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เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263050 ทําซํา

วันทวีาง 14/5/2563 1 กอดจูบลบูคลํา วง L.ก.ฮ. X

2 มหาลยัวัวชน วงพัทลงุ X

3 แพท้าง ทําไมเธอตอ้งยมิ ทกุททีเีดนิสวนกนั LABANOON √

4 คนมเีสน่ห์ เฮ เธอ ทําไมตวัเธอถงึดําดํา โอแ้ม่งามขํา นครนิทร ์กงิศกัดิ √

5 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

6 ยังไงก็โดน อย่ามาซํา อย่ามายํา โตโน่ ภาคนิ คําวลิยัศกัด ิ √

7 ศกึษานารี มายมิใหฉั้นทกุวัน ไอฉั้นก็เขนิทกุที LABANOON √

8 ขวัญใจเด็กเลยีงวัว แต พาราฮัท(Feat.วงพัทลงุ) X

9 คนเจยีมตวั เออืมไม่ถงึรูต้วัฉันดยีังไกลห่าง SO COOL √

10 คนน่ารัก จะบอกเธอยังไงดนีะ I-ZAX √

11 กว๋ยเตยีวหนา้ใสกบัใจโทรมๆ เดนิเขา้มาซอยศนูยว์จิัย เดนิเขา้ไปดว้ย Pancake √

12 แฟนไม่มาแฟนไม่มี เจอะใคร ก็ชอบมายํา ก็ชอบมาถาม พลพรรครักเอย √

13 มแีตค่ําว่ารัก หนงึคนทคีอยมองเธออยู่ตรงน ีหนงึคํา NOS √

14 บา้คดิถงึ ทกุทกุเชา้บนเตยีงนอน ยังกอดหมอน โตโน่ ภาคนิ คําวลิยัศกัด ิ √

15 เปรยีวตลาดแตก (ละครเปรยีวตลาดแตกเธอ ไม่ใชนั่กเลง แตเ่ธอก็มกีางเกง Pancake √

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

17 พลงังานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลอ่งลอยจากแดนไกล LABANOON √

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

19 คอืเธอเทา่นัน เก็บไวต้รงนันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว ้ PARATA √

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

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

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

23 เลยีงสง่ เธอไปไม่ลาสกัคํา ไม่ทนัไดเ้ตรยีมใจ SO COOL √

24 พรหมลขิติ เหม่อมองบนฟ้าไกล จอ้งมองดว้ยความ Big Ass √

25 กํานันทองหลอ่ หลงรักลกูสาวกํานัน ยนืยันดว้ยชวีี ป๊อป ปองกลู, โอ๊ต ปราโมทย์ √

26 เสร็จแลว้ พูดจาจ๊ะจ๋าอ่อนหวานอ่อนนอ้ม วง L.ก.ฮ. X

27 รักหนัดเหนียน วงพัทลงุ X

28 จับเธอแกผ้า้ ฉันก็พอจะรูว้่าเธอนันอยากจะไป วงกลม X

29 ปิดตาขา้งนงึ ทรงไทย X

30 จับเธอมาจุ๊บ หรอืว่าเรานันไม่เคยไดทํ้าบุญกนัเทา่ไร แชม่ แชม่รัมย;์วง L.O.G √

31 ตน้งวิกลางหัวใจ เธออยู่กบัเขามาตงันาน แลว้มาบอก แสน (นากา);วง L.ก.ฮ. √

32 ใหน้านกว่าทเีคย เพราะเชอืว่าเขามจีรงิ แตก่็ไม่รูเ้ขา แพท Klear, ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

33 กาลเวลาพสิจูนค์น เมอืครังหนงึในชวีติฉันตอ้งเดนิทาง COCKTAIL, ไมค ์ภริมยพ์ร √

34 ดาว ในคนืนมีดีาวเป็นลา้นดวง แตใ่จฉัน PARADOX √

35 จําเป็นตอ้งลมื เธออยู่สงูแคไ่หน สงูเทา่ไร ฉันเขา้ใจ PARATA √

36 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูส้กึบา้งไหม ว่าเราสองคนนัน แชม่ แชม่รัมย์ √

37 วันสขุ กอ่นจะมาเจอเธอ เจอะแตค่วามทกุขใ์จ ไท ธนาวุฒิ √

38 สภาวะหัวใจลม้เหลวเฉียบพลนั ก็เคยเห็นใครบางคนมนํีาตาคกุเขา่ Sweet Mullet √

39 เจ็บทตีอ้งรู ้ เหมอืนว่ามบีางอย่างทขีาดหาย THE MOUSSES √

40 เพยีงหนงึครงั จากวันทเีดนิจากลา สนิสดุคําว่าสองเรา The Yers √

41 ลมเปลยีนทศิ ใบไมห้ลน่ เมอืลมพัดผ่าน เป็นสญัญาณ Big Ass √

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

43 คนกลางคนื ทตีรงฉันยนืตรงนมีันมดืมน ผูค้นเขา้มา LABANOON √

44 เธอทําใหไ้ดรู้ ้ เธอทําใหฉั้นโกรธ ทําใหฉั้นแอบยมิ Potato √

45 รักเธออยู่ด ี(ประกอบละครปัญญาชนกน้ครัวรักเธอ เธอไม่รู ้อยู่อย่างคนทไีม่มี โตโน่ ภาคนิ คําวลิยัศกัด ิ √

46 มนุษยล์อ่งหน อยู่ทไีหนละ่ความรัก อยู่ทไีหนละ่คํา Yes'sir Days √

47 พลงัแสงอาทติย์ เห็นเธอมนํีาตาดว้ยความเจ็บชาํ Sweet Mullet √

48 สดุฤทธ ิ(ละครรักสดุฤทธ)ิ ในเมอืชวีติมันเป็นของเรา จะไม่ขอให ้ S.D.F √

49 ความคดิถงึไม่พงึปาฏหิารยิ์ เมอืไรทสีายลมพัดผ่าน เนนินาน Pancake √

50 เธอมจีรงิ มนีางฟ้าทอียู่แสนไกล เหมอืนคลา้ยคลา้ย นครนิทร ์กงิศกัดิ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263030 ทําซํา

วันทวีาง 14/5/2563 1 จังใดเ๋จา้กะเซาฮัก คนัเจา้บ่ลําเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

2 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

3 นําตาหยดยังกด like รูเ้ต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได ้ ตา่ย อรทยั √

4 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

5 อย่าลมืกนัเดอ้ คดิจังไดห๋นอ..คอืมากดไลกใ์หอ้า้ย ลําเพลนิ วงศกร √

6 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

7 บ่น่าเฮ็ดกนัดอก น่าสบิอกว่าจบ น่าสบิอกว่าเซาคบกนัโลด ตร ีชยัณรงค์ √

8 เอนิชอืเขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

9 อา้ยฮักเขาแลว้แม่นบ่ รูต้วัหรอืเปลา่ ว่าอา้ยพูดถงึเขาบ่อยๆ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
รวมเพลงฮติ เด็กบา้นๆ หวัใจเซอร ์

TRACK

แกรมมโีกลด ์25 ปี ชุดท ี5
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

รายชอือลับมัเพลง

ประจําเดอืน พฤษภาคม พ.ศ.2563
หมายเหตุ * : เอกสารฉบบันไีมส่ามารถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธไิด้
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10 รักจัง ไม่มสีงิใดทําใหอุ้่นใจเทา่เธอ ในทกุวัน พ ีสะเดดิ √

11 บุญเกา่ ความฮักของคนสเิกดิขนึได ้ก็ยอ้นว่าใจ ลําเพลนิ วงศกร √

12 คนถอืหมอนยังบ่มี อา้ยถามเจา้แนนอ้งหลา่ เดอืนมถินุา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

13 รูว้่าเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลอืเกนิหาเศษความจรงิใจ จากแววตา ตา่ย อรทยั √

14 คดิถงึเธออยากเจอเหลอืเกนิ ทกุสปัดาหจ์ะมวีนัหนงึ ซงึเราไดนั้ด เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

15 แฟนเก็บ อย่าใหใ้ครรูว้่าเราคบกนั คอืคําทเีธอ ตกัแตน ชลดา √

16 ฝืนใจหน่อยไดไ้หม แคม่องตาก็รูว้่าเธอเปลยีนไป ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

17 เกดิมาเพอืฮักอา้ย อยากสถิามหัวใจเจา้ของ เป็นหยังตอ้งทน กา้นตอง ทุง่เงนิ √

18 โหดเลวดี ถามเจา้ของเป็นหยังจังทนเขาคกั ดอกออ้ ทุง่ทอง √

19 ดว้ยแรงแห่งรัก ดว้ยแรงแห่งรักจงึผลกัใหม้แีรงสู ้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

20 ตวัจรงิขา้งใจ เห็นอยู่เดอ้ สายตาของเธอเวลาบังเอญิ ลําเพลนิ วงศกร √

21 ตวัจรงิประจําใจ นอ้งเกอืบเสยีใจตลอดชวีติ ทงัทใีกลช้ดิ ศริพิร อําไพพงษ์ √

22 สรา้งฝันดว้ยกนับ่ ฮูบ้่นอ้นาง อา้ยแอบแตง่ตงัเจา้เป็น มนตแ์คน แกน่คนู √

23 คอืเจา้เทา่นัน ดนัดน้มาแสนไกล ดว้ยจุดหมายเพอืเป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

24 ทําบาปบ่ลง บุญบ่สมอา้ย คดิไปปวดดวงแด พอ้ฮักแท ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

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

26 บ่กลา้บอกครู (แตห่นูกลา้บอกอา้ย) ครูภาษาไทยเคยใหเ้ขยีนเรยีงความ เอนิขวัญ วรัญญา √

27 กนิขา้วหรอืยัง กนิขา้วแลว้ยัง กําลงัเฮ็ดหยังนอ้อา้ย ตา่ย อรทยั √

28 เพอืแม่แพ ้บ่ ได ้ เขยีนคําแม่สอนเป็นกลอนตดิไวข้า้งฝา ศริพิร อําไพพงษ์ √

29 เดาใจฟ้า เสยีง...รักเจา้แบบเดาใจฟ้า ไมค ์ภริมยพ์ร √

30 บังเอญิมหีัวใจ ยังลมืเธอไม่ไดต้อ้งคอยโทรไปถามขา่ว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

