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เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264057 ทําซํา

วันทวีาง 5/8/2564 1 ผัวมา กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

2 หา้มตวั ฮัก ฮัก ฮักเธอ แฮงกว่าทวติเตอร์ มนีตรา อนิทริา;OG-ANIC √

3 แอวลนัปัด ปรมิ ลายไทย X

4 นอ้งพรอ้มเจ็บ ตะแลด๊แตด่แตด๊ นุช วลิาวัลย์ X

5 มะลอ่งกอ่งแกง่ พจน ์สายอนิดี X

6 เธอน่ารักเอาไป 1 ธง แจ๊คเด ้ลายไทย X

7 พอไดเ้ปลา่ ลําไย ไหทองคํา X

8 ร่างกายตอ้งการแฟน ก็คนอย่างฉันมันไรแ้ฟน เกดิมากําพรา้แฟน อสิร ์อสิรพงศ;์มวิส ์อรภสัญาน ์สกุใส √

9 ฮอยความทรงจํา เฟิรน์ กญัญารัตน;์เนม สรุพงศ์ X

10 คนมเีจา้ของ บังนัส วงกนัเอง X

11 ผตีายโหงกบัโลงไมย้าง วงแบเบาะ X

12 เมาทกุขวดเจ็บปวดทกุเพลง ดโูอ-เมย์ X

13 ก.ข.ค.กา้งขวางคอ เพชร สหรัตน์ X

14 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

15 ยังฮักไผอกีไดบ้่ ดกีรทีเีทลงแกว้ บอกอา้ยเทแลว้บ่เอาโซดา มนตแ์คน แกน่คนู;มนีตรา อนิทริา √

16 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

17 เรวัตตะลาฮัก กําแพงสงูเพยีงฟ้า ลลีาวดอีา้ยขว้มบ่ไหว เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

18 ใหเ้หลา้ดแูลกู มกิซ ์ถริวทิย;์ศาล สานศลิป์ X

19 เมาบ่ลมื กระตา่ย พรรณนภิา X

20 โรคซมึเหลา้ บ่อยากเหลอืเศษซากความฮัก ใหอุ้กอัง ลําเพลนิ วงศกร √

21 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

22 หนา้ทไีผ หนา้ทมีัน หนา้ทไีผ หนา้ทมีัน มันบ่ง่ายกว่ากนั ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ;กระตา่ย พรรณนภิา √

23 เมามาย กระตา่ย พรรณนภิา;เนย นฤมล X

24 ศาลาคนเมา ดอกแค ท็อปไลน์ X

25 โสดเองนักเลงพอ เมอืโลกทงัใบ ไม่มแีคเ่ธอเพยีงคนเดยีว หญงิล ีศรจีุมพล √

26 ผูส้าวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

27 สอ่หลอ่แสแ่หล่ มอืนีเซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟังเพลงฮา้นเกา่ ตกัแตน ชลดา √

28 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

29 ปลอ่ยนําใสน่านอ้ง เพชร สหรัตน;์แพรวพราว แสงทอง X

30 ครางชอือา้ยแน ศรจีันทร ์วสี;ีตา้ร ์เพ็ญนภา แนบชดิ X

31 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

32 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

33 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

34 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

35 ไม่ไดห้มดรักแตห่ัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหห้่าง จากความชาํ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

36 แฟนเก็บ อย่าใหใ้ครรูว้่าเราคบกนั คอืคําทเีธอ ตกัแตน ชลดา √

37 สงันําตาไม่ได ้ เป็นแคค่นทเีคยสาํคญั เป็นความฝันทเีกอืบ เอนิขวัญ วรัญญา √

38 ตวัจรงิขา้งใจ เห็นอยู่เดอ้ สายตาของเธอเวลาบังเอญิ ลําเพลนิ วงศกร √

39 โพสตเ์ขาเจา้เมนต์ ไวใ้จเขา เชอืใจเขาเบดิซอุย่าง ตร ีชยัณรงค์ √

40 ผ่านมาแคใ่หจํ้า เธอแคเ่พยีงหลงทางอา้ยแคย่่างเขา้มา กา้นตอง ทุง่เงนิ √

41 นอ้งมผัีวแลว้ สองขาคูน่ ีทมีันเคยเดนิเคยีงอา้ย ดอกออ้ ทุง่ทอง √

42 ขอโทษทลีมืบ่ได ้ หัวใจบ่เคยเดนิลงซน้ วกวนเดนิบ่เคย พ ีสะเดดิ √

43 วรรณคดสีชีมพู ยอมจํานน แลว้คนอย่างเธอ ตอ่ใหใ้ครจะมาเสนอ เปาวล ีพรพมิล;Maiyarap √

44 อา้ยพามา เขาพาไป โว.่.โว เป็นยอ้นความไวใ้จ เฮ็ดใหอ้า้ย OG-ANIC;ลําเพลนิ วงศกร √

45 เลว ออย แสงศลิป์ X

46 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

47 นางฟ้าหนา้รถแห่ เสยีงกลอนสนัน หลงัคาสนัตกึๆ ปลกุใจ เตา๋ ภศูลิป์ √

48 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แว๊บเดยีวแคด่ ูก็ทําใหรู้ว้่าเธอนะ หญงิล ีศรจีุมพล √

49 เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไป ลํายอง หนองหนิห่าว √

50 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264030 ทําซํา

วันทวีาง 5/8/2564 1 นําตาหยดยังกด like รูเ้ต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได ้ ตา่ย อรทยั √

2 เพอืนแทค้อืนําตา จงไหลออกมาเถดินําตาถา้อยากจะไหล ศริพิร อําไพพงษ์ √

3 สงันําตาไม่ได ้ เป็นแคค่นทเีคยสาํคญั เป็นความฝันทเีกอืบ เอนิขวัญ วรัญญา √

4 นาทเีดยีวเพอืรัก ทงัชวีติเพอืลมื เธอเคยฟังคําทเีธอเองพูดไปบา้งไหม ตกัแตน ชลดา √

5 คําว่าจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรยีมจะไปแลว้ใชไ่หม ก็เห็นเธอ เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

6 ไม่รอ้งไห ้ไม่ใชไ่ม่เจ็บ เจ็บแคไ่หน ตอ้งยอมแคไ่หน ใครเขา ตา่ย อรทยั √

7 ทนพษิบาดแผลไม่ไหว ดงักบัโดนมดีโกนกรดีลงกลางใจ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

8 โหดเลวดี ถามเจา้ของเป็นหยังจังทนเขาคกั ดอกออ้ ทุง่ทอง √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

รายชอือลับมัเพลง
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9 ใหเ้อนินอ้งว่า..ผูส้าวเกา่ อย่าตกใจเดอ้ ถา้เปิดไลนเ์จอชอืผูส้าว ศริพิร อําไพพงษ์ √

10 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

11 นอ้งไดต้าย อา้ยไดแ้ตง่ มอืทอีา้ยกนิดอง..นอ้ง นังฮอ้ง..ไห ้ ตกัแตน ชลดา √

12 รถไฟสายนําตา เสยีงหวูดรถไฟบาดใจนอ้งใหต้อ้งเศรา้ ตา่ย อรทยั √

13 คนบ่มใีจ ไหนบอกคดึฮอด แคก่อดก็บ่เต็มใจ ศริพิร อําไพพงษ์ √

14 ผเีสอืใจรา้ยกบัดอกไมใ้จอ่อน นเีรารักกนั หรอืเพยีงแคฉั่นรักเธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

15 สาเหตแุทจ้รงิ..ททํีาผูห้ญงิเสยีใจ เป็นเพยีงผูห้ญงิ เลยตอ้งถกูทํารา้ย ตกัแตน ชลดา √

16 ขอเป็นคนรักอกีสกัคนื ไม่รักก็ตอ้งเลกิ ก็รูต้อ้งเป็นอย่างนัน เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

17 ตวัใหค้ดึฮอด อา้ยคงบ่ฮักนอ้งอย่างจรงิใจ สงิเวา้กนั ตา่ย อรทยั √

18 อา้ยเขยีนอ้งถมิ บ่แม่นลกูฟตุบอลแตน่อ้งกะโดนเขยี กา้นตอง ทุง่เงนิ √

19 ขอ้อา้ง...คนเบดิใจ คําว่าบ่ว่างคอืขอ้อา้งของคนเบดิใจ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

20 ผูแ้พข้อแคเ่บอร์ เมอืสทิธขิองใจ บ่ ไปถงึฝังของแฟน ศริพิร อําไพพงษ์ √

21 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

22 ของขวัญหรอืของเหลอื ตงัใจมาใหห้รอืเปลา่ หรอืว่าเก็บเอาเศษ ตกัแตน ชลดา √

23 ไร่ออ้ย รอยชาํ นอ้งตอ้งมาแสนเศรา้อยู่ในไร่ออ้ย ตา่ย อรทยั X

24 มากอ่นไดห้นา้ มาชา้ไดใ้จ ดกีว่าก็แคม่ากอ่นนอกนันถกูบนัทอนใจ ศริพิร อําไพพงษ์ √

25 หากบ่เคยฮักอา้ย แตก่อ่นแตก่นัีนหนาอา้ยเคยสญัญาว่า เอนิขวัญ วรัญญา √

26 แผลเป็นวันวาเลนไทน์ ไม่อยากใหถ้งึวันวาเลนไทน์ ตกัแตน ชลดา √

27 เคลยีรก์บัเขาใหจ้บ คอ่ยมาคบกบัฉัน เขาโทรมาถามว่าเธออยู่ดว้ยไหม เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

28 ตดิ ร.วชิาลมื วธิลีมืเขาจะเขา้โรงเรยีนทไีหน เอนิขวัญ วรัญญา √

29 ปรญิญาเจ็บ ถงึบ่ฮูจ้รงิแตล่กูผูห้ญงิทกุคนรูส้กึ ศริพิร อําไพพงษ์ √

30 ผูห้นีชาํ ชาํใจจงึจากอสีานบา้นทุง่ หนีเขา้เมอืงกรุ ตา่ย อรทยั √

31 บ่ฮักกะใหห้ลโูตน คนบ่ฮูจ้ักกนัรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุง่เงนิ √

32 ฝาก บ.ข.ส. ดว่น บ.ข.ส. พาอา้ยลบัลาขอบฟ้า ดอกออ้ ทุง่ทอง √

33 รักนอกหัวใจ นอ้งโดนไลอ่อกมานอกหัวใจ ศริพิร อําไพพงษ์ √

34 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กบัเธอ ใจยังอ่อนแอ ยังแพค้ําว่าคดิถงึ เอนิขวัญ วรัญญา √

