
บรษิทั จเีอ็มเอ็ม มวิสคิ พบัลชิชิง่ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ำกดั Copyright  Control  Section

ลกูทุง่ฮติตดิดาวอนิดีม้หาชน TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0265001 ท าซ า้

วันทีว่าง 13/1/2565 1 รักควรมสีองคน พร จันทพร;เนย ภัสวรรณ X

2 สองลังยังบล่มื กระตา่ย พรรณนภิา X

3 ไสวา่สบิถ่ ิม่กัน กอ้ง หว้ยไร่ X

4 รอ้งไหไ้ดไ้หม แซ็ค ชมุแพ X

5 เจ็บส า่ฟ้า เห็นวา่ฮักส า่ฟ้า กะสใิหอ้า้ยเจ็บส า่ฟ้า เน็ค นฤพล √

6 ใจความ…บส่ าคัญ เฮาเลกิกันเดอ้ ไปกอ่นเดอ้ นี่สเิป็น เบลล ์นภิาดา √

7 กะคนบฮ่ักกัน อา้ยคงบฮู่ว้า่ความคดิฮอดมันเป็นจังใด๋ เวยีง นฤมล √

8 สมน ้าหนา้เจา้ของ เรือ่งของเฮากะฮูว้า่จบไปแลว้เด ้ใจมันยัง ตร ีชยัณรงค์ √

9 ไปอยูก่ับคนใหมโ่ลด จักสเิฮ็ดจ่ังใด.๋.เมือ่อา้ยเลอืกไปกับเขา ออยเลอร์ √

10 นะจ๊ะพอ่ม_ึสิ พร จันทพร;จุ๊บแจง เจนจริา X

11 อยา่เฮ็ดคอืนอ้งโงห่ลาย เป็นหมูก่ันตอ้งหอมแกม้กันอยูบ่่ เอ ิน้ขวัญ วรัญญา √

12 ยังฮักไผอกีไดบ้ ่Cover ดกีรทีีเ่ทลงแกว้ บอกอา้ยเทแลว้บเ่อาโซดา ล าเพลนิ วงศกร;เบลล ์นภิาดา √

13 ผูส้าวขาเลาะ ล าไย ไหทองค า X

14 ใสใ่จไดแ้คม่อง Gx2 X

15 ผูบ้า่วทรงโจร แจ๊ค เด ้ลายไทย อนิดี้ X

16 ทับทมิกรอบ รถถัง Feat.วีว่ ี ้ไทแบนด์ X

17 ญาอา้ย อา๋วละ่แมนวาญาอา้ย ใจนางประสงคเ์จา้ แพ็กกี ้สกลนรี √

18 นางฟ้าหนา้รถแห่ เสยีงกลอนสน่ัน หลังคาสัน่ตกึๆ ปลกุใจ เตา๋ ภศูลิป์ √

19 เทพบตุรหนา้รถแห ่(Cover) เสยีงกลอนสน่ัน หลังคาสัน่ตกึๆ ปลกุใจ ฮาย ชตุมิา √

20 ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี่ ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

21 จรงิจัง คอ่ยทักมา ละคดิฮอดเขาแทน้อ้ ไดแ้ตเ่ฮ็ดกอ่สอ่ ฮาย ชตุมิา;เตา๋ ภศูลิป์ √

22 คูก่ัด (ล.ผูใ้หญส่นัตก์ านันศร)ี ลิน้กับฟันพบกันทไีรก็เรือ่งใหญ่ ตร ีชยัณรงค;์ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

23 เรวัตตะฮักนะลลีาวดี อา้ยฮักเจา้อหีล ีลลีาวดนีอ้งฮักอา้ยบ่ เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

24 หมอกในตาฉัน ควันในตาเธอ Cover เราไมเ่คย โกรธกันเทา่นี้เลย และไมเ่คย ตร ีชยัณรงค;์แพ็กกี ้สกลนรี √

25 แผน่ดนิไหวในใจอา้ย ตา้ร ์ตจว. X

26 จากไปอยา่งสงบ กักขังตัวเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพือ่ดับจติ ออย แสงศลิป์ X

27 ร าคาญกะบอกกันเดอ้ ทีอ่า้ยทักหา อยากใหเ้จา้ฮูว้า่ ล าเพลนิ วงศกร √

28 ทอ่งไดท้กุค า จ าไดท้กุครัง้ ตัง้แตม่ือ้ ทีอ่า้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอิน้ขวัญ วรัญญา √

