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เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264015 ทําซํา

วันทวีาง 4/2/2564 1 Too Much So Much Very Much จากเป็นคนทเีคยเฉยชา ผ่านคนืผ่านวัน ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

2 โอล้ะหนอ...My Love ฝากเอาไวก้อ่นนะ ขอทวีันนไีม่เอาละ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

3 แฟนจ๋า แฟนจ๋าฉันมาแลว้จะ้ อยู่นีแลว้น่ะ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

4 มาทําไม เดนิ...อนิางเอ๊ย อหิยังอา้ย เดนิมานาน ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);จนิตหรา พูนลาภ √

5 ลองซจิ๊ะ ก็เห็นซบุซบิ ซบุซบิ ว่าพเีป็นหรอืไม่ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

6 ภารตี โอภารตนีามนีเป็นเพยีงสมญา ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

7 ควักหัวใจ หลายครงัทใีจตอ้งเจ็บ ใหม่ เจรญิปุระ √

8 กลบัดกึ กลบัดกึ อยู่ก็ลกึในซอยเปลยีว ใหม่ เจรญิปุระ √

9 สดุฤทธสิดุเดช ตอบตอบมาหน่อย ใหม่ เจรญิปุระ √

10 ไม่มปัีญหา หมดปัญหา ไม่ตอ้งกลวั ใหม่ เจรญิปุระ √

11 อ๋อเหรอ ใครพูดนะ พูดว่าเชอืซ ิว่านีนะคนดี ใหม่ เจรญิปุระ √

12 จรงิใจไวก้อ่น เคยแตทํ่าอะไรทดีี ใหม่ เจรญิปุระ √

13 พลกิล็อค จะไม่รักก็ไม่บอก หลอก ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

14 นนิจา แปลกจรงิจรงิเลย ก็อยู่ ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

15 ประวัตศิาสตร์ แตก่อ่นอาจจะตอ้งยอม ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

16 ปัญหาโลกแตก รักนันเป็น เชน่ไร ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

17 พูดอกีที ก็ชอบมาก ทเีธอบอกว่ารัก ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

18 ไม่ยากหรอก มันตอ้งอย่างนีส ิอย่างนีส ิ ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

19 ฝากเลยีง โอ๊ะๆๆโอว้ๆๆใจเรานันชกัจะยังไง เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

20 ร.ฟ.ร. (Love Train) CHOO LA CHOO CHOO CHOO LA เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

21 ประมาณนหีรอืเปลา่ แตก่อ่นไม่เคยเอาใจใคร ไม่อยากจะมี เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

22 ALL I WANNA DO แลว้เธอก็กลบัมา แลว้เธอก็กลบัมา เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

23 ก็ใครมันจะไปรูล้ะ่ รูไ้หมว่าใครแอบคดิถงึ อ๊ะอันนี เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

24 จ.J ใจหาย (ใจมัน หา...ยไป จ ใจมัน หา...ย เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

25 MUSIC LOVER ลองเก็บตวัเงยีบ เหนือยมามาก มาชา่ วัฒนพานชิ;ณรงคว์ทิย ์เตชะธนะวัฒน์ √

26 มอือาชพียังยอม ฉันนันเขา้ใจอยู่ รูรู้ห้มดทกุอย่าง มาชา่ วัฒนพานชิ √

27 แตก-หัก แตกเป็นแตกแบกเอาไว ้ มาชา่ วัฒนพานชิ √

28 โลกเอยีง โลกจะเอยีง ก็ปลอ่ย มาชา่ วัฒนพานชิ √

29 ความดนั(ทรุัง)สงู ใครสงัใครสอนอะไร ไม่อยากจะฟังเทา่ไหร่ มาชา่ วัฒนพานชิ √

30 ตอ้งชดใช ้ กอ่นจะยอมใหเ้รอืงเราจบ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

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

32 หลบัสบายไหม กอ่นจะนอนใหค้ดินานนาน สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

33 หัวใจตกงาน เหงาเหลอืเกนิใจมันเหงา สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

34 เหลวไหล มาแลว้ยังดกีว่ามาชา้ มาชา้ยังดกีว่า ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

35 ไม่รัก...ก็บา้ เดมิทเีดยีวไม่เคยสนใจ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

36 เชอืเถอะครับ เชอืเถอะครับ เชอืเถอะครับ ผมไม่เคย ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

37 หัวใจลดัฟ้า บ๊าย บาย ทอ้งฟ้า บ๊าย บาย สายลม ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

38 HAPPY ENDING พบเจอกนัเมอืไรมแีตปั่ญหา ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

39 ดว้ยรักและปลาทู อยากใหเ้ธอคดิว่าฉันเป็นแมว ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

40 โอ๊ะ...โอ๊ย ถกูบังคบัและก็ขูเ่สมอ ทาทา ยัง √

41 เอาหมอนไีปเก็บหน่อย มันเกนิไป มันก็ดจูะเกนิไป ทาทา ยัง √

42 สงบศกึ เห็นทตีอ้งยอมสงบศกึ ทงัฉันและเธอ ทาทา ยัง √

43 ซกักะนดิ ฉันคดิถงึเธอทกุวัน เปรยีบขนาด ทาทา ยัง √

44 แมลง เสยีงรอ้งก็ดงัปีกมันบางใส ทาทา ยัง √

45 กะโปโล ก็เกดิตามเธอไม่กวีันหรอก นโิคล เทรโิอ √

46 OH OH พยายามไม่ทกัไม่ทาย พยายาม นโิคล เทรโิอ √

47 บุษบา คณุคะ เราเคยเจอ เคยเดนิมาชนกนั นโิคล เทรโิอ √

48 ไม่ใช ่ไม่ใช่ ไหนใครบอกว่าเราน่ะรักกนั ใครไปแอบพูด นโิคล เทรโิอ √

49 ฉันก็สูค้น มันก็ถงึเวลา ทตีอ้งประกาศอสิรภาพ นโิคล เทรโิอ √

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

51 ตกิต็อก เงยหนา้ดนูาฬกิา ฟังเสยีงเจา้นาฬกิา แคทรยีา องิลชิ (แคท) √

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

53 เหมยีว เหมยีว ฉันไม่ไดเ้ป็นลกูแมวเหมยีว ลกูแมวเหมยีว แคทรยีา องิลชิ (แคท) √

54 BURN เปลวไฟอันตราย อันตรายถา้เจอ แคทรยีา องิลชิ (แคท) √

55 อรีุงตงุนัง เคยไดย้นิว่าเธอ มใีครๆวุ่นวาย ญาญ่าญงิ √

56 เจ็บนดิ..นดิ โน่นก็ไม่ด ีฉันคงไม่ดเีทา่ไหร่ ญาญ่าญงิ √

57 โยกไป..ยา้ยมา ขอทนีะ ตอ้งขอ ตอ้งขอ เอาไว ้ ญาญ่าญงิ √

58 เจา้ชอ่มาลี ตนืนอนแตเ่ชา้ก็เอากระเป๋าสะพายบนบ่า MR.TEAM √

59 แบ่งแบ่งกนัไป รวยก็ไม่รวย ไม่รวยแลว้ยังจะหยงิ MR.TEAM √

60 ADVENTURE ไปๆดว้ยกนั จะชวนกนัไป adventure MR.TEAM √

รายชอือลับมัเพลง

ประจําเดอืน กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564
หมายเหตุ * : เอกสารฉบบันไีมส่ามารถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธไิด้

