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เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263045 ทําซํา

วันทวีาง 2/4/2563 1 ไม่ไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมอืเธอยนืยันออกมาว่า บอย Peacemaker √

2 ภาวนา พรอ้มเดนิจากไปพรอ้มแลว้ เตรยีมใจ MEYOU √

3 ซอ่นกลนิ ลมอ่อนพัดโชยมา นําตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี √

4 ปลอ่ย ปลอ่ยความคดิ ทงิไวใ้หใ้จไม่ตอ้งคดิ หนุ่ม กะลา √

5 ฆา่คนดว้ยมอืเปลา่ คนเราบทจะทงิกนัไป ทําไมง่ายลงทกุวัน Big Ass √

6 ภาพจํา จากวันนันทเีธอผ่านมา โชคชะตาใหเ้รา ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

7 ใหน้านกว่าทเีคย เพราะเชอืว่าเขามจีรงิ แตก่็ไม่รูเ้ขา แพท Klear, ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

8 สบายดหีรอื ก็ไม่ไดเ้จอไดค้ยุตงันาน ก็ไม่รู ้ หนุ่ม กะลา √

9 ความเงยีบดงัทสีดุ มคีําบางคําทเีก็บเงยีบงัน คอยเฝ้ารอวันที GETSUNOVA √

10 ทางผ่าน (Passenger) PURE X

11 ก็ยังดี เวลาเดนิชา้กว่าในทกุๆ วัน เมอืไม่มเีธอ POTATO √

12 กรรม ทรีัก มอีะไรในใจหรอืเปลา่ ทําไมเธอ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

13 ครงึๆกลางๆ กบัชวีติครงึๆกลางๆ เหมอืนว่าไม่มทีาง BODYSLAM √

14 รักไปทําไม ซบันําตาทไีหล บ่อยไปหรอืเปลา่ ทฟีมูฟาย แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

15 ลาลาลอย(100%) The TOYS X

16 มานอนนาเดอ้ เหนอืยมยั โอท้รีัก เก็บโอทซีะจนไม่ได ้ เด็กเลยีงควาย, มนตแ์คน แกน่คนู √

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

18 รูด้วี่าไม่ดี ฉันแคค่นทเีธออาจมองไม่เห็น ฉันแคค่นที GETSUNOVA √

19 อา้ยพามา เขาพาไป โว.่.โว เป็นยอ้นความไวใ้จ เฮ็ดใหอ้า้ย OG-ANIC, ลําเพลนิ วงศกร √

20 มแีคเ่รา ฟักกลงิ ฮโีร่, LAZYLOXY, OG-ANIC X

21 เทา่ไหร่ไม่จํา เคยเจ็บเคยเสยีใจมาเทา่ไหร่ ฉันลมืไป POTATO √

22 ปลอ่ย (Miss) Clockwork Motionless X

23 วชิาตวัเบา อยู่บนโลกใบเกา่ จมกบัความปวดรา้ว คนืและ BODYSLAM √

24 คอืเธอใชไ่หม นานเนนินานแคไ่หน ทคีําว่ารัก GETSUNOVA, ตา่ย อรทยั √

25 มแีฟนแลว้ เธอก็มคีนของเธอ เราก็อยากจะมเีธอ ไม่ตอ้ง ปราโมทย ์ปาทาน, จริายุทธ ผโลประการ √

26 ฟัง ฉันไดย้นิเสยีงเธอ ถามผูค้นมากมาย Sin, ปัณฑพล ประสารราชกจิ √

27 อา้ว บบีเขา้ไป บบีนําตาแลว้บบีมอืฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

28 เรา เนนินานทเีรามองตากนั ในแววตาคูนั่น COCKTAIL √

29 ลบนาททีมีเีธอ คําทเีธอบอกรักเขา รูปทเีธอกอดกบัเขา นวิ นภสัสร ภธูรใจ, จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

30 แพแ้ลว้พาล(Ost.Club Friday) อยากจะยมิใหเ้ธอทกุททีเีจอกนั อยากจะ พลอยชมพู √

31 เหนอืยเกนิไปไหม กคีรงักหีนทตีอ้งเหนือยใจ จน่ีา ด ีณัฐชา เดอซซูา่ √

32 เกลยีด พยายามจะลมืทกุๆเรอืงราว The Yers √

33 สงิของ ฉันทเีคยโดนทํารา้ยมา ใจเหมอืนไม่มคีณุคา่ KLEAR √

34 รถคนัเกา่ เบรคเสอืมควันดําไฟทา้ยไม่ดรีถฉันมันเกา่ ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

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

36 เรอืงของฉัน ทใีหเ้ธอไปแคห่วังด ีเทา่ไรก็เทา่ทฉัีน จน่ีา ด ีณัฐชา เดอซซูา่ √

37 เขยีนในใจ รอ้งในเพลง แมไ้ม่รูว้่าเธออยู่ทไีหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

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

39 ใครคนนัน กาลเวลาทําใหเ้ราตอ้งจากกนั ความผูกพันธ์ พลพล, LABANOON √

40 อยู่ตรงนเีสมอ หากเธอตอ้งเหนือย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

