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เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263032 ทําซํา

วันทวีาง 6/8/2563 1 กรรม ทรีัก มอีะไรในใจหรอืเปลา่ ทําไมเธอ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

2 ไม่เคย ฉันไม่เคยรู ้คนทสีาํคญั นันมคีา่ 25 Hours √

3 ใหน้านกว่าทเีคย เพราะเชอืว่าเขามจีรงิ แตก่็ไม่รูเ้ขา แพท Klear;ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

4 ความเงยีบดงัทสีดุ มคีําบางคําทเีก็บเงยีบงัน คอยเฝ้ารอวันที GETSUNOVA √

5 ซอ่นกลนิ ลมอ่อนพัดโชยมา นําตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี √

6 สงิของ ฉันทเีคยโดนทํารา้ยมา ใจเหมอืนไม่มคีณุคา่ KLEAR √

7 เรอืงทขีอ ขอบคณุทเีธออยู่ ขอบคณุทไีม่ห่าง ลลุา √

8 พนืททีบัซอ้น เมอืในวันนีฉัน ตอ้งกลายเป็นคนทไีม่ใช่ บอย Peacemaker √

9 อยู่ตรงนเีสมอ หากเธอตอ้งเหนือย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

10 คูช่วีติ เธอคอืทกุสงิ ในความจรงิในความฝัน COCKTAIL √

11 ใจ..กลางเมอืง ทเีห็นว่าทอประกายดงัดวงดาวทแีทม้ันคอื LABANOON √

12 เพราะความรักมันไม่เลอืกเวลาเกดิ เพราะอดตีทเีคยผ่านมา เพราะนําตา LOMOSONIC √

13 เก็บรัก รูด้ ีว่าฉันไม่ควรทจีะรักเธออกีตอ่ไป แอมม ีThe bottom blues √

14 ภาวนา พรอ้มเดนิจากไปพรอ้มแลว้ เตรยีมใจ MEYOU √

15 ภาพจํา จากวันนันทเีธอผ่านมา โชคชะตาใหเ้รา ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

16 พอจะรู ้ ผ่านมานานแลว้ เรอืงราวในวันนัน MEYOU √

17 อา้ว บบีเขา้ไป บบีนําตาแลว้บบีมอืฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

18 เจ็บทยีังรูส้กึ(ซรีสี ์U-Prince) เคยมนัใจ ว่าฉันไม่เคยหวันไหวเรอืงเธอ นนท ์ธนนท์ √

19 แหลก ผ่านคนืวันทเีหมอืนดงัความฝัน เพราะ Season Five √

20 ดวงใจ เธอเปรยีบดงัเสมอืนดวงใจ ตามตดิตรงีแนบชดิ ปาลม์มี √

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

22 ครงันี ความรักไม่ใชผู่ร้า้ย สงิทมีันรา้ยคอืใจ KLEAR √

23 ไม่มเีธอไม่ตาย ตอนนีมเีพยีงแคเ่รามสีองคนเทา่นัน แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ;Two Pee √

24 คกึคะนอง (JOOX Exclusive) คกึคะนอง คกึคะนอง คกึคะนอง ไม่เคย จน่ีา ด ีณัฐชา เดอซซูา่ √

25 มเีหมอืนไม่มี จะลองบอกเธอว่าไม่รักสกัท ีอยากรูว้่า ลลุา √

26 พรอ้ม เพยีงแคส่บตาแทบไม่พูดจา ก็พอรูว้่าเธอ Sin √

27 รักเธอคนเดยีว (ONE LOVE) ถา้ฉันนเีป็นคนธรรมดาทวัไป ไม่ใชภ่าพ ณัฐ ศกัดาทร √

28 ฝนตกไหม ในคนืทฝีนโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี Three Man Down √

29 ปลาบนฟ้า คงไม่มปีลาตวัไหน คดิจะไปว่าอยู่บนฟ้า GETSUNOVA √

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

31 อยู่ตรงน ีนานกว่านี รักของเรา ในตอนนี ดเูหมอืนเรมิตน้ GETSUNOVA √

32 คํายนิดี ฉันมายนิดใีหก้บัรักทสีดใส ยนิดทีเีธอ KLEAR √

33 คณุและคณุเทา่นัน เห็นใครๆเขาบอกว่าคนน่ารักชอบเอาแตใ่จ แกงสม้ ธนทตั √

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

35 ไม่เดยีงสา สง่ยมิใหค้วามทรงจําดีๆ  ทมีใีหก้นั Big Ass √

36 เหนอืยไหมหัวใจ เธอเป็นอย่างไรจากวันทสีองเราไกลห่าง Retrospect √

37 นําตาทหีาย ทกุสงิจบแลว้ เธอบอกกบัฉันในวันทเีธอ THE MOUSSES √

38 Loop ทําไมแคห่นงึนาทกีบัความรักทตีอ้งเจ็บปวด Tabasco √

39 เรอืงจรงิหรอืนยิาย เธอเป็นอกีคนททํีาลาย หรอืเป็นสกัคนที S.D.F √

40 รักเธอคนเดยีวเทา่นัน (ล.รักสดุฤทธ)ิ เธอทําใหฉั้นเขา้ใจ ในคําว่ารักที Yes'sir Days √

41 คําถามซงึไรค้นตอบ ฉันรูด้ ีทําไมทอ้งฟ้ายามเชา้ กลบัดมูดื GETSUNOVA √

42 ทงิไวก้ลางทาง มันดแีคไ่หนกนั ทเีราไดร้่วมทาง POTATO √

43 เขา้ใจได ้ ถงึฉันทําใหเ้ธอมากกว่านี ถงึฉันจะ แบมแบม The Voice √

44 ปลอ่ยเธอไป (Hide and Seek) เรอืงราวทกุอย่าง ยังมคีวามหมาย ทเีรา I Hate Monday √

45 ไบโพลา่ร(์Bipolar) ความรักไดผ้่านไป และวันพรุ่งนจีะตอ้ง จน่ีา ด ีณัฐชา เดอซซูา่;ณัฐวุฒ ิเจนมานะ √

46 เปลา่เจา้ชู ้ ก็เกดิมาสวยจะใหทํ้ายังไง อยู่เฉยๆก็ทําให ้ อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์;Urboy TJ √

47 ปลอ่ยเธอไป ปลอ่ยเธอไปไม่เป็นไร เดยีวพรุ่งนกี็มี MEYOU;Urboy TJ √

48 มแีฟนแลว้ เธอก็มคีนของเธอ เราก็อยากจะมเีธอ ไม่ตอ้ง ปราโมทย ์ปาทาน;จริายุทธ ผโลประการ √

49 คนอยู่ไกลไม่มสีทิธิ เหมอืนโดนบังคบั บังคบัใหต้อ้งเขา้ใจ SDF;ลําเพลนิ วงศกร √

50 อา้ยพามา เขาพาไป โว.่.โว เป็นยอ้นความไวใ้จ เฮ็ดใหอ้า้ย OG-ANIC;ลําเพลนิ วงศกร √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263048 ทําซํา

วันทวีาง 6/8/2563 1 มะลอ่งกอ่งแกง่ พจน ์สายอนิดี X

2 เดอ๋เดยีงดา่ง ลําไย ไหทองคํา X

3 แม่ใชล้า้งถว้ย สะเลอปี;มารโิอ ้โจ๊ก X

4 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √

5 เลกิกบัอา้ยมันง่ายกว่า เหลา้มันดตีอ่ใจ แตม่ันกะทํารา้ยตบั กะสา่ง ลํายอง หนองหนิห่าว √

