไดผานไป และวันพรุงนี้จะตอง จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา, ณัฐวุฒิ เจนมานะ √

40 ไมอยากเปนแบบนี้ ปดประตูและนั่งลงเพียงลําพังคนเดียว หญิง รฐา √

41 ใจบางเบา ทั้งที่รูตองเจออะไร ทั้งที่รูวาตอง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

42 ถาตรงนั้นมีความสุข เชื่อในกาลเวลาที่เปน มันก็ตองจะมีอะไร นิว นภัสสร ภูธรใจ, จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

43 เวลาใครถาม (Your Answer) มีแตคําถามที่มันยากเกินจะตอบ มีแต มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

44 รักเธอเทาที่เธอไมรัก รักเธอเทาที่เธอไมรัก รูสึกเทาที่เธอ แบมแบม The Voice √

45 ทําตัวไมถูก ไดเพียงยิ้มเทานั้น เมื่อเห็นภาพของเรา ชิโน อธิภัทร √

46 แคพี่นอง (Status) ในตอนนี้ สถานะของฉันคืออะไร ในตอนนี้ Tilly Birds √

47 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

48 เท เท เท ก็รูเธอนั้นอยากจะระบาย แคมองในตา โอต ปราโมทย √

49 อายพามา เขาพาไป โว..โว เปนยอนความไวใจ เฮ็ดใหอาย OG-ANIC, ลําเพลิน วงศกร √

50 มานอนนาเดอ เหนื่อยมั้ย โอที่รัก เก็บโอทีซะจนไมได เด็กเลี้ยงควาย, มนตแคน แกนคูน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0263001 ทําซ้ํา

วันที่วาง 23/01/2563 1 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

2 นิลันดอน คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย √

3 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใด หามใจบใหคิดฮอด มนตแคน แกนคูน √

5 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

6 บไดจากไปนําอาย กะสิอยูผูเดียว ใหไดจักเทือ ขาวทิพย ธิดาดิน √

7 วันคิดฮอดเด อยูซือๆ กะเหงาคิดเห็นหนาเจาอองลองๆ เบียร พรอมพงษ √

8 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

9 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

10 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

11 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเปนของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 ขอปรึกษาเธอแน เธอ...เฮามีเรื่องปรึกษาเธอแน กะคือเฮาแอบ เบียร พรอมพงษ √

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

14 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

15 กลางใจเธอคือฉัน กลางใจฉันคือเธอ ยังอยูอาศัยในคําวาเรา เหงามันก็ไมเหงา เตา ภูศิลป;เปาวลี พรพิมล √

16 เหงาบวกเหงาเทากับฮัก เปนจังใด ใจเปนหยังนองจั่งเผลอเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทร, ขาวทิพย ธิดาดิน √

17 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

18 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

19 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ขอดีของความหางไกล คือทําให เสถียร ทํามือ √

20 อยากมีเธอเปนแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

22 รอสายใจสั่งมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

23 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน กานตอง ทุงเงิน √

24 ขอจองในใจ ฟาสั่งใหฉัน รักคนที่มีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

25 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

26 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

27 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

28 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

29 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค ภิรมยพร X

30 โชคดีที่มีเธอรัก ขอบคุณที่อยูดวยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

31 เบอรโทรนี้มีแฟนหรือยัง เจาของเบอรนี้มีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 อยากอยูในออมกอดเธอ ชีวิตผานโลกมามาก ความรักนั้นก็เคยมี หญิงลี ศรีจุมพล √

33 อยากเห็นหนาเธอทุกวัน พรุงนี้ชีวิตไมรูจะบวกหรือลบ แตก็ขอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

ลูกทุงเพลงดังพลังรัก
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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34 อยากกอดผูชายคนนี้จังเลย ความรูสึกบอก วาชอบคนนี้จัง ศิริพร อําไพพงษ √

35 ผูหญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

36 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเปนแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

