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เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264033 ทําซํา

วันทวีาง 1/7/2564 1 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

2 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

3 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

4 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

5 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

6 เอนิชอืเขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

7 สเตตสับ่เคยเปลยีน โพสตฮ์ักเจา้มอืละ่สหีา้เทอื บ่เคยเบอื ไมค ์ภริมยพ์ร √

8 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

9 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

10 คําเวา้สูข่วัญ เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √

11 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

12 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

13 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

14 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

15 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

16 ฮักแพงกนัเดอ้ จักสเิวา้สวิาสหิาคําได ๋มาตอบแทนหัวใจ ไมค ์ภริมยพ์ร √

17 รักแทบ้่ไดแ้ปลว่าโง่ ผดิมากไหมทรีักเขาจนหมดใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

18 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

19 คดิถงึจังเลย ไม่เจอะกนันานคดิถงึจังเลย ไมค ์ภริมยพ์ร X

20 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

21 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

22 เพราะโลกนไีม่มใีครแทนเธอได ้ ดงัฟ้ามดีวงตะวันคอืใจพนัีนทมีแีตเ่ธอ ไมค ์ภริมยพ์ร √

23 คนทใีชไ่ดแ้คม่อง แคค่ดิถงึเธอ ก็เหมอืนลว่งเกนิมากไป ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

24 บ่อยากเจอหนา้คูก่รณี เธอบ่ตอ้งมาทกัแคอ่ยากถามว่าเป็นยังไง มนตแ์คน แกน่คนู √

25 ใครหนอ หนอใคร ใครทปีลกุฉันใหต้นืตอนเชา้ ทกุวัน ไมค ์ภริมยพ์ร √

26 กงิไมบ้่วเิศษ อา้ยเวา้หยังบ่ได ้อา้ยเฮ็ดหยังบ่ได ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

27 รถไฟรางคู่ เนาะนอ้งเนาะ นอ้งเนาะ นอ้งเน๊าะ มนตแ์คน แกน่คนู √

28 ขอจองเป็นแรงใจ รออยู่ตรงนันกอ่นไดไ้หม ตรงทใีครๆ ไมค ์ภริมยพ์ร √

29 ไม่มขีอ้แมต้งัแตเ่รมิตน้ สบิ่ถามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

30 เขาขอไลน ์อา้ยขอลา เฝ้าสง่ไลนพ์่ายรักฝากใหเ้ธอ มนตแ์คน แกน่คนู √

31 แคแ่ขกรับเชญิ งานแตง่ทใีดเป็นไดแ้คแ่ขกรับเชญิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

32 ตวัไกล ใจฮักมัน บ่ไดไ้ปหา เพราะว่ายากงานททํีา บ่ไดใ้จดํา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ X

33 กรณกิาร์ อยู่กบัความเหงา เหมอืนคนทเีมานําตา มนตแ์คน แกน่คนู √

34 อยากใหเ้ธอเขา้ใจ ผูช้ายคนนอียากเป็นคนดขีองเธอ ไมค ์ภริมยพ์ร √

35 สาํคญักว่าลมหายใจ เหมอืนเกดิมาเพอืรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

36 ตรงนันคอืหนา้ท ีตรงนคีอืหัวใจ เซาฮักละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

37 บนถนนสายความดี ฟ้าจะเห็นไม่เห็น ไม่เห็นจะเป็นอะไร ไมค ์ภริมยพ์ร √

38 อา้ยเพงิรู ้หรอืเจา้เพงิทํา ความในใจทเีขาสง่ไลนม์าทกั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

39 สใิหอ้า้ยขาดใจ...พุน้บอ้ ใจดํา ดํา ดํา เอาหยังนอ้ทําหัวใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

40 ไม่สายเกนิรอ เก็บความเหงาซอ่นไวก้ลวัใครจะเห็น ไมค ์ภริมยพ์ร √

41 คนแรกททํีาใหร้ัก เธอมากบัคําว่าใช ่มาปรากฎกาย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

42 โลกยังมผูีช้ายแบบอา้ย หา้มฝนบ่ใหต้กจังใด ๋หา้มใจบ่ใหค้ดิฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

43 อยากบอกอกีครงัว่ายังรักเธอ อยากบอกอกีครังว่ายังรักเธอ รักเธอ ไมค ์ภริมยพ์ร √

44 อา้ยหมดหนา้ทหีรอืยัง เคยเป็นทกุอย่าง เคยอยู่เคยีงขา้ง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

45 ใหเ้ขาไปหรอืใหอ้า้ยเจ็บ ซอยถามหัวใจเจา้ใหอ้า้ยแหน่ ว่ายังแคร์ มนตแ์คน แกน่คนู √

46 เธอคอืคําตอบ ใครคอืคนหนงึทยีามจนทนสูเ้คยีงบ่า ไมค ์ภริมยพ์ร √

47 ทบ.2 ลกูอสีาน ตอ้งจากบา้นนา ถกูเกณฑเ์ขา้มากรมทหาร ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

48 ชวีติเพอืชาต ิหัวใจเพอืเธอ วันเกณฑท์หาร อา้ยจับไดใ้บแดง มนตแ์คน แกน่คนู √

49 เดยีวมันก็ดี ออกจากบา้นนา มาเมอืงหลวง ไมค ์ภริมยพ์ร √

50 หนุ่มบา้นไกลใจฮักจรงิ อา้ยหนุ่มบา้นไกลหัวใจฮักจรงิหวังแตง่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

51 ปี(จน)ป่น เอ มหาหงิค์ X

52 รูปไม่หลอ่มสีทิธไิหมครับ คาวบอย Feat.ดาว ขํามนิ;พงศ ์วงพัทลงุ X

53 งัดถงังัด เตย้ อธบิดนิทร์ X

54 รักควายควาย มนิ เฉากว๊ย;มวิ ไมข้ดีไฟ X

55 ซาตาน (3ชา่) เพยีงแคส่บตา รูม้ยัหัวใจไหวหวัน เสกสรรค ์ศขุพมิาย;กรนี อัษฎาพร สริวิัฒนธ์นกลุ √

56 ยอดมนุษย์ 3.50 บาท X

57 โสดกะปรบิกะปรอย ปอ อรรณพ X

58 ผมรักเมอืงไทย Mocca garden X

59 กอดจูบลบูคลํา วง L.ก.ฮ. X

60 ใจสงัมา (3ชา่) หากว่าเธอผ่านมาไดย้นิเพลงนี LOSO √

61 คบแลว้จะรัก วงพัทลงุ X

รวมฮติเพลงดงัสดุคุม้ ลกูทุง่ Vol.13
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62 ปลอ่ยผ่าน เอ มหาหงิค;์กอ้ง หว้ยไร่ X

63 แฟนพคีนัหู วง Fin X

64 แน่ใจรเึปลา่ Mocca garden;Sunny Burns X

65 ตดุยอด 3.50 บาท X

66 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

67 ออ้นวอน (3ชา่) หากเป็นฉันททํีาใหเ้ธอเสยีใจ ชว่ยบอกได ้ เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

68 โกรธไหลยอ้น ปอ อรรณพ X

69 นสิยัหมาๆ มนิ เฉากว๊ย;นอ้งนุช ประทมุทอง X

70 เบ็คแฮ่ม วง กางเกง X

71 ย่อด ิ 3.50 บาท X

72 จักรยานสแีดง (3ชา่) เสน้ทางทเีราจะมุ่งไป LOSO √

73 ตงัเก ฉันเกดิอยู่แดนอสีาน ถนิกนัดาร พงษ์เทพ กระโดนชาํนาญ √

74 มัน(ส)์ Mocca garden X

75 เสยีมยั 3 ชา่ ดใูจกนัก็มาแลว้นานวัน อําพล ลําพูน(หนุ่ย) √

76 โป๊ง โป๊ง ชงึ (3 ชา่ Party Mix) เดยีวนะจะบอกออกมาเจอกนัสกันดิ Encore Team √

77 Slow Motion (ระวังมันสช์นโอ๋!!)(3ชา่เหนอืยทงัปีเซ็งและทนเต็มทถีา้ใหด้ี โจอ ีบอย √

78 แพค้นสวย (3 ชา่ Party Mix) สวยก็ไม่ด ีไม่สวยก็ไม่คอ่ยดี FLY √

79 ย่างสามสบิ 3 ชา่ ไขปิ่งสามบาท ขา้วหนียวหา้บาท อัมรนิทร ์นติพิน(อํา) √

80 เป็นแฟนกนัตงัแตเ่มอืไหร่(ควาย ภาค ยอมแพค้วามพยายาม ทเีธอคดิจะนอกใจ กะลา √

81 ฉันโตะ๊เธอ (โป๊งโป๊งชงึ 5) กคีรงักหีนก็บอกว่ารักเธอ จะเชา้จะสาย ไท ธนาวุฒิ √

82 ไทยแลนด ์สแตนดารด์ (โป๊ง โป๊ง ชงึ ก็หมาทเีลยีงเธอยังลําเอยีง ไม่ชอบ บางแกว้ √

83 ซมซาน (3ชา่) เกดิมาไม่เคยเจอใครเหมอืนเธอ LOSO √

84 บรยึ(กลวันะคา๊บ) Mocca garden X

85 ฉันหรอืเธอ (ทเีปลยีนไป)(3ชา่) สงิเดยีวทขีอรอ้งเธอกอ่นไป LOSO √

86 ลอยกระทงวันสงกรานต ์3 ซา่ จดจําว่าเคยนัดใครบางคน อัมรนิทร ์นติพิน(อํา) √

87 มันใหญ่มาก 7 โจ๊ะ! ทําอย่างไร คนทมีมีากมาย จะทําอย่างไร ศริพิร อําไพพงษ์;นัท ณรรลฌา √

88 เมอืงไทยอะไรก็ได ้ Mocca garden X

89 บัวลอย ไขห่วาน เทดด ีโลโซ X

90 ณ บัดNOW เมษา มกิซ์ อารมณ์ ณ บัดนีหัวใจชกัคน ละลนั บ ีสกุฤษฏ ิวเิศษแกว้ √

91 เจ็บจุงเบย คาวบอย feat.Mr.Bryan X

92 คดิอะไรอยู่ อยู่ๆ ก็มาหวานใส ่เอาอกเอาใจกบัฉัน นครนิทร ์กงิศกัดิ √

93 จบีเลยไดไ้หม หลวิ อาราดา (อาจารยีา);สกายพาส X

94 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีุมพล √

95 หญงิลลัลา (Remix) อยู่คนเดยีวมันเหงาเปลยีวหัวใจ MilkShake √

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

97 หนุ่มดอยเตา่ ดอยเตา่บา้นเฮากนัดาร ปีเตอร ์โฟดฟิาย √

98 กํากา่สกาฬสนิธุ์ เซยฮ์ัลโหลเดอ้ขาดนิสกาฬสนิธุน์อ้มาแลว้ พ ีสะเดดิ √

99 โลโซ 3 ชา่ (3ชา่) เรามันพวกตดิดนิ ทํามาหากนิ เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