6 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

7 ใจสเิพ ลําไย ไหทองคํา X

8 นักเลงบ่ย่าน ณ เวลานีทหีนา้ฮา้นหมอลํา สถานการณ์ ลําเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

9 บักแตงโม โอ.้.นันมันบักแตงโม โอ.้.นันมันบัก วงฮันแนว X

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
BEST PLAYLIST

TRACK

อสีานพามว่น

รายชอือลับมัเพลง

ประจําเดอืน สงิหาคม พ.ศ.2563
หมายเหตุ * : เอกสารฉบบันไีมส่ามารถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธไิด้
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10 ฝนเทลงมา การเ์นต สะเลอปี X

11 รถแห่รถยู ้ นอ้งทวิเทน X

12 หอยกบิกี หอยกบิกีๆ กบิกเีก็บหอยกบิกีๆ ลํายอง หนองหนิห่าว √

13 งัดถงังัด เตย้ อธบิดนิทร์ X

14 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

15 เตา่งอย จนิตหรา พูนลาภ X

16 เซงิ แอนแนน คูแ่ฝดแปดแสนซาวด์ X

17 มวยบ่น็อค แป่นแว่น โอย้ แป่นแว่น แฟนผูใ้ด๋ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

18 โสดแตใ่นเฟซ Like คอืมาหา Like แม่นผูส้าวทางใด๋ สมบูรณ์ ปากไฟ √

19 สาดไลโ่สด ฮอดสงกรานตอ์กีแลว้บ่น ีแลว้สไิปไสดี ตกัแตน ชลดา √

20 บ่หักคา เวา้เรอืงหมากไมม้ันก็มหีลายชนดิ แต่ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

21 คารถแห.่.แววับ!! หงสา ประภาพร X

22 นางฟ้าหนา้รถแห่ เสยีงกลอนสนัน หลงัคาสนัตกึๆ ปลกุใจ เตา๋ ภศูลิป์ √

23 รถบ่มนํีามัน จ๊อบ เสกสนัต์ X

24 คนถอืหมอนยังบ่มี อา้ยถามเจา้แนนอ้งหลา่ เดอืนมถินุา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

25 มแีฮงใจ แคอ่ยากไดย้นิคําว่าฮักเธอสเิบอืกนับ่นอ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

26 ปี(จน)ป่น เอ มหาหงิค์ X

27 อย่ามาฤทธเิยอะ ! ลํายอง หนองหนิห่าว √

28 เมอืไหร่จะทํากบัฉันบา้ง เธอดสูดิ ูดคููน่สี ิเขาเกาะเขาตดิ หญงิล ีศรจีุมพล √

29 หนุ่มโคโยตา้ หนุ่มนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ์ ปากไฟ √

30 น่าฮักหนา้ฮา้น กุง้ สภุาพร สายรักษ์;ออย แสงศลิป์ X

31 ปูหนีบอปิี พร จันทพร X

32 ประสาซําผัว ประสาซาํผัว ฮยึ ประสาซําผัว ประสา ลํายอง หนองหนิห่าว √

33 สงิดึต ิ(Cover) บ่ตอ้งยา้น นอ้งสไิปตเีขา นอ้งบ่เอาชวีติ ตกัแตน ชลดา X

34 อนิดขีาดง อา้ยเป็นหละผูบ้่าวบา้นๆ งานบา้นใด๋ ศร สนิชยั √

35 อหีลา่ขาเดง้ จนิตหรา พูนลาภ X

36 ลําซงิสายโสด บ่อยากใหไ้ผเห็นนําตา บ่ใหไ้ผฮู ้ ตกัแตน ชลดา √

37 New Year เสยีแฟน แฮปปีนวิเยยีร ์คอืวันทเีสยีอา้ยไป เวยีง นฤมล √

38 สาวมอหนิขาว สาวมอหนิขาวปวดรา้วนําตานองหนา้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

39 สาวใหญ่มักม่วน อายุเลขสแีลว้แตเ่รอืงแอวยังเด็ด ศริพิร อําไพพงษ์ √

40 เมยีน กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

41 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีุมพล √

42 เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไป ลํายอง หนองหนิห่าว √

43 เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ สมบูรณ์ ปากไฟ √

44 สง่ขา่วสาวเลย ลมพัดตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ศร สนิชยั √

45 ขาขาวสาวลําซงิ บุญบา้นเฮา ม่วนแทน้อ้ พอ้กนั หญงิล ีศรจีุมพล √

46 จบีเอาสคิะ เขามแีม่พ่อไปขอเอาส ิทําเหมอืนของฟรี ลํายอง หนองหนิห่าว √

47 คนใช ่เกดิชา้ อยากฮักสติาย แตก่็อายใบเกดิ ศริพิร อําไพพงษ์ √

48 สาวนาขาแดนซ์ พอฝนลาฟ้าสงั เจา้ออกเดนิสายไปกบั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

49 ชาตหินา้ฮักอา้ยเดอ้ ดกึดนืเดอืนบ่แจง้ บ่มแีสงทสีว่าง มนตแ์คน แกน่คนู √

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

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263067 ทําซํา

วันทวีาง 6/8/2563 1 แพค้วามจรงิ ทสีดุคอืฉัน ตอ้งพบความจรงิว่ามันคง บอย Peacemaker √

2 ถา้ฉันเป็นแม่เธอ เหมอืนว่าเราแปลงร่างเมอืเรา online การ KLEAR √

3 ห่างกนัสกัเทา่ไร จะอยู่ตรงนี จะรอแคเ่ธอและจะไม่หนี ไปรยา มาลาศรี √

4 ตดิกบั (ประกอบซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) เห็นกนัทกุวันเธอกบัฉัน รูก้นัในความตา่ง แม็กซ ์เจนมานะ √

5 คนัก ู(ละครซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) ไม่รูว้่าเรมิเมอืไร มันเรมิทใีคร วชริวชิญ ์ไพศาลกลุวงศ์ √

6 รักตวัเองบา้งนะ (ซรีสีห์อนชีะนีแจ่ม) โปรดอย่ามาถามฉันเลย เธอควรตอ้งทํายังไง มุก วรนษิฐ ์ถาวรวงศ์ √

7 ปลอ่ย ปลอ่ยความคดิ ทงิไวใ้หใ้จไม่ตอ้งคดิ หนุ่ม กะลา √

8 ระบาย รอ้งเธอจงรอ้งมา..ใหนํ้าตาไหลรนิจนชนิ Yes'sir Days √

9 คนืวันจันทร์ จะรอตรงน ีทกุนาททีเีธอตอ้งการ Kwang ABnormal √

10 ก็ยังดี เวลาเดนิชา้กว่าในทกุๆ วัน เมอืไม่มเีธอ POTATO √

11 ชวีติหลงัเอ่ยคําลา เพลงเดมิๆ ทเีดมิๆ ความทรงจํา ของเรา Sweet Mullet √

12 คนอยู่ไกลไม่มสีทิธิ เหมอืนโดนบังคบั บังคบัใหต้อ้งเขา้ใจ SDF;ลําเพลนิ วงศกร √

13 ยมิ บังเอญิมเีรอืงราวใหส้นัไปทงัหัวใจ INSTINCT √

14 จนวันสดุทา้ย (ละครไปใหถ้งึดวงดาว)มันโชคดเีทา่ไร ทวีันนมีเีธอขา้งกนั บอย Peacemaker √