35 ฉันไม่ใช ่หรอืเธอไม่พอ คนหนงึคน เธอว่าทนเจ็บไดก้คีรงั ตกัแตน ชลดา √

36 อา้ยลมืทกุคํา นอ้งจําทกุนาที ลมืกนังา่ยคกัเนาะ นีบ่คนเคยฮักกนั ตา่ย อรทยั √

37 กอดคนนอกใจ บ่ไดโ้ดนหลอกแตถ่กูนอกใจ ถงึจับบ่ได ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

38 ลบเบอรก์็ลมืเธอไม่ได ้ เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาใหไ้ด ้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

39 ยากกว่ารักคอืลมื กว่าคนสองคนจะมาพบเจอ ตกัแตน ชลดา √

40 ไม่มใีครแทนใครไดพ้อดี ก็รูว้่าเธอนันเหงา ตงัแตท่เีขาทงิไป เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

41 รอ้งไหใ้กลห้นองหาน คําคํา แลงลงแดดอัสดง ตา่ย อรทยั √

42 ผ่านมาแคใ่หจํ้า เธอแคเ่พยีงหลงทางอา้ยแคย่่างเขา้มา กา้นตอง ทุง่เงนิ √

43 สาวสรุนิทรก์นินําตา บองเอย บองเอย สะเดย๋ลมืเลย ศริพิร อําไพพงษ์ √

44 หัวใจทถีกูอา้ยทงิ ทกุหยดนําตาบ่ไดม้าฟรีๆ  แตแ่ลกดว้ยใจ ตา่ย อรทยั √

45 จูบแลว้ลา ลมจูบลบูไลข้า้วรวงจนเม็ดขา้วร่วง ตกัแตน ชลดา √

46 คําขอจากว่าทคีนถกูทงิ ฟังฉันสกัหนงึนาท ีกอ่นทจีะทงิกนัไป เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

47 จะหายใจยังไงไม่ใหค้ดิถงึ กลนัใจนกึภาพเธอเอ่ยคําลาเมอืรูล้ว่งหนา้ เอนิขวัญ วรัญญา √

48 คดึนําเขาเฮ็ดหยัง ผูช้ายคอืเจา้กนิเหลา้บ่คอืดอกอา้ย ดอกออ้ ทุง่ทอง √

49 ขอสทิธแิคร่อ้งไห ้ ชาตนิเีกดิมา เหมอืนเทวดาไม่รัก ตา่ย อรทยั √

50 จากทงัทเีจ็บ ขอออกความเห็นเป็นหยดนําตา ศริพิร อําไพพงษ์ √

51 มงึเป็นบา้ติ มงึเป็นบา้ตบิักหัวใจ สฮิักเขาไปใหไ้ด ้ ลําเพลนิ วงศกร √

52 ทอ่งไดท้กุคํา จําไดท้กุครัง ตงัแตม่อื ทอีา้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอนิขวัญ วรัญญา √

53 กลบัไปก็เป็นสาํรอง อา้ยวดิโีอคอล มาออ้นมางอ้ ตา่ย อรทยั √

54 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

55 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

56 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

57 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

58 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

59 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

60 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

61 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

62 ยังใหห้น่อยไปอกีบอ้ อยากหอมแกม้กะใหแ้ลว้ อยากเฮ็ดหยังกะให ้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

63 ฝ้ายผูกแขนเปือนเหงอื ฝ้ายผูกแขนเสน้ขาว ทมีันเกา่จนผูส้าวถาม เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

64 กอ่นสไิป อยู่ซอืซอืเจา้กะมาเฮ็ดแบบน ีอยู่ซอื พ ีสะเดดิ √

65 สอ่ยกลบัมาเฮ็ดใหล้มื ยามมใีจ เจา้กะเฮ็ดใหฮ้ัก ยามเซาฮัก เสถยีร ทํามอื √

66 ไม่เป็นแบบนไีดไ้หม(Acoustic Versionถา้รูก้็คงไม่รัก ทรีักเพราะว่าไม่รู ้ เปาวล ีพรพมิล √

67 เคลยีรก์บัเขาใหจ้บ คอ่ยมาคบกบัฉัน เขาโทรมาถามว่าเธออยู่ดว้ยไหม เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

68 สงันําตาไม่ได ้ เป็นแคค่นทเีคยสาํคญั เป็นความฝันทเีกอืบ เอนิขวัญ วรัญญา √

69 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

70 หมาวัด ไดแ้ตถ่ามเจา้ของสมุอื ว่าเฮาคอืเป็นคน ลําเพลนิ วงศกร √

71 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

72 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลยีนใจอา้ย ตา่ย อรทยั √

73 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

74 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

75 เบดิแลว้บอ้...ฮัก เคยโพสต ์เคยแท็ก ถงึนอ้งอยู่ประจํา ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

76 รักแทบ้่ไดแ้ปลว่าโง่ ผดิมากไหมทรีักเขาจนหมดใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

77 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

78 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

79 นอ้งไดต้าย อา้ยไดแ้ตง่ มอืทอีา้ยกนิดอง..นอ้ง นังฮอ้ง..ไห ้ ตกัแตน ชลดา √

80 มากอ่นไดห้นา้ มาชา้ไดใ้จ ดกีว่าก็แคม่ากอ่นนอกนันถกูบนัทอนใจ ศริพิร อําไพพงษ์ √
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81 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กบัเธอ ใจยังอ่อนแอ ยังแพค้ําว่าคดิถงึ เอนิขวัญ วรัญญา √

82 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

83 วันทบี่มอีา้ย ฟ้าเอ๋ย มไีวเ้ฮ็ดหยัง ถา้อา้ยบ่นัง ตา่ย อรทยั √

84 อา้ยบ่แม่นเขา ยามนําตายอ้ย อา้ยคอยซบัดว้ยใจฮัก มนตแ์คน แกน่คนู √

85 กอ้นขฟ้ีา อยู่ใตฟ้้ากะบ่ไดย้่านฝน ฮักผูล้างคนเลยบ่ เตา๋ ภศูลิป์ √

86 ถอยใจ บ่คดิว่าความฮักเฮาสเิป็นแบบนี เบลล ์นภิาดา √

87 ยากสาํหรับอา้ย งา่ยสาํหรับเขา เพยีงแคอ่ยากม ีอยากมโีอกาสพบหนา้ ตร ีชยัณรงค์ √

88 เรมิทเีพอืน..จบทเีพอืน กนิขา้วกบัเธอ เดนิกบัเธอ กลบับา้น แพรวา พัชรี √

89 ยังไม่ตายอกีหรอื ยังไม่ตายอกีเรอะ ถอ้ยคําทเีธอทกัทาย แชม่ แชม่รัมย์ √

90 หากบ่เคยฮักอา้ย แตก่อ่นแตก่นัีนหนาอา้ยเคยสญัญาว่า เอนิขวัญ วรัญญา √

91 คนทใีชไ่ดแ้คม่อง แคค่ดิถงึเธอ ก็เหมอืนลว่งเกนิมากไป ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

92 กอดคนนอกใจ บ่ไดโ้ดนหลอกแตถ่กูนอกใจ ถงึจับบ่ได ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

93 เหตเุกดิทเีธอ ผลอยู่ทฉัีน ฉันไม่ใชค่นเรมิ แตห่นีความผดิไม่พน้ ตกัแตน ชลดา √

94 กงิไมบ้่วเิศษ อา้ยเวา้หยังบ่ได ้อา้ยเฮ็ดหยังบ่ได ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

95 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

96 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้(Cover) เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

97 บ่น่าเฮ็ดกนัดอก น่าสบิอกว่าจบ น่าสบิอกว่าเซาคบกนัโลด ตร ีชยัณรงค์ √

98 ขอโทษทลีมืบ่ได ้ หัวใจบ่เคยเดนิลงซน้ วกวนเดนิบ่เคย พ ีสะเดดิ √

99 ง่ายเนาะ ง่ายเนาะ..แคบ่อกว่าพอคําเดยีว ลําเพลนิ วงศกร √

100 อย่าเพงิทําใหเ้สยีใจ บางทโีทรไปหาบ่อยจนอาจทําใหรํ้าคาญ เสถยีร ทํามอื √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264044 ทําซํา

วันทวีาง 5/8/2564 1 เรอืงทขีอ ขอบคณุทเีธออยู่ ขอบคณุทไีม่ห่าง ลลุา √

2 ตุก๊ตาหนา้รถ ฉันจะเป็นตุก๊ตาหนา้รถ ตอนเธอขบัรถ ลลุา √

3 ความหวาน(Sweet) แลว้ฉันก็ไดรู้ว้่าเธอนันสาํคญัมากเพยีงไร ลลุา √

4 ทะเลสดีํา ช.ทะเลสดีํา ไม่มแีสงไฟ มองไม่เห็นทาง ลลุา;อทิธพิงศ ์กฤดากร ณ อยุธยา √

5 รักปาฏหิารยิ ์(ละครรักปาฏหิารยิ)์ ในวันททีอ้งฟ้าสหีม่น ตอ้งเจอกบัหยาดฝน ลลุา √

6 มันคอืความรัก ฉันเองก็งง ไม่เคยเป็นแบบนเีลย ลลุา √

7 รักคําโตโต นับตงัแตว่ันนัน วันทเีราไดพ้บกนั ลลุา;เบน ชลาทศิ √

8 ห่างไม่ไกล เวลาทสีองเราตอ้งอยู่ไกล อยากรูเ้ธอ ลลุา √

9 เวลาจะชว่ยอะไร มแีตค่นคอยพูดว่าไม่เป็นไรนะ ลลุา √

10 นานๆ นะๆ คดิไม่ถงึว่าจะไดเ้จอ เธอกบัฉันแค่ ลลุา √

11 ไม่อยู่ในชวีติแตอ่ยู่ในหัวใจ กว่าจะผ่านจะพน้วันเวลา ทจีะยอมรับ ลลุา √

12 จม ลลุา √

13 Status feat.Ben Bizzy ฉันรูว้่าเธอก็รูส้กึ และรูว้่าเธอจรงิใจ ลลุา;Ben Bizzy √

14 มเีหมอืนไม่มี จะลองบอกเธอว่าไม่รักสกัท ีอยากรูว้่า ลลุา √

15 ดาวเสาร์ เวลานีจะมอีะไรทสีวยงาม เทา่กบัการ ลลุา √

16 มงกฏุดอกไม ้ เคยแอบคดิ เคยแอบฝัน แตว่า่ฉัน ลลุา √

17 ฉันจะกอด (Hug) ฉันจะไม่ยอมบอกรักใครเพราะเหงาใจ ลลุา √

18 ไม่มอีะไรทเีป็นไปไม่ได ้(Possible) วันทฟ้ีาดไูม่คอ่ยเป็นใจอาจทําให ้ ลลุา;Singular √

