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เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263101 ทําซํา

วันทวีาง 3/12/2563 1 ผูบ้่าวทรงโจร แจ๊ค เด ้ลายไทย อนิดี X

2 ฮ่อน เมล ตวษิา แปดแสนซาวด์ X

3 ผัวมา กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

4 แอวลนัปัด ปรมิ ลายไทย X

5 เมามาย กระตา่ย พรรณนภิา;เนย นฤมล X

6 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

7 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

8 สญัญานําตาแม่ คอืจังบาปขชีา้งสบูยา เขา้มายําใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

9 เปรต(สมัภเวส)ี รําไพ แสงทอง X

10 สงัหารหมู่ SODA5 (โซดาไฟ) X

11 แคค่นคยุ ลําไย ไหทองคํา X

12 คนมคีูท่อียู่คนเดยีว มแีฟนแลว้ สถานะนีกะบ่ไดปิ้ดบัง ตา่ย อรทยั √

13 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

14 คอืเกา่ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

15 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

16 ชอบแบบนี หนามเตย สะแบงบนิ X

17 Feedback จากอา้ย ละว่าอา้ยเอ๋ย คนหลอ่ อา้ยมผีุส้าวแลว้บ่ นภิาดา ขนัเงนิ √

18 นักเลงบ่ย่าน ณ เวลานีทหีนา้ฮา้นหมอลํา สถานการณ์ ลําเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

19 คดิฮอดเดอ้ เนม สรุพงศ์ X

20 เจ็บคอ กระตา่ย พรรณนภิา X

21 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลยีนใจอา้ย ตา่ย อรทยั √

22 งานแตง่คนจน ขอบคณุทยีังฮักกนั ขอบคณุทยีังบ่ลมื มนตแ์คน แกน่คนู √

23 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภยั X

24 ใจเคยถกืตวั (ล.มงกฎุดอกหญา้) ขอ้ยพยายามแลว้ แตแ่ป้วในใจมันยังฮัก ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

25 พนืททีบัซอ้น จนิตหรา พูนลาภ;กระตา่ย พรรณนภิา X

26 สเิอาผัวใหม่ เมอืย...กะบ่ฮูส้บิอกกบัไผ เขา้นอน ดอกออ้ ทุง่ทอง √

27 คนนผีัวเฮา เฮาบ่ไดโ้ง่ เฮาฮูว้่าโตคดึหยัง สเิวา้สู่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

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

29 ทอ่งไดท้กุคํา จําไดท้กุครัง ตงัแตม่อื ทอีา้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอนิขวัญ วรัญญา √

30 นอ้งเกง่กะดอ้ ทอีา้ยเห็นนอ้งเป็นบ่สว่งก็แคอ่าการ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

31 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

32 หมาใตต้ะหลา่ง บ่แม่นบ่ฮูว้่าเจา้บ่ฮักอา้ยแลว้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

33 สามัญบ่สาํนกึ ทงัๆทใีจ มันทรมาน...เจยีนตาย ตร ีชยัณรงค์ √

34 มะลอ่งกอ่งแกง่ พจน ์สายอนิดี X

35 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบ่แม่นกปัตนัอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก ลําเพลนิ วงศกร √

36 ย่านรถไฟชนกนั ทบี่กลา้โทรไปย่อนว่าย่านสายมันซอ้นกนั เบลล ์นภิาดา √

37 เดอ๋เดยีงดา่ง ลําไย ไหทองคํา X

38 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบ่สน ฝนตกก็บ่แคร์ หญงิล ีศรจีุมพล √

39 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

40 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

41 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

42 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

43 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

44 ตะดนไป่ ขนับ่เห็นกบัตากะคงบ่เชอืว่านอ้งตวักนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

45 มันฮักแตเ่จา้ฮูบ้่ คํากะเลกิสองคํากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

46 หากบ่เคยฮักอา้ย แตก่อ่นแตก่นัีนหนาอา้ยเคยสญัญาว่า เอนิขวัญ วรัญญา √

47 ยังใหห้น่อยไปอกีบอ้ อยากหอมแกม้กะใหแ้ลว้ อยากเฮ็ดหยังกะให ้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

48 เนือคู่ มแีตเ่จา้ หมดทงัหัวใจ หมดทงัชวีติ ลําเพลนิ วงศกร √

49 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

50 มักอา้ยหลายเดอ้ เฮ็ดตาสมัตาหวานหลอกลอ่ใหน้อ้งตายใจ กวาง จริพรรณ X

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263102 ทําซํา

วันทวีาง 3/12/2563 1 ถนนสายมติรภาพ โอ โอ..โอ่ ละ่นอ้ โอ โฮะ โอ โอ โอ โอ.้. ไผ่ พงศธร ศรจีันทร;์ตา่ย อรทยั √

2 วอนหลวงพ่อรวย มนตแ์คน แกน่คนู X

3 แฟนหายไปไหวพ้่อรวย ตา่ย อรทยั X

4 เทปมว้นนัน ยังเก็บเอาไวเ้รอืยมา ชว่งเวลาทเีราใช ้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

5 เวา้บ่ป่อง เรอืงของเฮากระจบไปโดนละ่เด ้อา้ยกะเท กา้นตอง ทุง่เงนิ √

6 ผูส้าวเกา่ เป็นจังได ๋สบายดบี่นาง จงัแมนงาม เตา๋ ภศูลิป์ √

7 โพสตเ์ขาเจา้เมนต์ ไวใ้จเขา เชอืใจเขาเบดิซอุย่าง ตร ีชยัณรงค์ √

8 ตวัละครลบั กระตา่ย พรรณนภิา X

ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

อสีานฮติเขยา่ชารต์
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้

ลกูทุง่ฮติแหง่ปี 2563

รายชอือลับมัเพลง

ประจําเดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2563
หมายเหตุ * : เอกสารฉบบันไีมส่ามารถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธไิด้
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9 โรคซมึเหลา้ บ่อยากเหลอืเศษซากความฮัก ใหอุ้กอัง ลําเพลนิ วงศกร √

10 เมามาย กระตา่ย พรรณนภิา;เนย นฤมล X

11 ลมืคาว เนม สรุพงศ์ X

12 ผูบ้่าวทรงโจร แจ๊ค เด ้ลายไทย อนิดี X

13 แอวลนัปัด ปรมิ ลายไทย X

14 ผัวมา กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

15 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

16 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

17 สญัญานําตาแม่ คอืจังบาปขชีา้งสบูยา เขา้มายําใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

18 เปรต(สมัภเวส)ี รําไพ แสงทอง X

19 ความทรงจํา เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

20 ไม่เหลอืใหจํ้าบา้งเหรอ ก็โพสตไ์ปเลย ถา้เธอว่าดี เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

21 คอืเกา่ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

22 เหตผุลททีนเจ็บ มอืใดน๋อ้อา้ยจะพอ เห็นว่ารูปหลอ่ ตร ีชยัณรงค์ √

23 นอ้งเกง่กะดอ้ ทอีา้ยเห็นนอ้งเป็นบ่สว่งก็แคอ่าการ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

24 เลอโฉม ก็เจา้นันสวยเลศิเลอในปฐพ ีเกดิมาไดเ้จอ ลําเพลนิ วงศกร;Wonderframe √

25 หอืๆ เตะ๊ ตระกลูตอ;คะแนน นัจนันท์ X

26 รักนะตา้ววาฬ นุ๊ก ธนดล;ป๊าย ปาย โอรโิอ ้ X

27 รอเจา้คสิ ลอด ออนเดอะร็อค;เตย้ อภวิัฒน์ X

28 ผสีางนางไม ้#ผมไม่ไดห้ลอนกญัชา บุ๊ค ศภุกาญจน์ X

29 ใจเคยถกืตวั (ล.มงกฎุดอกหญา้) ขอ้ยพยายามแลว้ แตแ่ป้วในใจมันยังฮัก ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

30 คนมคีูท่อียู่คนเดยีว มแีฟนแลว้ สถานะนีกะบ่ไดปิ้ดบัง ตา่ย อรทยั √

31 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

32 อา้ยมันคนชวั มอส คําหมากบนิ X

33 คยุเลน่ๆ จนิตหรา พูนลาภ;ศาล สานศลิป์ X

34 เวา้บ่คดิ เหตกุารณ์วันนัน ยังเป็นฝันรา้ยในใจ เลง้ ศรันยกนัย์ √

35 อยู่ใกลอ้า้ยสกิอด เป็นตางดึคกั เจา้คอืมาซางฮูจ้ักใจแท ้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