31 รมิฝังหนองหาน ฟ้างามยามแลงขา้งทุง่หนองหาน มนตแ์คน แกน่คนู √

32 ฟ้าผ่ากลางใจ สองเฮาฮักกนั รักกนัมานานหลายปี พรชยั วรรณศรี √

33 ฟ้ามดืบ่ดน ฟ้ามดืกะคงบ่ดน เห็นสน่ตะเว็นยามเชา้ ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุง่ทอง √

34 คนบ่มยีหีอ้ คนคอือา้ย เขาเอนิผูช้าย บ่มยีหีอ้ พ ีสะเดดิ √

35 สอ่ยกลบัมาเฮ็ดใหล้มื ยามมใีจ เจา้กะเฮ็ดใหฮ้ัก ยามเซาฮัก เสถยีร ทํามอื √

36 โลโซโบวร์ัก ละ่คดึหยังหลายใหม้ันยาก สาวกคนอกหัก ศริพิร อําไพพงษ์ √

37 รอปาฏหิารยิ์ ละเหลอืความหวังทางสดุทา้ย พอเป็น มนตแ์คน แกน่คนู X

38 เบอรโ์ทรเจา้ชู ้ อย่าบอกไผเดอ้เบอรโ์ทรอา้ย ลบัเฉพาะ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

39 ไอห้นุ่มชมุชน คนจนคอือา้ยวันวาเลนไทนย์ังไปไตห้นู ศร สนิชยั √

40 ดอกนีออนบานคํา ดอกไม่อะไรดกึแลว้ยังไม่นอน ก็ดอกนีออน ตกัแตน ชลดา √

41 อกหักเพราะฮักอา้ย ผูห้ญงิคนนีขอทําหนา้ทอีกหัก ศริพิร อําไพพงษ์ √

42 กด Like ใหแ้นเดอ้ สง่ความสขุผ่านเฟชบุคขนึกระดานของอา้ย ตา่ย อรทยั √

43 โชวเ์บอรไ์ม่โชวใ์จ เห็นแตเ่บอรโ์ชวค์นโทรไม่รูอ้ยู่ไหน ดวงจันทร ์สวุรรณี √

44 อยู่ทไีหนก็เหงาได ้ จากตรงนทีเีคยเห็นว่ามเีธออยู่ทกุวัน เสถยีร ทํามอื √

45 ดอกไมแ้หง้กบัความทรงจํา เจอดอกไม ้ในหนังสอืเลม่เกา่ วันเวลา ไมเ้มอืง √

46 รอทําอย่างนันกบัเธอ เชา้ตนืมามกีนั สายแรกของวันโทร เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

47 พยากรณ์อากาศวันนี พยากรณ์อากาศวันน ีมคีวามคดิถงึกระจาย จักจนั วันวสิา √

48 โล...โล คนโซโซ มาดโลโล โกบ๋า้นนอก ลา้งสต็อก พ ีสะเดดิ √

49 ดถูวัะ ดถูวัะ ดถูวัะ ดถูวัะ ดแูกทําฉันได ้อยู่อยู่ แสน (นากา) √

50 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทา่มกลาง นายสน √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263007 ทําซํา

วันทวีาง 14/5/2563 1 ปลอ่ย ปลอ่ยความคดิ ทงิไวใ้หใ้จไม่ตอ้งคดิ หนุ่ม กะลา √

2 สบายดหีรอื ก็ไม่ไดเ้จอไดค้ยุตงันาน ก็ไม่รู ้ หนุ่ม กะลา √

3 อยากใหรู้ว้่าเหงา(Cover) แคเ่พยีงหลบัตาเมอืไร ก็มแีต่ หนุ่ม กะลา √

4 พอแลว้ พอแลว้ ไม่ตอ้งสง่ยมิใหฉั้นจะไดไ้หม หนุ่ม กะลา √

5 ปลอ่ยมอืฉัน ออ้มแขนของเธอทเีธอไดก้อดฉัน คําคนื หนุ่ม กะลา √

6 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทกุวันอยู่ตรงนี หนุ่ม กะลา √

7 แลว้แตใ่จเธอ ถา้เธอแน่ใจแลว้ว่าจะเลกิกบัฉัน หนุ่ม กะลา √

8 อย่าลอ้เลน่ คําเรอืยเปือยก็เหนอืยใจทกุคน สบัสน หนุ่ม กะลา √

9 บอกสกัคํา ปลอบใจตวัเองว่าไม่เป็นไร ไม่เป็นอะไร กะลา √

10 รอ ปิดตวัเองใหม้ดืมน อย่างคน กะลา √

11 ใชฉั่นหรอืเปลา่ ลมืตามองฉันใหด้อีกีครงั ความจรงิ กะลา √

12 ขอเป็นตวัเลอืก เผอืใจไวก้อ่นอย่าเพงิทุม่เทใหฉั้นเลย กะลา √

13 เธอเป็นแฟนฉันแลว้ ตะวันหลบัตาทอ้งฟ้าก็ทาสดีํา และสงิที กะลา √

14 เจ็บนีมันลกึ นนีะหรอืคนดทีฉัีนไวใ้จ นีใชไ่หมคอื กะลา √

15 ยงิเดนิยงิไกล จากตรงนกีบัเธอเหมอืนว่ามัน กะลา √

16 ไม่เห็นฝุ่ น เป็นเพยีงฝุ่ นทลีอยชา้ๆ แลว้แตส่ายลม กะลา √

17 อยากเกดิเป็นคนหลายใจ ตงัแตท่รีักเธอ ก็ไม่เคยรักใคร กะลา √

18 เป็นแฟนกนัตงัแตเ่มอืไหร่(ควาย ภาค ยอมแพค้วามพยายาม ทเีธอคดิจะนอกใจ กะลา √

19 ไม่มาก็คดิถงึ ไม่มาก็คดิถงึ จงึตอ้งมาหา กะลา √

20 แม่ (ภาค 2) โธ่ โธ่ โธ่ โธ่ โธ่ อภโิธ่อภถิงั กะลา √

21 4 นาที แค ่4 นาท ีมเีวลาใหก้นับา้งไหมเธอ กะลา √

22 นานเทา่นาน (ละครหัวใจเรอืพ่วง) อาจมเีรอืงราวของเธอบางอย่าง หนุ่ม กะลา √

23 แม่ครับ คบกบัเธอตอ้งเปลยีนทรงผม กะลา √

24 ถา้เธอหลายใจ ถา้เธอหลายใจ รักใครหลายคน กะลา √

25 หยุดหายใจง่ายกว่า (ล.รักเกดิในตลาดสดรูอ้ยู่แกใ่จ ว่าเรานันไม่มสีทิธิ กะลา √

26 กอด ฉันเคยบอก รูส้กึจะเมอืวันกอ่น ซงึเธอ CLASH √

27 รับไดท้กุอย่าง รูอ้ยู่แกใ่จว่าเธอไปไหนมา เห็นอยู่ตําตา CLASH √

28 ขอเชด็นําตา เชด็นําตาแลว้มองกนัไดไ้หม CLASH √

29 หนาว ฉันดรููปถา่ยฉันมองภาพเธอ แมว้่าภาพ CLASH √

ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
ฮติ X ฮติ : NUM KALA-CLASH
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30 ไฟรัก ไฟทว่มใจ ไม่เคยไดม้อดดบั เธอยังเฝ้ารอ CLASH √

31 ใสร่า้ยป้ายสี คณุเคยใชไ่หมไม่ไดด้ ีทําดเีทา่ไหร่ CLASH √

32 REBIRTH ทะเยอทะยานใหพ้อ ยากเย็นเทา่ไรไม่ทอ้ CLASH √

33 หยุดฝันก็ไปไม่ถงึ มคีนเป็นลา้นตอ้งหยุดตวัเอง CLASH √

34 โรคประจําตวั โดนเธอเฝ้ามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

35 ยมิเขา้ไว ้ โอ๊ะโอว.์.นํามันก็แพงตอ้งเปลยีนเป็น CLASH √

36 เพลงผเีสอื ถา้ในโลกนเีธอคอืดอกไม ้ฉันก็เหมอืน CLASH √

37 ไออุ่นรัก แดดจางๆ ทเีคยสาดสอ่ง บอกตรงๆ CLASH √

38 เธอคอืนางฟ้าในใจ ทนมานานหัวใจเปลา่เปลยีวเดยีวดาย CLASH √

39 เกนิคําว่ารัก ตงัแตว่ันทไีดเ้จอเธอ...เทา่ทจํีาเธอ CLASH √

40 เพลงสดุทา้ย เคยพรําบอกหัวใจจะมแีตเ่ธอ แตเ่ธอ CLASH √

41 มอืทไีรไ้ออุ่น จากวันนัน ทไีดเ้จอกบัเขา ฉันก็พอ CLASH √

42 อยู่ตรงนเีสมอ หากเธอตอ้งเหนือย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

43 ขอเจ็บแทน ยอม..ใหเ้ธอทงิไปเจอคนใหม่ๆ CLASH √

44 ใจเย็นเย็น เมอืกอ่นไม่เป็นไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

45 ปฏเิสธไม่ไดว้่ารักเธอ (ละครเธอกบัเขาและฯหยุดตวัเองยังไง ฉันไม่ควรปลอ่ยใจ CLASH;KAL √

46 ฝากความยนิด ี(ละครเธอกบัเขาและรักของเราอย่าบังคบัใหฉั้นตอ้งรอ ว่าเธอเอง CLASH √

47 LOVE SCENE งงไปเลย ก็งงไปเลย เพงิเคยเจอะ CLASH √

48 ซากคน ก็กูก่็รอ้งกนัเขา้ไป ผดิถกูไม่รูไ้ม่ CLASH;Retrospect √

49 นางฟ้าคนเดมิ ดอกไมถ้งึมกีลนิหอมเพยีงใด ไม่ชา้ก็ CLASH √

50 Number one เห็นเธอแลว้บอกรักเธอเลยไดไ้หม BANKK CA$H;หญงิล ีศรจีุมพล √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G1763009 ทําซํา

