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เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262221 ทําซ้ํา

วันที่วาง 08/08/2562 1 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

2 รักควายควาย มิน เฉากวย;มิ้ว ไมขีดไฟ X

3 จับเธอแกผา ฉันก็พอจะรูวาเธอนั้นอยากจะไป วงกลม X

4 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

5 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

6 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

7 เชิญ วง Fin X

8 ที่อยูตรงนี้ก็มีหัวใจ วงพัทลุง X

9 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √

10 คูซอม วง L.ก.ฮ. X

11 ใจหมา T_T X

12 เงา วง กางเกง X

13 เหงากวาที่เคย วงซี๊ดด (Zeed) X

14 ไสวาสิบถิ่มกัน กอง หวยไร X

15 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

16 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

18 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

19 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

20 More than อาย can say ทะเลก็แคบไปหนอย ฟาก็กวางไมพอ เดวิด อินธี √

21 แตงงานกับฉัน มีอะไรที่เก็บอยูในใจ ตั้งนานไมเคยบอก กอย กินรี X

22 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน นา'กา √

23 ไมยอมตัดใจ เธอไดยินไหมวาใครมันร่ํารองเรียกอยู เสกสรรค ศุขพิมาย √

24 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมย √

25 แกวตาขาร็อค เจาทิ้งพี่ไปไมลาซักคํา ทิ้งพี่ชาวนา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

26 น้ําตาแดช หนีความเสียใจมานั่งในผับ นายสน √

27 ขวัญใจรถแตง เดช อิสระ X

28 เกาใคร ใหมเรา จะไมสนใจอะไรอะไรถึงเธอจะเคย ตาโอ วงเชอร X

29 จะตายเพราะรักเธอ อยูไดหรือเปลา ยังเจ็บยังเหงา ดอน ปาละกุล √

30 เลบานอน วงพาโล X

31 ความดัน(ทุรัง)สูง ใครสั่งใครสอนอะไร ไมอยากจะฟงเทาไหร ออฟ ชาญณรงค X

32 รักเปนเชนใด ถามใจตัวเองเมื่อใจตองหวั่นไหว เมื่อรัก วง สิบลอ √

33 เธอเปนแฟนฉันแลว ตะวันหลับตาทองฟาก็ทาสีดํา และสิ่งที่ กะลา √

34 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวาใคร พลพล √

35 ไมสมศักดิ์ศรี หนาอยางฉัน ฉันรูตัวเองดี ไมมีวัน ไท ธนาวุฒิ √

36 ไมรักดี (Acoustic Live) ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เสกสรรค ศุขพิมาย √

37 กอดใจไมกอดคอ เทาที่คบกันมา ดูทาจะยังไง ไมคิดอะไร กบ TAXI √

38 ชั่วฟาดินสลาย มันเกิดอะไรกับคําวารัก ที่คิดวาซึ้งใจ พลพล √

39 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

40 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปญหา ก็เลยตอง เสถียร ทํามือ √

41 เจาชายทายซอย ลงรถเมลเดินเขาซอยดึกๆ หลอๆอยางเรา รวมศิลปน √

42 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทามกลาง นายสน √

43 ตังเก ฉันเกิดอยูแดนอีสาน ถิ่นกันดาร พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

44 กําลังใจ ใบกมือลา เสียงเพลงครวญมา วิสา คัญทัพ X

45 คืนรัง โอยอดรักฉันกลับมาจากขอบฟา คาราวาน X

46 ปกษใตบานเรา โอโอ ปกษใตบานเรา แมน้ํา ภูเขา แฮมเมอร X

47 ดาวนสาว ไอไขนุยเปนหนุมมีหัวใจแตไมมีเงิน พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

48 รักหนัดเหนียน วงพัทลุง X

49 มนตรักสิบลอ วิ่งไปบนถนน กับหนทางที่ยาวนาน วง สิบลอ √

50 อีสาวนี้ ไมเคยจะตายคาอก และไมเคยตองตกมาตาย โรจน หนามฮับ X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262209 ทําซ้ํา

วันที่วาง 08/08/2562 1 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

2 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

3 ผิดหรือที่รักเธอ ใหม เจริญปุระ X

4 ถาเลือกได แกม วิชญาณี เปยกลิ่น X

5 ใจสีเทา เจมส จิรายุ X

6 ซอน (Ost.รักจังเลย) แตว ณฐพร X

7 พูดไมไดสักที เธอจะรูบางไหม วาใจฉันมันรักเธอแคไหน Yes'sir Days √

8 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

9 ครั้งนี้ ความรักไมใชผูราย สิ่งที่มันรายคือใจ KLEAR √

รายชื่ออัลบั้มเพลง

ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธิ์ได

เพลงฮิต กด Like
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

รวมฮิต แสงจันทร - ตะวันแดง
TRACK ชื่อศิลปนชื่อเพลง คําขึ้นตน
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10 นิรันดร ก็ยังเปนคําถามอยู กี่ครั้งยังไมเขาใจ BODYSLAM;PALMY √

11 ลืมกันแลวหรือยัง ลืมกันแลวหรือยัง ตอนนี้เธอทําอะไร 25 Hours √

12 หัวใจของเธอ (ละครหัวใจศิลา) ลองมองใหลึกลงไปไดไหม ลึกเขาไป ตอ ธนภพ √

13 พอ ไดเห็นทุกอยางไดรูคําตอบ ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

14 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

15 ในฤดูที่ตางไป เหมือนดังลมพายุกําลังกระหน่ําหัวใจ ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ √

16 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน 25 Hours √

17 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

18 คืนนี้อยากไดกี่ครั้ง ไมตองคิดอะไรทั้งนั้น เธอตองรูอะไร Sweet Mullet √

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

20 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

21 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

22 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

23 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

24 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝนอารมณที่มี สถานะในวันนี้ กวาง AB NORMAL √

25 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

26 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

27 หยุดทีไดไหม จะหลับตาทุกครั้ง ใจก็ยังตื่น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

28 มีแตน้ําตา คิดถึงเขาอีกแลว ก็ไมรูครั้งที่เทา โอปอ ประพุทธ √

29 จากกันดวยดี TATTOO COLOUR X

30 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

31 เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ Retrospect √

32 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

33 ลาลาลอย(100%) The TOYS X

34 เจ็บนอยที่สุด ZEAL X

35 ถอย GLISS X

36 มีผลตอหัวใจ นนท ธนนท X

37 คนที่ไมใช O PAVEE X

38 SKY & SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยูตรงที่เดิมเดิม ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) √

39 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

40 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา Jetset'er √

41 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ THE MOUSSES √

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

43 อยากลับไป ลืมตาขึ้นมาพรอมหยดน้ําตา Big Ass √

44 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงนี้มันมืดมน ผูคนเขามา LABANOON √

45 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

46 แสนดี แคลวง วกวน หรือจริงใจ คนในใจเธอจะเจออะไร คนพบอีกคน อาย สรัลชนา อภิสมัยมงคล √

47 เขียนไวขางเตียง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ PARADOX √

48 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด KLEAR √

49 นวด ใครบางคน ทําใหฉันตองปวดใจเจากรรม ปาลมมี่ √

50 ยายายา มาริโอ เมาเรอ X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262091 ทําซ้ํา

วันที่วาง 08/08/2562 1 เมียเกา หากวาอายไดฟงเพลงนี้ หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

2 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

3 นองมีผัวแลว สองขาคูนี้ ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

4 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

5 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

6 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

7 ขายกอยคอยอาย ขายกอยคอยอาย อยูเพิงนัดใจ ดอกออ ทุงทอง √

8 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

9 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

10 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน กานตอง ทุงเงิน √

11 รักพายที่แกงสะพือ นองไปเที่ยวสงกรานตที่แกงสะพือ ดอกออ ทุงทอง √

12 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

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

14 อายเขี่ยนองถิ่ม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเขี่ย กานตอง ทุงเงิน √

15 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

16 ขออาง...คนเบิ๊ดใจ คําวาบวางคือขออางของคนเบิ๊ดใจ ดอกออ ทุงทอง √

17 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

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

19 ฝากดาว..ถามขาวบาน สงความหวงใย ไปกับสายลมคืนนี้ ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

20 บแมนตั๋วบนอ แมนอีหลีบนอคําอายวาบมีไผใจวาง ดอกออ ทุงทอง √

21 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

22 ขอความในมือถือ กดอานขอความในมือถือ ดอกออ ทุงทอง √

23 ลบเบอรก็ลืมเธอไมได เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาใหได กานตอง ทุงเงิน √

24 มองจันทรวันคึดฮอด มองจันทรบนฟาตางหนายามมาไกลกัน ดอกออ ทุงทอง √

25 ลางจานในงานแตง งานแตงเขาแซงแยงเอาไปกอน กานตอง ทุงเงิน √

26 เอื้อยขี้คราน เอื้อยเอยนองมีแนวสิมาสอนองมีคําสิมา ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

27 เบอรโทรขี้ตั๋ว ใหเบอรมือถือ คือ คือ แต บ จริงใจ ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

28 สิใหเวาอีหยัง(cover) ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง กานตอง ทุงเงิน √

29 ฝากเบิ่งแนเดอ(Cover) บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ ดอกออ ทุงทอง √

ชื่อศิลปน
ลูกทุงคูฮิต ดอกออ ทุงทอง - กาน
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30 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ กานตอง ทุงเงิน √