100 เทพเจา้เทา้ไฟ บุดดาเบลส มากบั โตช้รีกิ เฮย้ ตกิชโีร่ Buddha Bless √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264032 ทําซํา

วันทวีาง 1/7/2564 1 ซอ่นกลนิ ลมอ่อนพัดโชยมา นําตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี √

2 ความเงยีบดงัทสีดุ มคีําบางคําทเีก็บเงยีบงัน คอยเฝ้ารอวันที GETSUNOVA √

3 ไม่อยู่ในชวีติแตอ่ยู่ในหัวใจ กว่าจะผ่านจะพน้วันเวลา ทจีะยอมรับ ลลุา √

4 ความรักกําลงักอ่ตวั นนท ์ธนนท์ X

5 ระยะห่าง แม็กซ ์เจนมานะ X

6 เธอเกง่ ทา่มกลางพายุฝนทโีหมกระหนําทา่มกลางเงา Jetset'er √

7 หนา้หนาวทแีลว้ The TOYS X

8 อย่าทําอย่างนัน PORTRAIT;The Rube X

9 วุ่นวาย อยากจะกนิแตม่ันก็กนิไม่ได ้อยากจะนอน 25 Hours √

10 รักนอ้งคนเดยีวววว(ภ.นอ้งพทีรีัก) คําว่ารัก คําว่ารัก พูดว่ารัก ไม่ยากเทา่ไร ซนัน ีสวุรรณเมธานนท;์นชิคณุ หรเวชกลุ X

11 จรงิๆมันก็ดี ไม่รูส้ ิฉันจะยมิไดอ้กีทพีรุ่งนหีรอื จน่ีา ด ีณัฐชา เดอซซูา่ √

12 คดิถงึจัง (มาหาหน่อย) Hello ตอนนีทําอะไรอยู่ อยู่กบัใคร ทไีหน โอ๊ต ปราโมทย์ √

13 โทษทเีอาแตใ่จ Nothing I can say เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

14 มองไดแ้ตอ่ย่าชอบ(ภ.ATMเออรัก เออเร่อในวันทเีราตอ้งไกลห่าง ในวันทเีธอ ลลุา;เตอ๋ ฉันทวชิช ์ธนะเสว;ีปองกลู สบืซงึ( √

15 พเีปิดให ้x Boom Boom Cash ตาเอาแตปิ่ดไวไ้ม่ยอมมอง ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);Boom Boom Cash √

16 กํานันทองหลอ่ หลงรักลกูสาวกํานัน ยนืยันดว้ยชวีี ป๊อป ปองกลู;โอ๊ต ปราโมทย์ √

17 นวด ใครบางคน ทําใหฉั้นตอ้งปวดใจเจา้กรรม ปาลม์มี √

18 ฉันจะกอด (Hug) ฉันจะไม่ยอมบอกรักใครเพราะเหงาใจ ลลุา √

19 อา้ว บบีเขา้ไป บบีนําตาแลว้บบีมอืฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

20 ร่มสเีทา ฉันเฝ้าถามความสขุอยู่ทไีหน KLEAR X

21 ชวีติทมีชีวีติ ทําไมเราตอ้งเดนิ ตาม ทางเหมอืนกบัใคร GETSUNOVA √

22 เขยีนไวข้า้งเตยีง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลกึๆ อยู่ลบัๆ PARADOX √

23 โปรดฟังอกีครัง เราเดนิทางมาไกล โปรดฟังเสยีงเรา COCKTAIL;เจ๋ง Big Ass √

24 หากโลกนีไม่มคีวามรัก(EverydayOccurrenceฉันยังยนืตรงนี ทเีคยมเีธอ LOMOSONIC;ธนชยั อุชชนิ √

25 ขอวอน 1 Somkiat X

26 ปีก โหย..หา..แสงดวงดาว ลอ่งลอยวน PARADOX √

27 ไม่รักด(ีCover) ไม่อยากใหเ้ธอตอ้งเจ็บ ไม่อยาก Instinct √

28 ทดลองใช ้ เธอไม่ตอ้งเกรงใจ ความรักทฉัีนใหไ้ป ปัน Basher √

29 แอบเพอ้เจอ้ (ซรีสีร์ุ่นพSีecret Love) ชอบ ชอบ ชอบแตไ่ม่กลา้บอก รัก สงกรานต ์รังสรรค์ √

30 ตวัปลอม (โฆษณา KFC) เปลยีนแปลงตวัเองใหเ้ป็นเหมอืนเขา POTATO X

ชอืศลิปินTRACK ชอืเพลง คําขนึตน้
รวมฮติเพลงดงัสดุคุม้ สตรงิ Vol.7
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31 ผูต้อ้งหา x Labanoon แคต่วัคนเดยีว ไม่ตายละ่มงั ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);LABANOON √

32 ไม่มปีาฏหิารยิ์ ฉันยังไม่เคยคดินอกใจ ถงึแมว้่า หนุ่ม กะลา √

33 พนืททีบัซอ้น เมอืในวันนีฉัน ตอ้งกลายเป็นคนทไีม่ใช่ บอย Peacemaker √

34 เธอมฉัีน ฉันมใีคร บอกมาแลว้ ไดย้นิแลว้ ทเีธอนัน DA endorphine √

35 พันหมนืเหตผุล เธอบอกใหฉั้น ไปเจอคนทดีี KLEAR √

36 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันนเีธอไม่เหมอืนเดมิ GETSUNOVA √

37 ไบโพลา่ร(์Bipolar) ความรักไดผ้่านไป และวันพรุ่งนจีะตอ้ง จน่ีา ด ีณัฐชา เดอซซูา่;ณัฐวุฒ ิเจนมานะ √

38 เอาไวค้อ่ยคยุ (ttyl) GLISS X

39 เทา่ไหร่ไม่จํา (ละครบาปรัก) เคยเจ็บเคยเสยีใจมาเทา่ไหร่ ฉันลมืไป แพรว คณติกลุ เนตรบุตร √

40 ไม่เกยีวกบัเธอ ถามว่าฉันสบายดเีหรอ เธอจะใหต้อบเธอ นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

41 เมอืวาน ผูค้น ตา่งบอกฉันก็บอก ว่ามันนานแลว้ โอ๊ต ปราโมทย์ √

42 ไม่รักก็บอก ไม่ใชน่อกใจ อย่ามาทําเป็นแครแ์ละห่วงใยฉัน ปองศกัด ิรัตนพงษ์ √

43 เก็บรัก รูด้ ีว่าฉันไม่ควรทจีะรักเธออกีตอ่ไป แอมม ีThe bottom blues √

44 ถา้ฉันไดก้ลบัไป หัวใจยังวนเวยีนอยู่ในอารมณ์เสยีดาย นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

45 เราไม่รูจ้ักกนั เธอไม่รูจ้ักฉัน เราไม่รูจ้ักกนั ลลุา √

46 อย่าบอก ไม่จําเป็นตอ้งอธบิายอะไร ก็ได ้เก็บคําพูด ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

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

48 SKY & SEA มองทมีุมเดมิเดมิ อยู่ตรงทเีดมิเดมิ ภทัรว ีศรสีนัตสิขุ (เอติ) √

49 ไม่เคย ฉันไม่เคยรู ้คนทสีาํคญั นันมคีา่ 25 Hours √

50 ปลอ่ย เก็บอารมณ์ เก็บเอาเรอืงราวนันทงิไป ป๊อป ปองกลู √

51 ความเงยีบดงัทสีดุ มคีําบางคําทเีก็บเงยีบงัน คอยเฝ้ารอวันที GETSUNOVA √

52 ครงันี ความรักไม่ใชผู่ร้า้ย สงิทมีันรา้ยคอืใจ KLEAR √

53 Get You Out (JOOX Exclusive) I need to get you of my head right now, ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม);Maiyarap √

54 First lady (Hollaphonic Remix) JOOXคนทแีสนด ีคนทน่ีารักอย่างเธอ คงจะมี เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

55 ความลบัไม่มใีนโลก INK WARUNTORN X

56 ลาลาลอย(100%) The TOYS X

57 Good Morning Teacher ครงันันฉันมเีธอทเีป็นคนสอน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

58 แฟนเธอ..(I don't like) อยากจะทําเป็นเหมอืนไม่แครอ์ยู่นะ baby แพม เปมกิา สขุเสว;ีHi-U √

59 เพงิรูต้วั โลกจะแตก ในวันแรกทเีธอบอกเลกิกนัไป มาตงั ระดบัดาว √

60 ไม่ไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมอืเธอยนืยันออกมาว่า บอย Peacemaker √

61 คณุไดไ้ปตอ่ หนงึปีทแีลว้มาเธอเป็นอย่างไร เหนอืย ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

62 ถกูคนแลว้ จะบอกเธอไปวันนันก็กลวัไม่ดี เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

63 พอ ไดเ้ห็นทกุอย่างไดรู้ค้ําตอบ ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

64 พอจะรู ้ ผ่านมานานแลว้ เรอืงราวในวันนัน MEYOU √

65 อยู่ตรงนเีสมอ หากเธอตอ้งเหนือย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

66 ซอ่นกลนิ ลมอ่อนพัดโชยมา นําตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี √

67 เหงา เหงา (INSOMNIA) INK WARUNTORN X

68 Nobody Like You (JOOX Exclusive) เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร;Hollaphonic X

69 ดวงจันทรก์ลางวัน(Aftermoon) ดวงจันทรใ์นยามกลางวัน อาจจะมองไม่เห็น GETSUNOVA;วโิอเลต วอเทยีร์ √

70 มแีฟนแลว้ เธอก็มคีนของเธอ เราก็อยากจะมเีธอ ไม่ตอ้ง ปราโมทย ์ปาทาน;จริายุทธ ผโลประการ √

