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เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262065 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/03/2562 1 กราบเทายาโม สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสน สุนารี ราชสีมา X

2 คนอกหักพักบานนี้ อยากปกปายแขวนขึ้นแผนเทาฝา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

3 เขตปลอดคนลวง มีปายปกไวตรงรั้วหนาบาน คัฑลียา มารศรี X

4 ความรักเหมือนยาขม กอนเคยเคยรักกันปานดวงใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

5 รายงานหัวใจ หัวใจ.. รายงาน คิดถึง..เธอ สุนารี ราชสีมา X

6 รักเกาที่บานเกิด พี่จากบานนามาหาหกป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

7 รอยแผลเปน บาดแผลคราวนี้รูดีวาหนัก คัฑลียา มารศรี X

8 อกหักซ้ําบอยบอย ยอมรับวาซื่อเกินไป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

9 เรารอเขาลืม สุนารี ราชสีมา X

10 หองนอนคนจน หองนอนของคนจนๆ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

11 คนเริ่มมีความรัก มันทรมาน ในหัวเอย หัวใจ คัฑลียา มารศรี X

12 บอกรักฝากใจ พี่เอารักมาฝากเปนความ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

13 ถึงเวลาจะบอกรัก สุนารี ราชสีมา X

14 สมัครรักสมัครแฟน คุณเอยสงสัยไมเคยมีแฟน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

15 ยอมจนขางเธอ คัฑลียา มารศรี X

16 ทหารพิการรัก ฉันเองตองถูกญาติเธอกีดกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

17 สุดทายที่กรุงเทพฯ อยูบานนาดีๆ ไมวาดีจึงหนีเขามา สุนารี ราชสีมา X

18 เทพธิดาผาซิ่น วางจากงานหวานไถ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

19 โรงแรมใจ โหดรายจริง จริง ทําไม ถึงหยิ่ง คัฑลียา มารศรี X

20 เรือนหอน้ําตา พี่ปลูกเรือนหอริมบอน้ําตา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

21 น้ําตานองเพ็ญ สุนารี ราชสีมา X

22 รองไหกับเดือน มองดูเดือนเหมือนเตือนใหใจคิดถึง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

23 ตาตอตา ฟนตอฟน ตาตอตา ฟนตอฟน สูกัน คัฑลียา มารศรี X

24 ปูไขไกหลง ชางเถอะคนงาม จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

25 มอเตอรไซคนุงสั้น สุนารี ราชสีมา X

26 ชวนนองแตงงาน ทําไมนองไมแตงงาน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

27 อะไรจะเกิดใหมันเกิด คัฑลียา มารศรี X

28 มาลัยนํ้าใจ มา มา ซีหละ มาเปนแฟนพี่ เถิดมา นองมา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

29 แฟนฉันไมตองหลอ แฟนฉันไมตองหลอ สุนารี ราชสีมา X

30 ขี่เกงอยาลืมเกวียน เห็นดาวเคียงเดือน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

31 ใหกําลังใจตัวเอง คัฑลียา มารศรี X

32 ขาดอยเพียงดิน เหมอมองดูฟา กมหนามองดิน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

33 กลับไปถามเมียดูกอน กลับไปถามเมียเธอดูเสียกอน สุนารี ราชสีมา X

34 คนสวยใจดํา ใบหนางามๆไมนาใจดํา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

35 สุสานคนช้ํา คัฑลียา มารศรี X

36 จูบไมหวาน จูบพี่หวานนอยไปหนอย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

37 ชายในอุดมคติ โปรดอยาเอาเงิน มาเปนสะพาน สุนารี ราชสีมา X

38 สัญญาเมื่อสายัณห จากปากชองมาเจาลืมสัญญา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

39 เธอไมโดนเธอไมรู คัฑลียา มารศรี X

40 ผูหญิงหนาเงิน ชื่นใจไหมจะพอเขาวาจะ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

41 มือถือไมค ไฟสองหนา ยืนอยูหลังไมค แสงไฟสองหนา สุนารี ราชสีมา X

42 สงแอวเรียนราม ขับรถสองแถวสงแอวเรียนราม จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

43 ไวทุกขกับหัวใจ อยาถามฉันเลยวาฉันเคยผิดหวัง คัฑลียา มารศรี X

44 ทุงรางนางลืม มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

45 เงามืดในดวงใจ สุนารี ราชสีมา X

46 กลอมหอ ฝากเพลงแทนเครื่องตีสีซอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

47 น้ําตาจระเข คัฑลียา มารศรี X

48 พี่มีแตให พี่คนนี้นั้นมีแตให จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

49 พูดกับภาพ สุนารี ราชสีมา X

50 โชคดีที่รัก ลาจําลาแมดอกฟาขวัญใจคนจน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262013 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/03/2562 1 ฮักแพงกันเดอ จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

2 นิลันดอน คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย;Jojo Miracle √

3 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

5 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

6 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

7 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

8 ฮักแลวจบ คบแลวเจ็บ การฮองไห..บไดซอยใหไผกลับมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

9 รถไฟรางคู เนาะนองเนาะ นองเนาะ นองเนาะ มนตแคน แกนคูน √

รายชื่ออัลบั้มเพลง
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10 เจ็บแคไหน..ยังไวใจคําวาฮัก อายก็ฮู วานอกจากฮัก นองบมีหยังให ศิริพร อําไพพงษ √

11 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

12 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

13 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

15 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

16 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

17 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

18 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

20 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

21 เพราะโลกนี้ไมมีใครแทนเธอได ดั่งฟามีดวงตะวันคือใจพี่นั้นที่มีแตเธอ ไมค ภิรมยพร √

22 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

23 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

25 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

26 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

27 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

29 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

30 ใครหนอ หนอใคร ใครที่ปลุกฉันใหตื่นตอนเชา ทุกวัน ไมค ภิรมยพร √

31 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

32 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

34 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

35 อยากบอกอีกครั้งวายังรักเธอ อยากบอกอีกครั้งวายังรักเธอ รักเธอ ไมค ภิรมยพร √

36 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใด หามใจบใหคิดฮอด มนตแคน แกนคูน √

37 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

39 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

40 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน ไมค ภิรมยพร √

41 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

42 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

44 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

45 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ ไมค ภิรมยพร √

46 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

47 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเปนของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

49 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

50 แคแขกรับเชิญ งานแตงที่ใดเปนไดแคแขกรับเชิญ ไมค ภิรมยพร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262049 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/03/2562 1 ดอกไมพลาสติก เวลาดูดอกไมปลอมๆ เรวัต พุทธินันทน √

2 คูกัด ลิ้นกับฟนพบกันทีไรก็เรื่องใหญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

3 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ นันทิดา แกวบัวสาย √

4 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

5 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

6 ไมตองมีคําบรรยาย จะแตงจะเติมถอยคํา สักกี่หมื่นคํา MR.TEAM √

7 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

8 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

9 ยินดีไมมีปญหา การโนนการไหนไมยุงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

10 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย ไมโคร √

11 สุดสุดไปเลย อยากจะขับรถ ตองหัด นูโว √

12 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจตองเจ็บ ใหม เจริญปุระ √

13 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

14 พูดอีกที ก็ชอบมาก ที่เธอบอกวารัก คริสตินา อากีลาร √

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

16 เชาไมกลัว ตาตอตากับเธอ เจอะเจอคราวนี้ พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

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

18 ยกมือขึ้น ประชาธิปไตยคือการออกเสียงของคนสวนใหญ Joey boy √

19 ฝากเลี้ยง โอะๆๆโอวๆๆใจเรานั้นชักจะยังไง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

20 พลิกล็อค จะไมรักก็ไมบอก หลอก คริสตินา อากีลาร √

21 แฟนจา แฟนจาฉันมาแลวจะ อยูนี่แลวนะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

22 รักอยูหนใด (ละครเสนหรักนางซิน) รักเจาเอย ไดยินวาดีกับหัวใจ บัวชมพู ฟอรด;พิมพมาดา บริรักษศุภกร(ZAZA √

23 คนเกงของฉัน ถึงใครคนหนึ่ง ที่เคยมีใจ ถึงคนที่เคย หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

24 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

25 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวาเธออยูตรงนี้ เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

26 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

27 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

28 พรุงนี้...ไมสาย เพียงแคมองในตาก็รูวาเราชอบกัน ทาทา ยัง √

29 ขอเปนคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

ชื่อศิลปน
36th Anniversary Forever Hits

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 2/17



30 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สุรสีห อิทธิกุล √

31 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก เพชร โอสถานุเคราะห √

32 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

33 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูกลางลมฝน มาลีวัลย เจมีนา √

34 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

35 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

36 เขียนไวขางเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ นันทิดา แกวบัวสาย √

37 สองใจ เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน ธีรภัทร สัจจกุล √

38 เปรี้ยวใจ สุดที่รักของฉันไมเหมือนคนอื่น นิโคล เทริโอ √

39 ขอโทษที่กวนใจเธอ ฉันไมคิดวา คําวารัก ที่เอยที่บอก นัท มีเรีย √

40 อยาใหเขารู ความจริงก็รูกันอยูวาเธอรักคนใหม มิคกี้ √

41 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแจม √

42 ก็เคยสัญญา ก็เคยสัญญา เปนมั่นเปนหมาย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

43 เรื่องขี้หมา เจ็บจนได กับวันนี้ ภูตผีตนใดกัน Y NOT 7 √

44 ใบไม เหมือนใบไมใบเดียวที่หลงเหลือ FLY √

45 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

46 ยอมรับ เรื่องระหวางเรานั้น ใครก็มองวาฉันผิด BLACKHEAD √

47 เมื่อรักฉันเกิด ก็เปนคําถามอยูขางใน อาจเปนเพราะ SILLY FOOLS (วงเกา) √

48 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวาใคร พลพล √

49 ตัวจริง...ของเธอ บอยๆที่เห็นเขาเดินผานมาและทักทาย DOUBLE YOU √

50 ขอเปนตัวเลือก เผื่อใจไวกอนอยาเพิ่งทุมเทใหฉันเลย กะลา √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262086 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/03/2562 1 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