19 ในวันทเีราตอ้งไกลห่าง ในวันทเีราตอ้งไกลห่าง ในวันทเีธอ ลลุา √

20 อย่ามองมาไดม้ยั อย่ามองมาไดม้ยั หยุดสง่ยมิไดม้ยั ลลุา;กฤษตกิร พรสาธติ √

21 ฤดคูวามรักผล ิ(Spring) ครงัแรก ยังไม่รูจ้ัก แลว้เกดิกลายเป็น ลลุา √

22 เรอืงมหัศจรรย์ บนโลกนีมคีนเป็นลา้นคน ทกุคนมี ลลุา √

23 ราตรนีี..(ยังอกีแสนไกล) หันไปมองนาฬกิา ฉันรูส้กึว่าเดนิชา้ ลลุา √

24 รักไม่รัก เปิดฉากดว้ยการไดเ้จอเธอ แลว้ฉันก็ ลลุา √

25 อยากบอกว่ารัก อยากเดนิเคยีงขา้งเธอ อยากจูงมอืของเธอ ลลุา √

26 ภาพจํา จากวันนันทเีธอผ่านมา โชคชะตาใหเ้รา ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

27 พรุ่งนีคอ่ย (Cheat Day) รูน้ะว่ามันไม่ควรและดเูป็นคนไม่ดซีะเลย ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

28 ปลอ่ย เก็บอารมณ์ เก็บเอาเรอืงราวนันทงิไป ป๊อป ปองกลู √

29 ตอบยังไง ไดเ้จอกบัเธออกีครัง อยากทกัทายแตว่่า ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

30 ไดอ้ะไร แคเ่ห็นเขานันมรีอยยมิ เธอก็สขุหัวใจ ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

31 แพค้ําว่ารัก เคยโดนทําใหเ้จ็บไปทงัหัวใจ เป็นเพราะ Calories Blah Blah √

32 คนทไีม่เขา้ตา มองใครตอ่ใครทเีดนิจับมอืเกยีวกนั Calories Blah Blah √

33 อยากรู.้..แตไ่ม่อยากถาม ไดช้ดิเพยีงลมหายใจ แคไ่ดใ้ชเ้วลา Calories Blah Blah √

34 ไม่มใีครชนะตลอดกาล ใครเลา่จะชนะทกุครัง ตอ้งมบีา้งทแีพ ้ ป๊อป ปองกลู √

35 ไม่มใีครยังไงก็มเีธอ กบัชวีติทมีันไม่ม ีหลกัประกนัอะไร ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป);ปราโมทย ์ปาทาน;เจนสิ √

36 ระหว่างทรีอเขา คนเพยีงคนเดยีว ในเวลานทีเีธอ ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป);ธรี ์ไชยเดช √

37 ยงิไม่รู ้ยงิตอ้งทํา จะเกดิอะไรพรุ่งนฉัีนเองไม่รูซ้กัอย่าง ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

38 ฤดอูกหัก มฤีดนูงึ มันชา่งยาวนาน ยังไม่แปรเปลยีน Calories Blah Blah √

39 ปิดประตู ทกุวันยังนังตรงทเีดมิ ตรงทเีธอเคยอยู่ ป๊อป ปองกลู √

40 North Star คนืนี ไม่รูเ้ป็นอะไร อยู่ดีๆ  อยากมอง Calories Blah Blah √

41 ภาษาดอกไม ้ ใหด้อกกหุลาบสแีดง มันแปลว่ารักหมดใจ Calories Blah Blah √

42 ยังเหมอืนเดมิ เหมอืนเดมิ ก็ฉันยังคงเหมอืนเดมิ Calories Blah Blah √

43 คนทถีกูลมื ก็ยังนกึถงึวันนันทเีราเคยรักกนั Calories Blah Blah √

44 ดาว (นังเลน่ เวอรช์นั) ในคนืนมีดีาวเป็นลา้นดวง แตใ่จฉัน ป๊อป ปองกลู √

45 อย่าไปไหนอกีนะ ทกุวันตงัแตเ่ธอเดนิจากฉันไป รูไ้หม Calories Blah Blah √

46 ปาฏหิารยิท์รีอคอย เคย แอบมองเธออย่างนัน เคย เก็บไป Calories Blah Blah √

47 รักแทอ้ยู่เหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯเวลาทลีว่งเลย นันทําใหค้นเปลยีนไป Calories Blah Blah √

48 ใหร้ักเดนิทางมาเจอกนั(ล.4หัวใจแห่งขนุเขาตน้เหตขุองความเสยีใจ ก็คอืความจรงิ ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป);Bowling √

49 จดื อยู่มาก็นาน จนความหวานเรมิจดื ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
รวมฮติเพลงดงัสดุคุม้ สตรงิ Vol. 8
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50 กํานันทองหลอ่ หลงรักลกูสาวกํานัน ยนืยันดว้ยชวีี ป๊อป ปองกลู;โอ๊ต ปราโมทย์ √

51 หัวใจรอคําว่ารัก กนั นภทัร X

52 ถา้เลอืกได ้ แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ X

53 รักแทอ้ยู่เหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯเวลาทลีว่งเลย นันทําใหค้นเปลยีนไป กนั นภทัร √

54 ใกลแ้คล่มหายใจ แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ X

55 กอด กนั นภทัร X

56 ไม่มเีธอไม่ตาย ตอนนีมเีพยีงแคเ่รามสีองคนเทา่นัน แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ;Two Pee √

57 ครงึใจ แมว้่าเขาจะทงิเธอไป หัวใจเธอมแีตเ่ขา กนั นภทัร √

58 ทหีนงึในหัวใจเธอ(ล.สงครามนางงาม ก็เทา่ทฉัีนมอียู่ ก็ใหเ้ธอหมดแลว้ แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

59 ขา้งๆหัวใจ (ละครเรอืนแพ) พยายาม ทําความเขา้ใจ สายตาเวลา กนั นภทัร √

60 นําตาหยดสดุทา้ย ในเวลาทบีนทอ้งฟ้ามดืลง มดืลง แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

61 ระยะทําใจ เจ็บและจรงิๆก็พรอ้มจะไป แตว่ันนีเธอ กนั นภทัร √

62 ความผูกพัน(ซอืความรักไม่ได)้ ฉันเขา้ใจแลว้ เธอไม่ตอ้งห่วง ฉันคง แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

63 อยู่เพอืรัก (ละครจา้วพายุ) จากชวีติ ทอียู่ลําพังไม่มจีุดหมาย กนั นภทัร √

64 ขอบฟ้าไม่มจีรงิ (ละครลายหงส)์ หากยอ้นไปมองด ูเมอืครังวันวาน แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

65 คําสญัญา (ละครคูก่รรม) ฉันไม่ไดต้อกยํา ฉันไม่ตําหนิ กนั นภทัร √

66 แคค่ําคําเดยีว (ละครมาลยัสามชาย) เธอจะรูไ้หม ตรงนมีใีครคนหนงึ สงิที แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

67 พมิพไ์วใ้นใจ รู.้..ฉันรูว้่ามันผดิ กบัความคดิทมีัน กนั นภทัร √

68 ใชท่สีดุ หยุดทเีธอ ถา้เราหาคนทดีทีสีดุ ก็คงไม่รูจ้ะได ้ แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

69 ใกลช้ดิแพค้ดิถงึ(ซรีสี ์My Dear Loserจะอยู่จนเธอหายด ีอยากเห็นเธอยมิขนึได ้ กนั นภทัร √

70 มหันตภยั ไม่รูเ้มอืไร ไม่รูเ้มอืไรทชีวีติฉัน แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

71 นําตาแสงไต ้(ละครเรอืนแพ) นวลเจา้พเีอย คํานอ้งเอ่ยลําครําครวญ กนั นภทัร √

72 อสีา (ละครอสีา) ผ่านมา ผ่านไป ฤาหัวใจไม่เคยหยุดพัก แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ X

73 คนทไีม่คูค่วร(ล.เพอืเธอ) ขอบคณุวันเวลา ทมีเีธอเขา้มา ใหรู้ว้่า กนั นภทัร √

74 ของตายทอียากหายใจ (ละครเวทรีักจับใจของชนินมีันหมดความหมาย แตเ่ธอยัง แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

75 เธอเป็นของเขา (ล.สายรัก สายสวาท)เพราะโชคชะตา ลขิติใหม้ารักเธอ แลว้ใย กนั นภทัร √

76 ไม่เหลอืเหตผุลจะรัก ผูห้ญงิคนนงึเวลามใีจ ก็มักจะหาเหตผุล แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

77 หนงึในพันลา้น คนทมีรีอยยมิ เวลาองิกายซบลงตกันอน กนั นภทัร √

78 หนงึนาททีไีม่เหลอืใคร ฉันรูว้่าสงิทแีลว้มา ฉันทําผดิอย่าง แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ;ซลิว ีภาวดิา มอรจิจิ √

79 เหวยีงก็รัก เธอดดูเีวลามองฆอ้น ยงิเธองอน...ยงิชอบ กนั นภทัร √

80 Baby,it's you ใครจะเขา้มาเตมิหัวใจใหเ้ต็ม... แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

81 เทา่ทรีูค้อืฉันรักเธอ เธอจะยังไงไม่รู ้เทา่ทรีูค้อืฉันรักเธอ กนั นภทัร √

82 มแีคห่ัวใจ (ละครสกลุกา) ฉันคงไม่กลา้ ทจีะไขว่ควา้ใหไ้ดเ้ธอมา แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

83 คนไม่สาํคญั (ละครบัลลงักเ์มฆ) แมไ้ม่ใชค่นโปรด อย่างคนอนืเขา กนั นภทัร √

84 แสงและเงา Ver.Pop(ละครเงาอโศก) มชีวีติเกดิมาก็เหมอืนเงา ทเีฝ้ารอ แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

85 ปลกุฉันไดไ้หม รอ..เธอโทรมาคยุทกุๆคนื ทงัทเีธอ กนั นภทัร √

86 เมอืสองเราไดพ้บกนั พรหมลขิติ ตลอดชวีติฉันเชอืว่ามี แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

87 กาลเวลา เธอยังจําวันเหลา่นันไดห้รอืเปลา่ กนั นภทัร √

88 ไม่สวยเลอืกได ้ ไม่ใชน่างฟ้า สอ่งกระจกแลว้ก็พอเห็นอยู่ แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

89 พมิพไ์วใ้นใจ รู.้..ฉันรูว้่ามันผดิ กบัความคดิทมีัน กนั นภทัร √

90 แลว้ฉันจะรักเธอไดอ้ย่างไร (ละครสกลุกาเราเจอกนั เพราะคูก่นัหรอืกรรมแตช่าตไิหน แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

91 พยุง เหนอืย แทบยนืไม่ไหว ก็ยังมใีครมาพยุง กนั นภทัร √

92 เพงิรูต้วัเอง (ละครเงาพราย) กอ่นนันคําว่าเหงาจับใจ อยู่ไหนก็ แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

93 หวังดปีระสงคร์ัก มสีงิใดแอบแฝงในใจ หรอืเปลา่ กนั นภทัร;VieTrio √

94 กามเทพ เพราะเรา ใกลก้นัมากมายเทา่ไหร่ แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