วันทวีาง 28/5/2563 1 ฝันไป...หรอืเปลา่ ไม่เคยจะคาดคดิ ไม่เคยจะคาดฝัน ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน) √

2 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทงัฟ้ามาใหเ้ธอ ปนัดดา เรอืงวุฒิ √

3 ฝากความยนิดี อย่าบังคบัใหฉั้นตอ้งรอ ว่าเธอเอง ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

4 แลว้ฉันจะไป ผดิอะไรรเึปลา่ หากยังเหลอืเยอืใย TIME √

5 TATA'S SONG FOR YOU เหม่อมองฟ้า ทกุทกุคนืเวลา ทาทา ยัง X

6 นยิาย (กอ่นนอน) กอ่นหลบัมาฟังนยิายกอ่น ดโูอ-เมย์ √

7 รักเลย อยากเปิดใจว่ารักเธอ แตใ่จก็สนั ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน) √

8 ขอใจเธอคนื มาเดยีวก็ไป แตจ่ะไปยังไงเดยีวก็มา TIME √

9 ความทรงจําทดีี แมว้ันนีไม่เหมอืนในวันนัน ภวูนาท คนุผลนิ(อัน) √

10 ชวีติมแีตเ่ธอ [เงามรณะ] กบัเรอืงราวรา้ยรา้ย ทมีาใหเ้ราเจอ เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

11 จะรักกนัอกีไดไ้หม จากวันทเีธอหายไป จากวันทใีจ พาเมลา่ เบาวเ์ดน้ท์ √

12 อย่าเลย ขอบใจ เหมอืนว่าเราเพงิจากกนัเมอืวันวาน อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

13 ดเูอาเอง เธอเดนิหนีไป แตย่ังมาถามกนั PETER CORP DYRENDAL √

14 ซกักะนดิ ฉันคดิถงึเธอทกุวัน เปรยีบขนาด ทาทา ยัง √

15 ของใคร หัวใจใครหลน่อยู่ตรงนี Teen 8 Grade A √

16 ไม่ใช.่..ไม่ชอบ! ไม่ใชไ่ม่ชอบ ไม่ใชฉั่น ไม่เคยรักใคร นาวนิ ตา้ร์ √

17 ปลอ่ยมอื ใจละลาย เมอืมองแววตาเธอ ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน) √

18 ไม่แน่ใจ [เงามรณะ] ตอบตวัเองไม่ไดเ้ลย เธอทําไมเงยีบงัน นโิคล เทรโิอ √

19 เจา้ทยุอยู่ไหน เจา้ทยุอยู่ไหน เจา้ทยุอยู่ไหน PETER CORP DYRENDAL √

20 ดว้ยรักและปลาทู อยากใหเ้ธอคดิว่าฉันเป็นแมว ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

21 ปราศจากนําตาล ฉันรูว้่าเธอน่ะ อยากชมิของ นัท มเีรยี √

22 อยากอยู่ตรงนี จะมองฟ้าสกักคีรงั ฟ้ายังงดงามเรอืยมา ปนัดดา เรอืงวุฒิ √

23 ขอถามสกัหน่อย เธอก็อยู่ตรงนเีหมอืนเงา ทาทา ยัง √

24 แจกนั งามจนตอ้งชม เกนิจะขม่ สเุมธ องอาจ;ประกาศติ โบสวุรรณ √

25 ขา้วเย็น เมอืกอ่นเมอืไร ไม่เคยอย่างนี อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

26 OH OH พยายามไม่ทกัไม่ทาย พยายาม นโิคล เทรโิอ √

27 ไดไ้หม? อยากบอกความรูส้กึ ทฉัีนม ีอยากบอกเธอ ไบรโอนี √

28 SAY SAY SAY เมอืมองสบตาเธอแลว้ นัท มเีรยี √

29 SUMMER LOVE SUMMER LOVE SUMMER LOVE รักกนัหน่อย นาวนิ ตา้ร์ √

30 ไม่รักหรอก ลมเย็นเย็นเธอสบายรยึัง ศวิวงศ ์แสงอ่อน(ฮัท) √

31 เธอ เกดิเป็นผูช้ายอย่างตวัฉัน สเุมธ องอาจ;ประกาศติ โบสวุรรณ √

32 ไม่รักไดไ้ง เธอโทรมาแตเ่ชา้คยุกนัใหฉั้น พุฒพิงศ ์ศรวีัฒน(์ลโีอ พุฒ) √

33 รักเมอืงไทย ไม่ตายหรอกครับ เขาไม่ใหผ้มไปซอื ไปผ่อนสง่ อัมรนิทร ์นติพิน(อํา) √

34 ลดัวงจร เธอคอืไฟ...เธอคอืไฟ เป็นอาการทางใจ ไบรโอนี √

35 ว่างเมอืไรมาอกีนะ ว่างเมอืไรก็มาอกีนะ นัท มเีรยี √

36 ทรีัก ทรีัก เรายังรักกนัใชไ่หม มาลวีัลย ์เจมน่ีา √

37 ขอแคค่ดิถงึ แตล่ะวันคนื ทเีปลยีนเวยีนผัน ภวูนาท คนุผลนิ(อัน) √

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

39 รักมากเลย รักมากเลย แบบว่า ถกูใจ ตอง(ภคัรมัย โปตระนันทน)์ √

40 แคม่เีธอ เป็นแคค่นหนงึ ในโลกใบเกา่ ปนัดดา เรอืงวุฒิ √

41 รักอําองึ เอ่อคอืว่าคอื เอ่อคอืตวัฉัน อัมรนิทร ์นติพิน(อํา) √

42 ตอ่ไปนีนะ ฉันรูว้่าเธอก็อาจรําคาญ เวลาทเีจอ นโิคล เทรโิอ √

43 คนหลายใจ ดเูธอเป็นคนซอืด ีฉันนกี็เลยเชอืใจ อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

44 อย่าดกีบัฉันเลย เธอเขา้มาวนเวยีน เธอเขา้มาหา 3DC(Three Dee Cee) √

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

46 ฉันโกรธ ฉันโกรธ ทเีธอทําหนา้ตาย ตอง(ภคัรมัย โปตระนันทน)์ √

47 คูค่วร อย่าเลย เธออย่ามารักกบัฉัน ราม รัตนะพร √

48 กลบัไปดแูลเขา หากใครอกีคน ตอ้งเจ็บชาํ เสาวลกัษณ์ ลลีะบุตร(แอม) √

49 สญัญาไดไ้หม ก็เหมอืนว่าใจมันจะขาดจะหายไป พุฒพิงศ ์ศรวีัฒน(์ลโีอ พุฒ) √

รวมเพลงฮติ YES
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50 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถกูใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

51 ผมไม่ใชว่ัว ใครจะสงัไป ใครจะสงัมา FLY √

52 ใจดสีูเ้สอื หลายครงัทเีซ็ง ทําไมเป็นอย่างนี ธนพล อนิทฤทธิ √

53 ฉันก็ไม่รู ้(เขาก็ไม่รู)้ สงิทเีธอสบัสนซะมากมาย ฉันเขา้ใจอยู่ DOUBLE YOU √

54 ตบหนา้ อย่ามาเห็นใจ อย่ามาสงสาร วาสนา √

55 เทนําบนกองทราย อยู่กบัเธอ เพราะฉันเอาใจไปฝากกบัเธอ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

56 หัวใจไม่แพ ้[ผูช้ายหัวใจฯ] จะลม้ลงกคีรงั จะพลงัพลาดไปกหีน ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

57 ถา่นไฟเกา่ รู ้กอ่นมฉัีนนันเธอมใีคร และเขาสาํคญั ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

58 คน้ใจ คน้หาความรูส้กึเธอ ทเีธอนัน เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

59 ทรายกบัทะเล จะเหนอืยเพยีงไหน จะทกุขเ์พยีงใด นันทดิา แกว้บัวสาย √

60 ผงเขา้ตา แลว้ก็เจอปัญหาททํีาลงไป ทยีอมปันหัวใจ RRR&B √

61 ห่วง ห่าง ห่างจนชกัห่วง เพราะเรายังไม่เคยตอ้ง ฐติมิา สตุสนุทร(แหวน) √

62 ตวัเล็ก...ใจใหญ่ อาจดตูวัเล็กอย่างน ีแตใ่จมันบกิกว่านี BUBBLE GIRLS √

63 รออกีนดินงึ ใครจะเอาอะไร ชวนไปทําอะไร ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

64 ผูห้ญงิใจรา้ย หรอืเธอนกึเอา ว่าฉัน คงไม่เทา่ไร ใหม่ เจรญิปุระ √

65 พายุในใจ มันเป็นเพยีงแคก่ระแสลมแรง FLY √

66 ระแวง บอกตรงๆฉันนอ้ยใจทเีธอพาเขามา แมทธวิ ดนี √

67 รูต้วัมัย รูม้ยั เธอน่ะเคยรูม้ยั ZA ZA √

68 ไม่รักกนัเลยใชไ่หม วันและคนืทเีราคุน้เคย กวีันกปีี เคน √

69 บอกว่าอย่าน่ารัก บอกไวก้อ่นใหรู้ก้นัไป อยากจะบอกเอาไวใ้ห ้ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

70 รูไ้หมว่าใครใหญ่ รูไ้หมว่าใครใหญ่ แถวนีน่ะใครใหญ่ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

71 ฉันก็มหีัวใจ ฉันพอเขา้ใจกบัสงิทเีป็น ใหม่ เจรญิปุระ √

72 ผูช้ายอย่างฉัน ไม่ใกลเ้คยีงใชไ่หมอะไรทฉัีนเป็น ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