36 ทอ่งไดท้กุคํา จําไดท้กุครัง ตงัแตม่อื ทอีา้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอนิขวัญ วรัญญา √

37 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

38 หมอลําออนไลน์ จนิตหรา พูนลาภ X

39 สงิหค์ะนองลํา cover เขาฟังบอดสีะแลมๆ หมู่เฮามักแจมลกูคอ เบยีร ์พรอ้มพงษ์;ลําเพลนิ วงศกร √

40 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบ่สน ฝนตกก็บ่แคร์ หญงิล ีศรจีุมพล √

41 เจ็บตรงน(ีกดใหน้อ้งแหน่) ลําไย ไหทองคํา X

42 คําเวา้สูข่วัญ เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √

43 สญัญาณอันตราย แชตบ่อ่าน ทกัไปบ่ตอบ กะคงสบิ่สาํคญั ตา่ย อรทยั √

44 มันเป็นย่อนหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีว่าเจา้มผูีใ้หม่แลว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

45 เอนิชอืเขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

46 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

47 หมาใตต้ะหลา่ง บ่แม่นบ่ฮูว้่าเจา้บ่ฮักอา้ยแลว้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

48 วรรณคดสีชีมพู ยอมจํานน แลว้คนอย่างเธอ ตอ่ใหใ้ครจะมาเสนอ เปาวล ีพรพมิล;Maiyarap √

49 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบ่แม่นกปัตนัอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก ลําเพลนิ วงศกร √

50 ย่านรถไฟชนกนั ทบี่กลา้โทรไปย่อนว่าย่านสายมันซอ้นกนั เบลล ์นภิาดา √

51 ลําซงิลซิมึ ยามเฮ็ดเวยีกละ่จ่ม ว่าเจ็บแขนเจ็บขา หญงิล ีศรจีุมพล √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263103 ทําซํา

วันทวีาง 3/12/2563 1 มันดกีว่าทคีดิ สงิโต นําโชค X

2 คนัก ู(ละครซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) ไม่รูว้่าเรมิเมอืไร มันเรมิทใีคร วชริวชิญ ์ไพศาลกลุวงศ์ √

3 ตดิกบั (ประกอบซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) เห็นกนัทกุวันเธอกบัฉัน รูก้นัในความตา่ง แม็กซ ์เจนมานะ √

4 รักตวัเองบา้งนะ (ซรีสีห์อนชีะนีแจ่ม) โปรดอย่ามาถามฉันเลย เธอควรตอ้งทํายังไง มุก วรนษิฐ ์ถาวรวงศ์ √

5 หัวใจสงัใหร้ัก แพรว คณติกลุ เนตรบุตร X

6 รักไกลๆก็พอ ปราโมทย ์วเิลปะนะ X

7 ใครกําหนด แหม่ม พัชรดิา X

8 เบาๆในใจ มารน่ีา บาเล็นซเิอกา้ X

9 เจ็บแคไ่หนก็ยังรักอยู่ (ละครโซเ่วร)ี รักของฉันอาจดไูม่รู ้เพราะรักของฉัน วรกาญจน ์โรจนวัชร (Punch) √

10 สงิของ (ละครพรหมพศิวาส) ฉันทเีคยโดนทํารา้ยมา ใจเหมอืนไม่มคีณุคา่ พมิประภา ตงัประภาพร √

11 ทําไมตอ้งเป็นฉัน (ล.อุม้รักเกมลวง) มันไม่ยุตธิรรมสกันดิ ความผดิฉันคนเดยีว มาเรยีม เกรย์ √

12 จนวันสดุทา้ย (ละครไปใหถ้งึดวงดาว)มันโชคดเีทา่ไร ทวีันนมีเีธอขา้งกนั บอย Peacemaker √

13 คนทถีกูรัก cover (ละครพรหมพศิวาสใจ ฉันเคยถกูทงิเพยีงลําพัง รักใคร พมิประภา ตงัประภาพร √

14 โลกสชีมพู รูส้กึไปแลว้ ใหล้มืก็คงหนักใจ Season Five √

15 กลางหัวใจ (ละครรักแลกภพ) คอืเรอืงจรงิหรอืว่าฝันไป เธอเป็นใคร แอ๊ด The Golden Song √

16 เหมอืนเราเคยรักกนั(ล.เหมอืนเราเคยรักกนัอาจจะเป็นเหมอืนวันกอ่น ตอนนันเราอาจเดนิ หนงึ ETC √

17 รสชาตแิห่งความรัก สงิทเีจ็บปวดยงิกว่าความเหงา บ ีนําทพิย ์จงรัชตวบิูลย์ √

18 ยอมแพ ้(Surrender) เมอืรักไม่ใชก่ารแขง่ขนั มันจบตงัแต่ LOMOSONIC √

19 ใครสกัคน (ล.สายเลอืดมายา) เคยมบีางคน ทฟ้ีาบังเอญิใหเ้จอะกนั พลอยชมพู √

20 หอมกลนิความรัก (ล.สายลบัจับกลนิ) อยู่คนเดยีวตงันาน เจอผูค้นมากมาย พอรช์เช ่ชาลสิา √

21 พูดไดแ้คใ่นใจ(ล.ทานตะวันจันทรว์าด ไม่เคยคดิว่าฉันจะมารักเธอ มันเลยเผลอ กงั วรกร ศริสิรณ์ √

22 หลบัตา คนืนีเธอจงนอนดว้ยใจเป็นสขุ ลลุา √

23 สบตาฉัน ไม่เคยมคีน ชดิใกล ้ไม่มใีครตอ้งการ พนิตา้ ณัฐนชิ รัตนเสรเีกยีรต ิ √

24 สนิสดุสกัท ี(ละครสวรรคเ์บยีง) เจ็บมานานแคไ่หน จะตอ้งเจ็บไปอกีนาน ปนัดดา เรอืงวุฒิ √

25 จุดอ่อนของฉันอยู่ทหีัวใจ (ละครสวรรคฯ์รูต้วัด ีว่าทําตวัไม่เหมอืนใคร คดิอะไร อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์ √

26 รักประกาศติ (ละครรักประกาศติ) ครงัเราไม่เขา้ใจกนั ขาดความผูกพัน ลลุา X

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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27 คอืเธอ (ละครรอยมาร) ทกุคนืไม่ยอมหลบั ไม่รูเ้ป็นเพราะอะไร บอย Peacemaker √

28 รักไม่ตอ้งการเวลา ฉันคดิว่ารักมันคอืความผูกพัน คดิว่ารัก KLEAR √

29 ฉันทําผดิไหม (ละครแฝดนะยะ) ไม่รูว้่าเพราะอะไร ไม่รูแ้ละไม่เขา้ใจ ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

30 เก็บเอาไวค้ําว่ารักเธอ(ละครหัวใจรักขา้มภพคงเป็นความผดิฉัน ทมีาเจอเธอชา้ไป เตชนิท ์ชยุต ิ √

31 ลม(2020) ลมเอ๋ยลมเจา้ผ่านพัด พาเธอมาใหเ้จอฉัน หนุ่ม กะลา √

32 นาฬกิาตาย (ละครตะวันเดอืด) ใบไมม้ันยังผลดัใบ เปลยีนผันตามฤดกูาล ญาญ่า อุรัสยา เสปอรปั์นด์ √

33 เพยีงในใจ (ละครเพลงิทระนง) ฉันรูด้เีสมอ ว่าคนทคีูค่วรเธอ จะตอ้งดี บอย Peacemaker √

34 แพใ้จ (ละครคูแ่คน้แสนรัก) เก็บใจไวใ้นลนิชกั POTATO √

35 เจา้หญงิในนยิาย (cover) ทใีนวันนเีธอใหส้ญัญา ว่าเธอจะ พมิประภา ตงัประภาพร √

36 คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ...(ล.รักออกอากาศคดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ ไม่เจอะเจอ เข็มอัปสร สริสิขุะ (เชอร)ี √