15 ไม่ไหวอย่าฝืน น่าจะจบกนัไปตงันาน จะไดเ้จ็บตงัแต่ พลพล √

16 จุดพักใจ วันทมีันเหนอืยลา้มแีตเ่รอืงไม่ดี จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู;มกิค ์ทองระยา้, นวิ นภสัสร ภธูรใจ√

17 จัดสรร คงมใีคร ใครคนนันทตีามหา Jetset'er;เปรยีว ทศันียา √

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

19 Empty King มแีตค่วามว่างเปลา่ ทา่มกลางดวงดาว เจเจ กฤษณภมูิ √

20 Color Blind หยุดมองไม่ไดเ้ลย Love is Colourful กปัตนั ชลธร คงยงิยง √

21 Best For You มองทฉัีน และเธอโปรดลมืเมอืวานเถอะ ไอซ ์พารสิ √

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

23 ฝนตกไหม ในคนืทฝีนโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี Three Man Down √

24 ยนืหนงึ ก็ฉันนันรักเพยีงแตเ่ธอ แตท่กุๆครังที Zuric √

25 อย่าเลย...อย่า(ไวใ้จ) Moving and Cut X

26 ปลอ่ย(NOISE) กบัคําว่ารัก ทเีคย ทําเพอืมันไดท้กุอย่าง LOMOSONIC √

27 หลอกตวัเอง จบแลว้ทเีคยไดร้ักกนั จากวันทเีคยไดร้ัก Ampersand √

28 รสชาตแิห่งความรัก สงิทเีจ็บปวดยงิกว่าความเหงา บ ีนําทพิย ์จงรัชตวบิูลย์ √

29 เหมอืนเราเคยรักกนั(ล.เหมอืนเราเคยรักกนัอาจจะเป็นเหมอืนวันกอ่น ตอนนันเราอาจเดนิ หนงึ ETC √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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30 เรา เนนินานทเีรามองตากนั ในแววตาคูนั่น COCKTAIL √

31 ภาพจํา จากวันนันทเีธอผ่านมา โชคชะตาใหเ้รา ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

32 Good Morning Teacher ครงันันฉันมเีธอทเีป็นคนสอน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

33 เลอืกคนทเีขารักเรา เธอมาถามว่าเหนอืยไหม ทตีอ้งคอยซบันําตา Three Man Down √

34 รักดว้ยชวีติ ถา้มใีครคนหนงึอะ คอยทําเราเสยีใจ Muzu √

35 พบเธอกอ่น กอ่นนัน เคยถกูใครทําใหเ้สยีใจ มนิท ์ภทัรศยา ยงรัตนมงคล √

36 เธอทําใหฉั้นไม่มแีฟน ตอนเธอมองตาแปลกใจเลยรูไ้หม สพุล พัวศริริักษ์ (เบล);มนิ พชีญา √

37 เวลาใครถาม (Your Answer) มแีตค่ําถามทมีันยากเกนิจะตอบ มแีต่ มุก วรนษิฐ ์ถาวรวงศ์ √

38 เจา้ความรัก นเีธอเป็นใคร ทําไม เหตใุดเธอถงึไดน่้ารัก โคตรยมิ √

39 ปลอ่ยเธอไป (Hide and Seek) เรอืงราวทกุอย่าง ยังมคีวามหมาย ทเีรา I Hate Monday √

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

41 เปราะบาง หนทาง ยังดเูหมอืนเดมิ มแีสงไฟ BODYSLAM √

42 PLEASE รูฉั้นรูย้ังไงก็คงไม่ตา่ง รูฉั้นรูย้ังไง ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

43 ของตาย รูแ้ลว้ว่าเธอไม่เคยรักฉันเลย เธอไม่เคย THE MOUSSES √

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

45 พรอ้ม เพยีงแคส่บตาแทบไม่พูดจา ก็พอรูว้่าเธอ Sin √

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

47 อา้ว บบีเขา้ไป บบีนําตาแลว้บบีมอืฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

48 จม ลลุา √

49 เรอืงจรงิก็คอื เหมอืนเดมิ กลบัมาเป็นเหมอืนวันกอ่น จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู;The Parkinson √

50 เพราะความรักมันไม่เลอืกเวลาเกดิ เพราะอดตีทเีคยผ่านมา เพราะนําตา LOMOSONIC √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263036 ทําซํา

วันทวีาง 13/8/2563 1 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไม่จาง ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

2 สดุฤทธสิดุเดช ตอบตอบมาหน่อย ใหม่ เจรญิปุระ √

3 นนิจา แปลกจรงิจรงิเลย ก็อยู่ ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

4 โอ๊ะ...โอ๊ย ถกูบังคบัและก็ขูเ่สมอ ทาทา ยัง √

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

6 พรกิขหีนู เผ็ดจรงิจรงิ เลยนะตวัแคนี่ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

7 กะโปโล ก็เกดิตามเธอไม่กวีันหรอก นโิคล เทรโิอ √

8 ว่างเมอืไรมาอกีนะ ว่างเมอืไรก็มาอกีนะ นัท มเีรยี √

9 ขอเป็นคนของเธอ จากวันทพีบกนั จากวันทพีบเธอ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

10 ขอไดไ้หม ฉันคงไม่ดใีชไ่หม ถงึทําใหเ้ธอตอ้งหมางเมนิ ทาทา ยัง √

11 พักตรงนี พักตรงนีดกีว่า หยุดและพักใหค้ลาย ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

12 เสยีใจไดย้นิไหม เพราะว่ารักจงึเปรยีบ ใหม่ เจรญิปุระ √

13 ขอเพยีงทพีักใจ เดนิอยู่กลางลมฝน มาลวีัลย ์เจมน่ีา √

14 หัวใจขอมา กลบัมายนืทเีดมิ ททีเีคยคุน้ตา ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

15 แลว้ไปแลว้ ทผี่านมานัน ไม่เคยจะสนใจ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

16 ตอ่ไปนีนะ ฉันรูว้่าเธอก็อาจรําคาญ เวลาทเีจอ นโิคล เทรโิอ √

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

18 คูก่ดั ลนิกบัฟันพบกนัทไีรก็เรอืงใหญ่ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

19 เหลวไหล มาแลว้ยังดกีว่ามาชา้ มาชา้ยังดกีว่า ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

20 อย่าทํา อย่าทํา บอกคนน ีและบอกกบัคนนัน นัท มเีรยี √

21 รบกวนมารักกนั (มารักกนัเถอะ) ก็อยากมใีครสกัคน ทาทา ยัง √

22 ตอ่ไปนีไม่มใีคร เพราะฉันรูด้วี่าคง ใหม่ เจรญิปุระ √

23 สงสารกนัหน่อย ในวันทเีธอเลกิไป มาลวีัลย ์เจมน่ีา √

24 เปลา่หรอกนะ หากบังเอญิถา้เธอไดเ้จอ ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

25 หัวใจตกงาน เหงาเหลอืเกนิใจมันเหงา สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

26 พลกิล็อค จะไม่รักก็ไม่บอก หลอก ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

27 กลบัดกึ กลบัดกึ อยู่ก็ลกึในซอยเปลยีว ใหม่ เจรญิปุระ √

28 เชอืเถอะครับ เชอืเถอะครับ เชอืเถอะครับ ผมไม่เคย ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

29 บุษบา คณุคะ เราเคยเจอ เคยเดนิมาชนกนั นโิคล เทรโิอ √

30 ไปดว้ยกนันะ ใครจะไปยกมอืขนึ ถา้จะไปก็ไป ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