73 ซมซาน เกดิมาไม่เคยเจอใครเหมอืนเธอ LOSO √

74 เบอืคนแถวนี อยากไปใหพ้น้ จากคนแถวนี ไท ธนาวุฒิ √

75 รักเกนิตดัใจ อย่าบอกเลย ว่าลมืมันเถดิ ฐติมิา สตุสนุทร(แหวน) √

76 ลมืทําเป็นลมื ลมื ทําเป็นลมื ทําเป็นลมื OHO √

77 ถอยหน่อยครับ ยังไงก็ถอยหน่อย ถอยหน่อย ถอยเหอะครับ PETER CORP DYRENDAL √

78 ใชเ่ลย ใชเ่ลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

79 ฉันจะอยู่กบัเธอ (กําแพง) เธอ...ก็คงจะรูด้ ีว่าชวีติของฉัน... นโิคล เทรโิอ √

80 ตกใจหมดเลย ดดูกู็เห็นว่าเธอก็มแีตค่นรัก มคีนสวยๆ นัท มเีรยี √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G1763008 ทําซํา

วันทวีาง 28/5/2563 1 149.6 ขอบคณุระยะทาง ทไีกลกําลงัพอด ีใหโ้ลกนี BODYSLAM √

2 คดิถงึ ทกุๆสงิ นันเปลยีนไป เมอืตอนลมืตาขนึ PALMY √

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

4 อรุณ วันเวลาทไีม่มเีธอ ความเงยีบเหงาทฉัีน POTATO √

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

6 ไดอ้ะไร แคเ่ห็นเขานันมรีอยยมิ เธอก็สขุหัวใจ ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

7 ไม่อยากใหก้ลบั นานเทา่ไรทเีราไม่เจอ เธอเองเป็นไง เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร, Hollaphonic √

8 ไม่ไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมอืเธอยนืยันออกมาว่า บอย Peacemaker √

9 ครงึๆกลางๆ กบัชวีติครงึๆกลางๆ เหมอืนว่าไม่มทีาง BODYSLAM √

10 วันหมดอายุ จากวันนันทเีธอจากไป ภายในใจก็กลบั GETSUNOVA √

11 มเีหมอืนไม่มี จะลองบอกเธอว่าไม่รักสกัท ีอยากรูว้่า ลลุา √

12 หลอก (Fools) ในวันนทีเีธอบอกฉัน ว่ารักเราคงตอ้งจบ สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

13 FAKE เธอยนืตอ่หนา้ฉัน เธอยนืตอ่หนา้ฉัน และ Singular √

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

15 ใครเพอืนเธอ (Ask Real) ใครอ่ะทโีทรมาหาตลอด ใครอ่ะทชีอบ แพม เปมกิา สขุเสวี √

16 เท เท เท ก็รูเ้ธอนันอยากจะระบาย แคม่องในตา โอ๊ต ปราโมทย์ √

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

18 คดิถงึเธอทกุท(ีทอียู่คนเดยีว) ตะวันลบัฟ้า เมอืตอนเย็นเย็น Blacksheep √

19 เจ็บทตีอ้งรู ้ เหมอืนว่ามบีางอย่างทขีาดหาย Jom Jahrom √

20 อยู่ตรงนเีสมอ หากเธอตอ้งเหนือย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

21 ฟัง ฉันไดย้นิเสยีงเธอ ถามผูค้นมากมาย Sin, ปัณฑพล ประสารราชกจิ √

22 รักไม่ชว่ยอะไร(Cover) รอเธอ รอจะพบเธอมาตงัหลายวัน หนอยแน่ วลิลิล ์ศริะธนนิทฉั์ตร √

23 ปลอ่ยไปตามหัวใจ ทอ้งฟ้าและขนุเขาทกีวา้งใหญ่ ทอ้งทะเล Hugo √

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

25 ฉันยังอยู่ ถงึเธอ คนทเีคยผูกพัน ฉันยังคดิถงึเรอืง ดา เอ็นโดรฟิน √

26 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

27 ซอ่นกลนิ ลมอ่อนพัดโชยมา นําตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี √

28 วชิาตวัเบา อยู่บนโลกใบเกา่ จมกบัความปวดรา้ว คนืและ BODYSLAM √

29 ดวงจันทรก์ลางวัน(Aftermoon) ดวงจันทรใ์นยามกลางวัน อาจจะมองไม่เห็น GETSUNOVA, วโิอเลต วอเทยีร์ √

30 ฉันก็คง... เมอืความรักตอ้งอําลาความเจ็บชาํมาเป็น LABANOON √

31 ไม่เคย ฉันไม่เคยรู ้คนทสีาํคญั นันมคีา่ 25 Hours √

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

33 เมอืวาน ผูค้น ตา่งบอกฉันก็บอก ว่ามันนานแลว้ โอ๊ต ปราโมทย์ √

34 เธอทําใหไ้ดรู้ ้ เธอทําใหฉั้นโกรธ ทําใหฉั้นแอบยมิ Potato √

35 เพราะหัวใจเป็นของเธอ นานไม่รูว้่าแตไ่หน ทฉัีนไม่รูส้กึรักใคร Yes'sir Days √

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

37 ไม่มเีธอไม่ตาย ตอนนีมเีพยีงแคเ่รามสีองคนเทา่นัน แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ, Two Pee √

38 ทรมานตวัเอง ไม่รูทํ้าไมวันนีฉันฝันถงึเธอ ไม่รูทํ้าไม สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

39 Good Morning Teacher ครงันันฉันมเีธอทเีป็นคนสอน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
80 เพลงฮติ เพลยล์สิโดน
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40 รูด้วี่าไม่ดี ฉันแคค่นทเีธออาจมองไม่เห็น ฉันแคค่นที GETSUNOVA, YOUNGOHM √

41 มแีฟนแลว้ เธอก็มคีนของเธอ เราก็อยากจะมเีธอ ไม่ตอ้ง ปราโมทย ์ปาทาน, จริายุทธ ผโลประการ √

42 ปลอ่ยเธอไป ปลอ่ยเธอไปไม่เป็นไร เดยีวพรุ่งนกี็มี MEYOU, Urboy TJ √

43 เชอืกวเิศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเ้วลากม้หนา้รับกรรม LABANOON √

44 ไกลแคไ่หน คอื ใกล ้ พยายามจะทําวธิตีา่งๆใหเ้ธอนันรักฉัน GETSUNOVA √

45 สงิของ ฉันทเีคยโดนทํารา้ยมา ใจเหมอืนไม่มคีณุคา่ KLEAR √

46 คนไม่จําเป็น อยู่ตรงนอียากเป็นคนทเีธอตอ้งการ GETSUNOVA √

47 เธอ อยู่ไกลจนสดุสายตา ไม่อาจเห็น COCKTAIL √

48 ลมเปลยีนทศิ ใบไมห้ลน่ เมอืลมพัดผ่าน เป็นสญัญาณ Big Ass √

49 เธอมฉัีน ฉันมใีคร บอกมาแลว้ ไดย้นิแลว้ ทเีธอนัน DA endorphine √

50 เหนอืยไหมหัวใจ (Acoustic Version)เธอเป็นอย่างไรจากวันทสีองเราไกลห่าง Retrospect;feat.ว่าน วันวาน √

51 อยู่ตรงน ีนานกว่านี รักของเรา ในตอนนี ดเูหมอืนเรมิตน้ GETSUNOVA √

52 เธอเกง่ ทา่มกลางพายุฝนทโีหมกระหนําทา่มกลางเงา Jetset'er √

53 เรอืงทขีอ ขอบคณุทเีธออยู่ ขอบคณุทไีม่ห่าง ลลุา √

54 คํายนิดี ฉันมายนิดใีหก้บัรักทสีดใส ยนิดทีเีธอ KLEAR √

55 PLEASE รูฉั้นรูย้ังไงก็คงไม่ตา่ง รูฉั้นรูย้ังไง ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

56 ปลวิ ไดเ้พยีงแตย่นือยู่ไกล ไกล ไดเ้พยีงแตม่อง พลอยชมพู √

57 คําถามซงึไรค้นตอบ ฉันรูด้ ีทําไมทอ้งฟ้ายามเชา้ กลบัดมูดื GETSUNOVA √

58 เก็บรัก รูด้ ีว่าฉันไม่ควรทจีะรักเธออกีตอ่ไป แอมม ีThe bottom blues √

59 ทางของฝุ่ น(Dust) อย่าใหฉั้นรงั เธอไวเ้ลย จากตรงนี ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

60 แพท้าง ทําไมเธอตอ้งยมิ ทกุททีเีดนิสวนกนั LABANOON √

61 คนมเีสน่ห์ เฮ เธอ ทําไมตวัเธอถงึดําดํา โอแ้ม่งามขํา นครนิทร ์กงิศกัดิ √

62 อา้ว บบีเขา้ไป บบีนําตาแลว้บบีมอืฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

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

64 พลงังานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลอ่งลอยจากแดนไกล LABANOON √

65 คกุเขา่ เพราะอะไร เธอจงึทงิฉันไป ฉันทําให ้ COCKTAIL √

66 เรอืเล็กควรออกจากฝัง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลนัมดืมัว BODYSLAM √

67 ไม่เดยีงสา สง่ยมิใหค้วามทรงจําดีๆ  ทมีใีหก้นั Big Ass √

68 เธอทําใหฉั้นเสยีใจ เธอบอกกบัฉันว่าตวัเธอจะรัก ไม่ว่านาน COCKTAIL √

69 พนืททีบัซอ้น เมอืในวันนีฉัน ตอ้งกลายเป็นคนทไีม่ใช่ บอย Peacemaker √

70 ทกุคนเคยรอ้งไห ้ ฉันไม่รูเ้ธอแบกรับอะไรไวม้ากมาย นครนิทร ์กงิศกัดิ √

71 ใจ..กลางเมอืง ทเีห็นว่าทอประกายดงัดวงดาวทแีทม้ันคอื LABANOON √

72 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แว๊บเดยีวแคด่ ูก็ทําใหรู้ว้่าเธอนะ หญงิล ีศรจีุมพล √

73 ไม่มขีอ้แมต้งัแตเ่รมิตน้ สบิ่ถามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

74 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

75 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

76 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

77 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

78 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

79 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √

80 มแีฮงใจ แคอ่ยากไดย้นิคําว่าฮักเธอสเิบอืกนับ่นอ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0563004 ทําซํา