37 หัวใจตรงกนั (ละครสตูรเสน่หา) อยากมสีกัคนทอียู่ดแูลกนั ตอบโจทย์ ฟาเรนไฮธ์ √

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

39 รักปนทรมาน (ละครเสน่หห์าเงนิตรา) หลบัตาก็ฝันรา้ย..ตนืนอนก็รอ้งไห ้ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

40 ผดิเพราะรัก (ละครชงิชงั) เคยไดย้นิว่า ความรักคอื สงิทมีพีลงั กงิ เหมอืนแพร √

41 รักเจา้เอย (ละครชงิชงั) รักเจา้เอยหัวใจเพรยีกหา ความรักมาแย่ง เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

42 เธอไม่เคยรู ้(ละครหนา้กากดอกซอ่นกลนิยงิเราอยู่ใกลก้นั แคไ่หน ยงิเหมอืน มนิ สวรรยา แกว้มชียั √

43 เกลยีดเธอไม่ลง (ละครบ่วงรา้ยพ่ายรักสอนใหรู้ห้น่อย ใหต้าสว่าง สอนใหค้ดิบา้ง เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

44 เธอคงไม่รู ้(ละครคณุหนูฉันทนา) แคผู่ช้ายคนหนงึ ไม่เลศิเลอกว่าใคร Pancake √

45 จะรักหรอืจะรา้ย (ละครกหุลาบเหนือเมฆกเีรอืงราวทใีครพูดกนั มันไม่เหมอืน KLEAR √

46 ยงิรูจ้ัก ยงิรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําว่าเธอทําไดอ้ย่างไร DA endorphine √

47 หากวันพรุ่งนี (เพลงประกอบละคร อสรพษิหากวันพรุ่งนีฉัน ผดิแผกจากทเีคยเป็น กลุกรณ์พัชร ์โพธทิองนาค (แกม้ √

48 จนวันสดุทา้ย (ละครไปใหถ้งึดวงดาว)มันโชคดเีทา่ไร ทวีันนมีเีธอขา้งกนั บอย Peacemaker √

49 เขาทเีพงิเจอกบัเธอทมีากอ่น(ล.หงสส์ะบัถา้ใหต้วัฉันเลอืกตามหัวใจก็คงเลอืกเขา AB NORMAL;เตน้ นรารักษ์ ใจบํารุง √

50 จะอยู่ตรงนีจนวันสดุทา้ย(ล.หงสส์ะบัดลายความสมัพันธท์เีกดิในวันทผี่าน ทําให ้ AB NORMAL √

51 ใจกลางความรูส้กึดดีี แมแ้ละถงึแมว้ันเวลาผ่านเพยีงไหน จริากร สมพทิกัษ์ (เอ๊ะ);วนิ Potato √

52 หา้มใจไม่อยู่ (ละครหงสส์ะบัดลาย) รูอ้ยู่เต็มหัวใจ ว่าควรรักใคร Bowling √

53 คนบนฟ้าตอ้งการใหร้ัก(ล.ธรณีนนีใีครครองเคยรูส้กึบา้งไหม ว่าใจเราตรงกนั อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์;ลเิดยี ศรัณยร์ัชต ์วสิทุธธิาดา√

54 ใตร้่มเงารัก (ละครไทรโศก) ไม่รูเ้หตใุด ฉันจงึไดเ้จอะเธอ แมเ้พยีง ตา้ร ์MR.TEAM √

55 รักประกาศติ (ละครรักประกาศติ) ครงัเราไม่เขา้ใจกนั ขาดความผูกพัน ป๋อ ณัฐวุฒิ X

56 เชอืในตวัฉัน (ละครมณีแดนสรวง) ตา่งแคไ่หน ก็ไม่ทอ้ ฉันขอมเีธอคนเดยีว รณเดช วงศาโรจน ์(แหนม) √

57 หยุดหายใจง่ายกว่า (Version Acousticรูอ้ยู่แกใ่จ ว่าเรานันไม่มสีทิธิ กะลา √

58 หนงึคนหนงึหัวใจ (ละครรักคณุเทา่ฟ้าอย่าลงัเลอยู่เรอืยไป อย่าเรรวน นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

59 ไม่มตีรงกลาง จะบอกอกีทวี่าฉันรักเธอ จะบอกให ้ จริากร สมพทิกัษ์ (เอ๊ะ) √

60 3หนุ่ม 3มุม x2 คนละมุมเดยีวกนั สารพันจะเห็นไป ทรงสทิธ ิรุ่งนพคณุศร(ีกบ);ศกัดสิทิธ ิแทง่ทอง √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263097 ทําซํา

วันทวีาง 3/12/2563 1 อย่างนอ้ย (ภาพยนตรปิ์ดเทอมใหญ่ฯ)มใีครบางคนใหค้ํานยิาม ว่ารักคอื Big Ass √

2 ฟ้ายังฟ้าอยู่ SMILE BUFFALO X

3 แพช้า่งมัน ก็อยากใหเ้ธอรับปาก ถา้หากว่าใจ CLASH √

4 ไม่รูเ้มอืไหร่ ยอมเจ็บยอมทนเพอืคนรัก ฉันอยู่ลําพัง BODYSLAM √

5 ไม่รูจ้ักฉัน ไม่รูจ้ักเธอ นังคนเดยีวแลว้มองกระจก ทสีะทอ้น อพารต์เมนตค์ณุป้า X

6 ขดีเสน้ใต ้ หา้มใจเทา่ไร หัวใจก็ยังไม่ฟัง 7 th SCENE √

7 อย่าทําใหฟ้้าผดิหวัง ฟ้ายังมตีา ทฟ้ีานําเธอมาร่วมทาง วง Endorphine √

8 เครอืงบนิกระดาษ แมไ้ม่อยาก ก็ตอ้งทําใจ ชวีติของใคร NOLOGO √

9 เวลา ตนืมาพบความจรงิ ว่าเธอทงิฉันไป COCKTAIL √

10 อยากอยู่ตรงนตีลอดไป เธอไม่ตอ้งบอก เรอืงราวทเีธอได ้ DAY TRIPPER √

11 หลบัขา้มวัน รูด้วีันน ีมันเป็นวันเกดิเธอ ก็ได ้ Sweet Mullet √

12 เกยีวกบัเรา ทเีธอเอ่ยหนงึคําเพอืลาฉัน Morningsurfers √

13 ใหเ้ธอคนืเขาไป เธอเจ็บแคไ่หนเห็นอาการฟ้องอยู่ ธนัญชยั ชนะโชต ิ(โทน ีผ)ี √

14 เก็บตวั ในทกุวันทตีนื..คอืการฝืนตวัเอง AB NORMAL √

15 โง่เขลา ฉันควรรูต้วั ว่าเป็นแคค่นคนนงึ ZEAL √

16 ขอ้อา้ง ตลอดเวลาทเีราคบกนัมันเหนอืยไหมเธอ บอย Peacemaker √

17 เธอเปลยีนไป มันเกดิอะไรในใจระหว่างเรา SYAM √

18 คนเจยีมตวั เออืมไม่ถงึรูต้วัฉันดยีังไกลห่าง SO COOL √

19 อยากจับมอืเธอมาวางไว ้ เขาทําเธอใหเ้จ็บใชไ่หมคนด ีเชด็นําตา Pancake √

20 รักกนิไม่ได ้ เธอไม่รูใ้ชไ่หม ว่าฉันนันมาจากไหน STER √

21 เธอกลบัมาเพอืหมุนเข็มนาฬกิาใหเ้ดนิกลบัหเธอกลบัมา เพอืหมุนเข็มนาฬกิาใหเ้ดนิกลบั BANDWAGON √