95 อาจเคยเป็นคนไม่ด ี(V.POP) ฉันเคยกลวั คอยกลวัจะมสีกัวัน ความหลงั กนั นภทัร √

96 ไม่มใีครยอมใคร(Ost.ชงิรัก รษิยา) ชว่ยไปบอกเขา...ว่าเรานันรักกนัอยู่ แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ;พรนี รวสิรารัตน ์พบิูลภานุวัธน√

97 แคค่ดิถงึกนั เป็นไดด้งัลม ยามทเีธอเงยีบเหงา กนั นภทัร √

98 ฉันจะไม่ยุ่งเกยีวกบัมันอกีเลย นอนจมกองนําตา โหยหาเขาทงัวัน แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

99 อยากใหร้ักมากกว่า เธอว่าฉัน น่าคบหา และน่าสนทิสนม กนั นภทัร √

100 ทางเดนิแห่งรัก (ล.นางสาวไม่จํากดันามสกลุก็ยังคงเดนิทางและยังคงเดนิไป แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264036 ทําซํา

วันทวีาง 5/8/2564 1 ด.ีเจ.เสยีงใส (พูด) สวัสดคีรับทา่น นันทดิา แกว้บัวสาย √

2 เพยีงแคใ่จเรารักกนั เพยีงอยู่ในวงแขนคณุอบอุ่นในหัวใจ วยิะดา โกมารกลุ ณ นคร √

3 ฝัน..ฝันหวาน ไดแ้ตฝั่นหวาน ไดแ้ตเ่พอ้ไป ผุสชา โทณะวณกิ √

4 เรามเีรา แตก่อ่นแตไ่รไม่เคยอุ่นใจ ฐติมิา สตุสนุทร(แหวน) √

5 แปลกตรงทหีัวใจ เพยีงเจอกนัครู่เดยีว ศรัณย่า สง่เสรมิสวัสด ิ √

6 บทเรยีนสดุทา้ย รักเป็นเชน่ใด อยากได ้ มาลวีัลย ์เจมน่ีา √

7 อุปสรรค มันเป็นยังไง ไอเ้รอืงอะไรทมีันทําลําบาก เสาวลกัษณ์ ลลีะบุตร(แอม) √

8 พลกิล็อค จะไม่รักก็ไม่บอก หลอก ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

9 ควักหัวใจ หลายครงัทใีจตอ้งเจ็บ ใหม่ เจรญิปุระ √

10 แตก-หัก แตกเป็นแตกแบกเอาไว ้ มาชา่ วัฒนพานชิ √

11 ฉันเลยโอเค เขายมิๆ เขาน่ะชอบ เพ็ญพักตร ์ศริกิลุ √

12 ฉันรู ้ ฉันรูเ้ธอมอีดตีในใจ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

13 วันหนงึ วันหนงึ ตนืขนึมาในความรูส้กึใหม่ อลสิา อนิทสุมติ(ยู่ย)ี √

14 คดิไม่ถงึ กว่าจะมารักกนั ผูกพัน นันทนา บุญ-หลง √

15 เธอบอกใหล้มื เธอมาบอกลา บอกให ้ บุปผา ธรรมบุตร √

16 กอดหมอน กอดหมอน รอ้งไห ้ สนิจัย หงษ์ไทย(เปลง่พานชิ) √

17 สงสารกนัหน่อย ในวันทเีธอเลกิไป มาลวีัลย ์เจมน่ีา √

18 เพราะเขาคนเดยีว เดนิเรอืยเปือย ใหม่ เจรญิปุระ √

เพลงฮติเกดิทนั Divas 90 s
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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19 อาจจะเป็นคนนี ผ่านความระทม ฐติมิา สตุสนุทร(แหวน) √

20 คดิถงึคนแปลกหนา้ ฉันไม่รูม้ันเกดิไดไ้ง ฉันไม่รู ้ เสาวลกัษณ์ ลลีะบุตร(แอม) √

21 ฉันจะยนืขา้งเธอ อ่อนแอมากใชไ่หมเหนือยลา้อะไรมากมาย เสาวนติย ์นวพันธ(์กบ) √

22 อดใจไม่ไหว เป็นเพราะฉัน มันคงอ่อนแอ มาชา่ วัฒนพานชิ √

23 อุ่นใจ วันเวลาทลีว่งเลย มันซอือะไรมากมาย ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

24 ทอฝัน ทลีะนดิ ทลีะนอ้ย สนิจัย หงษ์ไทย(เปลง่พานชิ) √

25 คนไม่รักดี ตายไปเถอะ รบีไปตาย เพ็ญพักตร ์ศริกิลุ √

26 ก็แคเ่สยีดาย มันเสยีดาย แคเ่พยีงเสยีดายมากกว่า อลสิา อนิทสุมติ(ยู่ย)ี √

27 รักเธอคนเดยีว ในชวีติผูห้ญงิหนงึคนคงตอ้งการผูช้าย นันทนา บุญ-หลง √

28 เพอืนไม่ทงิกนั เราเคยเกลยีดกนัเเมอื นรนิทร ณ บางชา้ง √

29 ดกีว่าเสยีใจ บอกกนัมาเลยดกีว่า ฐติมิา สตุสนุทร(แหวน) √

30 เขยีนไวข้า้งเตยีง ใจเล็กๆ มันเจ็บลกึๆ อยู่ลบัๆ นันทดิา แกว้บัวสาย √

31 เล็ก ๆ นอ้ย ๆ เรามกีนัแคเ่พยีงสองคน มาลวีัลย ์เจมน่ีา;ไพบูลยเ์กยีรต ิเขยีวแกว้(ปัน √

32 สองเวลา ถงึแมเ้ราจะห่างกนัไป ศรัณย่า สง่เสรมิสวัสด ิ √

33 จรงิใจไวก้อ่น เคยแตทํ่าอะไรทดีี ใหม่ เจรญิปุระ √

34 พูดอกีที ก็ชอบมาก ทเีธอบอกว่ารัก ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

35 โลกเอยีง โลกจะเอยีง ก็ปลอ่ย มาชา่ วัฒนพานชิ √

36 เรอืงคอขาดบาดตาย เรอืคอขาดบาดตายคลา้ยๆ นันทนา บุญ-หลง √

37 ขออภยัไวก้อ่น ขออภยัไวก้อ่นเพราะไม่ นรนิทร ณ บางชา้ง √

38 ขอแคม่เีธอ กาลเวลาพาฉันเวยีนวน วยิะดา โกมารกลุ ณ นคร √

39 กดดนั เคยเธอเคยบา้งไหม ตอ้งเป็น เสาวลกัษณ์ ลลีะบุตร(แอม) √

40 รูว้่ามันไม่จรงิ รูต้วัเองหรอืเปลา่ บุปผา ธรรมบุตร √

41 คนืเหงา คําแลว้ แตใ่จก็ยังไม่หลบั ผุสชา โทณะวณกิ √

42 หา้มใจยังไง เหมอืนตะวันจากฟ้า สนิจัย หงษ์ไทย(เปลง่พานชิ) √

43 เหนอืยเกนิไปหรอืเปลา่ เหนอืยเกนิไปรเึปลา่ กบัความรักของเรา เสาวนติย ์นวพันธ(์กบ) √

44 ไม่ยอมหมดหวัง ก็เคยฝันใฝ่ และเคยมนัใจในวันนี เจนนเิฟอร ์คมิ √

45 ขอเพยีงทพีักใจ เดนิอยู่กลางลมฝน มาลวีัลย ์เจมน่ีา √

46 นอ้ยไปอกีหรอื นอ้ยไปอกีหรอืทใีห ้ ศรัณย่า สง่เสรมิสวัสด ิ √

47 ก็แค.่.คนหนงึ ทกุๆ ครงัเมอืลมืตา เพ็ญพักตร ์ศริกิลุ √

48 อกีนดินงึ เบยีดเขา้มาซเิธอ ศรัณย่า สง่เสรมิสวัสด ิ √

49 ฟ้ายังมฝีน ฟ้ายามจะมฝีนพรํา อาจจะชาํ ฐติมิา สตุสนุทร(แหวน) √

50 ขอมอืเธอหน่อย อยากจะจับมอืกบัเธอ นันทดิา แกว้บัวสาย √

51 ประวัตศิาสตร์ แตก่อ่นอาจจะตอ้งยอม ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

52 อย่ายอมฉัน ยังเป็นคนเดมิ ไม่รู ้ไม่แคร ์ไม่สน มาชา่ วัฒนพานชิ √

53 กลบัดกึ กลบัดกึ อยู่ก็ลกึในซอยเปลยีว ใหม่ เจรญิปุระ √

54 คําถามเดมิ เจอะคําถามมากมาย อยากให ้ เสาวลกัษณ์ ลลีะบุตร(แอม) √

55 คดิถงึเธอทกุท(ีทอียู่คนเดยีว) ตะวันลบัฟ้า เมอืตอนเย็นเย็น เจนนเิฟอร ์คมิ √

56 แบ่งฝันใหก้นั มเีธอคนนี ทเีดนิเคยีงไหล่ ฐติมิา สตุสนุทร(แหวน) √

57 ชนืใจไดร้ักเธอ เธอคอืคนเดยีวทเีป็นแรงบันดาลใจ เสาวนติย ์นวพันธ(์กบ) √

58 ถา้เธอพรอ้ม ฉันก็พรอ้ม ก็รูว้่าเธอนันก็กลวั ก็กลวัจะชาํ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

59 กลบัมาสกัครัง อยู่ตรงไหนรูไ้วม้คีนทหี่วงอยู่ นรนิทร ณ บางชา้ง √

60 ขอเป็นคนหนงึ อยากดแูล เมอืยามเธอหมองเศรา้ นันทดิา แกว้บัวสาย √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264058 ทําซํา

วันทวีาง 19/8/2564 1 เรอืนหอนําตา พปีลกูเรอืนหอรมิบ่อนําตา จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) X

2 ความรักเหมอืนยาขม กอ่นเคยเคยรักกนัปานดวงใจ ฝน ธนสนุทร X

3 ออ้มแขนคนธรรมดา ฉันก็มเีทา่ทเีธอเห็น ไม่ไดเ้ป็นคณุชาย ไชยา มติรชยั √

4 กอดหมอนนอนหนาว กอดหมอนนอนหนาวรา้วในทรวง วรานุช พุทธชาติ X

5 กหุลาบเวยีงพงิค์ กหุลาบเวยีงพงิค ์ดอกนบี่มเีจา้ของ อรว ีสจัจานนท์ X

6 ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ โอภาส ทศพร (อ๊อด) X

7 สาวงามพจิติร สาวงามพจิติรน่าพศิชวนมอง เทห่ ์อุเทน พรหมมนิทร์ X

8 เธอจะอดขนึสวรรค์ (แต)่เธอจะอดขนึสวรรค ์ถา้ทําให ้ แจ๊ค ธนพล √

9 โด เร มี โด เร ม ีโด เร ม ีซอลลา หนูขอเวลา พรชติา ณ สงขลา √

10 คณุลําใย ยังจําไม่เคยลมืเลอืน คอยเตอืนตวัเอง ลกูนก สภุาพร √

11 โปรดเถดิดวงใจ โปรดเถดิดวงใจโปรดได ้ จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) X

