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รหสัปก CD GX0264052 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 2/12/2564 1 เทา่ไหร่ไมจ่ า เคยเจ็บเคยเสยีใจมาเทา่ไหร่ ฉันลมืไป POTATO √

2 อยู่ตรงนี้เสมอ หากเธอตอ้งเหนื่อย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

3 เจ็บนอ้ยทีส่ดุ ZEAL X

4 เพลงนี้เกีย่วกบัความรัก เพลงนี้เกีย่วกบัความรัก มันเกีย่วกบั Retrospect √

5 ฉันไมด่หีรอืเธอ... ทีผ่า่นมาไมเ่คยใหเ้ธอเหนื่อย ทีผ่า่นมา THE MOUSSES √

6 กอด (AIRPORT) ฉันไมรู่ว้ันนี้วา่ระยะทาง อาจจะท าให ้ LOMOSONIC √

7 คนกลางคนื ทีต่รงฉันยนืตรงนี้มันมดืมน ผูค้นเขา้มา LABANOON √

8 อยากใหรู้ว้า่เหงา(Cover) แคเ่พยีงหลบัตาเมือ่ไร ก็มแีต่ หนุ่ม กะลา √

9 เพราะความรักมันไมเ่ลอืกเวลาเกดิ เพราะอดตีทีเ่คยผา่นมา เพราะน ้าตา LOMOSONIC √

10 20 ตลุา SILLY FOOLS (วงใหม)่ X

11 ไมม่เีงือ่นไข สงกรานต ์รังสรรค์ X

12 ปรากฎการณ์กอ้นเมฆสดี า พาร่างกายไปบนเสน้ทาง ความอา้งวา้ง Clockwork Motionless √

13 รักเธอมากไป เคยคดิวา่รักมันคอืการซือ้ใจ ท าดไีป Hobbit √

14 ซอ่นกลิน่ ลมออ่นพัดโชยมา น ้าตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี่ √

15 ครัง้หนึง่ไมถ่งึตาย ผา่นมากีค่รัง้ทีเ่ธอท าผดิสญัญา KLEAR √

16 ทกุดา้นทกุมมุ หากไดย้นิแบบไหนแลว้เราก็เชือ่อยา่งนัน้ Potato;พงษ์สทิธิ ์ค าภรี์ √

17 เงาของเมือ่วาน เห็น แตม่ันยังไมเ่ขา้ใจ แตเ่รือ่งบาง COCKTAIL √

18 ทีเ่หลอืคอืรักแท ้ คลา้ยๆวา่นานๆไป ดเูหมอืนเราคงจะ นครนิทร ์กิง่ศกัดิ์ √

19 ลมเปลีย่นทศิ ใบไมห้ลน่ เมือ่ลมพัดผา่น เป็นสญัญาณ Big Ass √

20 ใครคนนัน้ กาลเวลาท าใหเ้ราตอ้งจากกนั ความผกูพันธ์ พลพล;LABANOON √

21 เสยีง นี่คอืเสยีงของฉันทีพ่ร า่บอก นี่คอืเสยีง The Yers √

22 ของตาย รูแ้ลว้วา่เธอไมเ่คยรักฉันเลย เธอไมเ่คย THE MOUSSES √

23 แกลง้ ทรมานกบัการตอ้งยอม ยอมใหเ้ธอท ารา้ย ปั้น Basher √

24 ยนิดทีีไ่ดรั้ก เมือ่ไมเ่หลอืใจ ถกูแลว้ทีเ่ธอเลอืกเดนิ S.D.F √

25 คอืเธอเทา่นัน้ เก็บไวต้รงนัน้หวัใจของฉันเก็บมันเอาไว ้ PARATA √

26 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

27 ใหไ้ปไมเ่คยพอ ไมไ่ดเ้ตรยีมตวัไวเ้พือ่รอวันนัน้ Cookie Cutter √

28 ทนท าไม Feat.นิง้หน่อง เจ็บมาตัง้กีค่รัง้ แตเ่ธอก็ยังเหมอืนเดมิ NOS;นิง้หน่อง √

29 เกดิมาเพือ่รักเธอ(ล.สามตีตีรา) ความรักทีฉั่นใหเ้ธอ จะวันไหน S.D.F √

30 ใสใส แน่ใจหรอืเปลา่วา่เราไมเ่คยรักกนั NOS √

31 เกลยีดความกลวั ท าไมเพิง่มาบอกตอนนี้ ท าไมรูส้กึดี PARATA √

32 ทกุวนิาที เหตผุลดีๆ ของคนจะไป ทีเ่ธอไดพ้ดูวันนัน้ SPF √

33 แผลทีไ่มม่วีันหาย ไมว่า่นานเทา่ไหร่ แผลขา้งในหวัใจ Yes'sir Days √

34 จงเรยีกเธอวา่นางพญา SILLY FOOLS (วงใหม)่ X

35 รักเหอะ ยังตอ้งเดนิทางอกีแสนไกลยังตอ้งเดยีวดาย Big Ass √

36 ชา่งมัน นกึถงึวันเกา่ นกึถงึเรือ่งเกา่ วันทีเ่คย COCKTAIL √

37 ใจเย็นเย็น เมือ่กอ่นไมเ่ป็นไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

38 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนน้ไมม่ี PARADOX √

39 คนืนี้อยากไดก้ีค่รัง้ ไมต่อ้งคดิอะไรทัง้นัน้ เธอตอ้งรูอ้ะไร Sweet Mullet √

40 ตวัปลอม (โฆษณา KFC) เปลีย่นแปลงตวัเองใหเ้ป็นเหมอืนเขา POTATO X

41 เจ็บไปรักไป เสยีงทีเ่ธอบอกค าวา่รัก จากวันนัน้ Yes'sir Days √

42 ฝนโปรยปราย ท าไมฝนโปรยอยา่งนี้ ท าไมยิง่คดิยิง่หนาว The Dai Dai √

43 แมเ่กีย่ว อารมณ์ทีร่อ้นเหมอืนไฟป่า ในใจมันพรอ้ม ปาลม์มี่ √

44 แรงโนม้ถว่ง บนิไปในทอ้งนภา ใหไ้กลจนลบัสายตา 25 Hours √

45 ทัง้ทีผ่ดิก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไมใ่ชค่นทีค่วรรักเลย เธอไมใ่ชค่นที่ AB NORMAL √

46 เจ็บแคไ่หนก็ยังรักอยู่ (ล.อยา่ลมืฉัน) รักของฉันอาจดไูมรู่ ้เพราะรักของฉัน Yes'sir Days;ฟิลม์ บงกช เจรญิธรรม √

47 ทานขา้วกนัไหม หวิไหม ทานอะไรมาหรอืยัง ถา้ยัง พลพล √

48 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทกุวันอยู่ตรงนี้ หนุ่ม กะลา √

49 ทิง้ไวก้ลางทาง มันดแีคไ่หนกนั ทีเ่ราไดร้่วมทาง POTATO √

50 อยู่ตรงนี้ นานกวา่นี้ รักของเรา ในตอนนี้ ดเูหมอืนเริม่ตน้ GETSUNOVA √

51 รูด้วีา่ไมด่ี ฉันแคค่นทีเ่ธออาจมองไมเ่ห็น ฉันแคค่นที่ GETSUNOVA;YOUNGOHM √

52 ใจเย็นเย็น เมือ่กอ่นไมเ่ป็นไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

53 ฤดฝูน ในวันทีฝ่นพร า ใจฉันมันเปียกปอนดว้ยน ้าตา PARADOX √

54 เธอท าใหล้มเปลีย่นทศิ เธอบอกกบัฉันวา่ตวัเธอจะรัก ไมว่า่ COCKTAIL;เจง๋ Big Ass √

55 เทา่ไหร่ไมจ่ า เคยเจ็บเคยเสยีใจมาเทา่ไหร่ ฉันลมืไป POTATO √

56 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทกุวันอยู่ตรงนี้ หนุ่ม กะลา √

57 ความรูส้กึของคนหมดใจ Cover เหตผุลดีๆ  ทัง้นัน้..ทีเ่ธอบอกมา วง ZHEEZ X

58 จดหมายจากวันวาน ผา่นมาเนิน่นาน แตก็่ไมน่าน.. PARADOX √

59 พันหมืน่เหตผุล เธอบอกใหฉั้น ไปเจอคนทีด่ี KLEAR √

60 พายหุมนุ อกีครัง้ทีฉั่นลม้ลง อกีครัง้ทีต่อ้งทกุข์ The Yers √

61 ใครคอืเรา Who we are from the star ใครก าหนด BODYSLAM √

รายชือ่อลับัม้เพลง
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62 เพราะความรักมันไมเ่ลอืกเวลาเกดิ เพราะอดตีทีเ่คยผา่นมา เพราะน ้าตา LOMOSONIC √

63 แคพ่ีน่อ้ง (Status) ในตอนนี้ สถานะของฉันคอือะไร ในตอนนี้ Tilly Birds √

64 หลมุรัก ตอ้งเจอตอ้งเจ็บตอ้งจ าตอ้งทน INSTINCT √

65 ...บา้งไหม ไกล ไกลสดุสายตา ขอบฟ้า ยังคงกัน้เราไว ้ THE MOUSSES √

66 รักนอ้งคนเดยีว งานกบัเงนิ เงนิมัน อพารต์เมนตค์ณุป้า;SQWEEZ ANIMAL √

67 ขีห้งึ ยิม้ใหก้บัฉันหน่อย แคห่งึเล็กนอ้ย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

68 ยิง่โตยิง่สวย คนอะไรไมรู่ ้ย ิง่โตยิง่ดนู่ารัก BLACKHEAD √

69 แมเ่กีย่ว อารมณ์ทีร่อ้นเหมอืนไฟป่า ในใจมันพรอ้ม ปาลม์มี่ √

70 ชา่งมัน(Whatever) Somkiat X

71 เปลอืก ฉันเปลีย่นไดแ้คเ่พยีงเปลอืกแตเ่มล็ด อพารต์เมนตค์ณุป้า √

72 หวา่เว ้ อยู่คนเดยีวอยู่ล าพัง หวา่เว ้อยู่บน The Jukks X

73 ออ๊ด ออ๊ด The Richman Toy X

74 แดงกบัเขยีว หยิง่ทะนงองอาจในวถิ ีแบกศกัดิศ์รคี ้าคอ Taitosmith X

75 I (ไอ) อยา่เพิง่คดิวา่ฉันจะขายวญิญาณ เปลีย่นไป Sweet Mullet √

76 หกัหลงั เพราะความจรงิบางอยา่งมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

77 หา้มใจ สดุทา้ย ตอ่ใหเ้หนี่ยวรัง้สกัเทา่ไหร่ BODYSLAM √

78 เพยีงรัก ยนือยู่คนเดยีว ชา่งเปลา่ชา่งเปลีย่ว SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

79 ค าตอบทีเ่ธอเลอืก ฉันก็ไมรู่จ้ะเอาชนะเขายังไง แคเ่ห็นค าตอบ Yes'sir Days √

80 กอ่นเสยีเธอไป หวัใจมันเริม่ชา เมือ่เธอบอกลากนัไป Paper Planes √

81 อากาศ เธอเห็น วา่เป็นฉัน หรอืเธอไมเ่ห็นมัน นครนิทร ์กิง่ศกัดิ์ √

82 แทบตาย พอไดแ้ลว้ หยดุหลอกตวัเองเสยีที Commander √

83 ออกซเิจนเป็นพษิ (Oxygen Toxicity)หลงเขา้ไป ในความรักทีเ่ราตา่งเขา้ใจ กวาง AB NORMAL √