2 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงนี้มันมืดมน ผูคนเขามา LABANOON √

3 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

4 เขียนไวขางเตียง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ PARADOX √

5 กอด (AIRPORT) ฉันไมรูวันนี้วาระยะทาง อาจจะทําให LOMOSONIC √

6 กอดสุดทาย กาลเวลาผลักฉันและเธอใหมารักกัน Commander √

7 รักหรือหลอก (สาบาน?) ดูเธอไมออก ยังคงไมคอยแนใจ KLEAR √

8 ผานตา (Everyday) ฉันเห็นเธอทุกวัน เธอยืนตรงนั้น Three Man Down √

9 คืนสุดทาย PARATA X

10 รักครั้งแรก ถึงไมเกลียด แตเธอก็ไมเคยรัก วงเปด √

11 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

12 ใจหมา T_T X

13 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

14 ปอดแหก แปลกใจ ปอดแหกเกินไปหรือเปลา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

15 จําเปนตองปลอยมือ ฉันเห็นทาทีของเธอมานานแลว NOS √

16 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ ทําไมรูสึกดี PARATA √

17 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอตองฟง ความจริงที่เธอ วงซี๊ดด (Zeed) √

18 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

19 เจ็บที่ยังรัก เลิกกันฉันมีแตความเสียใจ ก็ไมเคยลืมเธอ วง AROUND √

20 อยากใหรูวาเหงา(Cover) แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต หนุม กะลา √

21 ใชเขาหรือเปลา ใชเขาคนนั้นหรือเปลา ที่เธอแอบไปหาเขา ARM SONG √

22 ตราบที่ยังหายใจ คนนึง คนที่ไมมีครบครัน มีชีวิตแค จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

23 กลับมาไดไหม คําวารักที่เคยไดยิน จากนี้ไมมีอีกแลว S.D.F √

24 ไดไหม บาดแผลที่เธอโดนเขาทําราย Minor Third √

25 Take Care เก็บมันไวนะเธอคนดี เก็บใจดวงนี้ของฉัน SPF √

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

27 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

28 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

29 ใหไปไมเคยพอ ไมไดเตรียมตัวไวเพื่อรอวันนั้น Cookie Cutter √

30 เพิ่งรูหัวใจตัวเอง(ล.รอยเลหเสนหรา ฉัน..เหมือนคนไมมีหัวใจ ที่คอยหลอกเธอ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

31 ภาพติดตา เมื่อวันที่เราตางบอกรักกัน ในความ Sweet Mullet √

32 ความพยายาม เหนื่อยลาเต็มที ไมเห็นปลายทาง NO MORE TEAR √

33 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

34 เราและนาย (Special Version) วันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน BODYSLAM;Potato;หญิงลี ศรีจุมพล √

35 สงมือ (TRUST) เขาใจราย ทํารายเธอ ทําใหมองโลก LOMOSONIC √

36 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

37 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

38 พลัดพราก วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผานมา LABANOON √

39 ไกล (Where) Clockwork Motionless X

40 กอน..พรุงนี้จะมาไมถึง บางสิ่งก็อยูในใจลึกลึก บางอยางมัน S.D.F √

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

42 ทําดีไมเคยจํา หัวใจคนเราไมนานก็ลืม รองขออะไร COCKTAIL √

43 ที่ผานมา YERM X

44 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันนี้เธอไมเหมือนเดิม GETSUNOVA √

45 ไกลเทาเดิม อยากใหเธอรูสักอยาง เราอยูหางเกินไป INSTINCT X

46 เธอทําใหไดรู (โฆษณาISUZU) เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม POTATO;สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

47 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

48 เธอไมควร เธอไมควรบอกวาเธอยังรักฉัน เธอไมควร PARATA √

49 ไหนวาดี เธอบอกเหตุผลใหฉันเขาใจ แตคือเหตุ NOS √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมฮิต วงเลาชาวร็อก

TRACK
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50 ฆาตกรตอเนื่อง เธอยังทําเหมือนไมมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262063 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/03/2562 1 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

2 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

3 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

4 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

5 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

7 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

8 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

9 #ขอแท็กแฟนเกา ตาร ตจว. X

10 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

12 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

13 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

14 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

15 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

16 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

17 คูคอง กอง หวยไร X

18 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

19 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

20 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

22 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

24 สิงึดติ บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต เตะ ตระกูลตอ X

25 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูจาน ลองไมค X

26 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร X

27 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

28 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

29 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

30 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

31 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

32 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

33 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

34 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

35 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม ขาวทิพย ธิดาดิน √

36 แผนดินไหวในใจอาย ตาร ตจว. X

37 You Let Me Down (คึดนํา) ฐา ขนิษ ก.ทาวคําสิงห X

38 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

39 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

40 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

41 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 อายตั๋ววาฮักนอง บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย ขาวทิพย ธิดาดิน √

43 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

44 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

45 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

46 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

47 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

48 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

49 เมียเกา หากวาอายไดฟงเพลงนี้ หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

50 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0562001 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/03/2562 1 กลับไปก็เปนสํารอง อายวิดีโอคอล มาออนมางอ ตาย อรทัย √

2 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

3 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 จากไปอยางสงบ ออย แสงศิลป X

5 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

6 ทองไดทุกคํา จําไดทุกครั้ง ตั้งแตมื้อ ที่อายบอกฮัก ก็ปานอายปก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 นิลันดอน คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย;Jojo Miracle √

8 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

9 ถอยใจ บคิดวาความฮักเฮาสิเปนแบบนี้ เบลล นิภาดา √

10 บอกเลิกบกลา บอกลาบได คะแนน นัจนันท X

11 ซังใจเจาของ ฝน ธนสุนทร X

12 สองเฟส เตะ ตระกูลตอ X

13 บุญเกา ความฮักของคนสิเกิดขึ้นได ก็ยอนวาใจ ลําเพลิน วงศกร √

14 พิษตานพิษ จินตหรา พูนลาภ;แซ็ค ชุมแพ X

15 เคานตดาวนกับสาวนา เคานตดาวนๆ กับไผหลา ฮูบวาอายรอ เจมส จตุรงค;สม พฤกษา √

16 คนถืกถิ่มยิ้มบหวาน ละพอแตเหลียว นอเห็นอาย...คนทําใจ ดอกออ ทุงทอง X

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมฮิต ลูกทุงดัง มาแรง

TRACK

ชื่อศิลปน
50 ลูกทุงยอดฮิต

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 4/17



เผยแพร/

รหัสปก CD G0262014 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/03/2562 1 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 รถไฟรางคู เนาะนองเนาะ นองเนาะ นองเนาะ มนตแคน แกนคูน √

3 ตะดนไป ขั่นบเห็นกับตากะคงบเชื่อวานองตั๋วกัน เบียร พรอมพงษ √

4 บนาเฮ็ดกันดอก นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด ตรี ชัยณรงค √

5 ถอยใจ บคิดวาความฮักเฮาสิเปนแบบนี้ เบลล นิภาดา √

6 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

7 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

8 ฮักแพงกันเดอ จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

9 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

10 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

12 เอาความขมขื่นไปทิ้งแมโขง เอาความขมขื่นไปทิ้งแมโขง ศิริพร อําไพพงษ √

13 เฮ็ดใจ ความฮักเฮาสองมันคือสิเปนไปบได ลําเพลิน วงศกร √

14 ปใหมทุกวัน ไมตองรอปใหม ก็เปนคนใหมได ไมค ภิรมยพร √

15 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

16 บุญเกา ความฮักของคนสิเกิดขึ้นได ก็ยอนวาใจ ลําเพลิน วงศกร √

17 เพราะโลกนี้ไมมีใครแทนเธอได ดั่งฟามีดวงตะวันคือใจพี่นั้นที่มีแตเธอ ไมค ภิรมยพร √

18 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

20 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

21 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

22 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

23 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

24 ฮูโตแนบ(อายเจ็บ) จบกันไปได บ ดนเจาจะมีคนของใจคนใหม เน็ค นฤพล √

25 บนถนนสายความดี ฟาจะเห็นไมเห็น ไมเห็นจะเปนอะไร ไมค ภิรมยพร √

26 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร X

27 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

28 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

29 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

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

32 ฝนฮวยดอกจาน(Cover) ฝนฮวยดอกจาน ทุงนาบานเฮา กานตอง ทุงเงิน √

33 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

34 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

35 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

36 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

37 เทาไหรไมจํา Cover เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป ฮาย ชุติมา √

38 ซอมเบิ่ง(a capella version) ซอมเบิ่ง ซอมเบิ่ง ซอมเบิ่ง ซอมเบิ่ง เตา ภูศิลป;ลําเพลิน วงศกร;เน็ค นฤพล √

39 เปะเวอร บแมนคนสวย ขาวหมวยคือเขา กะยอนวา ลํายอง หนองหินหาว X

40 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

41 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

42 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

44 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

45 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

46 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

47 อยูแบบนี้ไปนานๆ ฉันรู...ไมใชคนที่เธอฝนไว ฉันรู... เสถียร ทํามือ √

48 ลมเปลี่ยนทิศ (Cover) ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ รัชนก ศรีโลพันธุ √

49 หมากเกมนี้ หากลืมฉันไดไมลําบาก มิ้วส อรภัสญาน สุกใส √

50 คําที่บกลาเวา ผูลางคน เกิดมาเพื่อเปนเพื่อนกัน เน็ค นฤพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262015 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/03/2562 1 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