TRACK คําขนึตน้ ชอืศลิปินชอืเพลง
เพลงฮติเกดิทนั DANCE 90 s

หนา้ 1/7



เผยแพร/่

รหัสปก CD G0164001 ทําซํา

วันทวีาง 4/2/2564 1 โลกระยํา โลกระยําอาจทําใหช้าํในบางท ีแตโ่ลก อพารต์เมนตค์ณุป้า √

2 เปลอืก ฉันเปลยีนไดแ้คเ่พยีงเปลอืกแตเ่มล็ด อพารต์เมนตค์ณุป้า √

3 รักในมหานคร กทม.จอ้งมองฉัน เหงาเพยีงลําพัง อพารต์เมนตค์ณุป้า √

4 ดมื ยกมาเลยครับผมจะดมื แม่ง ทกุขวด อพารต์เมนตค์ณุป้า √

5 บวรวทิย์ เบอืจรงิๆกบัการนังยองๆจอ้งมองแต่ อพารต์เมนตค์ณุป้า √

6 Love Blind I'm everyone,I am no one,the color อพารต์เมนตค์ณุป้า √

7 สถานีตอ่ไป คงจะดถีา้มซีกัเพลงทจีะเขยีนถงึเธอ ตลุ ไวฑรูเกยีรติ √

8 ระเบดิเวลา การสนัเทอืนทําสตฟัินเฟือน ความเมามันส์ อพารต์เมนตค์ณุป้า √

9 วันสดุทา้ย คงจะจรงิ เรอืงราวทตีอ้งทงิไป อพารต์เมนตค์ณุป้า √

10 นาฬกิาทราย ฉันคดิฉันฝันฉันเมาฉันหลงฉันเป็น อพารต์เมนตค์ณุป้า √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264011 ทําซํา

วันทวีาง 4/2/2564 1 กราบเทา้ย่าโม สองมอืกราบลงทตีรงเหนืออาสน์ สนุาร ีราชสมีา X

2 แกว้รอพี พจี๋าพสีญัญาปีนแีลว้ไม่มาแตง่ ตา่ย อรทยั √

3 ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ทอ่งคําเตมิฝัน จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

4 ปรญิญาใจ ไดฮ้ักกบัอา้ยเหมอืนใจไดป้รญิญา ศริพิร อําไพพงษ์ √

5 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

6 กนิขา้วหรอืยัง กนิขา้วแลว้ยัง กําลงัเฮ็ดหยังนอ้อา้ย ตา่ย อรทยั √

7 ทบ.2 ลกูอสีาน ตอ้งจากบา้นนา ถกูเกณฑเ์ขา้มากรมทหาร ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

8 ยามทอ้ขอโทรหา อย่าใหถ้า่ดนหลายรับสายแน อย่าให ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

9 นัดพบหนา้อําเภอ ความรัก ความรักเจา้ขา เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

10 อยากฟังซํา อยากฟังซาํคําทเีธอบอกฉัน เปาวล ีพรพมิล √

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

12 นักรอ้งบา้นนอก เมอืสรุยินยําสนธยาหมู่นกกา ตา่ย อรทยั √

13 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจว่าไม่ใชว่ันของเรา จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

14 เหนอืยไหมคนดี เหนือยไหมคนด ีมพีเีป็นแฟน ไมค ์ภริมยพ์ร √

15 แรงใจรายวัน จะอดหรอือมิ เราจะยมิใหก้นั ศริพิร อําไพพงษ์ √

16 ทงินามาสรา้งฝัน ฝนทมิฟ้า เมอืกลางพรรษานํานาเหอืดหาย มนตแ์คน แกน่คนู √

17 ยมืหนา้มาเขา้ฝัน บ่ ฮัก บ่ ว่า เจา้ดอกคําแพง เวา้นําพอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

18 คนืนีเมอืปีกลาย งานวัดปีกลาย เมอืแฟนเคยีงกายเดนิเทยีว ตา่ย อรทยั √

19 ไอห้นุ่มทุง่กระโจมทอง หนุ่มทุง่กระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยลอ่ง จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √ √

20 กลบัไปถามเมยีดกูอ่น กลบัไปถามเมยีเธอดเูสยีกอ่น สนุาร ีราชสมีา X

21 ดาวเรอืงดาวโรย ตอนทํานาขา้ชอืดาวเรอืง เปาวล ีพรพมิล √

22 สดุแคน้แสนรัก นอ้งรักพมีากเกนิไป ฝน ธนสนุทร √

23 คาถามหานยิม โอม..จะเป่าคาถา มหาระรวย ดลหัวใจ จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) X

24 อนจิจาทงิเจอร์ ถา้มเีปลวไฟแลว้ไม่มคีวัน ตกัแตน ชลดา √

25 รูว้่าเขาหลอก ถงึเขาหลอกแตเ่ต็มใจใหห้ลอก เปาวล ีพรพมิล √

26 หนูลอ้เลน่ รถเมลบ์รกิารกนัแจ๋วสองแถวบรกิารดดีี แพรวา พัชรี √

27 หนูไม่รู ้ ขอโทษทีๆ ๆ ทไีปสคีนมเีจา้ของ หลวิ อาราดา (อาจารยีา) √

28 หนูไม่เอา แน่ะ..แฟนใครน่ะรูปหลอ่ เขามานังจอ้ เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

29 กระแซะเขา้มาซิ เขยบิๆๆๆเขา้มาซ ิกระแซะๆๆๆเขา้มาซิ เปาวล ีพรพมิล √

30 หนา้จอรอสาย โหลดเพลงรอสายทมีคีวามหมาย ตา่ย อรทยั √

31 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห้นอ ทงิใหห้นา้จอว่างงาน ศริพิร อําไพพงษ์ √

32 รอสายใจสงัมา อยากถกูโทรหาเพราะว่าคดิถงึ ไม่ใช่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

33 สรา้งฝันดว้ยกนับ่ ฮูบ้่นอ้นาง อา้ยแอบแตง่ตงัเจา้เป็น มนตแ์คน แกน่คนู √

34 ฝนรนิในเมอืงหลวง ฝนตกรนิๆ หอมกลนิดนิถกูไอฝน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

35 จูบแลว้ลา ลมจูบลบูไลข้า้วรวงจนเม็ดขา้วร่วง ตกัแตน ชลดา √

36 ชายในอุดมคติ โปรดอย่าเอาเงนิ มาเป็นสะพาน สนุาร ีราชสมีา X

37 พ ีจ.หลายใจ พปัีกลายไทยเอาไวบ้นหมอนสมี่วง รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

38 วอนดเีจ สวัสดคีรับพดีเีจ ผมมเีรอืงขอความ จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

39 โลกของผงึ โลกสดุสวยอันแสนกวา้งไกล เปาวล ีพรพมิล √

40 หนีแม่มาแพร้ัก เมอืกนินําตาจงึรูค้า่ของคําเตอืนแม่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

41 แคแ่ขกรับเชญิ งานแตง่ทใีดเป็นไดแ้คแ่ขกรับเชญิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

42 บังเอญิมหีัวใจ ยังลมืเธอไม่ไดต้อ้งคอยโทรไปถามขา่ว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

43 อา้ยฮักเจา้เดอ้ ถงึความฮักสองเฮาสกิา้วไปตอ่บ่ได ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