84 ดโูงโ่ง่ เหตกุารณ์มันผา่นไป สิง่ทีเ่หลอืคาใน 25 Hours √

85 ใจสั่งมา หากวา่เธอผา่นมาไดย้นิเพลงนี้ LOSO √

86 ขอบใจทีพ่ดูแรง(Cover) ถงึฉันจะรูว้า่เธอไมเ่คยรักฉัน ปั้น Basher √

87 ยนิดทีีไ่ดรั้ก เมือ่ไมเ่หลอืใจ ถกูแลว้ทีเ่ธอเลอืกเดนิ S.D.F √

88 ไหนวา่ดี เธอบอกเหตผุลใหฉั้นเขา้ใจ แตค่อืเหตุ NOS √

89 ไหนวา่จะไมห่ลอกกนั เธอบอกวา่วันนี้ เป็นวันทีส่วยงาม SQWEEZ ANIMAL;WHITE ROSE √

90 ฝันดี ในความคดิคนมากมายการฝันดี NOLOGO √

91 คงเดมิ (น่ังเลน่ Version) กบัวันเวลากบัฟ้าทีเ่ปลีย่น POTATO √

92 เหตผุล แคอ่ยากใหรู้ไ้ว ้วา่ฉันไมเ่คยรักใคร BLACKHEAD √

93 ทิง้รักลงแมน่ ้า เพราะรักแลว้ช า้ รักมันท าลาย Y NOT 7 √

94 ไวใ้จ เพราะรักจงึยอมทกุอยา่ง CLASH √

95 เจ็บปวดทีง่ดงาม (ภ.ทองสกุ 13) จบกนัไปนานแลว้เวลาของเรา Retrospect √

96 พบเพือ่เพยีงผา่น เรือ่งราวระหวา่งสองเรา ฉันเขา้ใจ ZEAL √

97 กลา้ขอกลา้ให ้ ไดย้นิมาพอแลว้ เรือ่งเธอกบัเขา อลุตรา้ ชว้ด...! √

98 เธอเปลีย่นไป มันเกดิอะไรในใจระหวา่งเรา SYAM √

99 เธอกลบัมาเพือ่หมนุเข็มนาฬกิาใหเ้ดนิกลบัหเธอกลบัมา เพือ่หมนุเข็มนาฬกิาใหเ้ดนิกลบั BANDWAGON √

100 ถามใจ ก็มสี ิง่หนึง่ทีย่ังคา้งใจอยู่ SUPER GLUE(1) √

รวมฮติเพลงดงัสดุคุม้ ลกูทุง่ Vol.23 TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0264053 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 2/12/2564 1 ใหน้านกวา่ทีเ่คย เพราะเชือ่วา่เขามจีรงิ แตก็่ไมรู่เ้ขา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ X

2 คอืเธอใชไ่หม นานเนิน่นานแคไ่หน ทีค่ าวา่รัก ตา่ย อรทัย X

3 วันทีไ่ดค้ าตอบ วันทีโ่ชคชะตาไมอ่ยู่เคยีงขา้งเรา วันที่ ไมค ์ภริมยพ์ร X

4 อา้ยพามา เขาพาไป โว.่.โว เป็นยอ้นความไวใ้จ เฮ็ดใหอ้า้ย ล าเพลนิ วงศกร X

5 มานอนนาเดอ้ เหนื่อยแนบน่อ้ผูส้าว เฮ็ดโอทจีนวา่บไ่ด ้ มนตแ์คน แกน่คนู X

6 คนโดนบล็อค ตา้ร ์ตจว. X

7 เลว ออย แสงศลิป์ X

8 พืน้ทีทั่บซอ้น จนิตหรา พนูลาภ;กระตา่ย พรรณนภิา X

9 คนนี้ผัวเฮา เฮาบไ่ดโ้ง ่เฮาฮูว้า่โตคดึหยัง สเิวา้สู่ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

10 คนนี้เมยีเฮา Cover เฮาบไ่ดโ้ง ่เฮาฮูว้า่โตคดึหยัง สเิวา้สู่ ศร สนิชยั √

11 สเิอาผัวใหม่ เมือ่ย...กะบฮู่ส้บิอกกบัไผ เขา้นอน ดอกออ้ ทุ่งทอง √

12 ค าเวา้สูข่วัญ เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √

13 นลินัดอน(เวอรช์ั่นรอ้งเดีย่ว) คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวัน ตา่ย อรทัย √

14 มันเป็นยอ่นหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีวา่เจา้มผีูใ้หมแ่ลว้ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

15 เอิน้ชือ่เขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

16 ยอมตาย คูแ่ฝดโอเอ;เอ ๋พัชรพร X

17 ฮกัเจา้เบดิใจ เบ็น ศรัณยู X

18 ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เป็นตาฮกัปานนี่ ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

19 นักเลงบย่า่น ณ เวลานี้ทีห่นา้ฮา้นหมอล า สถานการณ์ ล าเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

20 คนถอืหมอนยังบม่ี อา้ยถามเจา้แนนอ้งหลา่ เดอืนมถินุา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

21 ขอเงนิแน่แม่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

22 แมงขีน้าก อยา่มาออ่ย แฟนขอ้ย...อยา่มาใกลแ้ฟนขอ้ย ตั๊กแตน ชลดา √

23 สเตตสับเ่คยเปลีย่น โพสตฮ์กัเจา้มือ้ละ่สีห่า้เทอื บเ่คยเบือ่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

24 ไปฮกักนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอืน่ ทีไ่ดแ้ตย่นืแนม ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

25 กฎแหง่ช า้ โลกใบนี้ มคี าวา่กฎตามธรรมชาติ ตา่ย อรทัย √

26 จากไปอยา่งสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพือ่ดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

27 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

28 เจ็บสดุทา้ย แบงค ์ธนา X

29 อยา่โพสตห์าเขาดูห๋ลาย คะแนน นัจนันท์ X

30 ทอ่งไดท้กุค า จ าไดท้กุครัง้ ตัง้แตม่ือ้ ทีอ่า้ยบอกฮกั ก็ปานอา้ยปัก เอิน้ขวัญ วรัญญา √
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31 ร าคาญกะบอกกนัเดอ้ ทีอ่า้ยทักหา อยากใหเ้จา้ฮูว้า่ ล าเพลนิ วงศกร √

32 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้า่เวา้บอ่อกเป็นจัง ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

33 ขอฮกัอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลีย่นใจอา้ย ตา่ย อรทัย √

34 อา้ยฮกัเขา ตอนเจา้บฮ่กั อา้ยฮกัเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

35 ไดส้ า่นี้บอ้ สใิหรั้บแตบ่ทเจ็บซั่นติ๊  ชาตนิี้เกดิมา เวยีร ์ศกุลวัฒน ์คณารศ √

36 มแีฮงใจ แคอ่ยากไดย้นิค าวา่ฮกัเธอสเิบือ่กนับน่อ้ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

37 สอ่หลอ่แสแ่หล่ มือ้นี้เซง็เซง็เซง็ มาหาฟังเพลงฮา้นเกา่ ตั๊กแตน ชลดา √

38 เซ ตา้ร ์ตจว. X

39 ขีย้า2019 เตะ๊ ตระกลูตอ X

40 ผูห้ญงิหลายมอื อกหกัมาน ้าตาพังหยา่ว อกีแลว้เรา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

41 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อยา่...อยา่มาเวา้เถาะวา่ยังคอืเกา่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

42 เจา้ตั๋ววา่ฮกัอา้ย บต่อ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าค าอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

43 ขดีอนัตราย ออย แสงศลิป์ X

44 เจ็บบพ่อตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

45 มงึเป็นบา้ติ มงึเป็นบา้ตบิกัหวัใจ สฮิกัเขาไปใหไ้ด ้ ล าเพลนิ วงศกร √

46 คาคอ ฐา ขนษิ X

47 ยังใหห้น่อยไปอกีบอ้ อยากหอมแกม้กะใหแ้ลว้ อยากเฮ็ดหยังกะให ้ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

48 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

49 บน่่าเฮ็ดกนัดอก น่าสบิอกวา่จบ น่าสบิอกวา่เซาคบกนัโลด ตร ีชยัณรงค์ √

50 ฝากเบิง่แนเดอ้ บไ่ดส้มิาป้อยมาดา่ ทีว่า่เขามเีธอ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

51 สเตตสับเ่คยเปลีย่น โพสตฮ์กัเจา้มือ้ละ่สีห่า้เทอื บเ่คยเบือ่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

52 ร าคาญกะบอกกนัเดอ้ ทีอ่า้ยทักหา อยากใหเ้จา้ฮูว้า่ ล าเพลนิ วงศกร √

53 กลบัไปก็เป็นส ารอง อา้ยวดิโีอคอล มาออ้นมางอ้ ตา่ย อรทัย √

54 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้า่เวา้บอ่อกเป็นจัง ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

55 อา้ยฮกัเขา ตอนเจา้บฮ่กั อา้ยฮกัเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

56 นอ้งฮกัเขา ตอนอา้ยบฮ่กั นอ้งฮกัเขาตอนใด ๋มันจกุเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

57 ขอฮกัอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลีย่นใจอา้ย ตา่ย อรทัย √

58 ผูห้ญงิหลายมอื อกหกัมาน ้าตาพังหยา่ว อกีแลว้เรา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

59 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตัง้ใจจ า ตั๊กแตน ชลดา √

60 จากไปอยา่งสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพือ่ดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

61 รอ้งไหไ้ดไ้หม แซค็ ชมุแพ X

62 #ขอแท็กแฟนเกา่ ตา้ร ์ตจว. X

63 หอ่หมกฮวกไปฝากป้า มือ้นี้เฮยีนขอ่ยเพิน่ไปประสาฮตีฮอย ล าเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

64 บง่ดึจักเม็ด นอ้งฮกัหลายจนสติายแทนไดบ้เ่คยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

65 บญุผลา บน่่าเซือ่เนาะวา่เฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

66 นลินัดอน คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวัน ตา่ย อรทัย;Jojo Miracle √

67 รถไฟรางคู่ เนาะนอ้งเนาะ นอ้งเนาะ นอ้งเน๊าะ มนตแ์คน แกน่คนู √

68 แพงปานตา ออย แสงศลิป์ X

69 ฮกัแลว้จบ คบแลว้เจ็บ การฮอ้งไห.่.บไ่ดซ้อ่ยใหไ้ผก๋ลบัมา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

70 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้า่อา้ยทิง้ไป กะฮูว้า่อา้ยอยู่น าเขา ตา่ย อรทัย √

71 เจา้ตั๋ววา่ฮกัอา้ย บต่อ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าค าอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

72 หากบเ่คยฮกัอา้ย แตก่อ่นแตก่ีนั้น้หนาอา้ยเคยสญัญาวา่ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

73 ขดีอนัตราย ออย แสงศลิป์ X

74 ผูบ้า่วเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

75 แพน็้อค ตา้ร ์ตจว. X

76 ภาวะแทรกซอ้น ออย แสงศลิป์ X

77 อยา่ใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวนี้ มันบด่ฮีูบ้่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

78 น ้าตาหยดยังกด like รูเ้ต็มอก..วา่รักตกกระป๋อง บไ่ด ้ ตา่ย อรทัย √

79 สใิหอ้า้ยขาดใจ...พุน้บอ้ ใจด า ด ๊า ด า เอาหยังนอ้ท าหวัใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

80 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮกั มันยังฮกัคอืเกา่ ฮกั ทีเ่บดิสทิธิ์ ไมค ์ภริมยพ์ร √