29 หนา้ทีไ่ผ หนา้ทีม่ัน หนา้ทีไ่ผ หนา้ทีม่ัน มันบง่า่ยกวา่กัน ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ;กระตา่ย พรรณนภิา √

30 สงัหารหมู่ SODA5 (โซดาไฟ) X

31 บเ่ป็นหยัง กอ้ง หว้ยไร่ X

32 มาหยัง ตอนนี้ (สวนทาง) แซ็ค ชมุแพ X

33 เดีย๋วมันก็เซา เดีย๋วเฮาก็ลมื เป็นจ่ังใดล๋ะ่ตอนนี้ ตอนทีน่ ้าตาหลน่ มนีตรา อนิทริา √

34 แคล่ะเลยหรอืไมเ่คยรัก ไมโ่ทรไมต่ามไมท่วงไมถ่าม..ก็ไมม่า มิว้ส ์อรภัสญาน์ สกุใส √

35 บน่่าเฮ็ดกันดอก น่าสบิอกวา่จบ น่าสบิอกวา่เซาคบกันโลด ตร ีชยัณรงค์ √

36 โอย๊เนาะ แซ็ค ชมุแพ X

37 โอล้ะนอ้ กอ้ง หว้ยไร;่feat.ปู่ จา๋น ลองไมค์ X

38 ผูส้าวขีเ้หลา้ เมย ์จริาพร;วงค ์ชนะกันต์ X

39 หา้มตั๋ว ฮัก ฮัก ฮักเธอ แฮงกวา่ทวติเตอร์ มนีตรา อนิทริา;OG-ANIC √

40 ลมืคาว เนม สรุพงศ์ X

41 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบแ่มน่กัปตันอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก ล าเพลนิ วงศกร √

42 กตีา้รส์ายขาด ตา้ร ์ตจว. X

43 ขดีอันตราย ออย แสงศลิป์ X

44 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กับเธอ ใจยังออ่นแอ ยังแพค้ าวา่คดิถงึ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

45 นอ้งงา่ยกับอา้ยผูเ้ดยีว ล าไย ไหทองค า X

46 โรคซมึเหลา้ บอ่ยากเหลอืเศษซากความฮัก ใหอ้กุอั่ง ล าเพลนิ วงศกร √

47 อา้ยตั๋ววา่ฮักนอ้ง(Cover) เบิง่เพิน่เวา้พุ่นน่ะ กะเบิง่เพนิหา เวยีง นฤมล √

48 บไ่ปกรุงเทพฯไดบ้่ สไิปอหิล ีซั่นบอ้ นอ้งหลา่ค าแพง เตา๋ ภศูลิป์ √

49 เบดิแลว้บอ้...ฮัก เคยโพสต ์เคยแท็ก ถงึนอ้งอยูป่ระจ า ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

50 สใิหเ้วา้อหียัง(cover) ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้า่เวา้บอ่อกเป็นจัง กา้นตอง ทุง่เงนิ √

51 ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ X

52 หมอนใบเกา่ ทีต่รงนี้เคยมสีองเฮา เคยเป็นเงา อี๊ด ศภุกร พัดศรี X

53 จองศาลาใหอ้า้ยแน บไ่ดม้าเฮ็ดหนา้ซกิงกิ...เพือ่เรยีกรอ้ง ล าเพลนิ วงศกร √

54 เป็นของเธอ cover อาจจะบังเอญิทีเ่จอกัน เวลาคบกัน เอิน้ขวัญ วรัญญา √

55 เป็นหยังยังฮักอยู่ อาจสเิห็นวา่เคา้บเ่ป็นหยัง อยูล่ าพัง มนีตรา อนิทริา √

56 ค าทีบ่ก่ลา้เวา้ ผูล้างคน เกดิมาเพือ่เป็นเพือ่นกัน เน็ค นฤพล √

57 หมาใตต้ะหลา่ง บแ่มน่บฮู่ว้า่เจา้บฮ่ักอา้ยแลว้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

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

59 ชาบู ออ๊ฟ สงกรานต;์แร็พอสีาน X

60 ฮัก ฮัก ฮัก หนงิ ตน้ไมม้วิสคิ X

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน มกราคม พ.ศ.2565
หมำยเหต ุ* : เอกสำรฉบบันีไ้มส่ำมำรถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธิไ์ด ้
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เพลงฮติประเทศไทยHurtตดิชารต์ TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0265015 ท าซ า้