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

42 ไม่มเีธอไม่ตาย ตอนนีมเีพยีงแคเ่รามสีองคนเทา่นัน แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ, Two Pee √

43 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทกุวันอยู่ตรงนี หนุ่ม กะลา √

44 ใจ..กลางเมอืง ทเีห็นว่าทอประกายดงัดวงดาวทแีทม้ันคอื LABANOON √

45 กลวัว่าความคดิถงึของฉันจะทํารา้ยเธอจบ จบมาเนนินาน เจ็บมาเทา่ไหร่ และ LOMOSONIC √

46 ครงัหนงึไม่ถงึตาย ผ่านมากคีรงัทเีธอทําผดิสญัญา KLEAR √

47 เธอมฉัีน ฉันมใีคร บอกมาแลว้ ไดย้นิแลว้ ทเีธอนัน DA endorphine √

48 เรอืงทขีอ ขอบคณุทเีธออยู่ ขอบคณุทไีม่ห่าง ลลุา √

49 เชอืกวเิศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเ้วลากม้หนา้รับกรรม LABANOON √

50 พูดไม่ไดส้กัที เธอจะรูบ้า้งไหม ว่าใจฉันมันรักเธอแคไ่หน Yes'sir Days √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263046 ทําซํา

วันทวีาง 2/4/2563 1 ปักษ์ใตบ้า้นเรา โอโอ ้ปักษ์ใตบ้า้นเรา แม่นํา ภเูขา แฮมเมอร์ X

2 แม่ คอยเอาฟ้าห่มใหห้ากหนาว พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

3 คดิถงึบา้น จากมานานคดิถงึจังเลย หอมเจา้เอย พงษ์เทพ กระโดนชาํนาญ √

4 ออนซอน บา้นเราเขาลอืกนัทวัว่าเจา้มัวชายหลายหน พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

5 ลงุดํา ลงุดําชาวนาตวัดํา แกตรากแกตรํา พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

6 ยมิเหงาๆ เศรา้งามๆ ยมิเหงาๆ เศรา้พองามๆ พงษ์เทพ กระโดนชาํนาญ X

7 รักทอียากลมื ปลดิปลวิเควง้ควา้ง ชวีติฉันดงัใบไม ้ วสิา คญัทพั X

8 ฝากเพลงถงึเธอ เรยีบเรยีงคํารอ้ย ฝากเพลงลอยสายลม วสิา คญัทพั X

9 ดอกไมใ้หค้ณุ ขอมอบดอกไมใ้นสวนนีเพอืมวลประชา คาราวาน X

รายชอือลับมัเพลง

ประจําเดอืน เมษายน พ.ศ.2563
หมายเหตุ * : เอกสารฉบบันไีมส่ามารถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธไิด้

ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
ตํานานเพอืชวีติ ฮติมหาชน

TRACK

ชอืศลิปิน
เพลงฮติ กด Like Vol. 2

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้
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10 คนคอย ฉันคดิถงึเธอ ทกุเวลา พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

11 โคราช 31 พงษ์เทพ กระโดนชาํนาญ √

12 14 อกีครงั ครังแรกทเีราไดเ้จอะกนัวันนัน เล็ก คาราบาว √

13 ชวีติไม่พรอ้ม แตห่ัวใจพรอ้ม ชวีติควรจะโรยดว้ยกลบีดอกไม ้ฉันไม่รู ้ เสถยีร ทํามอื √