31 อายทิดผิดนัด แหงวาแลวตั๊วนองคิดไวแลวบผิด ดอกออ ทุงทอง √

32 คิดฮอดรอกอดแม กอนนอนคึดฮอด บไดกอดแมนานแคไหน กานตอง ทุงเงิน √

33 คิดฮอดแม หละชีวิตเอยยามขาดแมเปนคือแพแตก ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

34 เรียนกอนแมสอนไว แมฉันเคยสอนไว ศึกษากอนลูกเอย ดอกออ ทุงทอง X

35 เทพธิดาปลารา (ละครเทพธิดาปลารา สาวบานนอกบานนา เอาตอนปลารา กานตอง ทุงเงิน √

36 ถามใจกับสายลม เสียงนกแจนแวน รองเพลงแคนกลอม ดอกออ ทุงทอง √

37 เซ้ิงไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

38 เบอรโทรเจาชู อยาบอกไผเดอเบอรโทรอาย ลับเฉพาะ ดอกออ ทุงทอง √

39 กลับคําสาอาย คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที กานตอง ทุงเงิน √

40 กุหลาบเหี่ยว ผานไปแลววันวาเลนไทน ดอกออ ทุงทอง √

41 ฝนฮวยดอกจาน(Cover) ฝนฮวยดอกจาน ทุงนาบานเฮา กานตอง ทุงเงิน √

42 คึดนําเขาเฮ็ดหยัง ผูชายคือเจากินเหลาบคือดอกอาย ดอกออ ทุงทอง √

43 ออยนองคืนทง ละตีสามหลับบได ใจพี่บเปนสุข ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

44 เฮ็ดบุญบฮอดอาย เปนแฟนเขาสาเดออายบโทษพี่วาหลายใจ ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

45 แฟนเขาอยาเอาเถาะ เวาแบบบอําจั่งแมนคิดนําแฟนเพิ่นแทนอ ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

46 ทายาทเซียงเหมี่ยง หละเรื่องตั๋วสาวบมีไผเกินอาย ดอกออ ทุงทอง √

47 เอาที่อายสบายใจ (รถแห) โอย..นอ..เอาโลดเดอเดอหลา เอาที่.. กานตอง ทุงเงิน √

48 ลําแคนคิดฮอดผูบาว บัดนี้...ขอจงฟงเอาถอน ฟงกลอนนองสิวา ดอกออ ทุงทอง √

49 ลําแคน..อยากเซาเปนโสด บัด..นี้ ขอคนฟงเหนียวแนน เสียงลําแคน กานตอง ทุงเงิน √

50 ดอกออวอนแฟน (เกริ่น) ละกราบงามๆ แฟนผูชอยเชียร ดอกออ ทุงทอง X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262206 ทําซ้ํา

วันที่วาง 08/08/2562 1 คําเวาสูขวัญ เฮ็ดหยังอยู อยูไสอาย กินขาวแลวยัง ไมค ภิรมยพร √

2 นิลันดอน คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย √

3 เอิ้นชื่อเขาใหชิน กะนองเลือกเขาแลวเดะ อายถืกเจาเท มนตแคน แกนคูน √

4 ไปฮักกันสา อยูดีๆ อายกะเปนคนอื่น ที่ไดแตยืนแนม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 ทองไดทุกคํา จําไดทุกครั้ง ตั้งแตมื้อ ที่อายบอกฮัก ก็ปานอายปก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

6 ทุกลมหายใจ คูแฝดโอเอ X

7 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

8 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

9 ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ X

10 ตอชีวิตอายแหน แม็คกี้ ฤทธิศร X

11 ทนความเจ็บบไหว คะแนน นัจนันท X

12 คําขอ ไอดิน อภินันท X

13 กลับไปก็เปนสํารอง อายวิดีโอคอล มาออนมางอ ตาย อรทัย √

14 ถอดสาหนากาก มนตสิทธิ์ คําสรอย X

15 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

16 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

18 ฮักแพงกันเดอ จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

19 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

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

21 ฮอยฮักปกใจ จินตหรา พูนลาภ X

22 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

24 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

25 ฝนฮวยดอกจาน(Cover) ฝนฮวยดอกจาน ทุงนาบานเฮา กานตอง ทุงเงิน √

26 รถไฟรางคู เนาะนองเนาะ นองเนาะ นองเนาะ มนตแคน แกนคูน √

27 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

28 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

30 คิดไปเอง ไอดิน อภินันท X

31 เสียตัวแลกใจ คะแนน นัจนันท X

32 สองเฟส เตะ ตระกูลตอ X

33 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

34 วาสนา คูแฝดโอเอ X

35 ภักดีที่เจ็บ จินตหรา พูนลาภ X

36 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

37 เสียสาว สาวแย เจติยา X

38 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

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

40 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

41 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

42 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

44 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

45 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

46 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

47 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

48 คิดฮอดทุกคน นองนิดอุดรนองพรขอนแกน มนตแคน แกนคูน √

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

รวมฮิต อีสานออนซอน
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50 สาวใหญมักมวน อายุเลขสี่แลวแตเรื่องแอวยังเด็ด ศิริพร อําไพพงษ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562029 ทําซ้ํา

วันที่วาง 15/08/2562 1 อายพามา เขาพาไป โว..โว เปนยอนความไวใจ เฮ็ดใหอาย ลําเพลิน วงศกร X

2 คิดฮอดบาน คิดฮอดบาน เฮือนซานที่เฮาเคยอยู Sir Poppa Lot √

3 ใจบางเบา ทั้งที่รูตองเจออะไร ทั้งที่รูวาตอง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

4 วันหมดอายุ จากวันนั้นที่เธอจากไป ภายในใจก็กลับ GETSUNOVA √

5 อยาพูดเลย(ดีกวา) ใครที่เคยบอก วารักซึ้งใจจนวันนี้ ใครที่ Sweet Mullet √

6 คือความวางเปลา (JOOX Exclusive) ฟาสีเทา ค่ําคืนเหน็บหนาว ดาวยังดูหมน ลุลา;Season Five X

7 FAKE เธอยืนตอหนาฉัน เธอยืนตอหนาฉัน และ Singular √

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

9 เกลียดความรัก บางที ก็ไมเขาใจ และบางที ก็ไมแนใจ จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

10 อยาใหใครรู (Something) ปลอยใหใครที่วนเวียนรอบกายไดเขาใจ นนทนันท อัญชุลีประดิษฐ √

11 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันนี้ เปนวันที่สวยงาม T-BIGGEST √

12 ยิ่งรักยิ่งเจ็บ พยายามทําใจ ทองเอาไวเลย Ben Bizzy √

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

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

15 ขออภัย ฉันเชื่อในความรักวามันยังสวย แมวา 25 Hours √

16 หาเรื่องเจ็บตัว ขอบคุณนะที่ยังไมหลงไมลืม คนคนนี้ ปน Basher √

17 ออกมาเจอกันไดไหม เปดมือถือดูรูปเธอ เปดขอความเกา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

18 ปลอยมือ(Cover) ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ JEFF วรกมล ซาเตอร √

19 Time Machine (เลือกได) เธอเคยถามวาเหนื่อยบางมั้ย เธอเคยถาม Kwang ABnormal √

20 รักขางเดียวไมไหว เธอไมตองหลบสายตา เธอไมตองบอกก็พอรู When Children √

21 รักไมชวยอะไร(Cover) รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน หนอยแน วิลิลล ศิระธนินทฉัตร √

22 ปลอยไปตามหัวใจ ทองฟาและขุนเขาที่กวางใหญ ทองทะเล Hugo √

23 TONIGHT , WE RUN ฉันทรมานดวยความคิด ที่ฉันเคยทําผิดพลั้ง LOMOSONIC √

24 เสียง นี่คือเสียงของฉันท่ีพร่ําบอก นี่คือเสียง The Yers √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262205 ทําซ้ํา

วันที่วาง 15/08/2562 1 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก วงฮันแนว X

2 งัดถั่งงัด เตย อธิบดินทร X

3 เดอเดี่ยงดาง ลําไย ไหทองคํา X

4 ติดหนี้ทั้งอําเภอ ไมใชเธอเจาเดียว นองเดียว สุวรรณแวนทอง X

5 สอหลอแสแหล มื้อนี้เซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟงเพลงฮานเกา ตั๊กแตน ชลดา √

6 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

7 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

8 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

9 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

10 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

11 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

12 เจ็บบพอตาย เบนซ เมืองเลย X

13 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

14 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

16 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

17 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

18 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

19 สองเฟส เตะ ตระกูลตอ X

20 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

21 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

22 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

23 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร X

24 เหลาซื้อเองหรือเปลา นองเดียว สุวรรณแวนทอง X

25 หาหมอ จินตหรา พูนลาภ X

26 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

28 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

29 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

30 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

31 สเตตัสถึกถิ่ม บอย พนมไพร X

32 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

33 2 คนสิไดบ คูแฝดโอเอ;เอ พัชรพร X

34 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูจาน ลองไมค X

35 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

36 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

37 อินดี้ขาดง อายเปนหละผูบาวบานๆ งานบานใด ศร สินชัย √

38 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

39 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

41 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

42 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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43 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