81 วาสนา คูแ่ฝดโอเอ X

82 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อยา่...อยา่มาเวา้เถาะวา่ยังคอืเกา่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

83 คนตอบบอ่ยู่ พดูบอ่อกยอ่นวา่ล าบากใจ ทีใ่ครเขาอยากให ้ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

84 แคอ่า้ยหวั่น บแ่มนหาแนวมาวา่ให ้บแ่มนวา่บเ่ซือ่ใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

85 นอ้งไดต้าย อา้ยไดแ้ตง่ มือ้ทีอ่า้ยกนิดอง..นอ้ง น่ังฮอ้ง..ไห ้ ตั๊กแตน ชลดา √

86 บน่่าเฮ็ดกนัดอก น่าสบิอกวา่จบ น่าสบิอกวา่เซาคบกนัโลด ตร ีชยัณรงค์ √

87 ตวัเลอืกสดุทา้ย คงสบิเ่ป็นหยังถา้ยังสยินือยู่ตรงนี้ เนส พรอ านาจ X

88 ค าแกต้วัของคนฮกัจาง เมย ์จริาพร X

89 คดิฮอดผูบ้า่วสะแบง ยามเมือ่ฟ้าค า่แลง หอมดอกสะแบงแดง กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

90 รักพา่ยทีแ่กง่สะพอื นอ้งไปเทีย่วสงกรานตท์ีแ่กง่สะพอื ดอกออ้ ทุ่งทอง √

91 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

92 กิง่ไมบ้ว่เิศษ อา้ยเวา้หยังบไ่ด ้อา้ยเฮ็ดหยังบไ่ด ้ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

93 จดหมายฉบบัสดุทา้ย แมน้หากเธอไดอ้า่นจดหมาย ตา่ย อรทัย X

94 กรณกิาร์ อยู่กบัความเหงา เหมอืนคนทีเ่มาน ้าตา มนตแ์คน แกน่คนู √

95 ฝากเบิง่แนเดอ้ บไ่ดส้มิาป้อยมาดา่ ทีว่า่เขามเีธอ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

96 อา้ยตั๋ววา่ฮกันอ้ง(Cover) เบิง่เพิน่เวา้พุ่นน่ะ กะเบิง่เพนิหา เวยีง นฤมล √

97 ตวัจรงิขา้งใจ เห็นอยู่เดอ้ สายตาของเธอเวลาบงัเอญิ ล าเพลนิ วงศกร √

98 ค าทีบ่ก่ลา้เวา้ ผูล้างคน เกดิมาเพือ่เป็นเพือ่นกนั เน็ค นฤพล √

99 ขอโทษทีท่ าใหม้ันพัง มันบค่อืเกา่ เฮ็ดจ่ังใดก๋ะบค่อืเกา่ เสถยีร ท ามอื √

100 ดาวจรัสฟ้า (ละคร ดาวจรัสฟ้า) บไ่ดอ้ยู่เทงิฟ้า ก็แคผู่ห้ญงิธรรมดา ตา่ย อรทัย √

MP3 ลกูทุง่ฮติแหง่ปี 2564 TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่
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รหสัปก CD GX0264074 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 2/12/2564 1 ลมืไดแ้ตป่าก ลมืตายังวา่ลมืงา่ย ลมืคนในใจมันลมืยาก ตา่ย อรทัย √

2 ยังฮกัไผอกีไดบ้่ ดกีรทีีเ่ทลงแกว้ บอกอา้ยเทแลว้บเ่อาโซดา มนตแ์คน แกน่คนู;มนีตรา อนิทริา √

3 รักควรมสีองคน พร จันทพร;เนย ภัสวรรณ X

4 บต่อ้งขอโทษ จนิตหรา พนูลาภ;แบม ไพลนิ X

5 บไ่ปกรุงเทพฯไดบ้่ สไิปอหิล ีซั่นบอ้ นอ้งหลา่ค าแพง เตา๋ ภศูลิป์ √

6 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่วา่ หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบไ่หว ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

7 แขนสองขา้ง ล าไย ไหทองค า X

8 นะจะ๊พอ่ม_ึสิ พร จันทพร;จุ๊บแจง เจนจริา X

9 ไปอยู่กบัคนใหมโ่ลด จักสเิฮ็ดจ่ังใด.๋.เมือ่อา้ยเลอืกไปกบัเขา ออยเลอร์ √

10 หา้มตั๋ว ฮกั ฮกั ฮกัเธอ แฮงกวา่ทวติเตอร์ มนีตรา อนิทริา;OG-ANIC √

11 เมยีหลวงควงปืน ทมีเมยี X

12 ผูบ้า่วทรงโจร แจค๊ เด ้ลายไทย อนิดี้ X

13 แอวลั่นป๊ัด ปรมิ ลายไทย X

14 ผัวมา กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

15 สญัญาน ้าตาแม่ คอืจังบาปขีช่า้งสบูยา เขา้มาย า่ใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

16 ผูห้ญงิหลายมอื อกหกัมาน ้าตาพังหยา่ว อกีแลว้เรา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

17 สมิาฮกัหยังตอนนี้ เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บห่วงบห่า ตา่ย อรทัย √

18 กะไคแหน่แลว้ละ่ เมือ่เจา้พอ้ทางหยา่งใหม ่ไดพ้อ้ผูใ้หม่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

19 เรวัตตะลาฮกั ก าแพงสงูเพยีงฟ้า ลลีาวดอีา้ยขว้มบไ่หว เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

20 กตีา้รส์ายขาด ตา้ร ์ตจว. X

21 โรคซมึเหลา้ บอ่ยากเหลอืเศษซากความฮกั ใหอ้กุอั่ง ล าเพลนิ วงศกร √

22 โปงลาง วงศ ์ชนะกนัต;์ลกูเตา้ ศกัดิน์รนิทร;์พอ่ใหญโ่ปงลางX

23 ดลีมัย้ ดลี much สายตาดก็ีมไีวจ้อ้งมองเธอ แขนมแีรงดี ตา่ย อรทัย;ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร;์เบลล ์นภิาดา √

24 ร่างกายตอ้งการแฟน ก็คนอยา่งฉันมันไรแ้ฟน เกดิมาก าพรา้แฟน อสิร ์อสิรพงศ;์มิว้ส ์อรภัสญาน ์สกุใส √

25 กะสวยอยู๋ ปรมิ ลายไทย X

26 รักนะตา้ววาฬ นุ๊ก ธนดล;ป๊าย ปาย โอรโิอ ้ X

27 ใสใ่จไดแ้คม่อง Gx2 X

28 เรวัตตะฮกันะลลีาวดี อา้ยฮกัเจา้อหีล ีลลีาวดนีอ้งฮกัอา้ยบ่ เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

29 ค าเวา้สูข่วัญ เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √

30 ปานไดเ้หีย่มาเนาะ ค าวา่เฮาฮกักนั มันบม่ั่นบแ่กน่แลว้บอ้ ตา่ย อรทัย √

31 จังใดเ๋จา้กะเซาฮกั คั่นเจา้บล่ าเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

32 คอืเกา่ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

33 แคค่นคยุ ล าไย ไหทองค า X

34 นอ้งเกง่กะดอ้ ทีอ่า้ยเห็นนอ้งเป็นบส่ว่งก็แคอ่าการ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

35 วรรณคดสีชีมพู ยอมจ านน แลว้คนอยา่งเธอ ตอ่ใหใ้ครจะมาเสนอ เปาวล ีพรพมิล;Maiyarap √

36 นางเอย แจม๋ พลอยไพลนิ X

37 ผตีายโหงกบัโลงไมย้าง วงแบเบาะ X

38 นางฟ้าหนา้รถแห่ เสยีงกลอนสน่ัน หลงัคาสั่นตกึๆ ปลกุใจ เตา๋ ภศูลิป์ √

39 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบส่น ฝนตกก็บแ่คร์ หญงิล ีศรจีมุพล √

40 เดอ๋เดีย่งดา่ง ล าไย ไหทองค า X

41 เทา่ทีฟ้่าเพิน่ให ้ บฮู่ม้ ือ้อืน่ สติืน่มาน าอา้ยบ่ ตา่ย อรทัย √

42 แรงกอ้นสดุทา้ย คยุกบัเม็ดเหงือ่ทกุเมือ่ยามลา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

43 เปรต(สมัภเวส)ี ร าไพ แสงทอง X

44 บา้นฉันไมม่ไีฟแดง ปีโป้ เสอืเลน่ไฟ X

45 โชคดเีดอ้ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

46 เจ็บส า่ฟ้า เห็นวา่ฮกัส า่ฟ้า กะสใิหอ้า้ยเจ็บส า่ฟ้า เน็ค นฤพล √

47 หนา้ทีไ่ผ หนา้ทีม่ัน หนา้ทีไ่ผ หนา้ทีม่ัน มันบง่า่ยกวา่กนั ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ;กระตา่ย พรรณนภิา √

48 นักเลงบย่า่น ณ เวลานี้ทีห่นา้ฮา้นหมอล า สถานการณ์ ล าเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

49 เอาทีส่บายใจ โอย๊..นอ้..เอาโลดเดอ้เดอ้หลา่ เอาที่.. ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

50 ใจสเิพ ล าไย ไหทองค า X

MP3 เพลงฮติลำ้นเลำ่ สำมชำ่ ปำรต์ ี้ TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0264078 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 2/12/2564 1 คอแหง้ ก็คอมันแหง้ ทีค่อมันแหง้เพราะเอาแตน่อน F.HERO;จะ๊ นงผณี √

2 ขาร็อคขาเลาะ ช.สาวเอย้ บา้นนอ้งอยู่ไส มันเป็นจ๋ังได๋ เสกสรรค ์ศขุพมิาย;ล าไย ไหทองค า √

3 หอ่หมกฮวกไปฝากป้า มือ้นี้เฮยีนขอ่ยเพิน่ไปประสาฮตีฮอย ล าเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

4 กอดจบูลบูคล า วง L.ก.ฮ. X

5 แฟนพีค่นัหู วง Fin X

6 หญงิลัล้ลา อยู่คนเดยีวมันเหงาเปลีย่วหวัใจ หญงิล ีศรจีมุพล √

7 อยา่ไวใ้จทาง อยา่วางใจแฟน เจ็บใจแทบพังแตเ่ฮ็ดหยังบไ่ด ้คนท ารา้ย ศริพิร อ าไพพงษ์;โจก๊ SO COOL √

8 คดิอะไรอยู่ อยู่ๆ ก็มาหวานใส ่เอาอกเอาใจกบัฉัน นครนิทร ์กิง่ศกัดิ์ √

9 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีมุพล √

10 บง่ดึจักเม็ด นอ้งฮกัหลายจนสติายแทนไดบ้เ่คยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

11 เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไป ล ายอง หนองหนิหา่ว √

12 จีห่อย โอเ่ด เพือ่นเอย่ คอืดงัเคยกนันัน้ พ ีสะเดดิ √

13 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

14 ดาวเตน้ ม.ตน้ หางเครือ่งชั่วคราว สาวนักเรยีน ม.ตน้ ตา่ย อรทัย √

15 บก่ลา้บอกครู (แตห่นูกลา้บอกอา้ย) ครูภาษาไทยเคยใหเ้ขยีนเรยีงความ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

16 ดถัูวะ ดถัูวะ ดถัูวะ ดถัูวะ ดแูกท าฉันได ้อยู่อยู่ แสน (นากา) √

17 ไดแ้ตเ่หา่ ไดแ้ตเ่หา่ ไดแ้ตเ่หา่ รักแคไ่หนก็ได ้ แชม่ แชม่รัมย์ √

18 ตบัไตใตพ้งุ วง L.ก.ฮ. X
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19 สบายมาก ไมใ่ชเ่ศรษฐเีลยมไีมเ่ทา่ไร คนทีรั่ก Buddha Bless √