14 คนไรร้าก คนจรไรร้าก มงคล อุทก X

15 ใจสงัมา หากว่าเธอผ่านมาไดย้นิเพลงนี แอ๊ด คาราบาว √

16 คนืจันทร์ คนืนีจันทรน์วลผ่องมองแลว้คดิถงึ มาลฮีวนน่า √

17 คนเดนิทาง เดนิทางไกลแสนไกล สรุชยั จันทมิาธร √

18 อย่าปลอ่ยมอื หากว่าเธอไม่ชว่ยดงึฉันไว ้คงหลงทางไปไหน ไมเ้มอืง √

19 กําลงัใจทเีธอไม่รู ้ เธอรูไ้ดย้ังไง ว่าไม่มใีครสกัคน เสถยีร ทํามอื √

20 ตรงเสน้ขอบฟ้า ตรงเสน้ขอบฟ้ารุ่งเรอืง เมอืงทเีรา พงษ์เทพ กระโดนชาํนาญ √

21 โอ๊ย! อยากมเีมยี เกดิมาก็ขรีวิขเีหร่ ฟตุปาธ √

22 ซมซาน เกดิมาไม่เคยเจอใครเหมอืนเธอ หงา คาราวาน √

23 คนืสูร่ัง ฝนโปรย โรยอ่อน มงคล อุทก X

24 มอ'ไซคร์ับจา้ง เชา้ตนืตอ้งรบีไปปากซอย นังคอยว่าใคร พงษ์เทพ กระโดนชาํนาญ √

25 แม่ ป่านนีจะเป็นอย่างไร จากมาไกลแสนนาน เทยีร ีเมฆวัฒนา √

26 ดาวนส์าว ไอไ้ขนุ่ย้เป็นหนุ่มมหีัวใจแตไ่ม่มเีงนิ พงษ์เทพ กระโดนชาํนาญ √

27 ดวงจําปา โอ ้ดวงจําปา เวลาชมดอก คาราวาน X

28 คนไม่เต็ม เดนิไปตามถนนมหีลายคน สรุชยั จันทมิาธร √

29 วอนพ่อขนุ กราบพ่อขนุราม ผมมาตามผูห้ญงิคนหนงึ ชยัยา สานุวัฒน์ √

30 มอืเรยีวเกยีวรวง บนพนืดนิรอยแยกระแหง พงษ์เทพ กระโดนชาํนาญ √

31 สาวหนา้ปัม แลด ูแลดแูล ดแูลว้ ฟตุปาธ √

32 คนขายขา้ว ทุง่เหลอืงเรอืงรองฝาก วสิา คญัทพั X

33 สงัด ฝากดวงใจไปตอ่ ฝากความทอ้ไปกบั พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

34 ตดิดนิ ตนีมันดํา ดไูม่ดี ฟตุปาธ √

35 สมชาย ดี สมชายใหเ้พอืนไดท้กุอย่าง พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

36 คนจนรุ่นใหม่ ยอมทกุขย์อมทน ยอมใหค้นเขาหมนิ พงษ์เทพ กระโดนชาํนาญ √

37 ลงุเดน่ ลงุเดน่แกเลน่ดนตร ีแกชอบสซีอมาแตน่มนาน ปรชีา ชนะภยั √

38 บุญสม (Taxi Meter) บุญสมคนขบัแทก๊ซี สรุชยั จันทมิาธร √

39 จากป่าเขา ภเูขาสงู สายนําไหล สรุชยั จันทมิาธร √

40 คดิถงึเธอ ใจคนไม่แน่นอนมันยอกยอ้น นา'กา √

41 กรุณาฟังใหจ้บ มเีวลาสกัสองสามนาทไีหม ถา้เธอไม่ยุ่ง แชม่ แชม่รัมย์ √

42 หมาลากอ่น ฉันรูว้่าฉันนันตอ้ยตํา ถลําหมายปอง พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

43 ปลดิวญิญาณ กระสนุสงัหารลกูหลงจากวัยรุ่น พงษ์สทิธ ิคําภรี;์ปรชีา ชนะภยั √

44 เขาใหญ่ กว่าจะเป็นตน้ไมย้นืตน้ สงูหยัด พงษ์เทพ กระโดนชาํนาญ √

45 รักบา้นเกดิ แฮมเมอร์ X

46 แลนดอ์อฟสไมล์ ไทยแลนด ์แลนดอ์อฟสไมล์ วสิา คญัทพั X

47 ตา่งฝัน ทกุชวีติทเีกดิมา ปรารถนาความสขุ ปรชีา ชนะภยั √

48 บา้หรอืเปลา่ นังมองดวงดาวคอยเฝ้าใหด้าวร่วงหลน่ แชม่ แชม่รัมย์ √

49 ป่ากบัเมอืง ป่ากบัเมอืงเรอืงโยงใย สรุชยั จันทมิาธร √

50 ความคดิถงึกําลงัเดนิทาง ความคดิถงึ ไม่โทรก็ถงึเพราะคดิถงึ โกไข่ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263034 ทําซํา

วันทวีาง 2/4/2563 1 รักคนโทรมาจังเลย จากวันทรีอ พ.ศ.ทใีจคดิถงึ พ ีสะเดดิ √

2 14 กมุภาฯ เพชร สหรัตน์ X

3 รักจนไม่รูจ้ะรักยังไง มันเกดิอะไร กบัความรักเรา เหมอืนมี พ ีสะเดดิ √

4 ฮักเจา้จนตาย เพชร สหรัตน์ X

5 รักจัง ไม่มสีงิใดทําใหอุ้่นใจเทา่เธอ ในทกุวัน พ ีสะเดดิ √

6 อย่าบอกว่าเหงา ทงัทมีเีขาและอา้ย เพชร สหรัตน์ X

7 คดิถงึ...คดิถงึ อยู่ๆ ความเหงา ก็เขา้สงิสูห่ัวใจ พ ีสะเดดิ √

8 กดไลคใ์หเ้ขา กดเหงาใหอ้า้ย เพชร สหรัตน์ X

9 ฉันกําลงัเป็นตวัแทนของใครหรอืเปลา่วันนฉัีนสาํคญักบัใจเธอหรอืเปลา่ พ ีสะเดดิ √

10 อา้ยตายสไิห่นําบ่ เพชร สหรัตน์ X

11 ขอโทษทลีมืบ่ได ้ หัวใจบ่เคยเดนิลงซน้ วกวนเดนิบ่เคย พ ีสะเดดิ √

12 แตก่คีอืบ่เลอืกอา้ย เพชร สหรัตน์ X

13 กอ่นสไิป อยู่ซอืซอืเจา้กะมาเฮ็ดแบบน ีอยู่ซอื พ ีสะเดดิ √

14 อา้ยแคแ่กเ้หงา เพชร สหรัตน์ X

15 คนบ่มยีหีอ้ คนคอือา้ย เขาเอนิผูช้าย บ่มยีหีอ้ พ ีสะเดดิ √

16 แครเ์ขาเจา้ก็ไป เพชร สหรัตน์ X

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

18 หน่อไมส้ม้ เพชร สหรัตน์ X

19 ชวีติไม่พรอ้ม แตห่ัวใจพรอ้ม ชวีติควรจะโรยดว้ยกลบีดอกไม ้ฉันไม่รู ้ พ ีสะเดดิ √