71 ก็พอ เธอบอกว่าฉันคงผดิหวัง ไม่มทีาง Yes'sir Days √

72 เธอทําใหไ้ดรู้ ้ เธอทําใหฉั้นโกรธ ทําใหฉั้นแอบยมิ Potato √

73 ตดิตลก เป็นแคค่นททํีาใหเ้ธอหัวเราะเสมอ คนที โอ๊ต ปราโมทย์ √

74 แคเ่พยีงฉัน(ทไีม่ลมื) ภทัรว ีศรสีนัตสิขุ (เอติ) X

75 คนไรต้วัตน เฝ้าคอยดเูธอทกุวัน หวังใหเ้ธอเห็น เหวยเหวย ฮัน √

76 อยากรูห้ัวใจตวัเอง วโิอเลต วอเทยีร์ X

77 มันเป็นใคร I Alright POLYCAT X

78 ฟัง ฉันไดย้นิเสยีงเธอ ถามผูค้นมากมาย Sin;ปัณฑพล ประสารราชกจิ √

79 เจ็บจนไม่เขา้ใจ PORTRAIT X

80 หนงึคนื ฉันก็แคเ่หงา ไม่ไดต้อ้งการใคร ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

81 ถา้เธอจะไป ตอ่ใหเ้ราเคยรักกนัอย่างไร แพรว คณติกลุ เนตรบุตร √

82 ไม่มเีธอไม่ตาย ตอนนีมเีพยีงแคเ่รามสีองคนเทา่นัน แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ;Two Pee √

83 ฉันตอ้งคดิถงึเธอแบบไหน องิค ์วรันธร X

84 ผูช้ว่ยทดีทีสีดุ Polycat X

85 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท์ √

86 ภกัดี Polycat X

87 ความหมาย (ล.พรหมไม่ไดล้ขิติ) ถา้รักคอืการใหไ้ป เหมอืนทเีคยมใีครบอก ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

88 ตา่งคนตา่งเหนือย โลกทหีมุนสรา้งแตค่วามแปรผัน เธอและฉัน สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

89 คูช่วีติ เธอคอืทกุสงิ ในความจรงิในความฝัน COCKTAIL √

90 อยากเป็นทรีัก ไม่ใชเ่พอืนรัก เธอก็รู ้และเธอก็รู ้เราน่ะไม่ควรรักกนั อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์;สม้โอ กญัญาณัฐ อนิทรนัฎ√

91 รูด้วี่าไม่ดี ฉันแคค่นทเีธออาจมองไม่เห็น ฉันแคค่นที GETSUNOVA;YOUNGOHM √

92 นอนไดแ้ลว้ (Sleep now) ฟักกลงิ ฮโีร่;The TOYS X

93 หนา้หนาวทแีลว้ The TOYS X

94 นแีหละความรัก (This is Love) เหมอืนว่าโลกหมุนเร็วทงัทไีม่มอีะไร เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

95 เพราะเธอ เพราะว่าเป็นเธอ เพราะว่าเธอคอืลมหายใจ สพุล พัวศริริักษ์ (เบล);ปนัดดา เรอืงวุฒิ √

96 ไม่ตอ้งรูว้่าเราคบกนัแบบไหน ใครอาจจะไม่เขา้ใจ ว่าความสมัพันธ์ เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

97 ไม่มวีันปลอ่ยมอื ฤดกูาลเปลยีน สงิทเีขยีนมันคงจะเลอืนลบ ดวิ อรุณพงศ ์ชยัวนิติย์ √

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

99 อยู่นาน ๆ ไดไ้หม เมอืในวันนีทฉัีนไดเ้จอเธอ Sin √

100 ความรูส้กึทไีม่เคยรูส้กึ เคยคดิว่าฉันรูจ้ักกบัความรัก เคยคดิว่า GETSUNOVA √

เผยแพร/่
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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รหัสปก CD GX0264056 ทําซํา

วันทวีาง 1/7/2564 1 คอพับ แบงค ์เด็กแว๊นหัวทอง X

2 ปัดโทะ! หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

3 โสดผัวทงิ กลว้ย คลองหอยโขง่ X

4 โสดเองนักเลงพอ เมอืโลกทงัใบ ไม่มแีคเ่ธอเพยีงคนเดยีว หญงิล ีศรจีุมพล √

5 โสดกะปรบิกะปรอย ปอ อรรณพ X

6 รุ่นนีบ่มคํีาว่าเหงา ตกัแตน ชลดา X

7 โบวแ์ดงแสลงใจ (โบวแ์ดง2021) ลําไย ไหทองคํา X

8 ร่างกายตอ้งการแฟน ก็คนอย่างฉันมันไรแ้ฟน เกดิมากําพรา้แฟน อสิร ์อสิรพงศ;์มวิส ์อรภสัญาน ์สกุใส √

9 จะมามัยหนอ จะมามัยหนอปีนี จะมแีฟนมยัหนอปีนี เปาวล ีพรพมิล √

10 เอาซะบอ้ กะเจดิขนึเทงิฟ้าไปแลว้ละ่เดอ้คําว่าฮัก มนีตรา อนิทริา √

11 ซกังักงัก ผูบ้่าวเจา้อยู่บา้นใด ๋ผูบ้่าวเจา้มา หญงิล ีศรจีุมพล √

12 ซกิงกิ ลําไย ไหทองคํา X

13 ปูหนีบอปิี พร จันทพร X

14 แอวลนัปัด ปรมิ ลายไทย X

15 ผูบ้่าวทรงโจร แจ๊ค เด ้ลายไทย อนิดี X

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

17 นักเลงบ่ย่าน ณ เวลานีทหีนา้ฮา้นหมอลํา สถานการณ์ ลําเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

18 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

19 บอกว่านอนแลว้ออนไดไ้ง เอ มหาหงิค;์กอ้ง หว้ยไร่ X

20 ขอใหบ้า้นไฟดบั [แชง่มงั] แบงค ์เด็กแว๊นหัวทอง X

21 โทรมา ณ บัดNOW หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

22 เมอืไหร่จะทํากบัฉันบา้ง เธอดสูดิ ูดคููน่สี ิเขาเกาะเขาตดิ หญงิล ีศรจีุมพล √

23 จบีเอาสคิะ เขามแีม่พ่อไปขอเอาส ิทําเหมอืนของฟรี ลํายอง หนองหนิห่าว √

24 สวุรรณคาน เห็นเขาก็ชวน ชวนกนัไปเทยีวทเีชยีงคาน เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

25 โอมเพยีง โอแม่หมอจ๊ะ โอแม่หมอจ๋า ทํานายชะตา เปาวล ีพรพมิล √

26 ปี(จน)ป่น เอ มหาหงิค์ X

27 อย่ามาฤทธเิยอะ ! ลํายอง หนองหนิห่าว √

28 โกรธไหลยอ้น ปอ อรรณพ X

29 โสดแตใ่นเฟซ Like คอืมาหา Like แม่นผูส้าวทางใด๋ สมบูรณ์ ปากไฟ √

30 สง่ขา่วสาวเลย ลมพัดตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ศร สนิชยั √

31 สาวเลยยังรอ ลมพัดตงึกําภกูระดงึเขตเมอืงเลย สาวแย ้เจตยิา X

32 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีุมพล √

33 มคีวามลําไย(รําคาญ) กลว้ย คลองหอยโขง่ X

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

35 เกลยีดความโสดโกรธความเหงา ตนืขนึมา ก็เจอแตห่มอน ไม่เคยมี พ ีสะเดดิ √

36 เอวดี เสยีงบ่แจ๋วแตแ่อวด ีแอวดหีุ่นกะดเีดอ้คา้ หญงิล ีศรจีุมพล √

37 เป๊ะเวอร์ บ่แม่นคนสวย ขาวหมวยคอืเขา กะย่อนว่า ลํายอง หนองหนิห่าว X

38 ยักควิ อยู่ห่างไกล เธอจะเหงาหัวใจหรอืเปลา่ เปาวล ีพรพมิล √

39 คํารักโหลๆ คํารักของพแีจกง่ายเหมอืนจ่ายนามบัตร เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

40 เงนิน่ะมไีหม (ละครดวงตาในดวงใจ) เรารักกนัชอบกนัดว้ยใจ เอนิขวัญ วรัญญา √

41 บนเจา้แม่ หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

42 โชกโชน ตกัแตน ชลดา X

43 คนใช ่เกดิชา้ อยากฮักสติาย แตก่็อายใบเกดิ ศริพิร อําไพพงษ์ √

44 ชวีติดดีี จัด จา้ ดา ดดั จัด จัด หญงิล ีศรจีุมพล √

45 บ่หักคา เวา้เรอืงหมากไมม้ันก็มหีลายชนดิ แต่ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

46 ประสาซําผัว ประสาซาํผัว ฮยึ ประสาซําผัว ประสา ลํายอง หนองหนิห่าว √

47 หนุ่มโคโยตา้ หนุ่มนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ์ ปากไฟ √

48 ย่านรถไฟชนกนั ทบี่กลา้โทรไปย่อนว่าย่านสายมันซอ้นกนั เบลล ์นภิาดา √

49 สาวโรงงานลานเบยีร์ บ่อยากกลบัไปเหงา ในหอ้งเชา่คนเดยีว ตา่ย อรทยั √

50 กลวัมแีฟนไม่ทนัใช ้ โสด รับรองว่าโสด เมอืวานก็โสด ตกัแตน ชลดา √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264055 ทําซํา

วันทวีาง 1/7/2564 1 สองใจ (ละครวันทอง) ถา้ฉันมเีธอเป็นเพยีงรักเดยีว และเธอมฉัีน ธนดิา ธรรมวมิล √

2 ดงึดนั ฉันก็รักเธอมาตงันานแลว้ และก็รักเธอมาก COCKTAIL;ตกั ศริพิร √

3 ธรรมดาแสนพเิศษ ANATOMY RABBIT X

4 ชวัชวีติ ชวัชวีติฉัน จะดหีรอืรา้ยใครตดัสนิกนั COCKTAIL √

5 จําเลยรัก (Defendant of love) F.HERO;Txrbo X

6 ถา้เธอรักฉันจรงิ ฉันรูด้วี่าทกุท ีทเีธอมองมาทฉัีน Three Man Down √

7 ตายเปลา่ ตอ้งว่ายในนําลําพัง ไดเ้ห็นเธอเป็นประจํา LABANOON;GUNGUN √

8 วันนันของพ ีวันนีของนอ้ง ก็ภาวนาว่าจะมใีครใหก้อด พอเจอทไีรก็ CLASH;พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

9 คดิถงึแต ่(Untold) Bowkylion X

10 คดิ(แตไ่ม)่ถงึ(Same Page?) คดิอยู่ทกุวัน คดิอยู่ทกุคนื คดิว่าสกัวัน Tilly Birds √

11 ฝนตกไหม ในคนืทฝีนโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี Three Man Down √