วันทวีาง 28/5/2563 2 อาวรณ์ POLYCAT X

3 คยุเลน่ๆ จนิตหรา พูนลาภ, ศาล สานศลิป์ X

4 คอืเกา่ เบนซ ์เมอืงเลย, กระตา่ย พรรณนภิา X

5 เนือคู่ มแีตเ่จา้ หมดทงัหัวใจ หมดทงัชวีติ ลําเพลนิ วงศกร √

6 วรรณคดสีชีมพู ยอมจํานน แลว้คนอย่างเธอ ตอ่ใหใ้ครจะมาเสนอ เปาวล ีพรพมิล, Maiyarap √

7 มะลอ่งกอ่งแกง่ พจน ์สายอนิดี X

8 แม่ใชล้า้งถว้ย สะเลอปี, มารโิอ ้โจ๊ก X

9 อา้ยบ่ทํารา้ยเจา้ดอก คนคอือา้ย บ่ทํารา้ยเจา้ดอก คนคอือา้ย ตร ีชยัณรงค์ √

1 สญัญาอาฆาต พร จันทพร X

2 อา้ยมันหมอลํา อา้ยฮอ้งบ่เกง่ เดอ้..เพลงอนิด ีเพราะใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

3 งานแตง่คนจน ขอบคณุทยีังฮักกนั ขอบคณุทยีังบ่ลมื มนตแ์คน แกน่คนู √

4 เป็นหยังยังฮักอยู่ อาจสเิห็นว่าเคา้บ่เป็นหยัง อยู่ลําพัง มนีตรา อนิทริา √

5 แดค่นธรรมดา ฮักเธอสดุหัวใจ ใครนะใครตแีสนธรรมดา ไม่มอีะไรเหมอืน ไมเ้มอืง √

6 กลบัมาหยัง ลมืไปละ่บอ้..ว่าไผเป็นคนบอกลา อมร ศขุพมิาย (แสน นา'กา) √

7 เฮ็ดเพอืคนทฮีัก ในเมอืงทมีันกวา้งใหญ่ ห่างไกลจากคน Nakedeyes √

8 เทลงเทเลย ก็อย่าไปฝืนถา้อะไรมันสูไ้ม่ไหว ฮาย ชตุมิา √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263047 ทําซํา

วันทวีาง 28/5/2563 1 นแีหละความรัก (This is Love) เหมอืนว่าโลกหมุนเร็วทงัทไีม่มอีะไร เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

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

3 ภาวนา พรอ้มเดนิจากไปพรอ้มแลว้ เตรยีมใจ MEYOU √

4 Love Message กอ่นอาจจะคดิ อาจจะคดิ คําว่ารัก ซนัน ีสวุรรณเมธานนท,์ สกาย วงศร์วี √

5 Sky ครงัหนงึ เหนือยลา้ แตว่่าไม่ถอดใจ ครสิ พรีวัส แสงโพธริัตน์ √

6 อยู่ๆก็คดิถงึ ไม่ไดเ้ป็นวัน ทพีเิศษ ไม่ใชว่่าฉัน Sin, MEAN √

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

8 Empty King มแีตค่วามว่างเปลา่ ทา่มกลางดวงดาว เจเจ กฤษณภมูิ √

9 Color Blind หยุดมองไม่ไดเ้ลย Love is Colourful กปัตนั ชลธร คงยงิยง √

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

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปินTRACK
ลกูทุง่ฮติตดิดาว ชุดท ี4

แฟนฮติ
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11 ทสีดุในโลก รูต้วัหรอืเปลา่ว่าเธอโชคด ีทเีธอไดม้ี อา้ย สรัลชนา อภสิมัยมงคล, ล ีฐานัฐพ ์โลหค์ณุสมบัต ิ√

12 ไม่ใชเ่รอืงบังเอญิ (ซรีสีE์ndless Loveคนสองคนทไีม่มวีันพบเจอ เหมอืนเธอ Wonderframe √

13 อยากเป็นคนสาํคญัของเธอ(ล.IWannaBeSupในวันทโีลกมันเงยีบเหงา แคม่เีธอเดนิเขา้ ยปิโซ อรยิก์นัตา มหาพฤกษ์พงศ์ √

14 เกยีวกนัไหม (YOU?) องิค ์วรันธร X

15 YOUniverse(จักรวาลเธอ) สบตากนัเพยีงไม่นาน จะตกหลมุรักกนัไดไ้หม นนน กรภทัร ์เกดิพันธุ์ √

16 ไม่มนียิาม เคยมบีางคนเขาบอกฉัน นยิามความรัก เต ตะวัน, นวิ ฐติภิมู ิ √

17 รักไปทําไม ซบันําตาทไีหล บ่อยไปหรอืเปลา่ ทฟีมูฟาย แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

18 นแีหละความรัก (This is Love) เหมอืนว่าโลกหมุนเร็วทงัทไีม่มอีะไร ธนัชชยั วจิติวงศท์อง (ม่อน) √

19 ยังคดิถงึ...(same) มารค์ ธัชพล X

20 Happy Anniversary Happy anniversary baby Happy anniversary ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

21 ดวงจันทรก์ลางวัน(Aftermoon) ดวงจันทรใ์นยามกลางวัน อาจจะมองไม่เห็น GETSUNOVA, วโิอเลต วอเทยีร์ √

22 เคยีงกนั (ละครลกูกรุง) สดุขอบฟ้าหรอืใตธ้ารา หมนืภผูา กนั นภทัร, D-GERRARD √

23 เขา้ใจใชไ่หม รูม้ยั ทกุครงัตอนทเีธอมองสบตา เฟียด พัทธดนย ์จันทรเ์งนิ √

24 พรุ่งนีทกุวัน (ล.ซรีสี ์Waterboyy) พรุ่งนีจะเป็นอย่างไร ก็ฉันไม่เคยใสใ่จ ชชัชวศิ เตชะรักษ์พงศ(์วคิเตอร์ √

25 ความลบัในใจ(เพลงประกอบซรีสี ์Sotusแมพู้ดไม่ได ้ว่าเราตา่งคนก็รักกนั กนั อชริวชิย ์สาลวิรรธนะ;แอมป์ ภรูกิลูกฤษฎ ์ชศูกัดสิกุ√

26 รักทรีอวันลา ณเดชน ์คกูมิยิะ X

27 ฝืนตวัเองไม่เป็น นนท ์ธนนท์ X

28 ใหร้ักปรากฎตวั มใีครคนหนงึทอียู่ขา้งๆ ดว้ยความ สงิโต ปราชญา เรอืงโรจน์ √

29 จําฉันไดห้รอืเปลา่ (ละคร Happy Birthdayคนทเีคยห่วง กลายเป็นห่างเหนิ อา้ย สรัชนา อภสิมัยมงคล √

30 ภาพเกา่ (Photograph) คดิถงึเมอืตอนทฉัีนตนืนอนและหันไปพบเธอ คชา นนทนันท์ √

31 LIES ETC X

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

33 อยากใหเ้ธอเจอคนแบบเธอ อยากใหท้รมานเจ็บปวด จนลกึซงึ จนเขา้ใจ อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์ √

34 บทเรยีนจากนําตา รูท้งัรูใ้ชไ่หมว่ารักครังนตีอ้งจบลง แอมป์ ภรูกิลูกฤษฎ ์ชศูกัดสิกุ √

35 เธอเขา้ใจหรอืเปลา่ อาจจะเวนิเวอ้ อาจจะเยอะไป อะไรทไีดทํ้า มาตงั ระดบัดาว √

36 เขา้ใจได(้It's ok) cover ถงึฉันทําใหเ้ธอมากกว่านี ถงึฉันจะ Doublebam √

37 ถา้ฉันเป็นเธอ มันคงไม่มปีระโยชน ์ทจีะดงึดนัตอ่ไป นวิ นภสัสร ภธูรใจ, จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

38 ไม่อยู่ในชวีติแตอ่ยู่ในหัวใจ กว่าจะผ่านจะพน้วันเวลา ทจีะยอมรับ ลลุา √

39 ไม่รูใ้ชเ่ธอไหม ตนืลมืตาขนึมาทกุวันตอ้งพบเจอ ว่าตวัเอง พัดชา เอนกอายุวัฒน์ √

40 หัวใจของเธอ (ละครหัวใจศลิา) ลองมองใหล้กึลงไปไดไ้หม ลกึเขา้ไป ตอ่ ธนภพ √

41 ไม่อยากพูดว่ารักใหรู้ส้กึดี อยากดแูลวันไหนทเีธอป่วย เมฆ จริกติต ิถาวรวงศ์ √

42 รักหลบั (ซรีสีเ์จา้หญงิเม็ดทราย) เธอกอดเกยีวฉันไว ้จนร่างกายเราใกลก้นั แดน วรเวช ดานุวงศ์ √

43 เจา้หญงิของใครซกัคน ความว่างเปลา่ ความเงยีบงัน ในทกุวัน ขนมจนี กลุมาศ √

44 Truth Or Dare อาจจะมอียู่บางความลบัทตีอ้งเก็บไว ้ ตน้ ธนษิต √

45 ปก (ซรีสี ์BLACKLIST ) ไม่เขา้ใจ ทําไมใครใครก็พูดกนั บอกว่าฉัน แกงสม้ ธนทตั √

46 มแีคเ่รา ฟักกลงิ ฮโีร่, LAZYLOXY, OG-ANIC X

47 รักเธอเทา่ทเีธอไม่รัก รักเธอเทา่ทเีธอไม่รัก รูส้กึเทา่ทเีธอ แบมแบม The Voice √

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

49 อย่างนีส ิ(Ouch!) ใหไ้ดอ้ย่างนีส ิอย่างนีส ิมันตอ้งอย่าง Hi-U, PMPEEM, JAY, JUNG √

50 ไม่อยากเป็นของใคร เดนิตวัคนเดยีวก็มคีวามสขุแบบฉันเอง ยปิโซ อรยิก์นัตา มหาพฤกษ์พงศ,์ พุฒชิยั เกษตรสนิ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263028 ทําซํา