2 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

3 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

5 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

6 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

7 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม ขาวทิพย ธิดาดิน √

8 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

9 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

10 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

11 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

12 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

14 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

15 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

16 โชวเบอรไมโชวใจ เห็นแตเบอรโชวคนโทรไมรูอยูไหน ดวงจันทร สุวรรณี √

17 รอสายใจสั่งมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

รวมฮิต ปลายปากกา สลา คุณวุฒิ

แกรมมี่โกลด ลูกทุงฮิตโบวแดง

ชื่อเพลง

ชื่อเพลง คําขึ้นตนTRACK

TRACK

ชื่อศิลปน

คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 5/17



18 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

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

20 ผูหญิงธรรมดา...ท่ีกลารักเธอ ฉันกําลังถูกรักหรือกําลังโดนหลอก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

21 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

22 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

23 แผลเปนวันวาเลนไทน ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทน ตั๊กแตน ชลดา √

24 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

25 สัญญากับใจ จะไมกลับหลังถายังไมไดดี เอยถอยคํา จอมขวัญ กัลยา √

26 อาลัยบัวเขียว อายเหงา...เหมือนขาวขาดฝนตนเหี่ยว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 อยากกอดผูชายคนนี้จังเลย ความรูสึกบอก วาชอบคนนี้จัง ศิริพร อําไพพงษ √

28 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแคน แกนคูน √

29 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ตาย อรทัย √

30 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

31 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

32 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

33 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

34 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

35 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทัย √

36 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

37 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

38 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

39 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

40 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาขี้กระตาย ศร สินชัย √

41 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเปนเพื่อน ตาย อรทัย √

42 หยาดเหงื่อเพื่อแม ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมพักผอน เอกพล มนตตระการ √

43 เขียนฝนไวขางฝา เขียนติดฝาหองวาตองสูไหว ลูกตองทํา รัชนก ศรีโลพันธุ √

44 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน ไมค ภิรมยพร √

45 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

46 คนใช เกิดชา อยากฮักสิตาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ √

47 ดาวเตน ม.ตน หางเครื่องชั่วคราว สาวนักเรียน ม.ตน ตาย อรทัย √

48 สิงหคะนองลํา เขาฟงบอดี้สะแลมๆ หมูเฮามักแจมลูกคอ มนตแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

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

50 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262067 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/03/2562 1 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

2 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

3 เจ็บนอยที่สุด ZEAL X

4 เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ Retrospect √

5 ฉันไมดีหรือเธอ... ที่ผานมาไมเคยใหเธอเหนื่อย ที่ผานมา THE MOUSSES √

6 กอด (AIRPORT) ฉันไมรูวันนี้วาระยะทาง อาจจะทําให LOMOSONIC √

7 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงนี้มันมืดมน ผูคนเขามา LABANOON √

8 อยากใหรูวาเหงา(Cover) แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต หนุม กะลา √

9 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะน้ําตา LOMOSONIC √

10 20 ตุลา SILLY FOOLS (วงใหม) X

11 ไมมีเงื่อนไข สงกรานต รังสรรค X

12 ปรากฎการณกอนเมฆสีดํา พารางกายไปบนเสนทาง ความอางวาง Clockwork Motionless X

13 รักเธอมากไป เคยคิดวารักมันคือการซื้อใจ ทําดีไป Hobbit √

14 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

15 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

16 ทุกดานทุกมุม หากไดยินแบบไหนแลวเราก็เชื่ออยางนั้น Potato √

17 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

18 ที่เหลือคือรักแท คลายๆวานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

19 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

20 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

21 เสียง นี่คือเสียงของฉันท่ีพร่ําบอก นี่คือเสียง The Yers √

22 ของตาย รูแลววาเธอไมเคยรักฉันเลย เธอไมเคย THE MOUSSES √

23 แกลง ทรมานกับการตองยอม ยอมใหเธอทําราย ปน Basher √

24 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

25 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

26 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

27 ใหไปไมเคยพอ ไมไดเตรียมตัวไวเพื่อรอวันนั้น Cookie Cutter √

28 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

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

30 ใสใส แนใจหรือเปลาวาเราไมเคยรักกัน NOS √

31 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ ทําไมรูสึกดี PARATA √

32 ทุกวินาที เหตุผลดีๆของคนจะไป ที่เธอไดพูดวันนั้น SPF √

33 แผลที่ไมมีวันหาย ไมวานานเทาไหร แผลขางในหัวใจ Yes'sir Days √

34 จงเรียกเธอวานางพญา SILLY FOOLS (วงใหม) X

35 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

36 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

37 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √
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38 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนนไมมี PARADOX √

39 คืนนี้อยากไดกี่ครั้ง ไมตองคิดอะไรทั้งนั้น เธอตองรูอะไร Sweet Mullet √

40 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเปนเหมือนเขา POTATO X

41 เจ็บไปรักไป เสียงที่เธอบอกคําวารัก จากวันนั้น Yes'sir Days √

42 ฝนโปรยปราย ทําไมฝนโปรยอยางนี้ ทําไมยิ่งคิดยิ่งหนาว The Dai Dai √

43 แมเกี่ยว อารมณที่รอนเหมือนไฟปา ในใจมันพรอม ปาลมมี่ √

44 แรงโนมถวง บินไปในทองนภา ใหไกลจนลับสายตา 25 Hours √

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

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

47 ทานขาวกันไหม หิวไหม ทานอะไรมาหรือยัง ถายัง พลพล √

48 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

49 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

50 อยูตรงนี้ นานกวานี้ รักของเรา ในตอนนี้ ดูเหมือนเริ่มตน GETSUNOVA √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262110 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/03/2562 1 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

2 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

3 กลับไปก็เปนสํารอง อายวิดีโอคอล มาออนมางอ ตาย อรทัย √

4 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

6 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม ขาวทิพย ธิดาดิน √

7 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

8 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

9 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

10 จากไปอยางสงบ ออย แสงศิลป X

11 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

12 #ขอแท็กแฟนเกา ตาร ตจว. X

13 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร X

14 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

15 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

16 นิลันดอน คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย;Jojo Miracle √

17 รถไฟรางคู เนาะนองเนาะ นองเนาะ นองเนาะ มนตแคน แกนคูน √

18 แพงปานตา ออย แสงศิลป X

19 ฮักแลวจบ คบแลวเจ็บ การฮองไห..บไดซอยใหไผกลับมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

21 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

22 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

24 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

25 แพน็อค ตาร ตจว. X

26 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

27 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

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

30 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

31 วาสนา คูแฝดโอเอ X

32 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

34 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

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

36 บนาเฮ็ดกันดอก นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด ตรี ชัยณรงค √

37 ตัวเลือกสุดทาย คงสิบเปนหยังถายังสิยืนอยูตรงนี้ เนส พรอํานาจ X

38 คําแกตัวของคนฮักจาง เมย จิราพร X

39 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

40 รักพายที่แกงสะพือ นองไปเที่ยวสงกรานตที่แกงสะพือ ดอกออ ทุงทอง √

41 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

42 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

44 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

45 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

46 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

47 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

48 คําที่บกลาเวา ผูลางคน เกิดมาเพื่อเปนเพื่อนกัน เน็ค นฤพล √

49 ขอโทษที่ทําใหมันพัง มันบคือเกา เฮ็ดจั่งใดกะบคือเกา เสถียร ทํามือ √

50 ดาวจรัสฟา (ละคร ดาวจรัสฟา) บไดอยูเทิงฟา ก็แคผูหญิงธรรมดา ตาย อรทัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262061 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/03/2562 1 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

2 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

3 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

4 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ลูกทุงเพลงดัง ฮิตลานเปอรเซ็นต

TRACK

ลูกทุงฮิตเปนลาน ๆ ชุดท่ี 4
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5 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

6 แผนดินไหวในใจอาย ตาร ตจว. X

7 บทเรียนราคาถึก เนย ภัสวรรณ X

8 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

9 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

10 สาย หลิว อาราดา (อาจารียา);สกายพาส X

11 แคหมามาหยอก แพรวพราว แสงทอง X

12 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

13 ใหพอกะสิพอ น้ําออย สมใจรักษ X

14 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

15 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

17 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

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

19 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

20 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

21 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

22 คิดฮอดแฮงแลวเด ตอบมาแนวาอยูไส ตอบมาแนวาอยู ขาวทิพย ธิดาดิน √

23 พายนม ขันโตก ตัวเต็ง X

24 ขี้เหลาปากหมา น้ํา อมิตา X

25 ศาลาคนเมา ดอกแค ท็อปไลน X

26 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

27 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

28 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ กานตอง ทุงเงิน √

29 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

31 ยานเขาซังอาย แพรวพราว แสงทอง X

32 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา มีนตรา อินทิรา √

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

34 ภาวะอกหัก เพชร สหรัตน;ออย แสงศิลป X

35 ปูหนีบอีป พร จันทพร X

36 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

37 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

38 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

39 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

40 บฝนใจฮัก ถืกเจาถิ่มไป แตอายกะยังฮักเจาอยู ลําเพลิน วงศกร √

41 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

42 ไมบริสุทธิ์ใจ อารมณเสียอะไรนักเหรอ ที่ฉันถามเธอ ฮาย ชุติมา √

43 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

44 กอนสิไป อยูซื่อซื่อเจากะมาเฮ็ดแบบนี้ อยูซื่อ พี สะเดิด √

45 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

46 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

47 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําที่เฮาเวากัน ศร สินชัย √

48 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

49 เอิ้นอายมาแหยหู ญ.อายๆตอนนี้อยูไส ช.มีเรื่องอะไรฟาว สมบูรณ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหาว √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262085 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/03/2562 1 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนนไมมี KAL √

2 ปรากฎการณกอนเมฆสีดํา พารางกายไปบนเสนทาง ความอางวาง Clockwork Motionless X

3 แมเกี่ยว อารมณที่รอนเหมือนไฟปา ในใจมันพรอม ปาลมมี่ √

4 ใครคือเรา Who we are from the star ใครกําหนด BODYSLAM √

5 ดื่ม ฉันรูแลว ที่เรานัดกัน เพื่อมาบอกลา The Yers √

6 เหรอ ตอนนี้ฉันยังไมมองใคร เหรอ Kwang ABnormal;ไอซ ปรีชญา พงษธนาธิกร √

7 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด KLEAR √

8 สวัสดีเจา ส-วัส-ดี-เจา-ส-วัส-ดี-เจา ฉันก็ไมคิด COCKTAIL √

9 แมลง เสียงรองก็ดังปกมันบางใส FLY √

10 แรงโนมถวง บินไปในทองนภา ใหไกลจนลับสายตา 25 Hours √

11 พลังงานจน(feat.เปาวลี) สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล LABANOON √