12 คนอบอุ่น ไม่ไดจ้บีเป็นนอ้ง แตไ่ม่รูทํ้าไมเธอมอง LABANOON;โอ๊ต ปราโมทย์ √

13 จําเกง่ (Slipped Your Mind) F.HERO;Tilly Birds X

14 บอก เธอคงเหนอืยใชม่ัย เรอืงรักระหว่างเรา CLASH √

15 ทสีดุของฉัน ทุม่เททงัชวีติเพอืใหเ้ธอยอมรับ ทุม่เท ศลิปิน 2021 ราตรี √

16 รักใหต้าย อยากพบเจอ เธอบอกว่าเธออยากเจอ KLEAR √

17 Undo แคเ่สยีวนาททีไีม่ทนัหา้มใจ ปลอ่ยใจไป ป๊อป ปองกลู;Wonderframe √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

เพลงฮติประเทศไทย Top of The Chart
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18 ออกมายัง? ANATOMY RABBIT √

19 เดาไม่เกง่ ฉันจะรูไ้ดไ้ง ว่าเธอนันคดิยังไง Three Man Down √

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

21 เทาเทา (grey day) Morvasu X

22 เธอยังไม่เคยหายไป ผ่านมาเจอทตีรงน ีมันยังเหมอืนทกุครงั Clockwork Motionless √

23 หลงทาง เหมอืนโลกหยุดหมุน ทกุๆอย่างชา่งเงยีบงัน CLASH √

24 ดวงเดอืน คนืนีจันทรส์ว่าง แตใ่จฉันมันอา้งวา้ง JOEY √

25 Hello Mama You may be happy with the skyscraper Taitosmith √

26 คยุคนเดยีวเกง่ คนืนีทนไม่ไหว ถงึหา้มใจสกัแคไ่หน Three Man Down √

27 ลม ลมเอ๋ยลมเจา้ผ่านพัด พาเธอมาใหเ้จอฉัน หนุ่ม กะลา √

28 ถา้วันนันฉันกอดเธอไว ้ ความทรงจํา ยอ้นคนืวันเหลา่นันใหห้วนมา Clockwork Motionless √

29 ยังคงสวยงาม เปรยีบความรัก เรอืงเราสองคน เป็นเหมอืน Tilly Birds √

30 ฝันถงึแฟนเกา่ ในกลางดกึคนืหนงึฉันฝันถงึเธอ ภาพเธอยัง Three Man Down √

31 ขวัญเอยขวัญมา คําคนืมดืมนลงครงัใด ทําฉันหัวใจไหวหวัน ปาลม์มี √

32 ใครคนนัน กาลเวลาทําใหเ้ราตอ้งจากกนั ความผูกพันธ์ พลพล;LABANOON √

33 อกีนานไหม กคีรงัทบีอก หัวใจใหพ้อ กคีรงัทบีอก หนุ่ม กะลา √

34 ปลายนวิ (My Black Mirror) ไม่อยากคดิถงึเธอเพราะรูด้ ีคงไม่มทีางที Tilly Birds √

35 วันทฉัีนไม่อยู่(TOMORROW) พรุ่งนี ถา้เธอไม่มฉัีนอยู่ใหรู้ ้ LOMOSONIC √

36 รักจรงิ(ใหด้นิตาย) หากคณุตกหลมุรักใคร มถีอ้ยคําเป็นลา้นคํา COCKTAIL;ตกิ ชโิร;่ฟักกลงิ ฮโีร่ √

37 Friend zone เก็บเอาไวใ้นใจเสมอไม่เคยบอก เก็บเอาไว ้ Three Man Down √

38 พไีม่หลอ่ลวง (ภ.อา้ย..คนหลอ่ลวง) สายตาแบบน ีคงดเูจา้เลห่ไ์ป BamBam (GOT7) X

39 เขา้ใจไม่ตรงกนั อยากบอกว่าฮักก็ยังไม่กลา้พอ แคบ่อกว่า บ ีสกุฤษฏ ิวเิศษแกว้;ตา่ย อรทยั √

40 นทิานพันดาว (ซรีสีน์ทิานพันดาว) เธอไม่เหมอืนกบัคนทเีคยฝันใฝ่ กนั นภทัร √

41 ทกุพรุ่งนี ทกุพรุ่งนีทเีคยเฝ้ารอคอืพรุ่งนีทฉัีน เหวยเหวย ฮัน √

42 มองกทีกี็น่ารัก (Cute Cute) มองกทีกี็น่ารัก ราวกบัอยู่ในฝัน เธอจะ นนน กรภทัร ์เกดิพันธุ ์ √

43 ตดิกบั (ประกอบซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) เห็นกนัทกุวันเธอกบัฉัน รูก้นัในความตา่ง แม็กซ ์เจนมานะ √

44 คนัก ู(ละครซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) ไม่รูว้่าเรมิเมอืไร มันเรมิทใีคร วชริวชิญ ์ไพศาลกลุวงศ์ √

45 Ten Years Later (ภ.เพราะเราคูก่นั) จะรักฉันอย่างนี อย่างนี ตลอดไปใชไ่หม วนิ เมธวนิ √

46 ยังคูก่นั (Still Together) ก็ไม่รูทํ้าไม ตอนนีฉันมองเธอไม่เหมอืน ไบรท์ วชริวชิญ;์วนิ เมธวนิ √

47 How are you ไม่ไดค้ยุกบัเธอมาตงันาน ดว้ยระยะทางเรา OHM Cocktail;NUNA NUENGTHIDA √

48 แคพ่นีอ้ง (Status) ในตอนนี สถานะของฉันคอือะไร ในตอนนี Tilly Birds √

49 เพราะความรักมันไม่เลอืกเวลาเกดิ เพราะอดตีทเีคยผ่านมา เพราะนําตา LOMOSONIC √

50 นับ 1 ถงึ 100 ใหเ้ธออยู่กบัวันนี ไม่ตอ้งมองเมอืวาน 25 Hours √

51 อย่างนอ้ยก็มากพอ เคา้อาจจะมองเธอไม่ด ีตดัสนิว่าเธอ GETSUNOVA;นอ้ย วงพรู กฤษดา แคลปป์ √

52 ผักบุง้ลอยฟ้า ไร ้แรง ตา้นทาน ฝืน ความจรงิทโีหดรา้ย BODYSLAM;ฟักกลงิ ฮโีร่ √

53 ไปไม่ถงึ สง่รอยยมิใหเ้ธอทงัทหีัวใจยังสนัไหว Big Ass;Wanyai √

54 สบายดหีรอื ก็ไม่ไดเ้จอไดค้ยุตงันาน ก็ไม่รู ้ หนุ่ม กะลา √

55 ฤดหูนาว (Bangkok Winter) เธอ เธอมาทําใหเ้พอ้ละเมอ ทําใหค้ดิถงึ Tilly Birds √

56 Time zone ซอืตวัเครอืงบนิเทยีวสดุทา้ย อยากบนิ Three Man Down √

57 แลกมาดว้ยความโง่ ฉัน..ไม่ใชค่นทเีธอฝัน ฉันรูถ้งึความจรงิ บอย Peacemaker √

58 รักครังสดุทา้ย(MY MAGNET) ก็เคยตอ้งทรมานกบัการทตีอ้งเรมิใหม่ LOMOSONIC √

59 ใหก้อดของฉันบอกทกุอย่าง (Just Soถา้เผอืเธออยากรู ้ว่าฉันดใีจขนาดไหน Tilly Birds √

60 Run To You ทกุๆครงัท ีlonely ทกุๆครงัทเีสยีใจ มัจฉา โมชมิันน์ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264041 ทําซํา

วันทวีาง 8/7/2564 1 ปานไดเ้หยีมาเนาะ คําว่าเฮาฮักกนั มันบ่มนับ่แกน่แลว้บอ้ ตา่ย อรทยั √

2 วอนหลวงพ่อรวย มนตแ์คน แกน่คนู X

3 เชค็อนิทดีนิแดง กดเชค็อนิ ว่าอยู่หม่องน ีณ เวลายามแลง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

4 สดุจุดปุ๊ ด แซ็ค ชมุแพ X

5 เปรต(สมัภเวส)ี รําไพ แสงทอง X

6 ยังฮักไผอกีไดบ้่ ดกีรทีเีทลงแกว้ บอกอา้ยเทแลว้บ่เอาโซดา มนตแ์คน แกน่คนู;มนีตรา อนิทริา √

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

8 เรวัตตะฮักนะลลีาวดี อา้ยฮักเจา้อหีล ีลลีาวดนีอ้งฮักอา้ยบ่ เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

9 นางเอย แจ๋ม พลอยไพลนิ X

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

11 โบวแ์ดงแสลงใจ (โบวแ์ดง2021) ลําไย ไหทองคํา X

12 กตีา้รส์ายขาด ตา้ร ์ตจว. X

13 ผูบ้่าวทรงโจร แจ๊ค เด ้ลายไทย อนิดี X

14 ใสใ่จไดแ้คม่อง Gx2 X

15 สญัญานําตาแม่ คอืจังบาปขชีา้งสบูยา เขา้มายําใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

16 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

17 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

18 แคค่นคยุ ลําไย ไหทองคํา X

19 เรวัตตะลาฮัก กําแพงสงูเพยีงฟ้า ลลีาวดอีา้ยขว้มบ่ไหว เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

20 ตะเว็นตกดนิ คนัว่าเขาเซาฮัก กะอย่าสปัิกใจนําเขาหลาย ดอกออ้ ทุง่ทอง;บอย พนมไพร √

21 โรคซมึเหลา้ บ่อยากเหลอืเศษซากความฮัก ใหอุ้กอัง ลําเพลนิ วงศกร √

22 นําตา ปรชีา ปัดภยั;กระตา่ย พรรณนภิา X

23 ซงัเด ้ นังซดเหลา้ขาวตงัเป้าใหเ้มาตายกนัไป เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

24 โพสตเ์ขาเจา้เมนต์ ไวใ้จเขา เชอืใจเขาเบดิซอุย่าง ตร ีชยัณรงค์ √

25 วรรณคดสีชีมพู ยอมจํานน แลว้คนอย่างเธอ ตอ่ใหใ้ครจะมาเสนอ เปาวล ีพรพมิล;Maiyarap √

26 ผูส้าวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
ลกูทุง่ฮติตดิดาว ฮอตตดิชารต์
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27 ชาบู อ๊อฟ สงกรานต;์แร็พอสีาน X