44 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

45 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

46 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

47 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

48 รักไดครั้งละคน เชื่อใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

49 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

50 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262203 ทําซ้ํา

วันที่วาง 15/08/2562 1 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

2 ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ X

3 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

4 ผูสาวเกา เมย จิราพร X

5 อดีตเคยพัง อาม ชุติมา X

6 นองงายกับอายผูเดียว ลําไย ไหทองคํา X

7 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

8 ของอายหรือของถิ่ม อายคือหลอแทเด อายคือดีแทนอ เวียง นฤมล √

9 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

10 ถอยใจ บคิดวาความฮักเฮาสิเปนแบบนี้ เบลล นิภาดา √

11 ทานหมาอยาหัวซากัน เนสกาแฟ ศรีนคร X

12 ผูสาวขี้เหลา เมย จิราพร;วงค ชนะกันต X

13 เดอเดี่ยงดาง ลําไย ไหทองคํา X

14 มีแฮงใจ แคอยากไดยินคําวาฮักเธอสิเบื่อกันบนอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

15 ฮัก ฮัก ฮัก หนิง ตนไมมิวสิค X

16 เอาแลวกะถิ่ม แกมใส ไหทองคํา X

17 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

18 นองตั้งใจฮัก อายตั้งใจถิ่ม ทิ้งกันงายๆ เห็นนองเปนไมไอติม เวียง นฤมล X

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

20 คาคอ ฐา ขนิษ X

21 เซียงไว บมีเทือใด บเคยหวั่นไหว ยามเฮา เบลล นิภาดา √

22 ทองไดทุกคํา จําไดทุกครั้ง ตั้งแตมื้อ ที่อายบอกฮัก ก็ปานอายปก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 อยาโพสตหาเขาดูหลาย คะแนน นัจนันท X

24 สิใหนองเฮ็ดจังได เอ พัชรพร X

25 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

26 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

27 คารถแห..แววับ!! หงสา ประภาพร X

28 นางฟาสารภัญ แสงดาว PTMusic X

29 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

30 หนีช้ํามาลําซิ่ง เตรียมตัวพรอมหรือยังคะทาน เชคอิน สม พฤกษา √

31 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

32 สาวหมอลําส่ํานอย โอ..โอ โอ..ขอเชิญมาเดออาย มาฟงลํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

33 หมั้นบมีมื้อแตง คนสาเบิ๋ดบานมื้ออายหมั้นกับนองปกลาย เวียง นฤมล X

34 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

35 สิใหเวาอีหยัง(cover) ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง กานตอง ทุงเงิน √

36 นองบผูงามคือเพิ่น อยากมีโมเมนตไดเปนแฟนอาย สม พฤกษา √

37 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม ขาวทิพย ธิดาดิน √

38 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

39 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

40 คิดฮอดแฮงแลวเด ตอบมาแนวาอยูไส ตอบมาแนวาอยู ขาวทิพย ธิดาดิน √

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

42 เธอมันแคของเกา เนสกาแฟ ศรีนคร X

43 ผูสาวเกาอยาเวาดัง ออมแอม ปยธิดา X

44 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

45 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

46 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ กานตอง ทุงเงิน √

47 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

48 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

49 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

50 เบอรโทรขี้ตั๋ว(ล.ดาวจรัสฟา) ใหเบอรมือถือ คือ คือ แต บ จริงใจ สม พฤกษา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262090 ทําซ้ํา

วันที่วาง 15/08/2562 1 อายซองบัตรเชิญ อยากเปน เปนเจาสาวแตหาเจาบาว บ ได ศิริพร อําไพพงษ √

2 ลางจานในงานแตง งานแตงเขาแซงแยงเอาไปกอน ศิริพร อําไพพงษ X

3 ระวังหนุมเมียเผลอ หลงรักคนมีเมีย เสียตัวยังตองมาเสียใจ ศิริพร อําไพพงษ X

4 ตําแหนงที่ไมตองการ ฆาฉันเสียแลวคอยมีเมียใหม ศิริพร อําไพพงษ X

5 ผูกแขนใหแฟนเขา ตองจําใจมาชวยงานแตง เสียใจอยางแฮง ศิริพร อําไพพงษ X

6 ขึ้นคานเพราะการคอย ละฮอยตีนกาขึ้นมาแกม เสนผมขาวมาแซม ศิริพร อําไพพงษ X

7 ฝากซองกินดองแฟน ขอบคุณที่มีน้ําใจ ยังรักอาลัยยังใหบัตร ศิริพร อําไพพงษ X

8 ลืมไมลง จะลืมกันไดอยางไร เธอหวานจับใจ ศิริพร อําไพพงษ X

9 ผูกฝายเปนอายฮัก หยิบเอาฝายขามมา ศิริพร อําไพพงษ X

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

รวมฮิต กลอนรักรวมสมัย ศิริพร อําไพพ

รวมฮิต สาวนอยรอยลานวิว

TRACK
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10 ขาวเศราสาวโรงงาน เมื่อรูขาวคราวเคลื่อนไหว แฟนมีแฟนใหม ศิริพร อําไพพงษ X

11 อวยพรกอนวันแตง ตัดสินใจหนีไกลบาน ละกอนสิถึงวันงาน ศิริพร อําไพพงษ X

12 อยากเห็นคนโชคดี อยากเห็นเด อยากเห็นสาวคนนั้น ศิริพร อําไพพงษ X

13 หนาฮานประจานฮัก อกหักเทื่อนี้ หัวใจ บ มีทางออก เจ็บแลว ศิริพร อําไพพงษ √

14 อีแหลโสตาย โอยนอ พวกผูชายนอมันเลนเห็นผูหญิง ศิริพร อําไพพงษ X

15 แมลูกออนขี้เมา โอย..นอ..ละซุมผูเซียนกินเหลา ศิริพร อําไพพงษ X

16 เมาเดินสาย โอยนอ บไดถอนมันเมาคาง ศิริพร อําไพพงษ X

17 เรียนกอนแมสอนไว แมฉันเคยสอนไว ศึกษากอนลูกเอย ศิริพร อําไพพงษ X

18 อดีตรักริมโขง ละสายลําโขงเจาไหลลอง ศิริพร อําไพพงษ X

19 มักผัวเขา วันไหนวางๆ แวะมาบางหนอยเปนไง ศิริพร อําไพพงษ X

20 สิ้นปพี่เปลี่ยนใจ สิ้นปพี่ใหสัญญา จะมาขอนองแนนอน ศิริพร อําไพพงษ X

21 ผาเช็ดหนาลาแกม โถเรามีคาดั่งผาเช็ดหนาผืนหนึ่ง ศิริพร อําไพพงษ X

22 นิ้วนางวางเสมอ นิ้วนางยังคอยรักพี่ คนดีวันนี้พี่ไป ศิริพร อําไพพงษ X

23 หัวอกแมฮางนอย โอยนอ หลงคารมผูชายเวา ศิริพร อําไพพงษ X

24 ปากวาไมแตใจหึง ฮูเต็มใจวาฮักเขาเหลือเกิน ศิริพร อําไพพงษ X

25 คอยฮักคนบานไกล เงียบหายไปนานคึดฮอดคําหวานอายคนบานไกล ศิริพร อําไพพงษ X

26 อยากลืมแฟนเขา เวาแบบแปนแปนถึงอายมีแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

27 รถเข็นถูกหวย หนูตัดสินใจออกจากบานมาอยากเปนดารา ศิริพร อําไพพงษ X

28 สะระภัญญคอยแฟน หนุมสาวสะระภัญญกอนสุขสันตอยูอีสาน ศิริพร อําไพพงษ X

29 ซังคนใจดํา อยากจะเอามาตํา หัวใจดํา มาตําแรงๆ ศิริพร อําไพพงษ X

30 กลัวซ้ํารอยแม คําแมวอนสอนสั่งนานมา ศิริพร อําไพพงษ X

31 กราบลาแมยาปลอย จําใจไกลเวนคงไมไดเปนสะใภของแม ศิริพร อําไพพงษ X

32 มนตรักผักกะแยง โออดีตยังติดตรึงใจ ศิริพร อําไพพงษ X

33 สาวปมน้ํามัน สาวปมน้ํามัน มอซออยางฉันใครกันจะมารัก ศิริพร อําไพพงษ X

34 ตอนี้ไปไมเหมือนเดิม ใหรูตําแหนงนะวาพี่แตงงานแลว ศิริพร อําไพพงษ X

35 ขอพักที่ตักแม น้ําตาหลั่งเมื่อรักตองพังสลาย ศิริพร อําไพพงษ X

36 คนพายรัก เออ...เออ...กาวลงรถเทาจรดดินยืนเสียง ศิริพร อําไพพงษ X

37 สาวชาวนาครวญ เสียงซอออดอวนแอวสาว ศิริพร อําไพพงษ X

38 ลําเพลินสลับเตย โอ..โอโฮโอย..โอโฮโอย..ละนอ ศิริพร อําไพพงษ X

39 นับวันจะหางเหิน หัวใจดวงนี้ มอบรับเขาหมด ศิริพร อําไพพงษ X

40 สัจจาหญิง พี่ฮักนองมาแตดนนาน ตั้งแตหนองหาน ศิริพร อําไพพงษ √

41 งิ้วตองตอนออนผูบาว โอยอายเอย...สาวหมอลําคือนองสิหมายปอง ศิริพร อําไพพงษ X

42 คอยรักจากเสียงพิณ โอย..นอ..ละหนา คอยคอยอาย ศิริพร อําไพพงษ X

43 ลําเพลินเชิญยิ้ม ละพอแตเปดผาฟาวเห็นอายบาวมายืนซอ ศิริพร อําไพพงษ X

44 สมรสใหสมรัก สุขสันตวันดีอายมีพิธีวิวาห ศิริพร อําไพพงษ √

45 ลางรายในสายตา เห็นแววหลายใจ หลายใจในสายตาพี่ ศิริพร อําไพพงษ √

46 เบอรโทรขี้ตั๋ว ใหเบอรมือถือ คือ คือ แต บ จริงใจ ศิริพร อําไพพงษ √

47 เสียงนกสะกิดใจ ใหม ใหม แกมอาย ใหม ใหม ศิริพร อําไพพงษ √

48 สงกรานตสัญญาใจ สงกรานตนัดกันมาสรงใจ ยังจําบอาย ศิริพร อําไพพงษ √

49 สาวอีเลคโทน นักรองบานนอก บ เคยออกเทป ศิริพร อําไพพงษ √

50 ลํานําลมหนาว ลํานําลมหนาวจากสาวไกลถิ่น ดิ้นรน ศิริพร อําไพพงษ √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262222 ทําซ้ํา

