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เผยแพร/่

รหัสปก CD G0563068 ทําซํา

วันทวีาง 3/9/2563 1 ปลายนวิ (My Black Mirror) ไม่อยากคดิถงึเธอเพราะรูด้ ีคงไม่มทีางที Tilly Birds √

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

3 แคเ่ธอเขา้มา (Worth The Wait) ความรักในอดตี อาจทําใหเ้ธอไม่คดิเปิดใจ Tilly Birds √

4 เลกิ ! (Cut To The Chase!) ฉันเองก็รูส้กึ เธอเองก็รูส้กึ ว่าลกึๆ Tilly Birds √

5 ใหก้อดของฉันบอกทกุอย่าง (Just Soถา้เผอืเธออยากรู ้ว่าฉันดใีจขนาดไหน Tilly Birds √

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

7 อยู่ได ้ไดอ้ยู่ (ineednoone) เจอมากคีรงัเรอืงรักๆ เดยีวจะเลา่ให ้ Tilly Birds √

8 แคพ่นีอ้ง (Status) ในตอนนี สถานะของฉันคอือะไร ในตอนนี Tilly Birds √

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

10 ยังคงสวยงาม เปรยีบความรัก เรอืงเราสองคน เป็นเหมอืน Tilly Birds √

11 ผูเ้ดยีว Part.2 (What s Left) ไม่รูว้่าเหลอือะไรใหต้อ้งคดิถงึอยู่มัย Tilly Birds √

12 ฉันมันเป็นใคร(Who I Am) มันทรมาน กบัการจะลา้ง เธอออกไป ใหม้ันพน้ Tilly Birds √

13 ไม่รูส้กึ (Unspoken) เธอหา้มดวงอาทติย ์ไม่ใหส้อ่งแสงไม่ได ้ Tilly Birds X

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263066 ทําซํา

วันทวีาง 3/9/2563 1 เปลา่ ฉันบังเอญิผ่านมาเทา่นัน ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

2 นอนไม่หลบั จะเจอใครๆ ไม่เคยจะสบัสน ZA ZA √

3 รบกวนมารักกนั (มารักกนัเถอะ) ก็อยากมใีครสกัคน ทาทา ยัง √

4 ตามใจ รูบ้า้งไหมจากวันนัน วันทเีธอเดนิเขา้ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

5 เกลยีด มองเธอกบัเขา เดนิจับมอืดว้ยกนั ตอง(ภคัรมัย โปตระนันทน)์ √

6 โกรธไหม อยากจะเห็นเธอ ทเีหมอืนเป็นคนเดมิ BUBBLE GIRLS √

7 รักไปแลว้ อย่าบังคบัใจฉันเลย อย่าหา้มใจ นาวนิ ตา้ร์ √

8 รัก ไม่รัก เขาคนนันทเีจอะกนัมาก็แสนนาน ZA ZA √

9 กะโปโล ก็เกดิตามเธอไม่กวีันหรอก นโิคล เทรโิอ √

10 ไม่รักไดไ้ง เธอโทรมาแตเ่ชา้คยุกนัใหฉั้น พุฒพิงศ ์ศรวีัฒน(์ลโีอ พุฒ) √

11 ลดัวงจร เธอคอืไฟ...เธอคอืไฟ เป็นอาการทางใจ ไบรโอนี √

12 ไม่มใีครแทนทเีธอ ไม่ว่าเธอคดิถงึกนัหรอืเปลา่ ก็จะขอคดิถงึ เตะ๊ ศตวรรษ เศรษฐกร √

13 แคไ่ดค้ดิถงึ ตงัแตค่รังทเีราจากกนัแสนไกล เหตแุละผล ญารนิดา บุนนาค (NINA) √

14 วชิามาร อยาก จะรูใ้จเธอ จรงินะอะไร เทห่ ์อุเทน พรหมมนิทร์ X

15 ระแวง บอกตรงๆฉันนอ้ยใจทเีธอพาเขามา แมทธวิ ดนี √

16 ของขวัญวันปวดใจ ฉันรูว้่าเธอคงจะขอ้งใจ มอีะไรในกลอ่ง นัท มเีรยี √

17 ใจละลาย..แลว้เพอืน ตอ่ใหเ้ป็นเทวดา ก็ไม่มทีางหา้มใจ U.H.T. √

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

19 ตะโกนบอกฟ้า เมอืไรทเีห็นเธอไดแ้ตเ่พยีงแคท่กัทาย เจสนั ยัง √

20 เจา้หญงิของฉัน เหมอืนสายใยบาง ๆ ผูกปลายขา้ง ภธูเนศ หงษ์มานพ(กปัตนั) √

21 เพลงของเธอ (ลา..ลา) ในบางเวลาหากเธอจะหัน เกรกิพล มัสยวาณชิ(ฟลุค๊) √

22 ไม่ใชใ่ครก็ได ้ ไม่ไดข้อฟ้า ไดโ้ปรดหาใครสกัคน KAL √

23 ดอกไมใ้นใจเธอ วันใดทเีธอ เงยีบเหงาไม่มใีคร บัวชมพู ฟอรด์ √

24 บอกไดไ้หม คนไม่เคยยอมใคร ไม่เคยนกึถงึใจใคร วุฒสิทิธ ิสบืสวุรรณ (เต็ม) √

25 รักเธอขา้งเดยีว ฉันอยู่ตรงน ีเธออยู่ตรงนัน เคน √

26 หวังเล็ก ๆ ไม่รูว้่าเธอชอบใคร แตรู่ใ้ครๆ ชอบเธอ บางแกว้ √

27 คําถามจากเพอืนเกา่ ตอ้งกลายเป็นแคเ่พอืนเกา่ ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน) √

28 สายลมทหีวังดี แอบสง่ดอกไมไ้ปใหเ้ธอไม่รูห้รอก ทราย เจรญิปุระ √

29 Miss call นานไป ไม่ดเีลย เราโกรธกนั SENORITA √

30 องศาเดยีว ทําอะไร ใจยัง..อดึอัด มองทเีธอ CREAM √

31 หลบไปพัก อยากอยู่เงยีบๆอย่างน ีอยากคดิอะไร ทนี(สราวุฒ ิพุ่มทอง);คมิ(คมิหันต ์วัฒนร์ณชยั √

32 เธอมากบัฝน เรามันตวัคนเดยีว ไม่เคยคดิจะมใีคร ฐติ ิเวชบุล (เอ็กซ)์ √

33 ตบหนา้ อย่ามาเห็นใจ อย่ามาสงสาร วาสนา √

34 ก็พอ เธอบอกว่าฉันคงผดิหวัง ไม่มทีาง วุฒสิทิธ ิสบืสวุรรณ (เต็ม) √

35 เธอคอืของขวัญ ดอกไมท้ใีหก้นั ทกุๆวันทเีธอใหม้า DRAGON 5 √

36 ทําไมตอ้งรักเธอ สงัตวัเองควรจะลมื ลมืเธอไป BKK √

37 คูค่วร อย่าเลย เธออย่ามารักกบัฉัน ราม รัตนะพร √

38 รอืฟืน สงิทเีธอว่ารักกนั กบัทเีธอพูดมา ANNITA √

39 อยากฟังชดั ๆ ฉันไม่ใชหู่ฝาดไปใชไ่หม คําพูดทไีดย้นิ 3G √

40 พรุ่งนี...ไม่สาย เพยีงแคม่องในตาก็รูว้่าเราชอบกนั ทาทา ยัง √

41 ยังยนิด.ี.ครับเพอืน ไดย้นิว่าเธอไดเ้จอกบัเพอืนใหม่ U.H.T. √

42 คดิผดิใชไ่หม ฉันเห็นทกุๆอย่าง กคีรงัทเีขาเดนิผ่าน โนต้ & ตนู √

43 นอกสายตา แอบยมิเมอืเธอดใีจ แอบทกุขเ์มอืเธอ แคทรยีา องิลชิ (แคท) √

44 เพอืนเทา่นัน เพอืนเทา่นัน แคเ่พอืนเทา่นัน Teen 8 Grade A √

45 ฉันยังมเีธอ ตงัแตม่เีธอไดค้บเธอมา ก็พบความจรงิ PETER CORP DYRENDAL √

46 พูดไม่ออก อยากมถีอ้ยคํา เพอืฉุดดงึเธอ ญาญ่าญงิ √

รายชอือลับมัเพลง

ประจําเดอืน กนัยายน พ.ศ.2563
หมายเหตุ * : เอกสารฉบบันไีมส่ามารถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธไิด้