28 บักแตงโม โอ.้.นันมันบักแตงโม โอ.้.นันมันบัก วงฮันแนว X

29 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

30 งัดถงังัด เตย้ อธบิดนิทร์ X

31 มะลอ่งกอ่งแกง่ พจน ์สายอนิดี X

32 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

33 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

34 คูค่อง กอ้ง หว้ยไร่ X

35 เทา่ทฟ้ีาเพนิให ้ บ่ฮูม้อือนื สตินืมานําอา้ยบ่ ตา่ย อรทยั √

36 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

37 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

38 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

39 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภยั X

40 ไสว่าสบิ่ถมิกนั กอ้ง หว้ยไร่ X

41 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

42 นักเลงบ่ย่าน ณ เวลานีทหีนา้ฮา้นหมอลํา สถานการณ์ ลําเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

43 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

44 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √

45 เดอ๋เดยีงดา่ง ลําไย ไหทองคํา X

46 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

47 เตา่งอย จนิตหรา พูนลาภ X

48 มันเป็นย่อนหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีว่าเจา้มผูีใ้หม่แลว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

49 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

50 นอ้งเกง่กะดอ้ ทอีา้ยเห็นนอ้งเป็นบ่สว่งก็แคอ่าการ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

51 เวา้บ่ป่อง เรอืงของเฮากระจบไปโดนละ่เด ้อา้ยกะเท กา้นตอง ทุง่เงนิ √

52 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

53 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนษิ X

54 สงัหารหมู่ SODA5 (โซดาไฟ) X

55 ตะดนไป่ ขนับ่เห็นกบัตากะคงบ่เชอืว่านอ้งตวักนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

56 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

57 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบ่แม่นกปัตนัอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก ลําเพลนิ วงศกร √

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

59 ฝันว่าไดเ้ป็นพระเอก ละ่กอ่นสเิปิดผา้ม่านกงั อยากขอหยงั ตร ีชยัณรงค์ √

60 ชาตหินา้ฮักอา้ยเดอ้ ดกึดนืเดอืนบ่แจง้ บ่มแีสงทสีว่าง มนตแ์คน แกน่คนู √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264039 ทําซํา

วันทวีาง 8/7/2564 1 คดิ(แตไ่ม)่ถงึ(Same Page?) คดิอยู่ทกุวัน คดิอยู่ทกุคนื คดิว่าสกัวัน Tilly Birds √

2 ฝนตกไหม ในคนืทฝีนโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี Three Man Down √

3 วาฬเกยตนื GUNGUN X

4 ดงึดนั ฉันก็รักเธอมาตงันานแลว้ และก็รักเธอมาก COCKTAIL;ตกั ศริพิร √

5 ตายเปลา่ ตอ้งว่ายในนําลําพัง ไดเ้ห็นเธอเป็นประจํา LABANOON;GUNGUN √

6 Hello Mama You may be happy with the skyscraper Taitosmith √

7 ถา้เธอรักฉันจรงิ ฉันรูด้วี่าทกุท ีทเีธอมองมาทฉัีน Three Man Down √

8 ภมูแิพก้รุงเทพ โรคภมูแิพก้ําเรบิจนทนไม่ได ้หมอก็ขอให ้ นครนิทร ์กงิศกัด;ิfeat.ตกัแตน ชลดา √

9 อา้ว บบีเขา้ไป บบีนําตาแลว้บบีมอืฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

10 ฤดรูอ้น บ่อยครังทใีจ เดนิออกไปไม่มองขา้งทาง PARADOX √

11 คนทถีกูรัก ใจ ฉันเคยถกูทงิเพยีงลําพัง รักใคร BODYSLAM √

12 คกุเขา่ เพราะอะไร เธอจงึทงิฉันไป ฉันทําให ้ COCKTAIL √

13 โปรดสง่ใครมารักฉันที จะตอ้งเหงากนั อกีนานไหม INSTINCT √

14 เลน่ของสงู รูว้่าเสยีง แตค่งตอ้งขอลอง รูว้่า Big Ass √

15 ทเีดมิ เป็นธรรมดาทเีธอโดดเดยีว...ทําอะไร POTATO √

16 ขหีงึ ยมิใหก้บัฉันหน่อย แคห่งึเล็กนอ้ย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

17 ใจเย็นเย็น เมอืกอ่นไม่เป็นไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

18 มันเป็นใคร I Alright POLYCAT X

19 คนืนี ไม่รูว้่าเป็นไปเพราะคําคนื ไม่รูว้่า Jetset'er √

20 มันคอืความรัก ฉันเองก็งง ไม่เคยเป็นแบบนเีลย ลลุา √

21 คดิถงึจัง (มาหาหน่อย) Hello ตอนนีทําอะไรอยู่ อยู่กบัใคร ทไีหน โอ๊ต ปราโมทย์ √

22 โกหก ทกุถว้ยคํา พูดจาอ่อนหวาน ชา่งเยา้ยวนใจ Tattoo Colour X

23 คนมเีสน่ห์ เฮ เธอ ทําไมตวัเธอถงึดําดํา โอแ้ม่งามขํา นครนิทร ์กงิศกัดิ √

24 ซมซาน เกดิมาไม่เคยเจอใครเหมอืนเธอ LOSO √

25 เชอืกวเิศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเ้วลากม้หนา้รับกรรม LABANOON √

26 รักไม่ตอ้งการเวลา ฉันคดิว่ารักมันคอืความผูกพัน คดิว่ารัก KLEAR √

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

28 ความเจ็บปวด ใครคนทเีคยรูใ้จ รอยยมิทเีคย ปาลม์มี √

29 ไม่ไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมอืเธอยนืยันออกมาว่า บอย Peacemaker √

30 ทงิไวก้ลางทาง มันดแีคไ่หนกนั ทเีราไดร้่วมทาง POTATO √

31 สงิของ ฉันทเีคยโดนทํารา้ยมา ใจเหมอืนไม่มคีณุคา่ KLEAR √

32 กอด ฉันเคยบอก รูส้กึจะเมอืวันกอ่น ซงึเธอ CLASH √

33 เพราะความรักมันไม่เลอืกเวลาเกดิ เพราะอดตีทเีคยผ่านมา เพราะนําตา LOMOSONIC √

34 เสพตดิความเจ็บปวด ยังไม่ตอ้งการไดย้นิเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

35 เรอืเล็กควรออกจากฝัง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลนัมดืมัว BODYSLAM √
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36 สองรัก แตก่อ่นแตไ่ร เขา้ใจ ว่าการเป็นคนรัก ZEAL √

37 เจ็บกว่าคอืฉัน เขาทําเธอเจ็บชาํจนใจสนั ขอยนืยันว่า Retrospect √

38 ฝากเลยีง โอ๊ะๆๆโอว้ๆๆใจเรานันชกัจะยังไง Sweet Mullet √

39 ยาพษิ คําง่ายๆแตค่วามหมายสดุลกึลํา คําง่ายๆ BODYSLAM √

40 ปลอ่ย เก็บอารมณ์ เก็บเอาเรอืงราวนันทงิไป ป๊อป ปองกลู √

41 ยังไม่พน้ขดีอันตราย ภาพความจํา เมอืครังวันวาน กบัรักที บอย Peacemaker √

42 รักเธอคนเดยีวเทา่นัน (ล.รักสดุฤทธ)ิ เธอทําใหฉั้นเขา้ใจ ในคําว่ารักที Yes'sir Days √

43 พูดไม่คอ่ยเกง่ มบีางคําทอียาก บอกกบัเธอ AB NORMAL √

44 คนไม่จําเป็น อยู่ตรงนอียากเป็นคนทเีธอตอ้งการ GETSUNOVA √

45 เธอมฉัีน ฉันมใีคร บอกมาแลว้ ไดย้นิแลว้ ทเีธอนัน DA endorphine √

46 คํายนิดี ฉันมายนิดใีหก้บัรักทสีดใส ยนิดทีเีธอ KLEAR √

47 ซอ่นกลนิ ลมอ่อนพัดโชยมา นําตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี √

48 อยากใหรู้ว้่าเหงา(Cover) แคเ่พยีงหลบัตาเมอืไร ก็มแีต่ หนุ่ม กะลา √

49 แหลก ผ่านคนืวันทเีหมอืนดงัความฝัน เพราะ Season Five √

50 ไม่เคย ฉันไม่เคยรู ้คนทสีาํคญั นันมคีา่ 25 Hours √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264061 ทําซํา

วันทวีาง 8/7/2564 1 จนกว่า บ่เป็นหยังดอกหลา่ หยับมาซบเอกิอา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

2 กอดคนนอกใจ บ่ไดโ้ดนหลอกแตถ่กูนอกใจ ถงึจับบ่ได ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

3 โพสตเ์ขาเจา้เมนต์ ไวใ้จเขา เชอืใจเขาเบดิซอุย่าง ตร ีชยัณรงค์ √

4 ตวัหนังสอืบ่มเีสยีง คําว่าเฮาสองคนเลกิกนัสา ฮักทคีบกนัมา เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

5 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

6 แผ่นดนิไหวในใจอา้ย ตา้ร ์ตจว. X

7 แกส๊นําตา ออย แสงศลิป์ X

8 ลมืคาว เนม สรุพงศ์ X

9 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

10 จังใดเ๋จา้กะเซาฮัก คนัเจา้บ่ลําเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

11 มันฮักแตเ่จา้ฮูบ้่ คํากะเลกิสองคํากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

12 แคอ่า้ยหวนั บ่แมนหาแนวมาว่าให ้บ่แมนว่าบ่เซอืใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

13 สเตตสับ่เคยเปลยีน โพสตฮ์ักเจา้มอืละ่สหีา้เทอื บ่เคยเบอื ไมค ์ภริมยพ์ร √

14 จากไปอย่างสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพอืดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

15 #ขอแท็กแฟนเกา่ ตา้ร ์ตจว. X

16 ฮักเจา้แฮง เนม สรุพงศ์ X

17 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

18 เอนิชอืเขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

19 อกหักจากคาเฟ่ ลมืแขกโตะ๊สแีลว้หรอืคนดชีอืเก๋ ไมค ์ภริมยพ์ร √

20 ยากสาํหรับอา้ย งา่ยสาํหรับเขา เพยีงแคอ่ยากม ีอยากมโีอกาสพบหนา้ ตร ีชยัณรงค์ √

21 ตะดนไป่ ขนับ่เห็นกบัตากะคงบ่เชอืว่านอ้งตวักนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

22 ขดีอันตราย ออย แสงศลิป์ X

23 แพน็้อค ตา้ร ์ตจว. X

24 สามัญบ่สาํนกึ ทงัๆทใีจ มันทรมาน...เจยีนตาย ตร ีชยัณรงค์ √

25 คดิฮอดเดอ้ เนม สรุพงศ์ X

26 ภาวะแทรกซอ้น ออย แสงศลิป์ X

27 มันเป็นย่อนหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีว่าเจา้มผูีใ้หม่แลว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