วันที่วาง 15/08/2562 1 ใหนานกวาที่เคย เพราะเชื่อวาเขามีจริง แตก็ไมรูเขา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

2 ยิ่งคิด ยิ่งคิดถึง เราก็โทรคุยกันทุกวัน ถาอยากมองเห็นหนา พลพล √

3 ครึ่งฝน DAX ROCK RIDER X

4 คําขอคนเจ็บ สงกรานต รังสรรค X

5 ขอไมจํา T_T X

6 ถอย GLISS X

7 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอตองฟง ความจริงที่เธอ วงซี๊ดด (Zeed) √

8 ทานขาวกันไหม หิวไหม ทานอะไรมาหรือยัง ถายัง พลพล √

9 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

10 แม ปานนี้จะเปนอยางไร จากมาไกลแสนนาน เทียรี่ เมฆวัฒนา √

11 คืนจันทร คืนนี้จันทรนวลผองมองแลวคิดถึง มาลีฮวนนา √

12 รอยยิ้มนักสู หากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักเสียกอน LOSO √

13 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

14 ฉันไมมี T_T X

15 ตายกอน เราจะขามผานคืนวันที่เลวรายไปดวยกัน โทนี่ ผี √

16 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

17 พรุงนี้ไมมีเธอ วงพาโล X

18 เคลียรใหจบ เบิ้ล ยุทธพล X

19 เสร็จแลว พูดจาจะจาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ. X

20 สวนทาง วง กางเกง X

21 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา วงอโศก;พี สะเดิด √

22 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมพอ เธอรอฉันไมไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

23 คูซอม วง L.ก.ฮ. X

24 เธอไมให เดอะซิน X

25 หมดคําถาม(Cover) ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา The Answer √

26 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

27 ขวัญใจเด็กเล้ียงวัว แต พาราฮัท(Feat.วงพัทลุง) X

28 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

29 เก็บใจไวใกลเธอ อาจจะเคยไดฟงบางคํา อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ฮิตมหาชนคนติดดิน

หนา 6/14



30 20 ตุลา SILLY FOOLS (วงใหม) X

31 รักกินไมได สงกรานต รังสรรค X

32 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

33 พูดผานกําแพง คนบางคนเฝาบอกบางคํา พยายามใหเธอ ปน Basher √

34 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ ทําไมรูสึกดี PARATA √

35 จําเปนตองปลอยมือ ฉันเห็นทาทีของเธอมานานแลว NOS √

36 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

37 ซากออย อาจเปนนิยามของความรักที่ตองจบ SO COOL √

38 จริงใจไมจริงจัง เธอไมเคยโกหกอะไรฉันเลย เธอไมเคย Pancake √

39 ถาเธออยู (Acoustic) ถาหากจะมีสักทาง ที่ใหตัวฉันไดเดิน ไท ธนาวุฒิ √

40 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

41 นางฟากับควาย นางฟาองคหนึ่ง กําลังหลงทาง TAXI √

42 รอ ปดตัวเองใหมืดมน อยางคน กะลา √

43 จะหยุดเวลาไดไหม อาการของเธอมันฟองวามีอะไร โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

44 อยูไมไหว ก็เพิ่งรูชีวิตมันอยูยากเย็น มองทางใด จัสติน ผองอําไพ √

45 ขาดความอบอุน ถาม วาฉันเปนอะไร ถามวาไมสบาย อรรถพร ธีมากร √

46 พลังงานจน(feat.เปาวลี) สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล LABANOON √

47 นักผจญเมือง (โฆษณา M150) ถนนยาวไกล จุดหมายเลือนลาง ตูน Bodyslam;ไมค ภิรมยพร;ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

49 เจานายครับ ถาหากผมตาย เจานายจะอยูไดไหม แสน (นากา) √

50 พันธทิพย ก็วาจะชวนเธอไปดูหนัง และวาจะชวนเธอ LOSO √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262093 ทําซ้ํา

วันที่วาง 15/08/2562 1 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

2 กลัววาความคิดถึงของฉันจะทํารายเธอจบ จบมาเนิ่นนาน เจ็บมาเทาไหร และ LOMOSONIC X

3 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

4 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

5 เธอยัง... ฉันยังเปนคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

6 ลืมกันแลวหรือยัง ลืมกันแลวหรือยัง ตอนนี้เธอทําอะไร 25 Hours √

7 ตองคําสาป Hey ถาเธอไดยินเสียงนี้ หวังวาจะเขาใจ ฟกแฟง √

8 อยาพูดเลย(ดีกวา) ใครที่เคยบอก วารักซึ้งใจจนวันนี้ ใครที่ Sweet Mullet √

9 ยิ่งคิด ยิ่งคิดถึง เราก็โทรคุยกันทุกวัน ถาอยากมองเห็นหนา พลพล √

10 แสงสวรรค แสงทองสองนภา ใจที่ออนลากลับมาตื่น BODYSLAM √

11 สถานีตอไป คงจะดีถามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล ไวฑูรเกียรติ √

12 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

13 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

14 ปลอย(NOISE) กับคําวารัก ที่เคย ทําเพื่อมันไดทุกอยาง LOMOSONIC √

15 อรุณ วันเวลาที่ไมมีเธอ ความเงียบเหงาที่ฉัน POTATO √

16 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

17 รอฉันหรือเปลา เหตุที่ฉันไมมีใคร เพราะวาฉันไมลืมเธอ Bankk Ca$h √

18 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

19 สิ่งสําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากนี้ มันจะมีอะไร วง Endorphine √

20 เพราะหัวใจเปนของเธอ นานไมรูวาแตไหน ที่ฉันไมรูสึกรักใคร Yes'sir Days √

21 เมื่อรักฉันเกิด ก็เปนคําถามอยูขางใน อาจเปนเพราะ SILLY FOOLS (วงเกา) √

22 นิรันดร ก็ยังเปนคําถามอยู กี่ครั้งยังไมเขาใจ BODYSLAM;PALMY √

23 กี่พรุงนี้ จากรูปที่เคยสวยงาม ผานมานานคงมี POTATO √

24 เธอคือนางฟาในใจ ทนมานานหัวใจเปลาเปลี่ยวเดียวดาย CLASH √

25 เปลือก ฉันเปลี่ยนไดแคเพียงเปลือกแตเมล็ด อพารตเมนตคุณปา √

26 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะน้ําตา LOMOSONIC √

27 Chocolate เผลอปุปนึกถึง Chocolate ปป ลิ้นก็อยาก HANGMAN √

28 เพียงหนึ่งครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิ้นสุดคําวาสองเรา The Yers √

29 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา NOLOGO √

30 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเปน LABANOON √

31 ปฏิเสธไมไดวารักเธอ หยุดตัวเองยังไง ฉันไมควรปลอยใจ KAL;CLASH √

32 ครึ่งๆกลางๆ กับชีวิตครึ่งๆกลางๆ เหมือนวาไมมีทาง BODYSLAM √

33 นาฬิกาทราย ฉันคิดฉันฝนฉันเมาฉันหลงฉันเปน อพารตเมนตคุณปา √

34 อยารอนตัว ไมเห็นตองอารมณเสีย กับคําที่ฉันเอย เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

35 ไดยินไหม ฉันรูเธอรอฉัน รอฟงคํานั้นซักวัน DA endorphine √

36 สวนเกิน ฉันคนนี้กับเขาคนนั้นตางกันเธอรูดี PEACEMAKER √

37 รักเคยดีกวานี้ รักที่เคยจริงจัง แลวก็พลันเจือจาง NO MORE TEAR √

38 ไมมาก็คิดถึง ไมมาก็คิดถึง จึงตองมาหา กะลา √

39 ดวยความคิดถึง ดวยความคิดถึง ถึงเธอที่จากลา Drama Stream √

40 อกหัก ความรัก ตองพังลงไป อนาคตที่สุดก็ BODYSLAM √

41 ยินดี วันที่ไดยินขาว ขาวความรักของเธอ NOLOGO √

42 หลับขามวัน รูดีวันนี้ มันเปนวันเกิดเธอ ก็ได Sweet Mullet √

43 ปลอยฉัน ค่ําคืนนี้มืดลง และตัวฉันยังคงนึกถึง Retrospect √

44 มือที่ไรไออุน จากวันนั้น ที่ไดเจอกับเขา ฉันก็พอ CLASH √

45 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงที่บอกฉัน POTATO √

46 คนไมเอาถาน เธอเหนื่อยไหม ที่ยังทนกับคนไมเอาถาน Big Ass √

47 ความรักทําใหคนตาบอด รู วามันไมสมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ BODYSLAM √

48 ฟงดูงายงาย ฉันแพเวลาที่เธอมอง ออนแอ SILLY FOOLS (วงใหม) √

49 พยายามกี่ครั้งก็ตามแต... ไดแคเพียงบอก ไดแคเพียงหลอก HANGMAN √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เพลงดังขาร็อก