20 โยกยา้ย (2002 version) โยกยา้ย โยกยา้ย โยกยา้ยมาสา่ยสะโพก DAJIM √

21 Play Girl ก็ฉันชอบเทีย่ว มันผดิหรอืไง ฉันรัก Zom Ammara;Joey boy √

22 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แวบ๊เดยีวแคด่ ูก็ท าใหรู้ว้า่เธอนะ หญงิล ีศรจีมุพล √

23 Number one เห็นเธอแลว้บอกรักเธอเลยไดไ้หม BANKK CA$H;หญงิล ีศรจีมุพล √

24 เรีย่มเรเ้รไร เป็นบญุทีท่ าใหม้าพบเธอ ดลใจใหเ้ราได ้ SYAM √

25 ขอใจเธอคนื มาเดีย๋วก็ไป แตจ่ะไปยังไงเดีย๋วก็มา TIME √

26 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถกูใจนักหนา ไท ธนาวฒุิ √

27 ออ่นซอ้ม ซึง้จรงิจรงิ ซึง้จรงิจรงิทิง้กนัไปได ้ สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

28 โฟ ด ีฟาย จะรอ้งเพลงฝร่ังก็ไมเ่ป็นแคเ่พลงไทย ปีเตอร ์โฟดฟิาย √

29 ไทยแลนด ์สแตนดารด์ (โป๊ง โป๊ง ชึง่ 6)ก็หมาทีเ่ลีย้งเธอยังล าเอยีง ไมช่อบ บางแกว้ √

30 ซาตาน (3ชา่) เพยีงแคส่บตา รูม้ัย้หวัใจไหวหวั่น เสกสรรค ์ศขุพมิาย;กรนี อษัฎาพร สริวิัฒนธ์นกลุ √

31 Slow Motion (ระวังมันสช์นโอ!๋!)(3ชา่)เหนื่อยทัง้ปีเซง็และทนเต็มทถีา้ใหด้ี โจอี ้บอย √

32 ลอยกระทงวันสงกรานต ์3 ซา่ จดจ าวา่เคยนัดใครบางคน อมัรนิทร ์นติพิน(อ า่) √

33 แพค้นสวย (3 ชา่ Party Mix) สวยก็ไมด่ ีไมส่วยก็ไมค่อ่ยดี FLY √

34 โลโซ 3 ชา่(Dance Version) เรามันพวกตดิดนิ ท ามาหากนิ เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

35 เสยีมัย้ 3 ชา่ ดใูจกนัก็มาแลว้นานวัน อ าพล ล าพนู(หนุ่ย) √

36 โสด (เฉพาะคนืนี)้ โสดเฉพาะคนืนี.้.พรุ่งนี้เห็นทไีมโ่สด พลพรรครักเอย;ไวพจน ์เพชรสพุรรณ √

37 L.O.V.E. 3 ซา่ OH..BABY (L) มองทางโนน้ไมม่ี คณติกลุ เนตรบตุร(แพรว) √

38 อยากรอ้งดงัดงั (โป๊ง โป๊ง ชึง่ 6) ไมรู่ว้า่เป็นอะไร คลา้ยๆโลกมันเปลีย่นไป ปาลม์มี่ √

39 ไปดว้ยคน 3 ซา่ ไปฉันไปดว้ยคนไปนะไป Teen 8 Grade A √

40 รูไ้หมวา่ใครใหญ ่3 ซา่ รูไ้หมวา่ใครใหญ ่แถวนี้น่ะใครใหญ่ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

41 กะโปโล 3 ซา่ ก็เกดิตามเธอไมก่ีว่ันหรอก นโิคล เทรโิอ √

42 บอกวา่อยา่น่ารัก 3 ซา่ บอกไวก้อ่นใหรู้ก้นัไป อยากจะบอกเอาไวใ้ห ้ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

43 สง่มาซะ 3 ซา่ เธอมใีจเทา่ไร มเีทา่ไรเอามา เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

44 เจ็บนดิ..นดิ (โป๊งโป๊งชึง่ 5) โน่นก็ไมด่ ีฉันคงไมด่เีทา่ไหร่ ญาญา่ญิง๋ √

45 ไมรั่กไดไ้ง 3 ซา่ เธอโทรมาแตเ่ชา้คยุกนัใหฉั้น พฒุพิงศ ์ศรวีัฒน์(ลโีอ พฒุ) √

46 แมลง 3 ซา่ เสยีงรอ้งก็ดงัปีกมันบางใส ทาทา ยัง √

47 ซกักะนดิ (Remix) ฉันคดิถงึเธอทกุวัน เปรยีบขนาด ทาทา ยัง √

48 ควักหวัใจ(Club Friday ตอนมิน้ตก์บัมวิ)หลายครัง้ทีใ่จตอ้งเจ็บเจอค าไมจ่รงิ เบน ชลาทศิ √

49 หา้มทิง้ (Remix Version) เปลีย่นใจตอนนี้ยังทัน ไอฉั้นยังไงก็ได ้ อะตอม MIC IDOL √

50 กลบัดกึ 3 ชา่ กลบัดกึ อยู่ก็ลกึในซอยเปลีย่ว ใหม ่เจรญิปรุะ √

51 นอ้งรักนักรอ้ง 3 ชา่ ฉันนัน้ทุ่มเท เทใหเ้ธอไปทุ่มทิง้ วาสนา √

52 น ้าพรกิปลาท ู3 ชา่ ดใีจไดเ้กดิมาชาตหินึง่ ถา้เรามันไมด่ี สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

53 ลองซจิะ๊ 3 ชา่ ก็เห็นซบุซบิ ซบุซบิ วา่พีเ่ป็นหรอืไม่ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

54 ไมย่ากหรอก 3 ชา่ มันตอ้งอยา่งนี้ส ิอยา่งนี้ส ิ ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

55 หมวยนี่คะ 3 ชา่ ตา้ชั่วเทอ่ชั่ว ปู๋ ยา๋วหลายอหูลหูวอ่ CHINA DOLLS √

56 นู๋...จอแบน หนูจอแบน หนูจอแบน หนูจอแบนคะ Three Kings and the Babe √

57 ยกมอืขึน้ ประชาธปิไตยคอืการออกเสยีงของคนสว่นใหญ่ Joey boy √

58 จน้ จน โอ ้แมน่วลนอ้ง แมเ่นื้อทองคนด ีมคีวาม Buddha Bless √

59 WAAN BOY 'N' SAGOI GIRL แวน้บอย สกอ๊ยเกริล์ ดเุดอืดเผ็ดมัน รวมศลิปิน √

60 Double Standard ดบัเบิน้สะแตนดาด Feat.ผมชือ่ ร็อคขา้วปุ้น มาวุน่วุน่กบั Joey ร็อคขา้วปุ้น √

MP3 หมอล ำซูเปอรฮ์ติ ชุดที ่5 TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0264075 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 9/12/2564 1 งิว้ตอ่งตอ้นฮ าฮอนผูบ้า่วเกา่ ยาอา้ยเอย อา้ยผูเ้คยเป็นแฟนเคา้ เวยีง นฤมล √

2 อสีานล าเพลนิ ฟ้าเอย๋ฟ้าสแีหล่ๆ  หอมดอกแคยามค า่ๆ ตา่ย อรทัย X

3 พญาคนัคาก จนิตหรา พนูลาภ X

4 ชาตหินา้ฮกัอา้ยเดอ้ ดกึดืน่เดอืนบแ่จง้ บม่แีสงทีส่วา่ง มนตแ์คน แกน่คนู √

5 ฝันวา่ไดเ้ป็นพระเอก ละ่กอ่นสเิปิดผา้มา่นกัง้ อยากขอหยั่ง ตร ีชยัณรงค์ √

6 ฝากซองกนิดองแฟน cover วา่มาเดอ้ มาเดอ มาเดอ้ขวัญเอย้ เวยีง นฤมล √

7 ผัวมา กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

8 ผัวเผลอแลว้เจอกนั บวัผัน ทังโส X

9 หมอล าออนไลน์ จนิตหรา พนูลาภ X

10 หนา้ฮา้นประจานฮกั อกหกัเทือ่นี้ หวัใจ บ ่มทีางออก เจ็บแลว้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

11 คนเคยแลว้อยู่บเ่ป็น นี้ละนอ้เพิน่วา่ แนววา่ใจคนเอย ศร สนิชยั √

12 สูเ้พือ่นอ้งไดไ้หม (เกริน่)หากใจมรัีก อปุสรรคคอืยาก าลงั ดอกออ้ ทุ่งทอง √

13 ขอบคณุทกุแรงใจ ฝากเสยีงล าหนอค ารอ้ง เป็นจังหวะ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

14 มนตแ์คนล าซิง่ แฟนๆ ผมมนตแ์คนขอบอก วา่วันนี้ขอออกไป มนตแ์คน แกน่คนู √

15 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบส่น ฝนตกก็บแ่คร์ หญงิล ีศรจีมุพล √

16 สาวใหญส่ายเปย์ บวัผัน ทังโส X

17 อา้ยสบิเ่บือ่ ใหญล่ะ่เป็นแสเ่ป็นสาว ยังบม่ผีูบ้า่ว ล ายอง หนองหนิหา่ว √

18 ล าซิง่สายโสด บอ่ยากใหไ้ผเห็นน ้าตา บใ่หไ้ผฮู ้ ตั๊กแตน ชลดา √

19 คดึฮอดสาวผา้ป่า กลบัมาอยู่บา้นเฮา ใหก้รุงเทพฯเหงา ศร สนิชยั √

20 อยา่ใหแ้ครข์า้งเดยีว บค่ดึฮอดกนัเลยคนเคยรอด าแทห้นอหวัใจ ตา่ย อรทัย √

21 หงษ์ทองคะนองล า สายลมละก็โชยพัดตอ้ง สาวหงษ์ทองละออกมา ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ X

22 สงิหค์ะนองล า cover เขาฟังบอดีส้ะแลมๆ หมู่เฮามักแจมลกูคอ เบยีร ์พรอ้มพงษ์;ล าเพลนิ วงศกร √

23 เตย้ฟ้าผา่ เอา้มา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากนั ศริพิร อ าไพพงษ์ √

24 เตย้ลาหนา้เฟส กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

25 เอาทีอ่า้ยสบายใจ (รถแห)่ โอย๊..นอ้..เอาโลดเดอ้เดอ้หลา่ เอาที่.. เวยีง นฤมล √

26 คดิฮอดผูบ้า่วสะแบง ยามเมือ่ฟ้าค า่แลง หอมดอกสะแบงแดง กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

27 รักพา่ยทีแ่กง่สะพอื นอ้งไปเทีย่วสงกรานตท์ีแ่กง่สะพอื ดอกออ้ ทุ่งทอง √
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28 รักสลายดอกฝ้ายบาน งานดอกฝ้ายเมอืงเลย จนิตหรา พนูลาภ X

29 เอารักมาใหเ้หมอืนพาใจมาเจ็บ อา้ยมคีา่ เพยีงยาท าใจ ออืฮือ้เอย่... มนตแ์คน แกน่คนู √