44 โทรหาแหน่เดอ๊ โทรหาแหน่เดอ๊ จําเบอรโ์ทรนอ้งไดบ้่ ตา่ย อรทยั √

45 อกีหน่อยก็ลมื ใหม่ๆก็มอง เราว่าเป็นของใหม่ แพรวา พัชรี √

46 สาวนาสงัแฟน หากมเีวลามาเยยีมบา้นนา คฑัลยีา มารศรี √

47 นําตาหลน่ทโีคราช นังรถทวัรด์ว้ยใจคะนงึ คดิถงึสาว จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √ √

48 จะขอก็รบีขอ แน่หรอื พจี๋า บอกว่าจะมาขอหมนั เปาวล ีพรพมิล √

49 ผูช้ายในฝัน ตงัแตเ่ป็นสาวเต็มกาย หาผูช้ายถกูใจ หลวิ อาราดา (อาจารยีา) √

50 คดิถงึบา้งเนอ้ พจีะไปเรยีนบางกอก คดิถงึบา้นนอก ฝน ธนสนุทร √

51 มอเตอรไ์ซคนุ่์งสนั สนุาร ีราชสมีา X

52 คดิฮอดวันละหน่อย เก็บคําว่าคดิฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

53 กด Like ใหแ้นเดอ้ สง่ความสขุผ่านเฟชบุคขนึกระดานของอา้ย ตา่ย อรทยั √

54 โรงงานปิดคดิฮอดนอ้ง เจา้ไปอยู่ไสโทรหายามใดบ่เคยตดิ มนตแ์คน แกน่คนู √

55 สองคนบนทางใจ จากคนรูจ้ักมาเป็นคนฮักทรีูใ้จ ศริพิร อําไพพงษ์ √

56 ละครชวีติ จากแดนอสิาน บา้นเกดิเมอืงนอน ไมค ์ภริมยพ์ร √

57 เขานอนบา้นใน เมอืไม่มเีขา ฉันเหงาสดุพรรณา สนุาร ีราชสมีา √

ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

คําขนึตน้ ชอืศลิปินTRACK

TRACK

ชอืเพลง

ลกูทุง่เสยีงทอง ชุดท ี2

อพารต์เมนตค์ณุป้า ชุด รกัสนยิม
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58 เพลงรักบา้นทุง่ บัวงามชดูอกออกบานไสว ดอกโยน แพรวา พัชรี √

59 ลน้เกลา้เผ่าไทย ลน้เกลา้ เผ่าไทย ศนูยร์วมใจคนไทยทงัชาติ จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √ √

60 สยามเมอืงยมิ จงภมูใิจเถดิทเีกดิเป็นไทยมเิป็นทาส ตกัแตน ชลดา √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264011 ทําซํา

วันทวีาง 11/2/2564 1 คูแ่ท ้ แลว้วันหนงึเธอนันก็มา ฉันรูส้กึ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

2 ฟ้าสง่ฉันมา เธอเป็นคนเดมิคนเดยีวทแีสนดี ปาลม์มี √

3 การเปลยีนแปลง ไม่เอาอกีแลว้ ฉันพอทกีบัความรัก บอย Peacemaker √

4 มันคอืความรัก ฉันเองก็งง ไม่เคยเป็นแบบนเีลย ลลุา √

5 รัก..โลกาภวิัตน์ ก็ยังรักคน ๆ หนงึ และก็ยังซงึ เกา้ จริายุ √

6 รักครังแรกและครังสดุทา้ย (ล.Cubic) อาจจะดเูย็นชา เธอคงไม่รูเ้ลยว่าใจฉัน เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

7 การเดนิทางทแีสนพเิศษ ฉันเองก็ไม่รู ้ว่าทเีป็นอยู่ ทเีรา DA endorphine √

8 งานเตน้รําในคนืพระจันทรเ์ต็มดวง ในคนืทเีราจอ้งมองตาสบกนั เหมอืนฉัน พมิประภา ตงัประภาพร √

9 รักเธอทสีดุ (YOU'RE THE ONE) ทงัชวีติทเีคยผ่านมาของฉัน กบัรักที อรรถวด ีจริมณีกลุ (มนิท)์ √

10 คอ่ย ๆ รัก อยากจะเป็นคนหนงึ ทรีักเธอ บ ีนําทพิย ์จงรัชตวบิูลย์ √

11 เรอืงมหัศจรรย์ บนโลกนีมคีนเป็นลา้นคน ทกุคนมี ลลุา √

12 จกิซอว ์(Jigsaw) ความนุ่มนวลและความอ่อนโยนของเธอ คณติกลุ เนตรบุตร(แพรว) √

13 รออยู่ตรงนี พยายามรูจ้ัก พยายามทกัทายกบัเธอ นู๋ มนตท์พิย ์ลปิิสนุทร √

14 คนในฝัน (ภาพยนตรร์ักแรกพบ) รอมาตงันานแตล่ะคนืก็คงฝันไป KLEAR √

15 ทําไมตอ้งรักเธอ ญ.บอกดาวในทกุคําคนื ว่าขอใหต้นื ครสิ หอวัง;กุย๊อุ๋ย Buddha Bless √

16 รักแทอ้ยู่เหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯเวลาทลีว่งเลย นันทําใหค้นเปลยีนไป โดม THE STAR 8 √

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

18 เป็นของเธอ วันทตีอ้งทนเงยีบเหงามานาน PEACEMAKER √

19 แคม่เีธอ เป็นแคค่นหนงึ ในโลกใบเกา่ ปนัดดา เรอืงวุฒิ √

20 มวีันนเีพราะมเีธอ บนเสน้ทางทยีาวไกล ไม่เคยจะลมื นัท มเีรยี √

21 รักเดยีวใจเดยีว อย่าแปลกใจ ทผี่านมานานเทา่ไร รุจ ศภุรุจ เตชะตานนท์ √

22 ใหเ้ธอ ฟ้าและทอ้งทะเล กบัลมนันมอียู่ โอง ณัชชา โจชศูรี √

23 รักแทม้อียู่จรงิ ซอ่นตวัเองมานานเทา่ไร จะไปกลวั บ ีสกุฤษฏ ิวเิศษแกว้ √

24 I Love Your Smile เวลาทเีจออะไรเซ็งๆก็เลยอารมณ์ไม่ดี แกงสม้ ธนทตั √

25 กอดหน่อยไดไ้หม เมอืเธอไม่อยู่ หรอืฉันตอ้งไป ในความ พลพล √

26 หนงึในไม่กคีน (ละครเหลยีมรัก) ไม่กคีนทจีะเคยีงขา้งกนั ไม่กคีนทจีะ ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE √

27 สงิสาํคญั ฉันไม่รูว้่าหลงัจากนี มันจะมอีะไร วง Endorphine √

28 นยิามรัก ฉันเพงิเขา้ใจความรัก จารุวรรณ บุญญารักษ์ (บมี);ทราย ฟาเรนไฮธ์ √

29 อุ่นใจ (ละครรักคณุเทา่ฟ้า) วันเวลาทลีว่งเลย มันซอือะไรมากมาย พลพล √

30 พรหมลขิติ เหม่อมองบนฟ้าไกล จอ้งมองดว้ยความ Big Ass √

31 เธอทําใหไ้ดรู้ ้ เธอทําใหฉั้นโกรธ ทําใหฉั้นแอบยมิ Potato √

32 แทนใจ ทอ้งฟ้าชา่งว่างเปลา่และเงยีบเหงา ท ีJetset'er √

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

34 รักกนัไปทกุวัน ก็ขอบคณุทยีังรักกนั ขอบคณุทยีังรัก 25 Hours √

35 รักนมีคีา่เพราะเธอ แตล่ะวัน แตล่ะปี แตล่ะนาททีมีันพน้ไป ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);DA endorphine √