12 ความดัน(ทุรัง)สูง ใครสั่งใครสอนอะไร ไมอยากจะฟงเทาไหร ออฟ ชาญณรงค √

13 เพียงพอ ชีวิตบางคน ดิ้นรนจนเกินคําวาพอดี POTATO √

14 ชีพจร ภูมิจิต X

15 โปรดฟงอีกครั้ง เราเดินทางมาไกล โปรดฟงเสียงเรา COCKTAIL;เจง Big Ass √

16 ชีวิตที่มีชีวิต ทําไมเราตองเดิน ตาม ทางเหมือนกับใคร GETSUNOVA √

17 หลุดพน (ล.The Giffed นักเรียนพลังกิฟทบางเวลาสับสนและวุนวาย อยากจะหายตัว คิว สุวีระ บุญรอด √

18 ยินดีที่ไดรูจัก ยินดีที่ไดรูจัก ดีใจที่เรานั้นเคย BUDOKAN √

19 ขาร็อคขาเลาะ ช.สาวเอย บานนองอยูไส มันเปนจั๋งได เสกสรรค ศุขพิมาย;ลําไย ไหทองคํา √

20 I WANNA LOVE YOU เห็นตัวเธอเจอกันมานานนัก โปง หิน เหล็ก ไฟ √

21 ซาตาน เสกสรรค ศุขพิมาย;กรีน อัษฎาพร สิริวัฒนธนกุล √

22 เรา (Chang Version) บนโลกแหงความจริง ทุกสิ่งชางวุนวาย BODYSLAM;POTATO;หญิงลี ศรีจุมพล √

23 อาจจะเปนเธอ เปดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

24 รักอยูขางเธอ แผนฟากวาง หนทาง ยังคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

รวมเพลงฮิต ร็อกติดมันส
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25 สุขใจ แตกอนก็ตัวคนเดียว เดี๋ยวนี้ก็ตัวคน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);PARADOX √

26 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมั๊ยครับ LABANOON √

27 อาบน้ํารอน (OST.Hormones วัยวาวุน โลกนี้นั้นกวางแคไหน ชีวิตมีทางแยก Big Ass √

28 ระเบิดเวลา การสั่นเทือนทําสติฟนเฟอน ความเมามันส อพารตเมนตคุณปา √

29 แตกตางเหมือนกัน วันเวลา ที่คอยเปลี่ยนแปลง ตองเจอปญหา GETSUNOVA √

30 Sticker ใครตอใครเคาเตือนประจํา ขับรถสีดํา BODYSLAM √

31 คืนที่ฟาสวาง ความรัก ที่เธอไวใจ ไมวาทุกข The Yers √

32 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

33 ไมมีเธอ(กลองดวงใจ) ไมๆๆๆ ไมๆๆๆ โอไมมีเธอ โอไมมีเธอ PARADOX √

34 ศึกษานารี มายิ้มใหฉันทุกวัน ไอฉันก็เขินทุกที LABANOON √

35 เลนลิ้น ที่บอกวารัก อยางนั้น อยางนี้ซะมากมาย POTATO √

36 สิ่งที่ตามหา ติดอยูในชีวิตที่ชางเดียวดาย เดินอยูบน GETSUNOVA √

37 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไมจาง NO MORE TEAR √

38 แอบเพอเจอ (ซีรีสรุนพี่Secret Love) ชอบ ชอบ ชอบแตไมกลาบอก รัก สงกรานต รังสรรค √

39 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

40 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

41 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

42 ทุมอยูในใจ (ภ.SuckSeed หวยขั้นเทพนี่คือทํานองแหงความหลังระหวางเรา ออฟ Big Ass √

43 พลังแสงอาทิตย เห็นเธอมีน้ําตาดวยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

44 คิดฮอด คลายจันทราที่อับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ √

45 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

46 เขาจะรูบางไหม ไดแตปลอบใจ เมื่อเธอตองมีน้ําตา หนุม กะลา √

47 แดนเนรมิต ฉันก็รูตัววาเธอไมคอยจะมั่นใจ แต Big Ass √

48 คําตัดสิน(HEARTBEAT) เสียงในหัวใจยังเคลื่อนไหว ผานแสงในคํ่า LOMOSONIC √

49 เลนลิ้น ที่บอกวารัก อยางนั้น อยางนี้ซะมากมาย POTATO √

50 ยาพิษ คํางายๆแตความหมายสุดลึกล้ํา คํางายๆ BODYSLAM √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562009 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/03/2562 1 Love โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

2 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไมจาง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

4 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด KLEAR √

5 เธอทําใหลมเปลี่ยนทิศ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวา COCKTAIL;เจง Big Ass √

6 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

7 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผาน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

8 เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ Retrospect √

9 ไมรักดี(Cover) ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก Instinct √

10 ไมเดียงสา (Another Version) สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

11 ดวยความปรารถนาดี แมปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

12 วินาทีที่เธอไป ตั้งแตเลิกกันมาเธอเปนเชนไร สุขกายใจดี TONY PHEE;ณัฐพงศ ยิ้มมงคล √

13 เสียง นี่คือเสียงของฉันท่ีพร่ําบอก นี่คือเสียง The Yers √

14 กอด (AIRPORT) ฉันไมรูวันนี้วาระยะทาง อาจจะทําให LOMOSONIC √

15 ยังรักเธอเหมือนเดิม (ละครสุดสายปานคิดถึงแตเธอ แตเธอเมื่อกอน แววตา BANKK CA$H √

16 First lady คนที่แสนดี คนท่ีนารักอยางเธอ คงจะมี เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

17 รถคันเกา เบรคเสื่อมควันดําไฟทายไมดีรถฉันมันเกา ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

18 แบตสํารอง (POWER BANK) ไมเปนไร ถาเธอยังไมเลือกฉัน บอย Peacemaker √

19 MUSIC LOVER (เวอรชั่น นั่งเลน) ลองเก็บตัวเงียบ เหนื่อยมามาก DA endorphine √

20 ยุงนา ยุงนา ไมตองมายุงอะนา BANKK CA$H;เป Mild √

21 ฉันไมรู(Another Version) ฉันไมรู วาเธอจะไมรัก เหมือนฉัน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

22 คนมีเสนห(Acoustic Version) เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา มาตัง ระดับดาว √

23 Stupid Game หายไปเลย หรือเธอนั้นลืม วายังมีใคร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;TATTOO COLOUR √

24 ควันเหงา ในวันที่พบเจอคนมากมายงายดายแคปลายนิ้ว โอปอ ประพุทธ √

25 สมดั่งใจ สมดั่งใจเธอหรือเปลา ไดขาววาเขามี แอมมี่ The bottom blues √

26 ดีใจ(Another Version) แตละเรื่องราวที่เราไดเจอะไดเจอ พลอยชมพู √

27 เศษ จิตใจคนเรานั้นมันก็แปลก ชอบอะไรที่ไมควร Jetset'er √

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

29 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

30 ไมมีอะไรที่เปนไปไมได (Possible) วันที่ฟาดูไมคอยเปนใจอาจทําให ลุลา;Singular √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262066 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/03/2562 1 โยกยายสายสะโพก จิ้งหรีดขาว วงศเทวัญ X

2 ผูชายของฉัน ฝน ธนสุนทร X

3 ผูชายในฝน ตั้งแตเปนสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

4 อื้อฮือหลอจัง อื้อฮือ หลอจัง อื้อฮาหลอจริง แมงปอ ชลธิชา √

5 คนโสดประจําคอนเสิรต ถึงจะเกิดเปนคนติดดิน แตก็มีศิลปน ตั๊กแตน ชลดา √

6 ปดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

7 แตวบูติค คัฑลียา มารศรี X

8 เมื่อไหรจะทํากับฉันบาง เธอดูสิดู ดูคูนี้สิ เขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

9 หนูไมเอา แนะ..แฟนใครนะรูปหลอ เขามานั่งจอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

10 หนูไมรู ขอโทษทีๆๆ ที่ไปสีคนมีเจาของ เปาวลี พรพิมล √

11 เปนแฟนกันมะ ฝน ธนสุนทร X

Hits on the beach 2
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12 สงวนสิทธิ์เฉพาะคนโสด สงวนสิทธิ์เฉพาะคนโสด ไดทําอะไร ตั๊กแตน ชลดา √

13 สะบัดบอบ จิ้งหรีดขาว วงศเทวัญ X

14 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

15 โลเล โลเล โลเล โลเล โลเล โลเล ฝน ธนสุนทร X

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

17 นักรองงานเล้ียง ฮัลโหลๆๆ สวัสดีคะ เจอกันทุกงานเล้ียง ตั๊กแตน ชลดา √

18 กระแซะเขามาซิ เขยิบๆๆๆเขามาซิ กระแซะๆๆๆเขามาซิ เปาวลี พรพิมล √

19 หัวใจ...มีงานเขา มีงานเขา มีงานเขา มีงานเขา หลิว อาราดา (อาจารียา) X

20 พี่ไปดู หนูไปดวย พี่จา พี่จาพี่ งานปใหมปนี้ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

21 เงินนะมีไหม เรารักกันชอบกันดวยใจ แมงปอ ชลธิชา √

22 สาวทายซอย จากบานนาเขามาหางานในเมืองหลวง ตั๊กแตน ชลดา √

23 แมคาหนาคอม ก็เปนแมคา พัฒนา มาอยูหนาคอม เปาวลี พรพิมล √

24 ปุบปบ มันเปนงง งง มันชงหรือไง เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