Super Teen Super Hits
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

Tilly Birds ชุด ผูเ้ดยีว
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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47 แน่ใจว่ารัก (IT'S A) SURE THING เธอไม่ใชค่นทฉัีนใฝ่ฝัน เธอไม่ใช่ อรรถวด ีจริมณีกลุ (มนิท)์ √

48 ขอโทษ อยากจะขอ ขอโทษ อยากใหห้าย กลัยกร นาคสมภพ (เอนิ) √

49 ถามหน่อย ก็อยากจะบอกจะตาย ว่าใจน่ะรักเธอ SATURDAY SEIKO √

50 ไม่ตอ้งมคํีาบรรยาย จะแตง่จะเตมิถอ้ยคํา สกักหีมนืคํา MR.TEAM √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263070 ทําซํา

วันทวีาง 3/9/2563 1 ชอบแบบนี หนามเตย สะแบงบนิ X

2 บักแตงโม โอ.้.นันมันบักแตงโม โอ.้.นันมันบัก วงฮันแนว X

3 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

4 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

5 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

6 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

7 ทตีอ้งหา้ม จนิตหรา พูนลาภ;กระตา่ย พรรณนภิา X

8 สงัหารหมู่ SODA5 (โซดาไฟ) X

9 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

10 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนษิ X

11 ภาวะแทรกซอ้น ออย แสงศลิป์ X

12 แผ่นดนิไหวในใจอา้ย ตา้ร ์ตจว. X

13 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

14 บุญเกา่ ความฮักของคนสเิกดิขนึได ้ก็ยอ้นว่าใจ ลําเพลนิ วงศกร √

15 วรรณคดสีชีมพู ยอมจํานน แลว้คนอย่างเธอ ตอ่ใหใ้ครจะมาเสนอ เปาวล ีพรพมิล;Maiyarap √

16 มักอา้ยหลายเดอ้ เฮ็ดตาสมัตาหวานหลอกลอ่ใหน้อ้งตายใจ มนีตรา อนิทริา X

17 โอล้ะนอ้ กอ้ง หว้ยไร่;feat.ปู่ จ๋าน ลองไมค์ X

18 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

19 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

20 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลยีนใจอา้ย ตา่ย อรทยั √

21 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

22 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

23 คา่เหลา้ฝากเขาจ่าย ศร สนิชยั X

24 บ่เป็นหยัง กอ้ง หว้ยไร่ X

25 ขดีอันตราย ออย แสงศลิป์ X

26 ฝากใบลา เนย ภสัวรรณ X

27 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

28 บ่ฮักกะใหห้ลโูตน คนบ่ฮูจ้ักกนัรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุง่เงนิ √

29 ผูบ้่าวเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

30 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

31 ลําซงิลซิมึ ยามเฮ็ดเวยีกละ่จ่ม ว่าเจ็บแขนเจ็บขา หญงิล ีศรจีุมพล √

32 นางฟ้าหนา้รถแห่ เสยีงกลอนสนัน หลงัคาสนัตกึๆ ปลกุใจ เตา๋ ภศูลิป์ √

33 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

34 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

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

36 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

37 นําตาหยดยังกด like รูเ้ต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได ้ ตา่ย อรทยั √

38 อา้ยตวัว่าฮักนอ้ง บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

39 มากอ่นไดห้นา้ มาชา้ไดใ้จ ดกีว่าก็แคม่ากอ่นนอกนันถกูบนัทอนใจ ศริพิร อําไพพงษ์ √

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

41 นอ้งง่ายกบัอา้ยผูเ้ดยีว ลําไย ไหทองคํา X

42 เกดิมาเพอืฮักอา้ย อยากสถิามหัวใจเจา้ของ เป็นหยังตอ้งทน กา้นตอง ทุง่เงนิ √

43 นอ้งมผัีวแลว้ สองขาคูน่ ีทมีันเคยเดนิเคยีงอา้ย ดอกออ้ ทุง่ทอง √

44 เตา่งอย จนิตหรา พูนลาภ X

45 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

46 คูค่อง กอ้ง หว้ยไร่ X

47 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

48 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

49 ฮักหลาย อา้ยกะละ่บ่เซาตวั นอ้งกะละ่บ่เซาโง่ ตา่ย อรทยั √

50 บ่อยากเจอหนา้คูก่รณี เธอบ่ตอ้งมาทกัแคอ่ยากถามว่าเป็นยังไง มนตแ์คน แกน่คนู √

51 กอดคนนอกใจ บ่ไดโ้ดนหลอกแตถ่กูนอกใจ ถงึจับบ่ได ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

52 ผัวใหม่ ศร สนิชยั X

53 แรกตงัใจฮัก ปรชีา ปัดภยั X

54 สอ่งเฟส เตะ๊ ตระกลูตอ X

55 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

56 นอ้งฮักเขา ตอนอา้ยบ่ฮัก นอ้งฮักเขาตอนใด ๋มันจุกเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

57 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กบัเธอ ใจยังอ่อนแอ ยังแพค้ําว่าคดิถงึ เอนิขวัญ วรัญญา √

58 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

59 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

60 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263069 ทําซํา

วันทวีาง 3/9/2563 1 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภยั X

2 คยุเลน่ๆ จนิตหรา พูนลาภ;ศาล สานศลิป์ X

3 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

ลกูทุง่ฮติมหาศาล
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
ลกูทุง่ฮติมาราธอน
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4 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลยีนใจอา้ย ตา่ย อรทยั √

5 จังใดเ๋จา้กะเซาฮัก คนัเจา้บ่ลําเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

6 สเตตสับ่เคยเปลยีน โพสตฮ์ักเจา้มอืละ่สหีา้เทอื บ่เคยเบอื ไมค ์ภริมยพ์ร √

7 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

8 I.C.U.(ไอ.ซ.ียู) คูแ่ฝดโอเอ X

9 เจ็บบ่พอตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

10 มะลอ่งกอ่งแกง่ พจน ์สายอนิดี X

11 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

12 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

13 รถบ่มนํีามัน จ๊อบ เสกสนัต์ X

14 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √

15 คําเวา้สูข่วัญ เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √

16 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

17 มันเป็นย่อนหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีว่าเจา้มผูีใ้หม่แลว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

18 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

19 รอ้งไหไ้ดไ้หม แซ็ค ชมุแพ X

20 ตะดนไป่ ขนับ่เห็นกบัตากะคงบ่เชอืว่านอ้งตวักนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

21 Feedback จากอา้ย ละว่าอา้ยเอ๋ย คนหลอ่ อา้ยมผีุส้าวแลว้บ่ นภิาดา ขนัเงนิ √

22 นักเลงบ่ย่าน ณ เวลานีทหีนา้ฮา้นหมอลํา สถานการณ์ ลําเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

23 แม่ใชล้า้งถว้ย สะเลอปี;มารโิอ ้โจ๊ก X

24 สงิดึต ิ บ่ตอ้งยา้น นอ้งสไิปตเีขา นอ้งบ่เอาชวีติ เตะ๊ ตระกลูตอ X

25 งัดถงังัด เตย้ อธบิดนิทร์ X

26 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

27 ทอ่งไดท้กุคํา จําไดท้กุครัง ตงัแตม่อื ทอีา้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอนิขวัญ วรัญญา √

28 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

29 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

30 ภาวะแทรกซอ้น ออย แสงศลิป์ X

31 แคค่นคยุ ลําไย ไหทองคํา X

32 นอ้งเกง่กะดอ้ ทอีา้ยเห็นนอ้งเป็นบ่สว่งก็แคอ่าการ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