30 อยากลมืเมยีเขา ศรจัีนทร ์วสีี X

31 โลโซโบวรั์ก ละ่คดึหยังหลายใหม้ันยาก สาวกคนอกหกั ศริพิร อ าไพพงษ์ √

32 Stand by ทีอ่า้ยฮกั ยนืคอยแกม้แดง อยู่ทีต่ าแหน่งอา้ยฮกั ไหมไทย ใจตะวัน √

33 ผูส้าวมักเวา้ผูบ้า่วขีค้ยุ อา้ยศรๆสฟ้ิาวไปไส ใหอ้อ้คยุน า ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุ่งทอง √

34 ฮกัตลอดคดิฮอดเสมอ ฝากใจดวงนี้ถงึอา้ยคนนัน้ สะพาน ตา่ย อรทัย √

35 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลว้ท่ัวทอ้งนา ตน้เดอืนกมุภา เวยีง นฤมล √

36 รอเธอทีน่วนคร ลาถิน่คนจร นวนครทีเ่คยเคยีงใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

37 เกบิสีก่ ิง่ (Cover) ประตหูอ้งเชา่ ของเจา้มเีกบิสีก่ ิง่ เจมส ์จตรุงค์ √

38 กะเทยแลน่ไม ้ แพรวพราว แสงทอง X

39 เจา้หญงิล าซิง่ เวทชีวีติเหมอืนกลองตผีดิจังหวะ ตา่ย อรทัย √

40 ขาขาวสาวล าซิง่ บญุบา้นเฮา มว่นแทน้อ้ พอ้กนั หญงิล ีศรจีมุพล √

41 เบอรโ์ทรขีต้ั๋ว ใหเ้บอรม์อืถอื คอื คอื แต ่บ ่จรงิใจ ดอกออ้ ทุ่งทอง;กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

42 เสอืฮอ้งไห ้ คูแ่ฝดโอเอ X

43 สายตาพฆิาต อนันี่ เคยประสานตาอา้ย คนืเดอืนหงาย ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ X

44 สเิอาผูน้ี้ สหิลอยขายนาแมม่าเปยใ์หเ้จา้ ล าเพลนิ วงศกร √

45 ธดิารา้นลาบ แกม้ป่อยลอยสาวส า่นอ้ยใจงาม ประจ าที่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ X

46 บา่วพันธุพ์ืน้เมอืง ถงึเป็นคนเชยๆ แตอ่า้ยบเ่คยซือ้ซดีปีลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

47 กหุลาบแดง กหุลาบแดงก าลงัอา้ ก าลงับาน มนตแ์คน แกน่คนู X

48 รักพังวังสามหมอ ละจังวา่เปิดผา้ทัง้ ๆ เห็นตาฝ่ังวัง จนิตหรา พนูลาภ X

49 น ้าตาหลน่บนทีน่อน น ้าตาหลน่บนขอบเตยีง ตา่ย อรทัย X

50 ลางรา้ยในสายตา เห็นแววหลายใจ หลายใจในสายตาพี่ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

51 สงกรานตส์ญัญาใจ cover สงกรานตนั์ดกนัมาสรงใจ ยังจ าบอ่า้ย เวยีง นฤมล √

52 อนัตรายตอ่ใจ เอ อนุชา X

53 เคานตด์าวนก์บัสาวนา เคานตด์าวน์ๆ  กบัไผหลา่ ฮูบ้ว่า่อา้ยรอ เจมส ์จตรุงค;์สม้ พฤกษา √

54 สาวมอหนิขาว สาวมอหนิขาวปวดรา้วน ้าตานองหนา้ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

55 ผาน ้ายอ้ย จนิตหรา พนูลาภ X

56 เตมิฮกัเตมิแฮง ซ าบายดบีอ้ บไ่ดพ้อ้กนัดน หายเจ็บหายจน ตา่ย อรทัย √

57 เตรยีมใจอภัยนอ้ง เมือ่พบทางตนั อยา่ดนัทรัุงเลยนาง มนตแ์คน แกน่คนู √

58 เทพธดิาปลารา้ (ละครเทพธดิาปลารา้)สาวบา้นนอกบา้นนา เอาตอ่นปลารา้ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

59 เอิน้หมู่คนืนา ตะเว็นงอยภคูดึฮอดหมู่เฮาเด ้ ศร สนิชยั √

60 กลบับา้นกนับ่ โอย๊นอ้..หลบัตาลงเห็นนาขา้วเห็นปลา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

MP3 Top of the Chart 2021 TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0264069 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 9/12/2564 1 เพือ่นเลน่ ไมเ่ลน่เพือ่น(Just Being ...)หยดุคดิแบบนี้ หยดุคดิเลย รูส้กึดทัีง้ที่ Tilly Birds;Milli √

2 แน่ใจไหม? ดเูหมอืนมอีะไรทีม่ันแปลกไปหรอืเธอ คนที่ นนท ์ธนนท์ √

3 คอแหง้ ก็คอมันแหง้ ทีค่อมันแหง้เพราะเอาแตน่อน F.HERO;จะ๊ นงผณี √

4 อภสิทิธิช์น สบิโมงเชา้กา้วเทา้ลงจากรถ เพือ่จะเดนิไป COCKTAIL √

5 ดวงเดอืน คนืนี้จันทรส์วา่ง แตใ่จฉันมันอา้งวา้ง JOEY √

6 รักคนผดิ ยอมเป็นคนถกูทิง้ในวันทีเ่ธออยู่ขา้งเขา LABANOON √

7 จม อยากใหว้ันเวลาคนืกลบัมาเหมอืนเกา่ NUM KALA √

8 บอกฉัน บอกฉันสกัครัง้หนุึง่ ใหซ้ ึง้ใจ บอกมาแค่ มวิ ศภุศษิฎ ์จงชวีวีัฒน์ √

9 หา้มใจ (UNLOVEABLE) ท าไมนะท าไมนะชวีติมันตอ้งวุน่วายแบบนี้ SIZZY √

10 สองใจ (ละครวันทอง) ถา้ฉันมเีธอเป็นเพยีงรักเดยีว และเธอมฉัีน ธนดิา ธรรมวมิล √

11 ครึง่ชวีติ (ทัง้จติใจ) เก็บทกุสิง่ทีเ่ธอทิง้ไวเ้ก็บทกุอยา่งออก นวิ นภัสสร ภธูรใจ;จิว๋ ปิยนุช เสอืจงพรู √

12 ลูว่ ิง่ (Can't Keep Up) (เพราะตอนนี้ ฉันวิง่ตามเธอไมทั่น) Tilly Birds √

13 คยุคนเดยีวเกง่ คนืนี้ทนไมไ่หว ถงึหา้มใจสกัแคไ่หน Three Man Down √

14 Undo แคเ่สีย้วนาททีีไ่มทั่นหา้มใจ ปลอ่ยใจไป ป๊อป ปองกลู;Wonderframe √

15 ดงึดนั ฉันก็รักเธอมาตัง้นานแลว้ และก็รักเธอมาก COCKTAIL;ตั๊ก ศริพิร √

16 ตายเปลา่ ตอ้งวา่ยในน ้าล าพัง ไดเ้ห็นเธอเป็นประจ า LABANOON;GUNGUN √

17 ชั่วชวีติ ชั่วชวีติฉัน จะดหีรอืรา้ยใครตดัสนิกนั COCKTAIL √

18 บอก เธอคงเหนื่อยใชม่ัย้ เรือ่งรักระหวา่งเรา CLASH √

19 ท าเป็นเลน่ เดนิมาไกลเทา่ไหร่ไมรู่ ้มันเป็นเรือ่ง POTATO;เต ้Bomb at Track √

20 รักใหต้าย อยากพบเจอ เธอบอกวา่เธออยากเจอ KLEAR √

21 ดอกฟ้า ฉันแคค่นธรรมดา รูด้วีา่ตอ้งท าใจ LABANOON √

22 ME รูด้วีา่ฉันนัน้ไมด่อียา่งเขา ตอ่ใหฉั้น PEARWAH √

23 ทีส่ดุของฉัน ทุ่มเททัง้ชวีติเพือ่ใหเ้ธอยอมรับ ทุ่มเท ศลิปิน 2021 ราตรี √

24 Run To You ทกุๆครัง้ที ่lonely ทกุๆครัง้ทีเ่สยีใจ มัจฉา โมชมิันน์ √

25 แลกมาดว้ยความโง่ ฉัน..ไมใ่ชค่นทีเ่ธอฝัน ฉันรูถ้งึความจรงิ บอย Peacemaker √

26 เดาไมเ่กง่ ฉันจะรูไ้ดไ้ง วา่เธอนัน้คดิยังไง Three Man Down √

27 กลอ่ม (Lullaby) ฝันทีค่อยหลอกหลอน ยามเธอนอนหลบัใหล ASIA7 √

28 คนอบอุน่ ไมไ่ดจ้บีเป็นนอ้ง แตไ่มรู่ท้ าไมเธอมอง LABANOON;โอต๊ ปราโมทย์ √

29 เธอยังไมเ่คยหายไป ผา่นมาเจอทีต่รงนี้ มันยังเหมอืนทกุครัง้ Clockwork Motionless √

30 หลงทาง เหมอืนโลกหยดุหมนุ ทกุๆอยา่งชา่งเงยีบงัน CLASH √

31 รักจรงิ(ใหด้ ิน้ตาย) หากคณุตกหลมุรักใคร มถีอ้ยค าเป็นลา้นค า COCKTAIL;ติ๊ก ชโิร;่ฟักกลิง้ ฮโีร่ √

32 พีไ่มห่ลอ่ลวง (ภ.อา้ย..คนหลอ่ลวง) สายตาแบบนี้ คงดเูจา้เลห่ไ์ป BamBam (GOT7) X

33 Friend zone เก็บเอาไวใ้นใจเสมอไมเ่คยบอก เก็บเอาไว ้ Three Man Down √

34 Ten Years Later (ภ.เพราะเราคูก่นั) จะรักฉันอยา่งนี้ อยา่งนี้ ตลอดไปใชไ่หม วนิ เมธวนิ √

35 A little thing โอเค โอเคคนืนี้มแีคส่องเรา ไมต่อ้ง เป๊ก ผลติโชค อายนบตุร √

36 Waste my time Oh oh baby เธอน่ะคดิอะไร เธอจะมายังไงนะ มัจฉา โมชมิันน์ √
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37 Move ไปไหน (Unmovable) ฉันไมรู่ ้นานเทา่ไร ทีใ่นใจฉันเหมอืนเวลา ไบรท์ วชริวชิญ์ √

38 จักรวาลทีฉั่นตอ้งการมแีคเ่ธอ(My Universe is You)เหมอืนวา่เพิง่เขา้ใจ วา่รักดธอมามายแคไ่ห นนน กรภัทร ์เกดิพันธุ์ √

39 ขอโทษทีย่ังรอ้งไห ้(Missing) ฉันยังไมพ่รอ้มท าใจ ใหย้อมรับวา่เธอจะ ครสิ พรีวัส √

40 คนแบบไหน (ภาพยนตร ์ปลาบนฟ้า) ขา้งบนนัน้ อากาศมันคงจะดใีชไ่หม มกิซ ์สหภาพ วงศร์าษฎร์ √