หนา 7/14



50 It's Gonna Be Ok ไดโปรดลองฟงฉันสักนอยเธอ CLASH √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262204 ทําซ้ํา

วันที่วาง 22/08/2562 1 ทางออกคือทางเขา ทรมานเหลือเกินหัวใจ แคเฝารอ วงพัทลุง X

2 ลืมได(แตไมใชตอนนี้) ทําไมมันยากเย็นอยางนี้วะกับการลืม วงกลม X

3 ทําไดแครอ สกายพาส X

4 เหมือนผักเหมือนปลา วง L.ก.ฮ. X

5 กางเกง2019 วง กางเกง X

6 เสียเวลา วง Fin X

7 นิสัยหรือสันดาน กลับมาเมื่อไหร ไปไหนกับใครมา แสน (นากา) √

8 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว กลวย แสตมป √

9 จุดไฟใตฝน วิธีรักเธอ ไมตองมีใครสอนฉัน รัชนก ศรีโลพันธุ √

10 ซังเต วง กางเกง X

11 ไวอาลัยแฟนเกา วง Soman X

12 เลวเพราะรัก ฟลม ณรินทรทิพย X

13 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

14 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

15 จับนองไถนา NOBLE X

16 ปากวามือถึง เรื่องความรักมันไมใชเรื่องพันนี้ วง L.ก.ฮ. X

17 ไดเพใหบายใจ คบฉันไวแกเหงาเพื่อนคุยคนรูจัก วงพัทลุง X

18 บอกตรงๆวารําคาญ สวัสดีครับ สวัสดีคะ ซื้อทัวรไหมฮะ แสน (นากา) √

19 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

20 คนเย็นชา สกายพาส X

21 ยอมเธอหมดแตงดนอกใจ ฟลม ณรินทรทิพย X

22 หมาบา พอพีร วงพัทลุง X

23 จับเธอแกผา ฉันก็พอจะรูวาเธอนั้นอยากจะไป วงกลม;แสน (นากา) X

24 เสร็จแลว พูดจาจะจาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ.;แชม แชมรัมย X

25 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

26 รักควายควาย มิน เฉากวย;มิ้ว ไมขีดไฟ X

27 คูซอม วง L.ก.ฮ. X

28 น้ําใตศอก สกายพาส X

29 ศาลาพักใจ กลวย แสตมป X

30 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

31 คนเมื่อคืน วงกลม X

32 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนนี้ดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟา รัชนก ศรีโลพันธุ √

33 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

34 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

35 ฉันเปนแฟนเธอแลว เธอเปนแฟนใคร นานแลวที่แถวนี้ไมมีดอกไม ฟาไมเคย แสน (นากา);ดอน ปาละกุล √

36 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

37 ถานองยังโสด ชื่ออะไร ยังไมตองบอกก็ได กลวย แสตมป √

38 มั่นใจนะวายังโสด มั่นใจนะวายังโสด เด๋ียวจะมีคนโกรธ แชม แชมรัมย √

39 แคเพียง แคเพียงรับรู วาเธอนั้นมีใครคนน้ัน วง Fin X

40 ตีสองหนา กลวย แสตมป X

41 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง นายสน √

42 คนนี้ผมขอ พี่ก็รูวาผมไมรวย ไมมีเทาพี่มี แชม แชมรัมย √

43 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมพอ เธอรอฉันไมไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

44 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

45 ไมรูหวัน รูเวร จะไมหันมาแล สักนิดเลยหรือ วาฉันเปน รัชนก ศรีโลพันธุ √

46 หนีเสือมาเจอเธอ วันที่ฉันโดนทิ้งมา เธอชวยซับน้ําใสในตา กลวย แสตมป √

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

48 โทษฐานของการมาสาย เมื่อเธอแครเขาใหเห็น หัวใจฉันก็ นายสน √

49 ยิ้มออน แคเธอยิ้มออนใจของฉันมันก็ออน มันละลาย วงซี๊ดด (Zeed) X

50 ตัวราย วงเปดเกมส X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262089 ทําซ้ํา

วันที่วาง 22/08/2562 1 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

2 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

3 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

4 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

5 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

6 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

7 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

8 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

9 จากสําคัญ เปนสํารอง ไสละ ไสละ ฮักสุดหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทัย √

10 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

11 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

12 ผูแพขอแคเบอร เมื่อสิทธิ์ของใจ บ ไปถึงฝงของแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

13 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

14 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

15 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

16 กลับไปก็เปนสํารอง อายวิดีโอคอล มาออนมางอ ตาย อรทัย √

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK

รวมฮิต ผูสาวอกหัก

รวมเพลง เพ่ือชีวิตฮิตเปนพิเศษ
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17 อกหักเพราะฮักอาย ผูหญิงคนน้ีขอทําหนาที่อกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

18 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

19 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

20 หนีแมมาแพรัก เมื่อกินน้ําตาจึงรูคาของคําเตือนแม ศิริพร อําไพพงษ √

21 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

22 เอาความขมขื่นไปทิ้งแมโขง เอาความขมขื่นไปทิ้งแมโขง ศิริพร อําไพพงษ √

23 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

24 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

25 สาวสุรินทรกินน้ําตา บองเอย บองเอย สะเดยลืมเลย ศิริพร อําไพพงษ √

26 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

27 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

28 รักแรกไมอาจลืม ฮักแรก...บอาจสิลืมลงได คิดฮอดบคลาย ศิริพร อําไพพงษ √

29 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทัย √

30 รักนอกหัวใจ นองโดนไลออกมานอกหัวใจ ศิริพร อําไพพงษ √

31 ลบเบอรก็ลืมเธอไมได เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาใหได กานตอง ทุงเงิน √

32 เหตุผลที่ทนเจ็บ มื้อใดนออายจะพอ เห็นวารูปหลอ ตาย อรทัย √

33 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสิฮักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษ √

34 ตั๋วใหคึดฮอด อายคงบฮักนองอยางจริงใจ สิ่งเวากัน ตาย อรทัย X

35 จากทั้งที่เจ็บ ขอออกความเห็นเปนหยดน้ําตา ศิริพร อําไพพงษ √

36 อายเขี่ยนองถิ่ม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเขี่ย กานตอง ทุงเงิน √

37 เก็บความหลายใจไปใชที่อื่น เรียนจบแค ม.ปลาย อานใจผูชายบออก ตาย อรทัย √

38 สตรีหมายเลข ๑ ใหเปนที่หนึ่งแตหมายถึงการมีที่สอง ศิริพร อําไพพงษ √

39 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ตาย อรทัย √

40 เจ็บที่จริงใจ ฮูอยูวาอายนั้นมีหลายใจ อดีตอายมี ศิริพร อําไพพงษ √

41 ฝนฮวยดอกจาน ฝนฮวยดอกจาน ทุงนาบานเฮา นิ้วกอย กรรณิการ √

42 มีนองไวเฮ็ดหยัง นองบคือกับเขาดอก สิวากระจอก ตาย อรทัย X

43 เพื่อนแทคือน้ําตา จงไหลออกมาเถิดน้ําตาถาอยากจะไหล ศิริพร อําไพพงษ √

44 สุดทายอายกะตั๋ว เบิ่งรูปเกา รูปที่สองเฮานั้นถายเก็บไว ตาย อรทัย √

45 เจ็บในใจ โอยหัวใจมันเจ็บ ความฝนอักเสบ ศิริพร อําไพพงษ √

46 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษ √

47 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทัย √

48 กอดลาวาที่ ใหนองขอกอดแหน เพื่อเห็นแกฮักเดิม ศิริพร อําไพพงษ √

49 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ กานตอง ทุงเงิน √

50 ไรออย รอยช้ํา นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทัย X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262210 ทําซ้ํา

วันที่วาง 22/08/2562 1 ผิดหรือที่รักเธอ ใหม เจริญปุระ X

2 ถาเลือกได แกม วิชญาณี เปยกลิ่น X

3 ใจสีเทา เจมส จิรายุ X

4 แบงใจ ชวิน จิตรสมบูรณ(จั๊ก) X

5 ซอน (Ost.รักจังเลย) นนท ธนนท X

6 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

7 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

8 บุพเพสันนิวาส ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) X

9 เพียงสบตา ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา X

10 ออเจาเอย พีท พล X

11 เธอหนอเธอ แนน วาทิยา รวยนิรัตน X

12 คูคอง กอง หวยไร X

13 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

14 กํานันทองหลอ หลงรักลูกสาวกํานัน ยืนยันดวยชีวี ปอป ปองกูล;โอต ปราโมทย √

15 นวด ใครบางคน ทําใหฉันตองปวดใจเจากรรม ปาลมมี่ √

16 เขียนไวขางเตียง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ PARADOX √

17 อาว บีบเขาไป บีบน้ําตาแลวบีบมือฉัน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

18 วันหนึ่งฉันเดินเขาปา (Into the Wood) แม็กซ เจนมานะ X

19 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเปน LABANOON √

20 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

21 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

22 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

23 รอปาฏิหาริย ฝนจะผานมา และหนาวจะผานไป ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

24 ทดลองใช เธอไมตองเกรงใจ ความรักที่ฉันใหไป ปน Basher √

25 ฉันไมรู ฉันไมรู วาเธอจะไมรัก เหมือนฉัน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

26 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

27 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันนี้เธอไมเหมือนเดิม GETSUNOVA √