33 คอืเกา่ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

34 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

35 จากไปอย่างสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพอืดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

36 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

37 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

38 เอนิชอืเขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

39 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

40 ไสว่าสบิ่ถมิกนั กอ้ง หว้ยไร่ X

41 ไมอ้่อยไฟ คูแ่ฝดโอเอ X

42 แผ่นดนิไหวในใจอา้ย ตา้ร ์ตจว. X

43 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

44 แคอ่า้ยหวนั บ่แมนหาแนวมาว่าให ้บ่แมนว่าบ่เซอืใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

45 ผูบ้่าวเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

46 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

47 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

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

49 บ่ฮักกะใหห้ลโูตน คนบ่ฮูจ้ักกนัรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุง่เงนิ √

50 มันฮักแตเ่จา้ฮูบ้่ คํากะเลกิสองคํากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

51 โคตรเจ็บเลย เบนซ ์เมอืงเลย X

52 บล็อกกสูา Eพาก มารโิอ ้โจ๊ก X

53 ย่านรถไฟชนกนั ทบี่กลา้โทรไปย่อนว่าย่านสายมันซอ้นกนั เบลล ์นภิาดา √

54 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

55 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

56 งานแตง่คนจน ขอบคณุทยีังฮักกนั ขอบคณุทยีังบ่ลมื มนตแ์คน แกน่คนู √

57 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

58 จองศาลาใหอ้า้ยแน บ่ไดม้าเฮ็ดหนา้ซกิงกิ...เพอืเรยีกรอ้ง ลําเพลนิ วงศกร √

59 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

60 บ่ไดจ้ากไปนําอา้ย กะสอิยู่ผูเ้ดยีว ใหไ้ดจ้ักเทอื ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0563008 ทําซํา

วันทวีาง 10/9/2563 1 อย่ายอมแพ ้ หากวันน ีเราลม้ลง ยังคงลกุ ตา่ย อรทยั;รัชนก ศรโีลพันธุ,์ ไมเ้มอืง X

2 ผูห้ญงิสขีาว ผูห้ญงิสขีาวคอืชาวพยาบาล คนืวันผันผ่าน เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

3 ผูต้ดิตาม ออย แสงศลิป์ X

4 เขาไม่เคยรักเราเลย เอ มหาหงิค์ X

5 บ่มมีอืลมื เบนซ ์เมอืงเลย X

6 วัยอกหัก บ่เคยฮูจ้ักดอกคําว่าฮัก บ่เคยฮูจ้ัก เวยีง นฤมล √

7 เวา้บ่คดิ Cover เหตกุารณ์วันนัน ยังเป็นฝันรา้ยในใจ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

8 คา่เหลา้ฝากเขาจ่าย ศร สนิชยั X

9 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบ่แม่นกปัตนัอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก วง แทนไท √

10 ถา้บ่อยากเป็นโควดิ ถา้บ่อยากเป็นโควดิ มาใชช้วีติกบัเฮาเดอ้ เบลล ์นภิาดา √

11 พ่อเจา้ประคณุทลูหัว อยากจะลองใจ ว่าเธอคนนีนันเป็นยังไง เปาวล ีพรพมิล √

12 สายบันเทงิ เป็นอหิยัง นังคอตก ซงักะตาย หญงิล ีศรจีุมพล;โอ๊ต ปราโมทย์ √

13 นําตาสาวลํานํามูล เสยีงพณิแคนลายเศรา้ สะกดิใจสาว เวยีง นฤมล √

คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
ลกูทุง่ฮติตดิดาว 7
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14 หนุ่มโคโยตา้ (ล.มงกฎุดอกหญา้) หนุ่มนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี ตร ีชยัณรงค์ √

15 เธอ...ผูไ้ม่แพ ้ ในชวีติของคนทกุคน ตอ้งเคยผ่านรอ้น อมร ศขุพมิาย (แสน นา'กา);แชม่ แชม่รัมย์ √

16 เฮ็ดเพอืคนทฮีัก(เวอรช์นัพเิศษ) บ่เคยลมื ว่าซปีุเฮาอยู่กนัพรอ้มหนา้ Nakedeyes √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263038 ทําซํา

วันทวีาง 10/9/2563 1 ลมืว่าตอ้งลมื(forgot to forget) เธอและฉันเราโอบกอดกนั ในคนืวัน GETSUNOVA √

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

3 ฝนตกไหม ในคนืทฝีนโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี Three Man Down √

4 รักใหต้าย อยากพบเจอ เธอบอกว่าเธออยากเจอ KLEAR √

5 ยมิ บังเอญิมเีรอืงราวใหส้นัไปทงัหัวใจ INSTINCT √

6 คนัก ู(ละครซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) ไม่รูว้่าเรมิเมอืไร มันเรมิทใีคร วชริวชิญ ์ไพศาลกลุวงศ์ √

7 ตดิกบั (ประกอบซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) เห็นกนัทกุวันเธอกบัฉัน รูก้นัในความตา่ง แม็กซ ์เจนมานะ √

8 ปลอ่ย ปลอ่ยความคดิ ทงิไวใ้หใ้จไม่ตอ้งคดิ หนุ่ม กะลา √

9 อา้ว บบีเขา้ไป บบีนําตาแลว้บบีมอืฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

10 ทงิแตเ่ก็บ (ภ.ฮาวททูงิ ทงิอย่างไร ฯ) The TOYS X

11 ภาวนา พรอ้มเดนิจากไปพรอ้มแลว้ เตรยีมใจ MEYOU √

12 เลอืกคนทเีขารักเรา เธอมาถามว่าเหนอืยไหม ทตีอ้งคอยซบันําตา Three Man Down √

13 Happy Ending ถา้วันนันฉันคอยอยู่เคยีงขา้งเธอ จับมอื ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

14 ไม่เคย ฉันไม่เคยรู ้คนทสีาํคญั นันมคีา่ 25 Hours √

15 สงิของ ฉันทเีคยโดนทํารา้ยมา ใจเหมอืนไม่มคีณุคา่ KLEAR √

16 ห่างกนัสกัเทา่ไร จะอยู่ตรงนี จะรอแคเ่ธอและจะไม่หนี ไปรยา มาลาศรี √

17 ไม่ไหวอย่าฝืน น่าจะจบกนัไปตงันาน จะไดเ้จ็บตงัแต่ พลพล √

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

19 แพค้วามจรงิ ทสีดุคอืฉัน ตอ้งพบความจรงิว่ามันคง บอย Peacemaker √

20 เรา เนนินานทเีรามองตากนั ในแววตาคูนั่น COCKTAIL √

21 ชวีติหลงัเอ่ยคําลา เพลงเดมิๆ ทเีดมิๆ ความทรงจํา ของเรา Sweet Mullet √

22 ระบาย รอ้งเธอจงรอ้งมา..ใหนํ้าตาไหลรนิจนชนิ Yes'sir Days √

23 ก็ยังดี เวลาเดนิชา้กว่าในทกุๆ วัน เมอืไม่มเีธอ POTATO √

24 อยู่ตรงนเีสมอ หากเธอตอ้งเหนือย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

25 เสพตดิความเจ็บปวด ยังไม่ตอ้งการไดย้นิเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

26 ตามตะวัน เดนิตามดวงตะวันไป หมายจะตามไปใหท้นั หนุ่ม กะลา;แอ๊ด คาราบาว √

27 ทกุดา้นทกุมุม หากไดย้นิแบบไหนแลว้เราก็เชอือย่างนัน Potato;พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

28 เรอืเล็กควรออกจากฝัง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลนัมดืมัว BODYSLAM √

29 คนืวันจันทร์ จะรอตรงน ีทกุนาททีเีธอตอ้งการ Kwang ABnormal √

30 แหลก ผ่านคนืวันทเีหมอืนดงัความฝัน เพราะ Season Five √

31 โทษทเีอาแตใ่จ Nothing I can say เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