วันทวีาง 28/5/2563 1 ฤดรูอ้น บ่อยครังทใีจ เดนิออกไปไม่มองขา้งทาง PARADOX √

2 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไม่รูอ้ะไร ทําใหเ้ราตอ้งผ่านมาพบ The Bottom Blues √

3 ยังว่าง ยังว่างๆอยู่ ยังว่างๆอยู่...ทําไมทําไม บ ีสกุฤษฏ ิวเิศษแกว้ √

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

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

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

7 HULA HULA Hula Hula Hoo la la la ไปทะเล 2005 ทวิา Hula Hula √

8 คดิถงึนะ เหม่อมองทอ้งฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คลอ้ยไป คณติกลุ เนตรบุตร(แพรว) √

9 คดิมาก บอกกบัฉันไดม้ัยว่ามันเป็นความจรงิ ปาลม์มี X

10 ยมิ ปา ดบั ปา ด ีดบั ปา...ก็เคยมนัใจ Jetset'er √

11 ฮู ้ฮู ฟ้าไรด้วงดาว ความมดืเทาบางทกี็ทําให ้ POTATO √

12 รักคําโตโต นับตงัแตว่ันนัน วันทเีราไดพ้บกนั ลลุา;เบน ชลาทศิ √

13 รักเธออยู่ด ี(ประกอบละครปัญญาชนกน้ครัวรักเธอ เธอไม่รู ้อยู่อย่างคนทไีม่มี โตโน่ ภาคนิ คําวลิยัศกัด ิ √

14 ยงิรูจ้ัก ยงิรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําว่าเธอทําไดอ้ย่างไร DA endorphine √

15 ไม่พูดก็เขา้ใจ (ล.ตะวันฉายในม่านเมฆช.ทกุๆเชา้ทตีนืมา ฮัมเพลงเดมิซําไปมา โต ๋ศกัดสิทิธ;ิคณติกลุ เนตรบุตร(แพรว) √

16 ร่มสเีทา ฉันเฝ้าถามความสขุอยู่ทไีหน KLEAR X

17 คณุและคณุเทา่นัน เห็นใครๆเขาบอกว่าคนน่ารักชอบเอาแตใ่จ แกงสม้ ธนทตั √

18 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตเูจอเธอยนืถอืประคองชอ่ดอกไม ้ KLEAR;POLYCAT √

19 กะทนัหัน แปลกแตจ่รงิ สงินไีม่น่าจะเกดิขนึ Lowfat;ฟิลม์ บงกช เจรญิธรรม;รุจ ศภุรุจ เตชะตานนท์√

20 คงเดมิ (นังเลน่ Version) กบัวันเวลากบัฟ้าทเีปลยีน POTATO √

21 อาการรัก (ล.ธรณีนนีใีครครอง) ใจมันลอยทงัวัน นีฉันกําลงัเป็นอะไร ญาญ่า อุรัสยา เสปอรปั์นด์ √

22 ทรีัก ทตีรงนนัีนมแีตค่วามรัก ตงัแตว่ัน ปราโมทย ์ปาทาน;แพตต ีอังศมุาลนิ √

23 รักคําเดยีว รักคําเดยีว ทเีปลยีนแปลงทกุทกุอย่าง ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);25 Hours √

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

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

26 ทะเลก็ใกล ้และเธอก็เศรา้ มอีะไรในใจรเึปลา่ คดิจะเลา่ใหฟั้ง วรรธนา วรียวรรธน √

27 วันสขุ ใหด้าวบนฟ้ามาแทนแสงเทยีน มลีมเย็นๆ กอ้ย รัชวนิ วงศว์ริยิะ √

28 ตา่ง ไม่คอ่ยอ่อนหวาน ไม่เคยมคํีาซงึๆ KATIE PACIFIC;สงิโต นําโชค √

29 ใหเ้ธอ ฟ้าและทอ้งทะเล กบัลมนันมอียู่ โอง ณัชชา โจชศูรี √

30 ดอีย่างไร (Chill Version) กดเบอรไ์ปจะคยุกบัเธอ อยากเคลยีร์ ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน) √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
Season Summer Breeze
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31 10 Things หนงึ ฉันตอ้งใชแ้ว่นตาสเีทา เอาไว ้ วรรธนา วรียวรรธน √

32 ทะเลแสนหวาน ทะล...ผูกใจสองเรา..หมู่เกลยีวคลนื PARADOX √

33 เพงิจะรู ้ ก็ปากมันด ีแกลง้ทําเป็นเขม้แข็ง ก็แกลง้ คณติกลุ เนตรบุตร(แพรว) √

34 ไม่ตอ้งไปทะเล กอ่นเคยคดิว่าทะเลก็คอืทีๆ  ฉันพักในใจ ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน) √

35 รักแบบไม่ตอ้งแอบรัก เอารูปใสล่งมอืถอื พมิพข์อ้ความไม่ไดส้ง่ นท พนายางกรู √

36 อยู่ๆก็มาปรากฏตวัในหัวใจ (ล.รอยมารเธอไม่ใชค่นทฉัีนเฝ้ารอ เธอไม่ใช่ พจิกิา จติตะปุตตะ (ลกูหวา้) √

37 YOU YOU YOU เก็บเอารอยยมิเธอมาเรยีงรอ้ย ภทัรว ีศรสีนัตสิขุ (เอติ);Ammy The Bottom Blues√

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

39 มันคอืความรัก ฉันเองก็งง ไม่เคยเป็นแบบนเีลย ลลุา √

40 คงจะดนีะ (ล.รักนหีัวใจมคีรบี) อยู่บนโลกกลมๆบางครังฉันก็งง พจิกิา จติตะปุตตะ (ลกูหวา้) √

41 เอ่อ เอ่อ คอืว่า ฉัน..รักเธอ(ล.เลดบีา้นอาจจะดปูากรา้ย แตเ่ธอรูม้ยัว่าขา้งใน The Bottom Blues √

42 เธอคอืดวงตะวัน เธอคอืดวงตะวันยามเชา้ เป็นรอยยมิที Crescendo;นวิ นภสัสร ภธูรใจ √

43 ปา ด ีด ีดบั ขอเธอ ขอเธอ อย่าเพงิเดนิผ่าน The Bottom Blues √

44 สองใจรวมกนั (ละครฟ้ากระจ่างดาว) ช.ใจเธออยู่ขา้งซา้ยของเธอ ใจของฉัน เอก Season 5;ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE √

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

46 เลน่ของสงู (ละครแจ๋วใจรา้ยฯ) รูว้่าเสยีง แตค่งตอ้งขอลอง รูว้่า KLEAR √

47 โปรดสง่ใครมารักฉันที จะตอ้งเหงากนั อกีนานไหม INSTINCT √

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

49 โยกยา้ย (2002 version) โยกยา้ย โยกยา้ย โยกยา้ยมาสา่ยสะโพก DAJIM √

50 ยังโสด รอคนจะมาคนจะมามองตา รอใครจะมา OLIVES √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G1763007 ทําซํา

วันทวีาง 28/5/2563 1 คนมคีูท่อียู่คนเดยีว มแีฟนแลว้ สถานะนีกะบ่ไดปิ้ดบัง ตา่ย อรทยั √

2 สญัญานําตาแม่ คอืจังบาปขชีา้งสบูยา เขา้มายําใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

3 เสยีงแคนทหีนองคาย โอย้นอ้..เสยีงแคนคอืหม่วนแทห้นอ ศริพิร อําไพพงษ์ √

4 อา้ยเพงิรู ้หรอืเจา้เพงิทํา ความในใจทเีขาสง่ไลนม์าทกั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

5 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

6 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

7 นอ้งฮักเขา ตอนอา้ยบ่ฮัก นอ้งฮักเขาตอนใด ๋มันจุกเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

8 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

9 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กบัเธอ ใจยังอ่อนแอ ยังแพค้ําว่าคดิถงึ เอนิขวัญ วรัญญา √

10 บอกรัก..แตบ่่รูส้กึว่ารัก บ่ใกลบ้่ไกล แตเ่หมอืนหายไปจากชวีติ ตา่ย อรทยั √

11 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

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

13 อา้ยตวัว่าฮักนอ้ง(Cover) เบงิเพนิเวา้พุ่นน่ะ กะเบงิเพนิหา เวยีง นฤมล √

14 มันฮักแตเ่จา้ฮูบ้่ คํากะเลกิสองคํากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

15 ฝ้ายผูกแขนเปือนเหงอื ฝ้ายผูกแขนเสน้ขาว ทมีันเกา่จนผูส้าวถาม เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

16 ฮักหลาย อา้ยกะละ่บ่เซาตวั นอ้งกะละ่บ่เซาโง่ ตา่ย อรทยั √

17 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

18 เอนิชอืเขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

19 แผลเป็นวันวาเลนไทน์ ไม่อยากใหถ้งึวันวาเลนไทน์ ตกัแตน ชลดา √

20 รองเทา้หนา้หอ้ง ประตหูอ้งเชา่มรีองเทา้สองคูเ่คยีงกนั มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย √

21 คอืเจา้เทา่นัน ดนัดน้มาแสนไกล ดว้ยจุดหมายเพอืเป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

22 อยากใหเ้ธอเขา้ใจ ผูช้ายคนนอียากเป็นคนดขีองเธอ ไมค ์ภริมยพ์ร √

23 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

24 ตน้ทางคอืฮัก ปลายทางคอืเฮา เบงิทางสไิปคอืไกลแทน้อ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

25 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

26 พชีายชวัคราว ยมืเป็นพชีายไดไ้หมชวัคราว ตา่ย อรทยั √

27 ไม่ใชแ่ฟนทําแทนไม่ได ้ ก็อยากดแูลใหม้ากกว่านเีหลอืเกนิ ตกัแตน ชลดา √

28 ผเีสอืใจรา้ยกบัดอกไมใ้จอ่อน นเีรารักกนั หรอืเพยีงแคฉั่นรักเธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

29 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆ เบอรนี์มใีหเ้สมอ หนักใดทใีจ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