31 เล็ก ๆ นอ้ย ๆ เรามกีนัแคเ่พยีงสองคน มาลวีัลย ์เจมน่ีา;ไพบูลยเ์กยีรต ิเขยีวแกว้(ปัน √

32 หมอกหรอืควัน หมอกจางๆ และควันคลา้ยกนัจนบางทไีม่อาจรู ้ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

33 ผดิอะไรหรอื รูก้็แตเ่พยีง เธอคดิจะเดนิไป ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

34 พรุ่งนี...ไม่สาย เพยีงแคม่องในตาก็รูว้่าเราชอบกนั ทาทา ยัง √

35 ใจรา้ย ใจรา้ย เธอน่ะใจรา้ยรูไ้หม คดิถงึ นโิคล เทรโิอ √

36 หนักเกนิไปแลว้ เหนอืยลา้มาเทา่ไร หัวใจตอ้งสูม้า ใหม่ เจรญิปุระ √

37 ฉันรู ้ ฉันรูเ้ธอมอีดตีในใจ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

38 นกึไม่ออก ไม่รู ้ไม่รู ้ว่าเจอะคณุเมอืไร นโิคล เทรโิอ √

39 เสน้ตรง เกดิมาเป็นคนตอ้งกา้วไป ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

40 รอ้น คนืนีมันรอ้น จะขม่ ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

41 บทเรยีนสดุทา้ย รักเป็นเชน่ใด อยากได ้ มาลวีัลย ์เจมน่ีา √

42 เงยีบๆ คนเดยีว อย่ามาใหเ้จออกีเลย เฉยเฉยไปเลย ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

43 เธอรูห้รอืเปลา่ อาจจะดวู่ามันนาน ใหม่ เจรญิปุระ √

44 ฟ้ากบัตะวัน ฟ้า เมอืยามดวงตะวันนันลาไป นัท มเีรยี √

45 ไม่รักตวัเอง บอกเธอไปตามตรง ใหเ้ธอจงตดัใจ ทาทา ยัง √

46 ทําไมเป็นคนแบบนี โกรธตวัเอง ว่าตวัเอง เห็นไหมทเีรา นโิคล เทรโิอ √

47 ถกูอยู่แลว้ ไดฟั้งคําลา ทเีธอมาบอก ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

48 ภารตี โอภารตนีามนีเป็นเพยีงสมญา ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

49 ประวัตศิาสตร์ แตก่อ่นอาจจะตอ้งยอม ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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50 ควักหัวใจ หลายครงัทใีจตอ้งเจ็บ ใหม่ เจรญิปุระ √

51 ความดนั(ทรุัง)สงู ใครสงัใครสอนอะไร ไม่อยากจะฟังเทา่ไหร่ มาชา่ วัฒนพานชิ √

52 จรงิไม่กลวั จรงิ ไม่กลวั ไม่กลวั ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

53 แตก-หัก แตกเป็นแตกแบกเอาไว ้ มาชา่ วัฒนพานชิ √

54 ไม่ใช ่ไม่ใช่ ไหนใครบอกว่าเราน่ะรักกนั ใครไปแอบพูด นโิคล เทรโิอ √

55 สลดั...สะบัด แอบไปดกัวันนี กะว่าม ีSurprise ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

56 รอ ใครบางคน ไดแ้คเ่พยีงแตร่อ มาชา่ วัฒนพานชิ √

57 ไม่มอีกีแลว้ รูด้วี่าเธอไดเ้ปลยีนไปแลว้ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

58 ฝากดแูลแทนฉัน ตดัใจอย่างไรใหข้าด กบัคนทเีคยแคร์ มาลวีัลย ์เจมน่ีา √

59 ผดิไปแลว้ ก็ไม่รูว้่าคดิอะไร และก็ไม่รูว้่าคดิ มาชา่ วัฒนพานชิ √

60 เพราะเขาคนเดยีว เดนิเรอืยเปือย ใหม่ เจรญิปุระ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263064 ทําซํา

วันทวีาง 13/8/2563 1 แดงกบัเขยีว หยงิทะนงองอาจในวถิ ีแบกศกัดศิรคีาํคอ Taitosmith √

2 ทกุดา้นทกุมุม หากไดย้นิแบบไหนแลว้เราก็เชอือย่างนัน Potato;พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

3 เขยีนไวข้า้งเตยีง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลกึๆ อยู่ลบัๆ PARADOX √

4 ชอบมากอยากได ้ ลมืไดไ้หมทพีูดว่ารักวันนัน ไม่ไดค้ดิ Instinct √

5 พัง INDIGO X

6 พ่ายแพ ้ THE RAVEN DOLL X

7 หอ้งทไีม่เคยสว่าง รูฉั้นรูว้ธิจีะทําหอ้งนใีหด้สูวยงาม The Yers √

8 อย่าพูดเลย(ดกีว่า) ใครทเีคยบอก ว่ารักซงึใจจนวันนี ใครที Sweet Mullet √

9 ใครคอืเรา Who we are from the star ใครกําหนด BODYSLAM √

10 ทําดไีม่เคยจํา หัวใจคนเราไม่นานก็ลมื รอ้งขออะไร COCKTAIL √

11 ดวง เพงิรูจ้รงิๆ ว่าชวีตินตีอ้งขนึกบัดวง POTATO √

12 ชา่งมัน(Whatever) Somkiat X

13 คนป่าไดปื้น ตอนทมีคีวามรักนันฉันภกัดเีสมอมา THE MOUSSES √

14 ซําซํา รู ้แตไ่ม่เขา้ใจ ว่าทําไมรักเธอทงัๆที Paper Planes √

15 เปลอืก ฉันเปลยีนไดแ้คเ่พยีงเปลอืกแตเ่มล็ด อพารต์เมนตค์ณุป้า √

16 โดดเดยีวดว้ยกนั ในวันนทีมีแีตฉั่นฟังเพลงรักอยู่เพยีง GETSUNOVA;แพรวา √

17 ฉันรอ้งไหเ้ป็นหมนืครงัเพอืมาเจอเธอ ทงิฉันเอาไว ้ทงิฉันไวท้ตีรงนี COCKTAIL √

18 โยนหนิถามทาง DAX ROCK RIDER X

19 ดาว มองทอ้งฟ้า ดเูวลาโดยใชด้วงดาว ZEAL √

20 กระโดดกอด เธอยังจําเรอืงราววันสดุทา้ยไดร้เึปลา่ KLEAR √

21 พลงังานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลอ่งลอยจากแดนไกล LABANOON √

22 เพชฌฆาตพายุนางฟ้า(ANTI-GRAVITYอู๊ววววห.์..แมม้ันจะสงูจะยากเย็น LOMOSONIC √

23 เพลงรักของคนแพ ้ มันคอืความหมายของเสน้ขอบฟ้า Big Ass √

24 หักหลงั เพราะความจรงิบางอย่างมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