12 แว่วเสยีงซงึ ใครหนอดดีซงึใหข้า้เจา้ซงืซา่น อรว ีสจัจานนท์ X

13 บุพเพสนันวิาส เนือคูก่นัแลว้ก็คงไม่แคลว้กนัไปได ้ เทห่ ์อุเทน พรหมมนิทร์ X

14 ทรีักเรารักกนัไม่ได ้ ชาตนิทีรีักเราคงรักกนัไม่ได ้ วรานุช พุทธชาติ √

15 กระทงหลงทาง เป็นลางสงัหรณ์เมอืตอนวันลอยกระทง โอภาส ทศพร (อ๊อด) √

16 ทุง่นางคอย มองลบิลวิแถวทวิพนา ใกลค้ํายําสนธยา ฝน ธนสนุทร X

17 คนแบกรัก แบกรักมานาน มานานแสนนานเต็มที แจ๊ค ธนพล √

18 อยากบอกรักเธอ เออ ชะเออเองิเอ๊ย เออ ชะเออเองิเอ๊ย ไชยา มติรชยั √

19 กนิจุ๊บจบิ เศรา้ เศรา้ เศรา้ รักเราเขามปีีกบนิ พรชติา ณ สงขลา √

20 ถา้ฉันรวยจะสวยใหดู้ ถา้ฉันรวยจะสวยใหดู้ ลกูนก สภุาพร √

21 ลาสาวแม่กลอง สนิแสงดาวดเุหว่าเร่ารอ้ง จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) X

22 ฝากดนิ ดนิเจา้เอ๊ยขา้เคยอยู่ใกลม้ากอ่น อรว ีสจัจานนท์ X

23 สาวสองเมอืง ฝากคําขา้มโขงลอยโคง้จบีสาวเวยีงจันทร์ เทห่ ์อุเทน พรหมมนิทร์ √

24 นําคํา-นําใจ-นําตา หวานนําคําคารม เขาชมเขาชนื วรานุช พุทธชาติ √

25 กลนิแป้งแห่งความหลงั คดิฮอดอย่างแฮง เมอืเห็นป๋องแป้ง โอภาส ทศพร (อ๊อด) √

26 แอบรักแอบคดิถงึ เมอืไดเ้ห็นหนา้เขาเพยีงหน่อยเดยีว ฝน ธนสนุทร X

27 สายไปหรอืเปลา่ สายไปหรอืเปลา่ ทฉัีนจะกลบัมาหา ไชยา มติรชยั √

รวมฮติลกูทุง่เสยีงทอง ชุดท ี4
คําขนึตน้ ชอืศลิปินTRACK ชอืเพลง
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28 ขอใหเ้ป็นแคข่า่วลอื ไดย้นิขา่วรา้ยทไีม่คาดฝัน จรงิหรอืที แจ๊ค ธนพล √

29 กระเป๋าแบนแฟนรอ ยอมทงิพมีาตอนชะตาของเราตกตาํ ลกูนก สภุาพร √

30 คนสวยใจดํา ใบหนา้งามๆไม่น่าใจดํา จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

31 นําตาคนชวั เห็นขอบฟ้านภาสลวั เหมอืนผูห้ญงิ อรว ีสจัจานนท์ X

32 มนตร์ักแม่กลอง เจอืยแจว้แว่วเสยีงสาํเนียงขบัรอ้ง เทห่ ์อุเทน พรหมมนิทร์ X

33 กลบัมาทําไม กลบัมาทําไม ฉันลมืไปหมดแลว้ วรานุช พุทธชาติ √

34 ฟ้าผ่ากลางใจ สองเฮาฮักกนั รักกนัมานานหลายปี โอภาส ทศพร (อ๊อด) √

35 หัวใจฝากถาม ฝน ธนสนุทร X

36 สกัวันคงเขา้ใจ ไม่เป็นไร ทเีขาไม่เขา้ใจเรา ไชยา มติรชยั √

37 เอ่ เอ๊ เอ่ เอ๊ เอ่ เอ๊ เจา้อย่าโยเย แจ๊ค ธนพล √

38 ขบวนการแจ๋ว แห่มาเป็นกองทพั เรารับประกนัยหีอ้ พรชติา ณ สงขลา √

39 ลกูนกเรงิระบํา ลกูนก สภุาพร √

40 ลานเทสะเทอืน เสยีงลมพัดตงึเคลา้คลงึ จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

41 ทงินอ้งไวห้นองหาน คําคํา แลงลงแดดอัสดง ฝน ธนสนุทร X

42 เกลยีดหอ้งเบอร ์5 พอแฟนแตง่งานฉันเลยอกหัก เทห่ ์อุเทน พรหมมนิทร์ √

43 หายใจเป็นเธอ คําเดยีวสนั ๆ และมคีวามหมาย โอภาส ทศพร (อ๊อด) X

44 คอยวันเธอใจเดยีว เมอืไหร่หนอใจของเธอจะหาย วรานุช พุทธชาติ √

45 สนัป่าตอง อา้ยเอยบ่มใีจฮักขา้แลว้ อรว ีสจัจานนท์ X

46 ลานรักลนัทม หอมเอยหอมดอกลนัทม กลนิลอยตามลม เทห่ ์อุเทน พรหมมนิทร์ X

47 ขนัหมากเศรษฐี อยากเกดิมาโธ่ คนอย่างเรา จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) X

48 ซอ่นไวใ้นคําว่าเพอืน สง่สายตาเหงา ไปสอบเขา้อยู่หัวใจเธอ วรานุช พุทธชาติ √

49 ใจรา้ว สายตาเย็นชา ทเีธอสง่มาใหฉั้น แจ๊ค ธนพล √

50 ไม่รูฟ้้าเมตตาหรอืเปลา่ อยากจะเออืมมอืควา้ ไม่รูฟ้้าจะเมตตา ไชยา มติรชยั √

51 ทําบุญดว้ยอะไร ผูห้ญงิทสีวยอย่างคณุทําบุญไวด้ว้ยอะไร โอภาส ทศพร (อ๊อด) √

52 รอวันเธอว่าง ขอเวลาสามนาท ีบอกกบัพี เทห่ ์อุเทน พรหมมนิทร์ √

53 คอยรักทสีถานี ยนืชะเงอ้คอยเธอจะกลบัมาหา ฝน ธนสนุทร X

54 ไทรโยคแห่งความหลงั ทา่มกลางสายลมโบยโบก รมินํา.. อรว ีสจัจานนท์ X

55 บัวตมูบัวบาน ลงเรอืนอ้ยลอยวน จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) X

56 อย่าทําอย่างนีกบัคนอนื คนแรกคนเดยีวเชอืไหม ทหีัวใจขอมา วรานุช พุทธชาติ √

57 คนถกูแย่งรัก เคยรักคนสงูศกัดนิา สวยดงัหยาดฟ้า เทห่ ์อุเทน พรหมมนิทร์ √

58 นําตามดแดง หมดความหวังนังนําตารนิ โอภาส ทศพร (อ๊อด) X

59 สาวครวญจากสวนแตง เห็นสวนแตงกรอบแตงเป็นเถา อรว ีสจัจานนท์ X

60 สาวสวนแตง สาวสวนแตงแห่งเมอืงสพุรรณ จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264040 ทําซํา

วันทวีาง 19/8/2564 1 คนตวัเล็ก ฉันเคยคดิว่าโลกใบน ีมันกวา้งเกนิไป POTATO √

2 ดงึดนั ฉันก็รักเธอมาตงันานแลว้ และก็รักเธอมาก COCKTAIL;ตกั ศริพิร √

3 ยมิ บังเอญิมเีรอืงราวใหส้นัไปทงัหัวใจ INSTINCT √

4 เดาไม่เกง่ ฉันจะรูไ้ดไ้ง ว่าเธอนันคดิยังไง Three Man Down √

5 ผูเ้ดยีว (The One) ใครนะทพีูดกนั ว่ารักแทม้จีรงิ แตร่ักที Tilly Birds √

6 สขุาอยู่หนใด ใครบางคนเคยบอกว่ารักฉันมากมาย 25 Hours √

7 ดวงใจ เธอเปรยีบดงัเสมอืนดวงใจ ตามตดิตรงีแนบชดิ ปาลม์มี √

8 ชวีติทมีชีวีติ ทําไมเราตอ้งเดนิ ตาม ทางเหมอืนกบัใคร GETSUNOVA √

9 ถา้ฉันเป็นแม่เธอ เหมอืนว่าเราแปลงร่างเมอืเรา online การ KLEAR √

10 วันทฉัีนไม่อยู่(TOMORROW) พรุ่งนี ถา้เธอไม่มฉัีนอยู่ใหรู้ ้ LOMOSONIC √

11 dharmajati(ดมั-มะ-ชา-ต)ิ แกร่งดงัเชน่ภผูา ใหญ่และสงูเสยีดฟ้า BODYSLAM √

12 อกีนานไหม กคีรงัทบีอก หัวใจใหพ้อ กคีรงัทบีอก หนุ่ม กะลา √

13 ใจ(ไม)่รา้ย อยากใหม้ันชนิ แตม่ันก็ยังไม่ชนิสกัที Yes'sir Days √

14 ยังไงก็ตอ้งไหว(It's alright) สว่นฉันทรีักยังไง ก็ตอ้งไหว จะชาํยังไง THE MOUSSES √

15 นริันดร์ จากนีจนนริันดร ์จากฉัน สง่ใหเ้ธอ LingRom √

16 ลบเลอืน แมว้่าสวยงาม ก็เป็นไดแ้คค่วามหลงั Fool Step √

17 ภาพเกา่ (Flashback) SLUR X

18 อย่าบอกว่ารัก หนาวเหลอืเกนิ ฉันหนาวหัวใจ ฟักแฟง √

19 เสยีง นคีอืเสยีงของฉันทพีรําบอก นีคอืเสยีง The Yers √

20 ฝนโปรยปราย ทําไมฝนโปรยอย่างนี ทําไมยงิคดิยงิหนาว The Dai Dai √

21 สายลม (WINTER) Clockwork Motionless X

22 ขอบใจทพีูดแรง(Cover) ถงึฉันจะรูว้่าเธอไม่เคยรักฉัน ปัน Basher √

23 เรอืงจรงิหรอืนยิาย เธอเป็นอกีคนททํีาลาย หรอืเป็นสกัคนที S.D.F √

24 กํายาน ฉันวาดฝีแปรงไปตามแรงโนม้ถว่งของดวงดาว อพารต์เมนตค์ณุป้า √

25 เขา้ป่า The Jukks X

26 สะดดุรัก The Richman Toy X

27 ชวัคราว (One Night Stand) และแลว้คนืนกี็มเีธออยู่ในออ้มแขนฉัน TABASCO;ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