20 ผัวเกา่กะเหงาเป็น เพชร สหรัตน์ X

21 ไม่เจอเธอ ไม่เจอคําว่าเจ็บ ตงัแตล่มืตา เกดิมาเป็นตวัเป็นตน พ ีสะเดดิ √

22 บักขเีหลา้ เพชร สหรัตน์ X

23 จําไม่ไดว้่าตอ้งลมื รูส้กึตวัก็ตอนไดย้นิชอืเขา ก็เพงินกึ พ ีสะเดดิ √

24 เขาตายสฮิักอา้ยบ่ เพชร สหรัตน์ X

25 หนุ่มขอนแจ่น เป็นหนุ่มแจ่นขอน ขะหยอนเวา้ไทย พ ีสะเดดิ √

26 แชง่ใสซ่อง เพชร สหรัตน์ X

27 สาวกระโปรงเหยีน สาวกระโปรงเหยีนมอืนีไปเรยีนแลว้บ่ พ ีสะเดดิ √

28 บักจัณฑาล เพชร สหรัตน์ X

29 สาวเกาหลี ผมซนัสางหลาง คอืจงัแหนงไมไ้ผ่ พ ีสะเดดิ √

ชอืศลิปิน
ลกูทุง่เพลงฮติ พ ีสะเดดิ - เพชร สหร

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้
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30 ผูบ้่าวดาวเทยีม เพชร สหรัตน์ X

31 สาวสะดงิ สาวสะดงิ ผูบ้่าวซนูคงิ เลยนอนสะเดดิ พ ีสะเดดิ √

32 ลําลา LamLa เพชร สหรัตน์ X

33 อยากตกเป็นแฟนของเธอ เป็นหนุ่มขนึมา ก็อยากมคีนรูใ้จ พ ีสะเดดิ √

34 ถกืตอก เพชร สหรัตน์ X

35 พรากผูเ้ยาว์ รูไ้หมเมอืมเีธออยู่ เป็นสชีมพูเลยนะ พ ีสะเดดิ √

36 เรอืงเศรา้เชา้นี เพชร สหรัตน์ X

37 คนอะไรก็ไม่รู ้ เป็นคูก่นัแลว้ เขาว่าไม่แคลว้กนัหรอก พ ีสะเดดิ √

38 พยายาม เพชร สหรัตน์ X

39 จ่อควิมดิ มดิจัด ปานดกึหมากนุ่นลงสา่ง คอืเสยีง พ ีสะเดดิ √

40 ของตาย เพชร สหรัตน์ X

41 เดาใจฟ้า เสยีง...รักเจา้แบบเดาใจฟ้า พ ีสะเดดิ √

42 เสยีเจา้มอืเคาทด์าวน์ เพชร สหรัตน์ X

43 เพอืรักเพอืเรา คนฮักอยู่หลงัความหวังนันรออยู่ไกล พ ีสะเดดิ √

44 เหตผุล เพชร สหรัตน์ X

45 เราควรเป็นแฟนกนัไดห้รอืยัง เป็นเพอืนกนัมาตงันานสองนาน รูส้กึ พ ีสะเดดิ √

46 เจ็บ เพชร สหรัตน์ X

47 ความตอ้งการทางแพทยส์งู เจ็บเกนิจะเจอหนา้ใคร กลวัเขาถาม พ ีสะเดดิ √

48 ยาคมุ เพชร สหรัตน์ X

49 ยกซด ตกยามแลง ฟ้าก็แดงลมก็เออืย เฮ็ดงาน พ ีสะเดดิ √

50 ผัวเผลอแลว้เจอกนั เพชร สหรัตน์ X

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263033 ทําซํา

วันทวีาง 9/4/2563 1 ลําซงิลซิมึ ยามเฮ็ดเวยีกละ่จ่ม ว่าเจ็บแขนเจ็บขา หญงิล ีศรจีุมพล √

2 ซกังักงัก ผูบ้่าวเจา้อยู่บา้นใด ๋ผูบ้่าวเจา้มา หญงิล ีศรจีุมพล √

3 ไม่รักอย่าหงึ ไม่คดิถงึอย่าหวง ฉันจะแชตฉันจะคยุกบัใคร จะเมนตจ์ะไลค์ หญงิล ีศรจีุมพล √