25 รักนะ จุบๆ กี่คืนหรือกี่วัน เราก็ทะเลาะกันแลว หญิงลี ศรีจุมพล √

26 สับปะรด หลิว อาราดา (อาจารียา) X

27 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมอะไรดึกแลวยังไมนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

28 ไดไมดีไมมีดีกวา ฝน ธนสุนทร X

29 ชีวิตดี๊ดี จั๊ด จา ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

30 หางเครื่อง 3 ชา คัฑลียา มารศรี X

31 โคราชระเริง ไช ไช ยะ ชะ ชิไช ไชยะ ไช ไช ตั๊กแตน ชลดา √

32 สุวรรณคาน เห็นเขาก็ชวน ชวนกันไปเที่ยวที่เชียงคาน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

33 อะไรก็ฉัน จะจะจะจา คะคะคะคา..อะไรก็ฉัน อะไร แพรวา พัชรี √

34 รองูเขาฝน หงอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ งู รีบมาเขาฝน ดวงจันทร สุวรรณี √

35 จะขอก็รีบขอ แนหรือ พี่จา บอกวาจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

36 แมงมุม หลิว อาราดา (อาจารียา) X

37 คิดถึงบางเนอ พี่จะไปเรียนบางกอก คิดถึงบานนอก ฝน ธนสุนทร √

38 3 โห 3 ชา คัฑลียา มารศรี X

39 จิรักหรือจิหลอก ฝนตกบานนอง ฟามันรองตึ้มๆ ตั๊กแตน ชลดา √

40 หยอกแลวบายบาย โอ..โอโอ..โอฮะโอ..โอละหนอ ถาไมชอบ หญิงลี ศรีจุมพล √

41 มันสวยดี ฝน ธนสุนทร X

42 นารักอะ นารักอะ นารักอะ นารักอะ จิ้งหรีดขาว วงศเทวัญ X

43 คิดถึงนี่คะ ก็คนมันคิดถึง คิดถึง คิดถึงนี่คะ เปาวลี พรพิมล √

44 กลัวมีแฟนไมทันใช โสด รับรองวาโสด เมื่อวานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

45 หางหนอยถอยนิด ถอยหางไปนิดอีกนิดนั่นแหละ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

46 เขาใจตรงกันนะ มองๆๆอยูนั่นแหละ แวะๆๆมาคุยเลย หญิงลี ศรีจุมพล √

47 ไมคลอยลําฟาง กาวขึ้นไปยืนบนเวทีคันนา กมเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

48 นะคะ..รอหนอย กรุณาฟงเพลงกอนนะ เดี๋ยวจะมา เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

49 ทาแปงรอ หรีดหริ่งเรไรกลอมพฤกไพร เปาวลี พรพิมล √

50 อยูไหน ไหน ไหน อยูไหน ไหน ไหน ไหน ไหน อยากรูจริงๆ ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262087 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/03/2562 1 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

2 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

3 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

4 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

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

6 นอนไดแลว (Sleep now) ฟกกลิ้ง ฮีโร;The TOYS X

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

8 ความรักกําลังกอตัว นนท ธนนท X

9 ลบ (Delete) คืนนี้มันชางเงียบงัน แตในหัวใจฉัน จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

10 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท √

11 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

12 ความรูสึกที่ไมเคยรูสึก เคยคิดวาฉันรูจักกับความรัก เคยคิดวา GETSUNOVA √

13 รถคันเกา เบรคเสื่อมควันดําไฟทายไมดีรถฉันมันเกา ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

14 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

15 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันนี้ที่ฉันไดเจอเธอ Sin √

16 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

17 เพิ่งรูตัว โลกจะแตก ในวันแรกที่เธอบอกเลิกกันไป มาตัง ระดับดาว √

18 หนึ่งคืน ฉันก็แคเหงา ไมไดตองการใคร ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

19 รองเทาเกา I OLD STUFF TATTOO COLOUR X

20 ไมใหเธอหายไป ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) X

21 เศษ จิตใจคนเรานั้นมันก็แปลก ชอบอะไรที่ไมควร Jetset'er √

22 เอาไวคอยคุย (ttyl) GLISS X

23 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

24 เจ็บนอยที่สุด ZEAL X

25 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน 25 Hours √

26 ดื่ม ฉันรูแลว ที่เรานัดกัน เพื่อมาบอกลา The Yers √

27 อยาเลย..อยา(ทรมาน) Moving and Cut X

28 กอด (AIRPORT) ฉันไมรูวันนี้วาระยะทาง อาจจะทําให LOMOSONIC √

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

30 ขอโทษ บุรินทร Groove Riders X

31 เกมหัวใจ แสตมป อภิวัชร เอื้อถาวรสุข X

ฮิตเปนลาน ๆ 4
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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32 เขียนไวขางเตียง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ PARADOX √

33 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงนี้มันมืดมน ผูคนเขามา LABANOON √

34 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

35 เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ Retrospect √

36 ไมมีเงื่อนไข สงกรานต รังสรรค X

37 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

38 ไมใชไมเปนไร PARATA X

39 แผลในใจ GTK X

40 ทุกวินาที เหตุผลดีๆของคนจะไป ที่เธอไดพูดวันนั้น SPF √

41 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

42 ทานขาวกันไหม หิวไหม ทานอะไรมาหรือยัง ถายัง พลพล √

43 อยากใหรูวาเหงา(Cover) แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต หนุม กะลา √

44 รอฉันหรือเปลา เหตุที่ฉันไมมีใคร เพราะวาฉันไมลืมเธอ Bankk Ca$h √

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

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

47 ไมอยากเปนแบบนี้ ปดประตูและนั่งลงเพียงลําพังคนเดียว หญิง รฐา √

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

49 ไมมีวันปลอยมือ ฤดูกาลเปลี่ยน สิ่งที่เขียนมันคงจะเลือนลบ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

50 สมดั่งใจ สมดั่งใจเธอหรือเปลา ไดขาววาเขามี แอมมี่ The bottom blues √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262090 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/03/2562 1 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

2 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

4 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

5 แพน็อค ตาร ตจว. X

6 KFC (แค เอฟ ซี) คูแฝดโอเอ X

7 ซอยนองใหลืมเขา ศร สินชัย;นิ้วกอย กรรณิการ X

8 ฮอยฮักปกใจ จินตหรา พูนลาภ X

9 ฮักแพงกันเดอ (รถแห) จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

10 บุญเกา ความฮักของคนสิเกิดขึ้นได ก็ยอนวาใจ ลําเพลิน วงศกร √

11 ฮักบานๆ เตะ ตระกูลตอ;สายแนน ญาณัจฉรา X

12 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

13 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

14 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

15 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

17 ไมรูไมผิด จินตหรา พูนลาภ X

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

19 สิใหเวาอีหยัง(cover) ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง กานตอง ทุงเงิน √

20 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

21 คําขอ กอง หวยไร X

22 สองเฟส เตะ ตระกูลตอ X

23 สิเหลือบ ศร สินชัย X

24 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

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

26 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

27 ไสวาสิบถิ่มกัน กอง หวยไร X

28 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

29 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

31 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ กานตอง ทุงเงิน √

32 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

33 วาสนา คูแฝดโอเอ X

34 แผนดินไหวในใจอาย ตาร ตจว. X

35 สิงึดติ บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต เตะ ตระกูลตอ X

36 เตยฟาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ √

37 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

38 สาวพังโคน จินตหรา พูนลาภ X

39 เพราะโลกนี้มีเธอ ชีวิตคนชั้นแรงงาน เหมือนเกิดมา ไมค ภิรมยพร √

40 คิดฮอดทุกคน นองนิดอุดรนองพรขอนแกน มนตแคน แกนคูน √

41 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

42 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม ขาวทิพย ธิดาดิน √

43 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

44 บฝนใจฮัก ถืกเจาถิ่มไป แตอายกะยังฮักเจาอยู ลําเพลิน วงศกร √

45 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

46 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

47 เหงาบวกเหงาเทากับฮัก เปนจังใด ใจเปนหยังนองจั่งเผลอเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทร;ขาวทิพย ธิดาดิน √

48 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใด หามใจบใหคิดฮอด มนตแคน แกนคูน √

49 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

50 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทัย √

รวมเพลง อีสานซูเปอรฮิต
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 11/17



เผยแพร/

รหัสปก CD G0262016 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/03/2562 1 เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาใหเดินกลับหเธอกลับมา เพื่อหมุนเข็มนาฬิกาใหเดินกลับ 4 โพดํา √

2 คิดถึงเธอทุกที(ที่อยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอร คิ้ม √

3 ไมรัก...ไมตอง ยากแคไหนที่ตองลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

4 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

5 อยารักกันเลย เธอคงพอจะเขาใจหากเธอไดคิดสักนิด ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ธนพร แวกประยูร √

6 รู รู แตมันทําไมได อยากจะทําแคไหน พีระพัฒน เถรวอง √

7 ทางเดินแหงรัก (ล.นางสาวไมจํากัดนามสกุลก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

8 คนเลวที่รักเธอ โมโหตัวเอง ที่มาถึงชาไป ก็ฉันแค ปนัดดา เรืองวุฒิ √

9 คําอธิษฐานดวยน้ําตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูทุกวัน เพียงแต โดม THE STAR 8 √

10 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

11 รอปาฏิหาริย ฝนจะผานมา และหนาวจะผานไป ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

12 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเปนคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

13 พรุงนี้จะรักฉันไหม ทุกสิ่งดีดี ที่เธอและฉัน สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

14 ขางๆหัวใจ (ละครเรือนแพ) พยายาม ทําความเขาใจ สายตาเวลา กัน นภัทร √

15 ที่หนึ่งในหัวใจเธอ(ล.สงครามนางงาม ก็เทาที่ฉันมีอยู ก็ใหเธอหมดแลว แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

16 เธอไมยอมปลอย หรือฉันไมยอมไป สายลมที่พัด ฝนที่รวงโรยลงมา ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา √

17 จุดออนของฉันอยูที่หัวใจ (ละครสวรรคฯรูตัวดี วาทําตัวไมเหมือนใคร คิดอะไร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

18 มหันตภัย ไมรูเมื่อไร ไมรูเมื่อไรที่ชีวิตฉัน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

19 ผิดเพราะรัก (ละครชิงชัง) เคยไดยินวา ความรักคือ สิ่งที่มีพลัง กิ่ง เหมือนแพร √

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

21 Stupid Game หายไปเลย หรือเธอนั้นลืม วายังมีใคร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;TATTOO COLOUR √

22 กลัวความหางไกล เคยรูสึกไหม แอบกลัวความหางไกล โดม THE STAR 8;แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

23 คําถามเดิม เจอะคําถามมากมาย อยากให เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

24 ใจพังพัง อาจเหมือนฉันไมเปนไร เหมือนไมตองการ ณัฐ ศักดาทร √

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

26 ดอกไมในหัวใจ แคเธอสบตาฉัน โลกก็พลันเปลี่ยนไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

27 ยิ่งคุยย่ิงเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

28 จริงจังสักครั้ง (NO STATUS) พูดวาไมรักกัน ใหฉันสักครั้ง ยังดีกวา กิ่ง เหมือนแพร √

29 อยาเอาความเหงามาลงที่ฉัน แลวฉันจะชวยอะไร จะชวยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

30 แบงเธอ แบงใจ ไมบอกก็รู อึดอักใชไหม ที่เลือกใคร เจนนิเฟอร คิ้ม √

31 ไมมีใครขอรอง เมื่อในวันหนึ่ง ที่เธอตองตัดใจ คริสตินา อากีลาร √

32 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน ใหม เจริญปุระ √

33 เธอคือเพลง เธอคือเพลง ที่รองแลวไดสัมผัสความ นันทิดา แกวบัวสาย √

34 หนึ่งในพันลาน คนที่มีรอยยิ้ม เวลาอิงกายซบลงตักนอน กัน นภัทร √

35 นาฬิกา นาฬิกายังเดินหมุนไปไมหยุด พีระพัฒน เถรวอง X

36 ชื่อเธอ ใชชีวิตอยูมันไป ไมตางกันเลยทุกวัน ณัฐ ศักดาทร √

37 ผูชายคนนี้กําลังหมดแรง เหมือนฉันสรางวิมานในอากาศตลอดมา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

38 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทั้งฟามาใหเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

39 ถาเธอพรอม ฉันก็พรอม ก็รูวาเธอนั้นก็กลัว ก็กลัวจะช้ํา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

40 ไมยอมหมดหวัง ก็เคยฝนใฝ และเคยมั่นใจในวันนี้ เจนนิเฟอร คิ้ม √

41 ปลอย เก็บอารมณ เก็บเอาเรื่องราวนั้นทิ้งไป ปอป ปองกูล √

42 ความผูกพัน(ซื้อความรักไมได) ฉันเขาใจแลว เธอไมตองหวง ฉันคง แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

43 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ (ล.สามีตีตรายังมีอยูจริงใชไหม คนรักที่ไมหลอกกัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

44 ของหายอยากไดคืน ทําไมไมยอมจบ ใหเธอไดคบใคร เลิกตอแย เตน นรารักษ ใจบํารุง √

45 จบไมพรอมกัน เธอไดเดินเลยจุดนั้นไป ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

46 ฝน แคมองสายตา ก็พอจะดูรู วาวันนี้ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;บูม ปรัตถกร ทรัพยสุข √

47 เขียนในใจ รองในเพลง แมไมรูวาเธออยูที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

48 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

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

50 สิ้นสุดคือจุดเริ่มตน x Big Ass จบลงแลวใชไหม เรื่องราว ที่เธอเคยไดวาด ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);Big Ass √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262115 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/03/2562 1 คิดมาก (ภ.Friend Zone..) บอกกับฉันไดมั้ยวามันเปนความจริง รวมศิลปน X

2 เพื่อนไมจริง Polycat X

3 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันนี้ที่ฉันไดเจอเธอ Sin √

4 Goodbye สิงโต นําโชค X

5 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับนั้น วง Endorphine √

6 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

7 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

8 สบายดีหรือเปลา 2017 สบายดีหรือเปลา ขาวคราวไมเคยรู Thaitanium √

9 ขอบคุณที่รักกัน Acoustic Version ฉันเคยเกือบพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต POTATO √

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

11 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร PEACEMAKER √

12 เพื่อนพระเอก Polycat X

13 ไมบอกเธอ Bedroom Audio X

14 เธอยัง... ฉันยังเปนคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

15 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

16 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

17 ภักดี Polycat X

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

รวมฮิต เพลงดังสุดพลังเสียง Best Of

Friend Zone
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปน

หนา 12/17



19 โชคดีนะเพื่อน (Cover Version) วันวาน วันที่แสนเหนื่อย ตอ ธนภพ X

20 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

21 หนังสือรุน (ละครซีร่ีย เพื่อนเฮี้ยน ฯ) เปดออกมาดูโดยไมตั้งใจ วาจะไดเจอ COCKTAIL √

22 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

23 เพื่อนไมทิ้งกัน เราเคยเกลียดกันเเมื่อ CLASH √

24 อยางนอย (ภาพยนตรปดเทอมใหญฯ)มีใครบางคนใหคํานิยาม วารักคือ Big Ass √

25 แบตสํารอง (POWER BANK) ไมเปนไร ถาเธอยังไมเลือกฉัน บอย Peacemaker √

26 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

27 เขียนในใจ รองในเพลง แมไมรูวาเธออยูที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

28 ดวยความปรารถนาดี แมปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

29 เพลงของเพื่อน เปดดูภาพวันเกาๆ ที่พวกเรากอดคอกันในวัน Retrospect √

30 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

31 เธอจะอยูกับฉันตลอดไป ความเปนจริงวันนี้แมทําใหเราตองปวดใจ CLASH √

32 เลิกกันเถอะ วัน วัน เธอก็เอาแตพูดวาคิดถึง อะตอม MIC IDOL √

33 สิ่งสําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากนี้ มันจะมีอะไร วง Endorphine √

34 ความทรงจําสีจาง ใครคนหนึ่งคนน้ัน ในวันหนึ่งวันนั้น ปาลมมี่ √

35 จะไดไมลืมกัน (ภาพยนตรความจําสั้น ไกลสุดฟา ก็ไมสามารถกั้นเรา แคหาง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

36 ยังจํากันไดไหม ตั้งแตเราไมไดพบกัน บางอยางมันดู บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

37 ทุมอยูในใจ (ภ.SuckSeed หวยขั้นเทพนี่คือทํานองแหงความหลังระหวางเรา จิรายุ ละอองมณี (นองเกา);แนท ณัฐชา นวลแจม √

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

39 แชร (Share 2 Gether) เธอกักขังตัวเองไว..นานเทาไร.. POTATO;KLEAR √

40 เพลงที่ฉันไมไดแตง(Acoustic Versionอาจไมเพราะ ไมเหมือนเพลงทั่วไป แนท ณัฐชา นวลแจม √

41 วันนั้น..วันนี้..วันไหน คงจะเคยตั้งใจใฝฝน Seasons Change √

42 คงเดิม (นั่งเลน Version) กับวันเวลากับฟาที่เปลี่ยน POTATO √

43 อาบน้ํารอน (OST.Hormones วัยวาวุน โลกนี้นั้นกวางแคไหน ชีวิตมีทางแยก Big Ass √

44 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหวยขั้นเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซอน กับความพายแพ PARADOX √

45 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน Seasons Change √

46 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

47 แตกตางเหมือนกัน (Cover Version) วันเวลา ที่คอยเปลี่ยนแปลง ตองเจอปญหา All Stars from Hormones The √

48 เพื่อน(จะกลับมา) นานแสนนานเทาไหร กวาใจจะมาคุนเคย NOS √

49 เรา บนโลกแหงความจริง ทุกสิ่งชางวุนวาย Big Ass;BODYSLAM √

50 ชีวิต มิตรภาพ ความรัก ไมมีอะไรที่ตองหยุดเดิน ชีวิตก็ตอง CLASH √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562008 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/03/2562 1 ลูกสาวพระจันทรกับลูกชายพระอาทิตยสวัสดีคะเด็กๆ สําหรับนิทานชุดนี้ คณะผูพากย √

2 พระจันทรจอมซน(นิทานประกอบเพลงเด็กๆ ชอบนิทานเรื่อง ลูกสาวพระจันทร คณะผูพากย √

3 ราหูอมจันทร(นิทานประกอบเพลง) เด็กๆ เคยไดยินคําวา ราหูอมจันทร คณะผูพากย √

4 หมีฟูวาดพระจันทร(นิทานประกอบเพลงนิทานเรื่องนี้ เปนนิทานเกาแกของ คณะผูพากย √

5 นับดาว หากคืนไหน เธอนอนไมหลับ พันธมนัส อินทรใหญ √

6 ใครนะ...ไมยอมหลับ ใครนะใครไมยอมหลับ อรวรรณ ดิษฐโยธิน √

7 เพลงพระจันทร เดือนแจม กระจางแสงดาว ฟาพราว เสาวนิตย นวพันธ(กบ) √

8 ฟาจา ฝน ฝน ฝนตกแลว เสียงใคร พันธมนัส อินทรใหญ √

9 กลองดนตรี-บรรเลง เพลงบรรเลง เพลงบรรเลง √

10 ลูกสาวคนดี ลูกสาวใครหนอหวานเหมือนขนม อรวรรณ ดิษฐโยธิน √

11 เปลือกหอย เปลือกหอยสีขาวเหลือบสีรุงแวววาว อรวรรณ ดิษฐโยธิน √

12 ทางชางเผือก ที่หางไกลลิบ ที่สุดขอบฟา เสาวนิตย นวพันธ(กบ) √

13 เรือกระดาษ หลับเถิดหนา เจาเรือกระดาษลอยลอง พันธมนัส อินทรใหญ X

14 เพลงพระจันทร (บรรเลง) เพลงบรรเลง เพลงบรรเลง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262051 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/03/2562 1 ขอฮักอายตอไปไดบ(Cover) เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