28 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

29 แววตาทถีกูเมนิ ดวงตาคูน่.ี.มคีา่แคเ่พยีงแอบมอง ไมค ์ภริมยพ์ร √

30 หมาใตต้ะหลา่ง บ่แม่นบ่ฮูว้่าเจา้บ่ฮักอา้ยแลว้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

31 ดกึหนิลงหว้ย ตา้ร ์ตจว. X

32 ฉันไม่ออนซอน เนม สรุพงศ์ X

33 ผูต้ดิตาม ออย แสงศลิป์ X

34 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

35 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

36 นําตาผ่าเหลา้ อา้ยยนืซมึเศรา้รูข้า่วว่าเขามาขอ ไมค ์ภริมยพ์ร √

37 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

38 เหตผุลททีนเจ็บ มอืใดน๋อ้อา้ยจะพอ เห็นว่ารูปหลอ่ ตร ีชยัณรงค์ √

39 ศพไรญ้าติ ออย แสงศลิป์ X

40 เป็นจังใดแ๋นนอ้ เนม สรุพงศ์ X

41 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

42 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

43 กระเป๋าแบนแฟนทงิ คนรักจากลาตอนชะตาของพตีกตาํ ไมค ์ภริมยพ์ร √

44 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

45 บ่น่าเฮ็ดกนัดอก น่าสบิอกว่าจบ น่าสบิอกว่าเซาคบกนัโลด ตร ีชยัณรงค์ √

46 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

47 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

48 รักแทแ้คพ่ชีาย ผูแ้พไ้ดแ้คค่ําว่าคดิถงึ ไมค ์ภริมยพ์ร √

49 รูว้่าเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลอืเกนิหาเศษความจรงิใจ จากแววตา เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

50 ไหนว่าจะคอย ชา้ไปหน่อยลมืคําว่าคอยเลยหรอืคนดี ไมค ์ภริมยพ์ร √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264027 ทําซํา

วันทวีาง 15/7/2564 1 กฎแห่งชาํ โลกใบนี มคํีาว่ากฎตามธรรมชาติ ตา่ย อรทยั √
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2 คนนผีัวเฮา เฮาบ่ไดโ้ง่ เฮาฮูว้่าโตคดึหยัง สเิวา้สู่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

3 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลยีนใจอา้ย ตา่ย อรทยั √

4 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

5 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

6 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

7 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

8 ใหเ้อนินอ้งว่า..ผูส้าวเกา่ อย่าตกใจเดอ้ ถา้เปิดไลนเ์จอชอืผูส้าว ศริพิร อําไพพงษ์ √

9 กลบัไปก็เป็นสาํรอง อา้ยวดิโีอคอล มาออ้นมางอ้ ตา่ย อรทยั √

10 เมอืความฮักเกา่ นอ้งสเิหงาบ่ กอ่นจะปลอ่ยหัวใจเดนิทาง เคยีงขา้ง ศริพิร อําไพพงษ์ √

11 นลินัดอน คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวัน ตา่ย อรทยั √

12 ย่านบ่มชีาตหินา้ ถา้หากสวรรคก์ลา้รับประกนัว่ามชีาตหินา้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

13 จากสาํคญั เป็นสาํรอง ไสละ่ ไสละ่ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทา่ใด ตา่ย อรทยั √

14 เจ็บแคไ่หน..ยังไวใ้จคําว่าฮัก อา้ยก็ฮู ้ว่านอกจากฮัก นอ้งบ่มหียังให ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

15 นําตาหยดยังกด like รูเ้ต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได ้ ตา่ย อรทยั √

16 ปรญิญาเจ็บ ถงึบ่ฮูจ้รงิแตล่กูผูห้ญงิทกุคนรูส้กึ ศริพิร อําไพพงษ์ √

17 บอกรัก..แตบ่่รูส้กึว่ารัก บ่ใกลบ้่ไกล แตเ่หมอืนหายไปจากชวีติ ตา่ย อรทยั √

18 ทา้ยทสีดุ...อา้ยก็คอืสดุทฮีัก กลบัมายนื ทเีดมิอกีครัง เดนิยอ้นคนื ศริพิร อําไพพงษ์ √

19 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

20 คอยทางทนีางรอง ใจผูส้าวอําเภอนางรอง ถกูความหม่นหมอง ศริพิร อําไพพงษ์ √

21 มนีอ้งไวเ้ฮ็ดหยัง นอ้งบ่คอืกบัเขาดอก สวิ่ากระจอก ตา่ย อรทยั X

22 จําเสยีงนอ้งไดบ้่ จําเสยีงนอ้งคนนไีดบ้่ ดนแลว้หนอบ่ได ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

23 ทุง่นางคอย มองลบิลวิแถวทวิพนา ใกลค้ํายําสนธยา ตา่ย อรทยั X

24 อยากไดย้นิคําว่าสู ้ ถงึแมว้่าคูข่องเฮา บ่เคยไดเ้ขา้พาขวัญ ศริพิร อําไพพงษ์ √

25 จัมบองทชีอ่งจอม เย็นเยยีบโย๊บ เฝ้าแตก่ดืดอลหนา้บอง ตา่ย อรทยั √

26 เห็นอา้ยใน ig สมิคีนเคยีดบ่ หากนอ้งขอกดไล ศริพิร อําไพพงษ์ √

27 ผูบ้่าวนนิจา มอืสมิากะมา มอืสหิายกะหาย ตา่ย อรทยั √

28 คนใช ่เกดิชา้ อยากฮักสติาย แตก่็อายใบเกดิ ศริพิร อําไพพงษ์ √

29 ย่านอา้ยบ่ฮัก ย่านอา้ยบ่ฮักๆ ย่านอา้ยบ่ฮักๆ โอ.. ตา่ย อรทยั √

30 สตรหีมายเลข ๑ ใหเ้ป็นทหีนงึแตห่มายถงึการมทีสีอง ศริพิร อําไพพงษ์ √

31 คําสญัญาทคีดิฮอด ฮอดเทศบาล เจา้นายหยุดงานให ้ ตา่ย อรทยั √

32 คนเจา้ชูอ้ยู่ทเีดยีวบ่ได ้ ผูห้ญงิคนนียังคอยพอียู่ ทอีู่ซอ่มใจ ศริพิร อําไพพงษ์ √

33 สดุทา้ยอา้ยกะตวั เบงิรูปเกา่ รูปทสีองเฮานันถา่ยเก็บไว ้ ตา่ย อรทยั √

34 ขา้วเหนียวเสยีงแคน สนิกลนิดนิหอมฝนซาอา้ยก็ลาไกล ศริพิร อําไพพงษ์ √

35 ฮักมากแคไ่หน เมอืคนหมดใจตอ้งปลอ่ยอย่าหนักใจเดอ้ ถา้เจอทางไปใหบ้อก ตา่ย อรทยั √

36 อยากกอดผูช้ายคนนจีังเลย ความรูส้กึบอก ว่าชอบคนนจีัง ศริพิร อําไพพงษ์ √

37 อย่าดแูลกนัดว้ยการโกหก อา้ยยังดแูลเหมอืนเดมิทกุอย่าง ตา่ย อรทยั √

38 ครงัหนงึ..ทบีงึกาฬ ครงัหนงึทบีงึโขงหลง อา้ยยังคง ศริพิร อําไพพงษ์ √

39 เธอกอดกบัใคร บนหัวใจของฉัน ถงึยังไม่รู.้.ว่าเขาเป็นใคร แตรู่ส้กึ ตา่ย อรทยั √

40 เอาความขมขนืไปทงิแม่โขง เอาความขมขนืไปทงิแม่โขง ศริพิร อําไพพงษ์ √

41 จดหมายฉบับสดุทา้ย แมน้หากเธอไดอ้่านจดหมาย ตา่ย อรทยั X

42 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห้นอ ทงิใหห้นา้จอว่างงาน ศริพิร อําไพพงษ์ √

43 เต็มใจให ้ ฉันรูค้วรรักเธออย่างไร เพราะรู ้ ตา่ย อรทยั X

44 อยากลมืแฟนเขา เวา้แบบแปนแปนถงึอา้ยมแีฟน ศริพิร อําไพพงษ์ √

45 ดาวจรัสฟ้า (ละคร ดาวจรัสฟ้า) บ่ไดอ้ยู่เทงิฟ้า ก็แคผู่ห้ญงิธรรมดา ตา่ย อรทยั √

46 สาวใหญ่มักม่วน อายุเลขสแีลว้แตเ่รอืงแอวยังเด็ด ศริพิร อําไพพงษ์ √

47 หมอลําฟรแีลนซ์ เป็นหมอลํา คณะประจําบ่มี ตา่ย อรทยั √

48 ฮักฮอดมอืตาย ขอฮักฮอดมอืตาย ฮักอา้ยตลอดไป ศริพิร อําไพพงษ์ √

49 เขาเป็นแฟนอา้ยละ่บอ้ ละ่นอ้งกลา้ถาม ขอใหอ้า้ยนัน ตา่ย อรทยั √

50 หมดสวยหมดสญัญา ไสว่าฮักกนัฮอดมอืตาย ฮักทใีจบ่ใช่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

51 สอ่หลอ่แสแ่หล่ มอืนีเซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟังเพลงฮา้นเกา่ ตกัแตน ชลดา √

52 มแีฮงใจ แคอ่ยากไดย้นิคําว่าฮักเธอสเิบอืกนับ่นอ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

53 สาดไลโ่สด ฮอดสงกรานตอ์กีแลว้บ่น ีแลว้สไิปไสดี ตกัแตน ชลดา √

54 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

55 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

56 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

57 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

58 ทอ่งไดท้กุคํา จําไดท้กุครัง ตงัแตม่อื ทอีา้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอนิขวัญ วรัญญา √

59 รักไดค้รังละคน เชอืใจไดค้นละครัง ขอโทษทําไม เมอืใจเธอนันไม่รูส้กึผดิ ตกัแตน ชลดา √

60 สงันําตาไม่ได ้ เป็นแคค่นทเีคยสาํคญั เป็นความฝันทเีกอืบ เอนิขวัญ วรัญญา √

61 คําพพิากษา คงเป็นเวรกรรมทฉัีนเคยทําชาตทิผี่านมา ตกัแตน ชลดา √

62 ผเีสอืใจรา้ยกบัดอกไมใ้จอ่อน นเีรารักกนั หรอืเพยีงแคฉั่นรักเธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