4 สายบันเทงิ เป็นอหิยัง นังคอตก ซงักะตาย หญงิล ีศรจีุมพล;โอ๊ต ปราโมทย์ √

5 ยงิเหงา..ยงิเรา้ใจ อย่าปลอ่ยใหน้อ้ง เหงาใจ บ่ดดีอก หญงิล ีศรจีุมพล √

6 เอวดี เสยีงบ่แจ๋วแตแ่อวด ีแอวดหีุ่นกะดเีดอ้คา้ หญงิล ีศรจีุมพล √

7 โสดเองนักเลงพอ เมอืโลกทงัใบ ไม่มแีคเ่ธอเพยีงคนเดยีว หญงิล ีศรจีุมพล √

8 บ่ปากกะอยากอยู่เดอ้ มักกะจงัว่ามักๆ อา้ยแทเ้ด ้ หญงิล ีศรจีุมพล √

9 โชวใ์จ ยุคออนไลนก์็โชวไ์ดโ้ชวด์ ีโชวส์วยเซ็กซี หญงิล ีศรจีุมพล √

10 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบ่สน ฝนตกก็บ่แคร์ หญงิล ีศรจีุมพล √

11 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แว๊บเดยีวแคด่ ูก็ทําใหรู้ว้่าเธอนะ หญงิล ีศรจีุมพล √

12 หญงิลลัลา อยู่คนเดยีวมันเหงาเปลยีวหัวใจ หญงิล ีศรจีุมพล √

13 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีุมพล √

14 อยู่เย็นเป็นโสด อยู่เย็นเป็นโสด..อย่างนี..ไม่ม.ี.แฟนก็ หญงิล ีศรจีุมพล √

15 ขาขาวสาวลําซงิ บุญบา้นเฮา ม่วนแทน้อ้ พอ้กนั หญงิล ีศรจีุมพล √

16 ชวีติดดีี จัด จา้ ดา ดดั จัด จัด หญงิล ีศรจีุมพล √

17 แจ๋ว ถกูหวยไดเ้ป็นลา้น มัน ก็แจ๋วนะซิ หญงิล ีศรจีุมพล √

18 30 จบีได ้ จะบอกอายุตรง ตรง พไีม่ตอ้งงง หญงิล ีศรจีุมพล √

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

20 รองูเขา้ฝัน หง่อ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หง่อ งู รบีมาเขา้ฝัน หญงิล ีศรจีุมพล √

21 โด เร มี โด เร ม ีโด เร ม ีซอลลา หนูขอเวลา หญงิล ีศรจีุมพล √

22 ทรีักหรอืทพีัก อกหักไม่รูจ้ะไปทไีหน เพอืนก็คอยปลอบใจ หญงิล ีศรจีุมพล √

23 หลอยฮัก เอาฮานี คอืหลอ่แท ้ๆ  อ่อนแอแ้ล ้ หญงิล ีศรจีุมพล √

24 เฒา่หัวงู เอา้มาๆซมีาชว่ยกนัทลีะ่มาชว่ยจับงู หญงิล ีศรจีุมพล √

25 สาวดจิติอล คดิฮอดกนับอ้ ขอเสยีงคนหลอ่แน่เดอ้จา้ หญงิล ีศรจีุมพล √

26 เมอืไหร่จะทํากบัฉันบา้ง เธอดสูดิ ูดคููน่สี ิเขาเกาะเขาตดิ หญงิล ีศรจีุมพล √

27 หยอกแลว้บ๊ายบาย โอ..โอโ้อ..โอฮะโอ่..โอละหนอ ถา้ไม่ชอบ หญงิล ีศรจีุมพล √

28 เขา้ใจตรงกนันะ มองๆๆอยู่นันแหละ แวะๆๆมาคยุเลย หญงิล ีศรจีุมพล √

29 รักนะ จุ๊บๆ กคีนืหรอืกวีัน เราก็ทะเลาะกนัแลว้ หญงิล ีศรจีุมพล √

30 นอ้ยใจ เพราะไอเลฟิยู ใครๆก็ชอบเธอ ใครๆก็รักเธอ แตเ่ธอ หญงิล ีศรจีุมพล √

31 แฟนนนิจา ปากบอกว่ารักไม่คดิดแูล ปากบอกว่าแคร์ หญงิล ีศรจีุมพล √

32 ชว่ยกนัเราอยู่ แย่งกนัเราอด เจอคนหลอ่บอกตอ่กนัดว้ย จะไดไ้ปชว่ย หญงิล ีศรจีุมพล √

33 ชดั ชา่ว แคอ่ยากบอกว่าไม่ไดช้อบเทยีว หญงิล ีศรจีุมพล √

34 ขอ้ดคีอืไม่มเีมยี ขอ้ดคีอืไม่มเีมยี ขอ้เสยีคอืไม่มตีงัค์ หญงิล ีศรจีุมพล √

35 เอารักกลบับา้นเรา เกดิมาจนละไม่ใชค่นมตีงัค์ หญงิล ีศรจีุมพล √

36 รักซะแลว้ พรหมลขิติเราไดม้าพบกนั เป็นนัมเบอรว์ัน หญงิล ีศรจีุมพล √

37 แชรก์นัไปทรีัก แชรเ์ร็วเร็วทรีัก ใหเ้คา้รูว้่าเธอรัก หญงิล ีศรจีุมพล √

38 อา้ยหลายใจสยิา้ยไปฝังลาว สาวฝังไทยคอืเหงาใจแทเ้จา้ หญงิล ีศรจีุมพล √

39 เราและนาย (Special Version) วันคนืทเีนนินานทมีเีราสองคน BODYSLAM, Potato, หญงิล ีศรจีุมพล √