41 ขา้งๆ เบือ่มั่งไหมทีต่อ้งไปแอบรักใคร เหนื่อย หลยุส ์ธณวนิ √

42 แคเ่พยีง.. สิง่ทีเ่ธอก็รู ้แตเ่ธอไมไ่ดย้นิมาตัง้นาน ภพธร สนุทรญาณกจิ (ตู)่ √

43 ยังมฉัีน อาจมบีางครัง้ ทีเ่ธอก าลงัตอ้งทอ้ใจ POTATO √

44 รูต้วัอกีที รูต้วัอกีททีกุอยา่งก็หายไป รูต้วัอกีทก็ี MEYOU √

45 ตราบ ตราบใดทีด่วงอาทติย ์ยังขึน้ทางทศิตะวัน Taitosmith X

46 เสมอตลอดมา ครัง้เมือ่นานมาแลว้ เธอกบัฉันเคยคยุ KLEAR √

47 พดูเหมอืนจ า ท าเหมอืนเดมิ ไมต่อ้งพดูวา่จะแกต้วั ไมต่อ้งพดูวา่เธอ นวิ นภัสสร ภธูรใจ;จิว๋ ปิยนุช เสอืจงพรู √

48 ถา้เธอรักฉันจรงิ ฉันรูด้วีา่ทกุท ีทีเ่ธอมองมาทีฉั่น Three Man Down √

49 คนตวัเล็ก ฉันเคยคดิวา่โลกใบนี้ มันกวา้งเกนิไป POTATO √

50 ชายคนหนึง่ (The Gentlemen Live Ver)เธอไมต่อ้งกงัวล เธอไมต่อ้ง สหรัถ สงัคปรชีา(กอ้ง);แบงค ์CLASH;ป๊ับ Potato √

รวมฮติเพลงดงัสดุคุม้ ลกูทุง่ Vol.24 TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0264054 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 16/12/2564 1 นักเลงบย่า่น ณ เวลานี้ทีห่นา้ฮา้นหมอล า สถานการณ์ ล าเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

2 มานอนนาเดอ้ เหนื่อยแนบน่อ้ผูส้าว เฮ็ดโอทจีนวา่บไ่ด ้ มนตแ์คน แกน่คนู X

3 วันทีไ่ดค้ าตอบ วันทีโ่ชคชะตาไมอ่ยู่เคยีงขา้งเรา วันที่ ไมค ์ภริมยพ์ร X

4 ดอกหญา้กลางเมอืงใหญ่ เด็กนอ้ยบา้นนอก ดอกหญา้รมิทาง ตา่ย อรทัย √

5 ใหน้านกวา่ทีเ่คย เพราะเชือ่วา่เขามจีรงิ แตก็่ไมรู่เ้ขา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ X

6 ทกุลมหายใจ คูแ่ฝดโอเอ X

7 คนนี้ผัวเฮา เฮาบไ่ดโ้ง ่เฮาฮูว้า่โตคดึหยัง สเิวา้สู่ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

8 สเิอาผัวใหม่ เมือ่ย...กะบฮู่ส้บิอกกบัไผ เขา้นอน ดอกออ้ ทุ่งทอง √

9 กฎแหง่ช า้ โลกใบนี้ มคี าวา่กฎตามธรรมชาติ ตา่ย อรทัย √

10 อา้ยพามา เขาพาไป โว.่.โว เป็นยอ้นความไวใ้จ เฮ็ดใหอ้า้ย ล าเพลนิ วงศกร X

11 คนถอืหมอนยังบม่ี อา้ยถามเจา้แนนอ้งหลา่ เดอืนมถินุา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

12 ไปฮกักนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอืน่ ทีไ่ดแ้ตย่นืแนม ดอกออ้ ทุ่งทอง √

13 ไปสเิหลอ ไปสเิหลอแตเ่หงิบค่นืหนั อา้ยไปน าฮอยฝัน ตตยิา สนสกลุ √

14 ทางเลอืก กวาง จริพรรณ X

15 ตะดนไป่ ขั่นบเ่ห็นกบัตากะคงบเ่ชือ่วา่นอ้งตั๋วกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

16 บน่่าเฮ็ดกนัดอก น่าสบิอกวา่จบ น่าสบิอกวา่เซาคบกนัโลด ตร ีชยัณรงค์ √

17 สอบตกวชิาฮกั แพรวา ดาราภัส X

18 แฟนเขา กานต ์ตน้ไมม้วิสคิ X

19 ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เป็นตาฮกัปานนี่ ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

20 เป็นแฟนอา้ยเนาะ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

21 รถบม่นี ้ามัน จอ๊บ เสกสนัต์ X

22 เลว ออย แสงศลิป์ X

23 อา้ยจนคนมเีงนิ เตะ๊ ตระกลูตอ X

24 นางฟ้าหนา้รถแห่ เสยีงกลอนสน่ัน หลงัคาสั่นตกึๆ ปลกุใจ เตา๋ ภศูลิป์ √

25 น่าฮกัหนา้ฮา้น กุง้ สภุาพร สายรักษ์;ออย แสงศลิป์ X

26 เซ ตา้ร ์ตจว. X

27 บกัแตงโม โอ.้.นัน้มันบกัแตงโม โอ.้.นัน้มันบกั วงฮนัแนว X

28 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้า่เวา้บอ่อกเป็นจัง ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

29 กลบัไปก็เป็นส ารอง อา้ยวดิโีอคอล มาออ้นมางอ้ ตา่ย อรทัย √

30 เบดิแลว้บอ้...ฮกั (Cover) เคยโพสต ์เคยแท็ก ถงึนอ้งอยู่ประจ า มนตแ์คน แกน่คนู √

31 เบดิแลว้บอ้...ฮกั เคยโพสต ์เคยแท็ก ถงึนอ้งอยู่ประจ า ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

32 โคตรเจ็บเลย เบนซ ์เมอืงเลย X

33 บทเรยีนราคาถกึ เนย ภัสวรรณ X

34 หนา้จอรอสาย โหลดเพลงรอสายทีม่คีวามหมาย เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

35 จะมามั๊ยหนอ จะมามั๊ยหนอปีนี้ จะมแีฟนมั๊ยหนอปีนี้ เปาวล ีพรพมิล √

36 มแีฮงใจ แคอ่ยากไดย้นิค าวา่ฮกัเธอสเิบือ่กนับน่อ้ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

37 ฮกับา้นๆ เตะ๊ ตระกลูตอ;สายแนน ญาณัจฉรา X

38 สไิดบ้่ องคโ์ดย๋ X

39 เห็นเดะ๊ แอม ศรนรนิทร์ X

40 หนังสอืเลม่เกา่ SODA5 (โซดาไฟ) X

41 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อยา่...อยา่มาเวา้เถาะวา่ยังคอืเกา่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

42 เจา้ตั๋ววา่ฮกัอา้ย บต่อ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าค าอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

43 อา้ยตั๋ววา่ฮกันอ้ง บต่อ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าค าอธบิาย ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

44 จะหายใจยังไงไมใ่หค้ดิถงึ กลัน้ใจนกึภาพเธอเอย่ค าลาเมือ่รูล้ว่งหนา้ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

45 อยา่เพิง่บอกขา่วรา้ย(Cover) สายตาทีเ่ธอมองดฉัูน เหมอืนเธอนัน้มี มิว้ส ์อรภัสญาน ์สกุใส √

46 ค าขอจากวา่ทีค่นถกูทิง้(Cover) ฟังฉันสกัหนึง่นาท ีกอ่นทีจ่ะทิง้กนัไป ฮาย ชตุมิา √

47 ไมใ่ชแ่ฟนท าแทนไมไ่ด ้ ก็อยากดแูลใหม้ากกวา่นี้เหลอืเกนิ ดาว ณัฐภัสสร สมิะเสถยีร √

48 มงึเป็นบา้ต(ิCover) มงึเป็นบา้ตบิกัหวัใจ สฮิกัเขาไปใหไ้ด ้ มนีตรา อนิทริา √

49 ค าขอสดุทา้ย ฮกัเกดิจากคนสองคน แตพั่งลงเพราะคนสองใจ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ X

50 สงัหารหมู่ SODA5 (โซดาไฟ) X

51 แคค่นคยุ วงเกลอ X

52 เขา้พรรษาปีนี้บม่เีจา้ สติ๊กเกอรโ์อเคคนืนัน้ ทีเ่จา้สง่ไลน์ ล าเพลนิ วงศกร √

53 ขอปรกึษาเธอแน เธอ...เฮามเีรือ่งปรกึษาเธอแน กะคอืเฮาแอบ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

54 สญัญาน ้าตาแม่ คอืจังบาปขีช่า้งสบูยา เขา้มาย า่ใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

55 ค าเวา้สูข่วัญ เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √
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56 ดอกหญา้กลางเมอืงใหญ่ เด็กนอ้ยบา้นนอก ดอกหญา้รมิทาง ตา่ย อรทัย √

57 บไ่ดจ้ากไปน าอา้ย กะสอิยู่ผูเ้ดยีว ใหไ้ดจั้กเทอื ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

58 ไปฮกักนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอืน่ ทีไ่ดแ้ตย่นืแนม ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

59 สงัหารหมู่ SODA5 (โซดาไฟ) X

60 บญุเกา่ ความฮกัของคนสเิกดิขึน้ได ้ก็ยอ้นวา่ใจ ล าเพลนิ วงศกร √

61 ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เป็นตาฮกัปานนี่ ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

62 นางฟ้าหนา้รถแห่ เสยีงกลอนสน่ัน หลงัคาสั่นตกึๆ ปลกุใจ เตา๋ ภศูลิป์ √

63 สเตตสับเ่คยเปลีย่น โพสตฮ์กัเจา้มือ้ละ่สีห่า้เทอื บเ่คยเบือ่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

64 นลินัดอน(เวอรช์ั่นรอ้งเดีย่ว) คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวัน ตา่ย อรทัย √

65 คนนี้ผัวเฮา เฮาบไ่ดโ้ง ่เฮาฮูว้า่โตคดึหยัง สเิวา้สู่ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

66 สเิอาผัวใหม่ เมือ่ย...กะบฮู่ส้บิอกกบัไผ เขา้นอน ดอกออ้ ทุ่งทอง √

67 บฮ่กับต่อ้งสงสาร หากอา้ยบฮ่กักะบต่อ้งหนักใจดอก มนตแ์คน แกน่คนู √

68 ถิม่อา้ยไวต้รงนี้ละ่ เจา้เมอืยบน่อ้ทีต่อ้งฝืนทน ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

69 ฮกัเจา้เบดิใจ เบ็น ศรัณยู X

70 เก็บใจไวเ้จ็บเอง บิ๊กไบด ์สายล า X

71 ฉันจะผา่นคนืนี้ไปไดอ้ยา่งไร คดิถงึเธอ ยิง่ดกึยิง่ คดิถงึเธอ เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

72 ดอกสะแบงบล่มืตน้(ล.เสยีงเอือ้น..) คอืไกลแทน้อ้ ทางคนืเมอืบา้น ไดแ้ตค่ดึฮอด ไขม่กุ รุ่งรัตน์ √

73 นักเลงบย่า่น ณ เวลานี้ทีห่นา้ฮา้นหมอล า สถานการณ์ ล าเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

74 ผูส้าวโสด กระตา่ย พรรณนภิา X

75 คนโดนบล็อค ตา้ร ์ตจว. X

76 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้า่เวา้บอ่อกเป็นจัง ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

77 กลบัไปก็เป็นส ารอง อา้ยวดิโีอคอล มาออ้นมางอ้ ตา่ย อรทัย √

78 อา้ยฮกัเขา ตอนเจา้บฮ่กั อา้ยฮกัเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

79 ใหต้ายไปกบัใจ ฝนจะตกฟ้ายังสง่ขา่ว ใหเ้มฆเทาๆ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

80 ทอ่งไดท้กุค า จ าไดท้กุครัง้ ตัง้แตม่ือ้ ทีอ่า้ยบอกฮกั ก็ปานอา้ยปัก เอิน้ขวัญ วรัญญา √

81 จากไปอยา่งสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพือ่ดบัจติ ออย แสงศลิป์ M