63 อยากเป็นคนรัก ไม่อยากเป็นชู ้ แฟนของใครโทรมา ฝากนําตาไวท้แีกม้ ตกัแตน ชลดา √

64 จะหายใจยังไงไม่ใหค้ดิถงึ กลนัใจนกึภาพเธอเอ่ยคําลาเมอืรูล้ว่งหนา้ เอนิขวัญ วรัญญา √

65 เรมิตน้เจา้ชาย ลงทา้ยเจา้ชู ้ คงสนุกใชไ่หม ทหีลอกว่าคนๆหนงึพเิศษ ตกัแตน ชลดา √

66 หากบ่เคยฮักอา้ย แตก่อ่นแตก่นัีนหนาอา้ยเคยสญัญาว่า เอนิขวัญ วรัญญา √

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

68 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กบัเธอ ใจยังอ่อนแอ ยังแพค้ําว่าคดิถงึ เอนิขวัญ วรัญญา √

69 เหตเุกดิทเีธอ ผลอยู่ทฉัีน ฉันไม่ใชค่นเรมิ แตห่นีความผดิไม่พน้ ตกัแตน ชลดา √

70 ผูห้ญงิธรรมดา...ทกีลา้รักเธอ ฉันกําลงัถกูรักหรอืกําลงัโดนหลอก เอนิขวัญ วรัญญา √

71 ไม่ด ีไม่จํา ในชวีติฉันชอบจําแตค่นดีๆ ตกัแตน ชลดา √

72 คนกําลงันอ้ยใจ เธอไม่เหมอืนเกา่แตอ่ยากใหเ้ราเหมอืนกอ่น เอนิขวัญ วรัญญา √

73 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √
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74 บ่กลา้บอกครู (แตห่นูกลา้บอกอา้ย) ครูภาษาไทยเคยใหเ้ขยีนเรยีงความ เอนิขวัญ วรัญญา √

75 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

76 ตดิ ร.วชิาลมื วธิลีมืเขาจะเขา้โรงเรยีนทไีหน เอนิขวัญ วรัญญา √

77 แผลเป็นวันวาเลนไทน์ ไม่อยากใหถ้งึวันวาเลนไทน์ ตกัแตน ชลดา √

78 คดิถงึเธอ ใจคนไม่แน่นอนมันยอกยอ้น เอนิขวัญ วรัญญา √

79 ไม่ใชแ่ฟนทําแทนไม่ได ้ ก็อยากดแูลใหม้ากกว่านเีหลอืเกนิ ตกัแตน ชลดา √

80 รูต้วัอกีท ีก็มเีธออยู่ในใจ ไม่รูเ้กดิขนึเมอืไหร่คลําดทูหีัวใจ เอนิขวัญ วรัญญา √

81 แฟนเก็บ อย่าใหใ้ครรูว้่าเราคบกนั คอืคําทเีธอ ตกัแตน ชลดา √

82 ฝากคําขอโทษ บ่เจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา เอนิขวัญ วรัญญา √

83 คนืใจใหก้นั เกดิอะไร กบัความรักเรา สงิดนีี ตกัแตน ชลดา √

84 ฮักแพงกนัเดอ้ จักสเิวา้สวิาสหิาคําได ๋มาตอบแทนหัวใจ เอนิขวัญ วรัญญา √

85 เลอืกคําว่าเจ็บ เก็บไวค้นเดยีว เพงิจะรูว้่าคําว่ารัก ทไีดย้นิไดฟั้ง ตกัแตน ชลดา √

86 สเตตสับ่เคยเปลยีน โพสตฮ์ักเจา้มอืละ่สหีา้เทอื บ่เคยเบอื เอนิขวัญ วรัญญา √

87 คนเหงาทเีขา้ใจเธอ ก็ฉันเป็นแคอ่กีคนทเีธอขอ้งเกยีว ตกัแตน ชลดา √

88 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ (Cover) ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า เอนิขวัญ วรัญญา √

89 อย่าโทรมาแคป่ลอบใจ เจ็บในใจ เหมอืนจะตาย นันคอืความจรงิ ตกัแตน ชลดา √

90 อย่าบังคบัใหห้ลายใจ ทฉัีนตงัใจรักเธอคดิว่าเธอตงัใจรักฉัน เอนิขวัญ วรัญญา √

91 ขอจองในใจ ฟ้าสงัใหฉั้น รักคนทมีเีจา้ของ ตกัแตน ชลดา √

92 ภาพเธอยังไม่ชดั จะกคีรงัทฉัีนเฝ้ามองเธอ ก็ยังเบลอ... เอนิขวัญ วรัญญา √

93 รอเป็นคนถดัไป อยากมสีทิธหิวง เมอืเห็นเธอควงคนอนื ตกัแตน ชลดา √

94 อย่าจบีใหไ้ปเจ็บ ถา้เห็นว่าไม่สมควร ก็อย่าชวนไปรัก เอนิขวัญ วรัญญา √

95 กลวัมแีฟนไม่ทนัใช ้ โสด รับรองว่าโสด เมอืวานก็โสด ตกัแตน ชลดา √

96 ขอ้สอบหัวใจ(หา้มใครมาลอก) เมอืกอ่นตอนเรยีนก็เคยลอกกนั เอนิขวัญ วรัญญา √

97 ลําซงิสายโสด บ่อยากใหไ้ผเห็นนําตา บ่ใหไ้ผฮู ้ ตกัแตน ชลดา √

98 โลโซโบวร์ัก ละ่คดึหยังหลายใหม้ันยาก สาวกคนอกหัก เอนิขวัญ วรัญญา √

99 วันว่างทตีงัใจ บอกแม่ว่าไม่ว่าง แตไ่ปเดนิหา้งตากแอร์ ตกัแตน ชลดา √

100 คดิฮอดรอกอดแม่ กอ่นนอนคดึฮอด บ่ไดก้อดแม่นานแคไ่หน เอนิขวัญ วรัญญา √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264043 ทําซํา

วันทวีาง 15/7/2564 1 นอ้งมากบัคําว่าใช่ บ่เสยีใจเลย ทเีคยอกหัก เมอืได ้ ไหมไทย ใจตะวัน √

2 นอ้งมผัีวแลว้ สองขาคูน่ ีทมีันเคยเดนิเคยีงอา้ย ดอกออ้ ทุง่ทอง √

3 ผัวสาํรอง ไหมไทย หัวใจศลิป์ X

4 เมยีเกา่ หากว่าอา้ยไดฟั้งเพลงนี หากว่าอา้ยยัง ดอกออ้ ทุง่ทอง √

5 นางฟ้าหรอืยาพษิ ไหมไทย หัวใจศลิป์ X

6 โหดเลวดี ถามเจา้ของเป็นหยังจังทนเขาคกั ดอกออ้ ทุง่ทอง √

7 คนอ่อนไหว..กําลงัใจสาํคญัทสีดุ หนักจรงิๆแกว้ตา กบัทกุเวลาทหีายใจอยู่ ไหมไทย ใจตะวัน √

8 คอยทางทนีางรอง ใจผูส้าวอําเภอนางรอง ถกูความหม่นหมอง ดอกออ้ ทุง่ทอง √

9 เหนอืยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอกีวันทหีนัก ผลกัออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

10 รักพ่ายทแีกง่สะพอื นอ้งไปเทยีวสงกรานตท์แีกง่สะพอื ดอกออ้ ทุง่ทอง √

11 บ่าวพันธุพ์นืเมอืง ถงึเป็นคนเชยๆ แตอ่า้ยบ่เคยซอืซดีปีลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

12 สเิอาผัวใหม่ เมอืย...กะบ่ฮูส้บิอกกบัไผ เขา้นอน ดอกออ้ ทุง่ทอง √

13 คอืเจา้เทา่นัน ดนัดน้มาแสนไกล ดว้ยจุดหมายเพอืเป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

14 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ดอกออ้ ทุง่ทอง √

15 ทนบ่ไหวทางใครทางมัน ไหมไทย หัวใจศลิป์ X

16 ขายกอ้ยคอยอา้ย ขายกอ้ยคอยอา้ย อยู่เพงินัดใจ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

17 ใจบ่มักดี ตงัแตว่ันทเีธอเดนิจากหัวใจ บ่มไีผ ไหมไทย ใจตะวัน √

18 เคงิใจ(Cover) สบิบา้นสา่ หา้บา้นลอื ว่าอา้ยบ่คอืเกา่ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

19 หัวใจยอมใหต้วั ไหมไทย หัวใจศลิป์ X

20 ขอ้อา้ง...คนเบดิใจ คําว่าบ่ว่างคอืขอ้อา้งของคนเบดิใจ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

21 เจา้ทําใหอ้า้ย..มวีาเลนไทนท์กุวัน ความรูส้กึดีๆ บ่ตอ้งรอสบิสกีมุภาฯ ไหมไทย ใจตะวัน √

22 ฝากเบงิแนเดอ้(Cover) บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

23 ดาวมไีวเ้บงิ คนบางคน บ่ไดเ้กดิมาเพอืเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

24 สาว ม.ปลายยังอายฮัก ใหม่ๆ คนัแกม้อา้ยดอกใหม่ๆ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

25 คนเกา่ยังบ่ไป คนใหม่กะมาแทน ไหมไทย หัวใจศลิป์ X

26 ทายาทเซยีงเหมยีง หละเรอืงตวัสาวบ่มไีผเกนิอา้ย ดอกออ้ ทุง่ทอง √

27 ลกูไผหว่า ไหมไทย หัวใจศลิป์ X

28 บ่หักคา เวา้เรอืงหมากไมม้ันก็มหีลายชนดิ แต่ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

29 นักสูห้ัวใจเซงิ ทกุขก์็ทนจนก็สู ้ยมิเพอือยู่บนเสน้ทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

30 ปานไดเ้หยีมาเนาะ cover คําว่าเฮาฮักกนั มันบ่มนับ่แกน่แลว้บอ้ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

31 คนน่าฮัก..อกหักบ่คอื เป็นตาฮักกะดอ้ เจ็บเป็นอยู่บอ้คนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