36 คอืเธอ เธอจะเชอืไหม หากฉันมคีวามในใจ ETC √

37 อยากใหรู้.้.รักไม่มวีันเปลยีน(ภ.เการักฯโลกนีอาจเปลยีนแปลงชา้ชา้ วันเวลา อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์ √

38 เธอคอื มันเป็นเพยีงอารมณ์ ทคีนทวัๆไป ควิ สวุรีะ บุญรอด √

39 รอเธอมาบอกรัก ไดย้นิไหมเพลงจากใจฉัน กอ่นนัน เจยีบ วรรธนา √

40 แน่ใจ เธอคอืคนทฉัีนรอ หรอืคบฉันเพอืรอใคร คณติกลุ เนตรบุตร(แพรว) √

41 ร่มกนัเหงา เมอืลมหนาวหนาวพัดผ่านมา คนมรีัก KATIE PACIFIC √

42 หนงึคําทลีน้ใจ(ล.มายาตวัน) เคยมองแคเ่พยีงไกลๆ ทําไดแ้คเ่พยีง พจิกิา จติตะปุตตะ (ลกูหวา้) √

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

44 หนงึในพันลา้น คนทมีรีอยยมิ เวลาองิกายซบลงตกันอน กนั นภทัร √

45 โปรดเถดิรัก รูด้วี่ามันก็จบไปนานแลว้ แตใ่จยังคงคดิ COCKTAIL √

46 หมดชวีติ(ฉันใหเ้ธอ) หมดชวีติฉันใหเ้ธอ แตว่ันนหีัวใจเธอ ZEAL;บัวชมพู ฟอรด์ √

47 ไม่บอกรัก..แตร่ักมาก ก็พยายาม พยายามอยู่ทกุๆวัน จริายุ ละอองมณี (นอ้งเกา้) √

48 สงิดดี ี(ละครดาวเรอืง) แตก่อ่นนัน ไม่เคยเขา้ใจ ว่าความรัก ปราโมทย ์ปาทาน √

49 เธอคอืพรหมลขิติ (ล.เธอคอืพรหมลขิติเรอืงบังเอญิหรอืว่า ใครเขยีนขนึมา บ ีสกุฤษฏ ิวเิศษแกว้ √

50 คนสาํคญัประจําบา้น เคยไหมฉันเคยบอกไหม ฉันอยู่ไม่ได ้ พลพล √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0164002 ทําซํา

วันทวีาง 11/2/2564 1 Interlude Tabasco √

2 ดอืยา(Overdose) รูท้นัท ีแคม่องตา หมอเตรยีมยา Tabasco √

3 ปิดไฟ(Turn On) รอยจูบทยีังหวาน ไออุ่นขา้งในนัน Tabasco;หมวิ BOOM BOOM CASH √

4 ยมื(I WANT IT!) ยมืกอ่นไดม้ยั ยมืกอ่นไดป่้ะ Tabasco √

5 ตะกอน(Comrades) เกลยีดถอ้ยคํารําลา เกลยีดทตีอ้งพบกนัใหม่ Tabasco √

6 ตากฝน(Safe Zone) ตอ้งทําตามพวกเขา ไม่งนัเราก็ผดิ Tabasco;ปัน Jelly Rocket √

7 ดอืยา(Overdose)Remix by BOTCASHรูท้นัท ีแคม่องตา หมอเตรยีมยา Tabasco √

8 ปิดไฟ(Turn On)Remixed by MACHINAรอยจูบทยีังหวาน ไออุ่นขา้งในนัน Tabasco;หมวิ BOOM BOOM CASH √

9 Robot DJs(Live2009) Radio O radio Systimatic Tabasco √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264010 ทําซํา

วันทวีาง 11/2/2564 1 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

รวมฮติไทยแลนดล์กูทุง่ ชุดท ี1

Tabasco ชุด X (เอ็กซ)์

เพลงฮติคูช่วีติ Vol.2

หนา้ 3/7



2 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

3 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

4 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

5 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

6 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

7 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

8 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

9 เกดิมาเพอืฮักอา้ย อยากสถิามหัวใจเจา้ของ เป็นหยังตอ้งทน กา้นตอง ทุง่เงนิ √

10 ผัวเกา่ หากว่าเจา้ไดฟั้งเพลงนี ศร สนิชยั √

11 เมยีเกา่ หากว่าอา้ยไดฟั้งเพลงนี หากว่าอา้ยยัง ดอกออ้ ทุง่ทอง √

12 แคอ่า้ยหวนั บ่แมนหาแนวมาว่าให ้บ่แมนว่าบ่เซอืใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

13 มันฮักแตเ่จา้ฮูบ้่ คํากะเลกิสองคํากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

14 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

15 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แว๊บเดยีวแคด่ ูก็ทําใหรู้ว้่าเธอนะ หญงิล ีศรจีุมพล √

16 เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไป ลํายอง หนองหนิห่าว √

17 เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ สมบูรณ์ ปากไฟ √

18 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

19 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

20 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

21 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

22 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

23 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

24 รักจนไม่รูจ้ะรักยังไง มันเกดิอะไร กบัความรักเรา เหมอืนมี พ ีสะเดดิ √

25 ผเีสอืใจรา้ยกบัดอกไมใ้จอ่อน นเีรารักกนั หรอืเพยีงแคฉั่นรักเธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

26 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

27 ปรญิญาใจ ไดฮ้ักกบัอา้ยเหมอืนใจไดป้รญิญา ศริพิร อําไพพงษ์ √

28 กนิขา้วหรอืยัง กนิขา้วแลว้ยัง กําลงัเฮ็ดหยังนอ้อา้ย ตา่ย อรทยั √

29 ทบ.2 ลกูอสีาน ตอ้งจากบา้นนา ถกูเกณฑเ์ขา้มากรมทหาร ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

30 ตรงนันคอืหนา้ท ีตรงนคีอืหัวใจ เซาฮักละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

31 นอ้งมากบัคําว่าใช่ บ่เสยีใจเลย ทเีคยอกหัก เมอืได ้ ไหมไทย ใจตะวัน √

32 อา้ยเขยีนอ้งถมิ บ่แม่นลกูฟตุบอลแตน่อ้งกะโดนเขยี กา้นตอง ทุง่เงนิ √

33 นอ้งมผัีวแลว้ สองขาคูน่ ีทมีันเคยเดนิเคยีงอา้ย ดอกออ้ ทุง่ทอง √

34 ผูบ้่าวเหรยีญบาท อา้ยคนขายแรงเงนิแบงคบ์่แน่นกระเป๋า ศร สนิชยั √

35 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีุมพล √

36 จบีเอาสคิะ เขามแีม่พ่อไปขอเอาส ิทําเหมอืนของฟรี ลํายอง หนองหนิห่าว √

37 หนุ่มโคโยตา้ หนุ่มนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ์ ปากไฟ √

38 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

39 เขาขอไลน ์อา้ยขอลา เฝ้าสง่ไลนพ์่ายรักฝากใหเ้ธอ มนตแ์คน แกน่คนู √

40 อา้ยเพงิรู ้หรอืเจา้เพงิทํา ความในใจทเีขาสง่ไลนม์าทกั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