82 ตะดนไป่ ขั่นบเ่ห็นกบัตากะคงบเ่ชือ่วา่นอ้งตั๋วกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

83 ยังใหห้น่อยไปอกีบอ้ อยากหอมแกม้กะใหแ้ลว้ อยากเฮ็ดหยังกะให ้ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

84 บน่่าเฮ็ดกนัดอก น่าสบิอกวา่จบ น่าสบิอกวา่เซาคบกนัโลด ตร ีชยัณรงค์ √

85 สอ่หลอ่แสแ่หล่ มือ้นี้เซง็เซง็เซง็ มาหาฟังเพลงฮา้นเกา่ ตั๊กแตน ชลดา √

86 เดอ๋เดีย่งดา่ง ล าไย ไหทองค า X

87 น่าฮกัหนา้ฮา้น กุง้ สภุาพร สายรักษ์;ออย แสงศลิป์ X

88 #ขอแท็กแฟนเกา่ ตา้ร ์ตจว. X

89 ขดีอนัตราย ออย แสงศลิป์ X

90 ซงัไดซ้งัแลว้(Cover) กะฮูว้า่อา้ยทิง้ไป กะฮูว้า่อา้ยอยู่น าเขา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

91 กฎแหง่ช า้ โลกใบนี้ มคี าวา่กฎตามธรรมชาติ ตา่ย อรทัย √

92 รถไฟรางคู่ เนาะนอ้งเนาะ นอ้งเนาะ นอ้งเน๊าะ มนตแ์คน แกน่คนู √

93 ไดส้ า่นี้บอ้ สใิหรั้บแตบ่ทเจ็บซั่นติ๊  ชาตนิี้เกดิมา เวยีร ์ศกุลวัฒน ์คณารศ √

94 เบดิแลว้บอ้...ฮกั เคยโพสต ์เคยแท็ก ถงึนอ้งอยู่ประจ า ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

95 รูว้า่เขาหมดใจ...ท าไมยังฮกัเหลอืเกนิหาเศษความจรงิใจ จากแววตา เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

96 หากบเ่คยฮกัอา้ย แตก่อ่นแตก่ีนั้น้หนาอา้ยเคยสญัญาวา่ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

97 ตั๋วใหค้ดึฮอด อา้ยคงบฮ่กันอ้งอยา่งจรงิใจ สิง่เวา้กนั ตร ีชยัณรงค์ X

98 ตวัชว่ยทีบ่ไ่ดเ้ชญิ ยัง..จะท าหนา้ทีฮ่กัอา้ย ถงึแมว้าระ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

99 หอ่หมกฮวกไปฝากป้า มือ้นี้เฮยีนขอ่ยเพิน่ไปประสาฮตีฮอย ล าเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

100 บง่ดึจักเม็ด นอ้งฮกัหลายจนสติายแทนไดบ้เ่คยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

MP3 ลกูทุง่ฮติ คดิฮอดบำ้น TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0264077 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 16/12/2564 1 เชค็อนิทีด่นิแดง กดเชค็อนิ วา่อยู่หมอ่งนี่ ณ เวลายามแลง ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

2 เทา่ทีฟ้่าเพิน่ให ้ บฮู่ม้ ือ้อืน่ สติืน่มาน าอา้ยบ่ ตา่ย อรทัย √

3 คนบา้นไดก๋ะบจ่รงิใจคอืบา้นเฮา คดิฮอดทอ้งทุ่งนา คดิฮอดฟ้า คดิฮอดขา้ว เบลล ์นภิาดา √

4 คดิฮอดแมเ่ดอ้ จอ๊บ เสกสนัต์ X

5 คดิฮอดรอกอดแม่ กอ่นนอนคดึฮอด บไ่ดก้อดแมน่านแคไ่หน กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

6 คดิฮอดบา้นเฮาเนาะ แดง จติกร X

7 อยากเมอืบา้นเฮาเด ้ เลกิงานยามแลงตะเว็นแดงลบัดง มนตแ์คน แกน่คนู √

8 เมอืบา้น เนม สรุพงศ;์ฮนันี่ นชิาดา X

9 เมอืบา้นเฮากนัเถาะ เมอืบา้นเฮากนัเถาะนอ้ เมอืบา้นเฮาเนาะ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร;์ตา่ย อรทัย √

10 ไปรวยเอาดาบหนา้ โอย่..นอ้ ยอ้นความจนมาบบีเคน้ มนตแ์คน แกน่คนู √

11 คดึฮอดคนไกล เบิง่ตะเว็นแดง...ยามมือ้แลง ไมค ์ภริมยพ์ร √

12 อยากเห็นหนา้คนคดิฮอด ศกัดิ ์ภเูวยีง X

13 รอยยิม้ในหยาดเหงือ่ เกษม คมสนัต์ X

14 แรงใจคนไกลบา้น ชวีติรายวันของคนจากบา้นมาไกล ศริพิร อ าไพพงษ์;รวมศลิปิน √

15 หยาดเหงือ่เพือ่แม่ ลกูท างานหนัก เพราะอยากเห็นแมพั่กผอ่น เอกพล มนตต์ระการ √

16 ขายควายชว่ยแม่ ยนืมองควายขา้น ้าตาไหลปรี่ มนตส์ทิธิ ์ค าสรอ้ย X

17 เสยีงแคนจากแมนชั่น ไดย้นิเสยีงแคนดงัลอยแลน่มาจากแมนชั่น ไหมไทย ใจตะวัน √

18 คดิฮอดทกุคน นอ้งนดิอดุรนอ้งพรขอนแกน่ มนตแ์คน แกน่คนู √

19 ค าสญัญาทีค่ดิฮอด ฮอดเทศบาล เจา้นายหยดุงานให ้ ตา่ย อรทัย √

20 สญัญาหนา้หนาว เนม สรุพงศ์ X

21 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

22 ฤดคูดิฮอด ผักติว้ ผักหวาน ก าลงัแตกยอด ฤดคูดิฮอด นิว้กอ้ย กรรณกิาร์ √

23 ลกูจา้งขอรอ้ง เห็นวา่ไดเ้ปรยีบกะอยา่สเิหยยีบกนั ศร สนิชยั √

24 กลิน่ลาบทีส่ลีม ผูเ้ฒา่เพิน่วา่หมอ่งใด ๋ทีใ่ดม๋กีลิบ่ลาบ ตร ีชยัณรงค;์เบยีร ์พรอ้มพงษ์;มนตแ์คน แกน่คนู √
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25 แมน่กทม.บน่ี่ พีน่อ้งป้องปาย บา้นเฮาคอืหลายกะดอ้ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร;์ตา่ย อรทัย √

26 ออนซอนอสีาน สมแลว้ค าเลา่ขาน คนอสีานน ้าใจดี ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุ่งทอง;กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

27 ผูอ้ยู่เบือ้งหลงั ตกึนี้สงูใหญ ่มอืไผเลา่สรา้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

28 ปรญิญาลกูแมค่า้ แมย่อมล าบากเพราะอยากใหล้กูสบาย ศริพิร อ าไพพงษ์ √

29 คดิถงึพอ่ คดิถงึแม ่คดิถงึบา้น ไดย้นิหมอล า ครวญคร า่ตามสายลมมา ตา่ย อรทัย √

30 ลกูจา้งเขาสาวโรงงาน อกีคนืทีส่ายลมชา่งเหน็บหนาว แหงนมองดาว ตั๊กแตน ชลดา √

31 เฮายังคดึคอืกนับ่ ค าวา่คดึฮอดหลายทีอ่า้ยสง่ไปในไลน์ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

32 นายรอ้ยหนา้ลฟิต์ ท างานแกรมมีแ่ตม่หีนา้ทีเ่ป็นยาม เอกพล มนตต์ระการ √

33 กลบัมาอยู่บา้นเฮา ศกัดิ ์ภเูวยีง X

34 เก็บไถขึน้ลาน ความรูพ้อ่เพยีงแคช่ัน้ป.4 เกษม คมสนัต์ X

35 สมมตุวิา่กลบับา้น หวัใจมันบอก และยังตอกย ้าตลอดเวลา พ ีสะเดดิ √

36 หวัใจยังมรีอยยิม้ ยังไมท่อ้ ไมท่อ้ ไมท่อ้ ขอสูต้อ่ไป ตั๊กแตน ชลดา √

37 สาวโรงงานลานเบยีร์ บอ่ยากกลบัไปเหงา ในหอ้งเชา่คนเดยีว ตา่ย อรทัย √

38 สูเ้ดอ้พีน่อ้ง เปิดทวีก็ีมแีตข่า่วปลกุม็อบ ทีย่ัง ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

39 นักสู ้ม.3 เป็นสามัญชนคนจนไมม่นีามบตัร ไมค ์ภริมยพ์ร √

40 อสีานสิน้มนต์ แดง จติกร X

41 เพือ่แมแ่พ ้บ ่ได ้ เขยีนค าแมส่อนเป็นกลอนตดิไวข้า้งฝา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

42 เสน้ทางสายคดิฮอด ลมยามเดอืนสามคลอ้ย พัดวอยๆขา้งซอกตกึ ตา่ย อรทัย √

43 ลกูทุ่งคนยาก ผมจรรอนแรมจากลุม่น ้ามลู ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ X

44 ผา้ขาวบนบา่ซา้ย ผา้ขาว สาวฝากกอ่นจากมาไกล มนตแ์คน แกน่คนู √

45 ถนนคน้ฝัน เนิน่นาน ทีเ่ราเดนิตามฝันจากบา้น ตั๊กแตน ชลดา √

46 จากบา้นนาดว้ยรัก โอบ้า้นนาฝนฟ้าไมอ่ านวย ไมค ์ภริมยพ์ร X

47 แจว่บองในกลอ่งคอมพ์ คดึฮอดอา้ยเดอ้ คดึฮอดอา้ยเดอ้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

48 คนเหงา...สาวโรงงาน ชดุโรงงานสเีทา ทีเ่ธอเคยใสท่กุเชา้ เสถยีร ท ามอื √

49 หนุ่มบา้นเฮา สาวโรงงาน ช.ไกลบา้นเฮาเป็นสาวโรงงาน ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุ่งทอง √

50 ถนนสายมติรภาพ โอ โอ..โอ ่ละ่นอ้ โอ โฮะ โอ โอ โอ โอ.้. ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร;์ตา่ย อรทัย √

MP3 รวมฮติ ไอดอลอสีำน TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0264076 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 16/12/2564 1 รักควรมสีองคน พร จันทพร;เนย ภัสวรรณ X

2 ไปอยู่กบัคนใหมโ่ลด จักสเิฮ็ดจ่ังใด.๋.เมือ่อา้ยเลอืกไปกบัเขา ออยเลอร์ √

3 ร าคาญกะบอกกนัเดอ้ ทีอ่า้ยทักหา อยากใหเ้จา้ฮูว้า่ ล าเพลนิ วงศกร √

4 ภาวะแทรกซอ้น ออย แสงศลิป์ X

5 ค าแพง แซค็ ชมุแพ X

6 คูค่อง กอ้ง หว้ยไร่ X

7 กลอ่งของขวัญ เฮ็ดทกุอยา่งเพือ่สรัิง้อา้ย แตส่ดุทา้ย เบลล ์นภิาดา;ตา่ย อรทัย √

8 เรวัตตะลาฮกั ก าแพงสงูเพยีงฟ้า ลลีาวดอีา้ยขว้มบไ่หว เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