40 O.K.นะคะ(Cover) โอ๊ยคดิถงึ คดิถงึอยากจะเจอใหซ้งึใจ หญงิล ีศรจีุมพล √

41 ขวัญใจมหาเชยีร์ ตอ้งเชยีรต์อ้งเชยีร ์คนเราถา้คดิรักใคร หญงิล ีศรจีุมพล √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263026 ทําซํา

วันทวีาง 9/4/2563 1 เสยีงแคนทหีนองคาย โอย้นอ้..เสยีงแคนคอืหม่วนแทห้นอ ศริพิร อําไพพงษ์ √

2 สเตตสับ่เคยเปลยีน โพสตฮ์ักเจา้มอืละ่สหีา้เทอื บ่เคยเบอื ไมค ์ภริมยพ์ร √

3 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

4 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

5 คนนผีัวเฮา เฮาบ่ไดโ้ง่ เฮาฮูว้่าโตคดึหยัง สเิวา้สู่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

แกรมมโีกลด ์25 ปี ชุดท ี4

ลาํซงิลซิมึ หญงิล ีศรจีมุพล
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6 อา้ยบ่แม่นเขา ยามนําตายอ้ย อา้ยคอยซบัดว้ยใจฮัก มนตแ์คน แกน่คนู √

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

8 ง่ายเนาะ ง่ายเนาะ..แคบ่อกว่าพอคําเดยีว ลําเพลนิ วงศกร √

9 มันแปลว่าฮัก ไผว่าโงไ่ผว่าบ่เจยีมตวั...กะสา่ง ตร ีชยัณรงค์ √

10 ผ่านมาแคใ่หจํ้า เธอแคเ่พยีงหลงทางอา้ยแคย่่างเขา้มา กา้นตอง ทุง่เงนิ √

11 รักคณุยงิกว่าใคร รักคณุเสยียงิกว่าใคร จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

12 ชวีติดดีี จัด จา้ ดา ดดั จัด จัด หญงิล ีศรจีุมพล √

13 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

14 เป็นเพอืนไม่ได ้หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมไดเ้ป็นแคเ่พอืน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

15 คนหนงึฝากชวีติ อกีคนคดิไม่ซอื ก็คดิว่าใชท่สีดุ จงึหยุดการมองหาใคร ตา่ย อรทยั √

16 บ่พรอ้มแตบ่่แพ ้ ถา้เป็นแผ่นดนิไหว..ก็คงวัดได ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

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

18 แววตาทถีกูเมนิ ดวงตาคูน่.ี.มคีา่แคเ่พยีงแอบมอง ไมค ์ภริมยพ์ร √

19 สองคนบนทางใจ จากคนรูจ้ักมาเป็นคนฮักทรีูใ้จ ศริพิร อําไพพงษ์ √

20 ของหมันเป็นของขวัญ สรอ้ยทองเสน้นีเก็บเงนิสามปีจงึได ้ ศร สนิชยั √

21 นายรอ้ยหนา้ลฟิต์ ทํางานแกรมมแีตม่หีนา้ทเีป็นยาม เอกพล มนตต์ระการ √

22 ดาวมไีวเ้บงิ คนบางคน บ่ไดเ้กดิมาเพอืเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

23 ดอกหญา้ในป่าปูน หัวใจตดิดนิ สวมกางเกงยนีสเ์กา่ เกา่ ตา่ย อรทยั √

24 สดุทา้ยคอือา้ยเจ็บ หากคําว่าฮักของเฮาเขยีนดว้ยกระดาษ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

25 ขอโทษทลีมืบ่ได ้ หัวใจบ่เคยเดนิลงซน้ วกวนเดนิบ่เคย พ ีสะเดดิ √

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

27 เจ็บก็ไดถ้า้อา้ยอยากจบ ตงัแตฮู่ว้่าอา้ยแอบไปมเีขา นอ้งก็เฝ้า ตา่ย อรทยั √

28 เลกิกนัแตไ่ม่มวีันเลกิเจ็บ ไม่อยากเห็นหนา้ เพราะกลวันําตาจะไหล ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

29 คําว่าจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรยีมจะไปแลว้ใชไ่หม ก็เห็นเธอ เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

30 ฝันอกีครงึตอ้งพงึเธอ หัวใจเกนิรอ้ยแตม่ปีมดอ้ยเรอืงแฟน มนตแ์คน แกน่คนู √

31 กําลงัใจในแววตา ดงึคําว่าสูท้ซีอ่นอยู่ในแววตานอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