25 ซากคน ก็กูก่็รอ้งกนัเขา้ไป ผดิถกูไม่รูไ้ม่ CLASH;Retrospect √

26 รอยมดืดํา (Black Marks) torrayot X

27 หูฝาด เสยีงคนเขาดา่ บางทกี็ฟังว่าชม ไปรยา มาลาศร ี(ฟักแฟง) √

28 คําตอบทใีช ่(โฆษณากาแฟดาว) ครงัหนงึทเีธอมชีวีติอยู่ 25 Hours √

29 แคบ่างคํา Musketeers X

30 Tears นําตา กว่าจะเขา้ใจ ว่าเป็นเชน่ไรก็วันที Fool Step √

31 จะรักหรอืจะรา้ย กเีรอืงราวทใีครพูดกนั มันไม่เหมอืน KLEAR √

32 คน (ละครภาตฆุาต) กอ่นนอนหลบัตาคน้หา ว่าตวัเองเกดิมา สงกรานต ์รังสรรค์ √

33 คูก่รณี โวะ โอะ โอ อุโวะ โอะ โอ Yes'sir Days √

34 รักเธอมากไป เคยคดิว่ารักมันคอืการซอืใจ ทําดไีป Hobbit √

35 เป็นหมา รอบนจีะเลกิกบัมันจรงิๆ ไม่ใชร่อบแรกที นงิหน่อง Pancake √

36 ไหนว่าดี เธอบอกเหตผุลใหฉั้นเขา้ใจ แตค่อืเหตุ NOS √

37 รูส้กึดี ไม่ตอ้งคดิเลยถา้ในวันนีไม่มเีธอ NO MORE TEAR √

38 คราม ลกึลงเทา่ไรก็ยงิมดืมน คน้ไปเทา่ไร BODYSLAM √

39 ดนตร.ี..เพอืชวีติ คอืแสงไฟสลวั ในคนืทใีจไม่เจอจุดหมาย Big Ass √

40 ไม่ หยุดฟังใหด้ ีหยุดฟังฉันกอ่น SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

41 Still Alive กบัชวีติก ูทแีม่งตอ้งฝ่าฟัน กเูกดิมา Last Fight For Finish X

42 เอาใหต้าย เกดิเป็นคน มันจําเป็นตอ้งอดทนกนัไป Ebola √

43 รักจรงิรักปลอม เธอเปลยีนจากรักปลอมเป็นรักจรงิ CLASH √

44 ตดิอยู่ทฉัีน ASOG √

45 หมาลอบกดั พพีคีรับ ผมกําลงัจะพูดถงึบุคคลประเภท S.D.F;เอ๋ Ebola;ป๊อบ The Sun √

46 ไม่มปีาฏหิารยิ์ ฉันยังไม่เคยคดินอกใจ ถงึแมว้่า หนุ่ม กะลา √

47 คอืเธอเทา่นัน เก็บไวต้รงนันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว ้ PARATA √

48 เจ็บปวดทงีดงาม จบกนัไปนานแลว้เวลาของเรา นครนิทร ์กงิศกัดิ √

49 กอดสดุทา้ย กาลเวลาผลกัฉันและเธอใหม้ารักกนั Commander √

50 ถอืว่าเราไม่เคยพบกนั ไม่ตอ้งขอโทษเรอืงทผี่านมา ไม่ตอ้ง AB NORMAL;ตลุ อพารต์เมนตค์ณุป้า √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263068 ทําซํา

วันทวีาง 13/8/2563 1 กราบเทา้ย่าโม สองมอืกราบลงทตีรงเหนืออาสน์ สนุาร ีราชสมีา X

2 โรงแรมใจ โหดรา้ยจรงิ จรงิ ทําไม ถงึหยงิ คฑัลยีา มารศรี X

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

4 ใจอ่อน แตก่อ่นแตไ่รหัวใจกลา้แกร่ง ฝน ธนสนุทร X

5 สญัญากบัใจ จะไม่กลบัหลงัถา้ยังไม่ไดด้ ีเอ่ยถอ้ยคํา จอมขวัญ กลัยา √

6 หยาดเหงอืเพอืแม่ ลกูทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน เอกพล มนตต์ระการ √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

ลกูทุง่ไมคท์อง

ร็อกตาสวา่ง
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7 เขยีนฝันไวข้า้งฝา เขยีนตดิฝาหอ้งว่าตอ้งสูไ้หว ลกูตอ้งทํา รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

8 สดุทา้ยทกีรุงเทพฯ อยู่บา้นนาดีๆ  ไม่ว่าดจีงึหนีเขา้มา ฝน ธนสนุทร X

9 จดหมายผดิซอง พแีสนดใีจไดร้ับจดหมายจากไปรษณีย์ มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

10 จากบา้นนาดว้ยรัก โอบ้า้นนาฝนฟ้าไม่อํานวย ตา่ย อรทยั X

11 เรารอเขาลมื สนุาร ีราชสมีา X

12 เพลงรักบา้นทุง่ บัวงามชดูอกออกบานไสว ดอกโยน ฝน ธนสนุทร X

13 คนืนีเมอืปีกลาย งานวัดปีกลาย เมอืแฟนเคยีงกายเดนิเทยีว คฑัลยีา มารศรี X

14 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

15 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

16 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

17 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

18 ไสว่าสบิ่ถมิกนั กอ้ง หว้ยไร่ X

19 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

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

21 นักรอ้งบา้นนอก เมอืสรุยินยําสนธยาหมู่นกกา เปาวล ีพรพมิล √

22 ลอ่งเรอืหารัก ลอ่งเรอืมาหารักสกัคน รวยหรอืจน จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

23 จดหมายฉบับสดุทา้ย เกษม คมสนัต์ X

24 กระเป๋าแบนแฟนทงิ คนรักจากลาตอนชะตาของพตีกตาํ เอกราช สวุรรณภมูิ √

25 ขายควายชว่ยแม่ ยนืมองควายขา้นําตาไหลปรี มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

26 กลอ่มลกู (ละครตม้ยําลําซงิ) โอม...เอย..อนีางลกูแม่นีเอย สนุาร ีราชสมีา √

27 สยามเมอืงยมิ จงภมูใิจเถดิทเีกดิเป็นไทยมเิป็นทาส จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

28 เขตปลอดคนลวง มป้ีายปักไวต้รงรัวหนา้บา้น คฑัลยีา มารศรี X

29 เพลงรอทพีุมเรยีง หัวใจยังจํา ถอ้ยคํา หนุ่มเมอืงชมุพร รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

30 ขอจองในใจ ฟ้าสงัใหฉั้น รักคนทมีเีจา้ของ ตกัแตน ชลดา √

31 ลน้เกลา้เผ่าไทย ลน้เกลา้ เผ่าไทย ศนูยร์วมใจคนไทยทงัชาติ จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

32 บทเรยีนราคาแพง ฝน ธนสนุทร X

33 หัวใจทศกณัฐ์ เมอืรักกนัก็ชนื เมอืรักคนืก็ชาํ คฑัลยีา มารศรี √

34 แกว้รอพี พจี๋าพสีญัญาปีนแีลว้ไม่มาแตง่ ตา่ย อรทยั √

35 โลกของผงึ โลกสดุสวยอันแสนกวา้งไกล เปาวล ีพรพมิล √

36 สสุานคนชาํ คฑัลยีา มารศรี X

37 หมา้ยขนัหมาก เออ..เองิ..เออ..เอย เสยีงเขาโห่ ฝน ธนสนุทร X

38 นําตาหลน่ทโีคราช นังรถทวัรด์ว้ยใจคะนงึ คดิถงึสาว จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

