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เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263040 ทําซํา

วันทวีาง 4/6/2563 1 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

2 ฮักหลาย อา้ยกะละ่บ่เซาตวั นอ้งกะละ่บ่เซาโง่ ตา่ย อรทยั √

3 ตวัไกล ใจฮักมัน บ่ไดไ้ปหา เพราะว่ายากงานททํีา บ่ไดใ้จดํา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ X

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

5 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

6 เคงิใจ สบิบา้นสา่ หา้บา้นลอื ว่าอา้ยบ่คอืเกา่ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

7 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

8 กรณกิาร์ อยู่กบัความเหงา เหมอืนคนทเีมานําตา มนตแ์คน แกน่คนู √

9 พระจันทรไ์ม่เต็มดวง นัน อนันต์ X

10 ไผ ง่ายๆแบบนีเลยนอ้ ถมิกนัจอ้ๆจังซกีะได ้ ตร ีชยัณรงค์ √

11 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร, เตะ๊ ตระกลูตอ X

12 ผูส้าวเกา่อย่าเวา้ดงั อ๋อมแอ๋ม ปิยธดิา X

13 สงิดึต ิ บ่ตอ้งยา้น นอ้งสไิปตเีขา นอ้งบ่เอาชวีติ เตะ๊ ตระกลูตอ X

14 คนบ่ฮูใ้จ อา้ยมักไปเทยีวไส เจา้นันกะฮูจ้ักดี เน็ค นฤพล √

15 หมาวัด ไดแ้ตถ่ามเจา้ของสมุอื ว่าเฮาคอืเป็นคน ลําเพลนิ วงศกร √

16 ตอ้งฮักใหส้ดุใจ - X

17 เมอืความฮักเกา่ นอ้งสเิหงาบ่ กอ่นจะปลอ่ยหัวใจเดนิทาง เคยีงขา้ง ศริพิร อําไพพงษ์ √

18 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

19 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

20 บ่ฝืนใจฮัก ถกืเจา้ถมิไป แตอ่า้ยกะยังฮักเจา้อยู่ ลําเพลนิ วงศกร √

21 ดกึหนิลงหว้ย ตา้ร ์ตจว. X

22 คําทบี่กลา้เวา้ ผูล้างคน เกดิมาเพอืเป็นเพอืนกนั เน็ค นฤพล √

23 ถมินอ้งไวต้รงนลีะ่ อา้ยเมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ตกัแตน ชลดา √

24 เขาขอไลน ์อา้ยขอลา เฝ้าสง่ไลนพ์่ายรักฝากใหเ้ธอ มนตแ์คน แกน่คนู √

25 บ่ฮักกะใหห้ลโูตน คนบ่ฮูจ้ักกนัรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุง่เงนิ √

26 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ศริพิร อําไพพงษ์ √

27 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

28 จดหมายฉบับสดุทา้ย แมน้หากเธอไดอ้่านจดหมาย ตา่ย อรทยั X

29 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

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

31 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

32 แพน็้อค ตา้ร ์ตจว. X

33 ทุง่นางคอย มองลบิลวิแถวทวิพนา ใกลค้ํายําสนธยา ตา่ย อรทยั X

34 คําขอ กอ้ง หว้ยไร่ X

35 คดิฮอดผูบ้่าวสะแบง ยามเมอืฟ้าคําแลง หอมดอกสะแบงแดง กา้นตอง ทุง่เงนิ √

36 รักพ่ายทแีกง่สะพอื นอ้งไปเทยีวสงกรานตท์แีกง่สะพอื ดอกออ้ ทุง่ทอง √

37 ลําซงิสายโสด บ่อยากใหไ้ผเห็นนําตา บ่ใหไ้ผฮู ้ ตกัแตน ชลดา √

38 ลําซงิลมืชาํ ละ่นังรถเหมากลบัคนืบา้น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

39 เมยีน กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

40 ยากสาํหรับอา้ย งา่ยสาํหรับเขา เพยีงแคอ่ยากม ีอยากมโีอกาสพบหนา้ ตร ีชยัณรงค์ √

41 ความคดึฮอดบ่เคยพาไผกลบัมา หยบิรูปวันเกา่ๆ ทเีฮาคูก่นัมาเบงิ เตา๋ ภศูลิป์ √

42 แคอ่า้ยหวนั บ่แมนหาแนวมาว่าให ้บ่แมนว่าบ่เซอืใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

43 ไปตอ่หรอืพอสาํนี อาม ชตุมิา X

44 นอ้งบ่ผูง้ามคอืเพนิ อยากมโีมเมน้ตไ์ดเ้ป็นแฟนอา้ย สม้ พฤกษา √

45 จอืแหน่ใจ ออยเลอร์ X

46 นอ้งตงัใจฮัก อา้ยตงัใจถมิ ทงิกนัง่ายๆ เห็นนอ้งเป็นไมไ้อตมิ เวยีง นฤมล X

47 เหงาบวกเหงาเทา่กบัฮัก เป็นจังใด ๋ใจเป็นหยังนอ้งจงัเผลอเศรา้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร,์ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

48 นําตาหยดยังกด like รูเ้ต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได ้ ตา่ย อรทยั √

49 ชว่ยขดุหลมุฝังถา้ยังสงสาร สภาพของอา้ยตอนนี คอือหีลคีอืจังผบีา้ ศร สนิชยั √

50 โหดเลวดี ถามเจา้ของเป็นหยังจังทนเขาคกั ดอกออ้ ทุง่ทอง √

51 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

52 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

53 กงิไมบ้่วเิศษ อา้ยเวา้หยังบ่ได ้อา้ยเฮ็ดหยังบ่ได ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

54 วาสนา คูแ่ฝดโอเอ X

55 ขดีอันตราย ออย แสงศลิป์ X

56 ใครหนอ หนอใคร ใครทปีลกุฉันใหต้นืตอนเชา้ ทกุวัน ไมค ์ภริมยพ์ร √

57 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

58 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

59 เคงิใจ สบิบา้นสา่ หา้บา้นลอื ว่าอา้ยบ่คอืเกา่ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

60 คําฮัก แซ็ค ชมุแพ X

61 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

62 เบดิแลว้บอ้...ฮัก เคยโพสต ์เคยแท็ก ถงึนอ้งอยู่ประจํา ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √
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63 สใิหอ้า้ยขาดใจ...พุน้บอ้ ใจดํา ดํา ดํา เอาหยังนอ้ทําหัวใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

64 หมาวัด ไดแ้ตถ่ามเจา้ของสมุอื ว่าเฮาคอืเป็นคน ลําเพลนิ วงศกร √

65 หนีซําไดก๋็ไปบ่พน้ กะอา้ยฮู ้โตด ีว่า อา้ยถกูมองว่าโงเ่ง่า เน็ค นฤพล √

66 อนีางเอย้ กอ้ง หว้ยไร่ X

67 ฮักกนัแฮงๆ เนสกาแฟ ศรนีคร X

68 ตวัจรงิขา้งใจ เห็นอยู่เดอ้ สายตาของเธอเวลาบังเอญิ ลําเพลนิ วงศกร √

69 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

70 ผูบ้่าวเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

71 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

72 ตวัไกล ใจฮักมัน บ่ไดไ้ปหา เพราะว่ายากงานททํีา บ่ไดใ้จดํา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ X

73 ฮักหลาย อา้ยกะละ่บ่เซาตวั นอ้งกะละ่บ่เซาโง่ ตา่ย อรทยั √

74 กรณกิาร์ อยู่กบัความเหงา เหมอืนคนทเีมานําตา มนตแ์คน แกน่คนู √

75 ฝากใบลา เนย ภสัวรรณ X

76 ภาวะแทรกซอ้น ออย แสงศลิป์ X

77 แพน็้อค ตา้ร ์ตจว. X

78 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

79 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

80 ดกึหนิลงหว้ย ตา้ร ์ตจว. X

81 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

82 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

83 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

84 ไผ ง่ายๆแบบนีเลยนอ้ ถมิกนัจอ้ๆจังซกีะได ้ ตร ีชยัณรงค์ √

85 2 คนสไิดบ้่ คูแ่ฝดโอเอ, เอ๋ พัชรพร X

86 ฝ้ายผูกแขนเปือนเหงอื ฝ้ายผูกแขนเสน้ขาว ทมีันเกา่จนผูส้าวถาม เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

87 อดเอา(ใหญ่แลว้) เอ๋ พัชรพร X

88 อหีลา่ขาเดง้ จนิตหรา พูนลาภ X

89 สงิดึต ิ บ่ตอ้งยา้น นอ้งสไิปตเีขา นอ้งบ่เอาชวีติ เตะ๊ ตระกลูตอ X

90 อย่าเอานําตามาตวัอา้ย อา้ยบ่แม่น บ่แม่นคนทเีจา้หวัง เมอืทกุ เจมส ์จตรุงค์ √

91 แคอ่า้ยหวนั บ่แมนหาแนวมาว่าให ้บ่แมนว่าบ่เซอืใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

92 คําทบี่กลา้เวา้ ผูล้างคน เกดิมาเพอืเป็นเพอืนกนั เน็ค นฤพล √

93 เขาขอไลน ์อา้ยขอลา เฝ้าสง่ไลนพ์่ายรักฝากใหเ้ธอ มนตแ์คน แกน่คนู √

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

95 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

96 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

97 ใหเ้อนินอ้งว่า..ผูส้าวเกา่ อย่าตกใจเดอ้ ถา้เปิดไลนเ์จอชอืผูส้าว ศริพิร อําไพพงษ์ √

98 บ่อยากเจอหนา้คูก่รณี เธอบ่ตอ้งมาทกัแคอ่ยากถามว่าเป็นยังไง มนตแ์คน แกน่คนู √

99 บ่ฮักกะใหห้ลโูตน คนบ่ฮูจ้ักกนัรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุง่เงนิ √

100 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263039 ทําซํา

วันทวีาง 4/6/2563 1 อยู่นีไง สงิหนงึทยีังตามหามานาน แคส่งิเดยีว ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

2 เพอ้ โชคชะตานําเธอกบัฉัน Jetset'er √

3 วุ่นวาย อยากจะกนิแตม่ันก็กนิไม่ได ้อยากจะนอน 25 Hours √

4 เทา่ไหร่ไม่จํา เคยเจ็บเคยเสยีใจมาเทา่ไหร่ ฉันลมืไป POTATO √

5 ปรารถนาสงิใดฤา อยู่เพอืความรัก หรอือยู่เพอืความฝัน COCKTAIL √

6 ความเงยีบดงัทสีดุ มคีําบางคําทเีก็บเงยีบงัน คอยเฝ้ารอวันที GETSUNOVA √

7 อย่าบอกว่ารัก หนาวเหลอืเกนิ ฉันหนาวหัวใจ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

8 ...กอ่น Supersub X

9 เขยีนในใจ รอ้งในเพลง แมไ้ม่รูว้่าเธออยู่ทไีหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

10 มคีวามสขุบนความทกุขข์องตวัเอง ก็เคยลองถามในใจฉัน ฉันไดอ้ะไร ดวิ อรุณพงศ ์ชยัวนิติย์ √

11 ทรมานตวัเอง ไม่รูทํ้าไมวันนีฉันฝันถงึเธอ ไม่รูทํ้าไม สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

12 นาทนีี ขอ ฉันขอเวลาฟังกนัสกัท ีขอไดไ้หมคนดี จัสตนิ ผ่องอําไพ √

13 ควันเหงา ในวันทพีบเจอคนมากมายง่ายดายแคป่ลายนวิ โอปอ ประพุทธ์ √

14 ไกล (Where) Clockwork Motionless X

15 Will you marry me ? ช.ยนิดทีรีูใ้นคําตอบ..ว่าเธอยนิยอม ปับ Potato;ลลุา √

16 รักมหาศาล เจา้คอืยอดดวงใจ เจา้ตอ้งโตขนึไป Zero hero X

17 หากโลกนีไม่มคีวามรัก(EverydayOccurrenceฉันยังยนืตรงนี ทเีคยมเีธอ LOMOSONIC;ธนชยั อุชชนิ √