28 ปลอย เก็บอารมณ เก็บเอาเรื่องราวนั้นทิ้งไป ปอป ปองกูล √

29 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

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

31 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

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

33 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

34 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

35 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

36 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ฮิตไมพัก
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37 เชือกวิเศษ พยายามจนหมดปญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

38 กาลเวลาพิสูจนคน เมื่อครั้งหนึ่งในชีวิตฉันตองเดินทาง COCKTAIL;ไมค ภิรมยพร √

39 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

40 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

41 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

42 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

43 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันนี้ที่ฉันไดเจอเธอ Sin √

44 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

45 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

46 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

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

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

49 ทางของฝุน(Dust) อยาใหฉันรั้ง เธอไวเลย จากตรงนี้ ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

50 Love โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262207 ทําซ้ํา

วันที่วาง 22/08/2562 1 ปลาบนฟา คงไมมีปลาตัวไหน คิดจะไปวาอยูบนฟา GETSUNOVA √

2 ใจบางเบา ทั้งที่รูตองเจออะไร ทั้งที่รูวาตอง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

3 Lonely นานละ...ไมมีใครรักไมมีใครสน I feel so CLASH √

4 อยูคนเดียว อยูคนเดียวกับตอนเย็นๆ และก็ไมเห็น ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

5 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

6 สิ่งที่ตามหา ติดอยูในชีวิตที่ชางเดียวดาย เดินอยูบน GETSUNOVA √

7 อยากใหรูวาเหงา(Cover) แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต หนุม กะลา √

8 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

9 เราไมรูจักกัน เธอไมรูจักฉัน เราไมรูจักกัน ลุลา √

10 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

11 จดหมายจากวันวาน ผานมาเนิ่นนาน แตก็ไมนาน.. PARADOX √

12 ดีใจดวยนะ (Glad) INK WARUNTORN X

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

14 แคพี่นอง (Status) ในตอนนี้ สถานะของฉันคืออะไร ในตอนนี้ Tilly Birds √

15 มีเหมือนไมมี จะลองบอกเธอวาไมรักสักที อยากรูวา ลุลา √

16 ระหวางเรา...คืออะไร หลายครั้งพยายามจะเขาใจ รูดีที่สองเรา ดา เอ็นโดรฟน √

17 จุดออนของฉันอยูที่หัวใจ (ละครสวรรคฯรูตัวดี วาทําตัวไมเหมือนใคร คิดอะไร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

18 เพลงรัก โลกนี้มีเพลงรักอยูหลายพันทํานอง บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

19 คนไมมีแฟน ในชีวิตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

20 ยิ่งรักยิ่งเจ็บ พยายามทําใจ ทองเอาไวเลย Ben Bizzy √

21 คนไมจําเปน อยูตรงนี้อยากเปนคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

22 คืนขามป มองเวลาก็เกือบเที่ยงคืน สิ้นคืนนี้ DA endorphine √

23 ใครสักคน ตื่นข้ึนมาทุกวัน ฉันยังเหมือนเดิม มาชา วัฒนพานิช √

24 ใครสักคน เคยมีบางคน ที่ฟาบังเอิญใหเจอะกัน ใหม เจริญปุระ √

25 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

26 ยิ่งคุยย่ิงเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

27 เหงา เหงา (INSOMNIA) INK WARUNTORN X

28 โดดเดี่ยวดวยกัน ในวันนี้ที่มีแตฉันฟงเพลงรักอยูเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

29 เจ็บจนไมเขาใจ PORTRAIT X

30 ของที่เธอไมรัก ของที่เธอไมไดรัก สักพักเธอคงจะ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

31 ซื้อกุหลาบใหตัวเอง กุหลาบแดงยังไงก็ดูสวยดี สื่อความหมาย ขับรองหมู √

32 เจ็บที่ยังรูสึก(ซีรีส U-Prince) เคยมั่นใจ วาฉันไมเคยหวั่นไหวเรื่องเธอ นนท ธนนท √

33 ยังไกล รูแตวาหามใจไมไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

34 วูบหนึ่ง..ในคืนเหงา บอกลากันเถอะนะ กอนที่มันจะเกิน สมิทธิ์ อารยะสกุล โอค √

35 ถาเธอจะไป ตอใหเราเคยรักกันอยางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

36 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา Jetset'er √

37 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

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

39 พื้นที่ทับซอน เมื่อในวันนี้ฉัน ตองกลายเปนคนที่ไมใช บอย Peacemaker √

40 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

41 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ปาลมมี่ √

42 อดทนกับความเหงา เธอมีความฝนที่เธอตองการ ฉันก็มีทาง KLEAR √

43 รักแทหรือแคเหงา ตั้งหลายครั้ง ที่เกิดคําถาม วาตอนนี้ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

44 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

45 ใจราย จากวันที่ไดเจอเธอ เธอชางแสนดีกับฉัน BLACKHEAD √

46 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

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

48 ยังวาง ยังวางๆอยู ยังวางๆอยู...ทําไมทําไม บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

49 ยังโสด รอคนจะมาคนจะมามองตา รอใครจะมา OLIVES √

50 โสด (เฉพาะคืนนี้) โสดเฉพาะคืนนี้..พรุงนี้เห็นทีไมโสด พลพรรครักเอย;ไวพจน เพชรสุพรรณ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262086 ทําซ้ํา

วันที่วาง 22/08/2562 1 ซังไดซังแลว(Cover) กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

3 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ กานตอง ทุงเงิน √

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK

แกรมมี่ โกลด ลูกทุง Cover ฮิต

รวมเพลง เปนโสดก็เหงา รักเขาก็เจ็บ
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4 เบิดแลวบอ...ฮัก (Cover) เคยโพสต เคยแท็ก ถึงนองอยูประจํา มนตแคน แกนคูน √

5 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

6 กลับคําสาหลา (Cover ) คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 กลับคําสาอาย คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที กานตอง ทุงเงิน √

8 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ตั๊กแตน ชลดา √

9 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา ขาวทิพย ธิดาดิน √

10 รําคาญกะบอกกันเดอ (Cover) ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

11 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก เน็ค นฤพล X

12 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ตั๊กแตน ชลดา X

13 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว เบียร พรอมพงษ √

14 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม ขาวทิพย ธิดาดิน √

15 สิใหเวาอีหยัง(cover) ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง กานตอง ทุงเงิน √

16 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ตั๊กแตน ชลดา √

17 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

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

19 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

20 ไปฮักกันสา(Cover) อยูดีๆ อายกะเปนคนอื่น ที่ไดแตยืนแนม อมร ศุขพิมาย (แสน นา'กา) √

21 สเตตัสบเคยเปลี่ยน(Cover) โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ รัชนก ศรีโลพันธุ √

22 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

23 บนาเฮ็ดกันดอก(Cover) นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด กานตอง ทุงเงิน √

24 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย เบียร พรอมพงษ √

25 ฝากเบิ่งแนเดอ(Cover) บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ ดอกออ ทุงทอง √

26 พี่ชายชั่วคราว ยืมเปนพี่ชายไดไหมชั่วคราว ตาย อรทัย √

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

28 สุดทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ มนตแคน แกนคูน √

29 ใหเขาฮักอาย คืออายฮักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด ขาวทิพย ธิดาดิน √

30 หมอนขาด สาดผืนเกา (Cover) วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ลําเพลิน วงศกร √

31 ในความคึดฮอดมีแตอายผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ตั๊กแตน ชลดา √

32 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได เสถียร ทํามือ √

33 ฝนฮวยดอกจาน(Cover) ฝนฮวยดอกจาน ทุงนาบานเฮา กานตอง ทุงเงิน √

34 เคิงใจ (Cover) สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา ตรี ชัยณรงค √

35 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

36 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตาย อรทัย √

37 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ(Cover) เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ตรี ชัยณรงค √

39 ขอฮักอายตอไปไดบ(Cover) เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย เบลล นิภาดา √

40 กอนขี้ฟา (Cover) อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ ลําเพลิน วงศกร √

41 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให มีนตรา อินทิรา √

42 หากบเคยฮักอาย(Cover) แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา ฮาย ชุติมา √

43 นั่งเฝาเขาจีบ ไผโทรมานอคือเวานําเขามวนแท เตา ภูศิลป √

44 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม Cover ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก เจมส จตุรงค √

45 คนบมีใจ ไหนบอกคึดฮอด แคกอดก็บเต็มใจ ศิริพร อําไพพงษ √

46 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส เวียง นฤมล √

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

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

49 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น ขาวทิพย ธิดาดิน √

50 สิงึดติ (Cover) บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต ตั๊กแตน ชลดา X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0562004 ทําซ้ํา

วันที่วาง 29/08/2562 1 ใหนานกวาที่เคย เพราะเชื่อวาเขามีจริง แตก็ไมรูเขา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

2 คือเธอใชไหม นานเนิ่นนานแคไหน ที่คําวารัก ตาย อรทัย X

3 อายพามา เขาพาไป โว..โว เปนยอนความไวใจ เฮ็ดใหอาย ลําเพลิน วงศกร X

4 บฮักบตองสงสาร หากอายบฮักกะบตองหนักใจดอก มนตแคน แกนคูน √

5 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ศิริพร อําไพพงษ √

6 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา เบียร พรอมพงษ √

7 ตั๋วใหคึดฮอด อายคงบฮักนองอยางจริงใจ สิ่งเวากัน ตรี ชัยณรงค X

8 ตัวชวยที่บไดเชิญ ยัง..จะทําหนาที่ฮักอาย ถึงแมวาระ กานตอง ทุงเงิน √

9 เซ ตาร ตจว. X

10 อายจนคนมีเงิน เตะ ตระกูลตอ X

11 นาฮักหนาฮาน กุง สุภาพร สายรักษ X

12 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

13 ซังไดซังแลว(Cover) กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา แสน (นากา) √