32 รูด้วี่าไม่ดี ฉันแคค่นทเีธออาจมองไม่เห็น ฉันแคค่นที GETSUNOVA;YOUNGOHM √

33 ชอบมากอยากได ้ ลมืไดไ้หมทพีูดว่ารักวันนัน ไม่ไดค้ดิ Instinct √

34 หูฝาด เสยีงคนเขาดา่ บางทกี็ฟังว่าชม ไปรยา มาลาศร ี(ฟักแฟง) √

35 คนอยู่ไกลไม่มสีทิธิ เหมอืนโดนบังคบั บังคบัใหต้อ้งเขา้ใจ SDF;ลําเพลนิ วงศกร √

36 ฟัง ฉันไดย้นิเสยีงเธอ ถามผูค้นมากมาย Sin;ปัณฑพล ประสารราชกจิ √

37 ครงัหนงึในชวีติ Once in a life time ขอบคณุทเีคยทําดใีหก้นั คนไม่เอาไหน เวยีร ์ศกุลวัฒน ์คณารศ;สม้ มาร ีเออเจนี เลอเลย์ √

38 ผ่านตา (Everyday) ฉันเห็นเธอทกุวัน เธอยนืตรงนัน Three Man Down √

39 แคพ่นีอ้ง (Status) ในตอนนี สถานะของฉันคอือะไร ในตอนนี Tilly Birds √

40 เจา้ความรัก นเีธอเป็นใคร ทําไม เหตใุดเธอถงึไดน่้ารัก โคตรยมิ √

41 ทชัทดีตีอ่ใจ เป็นตวัเองไดเ้ลย เต็มทเีลย ทําตามใจ KLEAR;ญาญ่า อุรัสยา เสปอรปั์นด์ √

42 ซอ่นกลนิ ลมอ่อนพัดโชยมา นําตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี √

43 ใหน้านกว่าทเีคย เพราะเชอืว่าเขามจีรงิ แตก่็ไม่รูเ้ขา แพท Klear;ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

44 ความเงยีบดงัทสีดุ มคีําบางคําทเีก็บเงยีบงัน คอยเฝ้ารอวันที GETSUNOVA √

45 ไม่ไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมอืเธอยนืยันออกมาว่า บอย Peacemaker √

46 แดงกบัเขยีว หยงิทะนงองอาจในวถิ ีแบกศกัดศิรคีาํคอ Taitosmith √

47 ใจ..กลางเมอืง ทเีห็นว่าทอประกายดงัดวงดาวทแีทม้ันคอื LABANOON √

48 เพราะความรักมันไม่เลอืกเวลาเกดิ เพราะอดตีทเีคยผ่านมา เพราะนําตา LOMOSONIC √

49 กรรม ทรีัก มอีะไรในใจหรอืเปลา่ ทําไมเธอ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

50 ทงิไวก้ลางทาง มันดแีคไ่หนกนั ทเีราไดร้่วมทาง POTATO √

51 คูช่วีติ เธอคอืทกุสงิ ในความจรงิในความฝัน COCKTAIL √

52 ไม่อยากใหก้ลบั นานเทา่ไรทเีราไม่เจอ เธอเองเป็นไง เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร;Hollaphonic √

53 วันหมดอายุ จากวันนันทเีธอจากไป ภายในใจก็กลบั GETSUNOVA √

54 มเีหมอืนไม่มี จะลองบอกเธอว่าไม่รักสกัท ีอยากรูว้่า ลลุา √

55 ไดอ้ะไร แคเ่ห็นเขานันมรีอยยมิ เธอก็สขุหัวใจ ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

56 อรุณ วันเวลาทไีม่มเีธอ ความเงยีบเหงาทฉัีน POTATO √

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

58 คดิถงึ ทกุๆสงิ นันเปลยีนไป เมอืตอนลมืตาขนึ PALMY √

59 คําอําลา (HAVE TO SAY GOODBYE เปลยีนแปลงตวัเองเทา่ไร ก็ไม่ดมีากพอ ดา เอ็นโดรฟิน √

60 ความหมาย เออืมควา้ เก็บดวงดาวหมดฟ้า ครอบครอง BODYSLAM √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263071 ทําซํา

วันทวีาง 10/9/2563 1 นําตาสาววารนิ สาววารนิวันนตีอ้งกนินําตา จนิตหรา พูนลาภ X

2 สมศร ี1992 ขา่วคราวเงยีบหายไปสองสามปี ยงิยง ยอดบัวงาม X

3 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
ลกูทุง่ฮติตลบัทอง

คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
Thailand Best Hits เพลงฮติประเทศไทย

TRACK ชอืเพลง
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4 ปรญิญาใจ ไดฮ้ักกบัอา้ยเหมอืนใจไดป้รญิญา ศริพิร อําไพพงษ์ √

5 สงันาง แกว้ตาหันมาซพิจีะบอก มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

6 จดหมายฉบับสดุทา้ย เกษม คมสนัต์ X

7 กระเป๋าแบนแฟนทงิ คนรักจากลาตอนชะตาของพตีกตาํ เอกราช สวุรรณภมูิ √

8 ดอกไมใ้นป่าชา้ อัมพร แหวนเพชร X

9 สญัญากบัใจ จะไม่กลบัหลงัถา้ยังไม่ไดด้ ีเอ่ยถอ้ยคํา จอมขวัญ กลัยา √

10 กนิขา้วหรอืยัง กนิขา้วแลว้ยัง กําลงัเฮ็ดหยังนอ้อา้ย ตา่ย อรทยั √

11 สง่ขา่วทดิมนั ฝน ธนสนุทร X

12 คนอกหักพักบา้นนี อยากปักป้ายแขวนขนึแผ่นเทา่ฝา จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

13 นําตาคนเลว เกษม คมสนัต์ X

14 รายงานหัวใจ หัวใจ.. รายงาน คดิถงึ..เธอ สนุาร ีราชสมีา X

15 แท็กซกีบันางโลม ยงิยง ยอดบัวงาม X

16 ถว้ยป่นหลดุมอื เหมอืนลางสงัหรณ์เมอืตอนถว้ยป่นหลดุมอื จนิตหรา พูนลาภ X

17 ใตแ้สงนีออน คนืนีนอ้งนอนใตแ้สงนีออน ไมค ์ภริมยพ์ร √

18 หนีแม่มาแพร้ัก เมอืกนินําตาจงึรูค้า่ของคําเตอืนแม่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

19 รถไฟสายนําตา เสยีงหวูดรถไฟบาดใจนอ้งใหต้อ้งเศรา้ ตา่ย อรทยั √

20 เขาชนืเราชาํ อัมพร แหวนเพชร X

21 กลบัมาทําไม กลบัมาทําไม ฉันลมืไปหมดแลว้ เอกราช สวุรรณภมูิ √

22 กลบัไปถามเมยีดกูอ่น กลบัไปถามเมยีเธอดเูสยีกอ่น สนุาร ีราชสมีา X

23 รักคณุยงิกว่าใคร รักคณุเสยียงิกว่าใคร จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

24 คณุลําใย ยังจําไม่เคยลมืเลอืน คอยเตอืนตวัเอง ลกูนก สภุาพร √

25 เลกิแลว้คะ่ เลกิแลว้คะ่หนูเลกิกบัเขาแลว้คะ่ อาภาพร นครสวรรค์ X

26 กําลงัใจในแววตา ดงึคําว่าสูท้ซีอ่นอยู่ในแววตานอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

27 เพอืแม่แพ ้บ่ ได ้ เขยีนคําแม่สอนเป็นกลอนตดิไวข้า้งฝา ศริพิร อําไพพงษ์ √

28 บอกฮักผ่านดเีจ จนิตหรา พูนลาภ X

29 แผลทหีัวใจ ฆา่ฉันใหต้ายเสยียังดกีว่า มาทรมาน จอมขวัญ กลัยา X

30 เรอืนหอนําตา พปีลกูเรอืนหอรมิบ่อนําตา จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) X