37 เติมใหกัน..ทุกวันนะเธอ เติมแคทีละนิด ทีละนิด แคทีละหนอย ตั๊กแตน ชลดา √

38 เก็บคําวาเรา ไวในคําวารัก ไหนๆหัวใจที่หวงหา ไหนๆแววตาที่หวงใย ตาย อรทัย √

39 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

41 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทัย √

43 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแคน แกนคูน √

44 แพใจคนดี มอบคําวาแฟนตอบแทนความดีของอาย ศิริพร อําไพพงษ √

45 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแคน แกนคูน √

46 กด Like ใหแนเดอ สงความสุขผานเฟชบุคขึ้นกระดานของอาย ตาย อรทัย √

47 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหนึ่งที่ยามจนทนสูเคียงบา ไมค ภิรมยพร √

48 ตัวจริงประจําใจ นองเกือบเสียใจตลอดชีวิต ทั้งที่ใกลชิด ศิริพร อําไพพงษ √

49 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสียง ทุกค่ําทุกเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0563012 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/01/2563 1 แคมีเธอ LI HUI;LI YANG √

2 ยินยอม เกิดมาก็เปนคนหนึ่ง เมื่อกอนก็เคยเปนหน LI HUI;LI YANG √

3 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควัน LI HUI;LI YANG √

4 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน LI HUI;LI YANG √

5 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจ LI HUI;LI YANG √

6 วาดไวใหเธอ จะวาดดาว ดวงนอย LI HUI;LI YANG √

7 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ LI HUI;LI YANG √

8 กลับคําเสีย แคเพียงหนึ่งนาที ที่เธอพูดไป LI HUI;LI YANG √

9 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต LI HUI;LI YANG √

10 ดอกไมที่ทําตก เธอมาหากันบอยเหมือนเราไมเคยหางกัน อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

11 คําถามเดิม เจอะคําถามมากมาย อยากให LI HUI;LI YANG √

12 อกหักใครวาเท อกหักนั้นใครวาเท LI HUI;LI YANG √

13 ลากอน สิ่งที่ยาวนาน ยิ่งกวา LI HUI;LI YANG √

14 เก็บใจเธอไว ปวยการจะหวนคืน ใหเปนเหมือนที่ LI HUI;LI YANG √

15 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป LI HUI;LI YANG √

16 เติมไมเต็ม ใครมา เปนอยางฉัน LI HUI;LI YANG √

17 ไมเปนไรเลย ไมเปนไรบอกเลย LI HUI;LI YANG √

18 เจ็บซ้ําซ้ํา ฟาแกลงกันใชไหม ฟาจงใจใชไหม LI HUI;LI YANG √

19 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟา จากคนละแผนดิน LI HUI;LI YANG √

20 ฟายังมองเรา จากวันนั้น วันที่ฉันเองยังเยาววัย LI HUI;LI YANG √

21 คนไมรักดี ตายไปเถอะ รีบไปตาย LI HUI;LI YANG √

22 หยดน้ําในทะเล บอกใครก็คงเฉย LI HUI;LI YANG √

23 ฟายังมีฝน ฟายามจะมีฝนพรํา LI HUI √

24 เวลาไมชวยอะไร มันคือน้ําตาที่ฉัน LI HUI;LI YANG √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0563001 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/01/2563 1 สัญญาณอันตราย แชตบอาน ทักไปบตอบ กะคงสิบสําคัญ ตาย อรทัย √

2 อายเกงกะดอ ฮูอยูวา หลูโต ยานอายทนรับมือบไหว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 เสียงแคนที่หนองคาย โอยนอ..เสียงแคนคือหมวนแทหนอ ศิริพร อําไพพงษ √

4 ยอมรับสาวาฮักอาย โอยนอ...ละบตองอายดอกเดอหลา มนตแคน แกนคูน √

5 แสงบั้งไฟ แสงที่สะทอนออกจากผืนน้ํา สองสวาง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