14 เห็นเดะ แอม ศรนรินทร X

15 มักอายหลายเดอ เฮ็ดตาสัมตาหวานหลอกลอใหนองตายใจ มีนตรา อินทิรา X

16 ตั้งใจมาบอก ตั้งใจมาบอก บอก บอก บอกกลาวใหเขาใจ เปาวลี พรพิมล √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262192 ทําซ้ํา

วันที่วาง 29/08/2562 1 ใจสารภาพ (ละครลิเก...ลิเก) แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

2 ใจออน แตกอนแตไรหัวใจกลาแกรง ฝน ธนสุนทร X

3 สั่งนาง แกวตาหันมาซิพี่จะบอก มนตสิทธิ์ คําสรอย X

4 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมเพลง ลูกทุงท็อปฮิต ชุดท่ี 2

รวมเพลงดัง คลังลูกทุงฮิต
TRACK ชื่อเพลง

หนา 11/14



5 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

6 น้ําตาสาววาริน สาววารินวันนี้ตองกินน้ําตา จินตหรา พูนลาภ X

7 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ตาย อรทัย √

8 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สุวรรณภูมิ √

9 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจไดรับจดหมายจากไปรษณีย มนตสิทธิ์ คําสรอย X

10 ชานรักชานชลา ดวงตา คงทอง X

11 สมศรี 1992 ขาวคราวเงียบหายไปสองสามป ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

12 กราบเทายาโม สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสน สุนารี ราชสีมา X

13 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไมค ภิรมยพร √

14 พี่ชายชั่วคราว ยืมเปนพี่ชายไดไหมชั่วคราว ฝน ธนสุนทร X

15 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

16 นักรองบานนอก เมื่อสุริยนย่ําสนธยาหมูนกกา เปาวลี พรพิมล X

17 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย มนตสิทธิ์ คําสรอย X

18 ตัวจริงประจําใจ นองเกือบเสียใจตลอดชีวิต ทั้งที่ใกลชิด ศิริพร อําไพพงษ √

19 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

21 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

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

23 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

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

25 เลิกแลวคะ เลิกแลวคะหนูเลิกกับเขาแลวคะ อาภาพร นครสวรรค X

26 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทัย √

28 รอสายใจสั่งมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

29 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษ √

30 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

31 จดหมายฉบับสุดทาย เกษม คมสันต X

32 อยากเจอคนจริงใจ อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้ ดวงตา คงทอง X

33 รักคุณยิ่งกวาใคร รักคุณเสียย่ิงกวาใคร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

34 เปนแฟนกันมะ ฝน ธนสุนทร X

35 แตงงานกันเฮอะ จะทํายังไงดีเนอใหเธอตอบรับฉันมา หลิว อาราดา (อาจารียา) X

36 สัญญา 5 บาท ลงทุนหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สุวรรณภูมิ √

37 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

38 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน ไมค ภิรมยพร √

39 สาวเพชรบุรี หนุมทุงกระโจมทอง เปาวลี พรพิมล √

40 คาถามหานิยม โอม..จะเปาคาถา มหาระรวย ดลหัวใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

41 เรารอเขาลืม สุนารี ราชสีมา X

42 เก็บไถขึ้นลาน ความรูพอเพียงแคชั้นป.4 เกษม คมสันต X

43 สุดทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 ผูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบานทุง หนีเขาเมือง จินตหรา พูนลาภ X

45 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

46 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

47 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

48 คาถาขอใจ หลิว อาราดา (อาจารียา) X

49 ชอบไหม ชอบไหม ชอบไหมรูปรางหนาตาแบบเนี๊ยะ อาภาพร นครสวรรค X

50 รักสาวซะเราะแอง ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262198 ทําซ้ํา

วันที่วาง 29/08/2562 1 เอาที่สบายใจ โอย..นอ..เอาโลดเดอเดอหลา เอาที่.. ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 คนถืกถิ่มยิ้มบหวาน ละพอแตเหลียว นอเห็นอาย...คนทําใจ ดอกออ ทุงทอง X

3 รักโผลโสนแยม สายฝนฮําใบมี้พี่ทองมีพึ่งหวนโผล จินตหรา พูนลาภ X

4 รอปาฏิหาริย ละเหลือความหวังทางสุดทาย พอเปน มนตแคน แกนคูน X

5 สูเพื่อนองไดไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ศิริพร อําไพพงษ √

6 สายตาพิฆาต อันนี่ เคยประสานตาอาย คืนเดือนหงาย ขาวทิพย ธิดาดิน X

7 น้ําตาบักเตี้ย คูแฝดโอเอ X

8 เบอรโทรเจาชู อยาบอกไผเดอเบอรโทรอาย ลับเฉพาะ ดอกออ ทุงทอง √

9 รอเธอที่นวนคร ลาถิ่นคนจร นวนครที่เคยเคียงใจ มนตแคน แกนคูน √

10 น้ําตาหลนบนเถียงนา จินตหรา พูนลาภ X

11 รอเมียพี่เผลอ เฉลิมพล มาลาคํา X

12 ปากวาไมแตใจหึง ฮูเต็มใจวาฮักเขาเหลือเกิน ศิริพร อําไพพงษ X

13 อดีตรักมักสาวครู ฟงเสียงสายลมตอง จากริมคลองนอ มนตแคน แกนคูน √

14 สาวหมอลําจําได เจอะหนาก็รูวาคุณครู เคยสอนหนู ขาวทิพย ธิดาดิน X

15 หลูโตนสายตา คูแฝดโอเอ X

16 รักพังวังสามหมอ ละจังวาเปดผาทั้ง ๆ เห็นตาฝงวัง จินตหรา พูนลาภ X

17 ตามใจแมเถิดนอง ตามใจแมเจาเถิดหลา ผูเพิ่นเลี้ยงเฮามา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

18 ขอยืนเคียงขาง ละนองขอยืนเคียงขางฝากความฮัก ดอกออ ทุงทอง √

19 ฮูบ...วาคึดฮอด หละคึดนําสาวคนที่เคยไดเห็นหนา มนตแคน แกนคูน √

20 บกลาเจอ..ยานเผลอกอด ตองจบจริงจังทั้งที่ยังจริงใจ เมื่อหนทาง ศิริพร อําไพพงษ √

21 คิดฮอดปลาเข็ง เฉลิมพล มาลาคํา X

22 เจาบาวหาย จินตหรา พูนลาภ X

23 เตรียมใจอภัยนอง เมื่อพบทางตัน อยาดันทุรังเลยนาง มนตแคน แกนคูน √

24 อกหักวันแหเทียน น้ําตาหลนแลวสาวอุบลคนนี้ ดอกออ ทุงทอง √

รวมเพลงดัง หมอลํายอดฮิต
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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25 ยามคิดฮอด...กอดดวยออมใจ เปนจังใดนอนาง อยูทางพูน คึดฮอด ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 อายจนทนไดบ หละพี่ยังจนชายคนไฮ ถามกอนเดอหัวใจ มนตแคน แกนคูน √

27 โลโซโบวรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

28 โจรไมมีสัจจะ เฉลิมพล มาลาคํา X

29 กอดหมอนขาง กอดหมอนขางติตางวานอนกอดอาย จินตหรา พูนลาภ X

30 สบตาที่หนาจอ ดนปานใดละนอนอง ที่เฮาสองจําตอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

31 ทายาทเซียงเหมี่ยง หละเรื่องตั๋วสาวบมีไผเกินอาย ดอกออ ทุงทอง √

32 บตาย...แตอายเจ็บ หละเจาแตงงานอายนอนไห ศร สินชัย √

33 ศิริพรลําร็อก อะอาวแลวฮันนี่ ฮันนี่ พอเมื่อสุริโยแผว ศิริพร อําไพพงษ X

34 เซ้ิงคอยสาว มีแรงฮึด แตอายอึดแรงใจ บาวบานไกล มนตแคน แกนคูน √

35 รูปหลอหลายเมีย จินตหรา พูนลาภ X

36 เตย..ฮักสาวโคโยตี้ คูแฝดคนอีสาน โอ-เอ X

37 ขอแคโทรมา ยาม บ ไดเห็นหนาใหโทรหานองแหน ดอกออ ทุงทอง √

38 ฝากเสียงลําถามเสียงใจ โปรดฟงลํากลอนนี้จากคนที่ลืมบได มนตแคน แกนคูน √

39 สะระภัญญคอยแฟน หนุมสาวสะระภัญญกอนสุขสันตอยูอีสาน ศิริพร อําไพพงษ X

40 ปดตํานานบักจอบหลอย ลืมพี่เสียเถิด ไมตองมาคอยรอ เฉลิมพล มาลาคํา X

41 ถามใจกับสายลม เสียงนกแจนแวน รองเพลงแคนกลอม ดอกออ ทุงทอง √

42 ฮอยไฟฮอยแฟน เซลฟกับอาย เมื่อบุญบั้งไฟ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 นิ้วนางวางเสมอ นิ้วนางยังคอยรักพี่ คนดีวันนี้พี่ไป ศิริพร อําไพพงษ √