32 จบีแลว้บ่ขอ โอนอ้..นอ้งขอสง่ขา่วอา้ย ผูเ้คยฝาก ดอกออ้ ทุง่ทอง √

33 กบัคนนันถงึขนัไหน คบกบัคนนันไปถงึขนัไหน นยิามสมัพันธ์ ไหมไทย ใจตะวัน √

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

35 กลวันอ้งมสีองใจ กลวัใครเขามองว่านอ้งสองใจ พจํีาตอ้ง ไหมไทย ใจตะวัน √

36 บ่แม่นตวับ่นอ้ แม่นอหีลบี่นอ้คําอา้ยว่าบ่มไีผใจว่าง ดอกออ้ ทุง่ทอง √

37 ถกูทงิทพีัทยา ไปอยู่เมอืงชล ระวังจะโดนแฟนทงิ ไหมไทย ใจตะวัน √

38 ขอ้ความในมอืถอื กดอ่านขอ้ความในมอืถอื ดอกออ้ ทุง่ทอง √

39 เห็นเธอทเียอรมัน ไหมไทย อุไรพร X

40 เบอรโ์ทรเจา้ชู ้ อย่าบอกไผเดอ้เบอรโ์ทรอา้ย ลบัเฉพาะ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

41 บ่ลมื...ก็ปลมืแลว้ บ่ กลา้หวังอหียังดอกผูช้ายบา้นนอกจนจน ไหมไทย ใจตะวัน √

42 ย่านอา้ยบ่ใจ บ่ ใจย่านอา้ย บ่ใจ ย่านปากกบัใจของอา้ย ดอกออ้ ทุง่ทอง √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
คูฮ่ติเพลงดงั ไหมไทย-ดอกออ้

หนา้ 9/11



43 Stand by ทอีา้ยฮัก ยนืคอยแกม้แดง อยู่ทตีําแหน่งอา้ยฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

44 ขอยนืเคยีงขา้ง ละ่นอ้งขอยนืเคยีงขา้งฝากความฮัก ดอกออ้ ทุง่ทอง √

45 จกิโกห๋าเกบิ ถอดไวห้ม่องนจํีาได.้.จําได ้เกบิคูใ่หม่ ไหมไทย ใจตะวัน √

46 คอยควิจอดใจ ละซงั..ผูช้ายหลายชู.้.ใจเพนิมี ดอกออ้ ทุง่ทอง X

47 บ่มสีทิธเิหนอืย หนักครับพ.ี.แตบ่่มสีทิธเิหนอืย ไหมไทย ใจตะวัน √

48 สูเ้พอืนอ้งไดไ้หม (เกรนิ)หากใจมรีัก อุปสรรคคอืยากําลงั ดอกออ้ ทุง่ทอง √

49 เวลคมั ท ูทํานา เวลคมัมาทํานาเดอ้ เวลคมัมาทํานาเดอ ไหมไทย ใจตะวัน √

50 ขอยนืเคยีงขา้ง ละ่นอ้งขอยนืเคยีงขา้งฝากความฮัก ดอกออ้ ทุง่ทอง √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264034 ทําซํา

วันทวีาง 15/7/2564 1 กองไว ้ ทแีลว้มา เธอไม่เคยดแูลหัวใจ เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

2 ผดิอะไรหรอื รูก้็แตเ่พยีง เธอคดิจะเดนิไป ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

3 ใตผ้า้ห่มอุ่น รูไ้หม ว่านานเทา่ไหร่ทเีธอนันไป ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

4 เธอรูห้รอืเปลา่ อาจจะดวู่ามันนาน ใหม่ เจรญิปุระ √

5 ไม่มอีกีแลว้ รูด้วี่าเธอไดเ้ปลยีนไปแลว้ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

6 อยากหยุดเวลา ฉันเรมิจะใจหาย ศรัณย่า สง่เสรมิสวัสด ิ √

7 ฟ้ายังมฝีน ฟ้ายามจะมฝีนพรํา อาจจะชาํ ฐติมิา สตุสนุทร(แหวน) √

8 โง่งมงาย บอกกบัฉันว่ารักและห่วงใย นูโว √

9 ผดิไปแลว้ ก็ไม่รูว้่าคดิอะไร และก็ไม่รูว้่าคดิ มาชา่ วัฒนพานชิ √

10 ขอเป็นคนหนงึ อยากดแูล เมอืยามเธอหมองเศรา้ นันทดิา แกว้บัวสาย √

11 แคไ่ดค้ดิถงึ ตงัแตค่รังทเีราจากกนัแสนไกล เหตแุละผล ญารนิดา บุนนาค (NINA) √

12 ดอกไมใ้นใจเธอ วันใดทเีธอ เงยีบเหงาไม่มใีคร บัวชมพู ฟอรด์ √

13 เสยีงของหัวใจ ไม่ใชเ่หงา ไม่ใชเ่ผลอ ทฉัีนนัน ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน) √

14 ทบทวน อยู่กบัสายลม อยู่กบัแสงดาว ปาลม์มี √

15 ดอกไมข้องเธอ ความรักของฉัน กบัดอกไมส้วยสวยทเีธอเคยใหฉั้น นหิน่า สฐุติา เรอืงรองหริัญญา √

16 ขา่วรา้ย เธออยู่กบัฉัน แตว่า่มันชา่งดเูย็นชา ไบรโอนี √

17 เคยไปทําเธอตอนไหน อยู่อยู่ จะนกึรัก ก็บอกคําว่ารัก ZA ZA √

18 ขอโทษ อยากจะขอ ขอโทษ อยากใหห้าย กลัยกร นาคสมภพ (เอนิ) √

19 พูดไม่ออก อยากมถีอ้ยคํา เพอืฉุดดงึเธอ ญาญ่าญงิ √

20 ทานขา้วกนัไหม หวิไหม ทานอะไรมาหรอืยัง ถา้ยัง ตอง(ภคัรมัย โปตระนันทน)์ √

21 แน่ใจว่ารัก (IT'S A) SURE THING เธอไม่ใชค่นทฉัีนใฝ่ฝัน เธอไม่ใช่ อรรถวด ีจริมณีกลุ (มนิท)์ √

22 คดิผดิใชไ่หม ฉันเห็นทกุๆอย่าง กคีรงัทเีขาเดนิผ่าน โนต้ & ตนู √

23 สงิสาํคญั ฉันไม่รูว้่าหลงัจากนี มันจะมอีะไร วง Endorphine √

24 คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ... คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ ไม่เจอะเจอ TAXI √

25 เธอเป็นแฟนฉันแลว้ ตะวันหลบัตาทอ้งฟ้าก็ทาสดีํา และสงิที กะลา √

26 ขอเชด็นําตา เชด็นําตาแลว้มองกนัไดไ้หม CLASH √

27 ความลบัในใจ ฉันเขา้ใจเธออยู่ ฉันเขา้ใจเธอดี วง สบิลอ้ √

28 อะไรก็ยอม อย่าโกหกฉัน อย่าทําอย่างนัน LOSO √

29 ยอมรับ เรอืงระหว่างเรานัน ใครก็มองว่าฉันผดิ BLACKHEAD √

30 ชาวนากบังเูห่า ถา้เธอไม่อยากอยู่กบัฉันจรงิจรงิ FLY √

31 ไม่ตอ้งมคํีาบรรยาย จะแตง่จะเตมิถอ้ยคํา สกักหีมนืคํา MR.TEAM √

32 เลอืกไดไ้หม เธอมาเพอืถาม อย่างห่วงใยมากมาย ZA ZA √

33 หยุดหลอกตวัเองซะที ทคีดิ คดิไว ้ว่าสกัวันอาจไดผ้ล DRAGON 5 √

34 จดหมายจากพระจันทร์ สวัสดดีวงตะวัน คนืนมีดีาวเต็มฟ้า ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน) √

35 เพอืเธอ ตลอดไป อาจยังไม่เห็น ว่ารักมากมาย ศกัดา พัทธสมีา √

36 เหนอืยไหม เจอะเธอทกุทกุครงั พรอ้มรอยนําตา ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

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

38 ขอโทษทกีวนใจเธอ ฉันไม่คดิว่า คําว่ารัก ทเีอ่ยทบีอก นัท มเีรยี √

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

40 เตมิฝัน [เคหาสนด์าว] หนงึความฝัน หนงึความหมาย วยิะดา โกมารกลุ ณ นคร √

41 แปลกตรงทหีัวใจ เพยีงเจอกนัครู่เดยีว ศรัณย่า สง่เสรมิสวัสด ิ √

42 กลบัมาสกัครัง อยู่ตรงไหนรูไ้วม้คีนทหี่วงอยู่ นรนิทร ณ บางชา้ง √

43 เธอปันใจ หัวใจสลายเมอืเธอเดนิไปกบัเขา อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

44 กลบัดกึ กลบัดกึ อยู่ก็ลกึในซอยเปลยีว ใหม่ เจรญิปุระ √

45 พลกิล็อค จะไม่รักก็ไม่บอก หลอก ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

46 แตก-หัก แตกเป็นแตกแบกเอาไว ้ มาชา่ วัฒนพานชิ √

47 เสยีมยั ดใูจกนัก็มาแลว้นานวัน อําพล ลําพูน(หนุ่ย) √

48 ยนิดไีม่มปัีญหา การโน่นการไหนไม่ยุ่งเกยีว อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

49 เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม ใครจะมสีตางคก์็มไีป ใครจะไป บลิล ีโอแกน √

50 คูก่ดั ลนิกบัฟันพบกนัทไีรก็เรอืงใหญ่ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0564023 ทําซํา

วันทวีาง 31/7/2564 1 เดลเิวอรี อยากจะกนิอะไรด ีฉันคนนจีะซอืมา LABANOON √

2 ดอกฟ้า ฉันแคค่นธรรมดา รูด้วี่าตอ้งทําใจ LABANOON √

3 คนอบอุ่น ไม่ไดจ้บีเป็นนอ้ง แตไ่ม่รูทํ้าไมเธอมอง LABANOON;โอ๊ต ปราโมทย์ √

4 ยอดมนุษย์ ทกุๆเชา้ ก็ตอ้งออกมา ก็เหมอืนดงันกกา LABANOON √

5 รักคนผดิ ยอมเป็นคนถกูทงิในวันทเีธออยู่ขา้งเขา LABANOON √

6 โดนของ รักไปอย่างนีก็เจ็บ ยอืไปอย่างนีก็พัง LABANOON √

7 ผดิไหม ผดิไหมทดีาวยังเกลอืนฟ้า ผดิไหมที LABANOON √

8 กบเลอืกนาย ฟ้า ชว่ยกนัหน่อยไดไ้หม ก็แคอ่ยากมคีน LABANOON √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

Labanoon Delivery
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9 ทา้พายุ ฝนกําลงัจะมา ฟ้าพลนัดสูลวั โลกมดืมน LABANOON √

10 ชนะอยู่ทใีจ เจอวันทมีดืมน อาจดเูหมอืนไม่มใีครๆ LABANOON √

11 ตายเปลา่ ตอ้งว่ายในนําลําพัง ไดเ้ห็นเธอเป็นประจํา LABANOON;GUNGUN √
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