วันทีว่าง 13/1/2565 1 ดอกฟ้า ฉันแคค่นธรรมดา รูด้วีา่ตอ้งท าใจ LABANOON √

2 พดูไมไ่ด ้ ขอบคณุทีเ่ธอยังหว่งใยฉัน ขอบคณุทีเ่ธอยัง POTATO √

3 กลับไปกอ่นไดไ้หม ชว่ยกลับไปกอ่นไดไ้หม กลับไปกอ่นไดไ้หม NUM KALA;Urboy TJ √

4 วันเกดิฉันปีนี้ (HBD to me) วนมาอกีปีแลว้วันเกดิฉันทีไ่มม่เีธอ Three Man Down √

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

6 อยากเริม่ตน้ใหมก่ับคนเดมิ INK WARUNTORN X

7 ไมอ่ยากฟัง SERIOUS BACON X

8 ปลอ่ยปาก เพือ่นคนนงึไดเ้ขา้มาถามดว้ยความเป็นหว่ง ชนกันต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

9 เดอะ แบก (Baggage) หนักเหมอืนกันนะ แบกความสมัพันธเ์อาไว ้ Tilly Birds √

10 เธอไหวคอ่ยไป เธอรูไ้หมวา่ฉันก็เจ็บทกุท ีทีอ่ยูต่รงนี้ KLEAR √

11 หมดความหมาย ทีแ่ลว้มา อดึอัดทีต่อ้งท าเป็นไมรู่ ้ POTATO √

12 หมดรัก (EXPIRE) ก็เหนื่อยมาพอแลว้ กับทางทีแ่สนไกล LOMOSONIC √

13 บอก เธอคงเหนื่อยใชม่ัย้ เรือ่งรักระหวา่งเรา CLASH √

14 ชัว่ชวีติ ชัว่ชวีติฉัน จะดหีรอืรา้ยใครตัดสนิกัน COCKTAIL √

15 ถา้เธอรักฉันจรงิ ฉันรูด้วีา่ทกุท ีทีเ่ธอมองมาทีฉั่น Three Man Down √

16 ลมืวา่ตอ้งลมื(forgot to forget) เธอและฉันเราโอบกอดกัน ในคนืวัน GETSUNOVA √

17 ระยะเพือ่น (socialdistancing) การเป็นเพือ่นทีแ่สนด ีไมไ่ดด้เีสมอไป HYE √

18 ถา้วันนัน้ฉันกอดเธอไว ้(Acoustic Ver.)ความทรงจ า ยอ้นคนืวันเหลา่นัน้ใหห้วนมา Clockwork Motionless √

19 Undo แคเ่สีย้วนาททีีไ่มทั่นหา้มใจ ปลอ่ยใจไป ป๊อป ปองกลู;Wonderframe √

20 ดวงเดอืน คนืนี้จันทรส์วา่ง แตใ่จฉันมันอา้งวา้ง JOEY √

21 ไมไ่หวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมือ่เธอยนืยันออกมาวา่ บอย Peacemaker √

22 ไปไมถ่งึ สง่รอยยิม้ใหเ้ธอทัง้ทีห่ัวใจยังสัน่ไหว Big Ass;Wanyai √

23 เหมอืนในวันเกา่ ฉันพรอ้มเดนิทางแลว้ เสือ้ผา้กับรองเทา้ KLEAR √

24 ยิม้ บังเอญิมเีรือ่งราวใหส้ัน่ไปทัง้หัวใจ INSTINCT √

25 คนอบอุน่ ไมไ่ดจ้บีเป็นนอ้ง แตไ่มรู่ท้ าไมเธอมอง LABANOON;โอต๊ ปราโมทย์ √

26 พดูจรงิ ทรมานมานานเหลอืเกนิ ก็พยายาม MEYOU √

27 Lonely Night เป็นอกีค า่คนืกับบรรยากาศทีคุ่น้เคย เป๊ก ผลติโชค อายนบตุร √

28 หนึง่คนื ฉันก็แคเ่หงา ไมไ่ดต้อ้งการใคร ชนกันต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

29 ความคดิถงึทีฉั่นไดเ้คยสง่ไปในคนืที.่..ฝนตกอกีแลว้ คนืนี้คงหนาวกวา่คนืไหน Three Man Down;Tilly Birds √