31 สาวคลองจนิดา มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

32 สญัญา 5 บาท ลงทนุหา้บาทตดัขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภมูิ √

33 ชา่งทองรอ้งไห ้ ยงิยง ยอดบัวงาม X

34 ผูอ้ยู่เบอืงหลงั ตกึนสีงูใหญ่ มอืไผเลา่สรา้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

35 ดอกหญา้ในป่าปูน หัวใจตดิดนิ สวมกางเกงยนีสเ์กา่ เกา่ ตา่ย อรทยั √

36 นางรอ อัมพร แหวนเพชร X

37 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจว่าไม่ใชว่ันของเรา จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

38 ขอแครู่ข้า่ว ในนามแฟนเกา่รูข้า่วก็ดใีจแลว้ เอกราช สวุรรณภมูิ √

39 ผูผ้ดิหวัง มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

40 เก็บไถขนึลาน ความรูพ้่อเพยีงแคช่นัป.4 เกษม คมสนัต์ X

41 นัดรอบ่พอ้อา้ย อา้ยนัดมารอท ีบขส.ขนสง่ จนิตหรา พูนลาภ X

42 อยากลมืแฟนเขา เวา้แบบแปนแปนถงึอา้ยมแีฟน ศริพิร อําไพพงษ์ √

43 แววตาทถีกูเมนิ ดวงตาคูน่.ี.มคีา่แคเ่พยีงแอบมอง ไมค ์ภริมยพ์ร √

44 ขอใจกนัหนาว เมอืเลกิงานเดนิเหงา มเีงาเป็นเพอืน ตา่ย อรทยั √

45 บอกรักฝากใจ พเีอารักมาฝากเป็นความ จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) X

46 ใครมปืีนเถอืน ฝน ธนสนุทร X

47 มอืทสีาม อัมพร แหวนเพชร X

48 มอืถอืไมค ์ไฟสอ่งหนา้ ยนือยู่หลงัไมค ์แสงไฟสอ่งหนา้ สนุาร ีราชสมีา X

49 ใจเอ๋ยใจเรา เขาคงมองเห็นเราเป็นดอกหญา้ จอมขวัญ กลัยา √

50 อย่าฝืนใจรัก เอกราช สวุรรณภมูิ X

51 ถนนนักสู ้ เหมอืนนกขมนิไม่มรีังนอน ไมค ์ภริมยพ์ร √

52 สาวสรุนิทรก์นินําตา บองเอย บองเอย สะเดย๋ลมืเลย ศริพิร อําไพพงษ์ √

53 ผูห้นีชาํ ชาํใจจงึจากอสีานบา้นทุง่ หนีเขา้เมอืง จนิตหรา พูนลาภ X

54 ใครจะชว่ยเชด็นําตา ยงิยง ยอดบัวงาม X

55 ผดิเพราะรักเธอ เอกราช สวุรรณภมูิ √

56 รอพทีนีครพนม สายลมพัดสา่เมอืคราหนา้หนาว ตา่ย อรทยั √

57 ธรรมชาตโิหด มองนาใจแหง้ ฟ้าดนิเหมอืนแกลง้ ฝน ธนสนุทร X

58 สดุหา้มใจรัก ตอ่ใหเ้อาชา้งสกัรอ้ยพันเชอืก จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

59 แฟนฉันไม่ตอ้งหลอ่ แฟนฉันไม่ตอ้งหลอ่ สนุาร ีราชสมีา X

60 รักสาวซะเราะแอง ยงิยง ยอดบัวงาม X

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0563060 ทําซํา

วันทวีาง 17/9/2563 1 ถา้ฉันเป็นแม่เธอ เหมอืนว่าเราแปลงร่างเมอืเรา online การ KLEAR √

2 ไรส้ถานะ แมว้่าเราอยู่ใกลช้ดิ แมว้่าเรายังไม่ สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

3 ลม ลมเอ๋ยลมเจา้ผ่านพัด พาเธอมาใหเ้จอฉัน หนุ่ม กะลา √

4 ไม่เป็นไร (ตอนเย็น) ตงัแตเ่ชา้เรอืงทตีอ้งเผชญิ เกนิทใีจ POTATO √

5 รักตวัเองบา้งนะ (ซรีสีห์อนชีะนีแจ่ม) โปรดอย่ามาถามฉันเลย เธอควรตอ้งทํายังไง มุก วรนษิฐ ์ถาวรวงศ์ √

6 100 เหตผุล (ล.รักเอาคนื) คนทเีคยมกีนัผูกพันจรงิใจ พัดชา เอนกอายุวัฒน์ √

7 หลอกตวัเอง จบแลว้ทเีคยไดร้ักกนั จากวันทเีคยไดร้ัก Ampersand √

8 ความโดดเดยีว(Loneliness) อย่าคาดหวัง ใครหลายคนบอกฉันว่าอย่า The Darkest Romance √

9 กอ่นเขาตดัสนิใจ (ซรีสี ์One Night Stealทกุครงัทเีราไดพ้บกนั ยนิดทีไีดเ้จอ ปลมื ปุรมิ รัตนเรอืงวัฒนา √

10 มาไง คาใจ ตอนแรกก็มนัใจ ทคียุครงัแรกฉันก็เชอืใ K.AGLET;Dif Kids √

11 ไม่ใชเ่รอืงบังเอญิ (ซรีสีE์ndless Loveคนสองคนทไีม่มวีันพบเจอ เหมอืนเธอ Wonderframe √

12 วงิตาม วงิตามคนทอียู่นงิๆ ทําไมยงิวงิ Pancake;เกง่ ธชย √

13 วันทฉัีนไม่อยู่(TOMORROW) พรุ่งนี ถา้เธอไม่มฉัีนอยู่ใหรู้ ้ LOMOSONIC √

Trend Hits Update 7
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14 เลอืกคนทเีขารักเรา เธอมาถามว่าเหนอืยไหม ทตีอ้งคอยซบันําตา Three Man Down √

15 จัดสรร คงมใีคร ใครคนนันทตีามหา Jetset'er;เปรยีว ทศันียา √

16 กรรมการ ทปีรกึษา ระหว่างเขาและเธอ The Parkinson √

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

18 มองเห็นแตไ่ม่ไดย้นิ เจอกนัทกุวัน ใกลก้นัขนาดนี กวาง AB NORMAL;อรรคพันธ ์นะมาตร(์อ๋อม √

19 ยังคงดตีอ่หัวใจ ฉันเคยโกรธ ทสีดุทา้ยเธอเลอืกจะเดนิ SPF √

20 เสยีงจากดาวพลโูต (ซรีสี ์One Night เหม่อมองออกไป มองไปทบีนฟ้า ก็ไม่เห็น ครสิ พรีวัส แสงโพธริัตน์ √

21 รสชาตแิห่งความรัก สงิทเีจ็บปวดยงิกว่าความเหงา บ ีนําทพิย ์จงรัชตวบิูลย์ √

22 ไม่กลวั (ซรีสี ์One Night Steal) หากมสีงิใดทมีันเปลยีนไป หากมอีะไร ครสิ พรีวัส แสงโพธริัตน;์ซงิค ์หฤษฎ ์ชวิการุณ √

23 ตอ่ใหเ้ป็นจูบสดุทา้ย เคยไหม ทเีธออยากไปทแีห่งหนงึทมีันไกล ฟลุค๊ กวนิ √

24 ฝากเวลา(ซรีสี ์3 Will Be Free) ยังคงยนือยู่ตรงนตีรงทไีม่มแีสงไฟและ พัชรพล วงศาโรจน์ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263072 ทําซํา

วันทวีาง 17/9/2563 1 ปลอ่ย ปลอ่ยความคดิ ทงิไวใ้หใ้จไม่ตอ้งคดิ หนุ่ม กะลา √

2 ความเงยีบดงัทสีดุ มคีําบางคําทเีก็บเงยีบงัน คอยเฝ้ารอวันที GETSUNOVA √

3 ดใีจดว้ยนะ (Glad) INK WARUNTORN X

4 ภาวนา พรอ้มเดนิจากไปพรอ้มแลว้ เตรยีมใจ MEYOU √

5 คนัก ู(ละครซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) ไม่รูว้่าเรมิเมอืไร มันเรมิทใีคร วชริวชิญ ์ไพศาลกลุวงศ์ √