22 รักครังแรก ถงึไม่เกลยีด แตเ่ธอก็ไม่เคยรัก บางแกว้ √

23 ขอเรมิใหม่ วันทเีราตอ้งจากกนั อนิคา √

24 ใจทงัใจ (ละครขอหมอนใบนันฯ) ไม่ตอ้งรักฉัน มากกว่าใคร ๆ I-ZAX √

25 ภมูใิจทไีดร้ักเธอ หากใหฉั้นนันยอ้นกลบัไป วันทเีรานัน Sniper √

26 รักยังไม่สร่าง ก็ถามกนัตรงๆ ก็ถามกนัจรงิจัง วง สบิลอ้ √

27 เศษ มแีค1่สลงึ เมอืกอ่นก็ยังมคีา่ ธนพล อนิทฤทธิ √

28 หากตอนนเีธอยังไม่เกดิ หากตอนนีเธอยังไม่เกดิ ฉันคงไม่มาตอแย TAXI √

29 ใหรู้ว้่ายังรักกนั รูไ้หมเมอืใดทเีธอเหงา อยากใหรู้ว้่า LOSO √

30 มากพอ ทําไมตอ้งคอยเสยีใจ ยามเมอืเธอมใีคร นครนิทร ์กงิศกัดิ √

31 เจ็บนีมันลกึ นนีะหรอืคนดทีฉัีนไวใ้จ นีใชไ่หมคอื กะลา √

32 ทําไม เป็นอะไร มันเป็นอะไร เธอเป็นใคร จริศกัด ิปานพุ่ม √

33 ไม่เป็นไร เฮ...จะกคีรงัทเีธอเดนิกลบัมา BLACKHEAD √

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

35 ใหเ้ธอ คงเป็นคําแรกทเีธอเอ่ยปาก SILLY FOOLS (วงเกา่) √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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36 ฝาก ขอคยุหน่อยไดไ้หม ขอคยุแคไ่ม่นาน FLY √

37 ฉันไม่ยอม จับมอืฉัน จับมอืฉันไว ้บอกฉัน Y NOT 7 √

38 ฉันคนนีก็คน เห็นฉันเป็นตวัอะไร ขจรศกัด ิรัตนนสิสยั √

39 กลบัคําเสยี แคเ่พยีงหนงึนาท ีทเีธอพูดไป กมัปะนี √

40 คําทบีอก อาจจะเหมอืนเป็นคําทวัไป กบัคําว่า SKALAXY √

41 ไหน มันอาจจะเป็นเพราะใครบางคน Supersub √

42 เจา้หญงิคนตอ่ไป เนนินานทฉัีนยังแปลกใจ เหตใุดเจา้หญงิ วง Blissonic √

43 โรคจติ บอกเธอใหรู้ต้รงนถีา้เธอจะคดิอยู่กบัฉัน SKABERRY √

44 รสชาตคิวามเป็นคน เก็บมานานสงสยัเต็มทน SUPERSTRING √

45 เงยีบทําไม ? วันน ีคดิอะไร ทําเหมอืนไม่รูจ้ัก ฟาเรนไฮต์ √

46 อะไรทฉัีนเป็น ก็ฉันไม่คอ่ยจะเป็นอย่างคนทวัไป SATURDAY SEIKO √

47 แมลงโง่ ฉันเคยตอ้งเจอความผดิหวัง เมอืเดนิ Playground √

48 I Need Somebody (อยากขอสกัคน) เชา้ลมืตาขนึมาก็เจอแตเ่รอืงเดมิๆ ขอนแกน่ √

49 รักไม่ชว่ยอะไร รอเธอ รอจะพบเธอมาตงัหลายวัน วง Moon √

50 หมอกหรอืควัน หมอกจางๆ และควันคลา้ยกนัจนบางทไีม่อาจรู ้ SALIVA BASTARDS √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0563074 ทําซํา

วันทวีาง 3/12/2563 1 สายฟ้า รูไ้หม มใีครทคีอย และเขายังคดิถงึ Sin √

2 FAKE เธอยนืตอ่หนา้ฉัน เธอยนืตอ่หนา้ฉัน และ Singular √

3 พรอ้ม เพยีงแคส่บตาแทบไม่พูดจา ก็พอรูว้่าเธอ Sin √

4 อย่าลมืฉัน cover ตอ้งกลายเป็นแคค่นรูจ้ัก จากทเีคยรักกนั Sin √

5 ฝนตกลงมาครังใด ทกุเวลาทมีองฟ้า ฟ้าทมีแีตฝ่น Sin √

6 อยู่ๆก็คดิถงึ (Minimal Mix) ไม่ไดเ้ป็นวัน ทพีเิศษ ไม่ใชว่่าฉัน Sin √

7 ฟัง ฉันไดย้นิเสยีงเธอ ถามผูค้นมากมาย Sin;ปัณฑพล ประสารราชกจิ √

8 อยู่นาน ๆ ไดไ้หม เมอืในวันนีทฉัีนไดเ้จอเธอ Sin √

9 อยู่ๆก็คดิถงึ ไม่ไดเ้ป็นวัน ทพีเิศษ ไม่ใชว่่าฉัน Sin;MEAN √

10 พรอ้ม (acoustic version) เพยีงแคส่บตาแทบไม่พูดจา ก็พอรูว้่าเธอ Sin √

11 FAKE (JAPAN Version) Kimi dake sa Kimi dake sa Tsukurareta Singular √

12 ฟัง ฉันไดย้นิเสยีงเธอ ถามผูค้นมากมาย Sin;สนุสิา สขุบุญสงัข(์ออ้ม) √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0563012 ทําซํา

วันทวีาง 17/12/2563 1 จนกว่า บ่เป็นหยังดอกหลา่ หยับมาซบเอกิอา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

2 กลบัมาเพอืถมิไป ความเกา่ความหลงั ทยีังฝังใจนอ้งอยู่ ตา่ย อรทยั √

3 ตวัหนังสอืบ่มเีสยีง คําว่าเฮาสองคนเลกิกนัสา ฮักทคีบกนัมา เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

4 แกส๊นําตา ออย แสงศลิป์ X

5 ใสใ่จไดแ้คม่อง Gx2 X

6 โปรดมอง วงฟีนกิซ์ X

7 ตวัละครลบั กระตา่ย พรรณนภิา X

8 หมอนใบเกา่ ทตีรงนเีคยมสีองเฮา เคยเป็นเงา จกัจนั วันวสิา X

9 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป เอนิขวัญ วรัญญา √

10 บา้นฉันไม่มไีฟแดง ปีโป้ เสอืเลน่ไฟ X

11 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไหมไทย ใจตะวัน √

12 สญัญาปลาขอ่น ลมพัดขา้วดอ หัวใจอา้ยรอฟังขา่ว ศริพิร อําไพพงษ์ √

13 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ดอกออ้ ทุง่ทอง √

14 ขอยมืมาตดัใจ คนกําลงัลมืฮักหัวใจอกหักเสยีศนูย์ เจมส ์จตรุงค์ √

15 สง่ซกิแนเดอ้ หัวใจมันเตน้แฮง ฮอดไดแ้นมนํากน้ Nakedeyes;เบลล ์นภิาดา √

16 สงิหค์ะนองลํา cover เขาฟังบอดสีะแลมๆ หมู่เฮามักแจมลกูคอ ลําเพลนิ วงศกร √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263096 ทําซํา

วันทวีาง 17/12/2563 1 สงิหค์ะนองลํา cover เขาฟังบอดสีะแลมๆ หมู่เฮามักแจมลกูคอ เบยีร ์พรอ้มพงษ์;ลําเพลนิ วงศกร √

2 ผัวมา กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

3 ผัวมักซี บัวผัน ทงัโส X

4 แอวลนัปัด ปรมิ ลายไทย X

5 ลําซงิสายโสด บ่อยากใหไ้ผเห็นนําตา บ่ใหไ้ผฮู ้ ตกัแตน ชลดา √

6 ลําซงิลซิมึ ยามเฮ็ดเวยีกละ่จ่ม ว่าเจ็บแขนเจ็บขา หญงิล ีศรจีุมพล √

7 เจ็บตรงน(ีกดใหน้อ้งแหน่) ลําไย ไหทองคํา X

8 คกึฤทยัไตรรัตน์ พณิห่าว ซาวดม์แีฮง;ดาวเรอืง เสยีงโอเวอรด์าย X

9 ตลีงักาฟ้าปลนิ แพรวพราว แสงทอง X

10 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบ่สน ฝนตกก็บ่แคร์ หญงิล ีศรจีุมพล √

11 เลกิกบัอา้ยมันง่ายกว่า เหลา้มันดตีอ่ใจ แตม่ันกะทํารา้ยตบั กะสา่ง ลํายอง หนองหนิห่าว √