30 รูต้ัวอกีที รูต้ัวอกีททีกุอยา่งก็หายไป รูต้ัวอกีทก็ี MEYOU √

31 สองใจ (ละครวันทอง) ถา้ฉันมเีธอเป็นเพยีงรักเดยีว และเธอมฉัีน ธนดิา ธรรมวมิล √

32 ความรัก (ล.กระเชา้สดีา) วันทีค่วามเจ็บช า้มันท าลายหัวใจ ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE √

33 หัวใจเลอืกจ า (ล.พายทุราย) นานแคไ่หนทีเ่ราไมไ่ดเ้จอกัน ชวีติเธอที่ มาเรยีม เกรย์ √

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

35 ตดิตลก เป็นแคค่นทีท่ าใหเ้ธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต๊ ปราโมทย์ √

36 อกีนานไหม กีค่รัง้ทีบ่อก หัวใจใหพ้อ กีค่รัง้ทีบ่อก หนุ่ม กะลา √

37 How are you ไมไ่ดค้ยุกับเธอมาตัง้นาน ดว้ยระยะทางเรา OHM Cocktail;NUNA NUENGTHIDA √

38 คดิถงึ ทกุๆสิง่ นัน้เปลีย่นไป เมือ่ตอนลมืตาขึน้ PALMY √

39 ความรูส้กึทีไ่มเ่คยรูส้กึ เคยคดิวา่ฉันรูจั้กกับความรัก เคยคดิวา่ GETSUNOVA √

40 เงาของเมือ่วาน เห็น แตม่ันยังไมเ่ขา้ใจ แตเ่รือ่งบาง COCKTAIL √

41 หลงทาง เหมอืนโลกหยดุหมนุ ทกุๆอยา่งชา่งเงยีบงัน CLASH √

42 ลมืกันแลว้หรอืยัง ลมืกันแลว้หรอืยัง ตอนนี้เธอท าอะไร 25 Hours √

43 คนไมม่หีัวใจ มองดเูหมอืนกับคนท่ัวไป ทีย่ังพอหายใจ ปั้น Basher √

44 ยังไงก็ตอ้งไหว(It's alright) สว่นฉันทีรั่กยังไง ก็ตอ้งไหว จะช า้ยังไง THE MOUSSES √

45 ต ารับยา ภาวนาใหล้มืใครคนทีท่ ิง้ไป The Yers √

46 เพราะหัวใจเป็นของเธอ นานไมรู่ว้า่แตไ่หน ทีฉั่นไมรู่ส้กึรักใคร Yes'sir Days √

47 วชิาตัวเบา อยูบ่นโลกใบเกา่ จมกับความปวดรา้ว คนืและ BODYSLAM √

48 อยา่พดูเลย(ดกีวา่) ใครทีเ่คยบอก วา่รักซึง้ใจจนวันนี้ ใครที่ Sweet Mullet √

49 กลัววา่ความคดิถงึของฉันจะท ารา้ยเธอจบ จบมาเนิน่นาน เจ็บมาเทา่ไหร่ และ LOMOSONIC √

50 ฆา่คนดว้ยมอืเปลา่ คนเราบทจะทิง้กันไป ท าไมงา่ยลงทกุวัน Big Ass √

51 ครึง่ๆกลางๆ กับชวีติครึง่ๆกลางๆ เหมอืนวา่ไมม่ทีาง BODYSLAM √

52 พอแลว้ ใจทีย่ังทน เธอยังจมกับความปวดรา้ว Potato √

53 จม ลลุา √

54 ความทรงจ าของ...คนชัว่คราว อา่นสมดุบันทกึ เขยีนบรรยายดว้ยลายมอื ป๊อป ปองกลู √

55 อยากใหเ้ธอเจอคนแบบเธอ อยากใหท้รมานเจ็บปวด จนลกึซึง้ จนเขา้ใจ ออ๊ฟ ปองศักดิ ์รัตนพงษ์ √

56 ส าเร็จความเศรา้ดว้ยตัวเอง ฉันสบายดเีธอ ไมต่อ้งมา take care THE WHITEST CROW √

57 Time Machine (เลอืกได)้ เธอเคยถามวา่เหนื่อยบา้งมัย้ เธอเคยถาม Kwang ABnormal √

58 ร าคาญฉันไหม ทกุสงิ ทีเ่ธอเคยใหฉั้นมาแตก่อ่น ไมม่อีกี Uefa Hari √

59 ลบเลอืน แมว้า่สวยงาม ก็เป็นไดแ้คค่วามหลัง Fool Step √

60 นรัินดร์ จากนี้จนนรัินดร ์จากฉัน สง่ใหเ้ธอ LingRom √
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