44 มีเจาบยานจน บยานดอกความจนถาอยูใกลคนจริงใจ มนตแคน แกนคูน √

45 เตยตอหัวใจ ใสงามคือน้ําในขัน ขาวทิพย ธิดาดิน √

46 คําขอรองจากเจาของเถียงนา หละเรียนวิชาหยังนอง โอยหยังนอง ศร สินชัย √

47 เจ็บโตยอนโฟรวิล (เกริ่น)หละหนุมโฟรวิลเผินกินแลว ดอกออ ทุงทอง √

48 สายตาพิฆาตใจ คูแฝดคนอีสาน โอ-เอ X

49 อีแหลโสตาย โอยนอ พวกผูชายนอมันเลนเห็นผูหญิง ศิริพร อําไพพงษ X

50 เตยลา เฉลิมพล มาลาคํา X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262223 ทําซ้ํา

วันที่วาง 29/08/2562 1 ดวง เพิ่งรูจริงๆ วาชีวิตนี้ตองขึ้นกับดวง POTATO √

2 Lonely นานละ...ไมมีใครรักไมมีใครสน I feel so CLASH √

3 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

4 ปลาบนฟา คงไมมีปลาตัวไหน คิดจะไปวาอยูบนฟา GETSUNOVA √

5 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

6 กรรม ที่รัก มีอะไรในใจหรือเปลา ทําไมเธอ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

7 นิรันดร ก็ยังเปนคําถามอยู กี่ครั้งยังไมเขาใจ BODYSLAM;PALMY √

8 อรุณ วันเวลาที่ไมมีเธอ ความเงียบเหงาที่ฉัน POTATO √

9 กลัววาความคิดถึงของฉันจะทํารายเธอจบ จบมาเนิ่นนาน เจ็บมาเทาไหร และ LOMOSONIC X

10 อยาพูดเลย(ดีกวา) ใครที่เคยบอก วารักซึ้งใจจนวันนี้ ใครที่ Sweet Mullet √

11 ถาฉันเปนเขา INDIGO X

12 ครึ่งฝน DAX ROCK RIDER X

13 เพราะหัวใจเปนของเธอ นานไมรูวาแตไหน ที่ฉันไมรูสึกรักใคร Yes'sir Days √

14 หาเรื่องเจ็บตัว ขอบคุณนะที่ยังไมหลงไมลืม คนคนนี้ ปน Basher √

15 ตองคําสาป Hey ถาเธอไดยินเสียงนี้ หวังวาจะเขาใจ ฟกแฟง √

16 หัวใจของเธอ (ละครหัวใจศิลา) ลองมองใหลึกลงไปไดไหม ลึกเขาไป ตอ ธนภพ √

17 คิดถึง ทุกๆสิ่ง นั้นเปลี่ยนไป เมื่อตอนลืมตาขึ้น PALMY √

18 ครึ่งๆกลางๆ กับชีวิตครึ่งๆกลางๆ เหมือนวาไมมีทาง BODYSLAM √

19 ลืมกันแลวหรือยัง ลืมกันแลวหรือยัง ตอนนี้เธอทําอะไร 25 Hours √

20 ครั้งนี้ ความรักไมใชผูราย สิ่งที่มันรายคือใจ KLEAR √

21 ฉันยังอยู ถึงเธอ คนที่เคยผูกพัน ฉันยังคิดถึงเรื่อง ดา เอ็นโดรฟน √

22 ไมรูทําไม (SKYFALL) Whal Dolph X

23 เกี่ยวกับเรา ที่เธอเอยหนึ่งคําเพื่อลาฉัน Morningsurfers √

24 ระหวางเรา...คืออะไร หลายครั้งพยายามจะเขาใจ รูดีที่สองเรา ดา เอ็นโดรฟน √

25 ฉันไมดีหรือเธอ... ที่ผานมาไมเคยใหเธอเหนื่อย ที่ผานมา THE MOUSSES √

26 พูดไมออก (JUST WONDER) The TOYS X

27 โรงเรียนเกา hip hop คือชีวิต This shit is now รอง ตุล ไวฑูรเกียรติ √

28 ปลอยไปตามหัวใจ ทองฟาและขุนเขาที่กวางใหญ ทองทะเล Hugo √

29 คําอําลา (HAVE TO SAY GOODBYEเปลี่ยนแปลงตัวเองเทาไร ก็ไมดีมากพอ ดา เอ็นโดรฟน √

30 ปลอยมือ(Cover) ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ JEFF วรกมล ซาเตอร √

31 เปนหมา รอบนี้จะเลิกกับมันจริงๆ ไมใชรอบแรกที่ นิ้งหนอง Pancake √

32 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

33 ใหไปไมเคยพอ ไมไดเตรียมตัวไวเพื่อรอวันนั้น Cookie Cutter √

34 รองรอย หลบหนีความจริง ทิ้งตัวลงนอน Minor Third √

35 ของตาย รูแลววาเธอไมเคยรักฉันเลย เธอไมเคย THE MOUSSES √

36 ความรูสึกของคนหมดใจ Cover เหตุผลดีๆ ทั้งนั้น..ท่ีเธอบอกมา วง ZHEEZ √

37 เสียง นี่คือเสียงของฉันท่ีพร่ําบอก นี่คือเสียง The Yers √

38 กอด (AIRPORT) ฉันไมรูวันนี้วาระยะทาง อาจจะทําให LOMOSONIC √

39 กํายาน ฉันวาดฝแปรงไปตามแรงโนมถวงของดวงดาว อพารตเมนตคุณปา √

40 เพลงที่อยากบอกเธอ เก็บไวบอกวาเห็นหรือเปลา Daniel Didyasarin X

41 Beautiful Hm You re beautiful Ha Hm So Beautiful จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

42 รักขางเดียวไมไหว เธอไมตองหลบสายตา เธอไมตองบอกก็พอรู When Children √

43 ไมสมประกอบ (incompleted) ฉันเคยเชื่อวารักคือสิ่งสวยงามที่สุด The Dai Dai √

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

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ร็อกฮิตมาแรง
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45 เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ Retrospect √

46 หนากาก ก็เพราะวาคนชอบใสหนากาก ก็เพราะวา Liberate P √

47 ไมคุมเสี่ยง ควรรัก ฝากความหวัง วางความฝน SPF √

48 ความดัน(ทุรัง)สูง ใครสั่งใครสอนอะไร ไมอยากจะฟงเทาไหร ออฟ ชาญณรงค X

49 เจ็บเกินจะกลับไป จําไมไดเหรอ เธอบอกใหลืมกัน บอกฉัน ARM SONG √

50 ลมผานหู รักคําเดียวไมอยากจะพูดในใจ คนไมมีใคร วงอโศก √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262211 ทําซ้ํา

วันที่วาง 29/08/2562 1 ชอบแบบนี้ หนามเตย สะแบงบิน X

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

3 เจ็บจนฉันไมอยากหายใจ เตน นรารักษ ใจบํารุง X

4 อยากรู นันทกานต ฤทธิวงศ X

5 ซอน (Ost.รักจังเลย) แตว ณฐพร X

6 บุพเพสันนิวาส ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) X

7 เพียงสบตา ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา X

8 ออเจาเอย พีท พล X

9 เธอหนอเธอ แนน วาทิยา รวยนิรัตน X

10 ผิดหรือที่รักเธอ ใหม เจริญปุระ X

11 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

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

13 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

14 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

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

16 อาว บีบเขาไป บีบน้ําตาแลวบีบมือฉัน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

17 เขียนไวขางเตียง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ PARADOX √

18 กํานันทองหลอ หลงรักลูกสาวกํานัน ยืนยันดวยชีวี ปอป ปองกูล;โอต ปราโมทย √

19 นวด ใครบางคน ทําใหฉันตองปวดใจเจากรรม ปาลมมี่ √

20 หลอเลย หัวใจ บางทีก็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

21 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

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

23 มาทันเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟารอง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

24 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเปนคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

25 กอนจะรักไปกวานี้(ล.เลหรตี) คนที่ออนและลา มีเธอเขามาในวันเหงาๆ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

26 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

27 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

28 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

29 คูชีวิต เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝน COCKTAIL √

30 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา Jetset'er √

31 หยุดหายใจงายกวา (ล.รักเกิดในตลาดสดรูอยูแกใจ วาเรานั้นไมมีสิทธิ์ กะลา √

32 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

33 ปลิดปลิว จนวันนี้ยังเจ็บปวด ยังตองเสียน้ําตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

34 เรื่องจริงหรือนิยาย เธอเปนอีกคนที่ทําลาย หรือเปนสักคนที่ S.D.F √

35 คิดไปเอง หางไกล จากที่คิดท่ีใฝฝน หยดนํ้าตา NOS √

36 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

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

38 ปลายทางที่วางเปลา(Ost.CFD Celeb Storieเหนื่อยเหลือเกิน กับอะไรที่เดินผานมา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

39 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

40 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

41 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

42 รมสีเทา ฉันเฝาถามความสุขอยูที่ไหน KLEAR X

43 รักคําโตโต นับตั้งแตวันนั้น วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทิศ √

44 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ The Bottom Blues √

45 คืนนี้อยากไดกี่ครั้ง ไมตองคิดอะไรทั้งนั้น เธอตองรูอะไร ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

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

47 คิดฮอด คลายจันทราที่อับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ √

48 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

49 พลังงานจน(feat.เปาวลี) สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล LABANOON √

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

ชื่อศิลปน
รวมฮิต เพลงดังฟงฟน
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