12 เหลา้กลมสดุทา้ย เพอืนเอ๋ยกนิเหลา้เมาบ่เสยีว มนตแ์คน แกน่คนู;ไหมไทย ใจตะวัน √

13 เคานตด์าวนก์บัสาวนา เคานตด์าวน์ๆ  กบัไผหลา่ ฮูบ้่ว่าอา้ยรอ เจมส ์จตรุงค;์สม้ พฤกษา √

14 เตย้ลาหนา้เฟซ กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

15 สถานะหมอลํา จนิตหรา พูนลาภ X

16 ยอมรับสาว่าฮักอา้ย โอย้นอ้...ละ่บ่ตอ้งอา้ยดอกเดอ้หลา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

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

18 รักพ่ายทแีกง่สะพอื นอ้งไปเทยีวสงกรานตท์แีกง่สะพอื ดอกออ้ ทุง่ทอง √

19 คดิฮอดผูบ้่าวสะแบง ยามเมอืฟ้าคําแลง หอมดอกสะแบงแดง กา้นตอง ทุง่เงนิ √

20 อา้ยอยู่ในสถานะได๋ คูแ่ฝดโอเอ X

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
SIN SUPERNATURAL

หมอลําซูเปอรฮ์ติ

ลกูทุง่ฮติตดิดาว 10
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21 วอนพ่อพญาแถน แพรวพราว แสงทอง X

22 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลว้ทวัทอ้งนา ตน้เดอืนกมุภา มนตแ์คน แกน่คนู √

23 New Year เสยีแฟน แฮปปีนวิเยยีร ์คอืวันทเีสยีอา้ยไป เวยีง นฤมล √

24 อา้ยบ่ทํารา้ยเจา้ดอก คนคอือา้ย บ่ทํารา้ยเจา้ดอก คนคอือา้ย ตร ีชยัณรงค์ √

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

26 อา้ยนอ้ง 2 สไตล์ คูแ่ฝดโอเอ X

27 ผตีาโขน จนิตหรา พูนลาภ X

28 สาวใหญ่มักม่วน อายุเลขสแีลว้แตเ่รอืงแอวยังเด็ด ศริพิร อําไพพงษ์ √

29 ปลอ่ยผัว ปอยฝ้าย มาลยัพร X

30 เออืยขคีรา้น เออืยเอย้นอ้งมแีนวสมิาสอ่นอ้งมคีําสมิา ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

31 ถงึเหงาก็ไม่เอาผัวใคร แพรวพราว แสงทอง X

32 เตย้ฟ้าผ่า เอา้มา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากนั ศริพิร อําไพพงษ์ √

33 ดาวจรัสฟ้า (ละคร ดาวจรัสฟ้า) บ่ไดอ้ยู่เทงิฟ้า ก็แคผู่ห้ญงิธรรมดา ตา่ย อรทยั √

34 นําตาหลน่บนบัวแดง จนิตหรา พูนลาภ X

35 สง่ขา่วสาวเลย ลมพัดตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ศร สนิชยั √

36 สาวเลยยังรอ ลมพัดตงึกําภกูระดงึเขตเมอืงเลย สาวแย ้เจตยิา X

37 หนุ่มโคโยตา้ หนุ่มนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ์ ปากไฟ √

38 พไีท I Love You ปวดหัวกนิยาแกป้วดหาย แลว้ถา้คนปวดใจ หญงิล ีศรจีุมพล √

39 ประสาซําผัว ประสาซาํผัว ฮยึ ประสาซําผัว ประสา ลํายอง หนองหนิห่าว √

40 มนตเ์พลงมนตแ์คน นคีอืมนตแ์คน แฟนๆยังจําไดบ้่ มนตแ์คน แกน่คนู √

41 เสอืฮอ้งไห ้ คูแ่ฝดโอเอ X

42 อันตรายตอ่ใจ เอ อนุชา X

43 ฮักบ่ได ้แตล่มือา้ยบ่ลง ละ่ฮูแ้กใ่จ ว่าการเป็นแฟนอา้ย เวยีง นฤมล √

44 วอนอา้ยลบลายเสอื ละฮักอา้ยหลาย ตายกะตายแทนได ้ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

45 อยากเป็นเขยลาว คูแ่ฝดโอเอ X

46 อา้ยหลายใจสยิา้ยไปฝังลาว สาวฝังไทยคอืเหงาใจแทเ้จา้ หญงิล ีศรจีุมพล √

47 คดึฮอดกอดบ่ได ้ คําถาม สดุฮอด อหียังคดึฮอดแตก่อดบ่ได ้ พ ีสะเดดิ √

48 โลโซโบวร์ัก ละ่คดึหยังหลายใหม้ันยาก สาวกคนอกหัก ศริพิร อําไพพงษ์ √

49 กหุลาบแดง กหุลาบแดงกําลงัอา้ กําลงับาน มนตแ์คน แกน่คนู X

50 ชมรมหนา้ฮา้นบ่ย่านผัว สาวแย ้เจตยิา X

51 อนิดขีาดง อา้ยเป็นหละผูบ้่าวบา้นๆ งานบา้นใด๋ ศร สนิชยั √

52 ลําซงิลมืชาํ ละ่นังรถเหมากลบัคนืบา้น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

53 เตย้ตอ๋หัวใจ ใสงามคอืนําในขนั ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

54 มา้กบัแพะ สาวแย ้เจตยิา X

55 เบอรโ์ทรขตีวั(ล.ดาวจรัสฟ้า) ใหเ้บอรม์อืถอื คอื คอื แต ่บ่ จรงิใจ สม้ พฤกษา √

56 คนเคยแลว้อยู่บ่เป็น นลีะนอ้เพนิว่า แนวว่าใจคนเอย ศร สนิชยั √

57 อดตีรักมักสาวครู ฟังเสยีงสายลมตอ้ง จากรมิคลองนอ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

58 บ่ลมื...ก็ปลมืแลว้ บ่ กลา้หวังอหียังดอกผูช้ายบา้นนอกจนจน ไหมไทย ใจตะวัน √

59 สูเ้พอืนอ้งไดไ้หม (เกรนิ)หากใจมรีัก อุปสรรคคอืยากําลงั ดอกออ้ ทุง่ทอง √

60 สาวนาคะนองลํา สาวแย ้เจตยิา X

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0563010 ทําซํา

วันทวีาง 24/12/2563 1 คดิ(แตไ่ม)่ถงึ(Same Page?) คดิอยู่ทกุวัน คดิอยู่ทกุคนื คดิว่าสกัวัน Tilly Birds √

2 ฝันถงึแฟนเกา่ ในกลางดกึคนืหนงึฉันฝันถงึเธอ ภาพเธอยัง Three Man Down √

3 ปลอ่ย ปลอ่ยความคดิ ทงิไวใ้หใ้จไม่ตอ้งคดิ หนุ่ม กะลา √

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

5 วันนันของพ ีวันนีของนอ้ง ก็ภาวนาว่าจะมใีครใหก้อด พอเจอทไีรก็ CLASH;พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

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

7 ตามตะวัน เดนิตามดวงตะวันไป หมายจะตามไปใหท้นั หนุ่ม กะลา;แอ๊ด คาราบาว √

8 รักใหต้าย อยากพบเจอ เธอบอกว่าเธออยากเจอ KLEAR √

9 ถา้วันนันฉันกอดเธอไว ้ ความทรงจํา ยอ้นคนืวันเหลา่นันใหห้วนมา Clockwork Motionless √

10 Hello Mama You may be happy with the skyscraper Taitosmith X

11 ยมิ บังเอญิมเีรอืงราวใหส้นัไปทงัหัวใจ INSTINCT √

12 Before Sunset (หมดเวลาแลว้) กอ่นอาทติยจ์ะลบัตา จากฟ้าไป จะเอามอื 25 Hours √

13 ชายคนหนงึ (The Gentlemen Live Verเธอไม่ตอ้งกงัวล เธอไม่ตอ้ง สหรัถ สงัคปรชีา(กอ้ง);แบงค ์CLASH;ปับ Potato √

14 ขวัญเอยขวัญมา คําคนืมดืมนลงครงัใด ทําฉันหัวใจไหวหวัน ปาลม์มี √

15 คนัก ู(ละครซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) ไม่รูว้่าเรมิเมอืไร มันเรมิทใีคร วชริวชิญ ์ไพศาลกลุวงศ์ √