32 แพใ้จคนดี มอบคําว่าแฟนตอบแทนความดขีองอา้ย ศริพิร อําไพพงษ์ √

33 ใจบ่มักดี ตงัแตว่ันทเีธอเดนิจากหัวใจ บ่มไีผ ไหมไทย ใจตะวัน √

34 จหีอย โอ่เด เพอืนเอ่ย คอืดงัเคยกนันัน พ ีสะเดดิ √

35 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

36 นอ้งย่านลฟิตห์นีบ โอโอ่โฮ๊ะโอล้ะหนอ...โอ๊โอล้ะหนอ... ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

37 O.K.บ่อา้ย จักแม่นลมอันใด พัดหอบเอาอา้ยมาให ้ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

38 วอนดเีจ สวัสดคีรับพดีเีจ ผมมเีรอืงขอความ จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

39 เธอคอืคําตอบ ใครคอืคนหนงึทยีามจนทนสูเ้คยีงบ่า ไมค ์ภริมยพ์ร √

40 ความจนวัดใจ ขอบคณุความจนทชีว่ยคดัคนจรงิใจ ศริพิร อําไพพงษ์ √

41 กลบัมาทําไม กลบัมาทําไม ฉันลมืไปหมดแลว้ เอกราช สวุรรณภมูิ √

42 เขยีนฝันไวข้า้งฝา เขยีนตดิฝาหอ้งว่าตอ้งสูไ้หว ลกูตอ้งทํา รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

43 คนน่าฮัก..อกหักบ่คอื เป็นตาฮักกะดอ้ เจ็บเป็นอยู่บอ้คนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

44 คนเหงาทเีขา้ใจเธอ ก็ฉันเป็นแคอ่กีคนทเีธอขอ้งเกยีว ตกัแตน ชลดา √

45 สะดวกคยุหรอืเปลา่ เธอเป็นคนดทีมีเีจา้ของ หลงัจากแอบมอง เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

46 คดิถงึ...คดิถงึ อยู่ๆ ความเหงา ก็เขา้สงิสูห่ัวใจ พ ีสะเดดิ √

47 อย่าเพงิทอ้ เหนือยหน่อยนะคนดรีับหนา้ทยีงิใหญ่ ไมเ้มอืง √

48 อยากพับแผ่นฟ้า อยากพับแผ่นฟ้าเขา้มาซกัครงึ เสถยีร ทํามอื √

49 ยาหมอสงั โอละนอ้ๆ.....เอ่อ....นอ้งเมยี ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

50 ปลาคอ่ใหญ่ เดอืนสามออกใหม่เกา้คาํ ไดม้ายาม มนตแ์คน แกน่คนู √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263029 ทําซํา

วันทวีาง 9/4/2563 1 ดนตร.ี..เพอืชวีติ คอืแสงไฟสลวั ในคนืทใีจไม่เจอจุดหมาย Big Ass √

2 มันใหญ่มาก 10 ทําอย่างไร คนทมีมีากมาย จะทําอย่างไร รวมศลิปิน √

3 แสงสดุทา้ย (G19 Version) รอนแรมมาเนนินานเพยีงหนงึใจ BODYSLAM √

4 ความเชอื มันเกอืบจะลม้ มันเหนือยมันลา้ รวมศลิปิน √

5 เธอทําใหล้มเปลยีนทศิ เธอบอกกบัฉันว่าตวัเธอจะรัก ไม่ว่า COCKTAIL, เจ๋ง Big Ass √

6 ไม่เคย ฉันไม่เคยรู ้คนทสีาํคญั นันมคีา่ 25 Hours, ปับ Potato √

7 ความเจ็บปวด ใครคนทเีคยรูใ้จ รอยยมิทเีคย ปาลม์ม,ี ตนู Bodyslam √

8 อย่างนอ้ย (G19 Version) มใีครบางคนใหค้ํานยิาม ว่ารักคอื Big Ass √

9 ผงาดงําคําโลก ชวีติมันทอ้มันหดมันยอ้ยมันเสอืม PALMY, PARADOX √

10 คกุเขา่ เพราะอะไร เธอจงึทงิฉันไป ฉันทําให ้ COCKTAIL √

11 อยากรอ้งดงัดงั ไม่รูว้่าเป็นอะไร คลา้ยๆโลกมันเปลยีนไป ปาลม์มี √

12 ยงิสงูยงิหนาว กอ่นตะวันลบัแนวเหลยีมภผูา POTATO;AB NORMAL;CLASH √

13 ชวีติยังคงสวยงาม (Blen fes live..) ไกล ไกลแสนไกลเกนิตา เพยีงสายลมพา BODYSLAM √

14 ยนิยอม (นังเลน่ เวอรช์นั) เกดิมาก็เป็นคนหนงึ เมอืกอ่นก็เคยเป็นหน 25 Hours √

15 คงเดมิ (นังเลน่ Version) กบัวันเวลากบัฟ้าทเีปลยีน POTATO √

16 Love โอ ้ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

17 กา กา กา จะมัวกงัวนกนัไปทําไม ปลอ่ยใจลอยไป ปาลม์มี X

18 มแีฟนแลว้ เธอก็มคีนของเธอ เราก็อยากจะมเีธอ ไม่ตอ้ง ปราโมทย ์ปาทาน, จริายุทธ ผโลประการ √