2 อายเสียเจาไปหรือยัง(Acoustic) อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 เจาตั๋ววาฮักอาย(Cover) บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

4 ฝากเบิ่งแนเดอ(Cover) บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

5 ผูหญิงหลายมือ(Acoustic) อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

6 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ(Cover) เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ(Cover) อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

8 บุญผลา(Cover) บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

9 ซังไดซังแลว(Cover) กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

10 อยาใหเขาฮูเดอ (Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 สิใหอายขาดใจ...พุนบอ(Cover) ใจดํา ด๊ํา ดํา เอาหยังนอทําหัวใจ มนตแคน แกนคูน √

12 เบิดแลวบอ...ฮัก(Cover) เคยโพสต เคยแท็ก ถึงนองอยูประจํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

13 เคิงใจ(Cover) สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

14 โหดเลวดี(Cover) ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

15 แคชู(Cover) แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

16 โยนใจใหหมากิน(Cover) ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

17 มันฮักแตเจาฮูบ (Cover) คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

18 หมาวัด(Cover) ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

19 ใครหนอ หนอใคร(Cover) ใครที่ปลุกฉันใหตื่นตอนเชา ทุกวัน ไมค ภิรมยพร √

20 แคอายหวั่น(Cover) บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

21 ตัวจริงขางใจ(Cover) เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

รวมฮิต ลูกทุงเพลงดังฟงสบาย

นิทานเพลงเด็ก ชุดพระจันทรลัลลาบาย
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 13/17



22 คิดฮอดผูบาวสะแบง(Cover) ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

23 ดาวจรัสฟา (Cover) บไดอยูเทิงฟา ก็แคผูหญิงธรรมดา ตาย อรทัย √

24 ไหงงอง(Cover) ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

25 คนใช เกิดชา(Cover) อยากฮักสิตาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ √

26 กลับคําสาหลา (Acoustic Version) คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

27 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 จากสําคัญ เปนสํารอง(Cover) ไสละ ไสละ ฮักสุดหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทัย √

29 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม(Cover) ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

30 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเปนของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

31 นองไดตาย อายไดแตง(Cover) มื้อที่อายกินดอง..นอง นั่งฮอง..ไห ตั๊กแตน ชลดา √

32 รับของโจร(Cover) ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

33 บฮักกะใหหลูโตน(Cover) คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

34 คิดฮอดทุกคน(Cover) นองนิดอุดรนองพรขอนแกน มนตแคน แกนคูน √

35 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา(Coverเพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

36 บฝนใจฮัก(Cover) ถืกเจาถิ่มไป แตอายกะยังฮักเจาอยู ลําเพลิน วงศกร √

37 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

38 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง(Cover) กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

39 หมอนขาด สาดผืนเกา(Cover) วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 สิเทนองใหบอกแน(Cover) แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

41 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใด หามใจบใหคิดฮอด มนตแคน แกนคูน √

42 ขอโทษที่ทําใหมันพัง(Cover) มันบคือเกา เฮ็ดจั่งใดกะบคือเกา เสถียร ทํามือ √

43 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ(Cover)ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

44 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ(Cover) ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

45 กอนขี้ฟา (Acoustic Version) อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

46 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา(Coverเบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

47 กรณิการ(Cover) อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

48 ฮักหลาย (Acoustic Version) อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

49 ความคึดฮอดบเคยพาไผกลับมา (Coverหยิบรูปวันเกาๆ ที่เฮาคูกันมาเบิ่ง เตา ภูศิลป √

50 เหงาบวกเหงาเทากับฮัก(Cover) เปนจังใด ใจเปนหยังนองจั่งเผลอเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262062 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/03/2562 1 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

2 บายเบิ่ง ลําไย ไหทองคํา;แอม แอวสะออน X

3 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร X

4 ฮักบานๆ เตะ ตระกูลตอ;สายแนน ญาณัจฉรา X

5 ฮัก ฮัก ฮัก หนิง ตนไมมิวสิค X

6 ออกลา สายแนน ญาณัจฉรา X

7 ผัวไผกะชาง บัวผัน ทังโส X

8 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหาว √

9 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

10 อีหลาขาเดง จินตหรา พูนลาภ X

11 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

12 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใด สมบูรณ ปากไฟ √

13 อินดี้ขาดง อายเปนหละผูบาวบานๆ งานบานใด ศร สินชัย √

14 รักพายที่แกงสะพือ นองไปเที่ยวสงกรานตที่แกงสะพือ ดอกออ ทุงทอง √

15 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

16 คิดฮอดตลอดเวฯ คูแฝดคนอีสาน โอ-เอ X

17 ถึงเหงาก็ไมเอาผัวใคร แพรวพราว แสงทอง X

18 น้ําตาหลนบนบัวแดง จินตหรา พูนลาภ X

19 สิงึดติ บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต เตะ ตระกูลตอ X

20 ศาลาคนเมา ดอกแค ท็อปไลน X

21 เตยฟาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ √

22 ลําซิ่งลืมช้ํา ละนั่งรถเหมากลับคืนบาน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

24 มวยบน็อค แปนแวน โอย แปนแวน แฟนผูใด ขาวทิพย ธิดาดิน √

25 ขอยเวาแมนบ เมื่อยามกิน มันก็บไดนอน เมื่อยามนอน ตาย อรทัย X

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

27 เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

28 เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน สมบูรณ ปากไฟ √

29 ผัวมักชี้ บัวผัน ทังโส X

30 ชมรมหนาฮานบยานผัว สาวแย เจติยา X

31 หาหมอ จินตหรา พูนลาภ X

32 บกลาเจอ..ยานเผลอกอด ตองจบจริงจังทั้งที่ยังจริงใจ เมื่อหนทาง ศิริพร อําไพพงษ √

33 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได พี สะเดิด √

34 ลมพัดตึ้งคนึงฮัก บาส คําผุนรวมมิตร ท็อปไลน X

35 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สินชัย √

36 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

37 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบานเฮา มวนแทนอ พอกัน หญิงลี ศรีจุมพล √

38 หนุมโคโยตา หนุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ ปากไฟ √

39 มักสาวซอนแลน นอกจากชางตัดผม นอกจากชางตัดผม พี สะเดิด √

40 สายตาพิฆาต อันนี่ เคยประสานตาอาย คืนเดือนหงาย ขาวทิพย ธิดาดิน X

41 สาวชาวนาครวญ เสียงซอออดอวนแอวสาว ศิริพร อําไพพงษ X

รวมฮิต อีสานลําซิ่ง มวนคักคัก
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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42 กุหลาบแดง กุหลาบแดงกําลังอา กําลังบาน มนตแคน แกนคูน X

43 กุหลาบแดง กุหลาบแดงกําลังอา กําลังบาน สาวแย เจติยา X

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

45 เมื่อไหรจะทํากับฉันบาง เธอดูสิดู ดูคูนี้สิ เขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

46 บงึด บตาย ยังบตาย เมื่อคนหมดใจ ศิริพร อําไพพงษ √

47 ตกงาขามนอย หลงมักนองหลา ผูสาวสาบานรอง ศร สินชัย √

48 รอเธอที่นวนคร ลาถิ่นคนจร นวนครที่เคยเคียงใจ มนตแคน แกนคูน √

49 ตามใจแมเถิดนอง ตามใจแมเจาเถิดหลา ผูเพิ่นเลี้ยงเฮามา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

50 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262064 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/03/2562 1 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

2 คําฮัก แซ็ค ชุมแพ X

3 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

4 รถไฟรางคู เนาะนองเนาะ นองเนาะ นองเนาะ มนตแคน แกนคูน √

5 คิดฮอดแฮงแลวเด ตอบมาแนวาอยูไส ตอบมาแนวาอยู ขาวทิพย ธิดาดิน √

6 อยากมีเธอเปนแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 ฮักบานๆ เตะ ตระกูลตอ;สายแนน ญาณัจฉรา X

8 ฮัก ฮัก ฮัก หนิง ตนไมมิวสิค X

9 ฮักนองคนเดียวไดบ จินตหรา พูนลาภ X

10 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

11 รักจัง ไมมีสิ่งใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวัน พี สะเดิด √

12 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

13 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

14 ตัวจริงประจําใจ นองเกือบเสียใจตลอดชีวิต ทั้งที่ใกลชิด ศิริพร อําไพพงษ √

15 เพราะโลกนี้ไมมีใครแทนเธอได ดั่งฟามีดวงตะวันคือใจพี่นั้นที่มีแตเธอ ไมค ภิรมยพร √

16 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

17 อยากเห็นหนาเธอทุกวัน พรุงนี้ชีวิตไมรูจะบวกหรือลบ แตก็ขอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 เปนหวงเดอจา งานหลายบอจา บเห็นโทรหาคือเกา ตาย อรทัย √

19 ฝนดีเดอหลา กินขาวแลงแลวไปนอขอเวานําแน มนตแคน แกนคูน √

20 แพใจคนดี มอบคําวาแฟนตอบแทนความดีของอาย ศิริพร อําไพพงษ √

21 บรรจุเปนคนรูใจ เวลาเลิกงานกลายเปนสวรรคสําหรับ ไมค ภิรมยพร √

22 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย มนตสิทธิ์ คําสรอย X

23 คอยฮักคนบานไกล เงียบหายไปนานคึดฮอดคําหวานอายคนบานไกล ขาวทิพย ธิดาดิน √

24 คิดฮอดรอกอดแม กอนนอนคึดฮอด บไดกอดแมนานแคไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 เพื่อรักเพื่อเรา [นายฮอยทมิฬ] คนฮักอยูหลังความหวังนั้นรออยูไกล ไมค ภิรมยพร √