16 วาฬเกยตนื GUNGUN X

17 ลบไม่ไดช้ว่ยใหล้มื INK WARUNTORN X

18 เลอืกคนทเีขารักเรา เธอมาถามว่าเหนอืยไหม ทตีอ้งคอยซบันําตา Three Man Down √

19 คนเดมิ ทไีม่เหมอืนเดมิ (who are youอยู่ๆตนืขนึมาก็เหมอืนเธอเปลยีนไป GETSUNOVA √

20 Happy Ending ถา้วันนันฉันคอยอยู่เคยีงขา้งเธอ จับมอื ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

21 A little thing โอเค โอเคคนืนีมแีคส่องเรา ไม่ตอ้ง เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

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

23 คนนันตอ้งเป็นเธอ (ซรีสีเ์พราะเรา..) คนบางคน ไดเ้จอแคค่รงัหนงึ คําบางคํา วนิ เมธวนิ √

24 เปลยีนคะแนนเป็นแฟนไดไ้หม(Love Scoreตอ้งยมิประมาณไหน นีกวา้งไปใชเ่ปลา่ SIZZY;นนน กรภทัร ์เกดิพันธุ ์ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0563077 ทําซํา

วันทวีาง 24/12/2563 1 อาการง ี(hello doctor) อาการเป็นไงบอกหมอซ ิคอือย่างงี Ritz;Perth √

2 ผดิจังหวะ (wrong place, wrong timeดนตร ีก็พอจะเลน่เป็น เมโลด ีก็พอจะ Kacha;GAVIN.D √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

Boyfriends (CD+DVD MV)
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3 คดิได ้(too little, too late) Great;Kao √

4 เหงาแหละ (first time alone) แตล่ะวันมันไม่นานเทา่ไร ตกกลางคนืไม่เทา่ TALAY;TOMMY √

5 แฟนผมหาย (missing baby) เธอทเีคยเอาใจฉันเกง่ เธอใชม่ยัทบีอก GULF;WAR √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263048 ทําซํา

วันทวีาง 24/12/2563 1 พูดไม่คอ่ยเกง่ มบีางคําทอียาก บอกกบัเธอ AB NORMAL √

2 งมงาย เนนินานเทา่ไร ไม่รูท้รีอเธอ BODYSLAM X

3 เธอจะอยู่กบัฉันตลอดไป ความเป็นจรงิวันนแีมทํ้าใหเ้ราตอ้งปวดใจ CLASH √

4 เพอืนสนทิ เพอืนคนนงึ แอบรักเธอ เก็บงํา ความลบันัน วง Endorphine √

5 ขอเป็นตวัเลอืก เผอืใจไวก้อ่นอย่าเพงิทุม่เทใหฉั้นเลย กะลา √

6 รักเธอใหน้อ้ยลง ฉันรูด้วี่าควรรักเธอใหน้อ้ยลง BANDWAGON √

7 วันหนงึ วันหนงึ ตนืขนึมาในความรูส้กึใหม่ อลสิา อนิทสุมติ(ยู่ย)ี √

8 ขอใครสกัคน อยากจะมใีคร คอยห่วงใย พุฒพิงศ ์ศรวีัฒน(์ลโีอ พุฒ) √

9 ระแวง บอกตรงๆฉันนอ้ยใจทเีธอพาเขามา แมทธวิ ดนี √

10 สวยแลว้หยงิ เห็นเธอทไีร ฉันก็ยมิใหเ้ธอ TIME √

11 ความลบัในใจ ฉันเขา้ใจเธออยู่ ฉันเขา้ใจเธอดี วง สบิลอ้ √

12 ขหีงึ ยมิใหก้บัฉันหน่อย แคห่งึเล็กนอ้ย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

13 ฉันอยู่ตรงนี ฉันอยู่ตรงนถีา้เธอตอ้งการ BLACKHEAD √

14 สองรัก แตก่อ่นแตไ่ร เขา้ใจ ว่าการเป็นคนรัก ZEAL √

15 อะไรก็ยอม อย่าโกหกฉัน อย่าทําอย่างนัน LOSO √

16 Stay อาจมฝีนทหีลน่มาชวัคราว และเมฆขาว ปาลม์มี √

17 เรอืงบนเตยีง เชา้แลว้ยังอยู่บนทนีอน เงยีบๆคนเดยีว บอย Peacemaker √

18 100 เหตผุล คนทเีคยมกีนัผูกพันจรงิใจ STER √

19 รอ้งไหทํ้าไม อย่าไปเสยีนําตา มันเป็นเพยีงฉากรัก TAXI √

20 คนดไีม่มทีอียู่ ในใจมันชาเมอืเธอบอกกนั ว่าเธอตอ้งการ POTATO √

21 อากาศ เธอเห็น ว่าเป็นฉัน หรอืเธอไม่เห็นมัน นครนิทร ์กงิศกัดิ √

22 เธอคอืเหตผุล ไดเ้จอเธอเมอืวาน ไดค้ยุและทกัทาย เสกสรรค ์ปานประทปี √

23 อยู่คนเดยีว...ไม่ไดแ้ลว้ อยู่คนเดยีว และเดนิคนเดยีวมาตงันาน ชยัชตัน ์ศรศีภุวัฒนะ (ชดั) √

24 ตอบไดไ้หม เธอบอกไม่ไดต้งัใจ กบัการกระทําของเธอ นันทกานต ์ฤทธวิงศ์ √

25 สวรรคไ์ม่มคีําตอบ ใครอยู่ในใจของเธอ หลบัตาลงก็เจอ MR.TEAM √

26 เลา่สูก่นัฟัง ฉันยังจําเสมอ ทเีธอเคยบอกกบัฉัน ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

27 ยังยมิได ้ หลายครงัทชีวีติเจอกบัปัญหา พลพล √

28 ยงิใกลย้งิเจ็บ จากคนคนทเีคยมใีจกนัอยู่ ศกัดา พัทธสมีา;อนิคา √

29 ไดอ้ย่างเสยีอย่าง จากเคยรักอยู่ จากเคยรักกนั อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

30 แหวกฟ้า ควา้ดาว เหม่อมองไปบนฟ้า สมประสงค ์สงิหวนวัฒน์ √

31 เสยีมยั ดใูจกนัก็มาแลว้นานวัน อําพล ลําพูน(หนุ่ย) √

32 ฝังไวใ้นผนืดนิ วันและคนืทเีวยีนหมุนผ่าน บลิล ีโอแกน √

33 กดดนั เคยเธอเคยบา้งไหม ตอ้งเป็น เสาวลกัษณ์ ลลีะบุตร(แอม) √

34 ขอเพยีงทพีักใจ เดนิอยู่กลางลมฝน มาลวีัลย ์เจมน่ีา √

35 อยากหยุดเวลา ฉันเรมิจะใจหาย ศรัณย่า สง่เสรมิสวัสด ิ √

36 ไม่มใีครแทนทเีธอ ไม่ว่าเธอคดิถงึกนัหรอืเปลา่ ก็จะขอคดิถงึ เตะ๊ ศตวรรษ เศรษฐกร √

37 เปลา่ ฉันบังเอญิผ่านมาเทา่นัน ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

38 อยากฟังเหตผุล บอกกบัฉันสกัคําไดห้รอืเปลา่ BUBBLE GIRLS √

39 คดิถงึ ฟ้าก็เห็นว่ามดีาวซอ่นอยู่ ตา่งกบัฉัน ไบรโอนี √

40 แคอ่ยากจะบอก เธอแคร่ับฟัง เธอไม่ตอ้งตอบ บัวชมพู ฟอรด์ √

41 ไม่รักกนัเลยใชไ่หม วันและคนืทเีราคุน้เคย กวีันกปีี เคน √

42 เรอืงมหัศจรรย์ บนโลกนีมคีนเป็นลา้นคน ทกุคนมี วง SOFA √

43 เสยีงของหัวใจ ไม่ใชเ่หงา ไม่ใชเ่ผลอ ทฉัีนนัน ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน) √

44 เพงิเขา้ใจ รักของเธอ ทเีธอใหฉั้น นาวนิ ตา้ร์ √

45 เลอืกไดไ้หม เธอมาเพอืถาม อย่างห่วงใยมากมาย ZA ZA √

46 นอกสายตา แอบยมิเมอืเธอดใีจ แอบทกุขเ์มอืเธอ แคทรยีา องิลชิ (แคท) √

47 บอกไดไ้หม คนไม่เคยยอมใคร ไม่เคยนกึถงึใจใคร วุฒสิทิธ ิสบืสวุรรณ (เต็ม) √

48 แววตา แววตาของเธอเปลยีนดแูลว้มันชา่งเย็นชา เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