6 ตดิกบั (ประกอบซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) เห็นกนัทกุวันเธอกบัฉัน รูก้นัในความตา่ง แม็กซ ์เจนมานะ √

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

8 ฝนตกไหม ในคนืทฝีนโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี Three Man Down √

9 ถา้ฉันเป็นเขา INDIGO X

10 เสอืสนิลาย ฟักกลงิ ฮโีร่;P-Hot, YOUNGOHM X

11 ภาพจํา จากวันนันทเีธอผ่านมา โชคชะตาใหเ้รา ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

12 ไม่อยู่ในชวีติแตอ่ยู่ในหัวใจ กว่าจะผ่านจะพน้วันเวลา ทจีะยอมรับ ลลุา √

13 ใหน้านกว่าทเีคย เพราะเชอืว่าเขามจีรงิ แตก่็ไม่รูเ้ขา แพท Klear;ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

14 วชิาตวัเบา อยู่บนโลกใบเกา่ จมกบัความปวดรา้ว คนืและ BODYSLAM √

15 อยู่ตรงนเีสมอ หากเธอตอ้งเหนือย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

16 คอืเธอใชไ่หม นานเนนินานแคไ่หน ทคีําว่ารัก GETSUNOVA;ตา่ย อรทยั √

17 ถา้ฉันเป็นเธอ มันคงไม่มปีระโยชน ์ทจีะดงึดนัตอ่ไป นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

18 จะยอมใหเ้ธอคนเดยีว(ซรีสี ์ENDLESS LOVEอยากพูดใหเ้ธอไดรู้ ้ว่าเธอมคีา่แคไ่หน นนท ์ธนนท์ √

19 ไม่ไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมอืเธอยนืยันออกมาว่า บอย Peacemaker √

20 สบายดหีรอื ก็ไม่ไดเ้จอไดค้ยุตงันาน ก็ไม่รู ้ หนุ่ม กะลา √

21 เทา่ไหร่ไม่จํา เคยเจ็บเคยเสยีใจมาเทา่ไหร่ ฉันลมืไป POTATO √

22 เพราะหัวใจเป็นของเธอ นานไม่รูว้่าแตไ่หน ทฉัีนไม่รูส้กึรักใคร Yes'sir Days √

23 วันทฉัีนไม่อยู่(TOMORROW) พรุ่งนี ถา้เธอไม่มฉัีนอยู่ใหรู้ ้ LOMOSONIC √

24 ไม่ไหวอย่าฝืน น่าจะจบกนัไปตงันาน จะไดเ้จ็บตงัแต่ พลพล √

25 แดงกบัเขยีว หยงิทะนงองอาจในวถิ ีแบกศกัดศิรคีาํคอ Taitosmith √

26 ปลอ่ย (Miss) Clockwork Motionless X

27 พอแลว้ ใจทยีังทน เธอยังจมกบัความปวดรา้ว Potato √

28 พัง INDIGO X

29 อย่าเลย..อย่า(ทรมาน) Moving and Cut X

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

31 ทงิแตเ่ก็บ (ภ.ฮาวททูงิ ทงิอย่างไร ฯ) The TOYS X

32 อา้ว บบีเขา้ไป บบีนําตาแลว้บบีมอืฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

33 ชกัชา้เองิเอย ฉันไม่รู ้ฉันไม่รูว้่า ฉันไม่รูว้่าเธอ SISSY √

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

35 ฝืนตวัเองไม่เป็น นนท ์ธนนท์ X

36 ยังคดิถงึ...(same) มารค์ ธัชพล X

37 สกัวัน (ละครเมยีนอ้ย) คอยตะวันสทีองจะสอ่งมา Wonderframe √

38 ลบ (Delete) คนืนีมันชา่งเงยีบงัน แตใ่นหัวใจฉัน จน่ีา ด ีณัฐชา เดอซซูา่ √

39 Happy Ending ถา้วันนันฉันคอยอยู่เคยีงขา้งเธอ จับมอื ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

40 กรรม ทรีัก มอีะไรในใจหรอืเปลา่ ทําไมเธอ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

41 ซอ่นกลนิ ลมอ่อนพัดโชยมา นําตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี √

42 อยู่นาน ๆ ไดไ้หม เมอืในวันนีทฉัีนไดเ้จอเธอ Sin √

43 กอ่นฤดฝูน The TOYS X

44 พรบิตา x STAMP ทกุครงัทรีูว้่าดาวตก ทงัโลกจะมองขนี ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);อภวิัชร ์เออืถาวรสขุ √

45 ยมิ บังเอญิมเีรอืงราวใหส้นัไปทงัหัวใจ INSTINCT √

46 ลมืว่าตอ้งลมื(forgot to forget) เธอและฉันเราโอบกอดกนั ในคนืวัน GETSUNOVA √

47 กลวัว่าความคดิถงึของฉันจะทํารา้ยเธอจบ จบมาเนนินาน เจ็บมาเทา่ไหร่ และ LOMOSONIC √

48 ไม่ไดไ้ปตอ่ มันเหลอืเพยีงความรัก ใหเ้ราไดก้อดไว ้ Fool Step √

49 ลม ลมเอ๋ยลมเจา้ผ่านพัด พาเธอมาใหเ้จอฉัน หนุ่ม กะลา √

50 เลอืกคนทเีขารักเรา เธอมาถามว่าเหนอืยไหม ทตีอ้งคอยซบันําตา Three Man Down √

51 ก็ยังดี เวลาเดนิชา้กว่าในทกุๆ วัน เมอืไม่มเีธอ POTATO √

52 ครงัหนงึในชวีติ Once in a life time ขอบคณุทเีคยทําดใีหก้นั คนไม่เอาไหน เวยีร ์ศกุลวัฒน ์คณารศ;สม้ มาร ีเออเจนี เลอเลย์ √

53 ไรส้ถานะ แมว้่าเราอยู่ใกลช้ดิ แมว้่าเรายังไม่ สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

54 เชอืไดม้ัย?(ล.นางสาว18มงกฎุ) ทํายังไงใหเ้ชอืซกัท ีใจมันมแีตเ่ธอ คชา นนทนันท;์ฟาง ธนันตธ์รญ ์นีระสงิห,์ แกว้ จรญิญา ศริมิงคลสกลุ√

55 ระบาย รอ้งเธอจงรอ้งมา..ใหนํ้าตาไหลรนิจนชนิ Yes'sir Days √

56 เมาทกุขวดเจ็บปวดทกุเพลง ดโูอ-เมย์ X

57 รักควายควาย มนิ เฉากว๊ย;มวิ ไมข้ดีไฟ X

58 มะลอ่งกอ่งแกง่ พจน ์สายอนิดี X

59 ชอบแบบนี หนามเตย สะแบงบนิ X

Playlist ฮติเป็นลา้น ๆ
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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60 อา้ยพามา เขาพาไป โว.่.โว เป็นยอ้นความไวใ้จ เฮ็ดใหอ้า้ย OG-ANIC;ลําเพลนิ วงศกร √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263060 ทําซํา

วันทวีาง 17/9/2563 1 บอกว่านอนแลว้ออนไดไ้ง เอ มหาหงิค;์กอ้ง หว้ยไร่ X

2 มะลอ่งกอ่งแกง่ พจน ์สายอนิดี X

3 เจ็บตรงน(ีกดใหน้อ้งแหน่) ลําไย ไหทองคํา X

4 ป้าดตโิท ้ แสงดาว PTMusic X

5 เลกิกบัอา้ยมันง่ายกว่า เหลา้มันดตีอ่ใจ แตม่ันกะทํารา้ยตบั กะสา่ง ลํายอง หนองหนิห่าว √