6 ศพไรญาติ ออย แสงศิลป X

7 เตรียมเปนแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

8 หมาใตตะหลาง บแมนบฮูวาเจาบฮักอายแลว เบียร พรอมพงษ √

9 สามัญบสํานึก ทั้งๆที่ใจ มันทรมาน...เจียนตาย ตรี ชัยณรงค √

10 พอเหลือบ ฮู...วาบอาจเปนตัวจริงของอาย เอิ้นขวัญ วรัญญา √

11 บักหนาโง เธออยูหมองได คิดฮอดเสียงเธอแทเด เน็ค นฤพล √

12 อเวนเจอรในใจนอง ถึงบแมนกัปตันอเมริกาแตอายกะฮัก ลําเพลิน วงศกร √

13 ยักคิ้ว อยูหางไกล เธอจะเหงาหัวใจหรือเปลา เปาวลี พรพิมล √

14 ขวัญใจมหาเชียร ตองเชียรตองเชียร คนเราถาคิดรักใคร หญิงลี ศรีจุมพล √

15 อยาลืมกันเดอ คิดจั่งไดหนอ..คือมากดไลกใหอาย ลําเพลิน วงศกร √

16 พระจันทรเสี่ยงทาย ใจฉันมีเรื่องราว ที่มันสับสน ไมมีสักคน แปงร่ํา ศิวนารี √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0263002 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/01/2563 1 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเปนเพื่อน ตาย อรทัย √

3 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ ไมค ภิรมยพร √

4 อยากกอดผูชายคนนี้จังเลย ความรูสึกบอก วาชอบคนนี้จัง ศิริพร อําไพพงษ √

5 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

6 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

7 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให ไมค ภิรมยพร √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

รวมฮิต ลูกทุงหัวกะทิ

ลูกทุงฮิตติดดาว

Chinese Classic Instrumental
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 8/12



8 สตรีหมายเลข ๑ ใหเปนที่หนึ่งแตหมายถึงการมีที่สอง ศิริพร อําไพพงษ √

9 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 กด Like ใหแนเดอ สงความสุขผานเฟชบุคขึ้นกระดานของอาย ตาย อรทัย √

11 แคแขกรับเชิญ งานแตงที่ใดเปนไดแคแขกรับเชิญ ไมค ภิรมยพร √

12 ตัวจริงประจําใจ นองเกือบเสียใจตลอดชีวิต ทั้งที่ใกลชิด ศิริพร อําไพพงษ √

13 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

14 วันที่บมีอาย ฟาเอย มีไวเฮ็ดหยัง ถาอายบนั่ง ตาย อรทัย √

15 แววตาที่ถูกเมิน ดวงตาคูนี้..มีคาแคเพียงแอบมอง ไมค ภิรมยพร √

16 แพใจคนดี มอบคําวาแฟนตอบแทนความดีของอาย ศิริพร อําไพพงษ √

17 ยืมหนามาเขาฝน บ ฮัก บ วา เจาดอกคําแพง เวานําพอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ตาย อรทัย √

19 รอสายใจสั่งมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

20 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษ √

21 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

22 คนใกลเมื่อไกลบาน คนแรกที่ใจนึกเห็นหนา ยามเจอปญหา ตาย อรทัย √

23 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เปนที่พึ่งสุดทาย ไมค ภิรมยพร √

24 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

25 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

27 อยากเด็ดดอกฟา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน ไมค ภิรมยพร √

28 อยากอยูเงียบๆ สองคน อยากอยูเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษ √

29 ริมฝงหนองหาน ฟางามยามแลงขางทุงหนองหาน มนตแคน แกนคูน √

30 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทัย √

31 มือถือมือสอง มือถือมือสองของขวัญจากชายคนจน ไมค ภิรมยพร √

32 สองคนบนทางใจ จากคนรูจักมาเปนคนฮักที่รูใจ ศิริพร อําไพพงษ √

33 สักคนที่เขาใจ หนุนตักฉันไดนะเธอ เมื่อเจอเรื่องทุกข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