49 แทนคํานัน อยากจะมคีําพูดสกัคํา วสนัต ์โชตกิลุ √

50 อย่าเก็บรัก จะเก็บรักเก็บใจทําไม ไพบูลยเ์กยีรต ิเขยีวแกว้(ปัน) √

51 ขดีเสน้ใต ้ หา้มใจเทา่ไร หัวใจก็ยังไม่ฟัง ทรงสทิธ ิรุ่งนพคณุศร(ีกบ) √

52 ประวัตศิาสตร์ แตก่อ่นอาจจะตอ้งยอม ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

53 ควักหัวใจ หลายครงัทใีจตอ้งเจ็บ ใหม่ เจรญิปุระ √

54 กะโปโล ก็เกดิตามเธอไม่กวีันหรอก นโิคล เทรโิอ √

55 ว่างเมอืไรมาอกีนะ ว่างเมอืไรก็มาอกีนะ นัท มเีรยี √

56 เลน่ของสงู รูว้่าเสยีง แตค่งตอ้งขอลอง รูว้่า Big Ass √

57 โปรดสง่ใครมารักฉันที จะตอ้งเหงากนั อกีนานไหม INSTINCT √

58 ดอกไมก้บัหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝ้ารอ I-ZAX √

59 ขอใหเ้หมอืนเดมิ ไม่ตอ้งรักฉันจนลน้ฟ้า BUDOKAN √

60 ไม่ตอ้งมคํีาบรรยาย จะแตง่จะเตมิถอ้ยคํา สกักหีมนืคํา MR.TEAM √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263098 ทําซํา

วันทวีาง 24/12/2563 1 คดิ(แตไ่ม)่ถงึ(Same Page?) คดิอยู่ทกุวัน คดิอยู่ทกุคนื คดิว่าสกัวัน Tilly Birds √

2 ฝนตกไหม ในคนืทฝีนโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี Three Man Down √

3 วาฬเกยตนื GUNGUN X

ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปินTRACK

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
Always ฮติตลอดกาล

เพลงฮติลา้นเลา่
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4 คนัก ู(ละครซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) ไม่รูว้่าเรมิเมอืไร มันเรมิทใีคร วชริวชิญ ์ไพศาลกลุวงศ์ √

5 ตามตะวัน เดนิตามดวงตะวันไป หมายจะตามไปใหท้นั หนุ่ม กะลา;แอ๊ด คาราบาว √

6 รักใหต้าย อยากพบเจอ เธอบอกว่าเธออยากเจอ KLEAR √

7 ยังคงสวยงาม เปรยีบความรัก เรอืงเราสองคน เป็นเหมอืน Tilly Birds √

8 ยังไม่ถงึเวลา(TIMING) ฉันแคเ่ผลอไป กบัแสงไฟในคนืทสีบัสน LOMOSONIC √

9 ปลอ่ยใหต้วัฉันไป Moving and Cut X

10 ปลอ่ย ปลอ่ยความคดิ ทงิไวใ้หใ้จไม่ตอ้งคดิ หนุ่ม กะลา √

11 เลอืกคนทเีขารักเรา เธอมาถามว่าเหนอืยไหม ทตีอ้งคอยซบันําตา Three Man Down √

12 ยมิ บังเอญิมเีรอืงราวใหส้นัไปทงัหัวใจ INSTINCT √

13 อา้ว บบีเขา้ไป บบีนําตาแลว้บบีมอืฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

14 มันเป็นใคร I Alright POLYCAT X

15 ลาลาลอย(100%) The TOYS X

16 มแีฟนแลว้ เธอก็มคีนของเธอ เราก็อยากจะมเีธอ ไม่ตอ้ง ปราโมทย ์ปาทาน;จริายุทธ ผโลประการ √

17 มแีคเ่รา ฟักกลงิ ฮโีร่;LAZYLOXY;OG-ANIC X

18 บทสดุทา้ย ตา่งก็เคยผดิหวังในรักมา เคยหลบัหูหลบัตา Bankk Ca$h;DA endorphine √

19 สบายดหีรอืเปลา่ 2017 สบายดหีรอืเปลา่ ขา่วคราวไม่เคยรู ้ Thaitanium X

20 พบกนัใหม่ POLYCAT X

21 Lonely Night เป็นอกีคําคนืกบับรรยากาศทคีุน้เคย เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

22 ภาวนา พรอ้มเดนิจากไปพรอ้มแลว้ เตรยีมใจ MEYOU √

23 ใครเจ็บกว่า ETC X

24 เจ็บนอ้ยทสีดุ ZEAL X

25 ชวีติหลงัเอ่ยคําลา เพลงเดมิๆ ทเีดมิๆ ความทรงจํา ของเรา Sweet Mullet √

26 ไม่ไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมอืเธอยนืยันออกมาว่า บอย Peacemaker √

27 ยังคง อยากจับมอืเธอมาวางไวต้รงหัวใจ ในวันที POTATO √

28 เธอมฉัีน ฉันมใีคร บอกมาแลว้ ไดย้นิแลว้ ทเีธอนัน DA endorphine √

29 ไม่มเีงอืนไข สงกรานต ์รังสรรค์ X

30 กรรม ทรีัก มอีะไรในใจหรอืเปลา่ ทําไมเธอ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

31 ซอ่นกลนิ ลมอ่อนพัดโชยมา นําตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี √

32 เรอืงทขีอ ขอบคณุทเีธออยู่ ขอบคณุทไีม่ห่าง ลลุา √

33 PLEASE รูฉั้นรูย้ังไงก็คงไม่ตา่ง รูฉั้นรูย้ังไง ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

34 ปลอ่ย เก็บอารมณ์ เก็บเอาเรอืงราวนันทงิไป ป๊อป ปองกลู √

35 สมการ ขอบคณุทเีธอใหฉั้นเขา้ไปเรยีนรูใ้นรัก หมู MUZU √

36 อยากใหรู้ว้่าเหงา(Cover) แคเ่พยีงหลบัตาเมอืไร ก็มแีต่ หนุ่ม กะลา √

37 ไวใ้จ เพยีงวันเวลาผ่านไปเธอไม่เหมอืนเดมิ KLEAR X

38 นําตาทหีาย ทกุสงิจบแลว้ เธอบอกกบัฉันในวันทเีธอ THE MOUSSES √

39 เพราะความรักมันไม่เลอืกเวลาเกดิ เพราะอดตีทเีคยผ่านมา เพราะนําตา LOMOSONIC √

40 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันนเีธอไม่เหมอืนเดมิ GETSUNOVA √

41 ฉันก็คง... เมอืความรักตอ้งอําลาความเจ็บชาํมาเป็น LABANOON √

42 คนเดมิ กชีวัโมง กนีาท ีทนีาฬกิานันเดนิ นวิ นภสัสร ภธูรใจ √

43 ไม่เคย ฉันไม่เคยรู ้คนทสีาํคญั นันมคีา่ 25 Hours √

44 เปราะบาง หนทาง ยังดเูหมอืนเดมิ มแีสงไฟ BODYSLAM √

45 ขอเชด็นําตา เชด็นําตาแลว้มองกนัไดไ้หม CLASH √

46 นําเต็มแกว้ วัน วันทเีป็นอยู่ เฝ้าทําเพอืเธอ วง Endorphine √

47 อย่าเอาความเหงามาลงทฉัีน แลว้ฉันจะชว่ยอะไร จะชว่ยยังไงหรอืเธอ นวิ นภสัสร ภธูรใจ √

48 ลมเปลยีนทศิ ใบไมห้ลน่ เมอืลมพัดผ่าน เป็นสญัญาณ Big Ass √

49 รักแท ้ดแูลไม่ได ้ ความรักของเธอ เสยีงทบีอกฉัน POTATO √

50 อกหัก ความรัก ตอ้งพังลงไป อนาคตทสีดุก็ BODYSLAM √

51 รักในมหานคร กทม.จอ้งมองฉัน เหงาเพยีงลําพัง อพารต์เมนตค์ณุป้า √

52 ฤดฝูน ในวันทฝีนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดว้ยนําตา PARADOX √