18 คอยด ู(Waiting To See You) คดิอยู่ คอยเฝ้าด ูOh yeah ฝังอยู่ Daniel Didyasarin X

19 นําตาทว่มจอ มอง ทอ้งฟ้าคนืนแีสนเศรา้ ใจเอ๊ย TABASCO √

20 ดโูง่โง่ เหตกุารณ์มันผ่านไป สงิทเีหลอืคาใน 25 Hours √

21 พลดัพราก วันเวลาทหีมุนเวยีน เดนิผ่านมา LABANOON √

22 พายุหมุน อกีครงัทฉัีนลม้ลง อกีครังทตีอ้งทกุข์ The Yers √

23 เธอทําใหไ้ดรู้ ้(โฆษณาISUZU) เธอทําใหฉั้นโกรธ ทําใหฉั้นแอบยมิ POTATO, สหรัถ สงัคปรชีา(กอ้ง) √

24 ฝนโปรยปราย ทําไมฝนโปรยอย่างนี ทําไมยงิคดิยงิหนาว The Dai Dai √

25 ครงัหนงึไม่ถงึตาย ผ่านมากคีรงัทเีธอทําผดิสญัญา KLEAR √

26 สมดงัใจ สมดงัใจเธอหรอืเปลา่ ไดข้า่วว่าเขามี แอมม ีThe bottom blues √

27 First lady คนทแีสนด ีคนทน่ีารักอย่างเธอ คงจะมี เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

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

29 แบตสาํรอง (POWER BANK) ไม่เป็นไร ถา้เธอยังไม่เลอืกฉัน บอย Peacemaker √

30 จม ลลุา √

31 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทกุวันอยู่ตรงนี หนุ่ม กะลา √

32 ตอ้งหา้ม นฟ้ีาแกลง้กนัใชไ่หม โอปอ ประพุทธ์ √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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33 เวลา ตนืมาพบความจรงิ ว่าเธอทงิฉันไป COCKTAIL √

34 ไม่ว่าอะไร (Wish this love) wish this love could be forever and our ดวิ อรุณพงศ ์ชยัวนิติย์ √

35 กลบัมาไดไ้หม คําว่ารักทเีคยไดย้นิ จากนีไม่มอีกีแลว้ S.D.F √

36 ไม่เกยีวกบัเธอ ถามว่าฉันสบายดเีหรอ เธอจะใหต้อบเธอ นวิ นภสัสร ภธูรใจ, จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

37 อยู่ดดีกี็อยากรอ้งไห ้ ลดพัดมาแคเ่พยีงเบาเบา ดาวทกุดวง Sound Cream √

38 พลโูต บ่อยครังทมีองดวงอาทติยท์ดีแูสนไกล คชา นนทนันท์ √

39 พรบิตา x STAMP ทกุครงัทรีูว้่าดาวตก ทงัโลกจะมองขนี ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์), อภวิัชร ์เออืถาวรสขุ √

40 ทนไดท้กุที เจ็บและชาํมากคีรงั พลาดและพลงัมากหีน มาตงั ระดบัดาว √

41 ของตายในมอืเธอ ไม่อาจลมืใจ ไม่ใหค้ดิถงึ แตไ่ม่เป็นไร Bankk Ca$h √

42 สนิสดุคอืจุดเรมิตน้ x Big Ass จบลงแลว้ใชไ่หม เรอืงราว ทเีธอเคยไดว้าด ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์), Big Ass √

43 รักเธอใหน้อ้ยลง ฉันรูด้วี่าควรรักเธอใหน้อ้ยลง ทราย ฟาเรนไฮธ์ √

44 ไม่ตอ้งบอกฉันหรอก ไม่ตอ้งบอกฉันหรอก ฉันไม่อยากรูห้รอก พรมิ จันทรท์พิย ์แสงรังษี √

45 รอฉันหรอืเปลา่ เหตทุฉัีนไม่มใีคร เพราะว่าฉันไม่ลมืเธอ Bankk Ca$h √

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

47 สวรรคว์มิาน เดนิลําพังคนเดยีวเอาอกีแลว้ตวัเรา MUZU √

48 หมดคําถาม(Cover) ทนมาตงันาน ฉันรอมา The Answer √

49 คนืนี (In The Night) เวลายาวนาน ทชีวีติฉันมแีตค่วามมดืมน พลอยชมพู √

50 เธอไม่เคยรู ้[ชายไม่จรงิฯ] รักเธอแตเ่ธอไม่เคยรู ้ฉันรักเธออยู่ ใหม่ ดาวกิา √

51 First lady คนทแีสนด ีคนทน่ีารักอย่างเธอ คงจะมี เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

52 เพอ้ โชคชะตานําเธอกบัฉัน Jetset'er √

53 เหมอืนในวันเกา่ ฉันพรอ้มเดนิทางแลว้ เสอืผา้กบัรองเทา้ KLEAR √

54 จดหมายจากวันวาน ผ่านมาเนนินาน แตก่็ไม่นาน.. PARADOX √

55 รูด้วี่าไม่ดี ฉันแคค่นทเีธออาจมองไม่เห็น ฉันแคค่นที GETSUNOVA, YOUNGOHM √

56 เพลงพเิศษ อยู่ในคนืทพีเิศษ อยู่กบัคนทพีเิศษ SUPER GLUE(1) √

57 SNAP INK WARUNTORN X

58 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทกุวันอยู่ตรงนี หนุ่ม กะลา √

59 เกลยีด พยายามจะลมืทกุๆเรอืงราว The Yers √

60 คดิถงึ..อกีแลว้ (Ost.Wake Up ชะนีฯ)อยู่ๆมันก็ใจหาย อยู่ๆก็เสยีนําตา เบนจามนิ โจเซฟ วารนี์, ป๋อมแป๋ม √

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

62 Good Morning Teacher ครงันันฉันมเีธอทเีป็นคนสอน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

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

64 ควันเหงา ในวันทพีบเจอคนมากมายง่ายดายแคป่ลายนวิ โอปอ ประพุทธ์ √

65 ภาพจํา จากวันนันทเีธอผ่านมา โชคชะตาใหเ้รา ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

66 เราไม่รูจ้ักกนั เธอไม่รูจ้ักฉัน เราไม่รูจ้ักกนั ลลุา √

67 เรอืงระหว่างทาง หลายคนเดนิทางมาจากทแีสนไกล แตน่อ้ยคน ลลุา, ชาต ิสชุาต ิ(The Voice) √

68 แรงโนม้ถว่ง บนิไปในทอ้งนภา ใหไ้กลจนลบัสายตา 25 Hours √

69 อา้ว (Another Version) บบีเขา้ไป บบีนําตาแลว้บบีมอืฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

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

71 คนไม่จําเป็น อยู่ตรงนอียากเป็นคนทเีธอตอ้งการ GETSUNOVA √

72 พลโูต บ่อยครังทมีองดวงอาทติยท์ดีแูสนไกล คชา นนทนันท์ √

73 ยงิคยุยงิเหงา ในบางครังบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศกัดาทร √

74 เรอืงทขีอ (Another Version) ขอบคณุทเีธออยู่ ขอบคณุทไีม่ห่าง ลลุา √

75 วุ่นวาย อยากจะกนิแตม่ันก็กนิไม่ได ้อยากจะนอน 25 Hours √

76 เธอคอื มันเป็นเพยีงอารมณ์ ทคีนทวัๆไป ควิ สวุรีะ บุญรอด √

77 ดอีย่างไร กดเบอรไ์ปจะคยุกบัเธอ อยากเคลยีร์ ท ีJetset'er √

78 การเปลยีนแปลง ไม่เอาอกีแลว้ ฉันพอทกีบัความรัก ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

79 รา้ยก็รัก ทกุๆครงัทเีปิดดลูะคร มบีางตอนที Joey boy √

80 ลมืไปกอ่น วันทเีธอไดบ้อกลา วันทเีธอไดบ้อกมา Buddha Bless;เกรยีน Peace √

81 เจา้ชายนทิรา เพราะอะไร ยังไม่เขา้ใจว่าเหตใุด ETC √

82 เรอืงมหัศจรรย์ บนโลกนีมคีนเป็นลา้นคน ทกุคนมี วง SOFA √

83 รออยู่ตรงนี พยายามรูจ้ัก พยายามทกัทายกบัเธอ HUM √

84 สายลมไม่เห็นใจ รักเธอ แตไ่ม่รูต้อ้งทําเชน่ไร Calories Blah Blah √

85 วันฝนพรํา ฝนตก...ทําไมก็ยังตอ้งเดนิตากฝนคนเดยีว Basketband √

86 Stay อาจมฝีนทหีลน่มาชวัคราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

87 ประตู ก็รูว้่าเธอคงเจ็บกบัความรัก วันนเีธอคง ตอ้ล วันธงชยั อนิทรวัตร √

88 ฟ้าสง่ฉันมา เธอเป็นคนเดมิคนเดยีวทแีสนดี ปาลม์มี √

89 เบอื ใหม.่.. ไดม้าก็ใหม่ ไม่นานก็เกา่ SATURDAY SEIKO √

90 เรอืงธรรมดา ขอบคณุใครคนนัน ทเีขา้มาแคเ่พยีงลมๆ 25 Hours √

91 เรา สองสาม คน (ภาพยนตรเ์รา สองสาม คนเป็นรอ้ยเป็นพัน กนีาททีฉัีน ตอ้งฝัน อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

92 ยังไกล รูแ้ตว่่าหา้มใจไม่ไหว อยากจะหนีเดนิออก บอย Peacemaker √

93 ดว้ยความปรารถนาดี แมป้ลายทางจะจบตรงทจีากลา จริากร สมพทิกัษ์ (เอ๊ะ) √

94 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

95 เจ็บแตจ่บ ถา้ตอนนีเรายังรัก เรยีกเธอทรีัก อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์ √

96 ครงึใจ แมว้่าเขาจะทงิเธอไป หัวใจเธอมแีตเ่ขา กนั นภทัร √

97 กอ่นจะรักไปกว่านี(ล.เลห่ร์ต)ี คนทอี่อนและลา้ มเีธอเขา้มาในวันเหงาๆ ดวิ อรุณพงศ ์ชยัวนิติย์ √

98 ถามใจ ก็มสีงิหนงึทยีังคา้งใจอยู่ Calories Blah Blah √

99 ใจพังพัง อาจเหมอืนฉันไม่เป็นไร เหมอืนไม่ตอ้งการ ณัฐ ศกัดาทร √

100 กนัและกนั ควา้มอืเธอมากมุไว ้ใหแ้กม้เธอซบตรงไหล่ SKALAXY √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0563025 ทําซํา

วันทวีาง 4/6/2563 1 ปลอ่ย ปลอ่ยความคดิ ทงิไวใ้หใ้จไม่ตอ้งคดิ หนุ่ม กะลา √

2 ระบาย รอ้งเธอจงรอ้งมา..ใหนํ้าตาไหลรนิจนชนิ Yes'sir Days √
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3 ชว่งน ี(Another Version) Hey เธอทําอะไรมาน่ะ ทําไมหนา้ตาดู ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

4 ทํา มะ ดา คงมเีป็นบางวัน คงมบีางการกระทําทฉัีน GETSUNOVA √

5 ก็ยังดี เวลาเดนิชา้กว่าในทกุๆ วัน เมอืไม่มเีธอ POTATO √

6 ยนืหนงึ ก็ฉันนันรักเพยีงแตเ่ธอ แตท่กุๆครังที Zuric √

7 ทมีรอเธอ เคยลมืใครไม่ไดบ้า้งไหม ตอนกลางคนื Three Man Down √

8 เรอืงดีๆ นานพอจะลมืว่าเคยเจ็บ เวลาเยยีวยาได ้ JEFF วรกมล ซาเตอร์ √

9 รักคนผดิ ถา้เธอรูว้่าไม่ไดร้ักกนัจรงิ เบอืแลว้ SDF √

10 ดนตรกีาล กอ่นนันเมอืครังฉันเยาวว์ัย ฉันเคยได ้ COCKTAIL, ทฤษฎ ีณ พัทลงุ √

11 ไม่เคยรู ้ ทดีวงดาวสดุฟ้าไกล ฉันยังคงทําแตง่าน Musketeers, THE MOUSSES √

12 จุดทชีดัยงิโฟกสัก็ยงิเบลอ(Got a Senseฉันมคีวามรูส้กึ ว่าพายุกําลงัเขา้มา อพารต์เมนตค์ณุป้า;Yellow Fang √