41 อา้ยลมืทกุคํา นอ้งจําทกุนาที ลมืกนังา่ยคกัเนาะ นีบ่คนเคยฮักกนั ตา่ย อรทยั √

42 กอดคนนอกใจ บ่ไดโ้ดนหลอกแตถ่กูนอกใจ ถงึจับบ่ได ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

43 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆ เบอรนี์มใีหเ้สมอ หนักใดทใีจ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

44 เรมิตน้เจา้ชาย ลงทา้ยเจา้ชู ้ คงสนุกใชไ่หม ทหีลอกว่าคนๆหนงึพเิศษ ตกัแตน ชลดา √

45 ระยะห่างของคนหมดใจคอืระยะทําใจของคนถกูทิเหลอืเพยีงดอกไม ้ทมีันแหง้คาแจกนั เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

46 ฉันกําลงัเป็นตวัแทนของใครหรอืเปลา่วันนฉัีนสาํคญักบัใจเธอหรอืเปลา่ พ ีสะเดดิ √

47 ฝากคําถามไวก้บัดาว คําคนืนดีาวยังสวย ยังสอ่งแสงประดบัฟ้า รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

48 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันทฉัีนรักเธอจนหมดใจ คอืวันทใีจ กลว้ย แสตมป์ √

49 ความคดิถงึกําลงัเดนิทาง ความคดิถงึ ไม่โทรก็ถงึเพราะคดิถงึ โกไข่ √

50 เจ็บเมอืไหร่ก็โทรมา ไดข้า่วว่าเธอเจอปัญหา ก็เลยตอ้ง เสถยีร ทํามอื √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0164004 ทําซํา

วันทวีาง 25/2/2564 1 MISSED CALL เธอคงแคล่มื ลมืว่าเราเคยรักกนั เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

2 รักกนัตอ้งอดทน ขอรอ้งเลกิทําตวัเหมอืนเด็ก แคเ่รอืง เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

3 ไม่ยอมตดัใจ เธอไดย้นิไหมว่าใครมันรํารอ้งเรยีกอยู่ เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

4 เจ็บหัวใจ ไดโ้ปรดอย่าทําอย่างนีเลย ทําเหมอืน เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

5 เพอืเธอคนเดยีว ฉันเองเขา้ใจดวี่าเธอก็เหนือย รักกนั เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

6 INTERLUDE (โลภะ โทสะ โมหะ) เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

7 โลภะ โทสะ โมหะ สงิทงัหลายทงัปวง ไม่ควรยดึมัน เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

8 LONDON ทบีอกว่ารัก มันจรงิหรอืเปลา่ ทบีอก เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

9 หากมันทําใหเ้ธอเป็นสขุ หากมันทําใหเ้ธอเป็นสขุ หากมันทําให ้ เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

10 เก็บดาวมาใหเ้ธอ จะทําอย่างไรใหเ้ธอเขา้ใจฉัน จะทํา เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

11 อย่ายอมแพ(้โดยทยีังไม่ตอ่สู)้ เสน้ทางนันฉันเคยเดนิผ่านมา เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

12 ตอ้งมนตร์ รบกวนสนใจหน่อยเธอจ๋า สายตา เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

13 นอ้งเขาไม่เกยีว นอ้งเขาไม่เกยีว บอกแลว้ว่านอ้ง เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

14 คดิถงึบา้นเกดิ คดิถงึบา้นเกดิ คดิถงึเพอืนเกา่ เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0164003 ทําซํา

วันทวีาง 25/2/2564 1 บา้บอ อยากไดก้็ให ้หากไม่สงูเกนิไป SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

2 ปรักปรํา เหตผุล คอืแอบมคีนเขาบอก บอกเธอ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

3 เพลงนเีกยีวกบัความรัก เพลงนเีกยีวกบัความรัก มันเกยีวกบั SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปินTRACK

Tape Silly Fools Fat Live 3 (Doubl

Tape Sek Loso / Sek Loso
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4 รอยยมิ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

5 นางฟ้า สบตา เธอสบตาฉัน หัวใจฉันสนั SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

6 ฟังดงู่ายง่าย ฉันแพเ้วลาทเีธอมอง อ่อนแอ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

7 เพยีงรัก ยนือยู่คนเดยีว ชา่งเปลา่ชา่งเปลยีว SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

8 ฝัน ฉันมองไปบนฟ้าไกล เห็นดาว SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

9 พ่อ-แม่-ลกู ลกูหลานเราเขานอ้ยใจ ฉันเลยตอ้งการ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

10 บนัทา้ย จดจําว่าวันนัน วันจันทรท์ผี่านมา SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

11 รักดว้ยนําตา ใจ เจา้บอกไดไ้หมว่าคําว่ารักคอืสงิใด จริายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรชีา(กอ้ง √

12 HEY... HEY...แอบไดย้นิไดฟั้งว่าเธอเจ็บ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

13 อย่าบอกว่ารัก หนาวเหลอืเกนิ ฉันหนาวหัวใจ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

14 หนา้ไม่อาย ไรท้างออก ก็ตอนทเีธอบอก เธอจะจากฉัน SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

15 นํานงิไหลลกึ มันจะนงิๆๆ ซะกอ่น กอ่นพายุมันจะ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

16 วัดใจ มคีนมากมาย ตอ้งการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

17 เมอืรักฉันเกดิ ก็เป็นคําถามอยู่ขา้งใน อาจเป็นเพราะ SILLY FOOLS (วงเกา่) √

18 คดิถงึ รูไ้หมว่ามคีนทเีฝ้าคอย เหม่อลอย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

19 เจ็บ ตน้เหตมุันเป็นเพราะเจ็บชาํ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

20 ไหนว่าจะไม่หลอกกนั เธอบอกว่าวันน ีเป็นวันทสีวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

21 ผดิทไีวใ้จ อยากใหล้มหายใจ สดุทา้ย ไดห้มดไป SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

22 ขหีงึ ยมิใหก้บัฉันหน่อย แคห่งึเล็กนอ้ย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

23 ไม่ หยุดฟังใหด้ ีหยุดฟังฉันกอ่น SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

24 150 C.C. คนืนีสดใส งดงามจนจับใจ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

25 จจิ๊ะ อย่าโกรธกนัเลย ยกโทษใหฉั้น SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

26 สูไ้ม่ได ้ เธอจะลองกบัใครประชนักบัใคร SILLY FOOLS (วงเกา่) √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0564002 ทําซํา

วันทวีาง 25/2/2564 1 ยังฮักไผอกีไดบ้่ ดกีรทีเีทลงแกว้ บอกอา้ยเทแลว้บ่เอาโซดา มนตแ์คน แกน่คนู;มนีตรา อนิทริา √

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

3 ปานไดเ้หยีมาเนาะ คําว่าเฮาฮักกนั มันบ่มนับ่แกน่แลว้บอ้ ตา่ย อรทยั √

4 กะไคแหน่แลว้ละ่ เมอืเจา้พอ้ทางหย่างใหม่ ไดพ้อ้ผูใ้หม่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