28 Lonely นานละ...ไม่มใีครรักไม่มใีครสน I feel so CLASH √

29 มแีตค่ําว่ารัก หนงึคนทคีอยมองเธออยู่ตรงน ีหนงึคํา NOS √

30 คอยด ู(Waiting To See You) คดิอยู่ คอยเฝ้าด ูOh yeah ฝังอยู่ Daniel Didyasarin X

31 คนืวันจันทร์ จะรอตรงน ีทกุนาททีเีธอตอ้งการ Kwang ABnormal √

32 ไรค้วามหมาย ก็คนมันไม่รัก แมพ้ยายามแคไ่หน พยายาม Paper Planes √

33 ทางทดีกีว่า เพราะรูว้่าฝืนทําไปก็เหมอืนเดมิ และฉัน Ebola √

34 ยังอยู่ตรงนี สดุทา้ยก็ถงึเวลา ทเีราควรเขา้ใจ ZEAL √

35 เงยีบทําไม ? วันน ีคดิอะไร ทําเหมอืนไม่รูจ้ัก ฟาเรนไฮต์ √

36 แคล่อ้เลน่ เธอโดนเขาทงิไป ใจสลายครังใด นครนิทร ์กงิศกัดิ √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
ร็อกเต็มพกิดั Vol.2
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37 ดเีกนิไป SMILE BUFFALO X

38 ยอมรับ เรอืงระหว่างเรานัน ใครก็มองว่าฉันผดิ BLACKHEAD √

39 นางฟ้ากบัควาย นางฟ้าองคห์นงึ กําลงัหลงทาง TAXI √

40 ตวัเกะกะ ถา้ไม่มฉัีน อะไรๆในชวีติเธอมันคงจะดี SO COOL √

41 ยงิแกย้งิแย่ บอกไดไ้หม ทําอย่างไรความรักของเรา Pancake √

42 หัวใจหมดแรง หัวใจหมดแรง เหมอืนโลกว่างเปลา่ NO MORE TEAR √

43 พนักงานดบัเพลงิ ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดบัเพลงิ ใชม่ัยครับ LABANOON √

44 อาบนํารอ้น (OST.Hormones วัยวา้วุ่น โลกนีนันกวา้งแคไ่หน ชวีติมทีางแยก Big Ass √

45 ไม่ หยุดฟังใหด้ ีหยุดฟังฉันกอ่น SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

46 ร.ด. Dance สวัสดนัีกศกึษาวชิาทหาร กระผมพันโท PARADOX √

47 แคน่ยิาย เคยถามใจ ว่าเหตใุดความรัก เปรยีบ Retrospect √

48 Cold war Assassin Version เมอืสองเราหัวใจตา่งไม่ยอมกนั Sweet Mullet;ธนัทธา สายสลิา √

49 ยุต-ิธรรม เมอืความเป็นธรรมทพี่อเคยสอนว่า Taitosmith X

50 ความโดดเดยีว(Loneliness) อย่าคาดหวัง ใครหลายคนบอกฉันว่าอย่า The Darkest Romance √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264035 ทําซํา

วันทวีาง 26/8/2564 1 ดลีมยั ดลี much สายตาดกี็มไีวจ้อ้งมองเธอ แขนมแีรงดี ตา่ย อรทยั;ไผ่ พงศธร ศรจีันทร;์เบลล ์นภิาดา √

2 อย่าปลอ่ยใหเ้ธอลอยนวล ปิดประกาศ ทวัราชอาณาจักร ลํายอง หนองหนิห่าว √

3 ผูบ้่าวรถแห่แหย่ลกูสาวเจา้ภาพ บ่ไดด้อกบ่ไดด้อก บ่ไดด้อกบ่ไดด้อก มนตแ์คน แกน่คนู;แพ็กก ีสกลนรี √

4 ฝากซองกนิดองแฟน cover ว่ามาเดอ้ มาเดอ มาเดอ้ขวัญเอย้ เวยีง นฤมล √

5 เอาซะบอ้ กะเจดิขนึเทงิฟ้าไปแลว้ละ่เดอ้คําว่าฮัก มนีตรา อนิทริา √

6 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

7 คนมคีูท่อียู่คนเดยีว มแีฟนแลว้ สถานะนีกะบ่ไดปิ้ดบัง ตา่ย อรทยั √

8 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

9 งานแตง่คนจน ขอบคณุทยีังฮักกนั ขอบคณุทยีังบ่ลมื มนตแ์คน แกน่คนู √

10 มันเป็นย่อนหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีว่าเจา้มผูีใ้หม่แลว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

11 สงันําตาไม่ได ้ เป็นแคค่นทเีคยสาํคญั เป็นความฝันทเีกอืบ เอนิขวัญ วรัญญา √

12 วรรณคดสีชีมพู ยอมจํานน แลว้คนอย่างเธอ ตอ่ใหใ้ครจะมาเสนอ เปาวล ีพรพมิล;Maiyarap √

13 พระจันทรเ์สยีงทาย ใจฉันมเีรอืงราว ทมีันสบัสน ไม่มสีกัคน แป้งรํา ศวินารี √

14 เนือคู่ มแีตเ่จา้ หมดทงัหัวใจ หมดทงัชวีติ ลําเพลนิ วงศกร √

15 เมอืบา้นเฮากนัเถาะ เมอืบา้นเฮากนัเถาะนอ้ เมอืบา้นเฮาเนาะ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร;์ตา่ย อรทยั √

16 ฮักแพงกนัเดอ้ จักสเิวา้สวิาสหิาคําได ๋มาตอบแทนหัวใจ ไมค ์ภริมยพ์ร √

17 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลยีนใจอา้ย ตา่ย อรทยั √

18 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

19 นอ้งฮักเขา ตอนอา้ยบ่ฮัก นอ้งฮักเขาตอนใด ๋มันจุกเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

20 คนอ่อนไหว..กําลงัใจสาํคญัทสีดุ หนักจรงิๆแกว้ตา กบัทกุเวลาทหีายใจอยู่ ไหมไทย ใจตะวัน √

21 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

22 เบดิแลว้บอ้...ฮัก เคยโพสต ์เคยแท็ก ถงึนอ้งอยู่ประจํา ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

23 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กบัเธอ ใจยังอ่อนแอ ยังแพค้ําว่าคดิถงึ เอนิขวัญ วรัญญา √

24 รักไดค้รังละคน เชอืใจไดค้นละครัง ขอโทษทําไม เมอืใจเธอนันไม่รูส้กึผดิ ตกัแตน ชลดา √

25 เคลยีรก์บัเขาใหจ้บ คอ่ยมาคบกบัฉัน เขาโทรมาถามว่าเธออยู่ดว้ยไหม เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

26 คําเวา้สูข่วัญ เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √

27 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

28 คนทใีชไ่ดแ้คม่อง แคค่ดิถงึเธอ ก็เหมอืนลว่งเกนิมากไป ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

29 โลกยังมผูีช้ายแบบอา้ย หา้มฝนบ่ใหต้กจังใด ๋หา้มใจบ่ใหค้ดิฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

30 ดอกจานบาน ดอกจานบานสะพรังหนา้แลง้ ดอกสแีดง เตา๋ ภศูลิป์ √

31 ผูแ้พข้อแคเ่บอร์ เมอืสทิธขิองใจ บ่ ไปถงึฝังของแฟน ศริพิร อําไพพงษ์ √

32 คนน่าฮัก..อกหักบ่คอื เป็นตาฮักกะดอ้ เจ็บเป็นอยู่บอ้คนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

33 อา้ยฮักเขาแลว้แม่นบ่ รูต้วัหรอืเปลา่ ว่าอา้ยพูดถงึเขาบ่อยๆ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

34 เอาทสีบายใจ โอ๊ย..นอ้..เอาโลดเดอ้เดอ้หลา่ เอาท.ี. ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

35 คดิฮอดผูบ้่าวสะแบง ยามเมอืฟ้าคําแลง หอมดอกสะแบงแดง กา้นตอง ทุง่เงนิ √

36 รักพ่ายทแีกง่สะพอื นอ้งไปเทยีวสงกรานตท์แีกง่สะพอื ดอกออ้ ทุง่ทอง √

37 ฝันว่าไดเ้ป็นพระเอก ละ่กอ่นสเิปิดผา้ม่านกงั อยากขอหยงั ตร ีชยัณรงค์ √

38 บ่าวพันธุพ์นืเมอืง ถงึเป็นคนเชยๆ แตอ่า้ยบ่เคยซอืซดีปีลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

39 จะหายใจยังไงไม่ใหค้ดิถงึ กลนัใจนกึภาพเธอเอ่ยคําลาเมอืรูล้ว่งหนา้ เอนิขวัญ วรัญญา √

40 ไม่ใชแ่ฟนทําแทนไม่ได ้ ก็อยากดแูลใหม้ากกว่านเีหลอืเกนิ ตกัแตน ชลดา √

41 คําว่าจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรยีมจะไปแลว้ใชไ่หม ก็เห็นเธอ เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

42 เสยีใจกคีรงั ก็ยังเลอืกเธอ เหมอืนความเศรา้ จับเอาใจฉันไปขงั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

43 อา้ยบ่แม่นเขา ยามนําตายอ้ย อา้ยคอยซบัดว้ยใจฮัก มนตแ์คน แกน่คนู √

44 ไม่รอ้งไห ้ไม่ใชไ่ม่เจ็บ เจ็บแคไ่หน ตอ้งยอมแคไ่หน ใครเขา ตา่ย อรทยั √

45 อา้ยเขยีนอ้งถมิ บ่แม่นลกูฟตุบอลแตน่อ้งกะโดนเขยี กา้นตอง ทุง่เงนิ √

46 แทงขา้งหลงั คดิบ่ออกซบิอกใจยังไง แนมเบงิใจอา้ย หญงิล ีศรจีุมพล √

47 สามัญบ่สาํนกึ ทงัๆทใีจ มันทรมาน...เจยีนตาย ตร ีชยัณรงค์ √

48 ฮักสาวอเีลคโทน อา้ยตามมาเชยีรห์นา้มน สาวอเีลคโทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

49 บ่กลา้บอกครู (แตห่นูกลา้บอกอา้ย) ครูภาษาไทยเคยใหเ้ขยีนเรยีงความ เอนิขวัญ วรัญญา √

50 กนิดองนอ้งเมยี ศรีๆ มอืนีเป็นมอืสนัตว์ันด ีมอืเอาปลา ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264031 ทําซํา