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

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

15 Color Blind หยุดมองไม่ไดเ้ลย Love is Colourful กปัตนั ชลธร คงยงิยง √

16 Best For You มองทฉัีน และเธอโปรดลมืเมอืวานเถอะ ไอซ ์พารสิ √

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

18 ไม่มนียิาม เคยมบีางคนเขาบอกฉัน นยิามความรัก เต ตะวัน, นวิ ฐติภิมู ิ √

19 รักเธอไปแลว้ (sunrise)ล.หนีเสน่หา กวีันทผี่านพน้ กหีนทผี่านมา หัวใจ Jetset'er √

20 ไม่ใชฉั่น ยังสวยงามเสมอเรอืงเธอกบัฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

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

22 ไปดว้ยกนั..ไหม? (ซรีสี ์One Night Stealมันจะเป็นยังไง มันก็เป็นอย่างนัน ซงิค ์หฤษฎ ์ชวิการุณ, ปลมื ปุรมิ รัตนเรอืงวัฒนา √

23 ตอ่ใหเ้ป็นจูบสดุทา้ย เคยไหม ทเีธออยากไปทแีห่งหนงึทมีันไกล ฟลุค๊ กวนิ √

24 เขา้ใจใชไ่หม รูม้ยั ทกุครงัตอนทเีธอมองสบตา เฟียด พัทธดนย ์จันทรเ์งนิ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0563003 ทําซํา

วันทวีาง 4/6/2563 3 ไม่สายเกนิไป เป็นเพราะเรา ดอืตอ่กนั เรวัต พุทธนัินทน์ √

4 เพอืน เพอืนเอย ขอมอบนําใจ เรวัต พุทธนัินทน์ √

5 ฝัน วัยของเรา ตา่งยังเยาวค์รังนัน เรวัต พุทธนัินทน์ √

6 เมอืงใหญ่เมอืงนี เมอืงใหญ่เมอืงนีเมอืงดขีองคนเมอืง เรวัต พุทธนัินทน์ √

7 ปากคน (เย.้.เย) บอกตอ่ๆ กนัมา เรวัต พุทธนัินทน์ √

8 ใจของเรา ในจติใจของเราจะคดิอะไร เรวัต พุทธนัินทน์ √

9 คงจะมสีกัวัน คงจะมสีกัวัน คงเป็นวันทชีนืใจ เรวัต พุทธนัินทน์ √

1 สมปองนอ้งสมชาย สมปอง นอ้งสมชายอกีที เรวัต พุทธนัินทน์ √

1 สองเราเทา่กนั (พูด) วันเวลาของเรานัน เรวัต พุทธนัินทน์ √

2 ไม่สายเกนิไป เป็นเพราะเรา ดอืตอ่กนั เรวัต พุทธนัินทน์ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263049 ทําซํา

วันทวีาง 4/6/2563 1 มะลอ่งกอ่งแกง่ พจน ์สายอนิดี X

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

3 ชอบแบบนี หนามเตย สะแบงบนิ X

4 คนมคีูท่อียู่คนเดยีว มแีฟนแลว้ สถานะนีกะบ่ไดปิ้ดบัง ตา่ย อรทยั √

5 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

6 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภยั X

7 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

8 จังใดเ๋จา้กะเซาฮัก คนัเจา้บ่ลําเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

9 เจ็บบ่พอตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

10 สเตตสับ่เคยเปลยีน โพสตฮ์ักเจา้มอืละ่สหีา้เทอื บ่เคยเบอื ไมค ์ภริมยพ์ร √

11 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

12 สงัหารหมู่ SODA5 (โซดาไฟ) X

13 ทอ่งไดท้กุคํา จําไดท้กุครัง ตงัแตม่อื ทอีา้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอนิขวัญ วรัญญา √

14 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

15 คูค่อง กอ้ง หว้ยไร่ X

16 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

17 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

18 มันเป็นย่อนหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีว่าเจา้มผูีใ้หม่แลว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

19 เอนิชอืเขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

20 ขดีอันตราย ออย แสงศลิป์ X

21 แคค่นคยุ ลําไย ไหทองคํา X

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

23 ตะดนไป่ ขนับ่เห็นกบัตากะคงบ่เชอืว่านอ้งตวักนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

24 สามัญบ่สาํนกึ ทงัๆทใีจ มันทรมาน...เจยีนตาย ตร ีชยัณรงค์ √

25 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร, เตะ๊ ตระกลูตอ X

26 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

27 งัดถงังัด เตย้ อธบิดนิทร์ X

28 มันฮักแตเ่จา้ฮูบ้่ คํากะเลกิสองคํากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

29 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

30 ภาวะแทรกซอ้น ออย แสงศลิป์ X

31 รอ้งไหไ้ดไ้หม แซ็ค ชมุแพ X

32 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

33 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

34 I.C.U.(ไอ.ซ.ียู) คูแ่ฝดโอเอ X

35 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

TRACK ชอืเพลง

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
เรวตั ิพทุธนินัทน ์เตอ๋ 3- Album Hi

ลกูทุง่ซเูปอรฮ์ติ (ลา้น x ลา้น)
คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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36 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

37 คาคอ ฐา ขนษิ X

38 ผูบ้่าวเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

39 มงึเป็นบา้ติ มงึเป็นบา้ตบิักหัวใจ สฮิักเขาไปใหไ้ด ้ ลําเพลนิ วงศกร √

40 มักอา้ยหลายเดอ้ เฮ็ดตาสมัตาหวานหลอกลอ่ใหน้อ้งตายใจ กวาง จริพรรณ X

41 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √

42 เดอ๋เดยีงดา่ง ลําไย ไหทองคํา X

43 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

44 กลบัไปก็เป็นสาํรอง อา้ยวดิโีอคอล มาออ้นมางอ้ ตา่ย อรทยั √

45 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

46 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

47 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

48 อา้ยตวัว่าฮักนอ้ง(Cover) เบงิเพนิเวา้พุ่นน่ะ กะเบงิเพนิหา เวยีง นฤมล √

49 แคอ่า้ยหวนั บ่แมนหาแนวมาว่าให ้บ่แมนว่าบ่เซอืใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

50 บ่น่าเฮ็ดกนัดอก น่าสบิอกว่าจบ น่าสบิอกว่าเซาคบกนัโลด ตร ีชยัณรงค์ √

51 คําเวา้สูข่วัญ เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √

52 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

53 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

54 นําตาหยดยังกด like รูเ้ต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได ้ ตา่ย อรทยั √

55 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

56 ยังใหห้น่อยไปอกีบอ้ อยากหอมแกม้กะใหแ้ลว้ อยากเฮ็ดหยังกะให ้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

57 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

58 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

59 นักเลงบ่ย่าน ณ เวลานีทหีนา้ฮา้นหมอลํา สถานการณ์ ลําเพลนิ วงศกร, แร็พอสีาน √

60 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263032 ทําซํา

วันทวีาง 4/6/2563 1 ซานเลา้บันเทงิศลิป์ จนิตหรา พูนลาภ, นอ้งทวิเทน X

2 สาวเฒา่4G บัวผัน ทงัโส X

3 ตลีงักาฟ้าปลนิ แพรวพราว แสงทอง X

4 ลําซงิสายโสด บ่อยากใหไ้ผเห็นนําตา บ่ใหไ้ผฮู ้ ตกัแตน ชลดา √

5 สาวใหญ่มักม่วน อายุเลขสแีลว้แตเ่รอืงแอวยังเด็ด ศริพิร อําไพพงษ์ √

6 สาวใหญ่สายเปย์ บัวผัน ทงัโส X

7 ตามลา่บักจอบหลอย (เดอะลํา) ออย แสงศลิป์ X

8 นําตายอ้ยโป๊ก จนิตหรา พูนลาภ X

9 ผัวมา กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

10 เสอืฮอ้งไห ้ คูแ่ฝดโอเอ X

11 ยอมรับสาว่าฮักอา้ย โอย้นอ้...ละ่บ่ตอ้งอา้ยดอกเดอ้หลา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

12 อยากเป็นเขยลาว คูแ่ฝดโอเอ X

13 สาวมอหนิขาว สาวมอหนิขาวปวดรา้วนําตานองหนา้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

14 นางฟ้าสารภญั แสงดาว PTMusic X

15 เตย้ลาหนา้เฟส กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

16 เตย้ฟ้าผ่า เอา้มา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากนั ศริพิร อําไพพงษ์ √

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

18 เอาทอีา้ยสบายใจ (รถแห่) โอ๊ย..นอ้..เอาโลดเดอ้เดอ้หลา่ เอาท.ี. ดอกออ้ ทุง่ทอง √

19 ชาตหินา้ฮักอา้ยเดอ้ ดกึดนืเดอืนบ่แจง้ บ่มแีสงทสีว่าง มนตแ์คน แกน่คนู √

20 คดิฮอดผูบ้่าวสะแบง ยามเมอืฟ้าคําแลง หอมดอกสะแบงแดง กา้นตอง ทุง่เงนิ √

21 ฝากฟ้าไปลานอ้ง ละ่ฝากหัวใจไปนําฟ้า ศร สนิชยั √

22 สาวเลยยังรอ ลมพัดตงึกําภกูระดงึเขตเมอืงเลย สาวแย ้เจตยิา X

23 มนตเ์พลงมนตแ์คน นคีอืมนตแ์คน แฟนๆยังจําไดบ้่ มนตแ์คน แกน่คนู √

24 นับวันจะห่างเหนิ หัวใจดวงน ีมอบรับเขาหมด ศริพิร อําไพพงษ์ X

25 คดิฮอดสาวฟังลํา ละ่แสบหัวใจปานไฟจ ีอา้ยยนืเทงิเวทบี่ ไหมไทย ใจตะวัน √

26 รักพ่ายทแีกง่สะพอื นอ้งไปเทยีวสงกรานตท์แีกง่สะพอื ดอกออ้ ทุง่ทอง √

27 คดึฮอดกอดบ่ได ้ คําถาม สดุฮอด อหียังคดึฮอดแตก่อดบ่ได ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

28 ตามใจแม่เถดินอ้ง ตามใจแม่เจา้เถดิหลา่ ผูเ้พนิเลยีงเฮามา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ X

29 คนเคยแลว้อยู่บ่เป็น นลีะนอ้เพนิว่า แนวว่าใจคนเอย ศร สนิชยั √

30 เบอรน์อ้งเลข4 บัวผัน ทงัโส X

31 ฝากซองกนิดองแฟน ขอบคณุทมีนํีาใจ ยังรักอาลยัยังใหบ้ัตร ศริพิร อําไพพงษ์ √

32 รอยเล็บทรีะลกึ ร่องรอยเล็บมอืนอ้งนาง ยังฝังอยู่ มนตแ์คน แกน่คนู X

33 วอนอา้ยลบลายเสอื ละฮักอา้ยหลาย ตายกะตายแทนได ้ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

34 วอนพ่อพญาแถน แพรวพราว แสงทอง X

35 ขอ้มูลมากไม่อยากรัก ดาหลา ธัญญาพร X

36 ทําบาปบ่ลง บุญบ่สมอา้ย คดิไปปวดดวงแด พอ้ฮักแท ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