34 ฝนยังไกล ใจยังหนาว บฮูคือกันวาอีกกี่วันกี่คืนหละหนอ ตาย อรทัย √

35 ใตแสงนีออน คืนนี้นองนอนใตแสงนีออน ไมค ภิรมยพร √

36 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

37 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

38 สงใจมาใกลชิด สงใจที่หวงหาโดยสารมากับความหวงใย ตาย อรทัย √

39 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมค ภิรมยพร √

40 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มใหกัน ศิริพร อําไพพงษ √

41 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปนเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 ความเหงาที่ตองกาวผาน กอดเขานั่งเหงาซึมเศรามีเงารวมหอง ตาย อรทัย √

43 รักแทแคพี่ชาย ผูแพไดแคคําวาคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

44 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

45 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

46 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

47 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหนึ่งที่ยามจนทนสูเคียงบา ไมค ภิรมยพร √

48 ขอบใจที่หาเจอ หนาตา บ สวยมองดวยใจเปลา บ เห็น ศิริพร อําไพพงษ √

49 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 มาจากดิน คนมาจากดินบเคยลืมกลิ่นความจน ตาย อรทัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0263005 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/01/2563 1 อยากรองดังดัง ไมรูวาเปนอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลมมี่ √

2 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

3 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

4 เธอเปนแฟนฉันแลว ตะวันหลับตาทองฟาก็ทาสีดํา และสิ่งที่ กะลา √

5 พูดไมคอยเกง มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ AB NORMAL √

6 ขอเช็ดน้ําตา เช็ดน้ําตาแลวมองกันไดไหม CLASH √

7 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สิบลอ √

8 เลาสูกันฟง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

9 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

10 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

11 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

12 ฝนตกที่หนาตาง วันนี้ฝนตกไหลลงที่หนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

13 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

14 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา BUDOKAN √

15 ไมตองมีคําบรรยาย จะแตงจะเติมถอยคํา สักกี่หมื่นคํา MR.TEAM √

16 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

17 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝารอ I-ZAX √

18 เล้ียงสง เธอไปไมลาสักคํา ไมทันไดเตรียมใจ SO COOL √

19 สองรัก แตกอนแตไร เขาใจ วาการเปนคนรัก ZEAL √

20 อยูไป-ไมมีเธอ หมดแลวหมดสิ้นหนทาง BLACKHEAD √

21 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟง ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

22 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

23 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชีวิตคน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

24 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง FLY √

25 ทิ้งรักลงแมน้ํา เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

26 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชิโร √

27 ฝากเลี้ยง โอะๆๆโอวๆๆใจเรานั้นชักจะยังไง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

ชื่อศิลปน
ฮิตยอนยุค ฮุกโดนใจ

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
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28 พลิกล็อค จะไมรักก็ไมบอก หลอก คริสตินา อากีลาร √

29 โอะ...โอย ถูกบังคับและก็ขูเสมอ ทาทา ยัง √

30 เหลวไหล มาแลวยังดีกวามาชา มาชายังดีกวา ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

31 กะโปโล ก็เกิดตามเธอไมกี่วันหรอก นิโคล เทริโอ √

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

33 คนไมสําคัญ แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา พลพล √

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

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

36 เนื้อคู เนื้อคู ฉันยังไมเกิดซักที และดู บอย Peacemaker √

37 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

38 เลนของสูง รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา Big Ass √

39 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวามีเยื่อใย ภาพที่ทําอะไร DA endorphine √

40 กอนหินกอนนั้น เคยมีใครสักคนไดบอกฉันมา วาเวลา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

41 คนที่ไมเขาตา มองใครตอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

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

43 คนเจาน้ําตา ทั้งที่รูจบไปแลว รูทั้งรูวาไมรัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