39 ดาวเรอืงดาวโรย ตอนทํานาขา้ชอืดาวเรอืง เปาวล ีพรพมิล √

40 อนจิจาทงิเจอร์ ถา้มเีปลวไฟแลว้ไม่มคีวัน ตกัแตน ชลดา √

41 เขานอนบา้นใน เมอืไม่มเีขา ฉันเหงาสดุพรรณา สนุาร ีราชสมีา √

42 มอืถอืไมค ์ไฟสอ่งหนา้ ยนือยู่หลงัไมค ์แสงไฟสอ่งหนา้ ฝน ธนสนุทร X

43 จูบแลว้ลา ลมจูบลบูไลข้า้วรวงจนเม็ดขา้วร่วง ตกัแตน ชลดา √

44 ขอแครู่ข้า่ว ในนามแฟนเกา่รูข้า่วก็ดใีจแลว้ เอกราช สวุรรณภมูิ √

45 ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ทอ่งคําเตมิฝัน จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

46 ละครชวีติ จากแดนอสิาน บา้นเกดิเมอืงนอน ไมค ์ภริมยพ์ร √

47 ปรญิญาใจ ไดฮ้ักกบัอา้ยเหมอืนใจไดป้รญิญา ศริพิร อําไพพงษ์ √

48 รมิฝังหนองหาน ฟ้างามยามแลงขา้งทุง่หนองหาน มนตแ์คน แกน่คนู √

49 ลกูทุง่คนยาก ผมจรรอนแรมจากลุม่นํามูล ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

50 สาวนาสงัแฟน หากมเีวลามาเยยีมบา้นนา คฑัลยีา มารศรี √

51 มอเตอรไ์ซคนุ่์งสนั สนุาร ีราชสมีา X

52 ผูช้ายในฝัน ตงัแตเ่ป็นสาวเต็มกาย หาผูช้ายถกูใจ เปาวล ีพรพมิล √

53 อย่าปลอ่ยใหเ้ธอลอยนวล ปิดประกาศ ทวัราชอาณาจักร จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

54 ไอห้นุ่มทุง่กระโจมทอง หนุ่มทุง่กระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยลอ่ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

55 ฝากเพลงถงึยาย ยายอยู่บา้นนอกอยากเห็นหลานออกทวีี ตา่ย อรทยั √

56 ทบ.2 ลกูอสีาน ตอ้งจากบา้นนา ถกูเกณฑเ์ขา้มากรมทหาร ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

57 กรณกิาร์ อยู่กบัความเหงา เหมอืนคนทเีมานําตา มนตแ์คน แกน่คนู √

58 แฟนเก็บ อย่าใหใ้ครรูว้่าเราคบกนั คอืคําทเีธอ ตกัแตน ชลดา √

59 สดุแคน้แสนรัก นอ้งรักพมีากเกนิไป ฝน ธนสนุทร √

60 นําตาโนราห์ จดหมายสฟ้ีา จ่าหนา้ถงึโนราหเ์พ็ญ ดวงจันทร ์สวุรรณี √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0563007 ทําซํา

วันทวีาง 20/8/2563 1 โควดิมานําตาไหล จนิตหรา พูนลาภ X

2 นลินัดอน (ล.มงกฎุดอกหญา้) คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวัน ตา่ย อรทยั;ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

3 คนบา้นไดก๋ะบ่จรงิใจคอืบา้นเฮา คดิฮอดทอ้งทุง่นา คดิฮอดฟ้า คดิฮอดขา้ว เบลล ์นภิาดา √

4 เวา้บ่คดิ เหตกุารณ์วันนัน ยังเป็นฝันรา้ยในใจ เลง้ ศรันยกนัย์ √

5 ฮักอวสาน (ละคร คดิฮอดไทบา้นอสีานซรีสี ์หากคําว่าฮักมันลมืไดง่้ายๆ อา้ยสลิบ ตมูตาม ยุทธนา เปืองกลาง √

6 ใสแ่มสคอยอา้ย จนิตหรา พูนลาภ X

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

8 Feedback จากอา้ย ละว่าอา้ยเอ๋ย คนหลอ่ อา้ยมผีุส้าวแลว้บ่ นภิาดา ขนัเงนิ √

9 โอมเพยีง โอแม่หมอจ๊ะ โอแม่หมอจ๋า ทํานายชะตา เปาวล ีพรพมิล √

10 มงกฎุดอกหญา้ (ล.มงกฎุดอกหญา้) เคยไตค่นัแทนา หาปู หาปลากลางทุง่ ตา่ย อรทยั √

11 ผตีาโขน จนิตหรา พูนลาภ X

12 เขาสา่ว่าเป็นกะเทย เบนซ ์เมอืงเลย;ลําเพลนิ วงศกร X

13 ซกังักงัก ผูบ้่าวเจา้อยู่บา้นใด ๋ผูบ้่าวเจา้มา หญงิล ีศรจีุมพล √

14 บอกว่านอนแลว้ออนไดไ้ง เอ มหาหงิค;์กอ้ง หว้ยไร่ X

15 ไม่รักอย่าหงึ ไม่คดิถงึอย่าหวง ฉันจะแชตฉันจะคยุกบัใคร จะเมนตจ์ะไลค์ หญงิล ีศรจีุมพล √

16 หนา้ฮา้นคอืบา้นของเฮา(ล.คดิฮอดไทบา้นไปลกัเลน่ตไีก ่กะแพเ้พนิอยู่รําไป นกิ รณวรี ์เสรรีัตน;์แจ๊ค เฉลมิพล ทฆิมัพรธรีะวงศ์ √

คําขนึตน้ ชอืศลิปินTRACK ชอืเพลง
ลกูทง่ฮติตดิดาว 6
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เผยแพร/่

รหัสปก CD G0563059 ทําซํา

วันทวีาง 20/8/2563 1 จุดพักใจ วันทมีันเหนอืยลา้มแีตเ่รอืงไม่ดี จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู;มกิค ์ทองระยา้, นวิ นภสัสร ภธูรใจ√

2 จนวันสดุทา้ย (ละครไปใหถ้งึดวงดาว)มันโชคดเีทา่ไร ทวีันนมีเีธอขา้งกนั บอย Peacemaker √

3 ยมิ บังเอญิมเีรอืงราวใหส้นัไปทงัหัวใจ INSTINCT √

4 ไม่ใชฉั่น ยังสวยงามเสมอเรอืงเธอกบัฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

5 เลอืกคนทเีขารักเรา เธอมาถามว่าเหนอืยไหม ทตีอ้งคอยซบันําตา Three Man Down √

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

7 หายไปนาน หายไปนาน ไม่เคยรอืฟืนทกุอย่าง Blues Tape X

8 พรอ้ม (acoustic version) เพยีงแคส่บตาแทบไม่พูดจา ก็พอรูว้่าเธอ Sin √

9 ยนืหนงึ ก็ฉันนันรักเพยีงแตเ่ธอ แตท่กุๆครังที Zuric √

10 ไม่ไหวอย่าฝืน น่าจะจบกนัไปตงันาน จะไดเ้จ็บตงัแต่ พลพล √

11 หากวันพรุ่งนี (เพลงประกอบละคร อสรพษิหากวันพรุ่งนีฉัน ผดิแผกจากทเีคยเป็น กลุกรณ์พัชร ์โพธทิองนาค (แกม้ √

12 คนอยู่ไกลไม่มสีทิธิ เหมอืนโดนบังคบั บังคบัใหต้อ้งเขา้ใจ SDF;ลําเพลนิ วงศกร √

13 เธอทําใหฉั้นไม่มแีฟน ตอนเธอมองตาแปลกใจเลยรูไ้หม สพุล พัวศริริักษ์ (เบล);มนิ พชีญา √