37 บ่ลมื...ก็ปลมืแลว้ บ่ กลา้หวังอหียังดอกผูช้ายบา้นนอกจนจน ไหมไทย ใจตะวัน √

38 บ่ตาย...แตอ่า้ยเจ็บ หละ่เจา้แตง่งานอา้ยนอนไห ้ ศร สนิชยั √

39 เตรยีมใจอภยันอ้ง เมอืพบทางตนั อย่าดนัทรุังเลยนาง มนตแ์คน แกน่คนู √

40 ขอยนืเคยีงขา้ง ละ่นอ้งขอยนืเคยีงขา้งฝากความฮัก ดอกออ้ ทุง่ทอง √

41 ลา้งจานในงานแตง่ งานแตง่เขาแซงแย่งเอาไปกอ่น กา้นตอง ทุง่เงนิ √

42 กหุลาบแดง กหุลาบแดงกําลงัอา้ กําลงับาน สาวแย ้เจตยิา X

43 มักผัวเขา วันไหนว่างๆ แวะมาบา้งหน่อยเป็นไง ศริพิร อําไพพงษ์ X

44 ทหารเกณฑผ์ลดั 2 โอก้านดาตาหวานทหารเกณฑ์ ไหมไทย ใจตะวัน √

45 สูเ้พอืนอ้งไดไ้หม (เกรนิ)หากใจมรีัก อุปสรรคคอืยากําลงั ดอกออ้ ทุง่ทอง √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
หมอลําฮติ...ตดิรถแห่
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46 เบอรโ์ทรขตีวั(ล.ดาวจรัสฟ้า) ใหเ้บอรม์อืถอื คอื คอื แต ่บ่ จรงิใจ สม้ พฤกษา √

47 เบอรโ์ทรเจา้ชู ้ อย่าบอกไผเดอ้เบอรโ์ทรอา้ย ลบัเฉพาะ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

48 อายซองบัตรเชญิ อยากเป็น เป็นเจา้สาวแตห่าเจา้บ่าว บ่ ได ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

49 นําตาหลน่บนโตะ๊จนี ไดร้ับบัตรเชญิหลงเดนิมาในงาน ศร สนิชยั √

50 มอืพณิขา้วขอบ เพนิเอนิอาจารยแ์ตบ่่มปีรญิญา ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263035 ทําซํา

วันทวีาง 4/6/2563 1 วอนดเีจ สวัสดคีรับพดีเีจ ผมมเีรอืงขอความ จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

2 นําตาทองคํา ฝน ธนสนุทร X

3 เกลยีดหอ้งเบอร ์5 พอแฟนแตง่งานฉันเลยอกหัก ไมค ์ภริมยพ์ร √

4 สายเลอืดลกูทุง่ อัมพร แหวนเพชร X

5 กระเป๋าแบนแฟนทงิ คนรักจากลาตอนชะตาของพตีกตาํ เอกราช สวุรรณภมูิ √

6 ความจนวัดใจ ขอบคณุความจนทชีว่ยคดัคนจรงิใจ ศริพิร อําไพพงษ์ √

7 อยากจองทวี่างขา้งๆเธอ อาจเป้นเพราะมหีัวใจ ชวีติเลยมี ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

8 จดหมายฉบับสดุทา้ย แมน้หากเธอไดอ้่านจดหมาย ตา่ย อรทยั X

9 ฝากใจไวท้อีสีาน ฝากดวงใจดวงนีไวท้อีสีานเมอืคราว จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) X

10 ซงัใจเจา้ของ ฝน ธนสนุทร X

11 คนอกหักพักบา้นนี อยากปักป้ายแขวนขนึแผ่นเทา่ฝา ไมค ์ภริมยพ์ร √

12 อย่าใหผั้วรู ้ อัมพร แหวนเพชร X

13 ขอแครู่ข้า่ว ในนามแฟนเกา่รูข้า่วก็ดใีจแลว้ เอกราช สวุรรณภมูิ √

14 ขอบใจทหีาเจอ หนา้ตา บ่ สวยมองดว้ยใจเปลา่ บ่ เห็น ศริพิร อําไพพงษ์ √

15 ไม่มขีอ้แมต้งัแตเ่รมิตน้ สบิ่ถามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

16 ทุง่นางคอย มองลบิลวิแถวทวิพนา ใกลค้ํายําสนธยา ตา่ย อรทยั X

17 พบรักปากนําโพ พ ีเป็นหนุ่มลุม่เจา้พระยา ลอ่งเรอืไป จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

18 บทเรยีนราคาแพง ฝน ธนสนุทร X

19 ตอไมท้ตีายแลว้ เมอืแรกแยม้เธอหยดยอ้ย ไมค ์ภริมยพ์ร √

20 คนถกูทงิก็ตอ้งทําใจ อัมพร แหวนเพชร X

21 สญัญา 5 บาท ลงทนุหา้บาทตดัขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภมูิ √

22 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห้นอ ทงิใหห้นา้จอว่างงาน ศริพิร อําไพพงษ์ √

23 เบอรโ์ทรนมีแีฟนหรอืยัง เจา้ของเบอรน์มีแีฟนหรอืยัง อยากถาม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

24 แกว้รอพี พจี๋าพสีญัญาปีนแีลว้ไม่มาแตง่ ตา่ย อรทยั √

25 ลอ่งเรอืหารัก ลอ่งเรอืมาหารักสกัคน รวยหรอืจน จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

26 นางบังเงา ฝน ธนสนุทร X

27 คนชอืเดอืน เดอืนเห็นเดอืนเคลอืนคลอ้ยลอยร่น ไมค ์ภริมยพ์ร X

28 ขอคนคุม้ใจ อัมพร แหวนเพชร X

29 ขอแคแ่อบรัก อย่าเคอืงสายตาถา้รูว้่าพแีอบมอง เอกราช สวุรรณภมูิ √

30 กรุณาอย่าเผลอใจ เขามาฮักอา้ย บอกจากใจว่าบ่เป็นหยัง ศริพิร อําไพพงษ์ √

31 อยากมเีธอเป็นแฟน คนไม่มแีฟนก็เหมอืนเพลงทมีแีคทํ่านอง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

32 พชีายชวัคราว ยมืเป็นพชีายไดไ้หมชวัคราว ตา่ย อรทยั √

33 พมีแีตใ่ห ้ พคีนนนัีนมแีตใ่ห ้ จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

34 จากใจฝน ฝน ธนสนุทร X

35 ขา้มันลกูทุง่ ขา้มันลกูทุง่ ขา้นอนมุง้สสีาย ไท ธนาวุฒิ √

36 ศาลาคนเศรา้ อัมพร แหวนเพชร X

37 อย่าฝืนใจรัก เอกราช สวุรรณภมูิ X

38 ย่านบ่มชีาตหินา้ ถา้หากสวรรคก์ลา้รับประกนัว่ามชีาตหินา้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

39 เก็บเศษแกว้ (Cover) ดวงตาซอื ๆ นหีรอืคอืคนอกหัก ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

40 คนืนีเมอืปีกลาย งานวัดปีกลาย เมอืแฟนเคยีงกายเดนิเทยีว ตา่ย อรทยั √

41 ไอห้นุ่มทุง่กระโจมทอง หนุ่มทุง่กระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยลอ่ง จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

42 หัวใจขเีหงา อัมพร แหวนเพชร X

43 เทพธดิาผา้ซนิ ว่างจากงานหว่านไถ ไมค ์ภริมยพ์ร √

44 ผูช้ายของฉัน ฝน ธนสนุทร X

45 รักลมๆ แลง้ๆ เอกราช สวุรรณภมูิ X

46 คดึฮอดกอดบ่ได ้ คําถาม สดุฮอด อหียังคดึฮอดแตก่อดบ่ได ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

47 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

48 ผูบ้่าวนนิจา มอืสมิากะมา มอืสหิายกะหาย ตา่ย อรทยั √

49 แม่อยากอุม้หลาน คณุแม่พ ีอยากอุม้หลาน บ่นพทีกุวัน จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

50 ไดไ้ม่ดไีม่มดีกีว่า ฝน ธนสนุทร X

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263025 ทําซํา

วันทวีาง 30/6/2563 1 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

2 ไม่มขีอ้แมต้งัแตเ่รมิตน้ สบิ่ถามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

3 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

4 ฝืนใจหน่อยไดไ้หม แคม่องตาก็รูว้่าเธอเปลยีนไป ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

5 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

6 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

7 กงิไมบ้่วเิศษ อา้ยเวา้หยังบ่ได ้อา้ยเฮ็ดหยังบ่ได ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

8 รักแทบ้่ไดแ้ปลว่าโง่ ผดิมากไหมทรีักเขาจนหมดใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

9 อา้ยเพงิรู ้หรอืเจา้เพงิทํา ความในใจทเีขาสง่ไลนม์าทกั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

10 ตน้ทางคอืฮัก ปลายทางคอืเฮา เบงิทางสไิปคอืไกลแทน้อ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

11 ตวัไกล ใจฮักมัน บ่ไดไ้ปหา เพราะว่ายากงานททํีา บ่ไดใ้จดํา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ X

12 ตวัอา้ยเป็นคนสดุทา้ยไดบ้่ อยากรูใ้นใจเคยรักฉันไหม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

ลกูทุง่ไอดอล : เสยีงทอง

รวมเพลงฮติซูเปอรค์ุม้ ลกูทุง่ Vol.1
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13 คนทใีชไ่ดแ้คม่อง แคค่ดิถงึเธอ ก็เหมอืนลว่งเกนิมากไป ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

14 อยากจองทวี่างขา้งๆเธอ อาจเป้นเพราะมหีัวใจ ชวีติเลยมี ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

15 สาํคญักว่าลมหายใจ เหมอืนเกดิมาเพอืรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

16 อา้ยหมดหนา้ทหีรอืยัง เคยเป็นทกุอย่าง เคยอยู่เคยีงขา้ง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

17 ทบ.2 ลกูอสีาน ตอ้งจากบา้นนา ถกูเกณฑเ์ขา้มากรมทหาร ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

18 เป็นเพอืนไม่ได ้หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมไดเ้ป็นแคเ่พอืน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

19 อยากมเีธอเป็นแฟน คนไม่มแีฟนก็เหมอืนเพลงทมีแีคทํ่านอง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

20 เสยีใจกคีรงั ก็ยังเลอืกเธอ เหมอืนความเศรา้ จับเอาใจฉันไปขงั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

21 เลกิกนัแตไ่ม่มวีันเลกิเจ็บ ไม่อยากเห็นหนา้ เพราะกลวันําตาจะไหล ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

22 ขอเป็นผูช้ว่ยเจ็บ สายตาเธอเศรา้เหงาหรอืเปลา่คนดี ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

23 มเีธอจงึมฝัีน มาพบกนัในยามทกุขย์าก มขีองมาฝาก ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

24 คนแรกททํีาใหร้ัก เธอมากบัคําว่าใช ่มาปรากฎกาย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

25 อยากเป็นใครคนนันทเีธอฝันถงึ ไม่รูว้่าเธอมใีครคนนันหรอืเปลา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

26 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

27 สูเ้ดอ้พนีอ้ง เปิดทวีกี็มแีตข่า่วปลกุม็อบ ทยีัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

28 สาวกนัตรมึ โอ่ โอ เนียงเอย อา้ยเพงิเคยไดพ้าใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

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

30 ชอบทําใหค้นคดิถงึ แคไ่ดย้นิเสยีง ทกุคําทกุเชา้ความเหงา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

31 สกัคนทเีขา้ใจ หนุนตกัฉันไดน้ะเธอ เมอืเจอเรอืงทกุข์ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

32 บังเอญิมหีัวใจ ยังลมืเธอไม่ไดต้อ้งคอยโทรไปถามขา่ว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

33 ตดิชารต์หัวใจเสมอ หามรุ่งหามคํา ก็เพราะเราไม่ใชค่นอนื ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

34 ตงัใจแตย่ังไปไม่ถงึ ยอมรับว่าเหนือยแตก่็บ่ยอมถอดใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

35 โยนใจถามทาง มแีฟนแลว้บ่ ถา้บ่ มองหาไผอยู่ คนมา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

36 ยางลบหัวใจชอืเสยีสละ ความเป็นเธอ ยังตดิอยู่ในหัวใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