44 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

45 แทงขางหลัง..ทะลุถึงหัวใจ ไมใชนิยาย ไมใชละคร ที่ฉันมองเห็น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

46 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

47 ที่รัก ที่ตรงนี้นั้นมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทย ปาทาน √

48 ตุกตาหนารถ ฉันจะเปนตุกตาหนารถ ตอนเธอขับรถ ลุลา √

49 จังหวะหัวใจ อยู อยู ใจก็ตึกตัก ก็เพราะเธอนะ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

50 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ POTATO √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0563008 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/01/2563 1 ขอบฟา ไดแตเหลียวมองไปสุดฟาไกล เพลงบรรเลง √

2 ยิ่งรูยิ่งไมเขาใจ สุดทาย รักนั้นคืออะไร ยิ่งฉันเรียนรู เพลงบรรเลง √

3 แสงแรก ความมืดมิด อยูตรงนี้ ไมมีแสงดาวสักดวง เพลงบรรเลง √

4 คิดฮอด คลายจันทราที่อับแสง ลานดวงดาวมืดมน เพลงบรรเลง √

5 ชีวิตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา เพลงบรรเลง √

6 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู เพลงบรรเลง √

7 คราม ลึกลงเทาไรก็ยิ่งมืดมน คนไปเทาไร เพลงบรรเลง √

8 ครึ่งๆกลางๆ กับชีวิตครึ่งๆกลางๆ เหมือนวาไมมีทาง เพลงบรรเลง √

9 ความเชื่อ มันเกือบจะลม มันเหนื่อยมันลา เพลงบรรเลง √

10 Sticker ใครตอใครเคาเตือนประจํา ขับรถสีดํา เพลงบรรเลง √

11 เรือเล็กควรออกจากฝง เสียงลมคําราม ฟาครามพลันมืดมัว เพลงบรรเลง √

12 นิรันดร ก็ยังเปนคําถามอยู กี่ครั้งยังไมเขาใจ เพลงบรรเลง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0263008 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/01/2563 1 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอนั้น DA endorphine √

2 น้ําเต็มแกว วัน วันที่เปนอยู เฝาทําเพื่อเธอ วง Endorphine √

3 เขียนในใจ รองในเพลง แมไมรูวาเธออยูที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

4 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวามีเยื่อใย ภาพที่ทําอะไร DA endorphine √

5 เรื่องของเรา เธออาจไดยิน เสียงของบางคนบอกมา DA endorphine √

6 ดูแลเขาใหดีดี ฉันไดพูดคุยกับเขาแลว ไดเจอะกับเขา DA endorphine √

7 เมื่อเขามา...ฉันจะไป รูดีแกใจ วาฉันเปนใคร ไมเคยคิดไกล วง Endorphine √

8 อยาบอกวาไมมีใคร เช็ดน้ําตาเธอกอน แลวคอยมอง DA endorphine √

9 ไมขอก็จะให รูดียิ่งกวาใคร รูใจเธอดี น้ําเสียง DA endorphine √

10 ครั้งหนึ่ง...เราเคยรักกัน เธออาจเหนื่อยกับสิ่งที่เรานั้นเปนอยู DA endorphine √

11 สิ่งสําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากนี้ มันจะมีอะไร วง Endorphine √

12 คืนขามป มองเวลาก็เกือบเที่ยงคืน สิ้นคืนนี้ DA endorphine √

13 ไดยินไหม ฉันรูเธอรอฉัน รอฟงคํานั้นซักวัน DA endorphine √

14 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขุนเขาตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง DA endorphine √

15 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

16 รักเอย อู อู อู อู อู...เคยคิดวาเจอแลว DA endorphine √

17 อยาทําใหฟาผิดหวัง ฟายังมีตา ที่ฟานําเธอมารวมทาง วง Endorphine √

18 สักวาปากหวาน สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน ไมเหมือนแมน วง Endorphine √