14 ห่างกนัสกัเทา่ไร จะอยู่ตรงนี จะรอแคเ่ธอและจะไม่หนี ไปรยา มาลาศรี √

15 ปลอ่ยเธอไป (Hide and Seek) เรอืงราวทกุอย่าง ยังมคีวามหมาย ทเีรา I Hate Monday √

16 ระบาย รอ้งเธอจงรอ้งมา..ใหนํ้าตาไหลรนิจนชนิ Yes'sir Days √

17 เก็บฉันไวทํ้าไม พอแลว้ คําทเีธอพูดว่ารักกนัวันนี จบแลว้ Paper Planes √

18 ทขีองเธอ (Next Chapter) เมอืกอ่นเราเคยสนุกกนัมามากมาย Jetset'er √

19 อกีหน่อยเธอคงเขา้ใจ (OST.รักเอาคนือาจจะดใูจรา้ย อาจจะเหมอืนไม่แคร์ Ampersand √

20 นอกใจหนงึครงั แคน่อกใจเพยีงหนงึครงั รักก็พังไป Dif Kids;นงิหน่อง Pancake √

21 ยงิหา้มยงิไป ฉันเคยพยายามกอดเธอไว ้แตเ่หมอืนว่า EVEROSE X

22 อย่างทเีธอตอ้งการ (The Way You Wantคงอกีไม่นาน ไม่ตอ้งบอกลาฉันรูด้ี torrayot X

23 นานแลว้ นานแลว้ทไีม่มเีธอ เรอืงราวผ่านไปนาน Vertical Mind X

24 ดนตรกีาล กอ่นนันเมอืครังฉันเยาวว์ัย ฉันเคยได ้ COCKTAIL;ทฤษฎ ีณ พัทลงุ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263057 ทําซํา

วันทวีาง 20/8/2563 1 อหียัง (Why) ฐา ขนษิ X

2 คอืเกา่ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

3 คนมคีูท่อียู่คนเดยีว มแีฟนแลว้ สถานะนีกะบ่ไดปิ้ดบัง ตา่ย อรทยั √

4 อยู่ใกลอ้า้ยสกิอด เป็นตางดึคกั เจา้คอืมาซางฮูจ้ักใจแท ้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

5 อา้ยตกหลมุฮักเจา้ซมุอื คอืดแีทห้นอ ไดต้นืพรอ้มเจา้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

6 เนือคู่ มแีตเ่จา้ หมดทงัหัวใจ หมดทงัชวีติ ลําเพลนิ วงศกร √

7 วรรณคดสีชีมพู ยอมจํานน แลว้คนอย่างเธอ ตอ่ใหใ้ครจะมาเสนอ เปาวล ีพรพมิล;Maiyarap √

8 สญัญาอาฆาต พร จันทพร X

9 อาวรณ์ POLYCAT X

10 อา้ยบ่ทํารา้ยเจา้ดอก คนคอือา้ย บ่ทํารา้ยเจา้ดอก คนคอือา้ย ตร ีชยัณรงค์ √

11 เขาสา่ว่าเป็นกะเทย เบนซ ์เมอืงเลย;ลําเพลนิ วงศกร X

12 เสยีงแคนทหีนองคาย โอย้นอ้..เสยีงแคนคอืหม่วนแทห้นอ ศริพิร อําไพพงษ์ √

13 จังใดเ๋จา้กะเซาฮัก คนัเจา้บ่ลําเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

14 สญัญาณอันตราย แชตบ่อ่าน ทกัไปบ่ตอบ กะคงสบิ่สาํคญั ตา่ย อรทยั √

15 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

16 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภยั X

17 หมาใตต้ะหลา่ง บ่แม่นบ่ฮูว้่าเจา้บ่ฮักอา้ยแลว้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

18 จองศาลาใหอ้า้ยแน บ่ไดม้าเฮ็ดหนา้ซกิงกิ...เพอืเรยีกรอ้ง ลําเพลนิ วงศกร √

19 ศพไรญ้าติ ออย แสงศลิป์ X

20 รอ้งไหไ้ดไ้หม แซ็ค ชมุแพ X

21 เอนิชอืเขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

22 มันเป็นย่อนหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีว่าเจา้มผูีใ้หม่แลว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

23 ย่านรถไฟชนกนั ทบี่กลา้โทรไปย่อนว่าย่านสายมันซอ้นกนั เบลล ์นภิาดา √

24 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบ่แม่นกปัตนัอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก ลําเพลนิ วงศกร √

25 ใจสเิพ ลําไย ไหทองคํา X

26 บักแตงโม โอ.้.นันมันบักแตงโม โอ.้.นันมันบัก วงฮันแนว X

27 โอ๊ยเนาะ แซ็ค ชมุแพ X

28 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

29 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

30 สญัญานําตาแม่ คอืจังบาปขชีา้งสบูยา เขา้มายําใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

31 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

32 เจ็บบ่พอตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

33 นอ้งเกง่กะดอ้ ทอีา้ยเห็นนอ้งเป็นบ่สว่งก็แคอ่าการ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

34 เตรยีมเป็นแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

35 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

36 ดแูลกนัดีๆ เดอ้ เตะ๊ ตระกลูตอ X

37 คนถอืหมอนยังบ่มี อา้ยถามเจา้แนนอ้งหลา่ เดอืนมถินุา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

38 รถบ่มนํีามัน จ๊อบ เสกสนัต์ X

39 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลยีนใจอา้ย ตา่ย อรทยั √

40 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

41 งานแตง่คนจน ขอบคณุทยีังฮักกนั ขอบคณุทยีังบ่ลมื มนตแ์คน แกน่คนู √

42 สใิหเ้วา้อหียัง(cover) ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง กา้นตอง ทุง่เงนิ √

43 นอ้งฮักเขา ตอนอา้ยบ่ฮัก นอ้งฮักเขาตอนใด ๋มันจุกเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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44 สามัญบ่สาํนกึ ทงัๆทใีจ มันทรมาน...เจยีนตาย ตร ีชยัณรงค์ √

45 เจ็บหนักวทิยา ยนืปาดนําตาเขา้แถวเคารพธงชาติ เบลล ์นภิาดา √

46 พอเหลอืบ่ ฮู.้..ว่าบ่อาจเป็นตวัจรงิของอา้ย เอนิขวัญ วรัญญา √

47 มงึเป็นบา้ติ มงึเป็นบา้ตบิักหัวใจ สฮิักเขาไปใหไ้ด ้ ลําเพลนิ วงศกร √

48 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

49 มันแปลว่าฮัก ไผว่าโงไ่ผว่าบ่เจยีมตวั...กะสา่ง ตร ีชยัณรงค์ √

50 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0563005 ทําซํา

วันทวีาง 27/8/2563 1 อกหักไม่ยักกะตาย เขาคนนันมาตดิพันรักเธอ เรวัต พุทธนัินทน์ √

2 อยากรูนั้ก เธอบอกจะรัก รักไม่เบอืหน่าย เรวัต พุทธนัินทน์ √

3 มอืนอ้ย ใสสะอาดดจุดงั นําคา้งกลางแสงเดอืน เรวัต พุทธนัินทน์ √

4 เพอืนเอย นกึถงึความหลงัเมอืครังทยีังเยาวว์ัย เรวัต พุทธนัินทน์ √

5 เจา้สาวทกีลวัฝน เหตอุันใดพอความรักเธอเรมิตน้ เรวัต พุทธนัินทน์ √

6 ดอกไมพ้ลาสตกิ เวลาดดูอกไมป้ลอมๆ เรวัต พุทธนัินทน์ √

7 ทแีลว้ก็แลว้ไป ฉันไม่แครถ์งึแมเ้ธอหวัน เรวัต พุทธนัินทน์ √

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

9 อพยพ-เมอืงใหญ่เมอืงนี เมอืงใหญ่เมอืงนีเมอืงดขีองคนเมอืง เรวัต พุทธนัินทน์ √

10 ยงิสงูยงิหนาว กอ่นตะวันลบัแนวเหลยีมภผูา เรวัต พุทธนัินทน์ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263034 ทําซํา