37 สดุทา้ยคอือา้ยเจ็บ หากคําว่าฮักของเฮาเขยีนดว้ยกระดาษ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

38 ยงิห่างยงิคดิฮอด สบายดหีรอืเปลา่ กนิขา้วแลว้บ่คนดี ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

39 อยากบอกว่าอา้ยเหงา ออกมาหาอา้ยจักคราวไดบ้่ อา้ยสนัิงรอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

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

41 รอเดอ้คนดี มสีมองกบัสองแขน มคํีาว่าแฟนเป็นตน้ทนุใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

42 อยากเห็นหนา้เธอทกุวัน พรุ่งนีชวีติไม่รูจ้ะบวกหรอืลบ แตก่็ขอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

43 คดิฮอดวันละหน่อย เก็บคําว่าคดิฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

44 ฮักเจา้คอืเกา่เดอ้ คดิฮอดหละ่เนาะ จงึกดเบอรต์อ่ทางไกล ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

45 กลบัมาถามหากําลงัใจ ลมหนาวลบูขา้วรวงไหวลูต่ามแรง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

46 คําสญัญาของหนุ่มบา้นนอก ดงัใบตองบา้นป่า พลดัถนิมาเป็นใบตอง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

47 ฝนรนิในเมอืงหลวง ฝนตกรนิๆ หอมกลนิดนิถกูไอฝน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

48 รัชดาซอยห่าง มาจากไหนก็พนีอ้งบา้นเฮา มสีขุมเีศรา้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

49 ลกู ตจว. ดดีา่ดาดา้ ดา้ดาดาดา ดดีา่ดาดา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

50 หนุ่มบา้นไกลใจฮักจรงิ อา้ยหนุ่มบา้นไกลหัวใจฮักจรงิหวังแตง่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

51 ซงัไดซ้งัแลว้(Cover) กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

52 เก็บเศษแกว้ (Cover) ดวงตาซอื ๆ นหีรอืคอืคนอกหัก ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

53 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

54 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

55 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

56 ใครหนอ หนอใคร ใครทปีลกุฉันใหต้นืตอนเชา้ ทกุวัน ไมค ์ภริมยพ์ร √

57 อยากบอกอกีครงัว่ายังรักเธอ อยากบอกอกีครังว่ายังรักเธอ รักเธอ ไมค ์ภริมยพ์ร √

58 เพราะโลกนไีม่มใีครแทนเธอได ้ ดงัฟ้ามดีวงตะวันคอืใจพนัีนทมีแีตเ่ธอ ไมค ์ภริมยพ์ร √

59 บนถนนสายความดี ฟ้าจะเห็นไม่เห็น ไม่เห็นจะเป็นอะไร ไมค ์ภริมยพ์ร √

60 บนเสน้ทางสายเดมิ ฝันทอียู่ไกล ปลายทางมองไม่เห็น ไมค ์ภริมยพ์ร √

61 เดยีวมันก็ดี ออกจากบา้นนา มาเมอืงหลวง ไมค ์ภริมยพ์ร √

62 อยากใหเ้ธอเขา้ใจ ผูช้ายคนนอียากเป็นคนดขีองเธอ ไมค ์ภริมยพ์ร √

63 แคแ่ขกรับเชญิ งานแตง่ทใีดเป็นไดแ้คแ่ขกรับเชญิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

64 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

65 ขายแรงแตง่นาง สองมอืคนจนจะทนเพอืเจา้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

66 เหนอืยไหมคนดี เหนือยไหมคนด ีมพีเีป็นแฟน ไมค ์ภริมยพ์ร √

67 ขอคนรูใ้จ กลบับา้นเย็นนอียากมคีนซบัเหงอืให ้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

68 นักสู ้ม.3 เป็นสามัญชนคนจนไม่มนีามบัตร ไมค ์ภริมยพ์ร √

69 เธอคอืคําตอบ ใครคอืคนหนงึทยีามจนทนสูเ้คยีงบ่า ไมค ์ภริมยพ์ร √

70 เดาใจฟ้า เสยีง...รักเจา้แบบเดาใจฟ้า ไมค ์ภริมยพ์ร √

71 ขอจองเป็นแรงใจ รออยู่ตรงนันกอ่นไดไ้หม ตรงทใีครๆ ไมค ์ภริมยพ์ร √

72 รอสายใจสงัมา อยากถกูโทรหาเพราะว่าคดิถงึ ไม่ใช่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

73 กําลงัใจในแววตา ดงึคําว่าสูท้ซีอ่นอยู่ในแววตานอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

74 ดว้ยแรงแห่งรัก ดว้ยแรงแห่งรักจงึผลกัใหม้แีรงสู ้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

75 ทพีงึคนไกล คงเหลอืแคค่วามคดิถงึ เป็นทพีงึสดุทา้ย ไมค ์ภริมยพ์ร √

76 คดึฮอดคนไกล เบงิตะเว็นแดง...ยามมอืแลง ไมค ์ภริมยพ์ร √

77 ทางลกูรัง ตอ่จากนไีปใหเ้ธอโชคด ีจากกนัวันนี ไมค ์ภริมยพ์ร √

78 ไม่สายเกนิรอ เก็บความเหงาซอ่นไวก้ลวัใครจะเห็น ไมค ์ภริมยพ์ร √

79 เพราะโลกนมีเีธอ ชวีติคนชนัแรงงาน เหมอืนเกดิมา ไมค ์ภริมยพ์ร √

80 มหีัวใจไวร้ักเธอ มสีองมอื ไวค้วา้ความฝัน สองเทา้ยนืมนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

81 มเีธอไม่มทีอ้ สูม้าหลายปียังหนีความจนไม่ออก ไมค ์ภริมยพ์ร √

82 รอยยมิเตมิแรง คนทํางานนันตอ้งการกําลงัใจ คนดยีมิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

83 คดิถงึจังเลย ไม่เจอะกนันานคดิถงึจังเลย ไมค ์ภริมยพ์ร X

84 แววตาทถีกูเมนิ ดวงตาคูน่.ี.มคีา่แคเ่พยีงแอบมอง ไมค ์ภริมยพ์ร √

85 อยากเด็ดดอกฟ้า มองแคร่องเทา้ก็รูว้่าเราตา่งกนั ไมค ์ภริมยพ์ร √
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86 เรอืนหอหอ้งเชา่ รับปากไปขอ แตเ่รอืนหอยังเป็นหอ้งเชา่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

87 ใตแ้สงนีออน คนืนีนอ้งนอนใตแ้สงนีออน ไมค ์ภริมยพ์ร √

88 นวินางขา้งซา้ย นวินางขา้งซา้ยจองไวด้ว้ยแหวน ไมค ์ภริมยพ์ร √

89 ลกูสาวนายจา้ง ผมยอมจํานนและพรอ้มจะทน ไมค ์ภริมยพ์ร √

90 หัวใจสะออน กว่าจะรูจ้ักจํา ไมค ์ภริมยพ์ร √

91 ละครชวีติ จากแดนอสิาน บา้นเกดิเมอืงนอน ไมค ์ภริมยพ์ร √

92 ผูอ้ยู่เบอืงหลงั ตกึนสีงูใหญ่ มอืไผเลา่สรา้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

93 จอมอ ปอ 6 ความรูต้ํา..เขยีนคําว่ารักไม่สวย ไมค ์ภริมยพ์ร √

94 โรงเรยีนลา้งจาน ขาดคณุสมบัต ิเพราะใบประกาศไม่มี ไมค ์ภริมยพ์ร √

95 ผา้ขาวบนบ่าซา้ย ผา้ขาว สาวฝากกอ่นจากมาไกล ไมค ์ภริมยพ์ร √

96 ทางเบยีงอย่าเสยีงเดนิ หนทางชวีติ มดืมดิเหลอืหลาย ไมค ์ภริมยพ์ร √

97 นรชาตวิางวาย นรชาตวิางวาย มลายสนิทงัอนิทรยี์ ไมค ์ภริมยพ์ร √

98 เพอืรักเพอืเรา [นายฮอ้ยทมฬิ] คนฮักอยู่หลงัความหวังนันรออยู่ไกล ไมค ์ภริมยพ์ร √

99 อาลยับัวเขยีว[นายฮอ้ยทมฬิ] อา้ยเหงา...เหมอืนขา้วขาดฝนตน้เหยีว ไมค ์ภริมยพ์ร √

100 รอรักใตต้น้กระโดน มองนังมองดตูน้กระโดน ยนือยู่ใกล ้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

101 ภาพถา่ยใตห้มอน เหงาใจ...ทกุคนืตอ้งขม่ตานอน ไมค ์ภริมยพ์ร √

102 ขา้วของพ่อ รวงขา้วไสว หัวใจสว่างกลางฝน ไมค ์ภริมยพ์ร √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263024 ทําซํา

วันทวีาง 30/6/2563 1 ใจสงัมา หากว่าเธอผ่านมาไดย้นิเพลงนี LOSO √

2 สญัญาเมอืสายัณห์ จากปากชอ่งมาเจา้ลมืสญัญา ไท ธนาวุฒิ X

3 หัวใจมักง่าย มันก็ดเีหมอืนกนัใหใ้จมันเจ็บซะบา้ง แชม่ แชม่รัมย์ √

4 คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ... คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ ไม่เจอะเจอ TAXI √