วันทวีาง 26/8/2564 1 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

2 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √
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3 อา้ยเพงิรู ้หรอืเจา้เพงิทํา ความในใจทเีขาสง่ไลนม์าทกั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

4 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

5 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กบัเธอ ใจยังอ่อนแอ ยังแพค้ําว่าคดิถงึ เอนิขวัญ วรัญญา √

6 ฝ้ายผูกแขนเปือนเหงอื ฝ้ายผูกแขนเสน้ขาว ทมีันเกา่จนผูส้าวถาม เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

7 นอ้งฮักเขา ตอนอา้ยบ่ฮัก นอ้งฮักเขาตอนใด ๋มันจุกเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

8 มันฮักแตเ่จา้ฮูบ้่ คํากะเลกิสองคํากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

9 ฮักหลาย อา้ยกะละ่บ่เซาตวั นอ้งกะละ่บ่เซาโง่ ตา่ย อรทยั √

10 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

11 ผเีสอืใจรา้ยกบัดอกไมใ้จอ่อน นเีรารักกนั หรอืเพยีงแคฉั่นรักเธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

12 ตน้ทางคอืฮัก ปลายทางคอืเฮา เบงิทางสไิปคอืไกลแทน้อ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

13 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

14 คอืเจา้เทา่นัน ดนัดน้มาแสนไกล ดว้ยจุดหมายเพอืเป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

15 ไม่ใชแ่ฟนทําแทนไม่ได ้ ก็อยากดแูลใหม้ากกว่านเีหลอืเกนิ ตกัแตน ชลดา √

16 โชวเ์บอรไ์ม่โชวใ์จ เห็นแตเ่บอรโ์ชวค์นโทรไม่รูอ้ยู่ไหน ดวงจันทร ์สวุรรณี √

17 รอสายใจสงัมา อยากถกูโทรหาเพราะว่าคดิถงึ ไม่ใช่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

18 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆ เบอรนี์มใีหเ้สมอ หนักใดทใีจ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

19 มนตร์ัก ต.จ.ว. เมอืแลงว่างบ่ อา้ยขอพอ้หนา้จักหน่อย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

20 ผูห้ญงิธรรมดา...ทกีลา้รักเธอ ฉันกําลงัถกูรักหรอืกําลงัโดนหลอก เอนิขวัญ วรัญญา √

21 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

22 ปรญิญาเจ็บ ถงึบ่ฮูจ้รงิแตล่กูผูห้ญงิทกุคนรูส้กึ ศริพิร อําไพพงษ์ √

23 แผลเป็นวันวาเลนไทน์ ไม่อยากใหถ้งึวันวาเลนไทน์ ตกัแตน ชลดา √

24 ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ทอ่งคําเตมิฝัน จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

25 สญัญากบัใจ จะไม่กลบัหลงัถา้ยังไม่ไดด้ ีเอ่ยถอ้ยคํา จอมขวัญ กลัยา √

26 อาลยับัวเขยีว อา้ยเหงา...เหมอืนขา้วขาดฝนตน้เหยีว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

27 อยากกอดผูช้ายคนนจีังเลย ความรูส้กึบอก ว่าชอบคนนจีัง ศริพิร อําไพพงษ์ √

28 หัวใจคดึฮอด บ่มธีุระแตโ่ทรหาเพราะว่าคดึฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

29 โทรหาแหน่เดอ๊ โทรหาแหน่เดอ๊ จําเบอรโ์ทรนอ้งไดบ้่ ตา่ย อรทยั √

30 นอ้งมากบัคําว่าใช่ บ่เสยีใจเลย ทเีคยอกหัก เมอืได ้ ไหมไทย ใจตะวัน √

31 ไม่ไดห้มดรักแตห่ัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหห้่าง จากความชาํ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

32 ตรงนันคอืหนา้ท ีตรงนคีอืหัวใจ เซาฮักละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

33 ปรญิญาใจ ไดฮ้ักกบัอา้ยเหมอืนใจไดป้รญิญา ศริพิร อําไพพงษ์ √

34 รอเดอ้คนดี มสีมองกบัสองแขน มคํีาว่าแฟนเป็นตน้ทนุใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

35 กนิขา้วหรอืยัง กนิขา้วแลว้ยัง กําลงัเฮ็ดหยังนอ้อา้ย ตา่ย อรทยั √

36 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

37 คนอ่อนไหว..กําลงัใจสาํคญัทสีดุ หนักจรงิๆแกว้ตา กบัทกุเวลาทหีายใจอยู่ ไหมไทย ใจตะวัน √

38 มากอ่นไดห้นา้ มาชา้ไดใ้จ ดกีว่าก็แคม่ากอ่นนอกนันถกูบนัทอนใจ ศริพิร อําไพพงษ์ √

39 ยังคอยทซีอยเดมิ หอ้งเชา่นอ้ยๆ ปากซอยมรีา้นเซเว่น มนตแ์คน แกน่คนู √

40 กระทอ่มทําใจ กระทอ่มมุงฟางกลางทุง่นาขกีระตา่ย ศร สนิชยั √

41 ขอใจกนัหนาว เมอืเลกิงานเดนิเหงา มเีงาเป็นเพอืน ตา่ย อรทยั √

42 หยาดเหงอืเพอืแม่ ลกูทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน เอกพล มนตต์ระการ √

43 เขยีนฝันไวข้า้งฝา เขยีนตดิฝาหอ้งว่าตอ้งสูไ้หว ลกูตอ้งทํา รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

44 เหนอืยไหมคนดี เหนือยไหมคนด ีมพีเีป็นแฟน ไมค ์ภริมยพ์ร √

45 คํารักโหลๆ คํารักของพแีจกง่ายเหมอืนจ่ายนามบัตร เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

46 คนใช ่เกดิชา้ อยากฮักสติาย แตก่็อายใบเกดิ ศริพิร อําไพพงษ์ √

47 ดาวเตน้ ม.ตน้ หางเครอืงชวัคราว สาวนักเรยีน ม.ตน้ ตา่ย อรทยั √

48 สงิหค์ะนองลํา เขาฟังบอดสีะแลมๆ หมู่เฮามักแจมลกูคอ มนตแ์คน แกน่คนู;ไหมไทย ใจตะวัน √

49 อย่าไวใ้จทาง อย่าวางใจแฟน เจ็บใจแทบพังแตเ่ฮ็ดหยังบ่ได ้คนทํารา้ย ศริพิร อําไพพงษ์;โจ๊ก SO COOL √

50 บ่กลา้บอกครู (แตห่นูกลา้บอกอา้ย) ครูภาษาไทยเคยใหเ้ขยีนเรยีงความ เอนิขวัญ วรัญญา √

51 ลํานําอสีาน ไดย้นิเสยีงฟ้าฮอ้ง..ขา้มภพูานมาฮนืฮนื มนตแ์คน แกน่คนู √

52 สาวชาวนาครวญ เสยีงซอออดอว้นแอ่วสาว ศริพิร อําไพพงษ์ X

53 คนืลบัฟ้า ชะนํามุ่น-บองบาน-จูบนงึโอน-มะนอง ไหมไทย ใจตะวัน X

54 รอ้งไหใ้กลห้นองหาน คําคํา แลงลงแดดอัสดง ตา่ย อรทยั √

55 สงัฟ้าไปหานอ้ง ฟ้ารอ้งกอ้งกงัวาน คดิฮอดบา้นอสีาน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

56 พจี๋าหลบัตาไว ้ ดนัูงดเูดอืนเพ็ญ ลอยเดน่ละบนนภา ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

57 หนาวลมทเีรณู เรณูนคร ถนินชีา่งมมีนตข์ลงั มนตแ์คน แกน่คนู √

58 สญัญาเดอืนสาม ย่านเจา้นันบ่ฮักอา้ย ย่านหัวใจของอา้ย ไหมไทย ใจตะวัน √

59 แอบคอย คณุดอีย่างไร ทําไมฉันจงึรักยงิ ตา่ย อรทยั X

60 สนิกลนิดอกคณู ขอ ฝากคํากลอน เป็นสนุทร ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

61 ทหารเกณฑผ์ลดั 2 โอก้านดาตาหวานทหารเกณฑ์ ไหมไทย ใจตะวัน √

62 ขอหอมกอ่นแตง่ นานนับปี ทพีหีนี จากบา้นมา คดิเห็น มนตแ์คน แกน่คนู;ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

63 ลําเพลนิสลบัเตย้ โอ.้.โอโ้ฮโ้อย..โอโ้ฮโ้อย..ละนอ้ ศริพิร อําไพพงษ์ X

64 อสีานบา้นเฮา หอมดอกผักกะแยง ยามฟ้าแดงคํา ไหมไทย ใจตะวัน √

65 ภพูานสะอนื ภพูานสงูตระหง่านเงอืมฟ้า ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

66 พจี๋าแดงกลบัมาแลว้ ใครก็รูว้่าแตงนันเป็นแฟนพี ตา่ย อรทยั X

67 ชาํรักจากอุบล เหม่อมองฟ้าหม่น คดิถงึอุบล บา้นแฟน มนตแ์คน แกน่คนู X

68 อสีานกู ฟังเสยีงแคน แสนเปลยีวอยู่เดยีวโดด ไหมไทย ใจตะวัน X

69 ลกูทุง่คนยาก ผมจรรอนแรมจากลุม่นํามูล ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

70 สาวนักเรยีนตําตอ โอย้..นอ้..ละทา่น ผูฟั้งเอ๋ย บัดนี ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ X

71 อส.รอรัก พเีป็นอ.ส.เฝ้ารอรัก นอ้งคงไม่อยาก มนตแ์คน แกน่คนู √

72 หนุ่ม น.ป.ข. สายนําโขงแม่ไหลลอ่ง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

73 นับวันจะห่างเหนิ หัวใจดวงน ีมอบรับเขาหมด ศริพิร อําไพพงษ์ X

74 ฮักนอ้งคนเดยีว ลมหนาวโชยพัดยอดไผ่ อ่อนเอนไหว ไหมไทย ใจตะวัน;ตา่ย อรทยั √
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75 อาลยัพระธาตพุนม นําตาหลน่เสยีแลว้ละคนอสีาน มนตแ์คน แกน่คนู √

76 บ่มพีทีอีสิาน นกเขาคู ้พรากคูก่ะยังขนั กาเหว่าวอน ตา่ย อรทยั X

77 รักขา้มโขง เพ็ญเดน่ยามกลางเดอืนสบิสอง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ X

78 สจัจาหญงิ พฮีักนอ้งมาแตด่นนาน ตงัแตห่นองหาน ศริพิร อําไพพงษ์ √

79 ลําเพลนิเจรญิใจ พอแตเ่ปิดผา้กงั อออกมาสอ่งจังมองเห็น มนตแ์คน แกน่คนู X

80 ไกลบา้น เพราะพมีันจนคนทไีหนแล ตน้คนู อนันตา X

81 สาวหมอลําจําได ้ เจอะหนา้ก็รูว้่าคณุครู เคยสอนหนู ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ X