53 เลน่ของสงู รูว้่าเสยีง แตค่งตอ้งขอลอง รูว้่า Big Ass √

54 แดงกบัเขยีว หยงิทะนงองอาจในวถิ ีแบกศกัดศิรคีาํคอ Taitosmith X

55 คนืนีอยากไดก้คีรงั ไม่ตอ้งคดิอะไรทงันัน เธอตอ้งรูอ้ะไร Sweet Mullet √

56 Ooh! เธอ เธออกีแลว้ ทมีารบมากวนหัวใจ ปาลม์มี √

57 ใจเย็นเย็น เมอืกอ่นไม่เป็นไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

58 แรงโนม้ถว่ง บนิไปในทอ้งนภา ใหไ้กลจนลบัสายตา 25 Hours √

59 ผงาดงําคําโลก ชวีติมันทอ้มันหดมันยอ้ยมันเสอืม PARADOX √

60 ยันเชา้(Yan Chao) F.HERO;M-PEE;FIIXD X

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263100 ทําซํา

วันทวีาง 24/12/2563 1 พมีแีตใ่ห ้ พคีนนนัีนมแีตใ่ห ้เจา้ใชไ่หม เอกชยั ศรวีชิยั X

2 สมศร ี1992 ขา่วคราวเงยีบหายไปสองสามปี ยงิยง ยอดบัวงาม X

3 บารห์ัวใจ หัวใจของนางเหมอืนยังกบับาร์ อรว ีสจัจานนท์ X

4 คนอกหักพักบา้นนี อยากปักป้ายแขวนขนึแผ่นเทา่ฝา จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

5 ถงึเวลาจะบอกรัก ฝน ธนสนุทร X

6 คอยวันเธอใจเดยีว เมอืไหร่หนอใจของเธอจะหาย เปาวล ีพรพมิล √

7 นํากรดแชเ่ย็น หัวอกระทมซานซมมาถงึทนีี ไมค ์ภริมยพ์ร √

8 เจา้บ่าวในขา่วลอื เพอืนโทรถามขา่วจะเป็นเจา้บ่าวจรงิหรอื ธนา พาโชค X

9 แท็กซกีบันางโลม ยงิยง ยอดบัวงาม X

10 อย่าทําดนีาทสีดุทา้ย อย่ามาทําดนีาทสีดุทา้ย อย่าแสรง้ห่วงใย วรานุช พุทธชาติ √

11 ขายควายชว่ยแม่ ยนืมองควายขา้นําตาไหลปรี มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

12 คอยนอ้งกลบัใต ้ เอกชยั ศรวีชิยั X

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
รวมฮติ ลกูทุง่เสยีงทอง
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13 นอ้งเป็นคนรักทเีทา่ไหร่ นอ้งเป็นคนรักทเีทา่ไหร่ อรว ีสจัจานนท์ X

14 ฝากเพลงถงึเธอ เรยีบเรยีงคํารอ้ย ฝากเพลงลอยสายลม ฝน ธนสนุทร X

15 คดิถงึพหีน่อย พจีนไปหน่อยถงึคอยไม่ไหว จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) X

16 สญัญาเมอืสายัณห์ จากปากชอ่งมาเจา้ลมืสญัญา ไมค ์ภริมยพ์ร X

17 รูว้่าเขาหลอก ถงึเขาหลอกแตเ่ต็มใจใหห้ลอก เปาวล ีพรพมิล √

18 ชา่งทองรอ้งไห ้ ยงิยง ยอดบัวงาม X

19 จากนําตามาเป็นเพลง สายัณห ์สญัญา X

20 ความรักเหมอืนยาขม กอ่นเคยเคยรักกนัปานดวงใจ ฝน ธนสนุทร X

21 กอดหมอนนอนหนาว กอดหมอนนอนหนาวรา้วในทรวง อรว ีสจัจานนท์ X

22 ขา้ดอ้ยเพยีงดนิ เหม่อมองดฟู้า กม้หนา้มองดนิ จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) X

23 คนชอืเดอืน มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

24 คูแ่ลว้ไม่แคลว้กนั ธนา พาโชค X

25 กลบัมาทําไม กลบัมาทําไม ฉันลมืไปหมดแลว้ วรานุช พุทธชาติ √

26 ต.ช.ด.ขอรอ้ง ต.ช.ด.ย่อมาจากตํารวจชายแดน ไมค ์ภริมยพ์ร √

27 ชายเดยีวในดวงใจ ชายอนืหมนืแสนชายไหนไม่แมน้ อรว ีสจัจานนท์ √

28 รอวันเธอว่าง ขอเวลาสามนาท ีบอกกบัพี จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

29 นอ้งว่างทกุวัน โถเวลาสามนาที ฝน ธนสนุทร X

30 จะขอก็รบีขอ แน่หรอื พจี๋า บอกว่าจะมาขอหมนั เปาวล ีพรพมิล √

31 ไอห้นุ่มเลยีงควาย 1 ยงิยง ยอดบัวงาม X

32 คนนอกสายตา มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

33 แม่ของเรา - X

34 สดุทา้ยทกีรุงเทพฯ อยู่บา้นนาดีๆ  ไม่ว่าดจีงึหนีเขา้มา วรานุช พุทธชาติ √

35 รอ้งไหก้บัเดอืน มองดเูดอืนเหมอืนเตอืนใหใ้จคดิถงึ จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) X

36 ธรรมชาตโิหด มองนาใจแหง้ ฟ้าดนิเหมอืนแกลง้ ฝน ธนสนุทร X

37 สาวเพชรบุรี หนุ่มทุง่กระโจมทอง เปาวล ีพรพมิล √

38 เก็บเศษแกว้ ดวงตาซอื ๆ นหีรอืคอืคนอกหัก ไมค ์ภริมยพ์ร √

39 กรรมกรกอ่สรา้ง ยงิยง ยอดบัวงาม X

40 สายนําไม่ไหลกลบั โอค้วามรักทรีา้งแรมไกล อรว ีสจัจานนท์ X

41 คนสวยใจดํา ใบหนา้งามๆไม่น่าใจดํา จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

42 ตวัไกลใจเหงา สรุยิันจันทราทจีากฟ้ายังมเีวลามาเยอืน อรว ีสจัจานนท์ X

43 ไอห้นุ่มทุง่กระโจมทอง หนุ่มทุง่กระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยลอ่ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

44 ผูผ้ดิหวัง มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

45 เจา้บ่าวนอกบัญชี ธนา พาโชค X

46 นอ้งดา 4881561 ยงิยง ยอดบัวงาม X

47 หัวใจฝากถาม ฝน ธนสนุทร X

48 คนใชใ่นวงเล็บ พบคนดใีนวันทสีาย จงึตอ้งมวีงเล็บ อรว ีสจัจานนท์ √

49 ถงึชวัก็รัก ถงึเธอจะผ่านผูช้ายรอ้ยพัน จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) X

50 นักรอ้งบา้นนอก เมอืสรุยินยําสนธยาหมู่นกกา เปาวล ีพรพมิล √

51 นักรอ้งลมืนักเรยีน ธนา พาโชค X

52 ตอไมท้ตีายแลว้ เมอืแรกแยม้เธอหยดยอ้ย ไมค ์ภริมยพ์ร √

53 ซอ่นไวใ้นคําว่าเพอืน สง่สายตาเหงา ไปสอบเขา้อยู่หัวใจเธอ วรานุช พุทธชาติ √

54 ทงินอ้งไวห้นองหาน คําคํา แลงลงแดดอัสดง ฝน ธนสนุทร X

55 ห่มฟางตา่งผา้ ห่มฟางตา่งผา้หนุ่มนานอนหนาว มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

56 รักพลีองแล เอกชยั ศรวีชิยั X

57 พรุ่งนีฉันจะเป็นสาว พรุ่งนฉัีนจะเป็นสาว เปาวล ีพรพมิล √

58 ชวนนอ้งแตง่งาน ทําไมนอ้งไม่แตง่งาน จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) X

59 สาวอสีานรอรัก นอ้งเป็นสาวขอนแกน่ ยังบ่เคยมแีฟน ฝน ธนสนุทร X

60 โกสมัพี มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X
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