6 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √

7 นักเลงบ่ย่าน ณ เวลานีทหีนา้ฮา้นหมอลํา สถานการณ์ ลําเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

8 คนถอืหมอนยังบ่มี อา้ยถามเจา้แนนอ้งหลา่ เดอืนมถินุา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

9 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

10 ลงทง่ คูแ่ฝดโอเอ;ชายปราย 38 ท็อปไลน์ X

11 งัดถงังัด เตย้ อธบิดนิทร์ X

12 หอยกบิกี หอยกบิกีๆ กบิกเีก็บหอยกบิกีๆ ลํายอง หนองหนิห่าว √

13 เดอ๋เดยีงดา่ง ลําไย ไหทองคํา X

14 สาดไลโ่สด ฮอดสงกรานตอ์กีแลว้บ่น ีแลว้สไิปไสดี ตกัแตน ชลดา √

15 คารถแห.่.แววับ!! หงสา ประภาพร X

16 ทรีักหรอืทพีัก อกหักไม่รูจ้ะไปทไีหน เพอืนก็คอยปลอบใจ หญงิล ีศรจีุมพล √

17 New Year เสยีแฟน แฮปปีนวิเยยีร ์คอืวันทเีสยีอา้ยไป เวยีง นฤมล √

18 สาวมอหนิขาว สาวมอหนิขาวปวดรา้วนําตานองหนา้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

19 อา้ยบ่ทํารา้ยเจา้ดอก คนคอือา้ย บ่ทํารา้ยเจา้ดอก คนคอือา้ย ตร ีชยัณรงค์ √

20 G P เฮ็ด คยุกนัในแชต็ไดค้ราวหนงึ อา้ยคอืจัง เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

21 ตนีหยุมหนา้ เตะ๊ ตระกลูตอ X

22 นางฟ้าหนา้รถแห่ เสยีงกลอนสนัน หลงัคาสนัตกึๆ ปลกุใจ เตา๋ ภศูลิป์ √

23 นางฟ้าสารภญั แสงดาว PTMusic X

24 ตลีงักาฟ้าปลนิ แพรวพราว แสงทอง X

25 สาวใหญ่มักม่วน อายุเลขสแีลว้แตเ่รอืงแอวยังเด็ด ศริพิร อําไพพงษ์ √

26 สาวใหญ่สายเปย์ บัวผัน ทงัโส X

27 สอ่หลอ่แสแ่หล่ มอืนีเซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟังเพลงฮา้นเกา่ ตกัแตน ชลดา √

28 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

29 บักแตงโม โอ.้.นันมันบักแตงโม โอ.้.นันมันบัก วงฮันแนว X

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

31 ยอมรับสาว่าฮักอา้ย โอย้นอ้...ละ่บ่ตอ้งอา้ยดอกเดอ้หลา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

32 เอาทอีา้ยสบายใจ (รถแห่) โอ๊ย..นอ้..เอาโลดเดอ้เดอ้หลา่ เอาท.ี. กา้นตอง ทุง่เงนิ √

33 รักพ่ายทแีกง่สะพอื นอ้งไปเทยีวสงกรานตท์แีกง่สะพอื ดอกออ้ ทุง่ทอง √

34 สง่ขา่วสาวเลย ลมพัดตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ศร สนิชยั √

35 สาวเลยยังรอ ลมพัดตงึกําภกูระดงึเขตเมอืงเลย สาวแย ้เจตยิา X

36 นอ้งสไิปแห่ จนิตหรา ฟ้าใส X

37 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

38 ปี(จน)ป่น เอ มหาหงิค์ X

39 โสดแตใ่นเฟซ Like คอืมาหา Like แม่นผูส้าวทางใด๋ สมบูรณ์ ปากไฟ √

40 อย่ามาฤทธเิยอะ ! ลํายอง หนองหนิห่าว √

41 สงิดึต ิ(Cover) บ่ตอ้งยา้น นอ้งสไิปตเีขา นอ้งบ่เอาชวีติ ตกัแตน ชลดา X

42 ลําซงิลมืชาํ ละ่นังรถเหมากลบัคนืบา้น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

43 เตย้ฟ้าผ่า เอา้มา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากนั ศริพิร อําไพพงษ์ √

44 อนิดขีาดง อา้ยเป็นหละผูบ้่าวบา้นๆ งานบา้นใด๋ ศร สนิชยั √

45 เมอืไหร่จะทํากบัฉันบา้ง เธอดสูดิ ูดคููน่สี ิเขาเกาะเขาตดิ หญงิล ีศรจีุมพล √

46 เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไป ลํายอง หนองหนิห่าว √

47 เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ สมบูรณ์ ปากไฟ √

48 ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง X

49 ประสาซําผัว ประสาซาํผัว ฮยึ ประสาซําผัว ประสา ลํายอง หนองหนิห่าว √

50 ขาขาวสาวลําซงิ บุญบา้นเฮา ม่วนแทน้อ้ พอ้กนั หญงิล ีศรจีุมพล √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0563069 ทําซํา

วันทวีาง 24/9/2563 1 ความรับผดิชอบ(Responsivility) ทําไป ทําไป ทําไป แรงยังมกี็ทําไป The Darkest Romance √

2 ความโดดเดยีว(Loneliness) อย่าคาดหวัง ใครหลายคนบอกฉันว่าอย่า The Darkest Romance √

3 ความรูส้กึผดิ (Guilt) หากเธอสงัเกตเห็น และพบใครบางคนหลบตา The Darkest Romance √

4 ความรุนแรง (Violence) I need to break something. I need to hit The Darkest Romance √

5 ความเยาว์ ฉันเขยีนเพลงนเีมอืฉันอายุยสีบิแปด The Darkest Romance √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0563063 ทําซํา

วันทวีาง 24/9/2563 1 ไดอ้ย่างเสยีอย่าง จากเคยรักอยู่ จากเคยรักกนั เพลงบรรเลง √

2 เธอปันใจ หัวใจสลายเมอืเธอเดนิไปกบัเขา เพลงบรรเลง √

3 ทองไม่รูร้อ้น แลว้เธอตอ้งการอะไร เพลงบรรเลง √

4 กุม้ใจ ไม่รูไ้ปโกรธใครมา ไม่พูดไม่จา เพลงบรรเลง √

5 รักเธอเสมอ วันคนืทเีนนินาน อาจผ่านชวีติคน เพลงบรรเลง √

6 สายลอ่ฟ้า ไม่เคยกลวัฝน และไม่กลวัฟ้า เพลงบรรเลง √

7 อยากใหอ้ยู่ดว้ยไหม? ฐานะเพอืนสนทิ อดตีคนรูใ้จ เพลงบรรเลง √

เพลงมนัส ์ฮติกระจาย
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
CD The Darkest Romance / Words

ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง

Melody of อสัน ี& วสนัต ์Vol.3 เพลง
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้
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8 ใหม้ันเป็นไป เมอืมบีางครงัทยีังเสยีดาย เพลงบรรเลง √

9 สทิธขิองเธอ หยุดบอกว่ารักสกัทไีดไ้หม เพลงบรรเลง √

10 ขา้วเย็น เมอืกอ่นเมอืไร ไม่เคยอย่างนี เพลงบรรเลง √

11 ฟักทอง รับรูม้าเมอืวานนี เพลงบรรเลง √

12 ทกุขไ์ม่เวน้วันราชการ เชา้มาก็เป็นทกุข์ เพลงบรรเลง √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263037 ทําซํา

วันทวีาง 24/9/2563 1 โอ๊ะ...โอ๊ย ถกูบังคบัและก็ขูเ่สมอ ทาทา ยัง √

2 เหลวไหล มาแลว้ยังดกีว่ามาชา้ มาชา้ยังดกีว่า ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