5 ความลบัในใจ ฉันเขา้ใจเธออยู่ ฉันเขา้ใจเธอดี วง สบิลอ้ √

6 คนเดนิถนน เธองามเหลอืเกนิ เธองามซงึตากว่าใคร พลพล √

7 ปวดใจ อยู่อยู่กนัไปไม่มคีวามหมาย ฉันก็เบอื I-ZAX √

8 เกลยีดเพลงรัก นังฟังบทเพลงอยู่กบัเพลงรัก ทเีธอ Pancake √

9 เลยีงสง่ เธอไปไม่ลาสกัคํา ไม่ทนัไดเ้ตรยีมใจ SO COOL √

10 เจ็บใจ ในความเป็นจรงิชวีติคนเราตอ้งกา้วไป LOSO √

11 ดโูง่โง่ เหตกุารณ์มันผ่านไป สงิทเีหลอืคาใน ธนพล อนิทฤทธิ √

12 คนทงัคน ไม่จําเป็นตอ้งเสยีใจ ไม่ตอ้ง ไท ธนาวุฒิ √

13 ขอเป็นตวัเลอืก เผอืใจไวก้อ่นอย่าเพงิทุม่เทใหฉั้นเลย กะลา √

14 คนน่ารัก จะบอกเธอยังไงดนีะ I-ZAX √

15 ใชเ่ลย ใชเ่ลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

16 ไม่มาก็คดิถงึ ไม่มาก็คดิถงึ จงึตอ้งมาหา กะลา √

17 คนคนนี เธอมาลาจากกนัวันนี ฉันเขา้ใจไดด้ี พลพล √

18 รักเป็นเชน่ใด ถามใจตวัเองเมอืใจตอ้งหวนัไหว เมอืรัก วง สบิลอ้ √

19 เกนิใจจะอดทน เรอืงราวทเีธอไดทํ้าใหฉั้นเห็นมัน SYAM √

20 ยดืเยอื จะไม่แคน้เคอืง จะไม่โทษใคร ไท ธนาวุฒิ √

21 คดิถงึเธอ ใจคนไม่แน่นอนมันยอกยอ้น นา'กา √

22 เจยีมตวั ฉันเองไม่กลา้พอ ไปคดิคูเ่ธออย่างนัน SYAM √

23 ขาดใจ อาจเป็นเพราะฉันมเีพยีงแคใ่จ Pancake √

24 คนเจยีมตวั เออืมไม่ถงึรูต้วัฉันดยีังไกลห่าง SO COOL √

25 รอ ปิดตวัเองใหม้ดืมน อย่างคน กะลา √

26 ไม่ตอ้งห่วงฉัน แคเ่พยีงรูว้่าเธอตอ้งการจากไป LOSO √

27 เขยีนใจใหเ้ป็นเพลง ถงึเธอ คนเดยีวทแีสนดี I-ZAX √

28 ไม่ตอ้งเสยีใจ ฉันไม่สนเขาว่าเธออย่างไร ฉันไม่สน ธนพล อนิทฤทธิ √

29 จรงิใจไม่จรงิจัง เธอไม่เคยโกหกอะไรฉันเลย เธอไม่เคย Pancake √

30 ซากออ้ย อาจเป็นนยิามของความรักทตีอ้งจบ SO COOL √

31 แกว้ตาขาร็อค เจา้ทงิพไีปไม่ลาซกัคํา ทงิพชีาวนา นครนิทร ์กงิศกัดิ √

32 คนรักกนั กวีัน กวีันมาแลว้ทไีม่เจอ I-ZAX √

33 เลกิแลว้ตอ่กนั ฉันว่าเราจะไปดว้ยกนัไม่ได ้ก็เลยตอ้ง LOSO √

34 100 เหตผุล คนทเีคยมกีนัผูกพันจรงิใจ STER √

35 ขอถามเขา้ประเด็น คดิหนัก กอ่นทฉัีนคดิรักใคร ก็ตงัใจ กบ TAXI √

36 กว๋ยเตยีวหนา้ใสกบัใจโทรมๆ เดนิเขา้มาซอยศนูยว์จิัย เดนิเขา้ไปดว้ย Pancake √

37 คนถดัไป อย่าใหฉั้นตอบเลยเธอควรรักใคร SO COOL √

38 ดอกไมก้บัหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝ้ารอ I-ZAX √

39 ถา้เธอหลายใจ ถา้เธอหลายใจ รักใครหลายคน กะลา √

40 วันฝนซา ในยามฝนพรําเธอทําอะไร ในยามนําตารนิ พลพล √

41 วันสขุ กอ่นจะมาเจอเธอ เจอะแตค่วามทกุขใ์จ ไท ธนาวุฒิ √

42 หัวใจเดยีวกนั เมอืฉันเห็น เธอยนืรอ้งไห ้ ธนพล อนิทฤทธิ √

43 กรุณาฟังใหจ้บ มเีวลาสกัสองสามนาทไีหม ถา้เธอไม่ยุ่ง แชม่ แชม่รัมย์ √

44 นอ้งรักนักรอ้ง ฉันนันทุม่เท เทใหเ้ธอไปทุม่ทงิ วาสนา √

45 น่านน่ีาว ไม่ไดแ้กลง้นนีา ไม่ไดบ้า้ไดบ้อ TAXI √

46 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถกูใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

47 ขอใจเธอคนื มาเดยีวก็ไป แตจ่ะไปยังไงเดยีวก็มา TIME √

48 อยากเกดิเป็นคนหลายใจ ตงัแตท่รีักเธอ ก็ไม่เคยรักใคร กะลา √

49 ใจเย็น แอบมองเธอยมิใจมันก็สนัไหว Pancake √

50 ทําอะไรสกัอย่าง หัวใจเตน้แรง หนา้แดงทกุท ีใชเ่ธอหรอืนี นครนิทร ์กงิศกัดิ √

51 ผักชโีรยหนา้ เขาว่าใหด้งีานเชา้ อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

52 จักรยานสแีดง เสน้ทางทเีราจะมุ่งไป LOSO √

53 หมนืฟาเรนไฮต์ ก็อยากจะเตอืนตวัเอง ไมโคร √

รวมเพลงฮติซูเปอรค์ุม้ สตรงิ Vol.12
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54 โสภาสถาพร จะบอกกลา่วเลา่ บลิล ีโอแกน √

55 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถกูใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

56 ไม่มปัีญหา หมดปัญหา ไม่ตอ้งกลวั ใหม่ เจรญิปุระ √

57 ความดนั(ทรุัง)สงู ใครสงัใครสอนอะไร ไม่อยากจะฟังเทา่ไหร่ มาชา่ วัฒนพานชิ √

58 วัตถไุวไฟ อย่า อย่า อย่ามาลอง อําพล ลําพูน(หนุ่ย) √

59 หน่อมแนม้ไปหน่อย เป็นคนอย่างนแีหละ บลิล ีโอแกน √

60 กลบัคนืรัง ถา้เธอเคยมองดบูนิ อนิคา √

61 YEAH..YEAH..YES ตอบออกมาเหอะ รูว้่าเธอตอ้งการไป เสาวลกัษณ์ ลลีะบุตร(แอม);ศกัดา พัทธสมีา √

62 เจา้หญงิ เด็กเด็ก แอบฝันว่าฉันไดพ้บเจา้ชาย ฟาเรนไฮต์ √

63 นําลาย เพยีงแคเ่ธอสบตา เพยีงแคเ่ธอผ่านมา SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

64 Chocolate เผลอปุ๊ ปนกึถงึ Chocolate ปัป ลนิก็อยาก HANGMAN √

65 ตอก เขาว่าเรอืงทไีม่ดไีม่โปร่งใส อําพล ลําพูน(หนุ่ย) √

66 โลกเอยีง โลกจะเอยีง ก็ปลอ่ย มาชา่ วัฒนพานชิ √

67 เทรักคนืไป อยากจะเทคนืรักนี ใหม่ เจรญิปุระ √

68 ใครนะ (พูดจัง) เมอืกอ่นนันใครกนัหนอทบีอก เสาวลกัษณ์ ลลีะบุตร(แอม) √

69 มอ'ไซคร์ับจา้ง เชา้ตนืตอ้งรบีไปปากซอย นังคอยว่าใคร LOSO √

70 สญัญาเมอืสายัณห์ จากปากชอ่งมาเจา้ลมืสญัญา ไท ธนาวุฒิ X

71 ทําอะไรสกัอย่าง หัวใจเตน้แรง หนา้แดงทกุท ีใชเ่ธอหรอืนี นครนิทร ์กงิศกัดิ √

72 ยนิยอม เกดิมาก็เป็นคนหนงึ เมอืกอ่นก็เคยเป็นหน อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

73 หลอกกนัเลน่เลย หลอกกนัเลน่หรอืเปลา่ นูโว X

74 อยากจะรอ้งไห ้ ลมืหมดใจเลยหรอื เธอลมืจรงิจรงิ ใหม่ เจรญิปุระ √

75 อะไรก็ยอม อย่าโกหกฉัน อย่าทําอย่างนัน LOSO √

76 คบไม่ได ้ ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว ้ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

77 ชวีติทไีม่มเีธอ เรอืงจรงิหรอืเปลา่ ทเีราเลกิกนั จริศกัด ิปานพุ่ม √

78 ฉันอยู่ตรงนี ฉันอยู่ตรงนถีา้เธอตอ้งการ BLACKHEAD √

79 เรอืงขหีมา เจ็บจนได ้กบัวันนี ภตูผตีนใดกนั Y NOT 7 √

80 ผดิไหม ผดิไหม...ทไีม่ไปพบเธอ ไม่ตอ้งการ ฟาเรนไฮต์ √

81 อย่าปลอ่ยใหเ้ขาเห็นนําตา เมอืเขามเีสน้ทางของเขา BUDOKAN √

82 คนทงัคน ไม่จําเป็นตอ้งเสยีใจ ไม่ตอ้ง ไท ธนาวุฒิ √

83 รอ้งไหก้บัฉัน แมช้วีติไม่เป็นดงัใจ หากผดิหวังทอ้แท ้ ธนพล อนิทฤทธิ √

84 ไม่เป็นไรเลย ไม่เป็นไรบอกเลย นูโว X

85 ฉันเสยีเธอไปหรอืยัง เธอเหมอืนเดมิ ทเีหมอืนเดมิ มันแบบไหน จริศกัด ิปานพุ่ม √

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

87 เพงิรูว้่ารัก จากกนัไปไกล ไดแ้ตค่ดิถงึ นันทกานต ์ฤทธวิงศ์ √

88 เสยีแรงเปลา่ [เงามรณะ] ฉันไม่เคยเจ็บใจอย่างวันนี FLY √

89 ไม่ตลก สงิทไีดเ้ห็นกนัมาอยู่ทกุวัน อัมรนิทร ์นติพิน(อํา) √

90 หยาบคาย การโกหกบางครงัก็ฟังรูส้กึด ีในบางสงิ หฤทยั ม่วงบุญศร ี(อุ๊) √

91 จะรักกนันานเทา่ไหร่_I love you บอกว่ารักกนัอยู่อย่างนี PETER CORP DYRENDAL √

92 เรอืงเดยีวทไีม่ยอม ฉันยอมไดท้กุอย่าง แคเ่พยีงไดเ้ห็น PURE √

93 วันทไีม่มจีรงิ และแลว้ขอบฟ้าก็เรมิจะมดืมดิ และแลว้ Ebola √

94 บาดเล็กเจ็บลกึ ก็เป็นเรอืงราวขาดขาดเกนิเกนิ ทชีวีติ BLACKHEAD √

95 ชูร้ัก (ก็)ฉันมันแคชู่ร้ัก เป็นทพีักใจ Y NOT 7 √

96 ทางใครทางมัน [ตะวันตดับูรพา] จบไปแลว้ ใหแ้ลว้กนัไปเลย ใหถ้อืว่า จริศกัด ิปานพุ่ม √

97 ชอ่งว่างในหัวใจ ก็เหมอืนเรอืนอ้ย ฝ่ามรสมุ ธนพล อนิทฤทธิ √

98 อากาศ เธอเห็น ว่าเป็นฉัน หรอืเธอไม่เห็นมัน นครนิทร ์กงิศกัดิ √

99 พยายามกคีรงัก็ตามแต.่.. ไดแ้คเ่พยีงบอก ไดแ้คเ่พยีงหลอก HANGMAN √

100 คนทฆีา่ฉัน รอฉันหน่อย ฉันตามไม่คอ่ยทนั SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263023 ทําซํา

วันทวีาง 30/6/2563 1 ตวัไกล ใจฮักมัน บ่ไดไ้ปหา เพราะว่ายากงานททํีา บ่ไดใ้จดํา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ X

2 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

3 จากสาํคญั เป็นสาํรอง ไสละ่ ไสละ่ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทา่ใด ตา่ย อรทยั √

4 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

5 กลบัคําสาหลา่ (Cover ) คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

6 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้(Cover) เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ลําเพลนิ วงศกร √

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

8 เฟซบ่กลา้ไลค ์ไลนบ์่กลา้แอด รูต้วัด ีบ่มสีทิธเิลยทกุดา้น รูว้่า เน็ค นฤพล √

9 คดิฮอดผูบ้่าวสะแบง ยามเมอืฟ้าคําแลง หอมดอกสะแบงแดง กา้นตอง ทุง่เงนิ √

10 รักพ่ายทแีกง่สะพอื นอ้งไปเทยีวสงกรานตท์แีกง่สะพอื ดอกออ้ ทุง่ทอง √

11 อนิดขีาดง อา้ยเป็นหละผูบ้่าวบา้นๆ งานบา้นใด๋ ศร สนิชยั √

12 โลโซโบวร์ัก(ล.ดาวจรัสฟ้า) ละ่คดึหยังหลายใหม้ันยาก สาวกคนอกหัก หนงึธดิา โสภณ (หนูนา) √

13 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส(ล.ดาวจรัสฟ้าอา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ ตมูตาม ยุทธนา เปืองกลาง √

14 รักแทบ้่ไดแ้ปลว่าโง่ ผดิมากไหมทรีักเขาจนหมดใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

15 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

16 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

17 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

18 หม่องเกา่ ยังคดิฮอด อา้ยยังคงคดิถงึ เสยีววนิาที เน็ค นฤพล X

19 หมอนขาด สาดผนืเกา่ (Cover) วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ลําเพลนิ วงศกร √

20 เอนิอา้ยมาแหย่หู ญ.อา้ยๆตอนนีอยู่ไส ช.มเีรอืงอะไรฟ้าว สมบูรณ์ ปากไฟ;ลํายอง หนองหนิห่าว √

21 เอาผัวไปเทริน์(ล.ดาวจรัสฟ้า) เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไป สม้ พฤกษา √