19 ดอกราตรี ดึกลับดับแสง แอบแฝงในฟาราตรี วง Endorphine √

20 หญิงไทย เปนคนที่ออนไหว กับเรื่องราวที่เขามา DA endorphine √

21 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับนั้น วง Endorphine √

22 รักษาสิทธิ์ เอาจริง จริง ก็ไมเปนไร หากเธอ DA endorphine √

23 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสัมพันธ DA endorphine √

24 รักครั้งใหม รักวันวานใหความเจ็บช้ํา เคยทําให DA endorphine √

25 การเดินทางที่แสนพิเศษ ฉันเองก็ไมรู วาที่เปนอยู ที่เรา DA endorphine √

26 ใหนานกวาที่เคย เพราะเชื่อวาเขามีจริง แตก็ไมรูเขา แพท Klear, ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 ไวใจ เพียงวันเวลาผานไปเธอไมเหมือนเดิม KLEAR X

28 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสุดทายไดรึเปลา KLEAR √

29 จะรักหรือจะราย (ละครกุหลาบเหนือเมฆกี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมเหมือน KLEAR √

30 เลนของสูง (ละครแจวใจรายฯ) รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา KLEAR √

31 สิ่งของ ฉันท่ีเคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

32 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
In The Mood of Bodyslam 2 (HIFI)

ฮิต X ฮิต Da Endorphine - KLEAR
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
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33 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

34 แดเธอที่รัก เหลือเพียงความรัก ที่ไมมีเธอแลว KLEAR √

35 หาย กลับมาที่หองเดิม เปดเพลงซ้ําๆเดิมๆ KLEAR √

36 ฉันอยูตรงนี้ขางๆเธอ (ภ.I MISS YOU เธอรูใชไหม คนอยูตรงนี้ขางเธอ KLEAR √

37 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

38 แพใจ (ละครคูแคนแสนรัก) เก็บใจไวในลิ้นชัก KLEAR √

39 ผีเสื้อที่หายไป ฉันก็เหมือนคนอีกเปนรอยพัน ที่ยัง KLEAR √

40 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

41 ครั้งนี้ ความรักไมใชผูราย สิ่งที่มันรายคือใจ KLEAR √

42 อีกฝง สองนกตัวนอยเริ่มออกบินดวยกัน KLEAR √

43 นาทีที่ยิ่งใหญ บนทางเดิน อาจไมมีทางไหน KLEAR √

44 ไมอยากหายใจ นับตั้งแตวัน ที่เธอไดจากไป KLEAR √

45 อาจจะเปนเธอ เปดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

46 ดั่งฝนฉันใด (ละครหัวใจรักขามภพ) ฟาดลบันดาลใหเรามาพบ เวทมนตฉันใด KLEAR √

47 คนในฝน (ภาพยนตรรักแรกพบ) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝนไป KLEAR √

48 อดทนกับความเหงา เธอมีความฝนที่เธอตองการ ฉันก็มีทาง KLEAR √

49 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด KLEAR √

50 สุดฤทธิ์สุดเดช (ละครคูแคนแสนรัก) ตอบตอบมาหนอย KLEAR √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0563009 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/01/2563 1 ขอเปนคนหนึ่ง อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศรา เพลงบรรเลง √

2 บงบอก คอยทุกวันกวาตะวันจะไกลลับตา เพลงบรรเลง √

3 แปลกตรงที่หัวใจ เพียงเจอกันครูเดียว เพลงบรรเลง √

4 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูกลางลมฝน เพลงบรรเลง √

5 สงสารกันหนอย ในวันที่เธอเลิกไป เพลงบรรเลง √

6 ปานนี้ มองเห็นดวงดาว สองอยูเต็มฟา เพลงบรรเลง √

7 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันนี้ที่ฉันไดเจอเธอ เพลงบรรเลง √