3 O.K.นะคะ โอ๊ยคดิถงึ คดิถงึอยากจะเจอใหซ้งึใจ แคทรยีา องิลชิ (แคท) √

4 เจ็บนดิ..นดิ โน่นก็ไม่ด ีฉันคงไม่ดเีทา่ไหร่ ญาญ่าญงิ √

5 กะโปโล ก็เกดิตามเธอไม่กวีันหรอก นโิคล เทรโิอ √

6 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนน้ไม่มี คณติกลุ เนตรบุตร(แพรว);ธติมิา ประทมุทพิย์ √

7 รักมากเลย รักมากเลย แบบว่า ถกูใจ ตอง(ภคัรมัย โปตระนันทน)์ √

8 หมวยนีคะ ตา้ชวัเทอ่ชวั ปู๋ ย๋าวหลายอูหลหูว่อ CHINA DOLLS √

9 ตวัเล็ก...ใจใหญ่ อาจดตูวัเล็กอย่างน ีแตใ่จมันบกิกว่านี BUBBLE GIRLS √

10 คนบุร-ีปากทอ่ โอย...เจอะเธอแลว้หัวใจตกกระจาย ศรพีรรณ ชนืชมบูรณ์ (อน้) √

11 ไม่อยากรัก (คนทไีม่อยากรักเรา) ไม่อยากรักคนทไีม่อยากรักเรา สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

12 ไม่รูเ้ทา่ไร..จรงิ ๆ เพอืน บอกตวัเองว่ารักเธอ รักเธอ U.H.T. √

13 แคอ่ยากจะบอก เธอแคร่ับฟัง เธอไม่ตอ้งตอบ บัวชมพู ฟอรด์ √

14 อยากอยู่ตรงนี จะมองฟ้าสกักคีรงั ฟ้ายังงดงามเรอืยมา ปนัดดา เรอืงวุฒิ √

15 พชีาย..(ทไีม่แสนด)ี เธอเดนิเขา้มา เพอืบอกกบัฉันว่าตอ้งไป ญาญ่าญงิ √

16 นอกสายตา แอบยมิเมอืเธอดใีจ แอบทกุขเ์มอืเธอ แคทรยีา องิลชิ (แคท) √

17 นอนไม่หลบั จะเจอใครๆ ไม่เคยจะสบัสน ZA ZA √

18 พรุ่งนี...ไม่สาย เพยีงแคม่องในตาก็รูว้่าเราชอบกนั ทาทา ยัง √

19 กลบักลอก บอกคนโนน้ บอกคนนี ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

20 ฝันไป...หรอืเปลา่ ไม่เคยจะคาดคดิ ไม่เคยจะคาดฝัน ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน) √

21 ดอกไมใ้นใจเธอ วันใดทเีธอ เงยีบเหงาไม่มใีคร บัวชมพู ฟอรด์ √

22 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทงัฟ้ามาใหเ้ธอ ปนัดดา เรอืงวุฒิ √

23 ใจบอกว่าใช่ เพยีงเธอยมิมา สบสายตา ก็ยงิรูว้่าถกูใจ ธรีภทัร ์สจัจกลุ √

24 ทานขา้วกนัไหม หวิไหม ทานอะไรมาหรอืยัง ถา้ยัง ตอง(ภคัรมัย โปตระนันทน)์ √

25 ครูกระดาษทราย ตงัแตว่ันทพีวกเรานันรูจ้ักครู ทราย เจรญิปุระ √

26 คนหนา้ ม. เจอะคนหนา้งอ อยู่ตรงหนา้ ม. CHINA DOLLS √

27 รูต้วัมัย รูม้ยั เธอน่ะเคยรูม้ยั ZA ZA √

28 ยังยนิด.ี.ครับเพอืน ไดย้นิว่าเธอไดเ้จอกบัเพอืนใหม่ U.H.T. √

29 จงเป็นสขุเป็นสขุเถดิ จะจองเวรไปถงึไหน วุ่นวายอะไรกนั อลสิา อนิทสุมติ(ยู่ย)ี √

30 ไม่มาก็คดิถงึ ไม่มาก็คดิถงึ จงึตอ้งมาหา กะลา √

31 สองใจ เธอรักเขาหรอืเธอสงสาร เธอรักฉัน ธรีภทัร ์สจัจกลุ √

32 บนิ ฉันจะบนิ โดยทไีม่ตอ้งมปีีก FLY √

33 อยู่ไป-ไม่มเีธอ หมดแลว้หมดสนิหนทาง BLACKHEAD √

34 ทงิรักลงแม่นํา เพราะรักแลว้ชาํ รักมันทําลาย Y NOT 7 √

35 ขอเป็นคนของเธอ จากวันทพีบกนั จากวันทพีบเธอ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

36 อยากฟังเหตผุล บอกกบัฉันสกัคําไดห้รอืเปลา่ BUBBLE GIRLS √

37 สายลมทหีวังดี แอบสง่ดอกไมไ้ปใหเ้ธอไม่รูห้รอก ทราย เจรญิปุระ √

38 ไม่ตอ้งมคํีาบรรยาย จะแตง่จะเตมิถอ้ยคํา สกักหีมนืคํา MR.TEAM √

39 ซมซาน เกดิมาไม่เคยเจอใครเหมอืนเธอ LOSO √

40 ขอใจเธอคนื มาเดยีวก็ไป แตจ่ะไปยังไงเดยีวก็มา TIME √

41 ยงิโตยงิสวย คนอะไรไม่รู ้ยงิโตยงิดนู่ารัก BLACKHEAD √

42 คอ่ยคอ่ยพูด พูดคอ่ย คอ่ยก็ได ้ถา้พูดไม่ไดก้็คอ่ยคอ่ย Y NOT 7 √

43 จจิ๊ะ อย่าโกรธกนัเลย ยกโทษใหฉั้น SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

44 ใบไม ้ เหมอืนใบไมใ้บเดยีวทหีลงเหลอื FLY √

45 เลกิรา เธอกบัเขา เกนิเลยไม่เคยไดค้ดิ จริศกัด ิปานพุ่ม √

46 บอกสกัคํา ปลอบใจตวัเองว่าไม่เป็นไร ไม่เป็นอะไร กะลา √

47 ฉันอยู่ตรงนี ฉันอยู่ตรงนถีา้เธอตอ้งการ BLACKHEAD √

48 100 เหตผุล คนทเีคยมกีนัผูกพันจรงิใจ STER √

49 หัวใจเดยีวกนั เมอืฉันเห็น เธอยนืรอ้งไห ้ ธนพล อนิทฤทธิ √

50 เพอือะไร มาออ้นวอนอะไรกนัมากมาย อัมรนิทร ์นติพิน(อํา) √

51 ยอมจํานน มันเป็นความผดิหวังของหัวใจ EXILE √

52 คูค่วร อย่าเลย เธออย่ามารักกบัฉัน ราม รัตนะพร √

53 ไม่มใีครแทนทเีธอ ไม่ว่าเธอคดิถงึกนัหรอืเปลา่ ก็จะขอคดิถงึ เตะ๊ ศตวรรษ เศรษฐกร √

54 ไหน มันอาจจะเป็นเพราะใครบางคน พุฒพิงศ ์ศรวีัฒน(์ลโีอ พุฒ) √

55 อย่าโกรธไดไ้หม ก็ผดิทตีวัฉันเอง ทไีม่รูว้่าเธอผูกพัน ซาย กรรณกิาร ์วนะเกยีรตกิลุ √

56 รอืฟืน สงิทเีธอว่ารักกนั กบัทเีธอพูดมา ANNITA √

57 ก็พอ เธอบอกว่าฉันคงผดิหวัง ไม่มทีาง วุฒสิทิธ ิสบืสวุรรณ (เต็ม) √

58 แคก่ระจกกนั ยงิเราใกลก้นัเพยีงใด ก็เหมอืนว่าใจ บ ีนําทพิย ์จงรัชตวบิูลย์ √

59 เพลงรัก เคยไดย้นิเสยีงเพลงหนงึ ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน);คณติกลุ เนตรบุตร √

60 แคไ่ดค้ดิถงึ ตงัแตค่รังทเีราจากกนัแสนไกล เหตแุละผล ญารนิดา บุนนาค (NINA) √

The Cassette Hits
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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