22 ลําซงิลมืชาํ ละ่นังรถเหมากลบัคนืบา้น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

23 ไม่ใชแ่ฟนทําแทนไม่ได ้ ก็อยากดแูลใหม้ากกว่านเีหลอืเกนิ ตา่ย อรทยั √
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24 ไม่เหลอืคําว่ารัก ก็เหลอืคําว่าลา เจอกนัทกุวัน นันคอืตอนเรมิตน้ ตกัแตน ชลดา √

25 ผเีสอืใจรา้ยกบัดอกไมใ้จอ่อน นเีรารักกนั หรอืเพยีงแคฉั่นรักเธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

26 บอกรัก..แตบ่่รูส้กึว่ารัก บ่ใกลบ้่ไกล แตเ่หมอืนหายไปจากชวีติ ตา่ย อรทยั √

27 อา้ยหมดหนา้ทหีรอืยัง เคยเป็นทกุอย่าง เคยอยู่เคยีงขา้ง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

28 อา้ยบ่แม่นเขา ยามนําตายอ้ย อา้ยคอยซบัดว้ยใจฮัก มนตแ์คน แกน่คนู √

29 เมอืความฮักเกา่ นอ้งสเิหงาบ่ กอ่นจะปลอ่ยหัวใจเดนิทาง เคยีงขา้ง ศริพิร อําไพพงษ์ √

30 เมยีเกา่ หากว่าอา้ยไดฟั้งเพลงนี หากว่าอา้ยยัง ดอกออ้ ทุง่ทอง √

31 ผัวเกา่ หากว่าเจา้ไดฟั้งเพลงนี ศร สนิชยั √

32 ผ่านมาแคใ่หจํ้า เธอแคเ่พยีงหลงทางอา้ยแคย่่างเขา้มา กา้นตอง ทุง่เงนิ √

33 ขอโทษทลีมืบ่ได ้ หัวใจบ่เคยเดนิลงซน้ วกวนเดนิบ่เคย พ ีสะเดดิ √

34 คดิฮอดสาวฟังลํา(ล.ดาวจรัสฟ้า) ละ่แสบหัวใจปานไฟจ ีอา้ยยนืเทงิเวทบี่ ตมูตาม ยุทธนา เปืองกลาง √

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

36 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แว๊บเดยีวแคด่ ูก็ทําใหรู้ว้่าเธอนะ ศริพิร อําไพพงษ์ √

37 ชวีติเพอืชาต ิหัวใจเพอืเธอ วันเกณฑท์หาร อา้ยจับไดใ้บแดง มนตแ์คน แกน่คนู √

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

39 ชวีติไม่พรอ้ม แตห่ัวใจพรอ้ม ชวีติควรจะโรยดว้ยกลบีดอกไม ้ฉันไม่รู ้ พ ีสะเดดิ √

40 ตวัอา้ยเป็นคนสดุทา้ยไดบ้่ อยากรูใ้นใจเคยรักฉันไหม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

41 อา้ยเขยีนอ้งถมิ บ่แม่นลกูฟตุบอลแตน่อ้งกะโดนเขยี กา้นตอง ทุง่เงนิ √

42 คอยทางทนีางรอง ใจผูส้าวอําเภอนางรอง ถกูความหม่นหมอง ดอกออ้ ทุง่ทอง √

43 เต็มใจให ้ ฉันรูค้วรรักเธออย่างไร เพราะรู ้ ตา่ย อรทยั X

44 คนกําลงันอ้ยใจ เธอไม่เหมอืนเกา่แตอ่ยากใหเ้ราเหมอืนกอ่น เอนิขวัญ วรัญญา √

45 นาทเีดยีวเพอืรัก ทงัชวีติเพอืลมื เธอเคยฟังคําทเีธอเองพูดไปบา้งไหม ตกัแตน ชลดา √

46 ฉันกําลงัเป็นตวัแทนของใครหรอืเปลา่วันนฉัีนสาํคญักบัใจเธอหรอืเปลา่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

47 อยากเป็นใครคนนันทเีธอฝันถงึ ไม่รูว้่าเธอมใีครคนนันหรอืเปลา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

48 นอ้งคอืทเีหงา เขาคอืทรีัก ขอพนืทใีจลภียัความเหงาจกัคราวไดบ้่ มนตแ์คน แกน่คนู;ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

49 ดาวเรอืงดาวโรย ตอนทํานาขา้ชอืดาวเรอืง เปาวล ีพรพมิล √

50 นักรอ้งบา้นนอก เมอืสรุยินยําสนธยาหมู่นกกา ตา่ย อรทยั √

51 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

52 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

53 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

54 ใหเ้อนินอ้งว่า..ผูส้าวเกา่ อย่าตกใจเดอ้ ถา้เปิดไลนเ์จอชอืผูส้าว ศริพิร อําไพพงษ์ √

55 รักแทบ้่ไดแ้ปลว่าโง่ ผดิมากไหมทรีักเขาจนหมดใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

56 บ่ฮักกะใหห้ลโูตน คนบ่ฮูจ้ักกนัรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุง่เงนิ √

57 แคชู่ ้ แนมเห็นเจา้กอดกนัตอ่หนา้ นําตาของ ศร สนิชยั √

58 นอ้งมผัีวแลว้ สองขาคูน่ ีทมีันเคยเดนิเคยีงอา้ย ดอกออ้ ทุง่ทอง √

59 มันฮักแตเ่จา้ฮูบ้่ คํากะเลกิสองคํากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

60 กอ้นขฟ้ีา อยู่ใตฟ้้ากะบ่ไดย้่านฝน ฮักผูล้างคนเลยบ่ เตา๋ ภศูลิป์ √

61 ถมินอ้งไวต้รงนลีะ่ อา้ยเมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

62 คําว่าจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรยีมจะไปแลว้ใชไ่หม ก็เห็นเธอ เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

63 ใจสารภาพ (ละครลเิก.๊..ลเิก) แคเ่พยีงสมมุตวิ่าหยุดคบกนั จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

64 กรุณาอยู่ในระยะของความคดิถงึ ทวนอกีครงัเอาไหม กตกิาการเป็นแฟนฉัน เปาวล ีพรพมิล √

65 ความตอ้งการทางแพทยส์งู เจ็บเกนิจะเจอหนา้ใคร กลวัเขาถาม พ ีสะเดดิ √

66 สงันําตาไม่ได ้ เป็นแคค่นทเีคยสาํคญั เป็นความฝันทเีกอืบ เอนิขวัญ วรัญญา √

67 เจ็บเมอืไหร่ก็โทรมา ไดข้า่วว่าเธอเจอปัญหา ก็เลยตอ้ง เสถยีร ทํามอื √

68 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

69 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

70 นําตาหยดยังกด like รูเ้ต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได ้ ตา่ย อรทยั √

71 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

72 เมยีเกา่ หากว่าอา้ยไดฟั้งเพลงนี หากว่าอา้ยยัง ดอกออ้ ทุง่ทอง √

73 ผัวเกา่ หากว่าเจา้ไดฟั้งเพลงนี ศร สนิชยั √

74 อา้ยเขยีนอ้งถมิ บ่แม่นลกูฟตุบอลแตน่อ้งกะโดนเขยี กา้นตอง ทุง่เงนิ √

75 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

76 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

77 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

78 จดหมายฉบับสดุทา้ย แมน้หากเธอไดอ้่านจดหมาย ตา่ย อรทยั X

79 แฟนใหม่ก็เอา แฟนเกา่ก็รัก เธอบอกใหร้อเพอืจะขอเลกิกนักบัเขา หญงิล ีศรจีุมพล √

80 อยากหลบัตาในออ้มกอดเธอ เธอหลบัหรอืยัง คงกําลงันอนกอดกบัเขา ตกัแตน ชลดา √

81 ผเีสอืใจรา้ยกบัดอกไมใ้จอ่อน นเีรารักกนั หรอืเพยีงแคฉั่นรักเธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

82 จากมาก็เสยีใจ กลบัไปก็กลวัเจ็บ ไม่รูต้อ้งใชนํ้าตาอกีสกักหียด รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

83 อยากมใีครคนนัน แคล่มเบาเบา ก็หนาวก็สนั อยู่ไปวันวัน โกไข่ √

84 อยู่กบัใครก็ไม่หายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุ่นไอก็ห่าง พ ีสะเดดิ √

85 ใหอ้า้ยตายผูเ้ดยีว แนมเบงิหนา้เจา้ของ ยามอา้ยสอ่งกระจก เดวดิ อนิธี √

86 คนบ่ฮูใ้จ อา้ยมักไปเทยีวไส เจา้นันกะฮูจ้ักดี เน็ค นฤพล √

87 ขอ้ยฮักเจา้ แจ่น แหลน่ แจ่น แจ่น แหลน่ แจ่น เตา๋ ภศูลิป์ √

88 O.K.บ่อา้ย จักแม่นลมอันใด พัดหอบเอาอา้ยมาให ้ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

89 ชวีติดดีี จัด จา้ ดา ดดั จัด จัด หญงิล ีศรจีุมพล √

90 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

91 จหีอย โอ่เด เพอืนเอ่ย คอืดงัเคยกนันัน พ ีสะเดดิ √

92 ละครชวีติ จากแดนอสิาน บา้นเกดิเมอืงนอน ไมค ์ภริมยพ์ร √

93 ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ทอ่งคําเตมิฝัน จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

94 ไม่อยากใหค้วามเหงามาแทนทเีธอ ทอ้งฟ้าดสูวยนอ้ยกว่าเมอืวาน อะไรททํีา เปาวล ีพรพมิล √

95 เธอคอืขอ้ยกเวน้ วางใจใหใ้คร ไม่เคยไดใ้จคนืกลบัมา เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

96 เจา้ชายของชวีติ จรงิจังแคไ่หน จรงิใจมากพอหรอืเปลา่ ตา่ย อรทยั √

หนา้ 10/12



97 ยากสาํหรับอา้ย งา่ยสาํหรับเขา เพยีงแคอ่ยากม ีอยากมโีอกาสพบหนา้ ตร ีชยัณรงค์ √

98 แฟนเก็บ อย่าใหใ้ครรูว้่าเราคบกนั คอืคําทเีธอ ตกัแตน ชลดา √

99 ขอโทษทลีมืบ่ได ้ หัวใจบ่เคยเดนิลงซน้ วกวนเดนิบ่เคย พ ีสะเดดิ √

100 ภาพเธอยังไม่ชดั จะกคีรงัทฉัีนเฝ้ามองเธอ ก็ยังเบลอ... เอนิขวัญ วรัญญา √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263022 ทําซํา

วันทวีาง 30/6/2563 1 ฉันอยู่ตรงนี ฉันอยู่ตรงนถีา้เธอตอ้งการ BLACKHEAD √

2 เพอืเธอ ตลอดไป อาจยังไม่เห็น ว่ารักมากมาย ศกัดา พัทธสมีา √

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

4 ชายคนหนงึ เธอไม่ตอ้งกงัวล เธอไม่ตอ้ง PETER CORP DYRENDAL √

5 ใหเ้ธอ ฟ้าและทอ้งทะเล กบัลมนันมอียู่ วสนัต ์โชตกิลุ √

6 ใชเ่ลย ใชเ่ลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

7 ทําอะไรสกัอย่าง หัวใจเตน้แรง หนา้แดงทกุท ีใชเ่ธอหรอืนี นครนิทร ์กงิศกัดิ √

8 เธอสวย จะมกีคีนมองเห็นสายตาทอี่อนโยน DOUBLE YOU √

9 คนของเธอ ไม่ตอ้งบอกฉัน ถงึวันทเีลยผ่าน จริศกัด ิปานพุ่ม √

10 ใจฉันอยู่กบัเธอ ผ่านไปแลว้ ทกุอย่างมันจบลงแลว้ BLACKHEAD √

11 ฉันรับไวเ้อง ทกุครงัทกุคราว เมอืยามทเีธอ PETER CORP DYRENDAL √

12 ฉันยังอยู่ สงิตา่ง ๆ จะเปลยีนไปเธอเองจะอยู่ทไีหน อชติะ ปราโมช ณ อยุธยา(องิค)์ √