30 รูว้่าเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลอืเกนิหาเศษความจรงิใจ จากแววตา ตา่ย อรทยั √

31 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

32 ปรญิญาเจ็บ ถงึบ่ฮูจ้รงิแตล่กูผูห้ญงิทกุคนรูส้กึ ศริพิร อําไพพงษ์ √

33 อาลยับัวเขยีว อา้ยเหงา...เหมอืนขา้วขาดฝนตน้เหยีว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

34 โทรหาแหน่เดอ๊ โทรหาแหน่เดอ๊ จําเบอรโ์ทรนอ้งไดบ้่ ตา่ย อรทยั √

35 นอ้งมากบัคําว่าใช่ บ่เสยีใจเลย ทเีคยอกหัก เมอืได ้ ไหมไทย ใจตะวัน √

36 เจ็บนีไม่มวีันจาง ไม่รอ้งไดไ้งก็มันเสยีใจไปแลว้ ตกัแตน ชลดา √

37 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

38 นักสู ้ม.3 เป็นสามัญชนคนจนไม่มนีามบัตร ไมค ์ภริมยพ์ร √

39 ทําบาปบ่ลง บุญบ่สมอา้ย คดิไปปวดดวงแด พอ้ฮักแท ้ เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

40 โลโซโบวร์ัก ละ่คดึหยังหลายใหม้ันยาก สาวกคนอกหัก ศริพิร อําไพพงษ์ √

41 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

42 ปรญิญาใจ ไดฮ้ักกบัอา้ยเหมอืนใจไดป้รญิญา ศริพิร อําไพพงษ์ √

43 กนิขา้วหรอืยัง กนิขา้วแลว้ยัง กําลงัเฮ็ดหยังนอ้อา้ย ตา่ย อรทยั √

44 ยามทอ้ขอโทรหา อย่าใหถ้า่ดนหลายรับสายแน อย่าให ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

45 คนอ่อนไหว..กําลงัใจสาํคญัทสีดุ หนักจรงิๆแกว้ตา กบัทกุเวลาทหีายใจอยู่ ไหมไทย ใจตะวัน √

46 มากอ่นไดห้นา้ มาชา้ไดใ้จ ดกีว่าก็แคม่ากอ่นนอกนันถกูบนัทอนใจ ศริพิร อําไพพงษ์ √

47 ไม่รอ้งไห ้ไม่ใชไ่ม่เจ็บ เจ็บแคไ่หน ตอ้งยอมแคไ่หน ใครเขา ตา่ย อรทยั √

48 เขายงิใช ่อา้ยยงิเจ็บ อา้ยรูส้กึเหงา วันทเีจา้ถกูเขาหาเจอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

49 ยังฮักคอืเกา่ ถงึปัจจุบันบ่โทรหากนัคอืวันกอ่น กอ่น มนตแ์คน แกน่คนู √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
บนัทกึวนัวาน ขบัขานเพลงคร ู"สลา คณุ
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50 หนา้ไมคส์ายเกา่ หนา้ไมคส์ายเกา่ขอเพลงเศรา้ใหใ้จเหงา ตกัแตน ชลดา √

51 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห้นอ ทงิใหห้นา้จอว่างงาน กา้นตอง ทุง่เงนิ √

52 หนา้จอรอสาย โหลดเพลงรอสายทมีคีวามหมาย ตา่ย อรทยั √

53 รอเดอ้คนดี มสีมองกบัสองแขน มคํีาว่าแฟนเป็นตน้ทนุใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

54 วันเวลา..ฆา่ความคดิถงึบ่ตาย เพราะวันเวลา ฆา่ความคดิถงึบ่ตาย ไหมไทย ใจตะวัน √

55 อกหักจากคาเฟ่ ลมืแขกโตะ๊สแีลว้หรอืคนดชีอืเก๋ ไมค ์ภริมยพ์ร √

56 กระเป๋าแบนแฟนทงิ คนรักจากลาตอนชะตาของพตีกตาํ เอกราช สวุรรณภมูิ √

57 ผูบ้่าวเหรยีญบาท อา้ยคนขายแรงเงนิแบงคบ์่แน่นกระเป๋า ศร สนิชยั √

58 คอยทางทนีางรอง ใจผูส้าวอําเภอนางรอง ถกูความหม่นหมอง ดอกออ้ ทุง่ทอง √

59 ตดิ ร.วชิาลมื วธิลีมืเขาจะเขา้โรงเรยีนทไีหน เอนิขวัญ วรัญญา √

60 ชวีติเพอืชาต ิหัวใจเพอืเธอ วันเกณฑท์หาร อา้ยจับไดใ้บแดง มนตแ์คน แกน่คนู √

61 O.K.บ่อา้ย จักแม่นลมอันใด พัดหอบเอาอา้ยมาให ้ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

62 บ่มสีทิธเิหนอืย หนักครับพ.ี.แตบ่่มสีทิธเิหนอืย ไหมไทย ใจตะวัน √

63 เธอกอดกบัใคร บนหัวใจของฉัน ถงึยังไม่รู.้.ว่าเขาเป็นใคร แตรู่ส้กึ ตา่ย อรทยั √

64 อยากกอดผูช้ายคนนจีังเลย ความรูส้กึบอก ว่าชอบคนนจีัง ศริพิร อําไพพงษ์ √

65 อยู่กบัเขาเหงาดว้ยหรอื จบกนัไปไหนว่าจบกนัไง แลว้ทําไม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

66 คนกําลงันอ้ยใจ เธอไม่เหมอืนเกา่แตอ่ยากใหเ้ราเหมอืนกอ่น เอนิขวัญ วรัญญา √

67 ขอเจ็บครงึใจ ความหลอ่บังตา นอ้งเลยศกึษาประวัต ิ รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

68 สญัญากบัใจ จะไม่กลบัหลงัถา้ยังไม่ไดด้ ีเอ่ยถอ้ยคํา จอมขวัญ กลัยา √

69 นังเฝ้าเขาจบี ไผโทรมานอ้คอืเวา้นําเขาม่วนแท ้ เอกพล มนตต์ระการ √

70 แด.่.คนทอีา้ยฮัก คนตงัใจทงิเสยีใจบ่จรงิดอกสาว มนตแ์คน แกน่คนู √

71 อยู่ในใจเสมอ ขอบคณุหลายๆทใีหร้ักมาอุม้ช ูเตมิคําว่า ตา่ย อรทยั √

72 ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ทอ่งคําเตมิฝัน จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

73 นักเรยีนหลงัหอ้ง นักเรยีนหลงัหอ้งเจา้ของเหรยีญทอง บวิ พงคพ์พิัฒน ์คงนาค √

74 โชวเ์บอรไ์ม่โชวใ์จ เห็นแตเ่บอรโ์ชวค์นโทรไม่รูอ้ยู่ไหน ดวงจันทร ์สวุรรณี √

75 ขายแรงแตง่นาง สองมอืคนจนจะทนเพอืเจา้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

76 แพใ้จคนดี มอบคําว่าแฟนตอบแทนความดขีองอา้ย ศริพิร อําไพพงษ์ √

77 เขยีนฝันไวข้า้งฝา เขยีนตดิฝาหอ้งว่าตอ้งสูไ้หว ลกูตอ้งทํา รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

78 สรา้งฝันดว้ยกนับ่ ฮูบ้่นอ้นาง อา้ยแอบแตง่ตงัเจา้เป็น มนตแ์คน แกน่คนู √

79 สูเ้พอืนอ้งไดไ้หม (เกรนิ)หากใจมรีัก อุปสรรคคอืยากําลงั ศริพิร อําไพพงษ์ √

80 นักสูห้ัวใจเซงิ ทกุขก์็ทนจนก็สู ้ยมิเพอือยู่บนเสน้ทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX1763008 ทําซํา

วันทวีาง 28/5/2563 1 สงัหารหมู่ SODA5 (โซดาไฟ) X

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

3 ศพไรญ้าติ ออย แสงศลิป์ X

4 สญัญาณอันตราย แชตบ่อ่าน ทกัไปบ่ตอบ กะคงสบิ่สาํคญั ตา่ย อรทยั √

5 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

6 สเตตสับ่เคยเปลยีน โพสตฮ์ักเจา้มอืละ่สหีา้เทอื บ่เคยเบอื ไมค ์ภริมยพ์ร √

7 ไสว่าสบิ่ถมิกนั กอ้ง หว้ยไร่ X

8 เอนิชอืเขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

9 ไมอ้่อยไฟ คูแ่ฝดโอเอ X

10 แผ่นดนิไหวในใจอา้ย ตา้ร ์ตจว. X

11 อา้ยตวัว่าฮักนอ้ง บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

12 ผูบ้่าวเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

13 ผูส้าวเกา่ เมย ์จริาพร X

14 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

15 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนษิ X

16 ใจสเิพ ลําไย ไหทองคํา X

17 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

18 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

19 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

20 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

21 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

22 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

23 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

24 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

25 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

26 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

27 ขดีอันตราย ออย แสงศลิป์ X

28 สอ่งเฟส เตะ๊ ตระกลูตอ X

29 แคอ่า้ยหวนั บ่แมนหาแนวมาว่าให ้บ่แมนว่าบ่เซอืใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

30 มันฮักแตเ่จา้ฮูบ้่ คํากะเลกิสองคํากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

31 รักแทบ้่ไดแ้ปลว่าโง่ ผดิมากไหมทรีักเขาจนหมดใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

32 นําตาหยดยังกด like รูเ้ต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได ้ ตา่ย อรทยั √

33 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

34 ถมินอ้งไวต้รงนลีะ่ อา้ยเมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

35 ผ่านมาแคใ่หจํ้า เธอแคเ่พยีงหลงทางอา้ยแคย่่างเขา้มา กา้นตอง ทุง่เงนิ √

36 นอ้งมผัีวแลว้ สองขาคูน่ ีทมีันเคยเดนิเคยีงอา้ย ดอกออ้ ทุง่ทอง √

37 สงันําตาไม่ได ้ เป็นแคค่นทเีคยสาํคญั เป็นความฝันทเีกอืบ เอนิขวัญ วรัญญา √

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

39 ผูส้าวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
รวมเพลง ลกูทุง่ดงั ปงัโดนใจ
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40 ผูส้าวขเีหลา้ เมย ์จริาพร, วงค ์ชนะกนัต์ X