5 ฮักแลว้คอืบ่ฮักเลย เป็นหยังคอืฮักกนัแลว้ คอืบ่ฮักกนัเลย เวยีง นฤมล √

6 อย่าเฮ็ดคอืนอ้งโง่หลาย เป็นหมู่กนัตอ้งหอมแกม้กนัอยู่บ่ เอนิขวัญ วรัญญา √

7 หลบัยังเจ็บ บ่ไดเ้ตรยีมใจไวเ้ผอืเจ็บ อา้ยก็เลย ลําเพลนิ วงศกร √

8 ขอ10หลกัรักตลอดไป ฝันอยากเจอสกัคน คนทมีใีจรักจรงิ แป้งรํา ศวินาร;ีP-Hot √

9 คนบา้นเดยีวกนั 2020 ออกมาเจอกนัสงัสรรคห์น่อยเพอืนยาก ไผ่ พงศธร ศรจีันทร;์ลําไย ไหทองคํา;Taitosmith √

10 แซบ่อหีล ี(ล.สตูรรักแซบ่อหีล)ี ตงัแตอ่า้ยเป็นบ่าวผูส้าวกะบ่เคยมจีักคน ไมค ์ภริมยพ์ร;ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ;ลําไย ไหทองคํา √

11 อา้ยสบิ่เบอื ใหญ่ละ่เป็นแสเ่ป็นสาว ยังบ่มผูีบ้่าว ลํายอง หนองหนิห่าว √

12 แฟนเขาผูส้าวอา้ย เป็นแฟนเขาละ่นอ้นอ้ง ผูส้าวเกา่ชาย ลําเพลนิ วงศกร √

13 เชค็อนิทดีนิแดง กดเชค็อนิ ว่าอยู่หม่องน ีณ เวลายามแลง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

14 ขอปรกึษาเธอแน เธอ...เฮามเีรอืงปรกึษาเธอแน กะคอืเฮาแอบ มนีตรา อนิทริา √

15 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา กลว้ย แสตมป์ √

16 ดว้ยชวีติและชาไขมุ่ก ไม่ไดค้ดิจะป่ายปีนขนึไป ไม่ไดห้วัง อมร ศขุพมิาย (แสน นา'กา) √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264003 ทําซํา

วันทวีาง 25/2/2564 1 เรวัตตะฮักนะลลีาวดี อา้ยฮักเจา้อหีล ีลลีาวดนีอ้งฮักอา้ยบ่ เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

2 เหงาบวกเหงาเทา่กบัฮัก เป็นจังใด ๋ใจเป็นหยังนอ้งจงัเผลอเศรา้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร;์ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

3 อา้ยตกหลมุฮักเจา้ซมุอื คอืดแีทห้นอ ไดต้นืพรอ้มเจา้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

4 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

5 รักแทบ้่ไดแ้ปลว่าโง่ ผดิมากไหมทรีักเขาจนหมดใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

6 หัวใจคดึฮอด บ่มธีุระแตโ่ทรหาเพราะว่าคดึฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

7 นอ้งมากบัคําว่าใช่ บ่เสยีใจเลย ทเีคยอกหัก เมอืได ้ ไหมไทย ใจตะวัน √

8 อยากกอดผูช้ายคนนจีังเลย ความรูส้กึบอก ว่าชอบคนนจีัง ศริพิร อําไพพงษ์ √

9 รักคนโทรมาจังเลย จากวันทรีอ พ.ศ.ทใีจคดิถงึ พ ีสะเดดิ √

10 กลางใจเธอคอืฉัน กลางใจฉันคอืเธอ ยังอยู่อาศยัในคําว่าเรา เหงามันก็ไม่เหงา เตา๋ ภศูลิป์;เปาวล ีพรพมิล √

11 พระจันทรเ์สยีงทาย ใจฉันมเีรอืงราว ทมีันสบัสน ไม่มสีกัคน แป้งรํา ศวินารี √

12 ...ก็ยังคดิถงึ ดา ดา ดา่ ดา้ ดา...คนดอีย่างเธอทเีป็น เบลล ์นภิาดา √

13 วันทไีดคํ้าตอบ วันทโีชคชะตาไม่อยู่เคยีงขา้งเรา วันที ไมค ์ภริมยพ์ร √

14 คอืเธอใชไ่หม นานเนนินานแคไ่หน ทคีําว่ารัก ตา่ย อรทยั √

15 ใหน้านกว่าทเีคย เพราะเชอืว่าเขามจีรงิ แตก่็ไม่รูเ้ขา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

16 โลกยังมผูีช้ายแบบอา้ย หา้มฝนบ่ใหต้กจังใด ๋หา้มใจบ่ใหค้ดิฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

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

18 ขอปรกึษาเธอแน เธอ...เฮามเีรอืงปรกึษาเธอแน กะคอืเฮาแอบ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

19 คอืเจา้เทา่นัน ดนัดน้มาแสนไกล ดว้ยจุดหมายเพอืเป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

20 มคีวามคดิฮอดมาฝาก คอืเกา่อยู่เดอ้ ถอ้ยคําทเีฮาเวา้กนั ศร สนิชยั √

21 กด Like ใหแ้นเดอ้ สง่ความสขุผ่านเฟชบุคขนึกระดานของอา้ย ตา่ย อรทยั √

22 อยากเห็นหนา้เธอทกุวัน พรุ่งนีชวีติไม่รูจ้ะบวกหรอืลบ แตก่็ขอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

23 คยุ line บ่หายคดิฮอด หายไปอยู่ไสมาฮูบ้่ว่าคนถา่นอ้ยใจ มนตแ์คน แกน่คนู;ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

24 เอาใจชว่ยดว้ย Message แอบกดสง่ Message เล็ดลอดเขา้ไป พ ีสะเดดิ √

25 เห็นอา้ยใน ig สมิคีนเคยีดบ่ หากนอ้งขอกดไล ศริพิร อําไพพงษ์ √

26 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

27 นลินัดอน คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวัน ตา่ย อรทยั √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

ลกูทุง่เพลงรกั หวานใจคําแพง

ลกูทุง่มหานยิม
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28 สาํคญักว่าลมหายใจ เหมอืนเกดิมาเพอืรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

29 ตรงนันคอืหนา้ท ีตรงนคีอืหัวใจ เซาฮักละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

30 ทกุเสยีง ทกุสาย กบัอา้ยคนนัน ด.ีเจ เสยีงสวยขอฟังเพลงดว้ยไดบ้่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

31 เหนอืยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอกีวันทหีนัก ผลกัออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

32 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆ เบอรนี์มใีหเ้สมอ หนักใดทใีจ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

33 รอเดอ้คนดี มสีมองกบัสองแขน มคํีาว่าแฟนเป็นตน้ทนุใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

34 ขอ้ยฮักเจา้ แจ่น แหลน่ แจ่น แจ่น แหลน่ แจ่น เตา๋ ภศูลิป์ √

35 คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ... คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ ไม่เจอะเจอ โกไข่ √

36 รักจัง ไม่มสีงิใดทําใหอุ้่นใจเทา่เธอ ในทกุวัน พ ีสะเดดิ √

37 เจา้ชายของชวีติ จรงิจังแคไ่หน จรงิใจมากพอหรอืเปลา่ ตา่ย อรทยั √

38 ฮักแพงกนัเดอ้ จักสเิวา้สวิาสหิาคําได ๋มาตอบแทนหัวใจ ไมค ์ภริมยพ์ร √

39 ตวัจรงิประจําใจ นอ้งเกอืบเสยีใจตลอดชวีติ ทงัทใีกลช้ดิ ศริพิร อําไพพงษ์ √

40 ไม่มขีอ้แมต้งัแตเ่รมิตน้ สบิ่ถามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