8 ควันไฟ อยูคนเดียวกับความเดียวดาย เพลงบรรเลง √

9 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย เพลงบรรเลง √

10 นอยไปอีกหรือ นอยไปอีกหรือที่ให เพลงบรรเลง √

11 วิมานดิน ฝากรักเอาไว ฝากไปในแสงดวงดาว เพลงบรรเลง √

12 เสียงจากหัวใจ ไดยินไหม ไดยินไหม เพลงบรรเลง √

13 อยาใกลกันเลย เราตางก็รูดีเธอเองก็มีใคร เพลงบรรเลง √

14 เต็มใจจะสูญเสีย อยากลัวทําฉันเจ็บ เพลงบรรเลง √

15 สองเวลา ถึงแมเราจะหางกันไป เพลงบรรเลง √

16 อีกสักครั้ง จับมือฉันไวสักหนอย จับมือฉันไวนานนาน เพลงบรรเลง √

17 จดเธอไวในใจ เขียนบันทึกไวมากมาย เพลงบรรเลง √

18 ทรายกับทะเล จะเหนื่อยเพียงไหน จะทุกขเพียงใด เพลงบรรเลง √

19 ฉันรักของฉันจริง ๆ อยากถามจริงๆ เถอะเธอ วาเธอทํางานอะไร เพลงบรรเลง √

20 ฉันยังอยูกับเธอ เปนเพราะฉันมีเธอ ผานชีวิต เพลงบรรเลง √

21 บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม เพลงบรรเลง √

22 คนที่ไมเหมือนเดิม ถึงวันที่หัวใจตองพลันสลาย เพลงบรรเลง √

23 เควงควาง สุดกล้ํากลืนยืนน้ําตาคลอ เพลงบรรเลง √

24 แคบอกเสียใจ เคยเห็นอยู เคยรักอยู เพลงบรรเลง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0563010 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/01/2563 1 ชีวิตลิขิตเอง กอนเคยเชื่อในลิขิตฟาดิน ปลอยชีวิต เพลงบรรเลง √

2 บัลลังกเมฆ แผนฟาเบื้องบน กวางไกลสุดสายตา เพลงบรรเลง √

3 ขอใครสักคน อยากจะมีใคร คอยหวงใย เพลงบรรเลง √

4 แคมีเธอ เปนแคคนหนึ่ง ในโลกใบเกา เพลงบรรเลง √

5 เกลียดเธอไมลง จมกับความโหดราย ที่ทําลายใหใจ เพลงบรรเลง √

6 ใจฉันเปนของเธอ (ละครใจราว) ฉันไมรูวาเปนเพราะใคร โชคชะตา เพลงบรรเลง √

7 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟา จากคนละแผนดิน เพลงบรรเลง √

8 ไมมีใครแทนที่เธอ ไมวาเธอคิดถึงกันหรือเปลา ก็จะขอคิดถึง เพลงบรรเลง √

9 ฉันจะอยูกับเธอ (กําแพง) เธอ...ก็คงจะรูดี วาชีวิตของฉัน... เพลงบรรเลง √

10 รักเธอจนเหนื่อยหัวใจ วันที่ลางเลือน กับคืนที่เลือนลาง เพลงบรรเลง √

11 แสงและเงา Ver.Pop(ละครเงาอโศก)มีชีวิตเกิดมาก็เหมือนเงา ที่เฝารอ เพลงบรรเลง √

12 อยากมีชีวิตเพื่อเธอ (ละครใจราว) บอกไดไหมโกรธเคืองฉันเรื่องอะไร เพลงบรรเลง √

13 แทนใจ คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ เพลงบรรเลง √

14 เธอคนเดียว [คูกรรม] ดาวทั้งฟา ริบหรี่และมืดลงไป เพลงบรรเลง √

15 เสนชัย อยา อยาหยุดฉันเลย เพลงบรรเลง √

16 เพลงรัก เคยไดยินเสียงเพลงหนึ่ง เพลงบรรเลง √

17 รอเธอหันมา รูอะไรหรือเปลา วามีใครอีกคนเฝามอง เพลงบรรเลง √

18 จุดออนของฉันอยูที่หัวใจ (ละครสวรรคฯรูตัวดี วาทําตัวไมเหมือนใคร คิดอะไร เพลงบรรเลง √