9 โปงลาง วงศ ์ชนะกนัต;์ลกูเตา้ ศกัดิน์รนิทร;์พอ่ใหญโ่ปงลางX

10 เมยีหลวงควงปืน ทมีเมยี X

11 อหีลว่ง กระตา่ย พรรณนภิา X

12 เรวัตตะฮกันะลลีาวดี อา้ยฮกัเจา้อหีล ีลลีาวดนีอ้งฮกัอา้ยบ่ เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

13 โรคซมึเหลา้ บอ่ยากเหลอืเศษซากความฮกั ใหอ้กุอั่ง ล าเพลนิ วงศกร √

14 นะจะ๊พอ่ม_ึสิ พร จันทพร;จุ๊บแจง เจนจริา X

15 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

16 ผูบ้า่วเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

17 ตวัละครลบั กระตา่ย พรรณนภิา X

18 เจ็บส า่ฟ้า เห็นวา่ฮกัส า่ฟ้า กะสใิหอ้า้ยเจ็บส า่ฟ้า เน็ค นฤพล √

19 อา้ยดใีจน าเดอ้ กดหวัใจคนแรก คอมเมน้ตเ์ป็นคนแรก เบนซ ์เมอืงเลย √

20 บไ่ปกรุงเทพฯไดบ้่ สไิปอหิล ีซั่นบอ้ นอ้งหลา่ค าแพง เตา๋ ภศูลิป์ √

21 รักนะตา้ววาฬ นุ๊ก ธนดล;ป๊าย ปาย โอรโิอ ้ X

22 เธอน่ารักเอาไป 1 ธง แจค๊เด ้ลายไทย X

23 มักอา้ยหลายเดอ้ เฮ็ดตาสมัตาหวานหลอกลอ่ใหน้อ้งตายใจ กวาง จริพรรณ X

24 แอวลั่นป๊ัด ปรมิ ลายไทย X

25 เอาซะบอ้ กะเจดิขึน้เทงิฟ้าไปแลว้ละ่เดอ้ค าวา่ฮกั มนีตรา อนิทริา √

26 ไสวา่สบิถ่ ิม่กนั กอ้ง หว้ยไร่ X

27 ขดีอนัตราย ออย แสงศลิป์ X

28 เจ็บบพ่อตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

29 มงึเป็นบา้ติ มงึเป็นบา้ตบิกัหวัใจ สฮิกัเขาไปใหไ้ด ้ ล าเพลนิ วงศกร √

30 ฝากเบิง่แนเดอ้ บไ่ดส้มิาป้อยมาดา่ ทีว่า่เขามเีธอ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

31 นอ้งฮกัเขา ตอนอา้ยบฮ่กั นอ้งฮกัเขาตอนใด ๋มันจกุเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

32 อา้ยตั๋ววา่ฮกันอ้ง(Cover) เบิง่เพิน่เวา้พุ่นน่ะ กะเบิง่เพนิหา เวยีง นฤมล √

33 แคค่นคยุ ล าไย ไหทองค า X

34 เทพบตุรใจหมา(บกัพาก) ฐา ขนษิ X

35 แคอ่า้ยหวั่น บแ่มนหาแนวมาวา่ให ้บแ่มนวา่บเ่ซือ่ใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

36 บกัแตงโม โอ.้.นัน้มันบกัแตงโม โอ.้.นัน้มันบกั วงฮนัแนว X

37 หอ่หมกฮวกไปฝากป้า มือ้นี้เฮยีนขอ่ยเพิน่ไปประสาฮตีฮอย ล าเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

38 ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เป็นตาฮกัปานนี่ ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

39 เจ็บตรงนี้(กดใหน้อ้งแหน่) ล าไย ไหทองค า X

40 เป็นหยังยังฮกัอยู่ อาจสเิห็นวา่เคา้บเ่ป็นหยัง อยู่ล าพัง มนีตรา อนิทริา √

41 มันฮกัแตเ่จา้ฮูบ้่ ค ากะเลกิสองค ากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

42 เบดิแลว้บอ้...ฮกั เคยโพสต ์เคยแท็ก ถงึนอ้งอยู่ประจ า ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

43 ขอยมืมาตดัใจ คนก าลงัลมืฮกัหวัใจอกหกัเสยีศนูย์ เจมส ์จตรุงค์ √
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44 เวา้บป่่อง เรือ่งของเฮากระจบไปโดนละ่เด ้อา้ยกะเท กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

45 เสยีดายเด ้ แคแ่ค ่แคเ่พยีงเจออา้ย..นอ้งเป็นเอาหลาย กมิกลอย √

46 นักเลงบย่า่น ณ เวลานี้ทีห่นา้ฮา้นหมอล า สถานการณ์ ล าเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

47 ยา่นรถไฟชนกนั ทีบ่ก่ลา้โทรไปยอ่นวา่ยา่นสายมันซอ้นกนั เบลล ์นภิาดา √

48 นางฟ้าหนา้รถแห่ เสยีงกลอนสน่ัน หลงัคาสั่นตกึๆ ปลกุใจ เตา๋ ภศูลิป์ √

49 ขีย้า2019 เตะ๊ ตระกลูตอ X

50 G P เฮ็ด คยุกนัในแชต็ไดค้ราวหนึง่ อา้ยคอืจัง เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

MP3 Superstar ลำ้นตลบั Vol. 2 TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0264046 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 16/12/2564 1 อยา่ดกีวา่ คดิมานาน เราเฝ้ามองมานาน ไมโคร √

2 ผดิจนเกนิอภัย เธอคนเดยีวเธอ บลิลี ่โอแกน √

3 บอกอยา่งงัน้อยา่งงีเ้ลย ฉันมันคนออ่นไหว นูโว X

4 นกึหรอืวา่ไมรู่ ้ อตุสา่หท์ าเหมอืน อ าพล ล าพนู(หนุ่ย) √

5 ขอเริม่ใหม่ วันทีเ่ราตอ้งจากกนั อนิคา √

6 ควักหวัใจ หลายครัง้ทีใ่จตอ้งเจ็บ ใหม ่เจรญิปรุะ √

7 พดูอกีที ก็ชอบมาก ทีเ่ธอบอกวา่รัก ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

8 หมอกหรอืควัน หมอกจางๆ และควันคลา้ยกนัจนบางทไีมอ่าจรู ้ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

9 แปลกตรงทีห่วัใจ เพยีงเจอกนัครู่เดยีว ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

10 อกีสกัครัง้ จับมอืฉันไวส้กัหน่อย จับมอืฉันไวน้านนาน มาลวีัลย ์เจมน่ีา √

11 เธอไมเ่คยถาม เก็บมานานแสนนาน สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

12 กลบักลอก บอกคนโนน้ บอกคนนี้ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

13 ขอโทษทีก่วนใจเธอ ฉันไมค่ดิวา่ ค าวา่รัก ทีเ่อย่ทีบ่อก นัท มเีรยี √

14 เอาหมอนี่ไปเก็บหน่อย มันเกนิไป มันก็ดจูะเกนิไป ทาทา ยัง √

15 ไมใ่ช ่ไมใ่ช่ ไหนใครบอกวา่เราน่ะรักกนั ใครไปแอบพดู นโิคล เทรโิอ √

16 แววตา แววตาของเธอเปลีย่นดแูลว้มันชา่งเย็นชา เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

17 ก็เคยสญัญา ก็เคยสญัญา เป็นมั่นเป็นหมาย อสัน ีโชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

18 หมดแลว้หมดเลย สิง่ดดีทีีท่ าไว ้ทีม่ันมาจากความจรงิ ศกัดา พัทธสมีา;อนิคา √

19 เสยีใจไดย้นิไหม เพราะวา่รักจงึเปรยีบ ใหม ่เจรญิปรุะ √

20 เทน ้าบนกองทราย อยู่กบัเธอ เพราะฉันเอาใจไปฝากกบัเธอ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

21 ฟ้ายังมฝีน ฟ้ายามจะมฝีนพร า อาจจะช า้ ฐติมิา สตุสนุทร(แหวน) √

22 สม้หลน่ คดิแลว้ปลืม้ แทบ ไมโคร √

23 คางคกร่าเรงิเลย ฝนเอยฝนตก คางคก นูโว X

24 โสภาสถาพร จะบอกกลา่วเลา่ บลิลี ่โอแกน √

25 บงัอรเอาแตน่อน ขา้วปลา ไมก่นิ ไมเ่ดอืนรอ้น เหตใุดเธอจงึ อสัน ีโชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

26 มา้เหล็ก เธอเห็นฟ้ารอ้ง ฟ้าคะนองนัน้ไหม อ าพล ล าพนู(หนุ่ย) √

27 ยุ่งน่า ยุ่งน่า ไมต่อ้งมายุ่งอะน่า เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

28 เชือ่เถอะครับ เชือ่เถอะครับ เชือ่เถอะครับ ผมไมเ่คย ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

29 ปัญหาโลกแตก รักนัน้เป็น เชน่ไร ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

30 ปราศจากน ้าตาล ฉันรูว้า่เธอน่ะ อยากชมิของ นัท มเีรยี √

31 ไมรั่กตวัเอง บอกเธอไปตามตรง ใหเ้ธอจงตดัใจ ทาทา ยัง √

32 ใจรา้ย ใจรา้ย เธอน่ะใจรา้ยรูไ้หม คดิถงึ นโิคล เทรโิอ √

33 รูไ้หมท าไม ถงึเวลา ทีค่วรจะรู ้ทีเ่ธอควรจะรู ้ มาลวีัลย ์เจมน่ีา √

34 อยากหยดุเวลา ฉันเริม่จะใจหาย ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

35 ถา่นไฟเกา่ รู ้กอ่นมฉัีนนัน้เธอมใีคร และเขาส าคญั ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

36 ไมม่ปัีญหา หมดปัญหา ไมต่อ้งกลวั ใหม ่เจรญิปรุะ √

37 ใครจะเป็นรายตอ่ไป คนเคยเจอความรักซกัครัง้ ฐติมิา สตุสนุทร(แหวน) √

38 จรงิไมก่ลวั จรงิ ไมก่ลวั ไมก่ลวั ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

39 หลบัสบายไหม กอ่นจะนอนใหค้ดินานนาน สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

40 ท าไมเป็นคนแบบนี้ โกรธตวัเอง วา่ตวัเอง เห็นไหมทีเ่รา นโิคล เทรโิอ √

41 คาใจ กลบัมาหาเธอโดยรูด้วีา่วันนี้ตอ้ง เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

42 แลว้ไปแลว้ ทีผ่า่นมานัน้ ไมเ่คยจะสนใจ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

43 พรุ่งนี.้..ไมส่าย เพยีงแคม่องในตาก็รูว้า่เราชอบกนั ทาทา ยัง √

44 เควง้ควา้ง สดุกล ้ากลนืยนืน ้าตาคลอ ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

45 คดิถงึเหลอืเกนิ ไกล อาจจะไกลแสนไกล มาลวีัลย ์เจมน่ีา √

46 ผูช้ายคนนัน้ฉันใหเ้ธอ มหีลายคนทีเ่คยมาบอกฉัน นัท มเีรยี √

47 ไมอ่ยากจะเชือ่เลย ในวันทีเ่รา มคี าร า่ลา ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

48 อยากจะรอ้งไห ้ ลมืหมดใจเลยหรอื เธอลมืจรงิจรงิ ใหม ่เจรญิปรุะ √

49 กอ้นหนิกบันาฬกิา ความเป็นจรงิทีเ่ธอยังไมเ่ขา้ใจ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

50 ยนิยอม เกดิมาก็เป็นคนหนึง่ เมือ่กอ่นก็เคยเป็นหน อสัน ีโชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √
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