41 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห้นอ ทงิใหห้นา้จอว่างงาน กา้นตอง ทุง่เงนิ √

42 คอยฮักคนบา้นไกล เงยีบหายไปนานคดึฮอดคําหวานอา้ยคนบา้นไกล ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

43 ฝันอกีครงึตอ้งพงึเธอ หัวใจเกนิรอ้ยแตม่ปีมดอ้ยเรอืงแฟน มนตแ์คน แกน่คนู √

44 ฝากเพลงลอยลม ฝากเพลงนมีากบัสายลมบอกความระทม ตา่ย อรทยั √

45 มเีธอจงึมฝัีน มาพบกนัในยามทกุขย์าก มขีองมาฝาก ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

46 ขอจองเป็นแรงใจ รออยู่ตรงนันกอ่นไดไ้หม ตรงทใีครๆ ไมค ์ภริมยพ์ร √

47 อยากเห็นหนา้จังเลย คดึฮอดทกุวันอา้ยอยู่ทางนันคอืกนับ่นอ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

48 แอบคอย คณุดอีย่างไร ทําไมฉันจงึรักยงิ ตา่ย อรทยั X

49 โฉมนาง ชา่งเฉดิโฉมงามประโลมใจ เตา๋ ภศูลิป์ √

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

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264007 ทําซํา

วันทวีาง 25/2/2564 1 ใจสงัมา หากว่าเธอผ่านมาไดย้นิเพลงนี LOSO √

2 หัวใจมักง่าย มันก็ดเีหมอืนกนัใหใ้จมันเจ็บซะบา้ง แชม่ แชม่รัมย์ √

3 คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ... คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ ไม่เจอะเจอ TAXI √

4 ความลบัในใจ ฉันเขา้ใจเธออยู่ ฉันเขา้ใจเธอดี วง สบิลอ้ √

5 คนเดนิถนน เธองามเหลอืเกนิ เธองามซงึตากว่าใคร พลพล √

6 ปวดใจ อยู่อยู่กนัไปไม่มคีวามหมาย ฉันก็เบอื I-ZAX √

7 เกลยีดเพลงรัก นังฟังบทเพลงอยู่กบัเพลงรัก ทเีธอ Pancake √

8 เลยีงสง่ เธอไปไม่ลาสกัคํา ไม่ทนัไดเ้ตรยีมใจ SO COOL √

9 ดโูง่โง่ เหตกุารณ์มันผ่านไป สงิทเีหลอืคาใน ธนพล อนิทฤทธิ √

10 คนทงัคน ไม่จําเป็นตอ้งเสยีใจ ไม่ตอ้ง ไท ธนาวุฒิ √

11 คนมเีสน่ห์ เฮ เธอ ทําไมตวัเธอถงึดําดํา โอแ้ม่งามขํา นครนิทร ์กงิศกัดิ √

12 หลอ่เลย หัวใจ บางทกี็ดไูม่ยุตธิรรม ทุม่เทลงไป พลพล √

13 พนักงานดบัเพลงิ ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดบัเพลงิ ใชม่ัยครับ LABANOON √

14 อยากเปลยีนแฟนไหม ขอบใจททีนตลอดมา ก็ขอบตาเธอชาํ กบ TAXI √

15 ทําอะไรสกัอย่าง หัวใจเตน้แรง หนา้แดงทกุท ีใชเ่ธอหรอืนี นครนิทร ์กงิศกัดิ √

16 ฝนตกทหีนา้ตา่ง วันนีฝนตกไหลลงทหีนา้ตา่ง เธอคดิถงึ LOSO √

17 อุ่นใจ (ละครรักคณุเทา่ฟ้า) วันเวลาทลีว่งเลย มันซอือะไรมากมาย พลพล √

18 สขุใจ ทําใจใหม้ันสนุก ยมิแยม้ตลอดไป อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

19 ลอยกระทงวันสงกรานต์ จดจําว่าเคยนัดใครบางคน อัมรนิทร ์นติพิน(อํา) √

20 ไหนว่าดี เธอบอกเหตผุลใหฉั้นเขา้ใจ แตค่อืเหตุ NOS √

21 แกลง้ ทรมานกบัการตอ้งยอม ยอมใหเ้ธอทํารา้ย ปัน Basher √

22 เจ็บไปรักไป เสยีงทเีธอบอกคําว่ารัก จากวันนัน Yes'sir Days √

23 แลว้แตใ่จเธอ ถา้เธอแน่ใจแลว้ว่าจะเลกิกบัฉัน หนุ่ม กะลา √

24 ฉันก็คง... เมอืความรักตอ้งอําลาความเจ็บชาํมาเป็น LABANOON √

25 ใกลเ้กนิไป คําถามในใจ ยังคงชดัเจน เหตใุดเธอจงึ Yes'sir Days √

26 คนเจยีมตวั เออืมไม่ถงึรูต้วัฉันดยีังไกลห่าง SO COOL √

27 เขาจะรูบ้า้งไหม ไดแ้ตป่ลอบใจ เมอืเธอตอ้งมนํีาตา หนุ่ม กะลา √

28 แผลทไีม่มวีันหาย ไม่ว่านานเทา่ไหร่ แผลขา้งในหัวใจ Yes'sir Days √

29 พูดผ่านกําแพง คนบางคนเฝ้าบอกบางคํา พยายามใหเ้ธอ ปัน Basher √

30 กอด ฉันเคยบอก รูส้กึจะเมอืวันกอ่น ซงึเธอ CLASH √

31 ดาวประดบัฟ้า เธออยู่สงู แสนไกลจากตรงน ีฉันเขา้ใจ จริศกัด ิปานพุ่ม √

32 รักไม่ยอมเปลยีนแปลง ฟ้ายังมหีม่น ฝนยังมวีันแลง้ ตกิ ชโิร่ √

33 คดิถงึเธอ ใจคนไม่แน่นอนมันยอกยอ้น นา'กา √

34 กรุณาฟังใหจ้บ มเีวลาสกัสองสามนาทไีหม ถา้เธอไม่ยุ่ง แชม่ แชม่รัมย์ √

35 คอืเธอเทา่นัน เก็บไวต้รงนันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว ้ PARATA √

36 เกดิมาเพอืรักเธอ(ล.สามตีตีรา) ความรักทฉัีนใหเ้ธอ จะวันไหน S.D.F √

37 อากาศ เธอเห็น ว่าเป็นฉัน หรอืเธอไม่เห็นมัน นครนิทร ์กงิศกัดิ √

38 นักโทษประหาร ขอบใจสกัครังทพียายาม อยากจะทําให ้ จริศกัด ิปานพุ่ม √

39 เศษหนงึสว่นเกนิ คนนหีรอืเปลา่ ทเีมอืกอ่นนันเธอ Pancake √

40 ใสใส แน่ใจหรอืเปลา่ว่าเราไม่เคยรักกนั NOS √

41 เตรยีมใจ ความรูส้กึในใจ มันพูดว่าไม่เหมอืนกอ่น บางแกว้ √

42 เธอไม่ควร เธอไม่ควรบอกว่าเธอยังรักฉัน เธอไม่ควร PARATA √

43 จําใจ มอีะไรปิดบังหรอืเปลา่ เพราะการ SMILE BUFFALO √

44 คบไม่ได ้ ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว ้ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