82 นักรบห่วงแฟน ออ้มแขนของพทีเีคยกอดนอน ป่านนี มนตแ์คน แกน่คนู X

83 ทนหนาวอกีปี ลมหนาวพัดมาอกีแลว้ นอ้งแกว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ X

84 สาวเลยยังรอ ลมพัดตงึกําภกูระดงึเขตเมอืงเลย ตา่ย อรทยั √

85 นอ้งออ้ย นอ้งออ้ย พบีุญนอ้ยตอ้งพลอยชวดชม ตน้คนู อนันตา X

86 งวิตอ่งตอ้นออ้นผูบ้่าว โอยอา้ยเอย...สาวหมอลําคอืนอ้งสหิมายปอง ศริพิร อําไพพงษ์ X

87 สายตาพฆิาต อันนี เคยประสานตาอา้ย คนืเดอืนหงาย ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ X

88 อาลยัสาวเรณู เสยีงเพลงนเีซา สง่ถงึสาวชาวเมอืงเรณู มนตแ์คน แกน่คนู √

89 คอยรักจากเสยีงพณิ โอ่ย..นอ..ละหน่า คอยคอยอา้ย ศริพิร อําไพพงษ์ X

90 คดิถงึทุง่ลยุลาย จากอสีานบา้นนามาอยู่กรุงจากแดนทุง่ ตา่ย อรทยั X

91 นําชแีห่งความหลงั มองเห็นนําชหีัวใจของพนีแีทบจะพัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ X

92 รักอันตราย เสยีดายนางพจีนนอ้งห่างรักจงึจางจากจร ตน้คนู อนันตา X

93 ลําเพลนิเชญิยมิ ละพอแตเ่ปิดผา้ฟ่าวเห็นอา้ยบ่าวมายนืซอ ศริพิร อําไพพงษ์ X

94 หงษ์ทองคะนองลํา สายลมละก็โชยพัดตอ้ง สาวหงษ์ทองละออกมา ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ X

95 ชมรมแท็กซี เดนิ เดนิ ชมเจอะชมรมแท็กซเีจา้เกา่ มนตแ์คน แกน่คนู X

96 มบีา้งไหมรักจรงิ พจี๋าคําสญัญาพจํีาไดไ้หม พบีอกรักนอ้ง ตา่ย อรทยั √

97 อาลยัชายแดน ไม่อยากใหไ้ปแตม่ันจําใจตอ้งใหจ้าก ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ X

98 ตามใจแม่เถดินอ้ง ตามใจแม่เจา้เถดิหลา่ ผูเ้พนิเลยีงเฮามา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ X

99 เมาหนักเพราะรักตมิ คนหม่นหมองคอืบักทองตอ้งถองเหลา้ ตน้คนู อนันตา X

100 สาละวันรําวง นอ้ยออ้นแอ่น...แมนมงิสาวสวรรค์ รวมศลิปิน √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264037 ทําซํา

วันทวีาง 26/8/2564 1 โอล้ะหนอ...My Love ฝากเอาไวก้อ่นนะ ขอทวีันนไีม่เอาละ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

2 คนใจง่าย จัด จา ดา ดา จัด จัด จัด ศรัณยู วนัิยพานชิ (ไอซ)์ √

3 Play Girl ก็ฉันชอบเทยีว มันผดิหรอืไง ฉันรัก Zom Ammara;Joey boy √

4 อยากรอ้งดงัดงั ไม่รูว้่าเป็นอะไร คลา้ยๆโลกมันเปลยีนไป ปาลม์มี √

5 ผเีสอืราตรี (จะไปกบัแสงส ีกบัปีกทสีวยๆ) แคทรยีา องิลชิ (แคท) √

6 MUSIC LOVER ลองเก็บตวัเงยีบ เหนือยมามาก มาชา่ วัฒนพานชิ;ณรงคว์ทิย ์เตชะธนะวัฒน์ √

7 เจา้ชอ่มาลี ตนืนอนแตเ่ชา้ก็เอากระเป๋าสะพายบนบ่า MR.TEAM √

8 ไม่ใชผู่ช้าย ผูช้ายคนนัน ทฉัีนแอบหลงรัก อยากไดย้นิ DOOBADOO √

9 รักแท.้.ยังไง รักเอย รักเอย ก็เคยดผููค้นรักกนั นําชา ชรีณัฐ ยูสานนท์ √

10 จังหวะหัวใจ อยู่ อยู่ ใจก็ตกึตกั ก็เพราะเธอน่ะ บ ีสกุฤษฏ ิวเิศษแกว้ √

11 หา้มทงิ เปลยีนใจตอนนียังทนั ไอฉั้นยังไงก็ได ้ อะตอม MIC IDOL √

12 สะกดใจ เธอสะกดชอืฉันถกูไหมเธอ ฉันสะกดชอื กรณ์ภสัสร ดว้ยเศรยีรเกลา้ √

13 อย่าเอาความเหงามาลงทฉัีน แลว้ฉันจะชว่ยอะไร จะชว่ยยังไงหรอืเธอ นวิ นภสัสร ภธูรใจ √

14 อย่าทําใหฟ้้าผดิหวัง ฟ้ายังมตีา ทฟ้ีานําเธอมาร่วมทาง วง Endorphine √

15 ถามเอาอะไร เกลยีดคําถามเธอ เมอืยามทพีบเจอ เตน้ นรารักษ์ ใจบํารุง √

16 ผดิไหม ผดิไหม...ทไีม่ไปพบเธอ ไม่ตอ้งการ ฟาเรนไฮต์ √

17 ไม่มตีรงกลาง จะบอกอกีทวี่าฉันรักเธอ จะบอกให ้ จริากร สมพทิกัษ์ (เอ๊ะ) √

18 มันคอืความรัก ฉันเองก็งง ไม่เคยเป็นแบบนเีลย ลลุา √

19 ขอบใจนะ ขอ้ความทเีธอเคยสง่ อะไรททํีาใหฉั้น คณติกลุ เนตรบุตร(แพรว);ณรงคว์ทิย ์เตชะธนะวัฒน√์

20 พันหมนืเหตผุล เธอบอกใหฉั้น ไปเจอคนทดีี KLEAR √

21 เรอืงบนเตยีง เชา้แลว้ยังอยู่บนทนีอน เงยีบๆคนเดยีว บอย Peacemaker √

22 แสนลา้นนาที จะเป็นดาวดวงใดทปีลายฟ้า..จะเป็นรุง้ สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

23 ไม่มใีครรู ้ คําทเีราบอก..รัก..กนัมากมาย เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

24 กอ้นหนิกอ้นนัน เคยมใีครสกัคนไดบ้อกฉันมา ว่าเวลา ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE √

25 ยังยมิได ้ หลายครงัทชีวีติเจอกบัปัญหา พลพล √

26 ยมิใหก้บัความผดิหวัง เธอ บอกไม่เขา้ใจ บอกไม่เขา้ใจ นโิคล เทรโิอ √

27 เสยีงของหัวใจ ไม่ใชเ่หงา ไม่ใชเ่ผลอ ทฉัีนนัน ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน) √

28 เราคงตอ้งเป็นแฟนกนั อยู่ตวัคนเดยีว ไม่เคยตอ้งเกยีวกบัใคร พันช์ √

29 คนธรรมดา (ละครสตูรเสน่หา) เธอไม่ตอ้งกลวั ไม่ตอ้งหวันไหว ชนิวุฒ อนิทรคสูนิ (ชนิ) √

30 คอ่ย ๆ รัก อยากจะเป็นคนหนงึ ทรีักเธอ บ ีนําทพิย ์จงรัชตวบิูลย์ √

31 เพงิรูว้่ารัก จากกนัไปไกล ไดแ้ตค่ดิถงึ นันทกานต ์ฤทธวิงศ์ √

32 เพงิรูว้่ารักเธอ (นังเหมยีวยอ้มส)ี เพงิรู.้.ว่าใจผูกพันเทา่ไหร่ เพงิรู ้ ภทัรพล ศลิปาจารย ์(พอล) √

33 รักเธอนริันดร ์(รอยรักรอยอดตี) ไดย้นิเสมอ นเีธอใชไ่หม หรอืเสยีงใบไม ้ ศริศกัด ิอทิธพิลพาณชิย์ √

34 ดอกไมใ้นหัวใจ แคเ่ธอสบตาฉัน โลกก็พลนัเปลยีนไป ปนัดดา เรอืงวุฒิ √

35 เพอือะไร มาออ้นวอนอะไรกนัมากมาย อัมรนิทร ์นติพิน(อํา) √

36 คนใกลต้วั เคยไดย้นิใครๆ บอกไว ้ อชติะ ปราโมช ณ อยุธยา(องิค)์ √

37 ระแวง บอกตรงๆฉันนอ้ยใจทเีธอพาเขามา แมทธวิ ดนี √

38 คดิถงึกนับา้งไหม เธอจะลมืรักเราหรอืเปลา่ เจสนั ยัง √

39 อยากใหเ้ธออยู่ตรงน ี[พรกิขหีนูฯ] ฉันเคยหลอกตวัฉันเอง สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

40 รักคอื ทุม่เทจติใจไป ทงัหัวใจใหใ้ครซกัคน BLACKHEAD √

41 รักไม่ยอมเปลยีนแปลง ฟ้ายังมหีม่น ฝนยังมวีันแลง้ ตกิ ชโิร่ √

42 พรหมลขิติ เหม่อมองบนฟ้าไกล จอ้งมองดว้ยความ Big Ass √

43 ทงิไวก้ลางทาง มันดแีคไ่หนกนั ทเีราไดร้่วมทาง POTATO √

Mega Hits Vol.3
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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44 ไม่เคย ฉันไม่เคยรู ้คนทสีาํคญั นันมคีา่ 25 Hours √

45 เจ็บแคไ่หนก็ยังรักอยู่ (ล.อย่าลมืฉัน) รักของฉันอาจดไูม่รู ้เพราะรักของฉัน ฟิลม์ บงกช เจรญิธรรม √

46 อย่าใกลก้นัเลย เราตา่งก็รูด้เีธอเองก็มใีคร อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์ √

47 ใหฉั้นดแูลเธอ (ละครผูใ้หญ่ลกีบันางมาก็เป็นคนธรรมดา ไม่พเิศษ ก็เป็นคนที รณเดช วงศาโรจน ์(แหนม) √

48 คนมเีสน่ห์ เฮ เธอ ทําไมตวัเธอถงึดําดํา โอแ้ม่งามขํา นครนิทร ์กงิศกัดิ √

49 คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ... คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ ไม่เจอะเจอ TAXI √

50 สงิสาํคญั ฉันไม่รูว้่าหลงัจากนี มันจะมอีะไร วง Endorphine √
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