26 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

27 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ตาย อรทัย √

28 สั่งนาง แกวตาหันมาซิพี่จะบอก มนตสิทธิ์ คําสรอย X

29 มีเธอจึงมีฝน มาพบกันในยามทุกขยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 ฮอยฮักปนใจ จินตหรา พูนลาภ X

31 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

32 ขอบใจที่หาเจอ หนาตา บ สวยมองดวยใจเปลา บ เห็น ศิริพร อําไพพงษ √

33 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมค ภิรมยพร √

34 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทัย √

35 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปนเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

36 ผูหญิงธรรมดา...ท่ีกลารักเธอ ฉันกําลังถูกรักหรือกําลังโดนหลอก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

37 สาวคลองจินดา มนตสิทธิ์ คําสรอย X

38 ลบเบอรก็ลืมเธอไมได เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาใหได กานตอง ทุงเงิน √

39 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใด หามใจบใหคิดฮอด มนตแคน แกนคูน √

40 ปลายกอยของความฮัก จากลูกสาวของแมเขามาเปนลูกจาง ตาย อรทัย √

41 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

42 อยากอยูเงียบๆ สองคน อยากอยูเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษ √

43 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหนึ่งที่ยามจนทนสูเคียงบา ไมค ภิรมยพร √

44 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส เวียง นฤมล √

45 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

46 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

47 ฮักเจาคือเกาเดอ คิดฮอดหละเนาะ จึงกดเบอรตอทางไกล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 อยากกอดผูชายคนนี้จังเลย ความรูสึกบอก วาชอบคนนี้จัง ศิริพร อําไพพงษ √

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

50 ดวยใจที่รักกัน ฮักจากหัวใจ ฝากคนไกลดวยคิดถึงกัน ตาย อรทัย √

เผยแพร/

(เพลงฮิตเพื่อนเดินทาง) ทําซ้ํา

รหัสปก CD GX0262068 1 เสนทางนี้ หากความรักเปนดังเสนทางสายหนึ่ง แพม เปมิกา สุขเสวี √

วันที่วาง 28/03/2562 2 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

3 รถคันเกา เบรคเสื่อมควันดําไฟทายไมดีรถฉันมันเกา ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

4 ลาลาลอย(100%) The TOYS X

5 คุณไดไปตอ หนึ่งปที่แลวมาเธอเปนอยางไร เหนื่อย ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

6 เรื่องระหวางทาง หลายคนเดินทางมาจากที่แสนไกล แตนอยคน ลุลา;ชาติ สุชาติ (The Voice) √

7 ความรักกําลังกอตัว นนท ธนนท X

8 ความลับมีในโลก(Secret) INK WARUNTORN X

Hits On The Way

รวมฮิต ฮักหลาย

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
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9 แฟนเธอ..(I don't like) อยากจะทําเปนเหมือนไมแครอยูนะ baby แพม เปมิกา สุขเสวี;Hi-U √

10 First lady คนที่แสนดี คนท่ีนารักอยางเธอ คงจะมี เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

11 กอนเชา สายตาของเธอหรือเปลา หรือรอยยิ้มที่ทําให บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

12 มาทันเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟารอง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

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

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

15 คนที่แสนธรรมดา Pause;Polycat X

16 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

17 หนึ่งคืน ฉันก็แคเหงา ไมไดตองการใคร ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

18 ยังคิดถึง...(same) มารค ธัชพล X

19 นานนาน Whal Dolph X

20 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

21 ดีอยางไร (Chill Version) กดเบอรไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

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

23 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

24 มีความสุขบนความทุกขของตัวเอง ก็เคยลองถามในใจฉัน ฉันไดอะไร ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

25 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

26 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

27 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

28 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอต ปราโมทย √

29 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา Jetset'er √

30 สมดั่งใจ สมดั่งใจเธอหรือเปลา ไดขาววาเขามี แอมมี่ The bottom blues √

31 หากมันจะสายเกินไป(Goodbye) Whal Dolph X

32 ตอให Season Five X

33 ถาฉันหายไป ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) X

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

35 เขียนไวขางเตียง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ PARADOX √

36 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

37 อาว (Another Version) บีบเขาไป บีบน้ําตาแลวบีบมือฉัน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

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

39 อาจจะเปนเธอ เปดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

40 Oh Baby ความรูสึกตอนนี้ ชั้นนะชางโชคดี Jetset'er √

41 ยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม ก็ฉันยังคงเหมือนเดิม Calories Blah Blah √

42 ไมอยากเปนของใคร(ละคร แหวนดอกไมเดินตัวคนเดียวก็มีความสุขแบบฉันเอง ยิปโซ อริยกันตา มหาพฤกษพงศ;พุฒิชัย เกษตรสิน √

43 คนเจาชู(บีดับบีดู) ผิดก็อาจจะผิดนิดนึง แตก็คงไมถึงโหดราย มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

44 เขียนในใจ รองในเพลง แมไมรูวาเธออยูที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

45 ทางเดินแหงรัก (ล.นางสาวไมจํากัดนามสกุลก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

46 พรุงนี้จะเขาใจ อยูกับรอยน้ําตา ที่ผานและพนมา รัตน จันทรประสิทธิ์ √

47 เธอคือ มันเปนเพียงอารมณ ที่คนทั่วๆไป คิว สุวีระ บุญรอด √

48 ประตู อากาศ และวันดีดี มองลึกเขาไปในตาฉันสิ แลวเธออาจจะเห็น คริส พีรวัส แสงโพธิรัตน √

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

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

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262084 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/03/2562 1 สายเบิรน บ.เบิ้ล X

2 กลับบานเรา อยูกับเลอยูกับปาอยูกับธรรมชาตินานา จอบ ทูดู X

3 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

4 ขาร็อคขาเลาะ ช.สาวเอย บานนองอยูไส มันเปนจั๋งได เสกสรรค ศุขพิมาย;ลําไย ไหทองคํา √

5 ผมรักเมืองไทย Mocca garden X

6 สกาวาไรต้ี Mocca garden X

7 Stupid Game หายไปเลย หรือเธอนั้นลืม วายังมีใคร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;TATTOO COLOUR √

8 ความดัน(ทุรัง)สูง ใครสั่งใครสอนอะไร ไมอยากจะฟงเทาไหร ออฟ ชาญณรงค √

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

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

11 มีแฟนแลว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมตอง ปราโมทย ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

12 กํานันทองหลอ หลงรักลูกสาวกํานัน ยืนยันดวยชีวี ปอป ปองกูล;โอต ปราโมทย √

13 คุณนายตื่นสาย The Super Glasses Ska Ensemble X

14 Wanna Tell You Sunny Day;Urboy TJ X

15 Okay x Urboy TJ Okay ไมวาจะเปนยังไง Baby ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);Urboy TJ √

16 Number one เห็นเธอแลวบอกรักเธอเลยไดไหม BANKK CA$H;หญิงลี ศรีจุมพล √

17 ABC ชักกระตุก ไอซ ปรีชญา พงษธนาธิกร;ซันน่ี สุวรรณเมธานนท X

18 ณ บัดNOW เมษา มิกซ อารมณ ณ บัดนี้หัวใจชักคน ละลัน บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

19 เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

20 เชาไมกลัว ตาตอตากับเธอ เจอะเจอคราวนี้ พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

21 ชาติกอนมาลี..ชาตินี้แครอน ชาติกอนก็เคย ผูกพัน อะลาลันล้ันลา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

22 โยกยาย (2002 version) โยกยาย โยกยาย โยกยายมาสายสะโพก DAJIM √

23 คิดอะไรอยู อยูๆ ก็มาหวานใส เอาอกเอาใจกับฉัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

24 เพลงลูกกรุง พบกันเมื่องานเทศกาลเมืองหลวง จิรศักดิ์ ปานพุม √

25 ประเทือง เธอเปนใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

26 ขอใจเธอคืน มาเด๋ียวก็ไป แตจะไปยังไงเด๋ียวก็มา TIME √

27 ไมรักไดไง เธอโทรมาแตเชาคุยกันใหฉัน พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

28 กา กา กา จะมัวกังวนกันไปทําไม ปลอยใจลอยไป ปาลมมี่ X

รวมฮิตโจะ ไมเกรงใจ
คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง
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29 โสด (เฉพาะคืนนี้) โสดเฉพาะคืนนี้..พรุงนี้เห็นทีไมโสด พลพรรครักเอย;ไวพจน เพชรสุพรรณ √

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

31 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

32 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

33 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

34 นองรักนักรอง ฉันน้ันทุมเท เทใหเธอไปทุมทิ้ง วาสนา √

35 ปกตะไคร พายุมาโนนแลวเห็นไหม อยากรูใคร Buddha Bless √

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

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

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

39 คิดฮอด คลายจันทราที่อับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ √

40 จักรยานสีแดง เสนทางที่เราจะมุงไป LOSO √

41 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

42 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

44 โด เร มี โด เร มี โด เร มี ซอลลา หนูขอเวลา พรชิตา ณ สงขลา √

45 หัวใจไมกระดึ๊บ (ภาพยนตรกระดึ๊บ) ดึ๊บ ดือ ดื่อ ดึ๊บ คอยกระดื๊อ ดื่อ The Richman Toy X

46 อยา Say Yes ลองมองๆวาเธอคงไมมีแฟน ไมมีแฟน Bankk Ca$h;Twopee Southside √

47 อารมณดี (ภาพยนตรบานฉัน..ตลกไวกอนฯอารมณดีเพราะมีความสุข วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

48 สุขใจ แตกอนก็ตัวคนเดียว เดี๋ยวนี้ก็ตัวคน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);PARADOX √

49 Bump Boom Boom เปดเพลงดังๆ ใหเบสบั้มบูมๆ Buddha Bless √

50 เรามา Sing สวัสดีครับ สบายดีมั้ย หรือไขจับ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √
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