45 นางฟ้ากบัควาย นางฟ้าองคห์นงึ กําลงัหลงทาง TAXI √

46 ยนิดทีไีดร้ัก เมอืไม่เหลอืใจ ถกูแลว้ทเีธอเลอืกเดนิ S.D.F √

ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
รวมฮติเพลงดงัสดุคุม้ สตรงิ Vol.2
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47 ไม่สมศกัดศิรี หนา้อย่างฉัน ฉันรูต้วัเองด ีไม่มวีนั ไท ธนาวุฒิ √

48 ชอ่งว่างในหัวใจ ก็เหมอืนเรอืนอ้ย ฝ่ามรสมุ ธนพล อนิทฤทธิ √

49 แกว้ตาขาร็อค เจา้ทงิพไีปไม่ลาซกัคํา ทงิพชีาวนา นครนิทร ์กงิศกัดิ √

50 14 อกีครงั ครังแรกทเีราไดเ้จอะกนัวันนัน เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

51 เรา เนนินานทเีรามองตากนั ในแววตาคูนั่น COCKTAIL √

52 เพราะความรักมันไม่เลอืกเวลาเกดิ เพราะอดตีทเีคยผ่านมา เพราะนําตา LOMOSONIC √

53 อยู่ตรงนเีสมอ หากเธอตอ้งเหนือย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

54 เกดิมาเพอืรักเธอ(ล.สามตีตีรา) ความรักทฉัีนใหเ้ธอ จะวันไหน S.D.F √

55 ทเีหลอืคอืรักแท ้ คลา้ยๆว่านานๆไป ดเูหมอืนเราคงจะ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

56 หลอ่เลย หัวใจ บางทกี็ดไูม่ยุตธิรรม ทุม่เทลงไป พลพล √

57 คนมเีสน่ห์ เฮ เธอ ทําไมตวัเธอถงึดําดํา โอแ้ม่งามขํา นครนิทร ์กงิศกัดิ √

58 ขหีงึ ยมิใหก้บัฉันหน่อย แคห่งึเล็กนอ้ย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

59 เลน่ของสงู รูว้่าเสยีง แตค่งตอ้งขอลอง รูว้่า Big Ass √

60 เพลงนเีกยีวกบัความรัก เพลงนเีกยีวกบัความรัก มันเกยีวกบั Retrospect √

61 ยนิดทีไีดร้ัก เมอืไม่เหลอืใจ ถกูแลว้ทเีธอเลอืกเดนิ S.D.F √

62 ขอเจ็บแทน ยอม..ใหเ้ธอทงิไปเจอคนใหม่ๆ CLASH √

63 เธอเอาใจฉันไป พยายามไม่ฝันไปไกล ไม่อยากจะกลบัไป 25 Hours √

64 ของตาย รูแ้ลว้ว่าเธอไม่เคยรักฉันเลย เธอไม่เคย THE MOUSSES √

65 ครงัหนงึไม่ถงึตาย ผ่านมากคีรงัทเีธอทําผดิสญัญา KLEAR √

66 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทกุวันอยู่ตรงนี หนุ่ม กะลา √

67 สงิของ ฉันทเีคยโดนทํารา้ยมา ใจเหมอืนไม่มคีณุคา่ KLEAR √

68 ไม่เดยีงสา สง่ยมิใหค้วามทรงจําดีๆ  ทมีใีหก้นั Big Ass √

69 วันทไีม่มจีรงิ และแลว้ขอบฟ้าก็เรมิจะมดืมดิ และแลว้ Ebola √

70 คนบนฟ้า ในมอืของฉันนันมดีอกไม ้แตฉั่นไม่รู ้ PARADOX √

71 หยุดคงไม่ไหว ก็ยังรักเธออยู่ ก็ยังรักอยู่เต็มหัวใจ 25 Hours √

72 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

73 โปรดเถดิรัก รูด้วี่ามันก็จบไปนานแลว้ แตใ่จยังคงคดิ COCKTAIL √

74 ใครคนนัน กาลเวลาทําใหเ้ราตอ้งจากกนั ความผูกพันธ์ พลพล;LABANOON √

75 คอืเธอเทา่นัน เก็บไวต้รงนันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว ้ PARATA √

76 บนิเขา้กองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จติใจ Big Ass √

77 ใจเย็นเย็น เมอืกอ่นไม่เป็นไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

78 คนืนีอยากไดก้คีรงั ไม่ตอ้งคดิอะไรทงันัน เธอตอ้งรูอ้ะไร Sweet Mullet √

79 เจา้ชายกบัเจา้หญงิ ถงึเวลาทเีราตอ้งรํารา เมอืเสยีงนําตา THE MOUSSES √

80 หลมุรัก ตอ้งเจอตอ้งเจ็บตอ้งจําตอ้งทน INSTINCT √

81 ก็พอ เธอบอกว่าฉันคงผดิหวัง ไม่มทีาง Yes'sir Days √

82 ปฏเิสธไม่ไดว้่ารักเธอ หยุดตวัเองยังไง ฉันไม่ควรปลอ่ยใจ KAL;CLASH √

83 เปราะบาง หนทาง ยังดเูหมอืนเดมิ มแีสงไฟ BODYSLAM √

84 เทา่ไหร่ไม่จํา เคยเจ็บเคยเสยีใจมาเทา่ไหร่ ฉันลมืไป POTATO √

85 รักเหอะ ยังตอ้งเดนิทางอกีแสนไกลยังตอ้งเดยีวดาย Big Ass √

86 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนน้ไม่มี PARADOX √

87 แคม่ี อาจจะมพีรอ้ม... แตช่วีติก็ยังวุ่นวาย พลพล √

88 ขอเชด็นําตา เชด็นําตาแลว้มองกนัไดไ้หม CLASH √

89 นาฬกิาตาย ใบไมม้ันยังผลดัใบ เปลยีนผันตามฤดกูาล BODYSLAM √

90 ไม่ใหเ้ธอไป จากนาททีเีธอ บอกลาจากฉันไป POTATO √

91 เธอเป็นแฟนฉันแลว้ ตะวันหลบัตาทอ้งฟ้าก็ทาสดีํา และสงิที กะลา √

92 TV กลนิจากนําหอมยังไม่เลอืนหาย The Yers √

93 Brighter Day อาจยังไม่ลมืทเีคยเจ็บชาํ อาจยังระทม KLEAR;Golf √

94 เธอทําใหไ้ดรู้ ้ เธอทําใหฉั้นโกรธ ทําใหฉั้นแอบยมิ Potato √

95 ความรักทําใหค้นตาบอด รู ้ว่ามันไม่สมควร ทยีังกวนหัวใจเธอ BODYSLAM √

96 ทงัทผีดิก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไม่ใชค่นทคีวรรักเลย เธอไม่ใชค่นที AB NORMAL √

97 เจ็บแคไ่หนก็ยังรักอยู่ (ล.อย่าลมืฉัน) รักของฉันอาจดไูม่รู ้เพราะรักของฉัน Yes'sir Days;ฟิลม์ บงกช เจรญิธรรม √

98 เจ็บไปรักไป เสยีงทเีธอบอกคําว่ารัก จากวันนัน Yes'sir Days √

99 แพท้าง ทําไมเธอตอ้งยมิ ทกุททีเีดนิสวนกนั LABANOON √

100 รักเดยีวใจเดยีว อย่าแปลกใจ ทผี่านมานานเทา่ไร ธนพล อนิทฤทธิ √
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