13 สายลมทหีวังดี แอบสง่ดอกไมไ้ปใหเ้ธอไม่รูห้รอก ทราย เจรญิปุระ √

14 ดอกไมก้บัหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝ้ารอ I-ZAX √

15 คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ... คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ ไม่เจอะเจอ TAXI √

16 ความลบัในใจ ฉันเขา้ใจเธออยู่ ฉันเขา้ใจเธอดี วง สบิลอ้ √

17 แพค้นสวย สวยก็ไม่ด ีไม่สวยก็ไม่คอ่ยดี FLY √

18 ฉันโตะ๊เธอ กคีรงักหีนก็บอกว่ารักเธอ จะเชา้จะสาย ไท ธนาวุฒิ √

19 รักอําองึ เอ่อคอืว่าคอื เอ่อคอืตวัฉัน อัมรนิทร ์นติพิน(อํา) √

20 (เก็บใจใส)่ กญุแจ ตงันานไม่เจอก็เธอไม่มา OHO √

21 คนเกง่ของฉัน ถงึใครคนหนงึ ทเีคยมใีจ ถงึคนทเีคย หฤทยั ม่วงบุญศร ี(อุ๊) √

22 ทางเดนิแห่งรัก ก็ยังคงเดนิทางและยังคงเดนิไป เสาวลกัษณ์ ลลีะบุตร(แอม);ศกัดา พัทธสมีา √

23 แพใ้จ เก็บใจไวใ้นลนิชกั ใหม่ เจรญิปุระ √

24 รักเธอสดุหัวใจ เหลอือกีกวีันอกีกคีนื ทจีะมเีธอ สหรัถ สงัคปรชีา(กอ้ง) √

25 แทนคํานัน อยากจะมคีําพูดสกัคํา วสนัต ์โชตกิลุ √

26 หนังสอืรุ่น เปิดออกมาดโูดยไม่ตงัใจ ว่าจะไดเ้จอ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

27 รักเดยีวใจเดยีว อย่าแปลกใจ ทผี่านมานานเทา่ไร ธนพล อนิทฤทธิ √

28 รักไม่ยอมเปลยีนแปลง ฟ้ายังมหีม่น ฝนยังมวีันแลง้ ตกิ ชโิร่ √

29 ยอมจํานน ใครบางคนทบีนฟ้า ขดีมาแลว้ สรุสหี ์อทิธกิลุ √

30 รักเธอมากกว่า (รักในรอยแคน้) ตา่งก็รักกนั แตก่็รูก้นั เรวัต พุทธนัินทน์ √

31 วางหัวใจไวไ้กลตวั เคยพบใครททํีาใหใ้จไหวหวัน ฐติมิา สตุสนุทร(แหวน) √

32 ขอเป็นคนดขีองเธอ ไม่มคีําเลยสกัคํา จะบอกความจรงิในหัวใจ ศกัดา พัทธสมีา √

33 ผดิไหมทรีักเธอ ในชวีติฉันทผี่านมานัน เสาวลกัษณ์ ลลีะบุตร(แอม) √

34 เธอยังอยู่ ยังจําทกุคําทบีอกกบัฉัน ขอใหร้ักกนั มคิกี √

35 ไม่อยากใหเ้ธอรู ้ อาจจะเป็นทกุข ์อาจจะผดิหวัง ใหม่ เจรญิปุระ √

36 เก็บใจไวใ้กลเ้ธอ อาจจะเคยไดฟั้งบางคํา อัมรนิทร ์นติพิน(อํา) √

37 ดโูง่โง่ เหตกุารณ์มันผ่านไป สงิทเีหลอืคาใน ธนพล อนิทฤทธิ √

38 สดุปรารถนา ฉันรู ้รู ้ดอียู่กบัใจฉัน ว่าทกุๆวัน บลิล ีโอแกน √

39 อธษิฐาน ฉันไม่รูค้วรบอกเธอว่ายังไง หฤทยั ม่วงบุญศร ี(อุ๊) √

40 เกยีวกอ้ย ฉันยังคงภกัดตีอ่เธอ อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ X

41 ยังยมิได ้ หลายครงัทชีวีติเจอกบัปัญหา พลพล √

42 ขอใหเ้หมอืนเดมิ ไม่ตอ้งรักฉันจนลน้ฟ้า BUDOKAN √

43 ทกุอย่าง ทกุอย่าง จะเป็นทกุๆ อย่าง อชติะ ปราโมช ณ อยุธยา(องิค)์ √

44 ฉันยังมเีธอ ตงัแตม่เีธอไดค้บเธอมา ก็พบความจรงิ PETER CORP DYRENDAL √

45 เขยีนใจใหเ้ป็นเพลง ถงึเธอ คนเดยีวทแีสนดี I-ZAX √

46 อยู่เป็นเพอืนเธอ หากเหนอืยกบัความรักเต็มทน หากเจ็บ SO COOL √

47 รับไดไ้หม เธอ คนทดีพีรอ้ม วันนเีธอยอมทกุอย่าง จริศกัด ิปานพุ่ม √

48 ฝากเอาไวก้อ่น ฝากเอาไวก้อ่น แคฝ่ากเธอเอาไว ้ PETER CORP DYRENDAL √

49 สองคนในร่างเดยีว ความรักมันเป็นอย่างนี นูโว √

50 คนสดุทา้ย (ละครเงา) ไม่เคยมใีจใหใ้ครมากอ่น อัสนี โชตกิลุ √

51 รักเดยีวใจเดยีว อย่าแปลกใจ ทผี่านมานานเทา่ไร ธนพล อนิทฤทธิ √

52 ใจฉันอยู่กบัเธอ ผ่านไปแลว้ ทกุอย่างมันจบลงแลว้ BLACKHEAD √

53 คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ... คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ ไม่เจอะเจอ TAXI √

54 คดิถงึ รูไ้หมว่ามคีนทเีฝ้าคอย เหม่อลอย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

55 ซมซาน เกดิมาไม่เคยเจอใครเหมอืนเธอ LOSO √

56 ใชเ่ลย ใชเ่ลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

57 อย่างนอ้ย อย่างนอ้ยก็คนเคยซงึ บลิล ีโอแกน √

58 คนของเธอ ไม่ตอ้งบอกฉัน ถงึวันทเีลยผ่าน จริศกัด ิปานพุ่ม √

59 ลกึสดุใจ ดว้ยเหตแุละผลทมีมีากมาย จริายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรชีา(กอ้ง √

60 รักคณุเขา้แลว้ รักคณุเขา้แลว้ รักคณุเขา้ ไมโคร √

61 เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม ใครจะมสีตางคก์็มไีป ใครจะไป บลิล ีโอแกน √

62 จักรยานสแีดง เสน้ทางทเีราจะมุ่งไป LOSO √

63 นยิามรัก ฉันเพงิเขา้ใจความรัก นูโว √

64 คนสดุทา้ย (ละครเงา) ไม่เคยมใีจใหใ้ครมากอ่น อัสนี โชตกิลุ √

65 รักแทม้แีคค่รังเดยีว ขอบคณุนะทเีธอยังทกัทาย ถงึแมว้่า อนิคา √

66 ฉันอยู่ตรงนี ฉันอยู่ตรงนถีา้เธอตอ้งการ BLACKHEAD √

รวมเพลงฮติซูเปอรค์ุม้ สตรงิ Vol.11
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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67 เพอืเธอ ตลอดไป อาจยังไม่เห็น ว่ารักมากมาย ศกัดา พัทธสมีา √

68 รักเธอเสมอ วันคนืทเีนนินาน อาจผ่านชวีติคน อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

69 เหตผุล แคอ่ยากใหรู้ไ้ว ้ว่าฉันไม่เคยรักใคร BLACKHEAD √

70 เรา สองสาม คน (ภาพยนตรเ์รา สองสาม คนเป็นรอ้ยเป็นพัน กนีาททีฉัีน ตอ้งฝัน อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

71 เทา่ทมีี ฉันบอกกบัเธอ วันนันว่าฉันรักเธอ ธนพล อนิทฤทธิ √

72 ทเีหลอืคอืรักแท ้ คลา้ยๆว่านานๆไป ดเูหมอืนเราคงจะ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

73 คูช่วีติ มอบชวีติ ไวใ้หก้นั ใหเ้ธอนันชว่ยดแูล นครนิทร ์กงิศกัดิ √

74 รักเธอจนวันตาย เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

75 เบาเบา ไดห้รอืเปลา่ ตกลงใหเ้ราสองคน จริายุส วรรธนะสนิ(โจ) √

76 ใหเ้ธอ ฟ้าและทอ้งทะเล กบัลมนันมอียู่ วสนัต ์โชตกิลุ √

77 เธอสวย จะมกีคีนมองเห็นสายตาทอี่อนโยน DOUBLE YOU √

78 สญัชาตญาณบอก มันลงตวัถกูไปทกุอย่าง มันจังงัง นูโว √

79 ขอใหเ้หมอืนเดมิ ไม่ตอ้งรักฉันจนลน้ฟ้า BUDOKAN √

80 รักนอ้งคนเดยีว งานกบัเงนิ เงนิมัน ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

81 เสยีชพีไม่เสยีเธอ เห็นทอ้งฟ้าสคีราม เห็นสายนําไหลเย็น ธนพล อนิทฤทธิ √

82 หัวใจเดยีวกนั เมอืฉันเห็น เธอยนืรอ้งไห ้ ธนพล อนิทฤทธิ √

83 คอืฉันรักเธอ ฉันก็ไม่รูว้่าเธอจะหายเคอืงกนัหรอืยัง จริศกัด ิปานพุ่ม √

84 อะไรก็ยอม อย่าโกหกฉัน อย่าทําอย่างนัน LOSO √

85 เรามเีรา แตก่อ่นแตไ่รไม่เคยอุ่นใจ ฐติมิา สตุสนุทร(แหวน) √

86 ชายคนหนงึ เธอไม่ตอ้งกงัวล เธอไม่ตอ้ง PETER CORP DYRENDAL √

87 เก็บใจไวใ้กลเ้ธอ อาจจะเคยไดฟั้งบางคํา อัมรนิทร ์นติพิน(อํา) √

88 ฉันยังอยู่ สงิตา่ง ๆ จะเปลยีนไปเธอเองจะอยู่ทไีหน อชติะ ปราโมช ณ อยุธยา(องิค)์ √

89 ขอเป็นคนดขีองเธอ ไม่มคีําเลยสกัคํา จะบอกความจรงิในหัวใจ ศกัดา พัทธสมีา √

90 ดอกไมก้บัหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝ้ารอ I-ZAX √

91 อย่าคดิมาก ไม่เอาน่ะอย่าคดิมากไม่เอาน่ะ ขจรศกัด ิรัตนนสิสยั √

92 เก็บเอาไว ้ มันดชูา่งยากเย็นและตอ้งจําใจ มคิกี √

93 ฟากฟ้าทะเลฝัน ก็อาจเป็นลมทพีัดมาจากทะเล มคิกี √

94 แพค้นสวย สวยก็ไม่ด ีไม่สวยก็ไม่คอ่ยดี FLY √

95 Hey Hey อาจดกูวนตาไปหน่อย และอาจใชถ้อ้ยคํา TAXI √

96 ฤดทูไีม่เคยเปลยีน เคยเปียกปอนกฝีนมาดว้ยกนั เคยกอดกนั Sniper √

97 แคม่เีธอเป็นใชไ้ด ้ พูดอะไร ชมอะไร ไม่คอ่ยเป็น Y NOT 7 √

98 วันสขุ กอ่นจะมาเจอเธอ เจอะแตค่วามทกุขใ์จ ไท ธนาวุฒิ √

99 ผัดกะเพรากบัเราสอง เมอืวันสดุทา้ยไดม้าถงึ ซงึความรัก Pancake √

100 ฝนตกทหีนา้ตา่ง วันนีฝนตกไหลลงทหีนา้ตา่ง เธอคดิถงึ LOSO √
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