วันทวีาง 27/8/2563 1 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

2 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

3 บอกรัก..แตบ่่รูส้กึว่ารัก บ่ใกลบ้่ไกล แตเ่หมอืนหายไปจากชวีติ ตา่ย อรทยั √

4 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

5 ใหเ้อนินอ้งว่า..ผูส้าวเกา่ อย่าตกใจเดอ้ ถา้เปิดไลนเ์จอชอืผูส้าว ศริพิร อําไพพงษ์ √

6 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

7 คดิฮอดแฮงแลว้เด ้ ตอบมาแนว่าอยู่ไส ตอบมาแนว่าอยู่ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

8 อยู่ใกลอ้า้ยสกิอด เป็นตางดึคกั เจา้คอืมาซางฮูจ้ักใจแท ้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

9 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบ่แม่นกปัตนัอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก ลําเพลนิ วงศกร √

10 ย่านรถไฟชนกนั ทบี่กลา้โทรไปย่อนว่าย่านสายมันซอ้นกนั เบลล ์นภิาดา √

11 มันฮักแตเ่จา้ฮูบ้่ คํากะเลกิสองคํากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

12 เสยีใจกคีรงั ก็ยังเลอืกเธอ เหมอืนความเศรา้ จับเอาใจฉันไปขงั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

13 อา้ยเขยีนอ้งถมิ บ่แม่นลกูฟตุบอลแตน่อ้งกะโดนเขยี กา้นตอง ทุง่เงนิ √

14 ผัวเกา่ หากว่าเจา้ไดฟั้งเพลงนี ศร สนิชยั √

15 เมยีเกา่ หากว่าอา้ยไดฟั้งเพลงนี หากว่าอา้ยยัง ดอกออ้ ทุง่ทอง √

16 วันทบี่มอีา้ย ฟ้าเอ๋ย มไีวเ้ฮ็ดหยัง ถา้อา้ยบ่นัง ตา่ย อรทยั √

17 ผูอ้ยู่เบอืงหลงั ตกึนสีงูใหญ่ มอืไผเลา่สรา้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

18 กรุณาอย่าเผลอใจ เขามาฮักอา้ย บอกจากใจว่าบ่เป็นหยัง ศริพิร อําไพพงษ์ √

19 กระทอ่มทําใจ กระทอ่มมุงฟางกลางทุง่นาขกีระตา่ย ศร สนิชยั √

20 รอเป็นคนถดัไป อยากมสีทิธหิวง เมอืเห็นเธอควงคนอนื ตกัแตน ชลดา √

21 รอรักใตต้น้กระโดน มองนังมองดตูน้กระโดน ยนือยู่ใกล ้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

22 ชวีติเพอืชาต ิหัวใจเพอืเธอ วันเกณฑท์หาร อา้ยจับไดใ้บแดง มนตแ์คน แกน่คนู √

23 มอืใดส๋คิดิฮอด จงัแม่นเฮ็ดใหร้อ นานแทน้อ นอ้อา้ย ตา่ย อรทยั √

24 สาวเกาหลี ผมซนัสางหลาง คอืจงัแหนงไมไ้ผ่ พ ีสะเดดิ √

25 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีุมพล √

26 อยากมเีธอเป็นแฟน คนไม่มแีฟนก็เหมอืนเพลงทมีแีคทํ่านอง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

27 รอยยมิเตมิแรง คนทํางานนันตอ้งการกําลงัใจ คนดยีมิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

28 ย่านบ่มชีาตหินา้ ถา้หากสวรรคก์ลา้รับประกนัว่ามชีาตหินา้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

29 จริักหรอืจหิลอก ฝนตกบา้นนอ้ง ฟ้ามันรอ้งตมึๆ ตกัแตน ชลดา √

30 โทรศพัทจ์ับผัว ญ.ฮัลโหล ฮัลโหล ไดย้นิบ่นเิฮ็ดหยังอยู่ ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุง่ทอง √

31 ขคีา้นเจ็บ จุดจบของคนหลายใจ สดุทา้ยคอืบ่เหลอืไผ ลําเพลนิ วงศกร √

32 เมอืถกูความรักหาเจอ ถา้ไม่ลําบาก ฝากเก็บแววตา...นันไว ้ จักจนั วันวสิา √

33 โชคดทีมีเีธอรัก ขอบคณุทอียู่ดว้ยกนั...ขอบคณุ เสถยีร ทํามอื √

34 อย่าปลอ่ยมอื หากว่าเธอไม่ชว่ยดงึฉันไว ้คงหลงทางไปไหน ไมเ้มอืง √

35 คําพพิากษา คงเป็นเวรกรรมทฉัีนเคยทําชาตทิผี่านมา ตกัแตน ชลดา √

36 กรุณาฟังใหจ้บ มเีวลาสกัสองสามนาทไีหม ถา้เธอไม่ยุ่ง แชม่ แชม่รัมย์ √

37 ฝากคําถามไวก้บัดาว คําคนืนดีาวยังสวย ยังสอ่งแสงประดบัฟ้า รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

38 ทหีนงึคนสดุทา้ย หากเธอยังไม่พรอ้ม มฉัีนคนเดยีว กลว้ย แสตมป์ √

39 ไม่มอีะไรจะคยุกบัเธอ จําไม่ไดเ้หรอ เราเลกิกนัแลว้มันจบไปแลว้ แสน (นากา) √

40 ไม่ด ีไม่จํา ในชวีติฉันชอบจําแตค่นดีๆ ตกัแตน ชลดา √

41 ละครชวีติ จากแดนอสิาน บา้นเกดิเมอืงนอน ไมค ์ภริมยพ์ร √

42 ดาวเตน้ ม.ตน้ หางเครอืงชวัคราว สาวนักเรยีน ม.ตน้ ตา่ย อรทยั √

43 นักรอ้งงานเลยีง ฮัลโหลๆๆ สวัสดคีะ่ เจอกนัทกุงานเลยีง ตกัแตน ชลดา √

44 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลว้ทวัทอ้งนา ตน้เดอืนกมุภา มนตแ์คน แกน่คนู √

45 คดึฮอดกอดบ่ได ้ คําถาม สดุฮอด อหียังคดึฮอดแตก่อดบ่ได ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

46 เออืยขคีรา้น เออืยเอย้นอ้งมแีนวสมิาสอ่นอ้งมคีําสมิา ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

47 หัวหนา้ผูบ้่าวแนว อยากเป็นแฟนนอ้งหลา้แตห่นา้ตา ◌บ่่ให ้ ศร สนิชยั √

48 รอเธอทนีวนคร ลาถนิคนจร นวนครทเีคยเคยีงใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

49 นวินางขา้งซา้ย นวินางขา้งซา้ยจองไวด้ว้ยแหวน ไมค ์ภริมยพ์ร √

50 อย่าปลอ่ยใหเ้ธอลอยนวล ปิดประกาศ ทวัราชอาณาจักร จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

เรวตั ิพทุธนินัท ์Alive (HI-RES)
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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