41 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

42 บักแตงโม โอ.้.นันมันบักแตงโม โอ.้.นันมันบัก วงฮันแนว X

43 ภาวะแทรกซอ้น ออย แสงศลิป์ X

44 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

45 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

46 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

47 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

48 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

49 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

50 เกดิมาเพอืฮักอา้ย อยากสถิามหัวใจเจา้ของ เป็นหยังตอ้งทน กา้นตอง ทุง่เงนิ √

51 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กบัเธอ ใจยังอ่อนแอ ยังแพค้ําว่าคดิถงึ เอนิขวัญ วรัญญา √

52 ลําซงิสายโสด บ่อยากใหไ้ผเห็นนําตา บ่ใหไ้ผฮู ้ ตกัแตน ชลดา √

53 เลกิกบัอา้ยมันง่ายกว่า เหลา้มันดตีอ่ใจ แตม่ันกะทํารา้ยตบั กะสา่ง ลํายอง หนองหนิห่าว √

54 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

55 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

56 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

57 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

58 ใหเ้อนินอ้งว่า..ผูส้าวเกา่ อย่าตกใจเดอ้ ถา้เปิดไลนเ์จอชอืผูส้าว ศริพิร อําไพพงษ์ √

59 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

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

61 อา้ยเขยีนอ้งถมิ บ่แม่นลกูฟตุบอลแตน่อ้งกะโดนเขยี กา้นตอง ทุง่เงนิ √

62 บ่อยากเจอหนา้คูก่รณี เธอบ่ตอ้งมาทกัแคอ่ยากถามว่าเป็นยังไง มนตแ์คน แกน่คนู √

63 ฮักหลาย อา้ยกะละ่บ่เซาตวั นอ้งกะละ่บ่เซาโง่ ตา่ย อรทยั √

64 สาํคญักว่าลมหายใจ เหมอืนเกดิมาเพอืรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

65 คนนเีมยีเฮา Cover เฮาบ่ไดโ้ง่ เฮาฮูว้่าโตคดึหยัง สเิวา้สู่ ศร สนิชยั √

66 สเิอาผัวใหม่ เมอืย...กะบ่ฮูส้บิอกกบัไผ เขา้นอน ดอกออ้ ทุง่ทอง √

67 บ่ฮักกะใหห้ลโูตน คนบ่ฮูจ้ักกนัรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุง่เงนิ √

68 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

69 ตะดนไป่ ขนับ่เห็นกบัตากะคงบ่เชอืว่านอ้งตวักนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

70 มันแปลว่าฮัก ไผว่าโงไ่ผว่าบ่เจยีมตวั...กะสา่ง ตร ีชยัณรงค์ √

71 หมาวัด ไดแ้ตถ่ามเจา้ของสมุอื ว่าเฮาคอืเป็นคน ลําเพลนิ วงศกร √

72 มแีฮงใจ แคอ่ยากไดย้นิคําว่าฮักเธอสเิบอืกนับ่นอ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

73 ผูบ้่าวนนิจา มอืสมิากะมา มอืสหิายกะหาย ตา่ย อรทยั √

74 กงิไมบ้่วเิศษ อา้ยเวา้หยังบ่ได ้อา้ยเฮ็ดหยังบ่ได ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

75 อา้ยตวัว่าฮักนอ้ง บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

76 กลบัไปก็เป็นสาํรอง อา้ยวดิโีอคอล มาออ้นมางอ้ ตา่ย อรทยั √

77 ใหเ้ขาไปหรอืใหอ้า้ยเจ็บ ซอยถามหัวใจเจา้ใหอ้า้ยแหน่ ว่ายังแคร์ มนตแ์คน แกน่คนู √

78 กอ้นขฟ้ีา อยู่ใตฟ้้ากะบ่ไดย้่านฝน ฮักผูล้างคนเลยบ่ เตา๋ ภศูลิป์ √

79 ของอา้ยหรอืของถมิ อา้ยคอืหลอ่แทเ้ด ้อา้ยคอืดแีทน้อ้ เวยีง นฤมล √

80 นาทง่นอ้ย ถา้หากเบงิว่าเขานันบ่แม่น คนสฝิาก ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263033 ทําซํา

วันทวีาง 28/5/2563 1 คนมคีูท่อียู่คนเดยีว มแีฟนแลว้ สถานะนีกะบ่ไดปิ้ดบัง ตา่ย อรทยั √

2 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

3 อา้ยมันหมอลํา อา้ยฮอ้งบ่เกง่ เดอ้..เพลงอนิด ีเพราะใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

4 อา้ยตกหลมุฮักเจา้ซมุอื คอืดแีทห้นอ ไดต้นืพรอ้มเจา้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

5 เสยีงแคนทหีนองคาย โอย้นอ้..เสยีงแคนคอืหม่วนแทห้นอ ศริพิร อําไพพงษ์ √

6 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

7 จังใดเ๋จา้กะเซาฮัก คนัเจา้บ่ลําเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

8 นอ้งเกง่กะดอ้ ทอีา้ยเห็นนอ้งเป็นบ่สว่งก็แคอ่าการ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

9 บักขใีห ้ เบนซ ์เมอืงเลย X

10 เตรยีมเป็นแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

11 สญัญาณอันตราย แชตบ่อ่าน ทกัไปบ่ตอบ กะคงสบิ่สาํคญั ตา่ย อรทยั √

12 มันเป็นย่อนหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีว่าเจา้มผูีใ้หม่แลว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

13 เอนิชอืเขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

14 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภยั X

15 จองศาลาใหอ้า้ยแน บ่ไดม้าเฮ็ดหนา้ซกิงกิ...เพอืเรยีกรอ้ง ลําเพลนิ วงศกร √

16 ศพไรญ้าติ ออย แสงศลิป์ X

17 ฮักกแูหน่ เบนซ ์เมอืงเลย X

18 แสงบงัไฟ แสงทสีะทอ้นออกจากผนืนํา สอ่งสว่าง เอนิขวัญ วรัญญา √

19 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบ่แม่นกปัตนัอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก ลําเพลนิ วงศกร √

20 ย่านรถไฟชนกนั ทบี่กลา้โทรไปย่อนว่าย่านสายมันซอ้นกนั เบลล ์นภิาดา √

21 G P เฮ็ด คยุกนัในแชต็ไดค้ราวหนงึ อา้ยคอืจัง เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

22 ยา้นเด ้ เตะ๊ ตระกลูตอ X

23 อย่าลมืกนัเดอ้ คดิจังไดห๋นอ..คอืมากดไลกใ์หอ้า้ย ลําเพลนิ วงศกร √

24 พอเหลอืบ่ ฮู.้..ว่าบ่อาจเป็นตวัจรงิของอา้ย เอนิขวัญ วรัญญา √

25 มันจบแลว้ บกิไบด ์สายลํา X

26 คําเวา้สูข่วัญ เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √

27 สญัญานําตาแม่ คอืจังบาปขชีา้งสบูยา เขา้มายําใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

28 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

29 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
อสีานฮติ มหานยิม
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30 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

31 ทกุลมหายใจ คูแ่ฝดโอเอ X

32 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

33 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

34 สรา้ง ตกึนอีา้ยกะสรา้ง ตกึนันอา้ยกะสรา้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

35 รถบ่มนํีามัน จ๊อบ เสกสนัต์ X

36 นักเลงบ่ย่าน ณ เวลานีทหีนา้ฮา้นหมอลํา สถานการณ์ ลําเพลนิ วงศกร, แร็พอสีาน √

37 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

38 สเตตสับ่เคยเปลยีน โพสตฮ์ักเจา้มอืละ่สหีา้เทอื บ่เคยเบอื ไมค ์ภริมยพ์ร √

39 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

40 นลินัดอน คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวัน ตา่ย อรทยั √

41 วาสนา คูแ่ฝดโอเอ X

42 ทอ่งไดท้กุคํา จําไดท้กุครัง ตงัแตม่อื ทอีา้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอนิขวัญ วรัญญา √

43 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

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

45 หมาใตต้ะหลา่ง บ่แม่นบ่ฮูว้่าเจา้บ่ฮักอา้ยแลว้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

46 สามัญบ่สาํนกึ ทงัๆทใีจ มันทรมาน...เจยีนตาย ตร ีชยัณรงค์ √

47 ใหม้แีฮงโลดสู เรอืงเธอกบัเขาสใิหเ้วา้จังได ๋กะสไูด ้ แสน (นากา) √

48 บุญเกา่ ความฮักของคนสเิกดิขนึได ้ก็ยอ้นว่าใจ ลําเพลนิ วงศกร √

49 เลว ออย แสงศลิป์ X

50 #ขอแท็กแฟนเกา่ ตา้ร ์ตจว. X

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0563032 ทําซํา

วันทวีาง 29/5/2563 1 เสยีสละ จบแลว้ไม่มรีักของเราอกีแลว้ The Yers √

2 คนืทฟ้ีาสว่าง ความรัก ทเีธอไวใ้จ ไม่ว่าทกุข์ The Yers √

3 Loop เปิดเพลงนฟัีงอกีท ีทกุคราวทใีจฉันมอง The Yers √

4 เสพตดิความเจ็บปวด ยังไม่ตอ้งการไดย้นิเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

5 แอบรอ บอกกบัฉันท ีอะไรททํีาใหรู้ส้กึ The Yers √

6 ความลบัของเงา ไม่เคยมใีครมองเห็นความมดืมดิ The Yers √

7 เพยีงหนงึครงั จากวันทเีดนิจากลา สนิสดุคําว่าสองเรา The Yers √

8 TV กลนิจากนําหอมยังไม่เลอืนหาย The Yers √

9 ผตีากผา้ออ้ม ประกายสแีดงทมีันสาดเขา้มาในตาฉัน The Yers √

The Yers You
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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