19 ลา บนหนทางที่ดูเดียวดาย เพลงบรรเลง √

20 ขอแคฝน [เกมรักพยาบาท] อยากใหเรานั้นยืนเคียงขางกัน เพลงบรรเลง √

21 ดาวประดับฟา เธออยูสูง แสนไกลจากตรงนี้ ฉันเขาใจ เพลงบรรเลง √

22 เหนือกาลเวลา [เมืองมายา] หากวาใจเรารักกัน อยาหวั่นกลัว เพลงบรรเลง √

23 คนในฝน (ละครฝนเฟอง) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝนไป เพลงบรรเลง √

24 เธอรักฉันที่ตรงไหน (ละครเปลือกเสนหาคนบางคนชอบมองแตนอกกาย ชื่นชมอะไร เพลงบรรเลง √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
The Piano@Lobby Hotel

Romantic Drama

หนา 11/12



เผยแพร/

รหัสปก CD G0563011 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/01/2563 1 ฝุน คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว เพลงบรรเลง √

2 ใจฉันเปนของเธอ (ละครใจราว) ฉันไมรูวาเปนเพราะใคร โชคชะตา เพลงบรรเลง √

3 กลัวความมืด เพิ่งรูกลางคืนเงียบงัน..และทําใหใจ เพลงบรรเลง √

4 คําตอบของหัวใจ เคยมองวารักมันแสนยากเย็น ไมเห็น เพลงบรรเลง √

5 มากมาย มองไมเห็นดวยตา ถาจะรับรูตองดวยใจ เพลงบรรเลง √

6 หัวใจ น้ําตาเธอหลั่งริน เมื่อสูญสิ้นหมดทุกสิ่ง เพลงบรรเลง √

7 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทีกับความรัก เพลงบรรเลง √

8 เจ็บที่ไรรองรอย ไมรูวาเกิดอะไร ไมเขาใจความเจ็บนี้ เพลงบรรเลง √

9 เพื่อนกันวันสุดทาย กี่ปแลวที่เราเปนเพื่อนกันมา เพลงบรรเลง √

10 ถามเอาอะไร เกลียดคําถามเธอ เมื่อยามที่พบเจอ เพลงบรรเลง √

11 ความออนแอ อยาบอกอะไรฉันเลย อยาเอยความจริง เพลงบรรเลง √

12 เควงควาง เหมือนหลุดลอย ไรแรงยึดเหนี่ยว เพลงบรรเลง √

13 Miracle ---เพลงบรรเลง--- VieTrio √

14 รักนี้ที่รอคอย ---เพลงบรรเลง--- VieTrio √

15 อยูเพื่อใคร วันนั้นตางเคยเปน VieTrio √

16 ใบไม ---เพลงบรรเลง--- VieTrio √

17 Soul of Siam ---เพลงบรรเลง--- VieTrio √

18 เหมือนเปนคนอื่น เธอจะอยูที่ไหน ฉันน้ันไมเคยหาง VieTrio √

19 Confession ---เพลงบรรเลง--- VieTrio √

20 Happy Night ---เพลงบรรเลง--- VieTrio √

21 Rain Instrumental ---เพลงบรรเลง--- VieTrio √

22 Immortal ---เพลงบรรเลง--- VieTrio √

23 เธอคนเดียว [คูกรรม] ดาวทั้งฟา ริบหรี่และมืดลงไป VieTrio √

24 Wedding ---เพลงบรรเลง--- VieTrio √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
Western Classic Instrumental
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