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

20 ใจเย็นเย็น เมอืกอ่นไม่เป็นไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

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

22 กํานันทองหลอ่ หลงรักลกูสาวกํานัน ยนืยันดว้ยชวีี ป๊อป ปองกลู, โอ๊ต ปราโมทย์ √

23 โดดเดยีวดว้ยกนั ในวันนทีมีแีตฉั่นฟังเพลงรักอยู่เพยีง GETSUNOVA;แพรวา √

24 อาบนํารอ้น (OST.Hormones วัยวา้วุ่น โลกนีนันกวา้งแคไ่หน ชวีติมทีางแยก Big Ass √

25 Amazing Thailand ไทยแลนดด์นิแดนมหัศจรรย ์ฝรังมังคา่ Taitosmith √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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26 สถานีตอ่ไป คงจะดถีา้มซีกัเพลงทจีะเขยีนถงึเธอ ตลุ ไวฑรูเกยีรติ √

27 ชวีติเป็นของเรา (นังเลน่ Version) คนเราจะมพีรุ่งนไีดอ้กีกวีัน มเีวลา BODYSLAM √

28 รูด้วี่าไม่ดี ฉันแคค่นทเีธออาจมองไม่เห็น ฉันแคค่นที GETSUNOVA √

29 ยงิรักยงิเจ็บ พยายามทําใจ ทอ่งเอาไวเ้ลย Ben Bizzy √

30 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด OG-ANIC √

31 เพลงนเีกยีวกบัความรัก เพลงนเีกยีวกบัความรัก มันเกยีวกบั Retrospect √

32 แดงกบัเขยีว หยงิทะนงองอาจในวถิ ีแบกศกัดศิรคีาํคอ Taitosmith √

33 Tick Tock มันบังเอญิว่าฉันไม่มใีคร พอเธอดกีบัฉัน ปาลม์มี √

34 ยงิโตยงิสวย คนอะไรไม่รู ้ยงิโตยงิดนู่ารัก BLACKHEAD √

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

36 โจ๊ะ (เพลงประกอบรายการโจ๊ะ) Sorry ผมนขีเีกรงใจ ไม่ไดม้ลีวดลาย MilkShake √

37 อา้ยพามา เขาพาไป โว.่.โว เป็นยอ้นความไวใ้จ เฮ็ดใหอ้า้ย OG-ANIC, ลําเพลนิ วงศกร √

38 มานอนนาเดอ้ เหนอืยมยั โอท้รีัก เก็บโอทซีะจนไม่ได ้ เด็กเลยีงควาย, มนตแ์คน แกน่คนู √

39 แม่เกยีว อารมณ์ทรีอ้นเหมอืนไฟป่า ในใจมันพรอ้ม ปาลม์มี √

40 คนมเีสน่ห์ เฮ เธอ ทําไมตวัเธอถงึดําดํา โอแ้ม่งามขํา นครนิทร ์กงิศกัดิ √

41 แพท้าง ทําไมเธอตอ้งยมิ ทกุททีเีดนิสวนกนั LABANOON √

42 นอ้งเปิล สวัสดคีรับ นอ้งเปิลอยู่มยัครับ PARADOX √

43 นําลาย เพยีงแคเ่ธอสบตา เพยีงแคเ่ธอผ่านมา SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

44 เป็นแฟนกนัตงัแตเ่มอืไหร่(ควาย ภาค ยอมแพค้วามพยายาม ทเีธอคดิจะนอกใจ กะลา √

45 ชวีติหลงัเอ่ยคําลา เพลงเดมิๆ ทเีดมิๆ ความทรงจํา ของเรา Sweet Mullet √

46 ปีศาจ พอแลว้ พอแลว้ ไม่หวังอะไรกบัวญิญาณที Retrospect √

47 นวด ใครบางคน ทําใหฉั้นตอ้งปวดใจเจา้กรรม ปาลม์มี √

48 ซกักะนดิ ฉันคดิถงึเธอทกุวัน เปรยีบขนาด KLEAR √

49 อย่าบอกว่ารัก (นังเลน่ เวอรช์นั) หนาวเหลอืเกนิ ฉันหนาวหัวใจ นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

50 ยามเมอืลมพัดหวน (นังเลน่ เวอรช์นั) จากคนละฟ้า จากคนละแผ่นดนิ POTATO √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263027 ทําซํา

วันทวีาง 9/4/2563 1 ไวล้าย ถงึเวลาตอ้งหยุด พอแลว้ควรจะพอ D-GERRARD, Jetset'er √

2 แทนใจ ทอ้งฟ้าชา่งว่างเปลา่และเงยีบเหงา ท ีJetset'er √

3 เทลเลอรเ์มด หลายคนเฝ้าถาม เมอืไหร่ฉันจะเจอ ซนัน ีสวุรรณเมธานนท,์ Jetset'er √

4 เธอเกง่ ทา่มกลางพายุฝนทโีหมกระหนําทา่มกลางเงา Jetset'er √

5 คนืนี ไม่รูว้่าเป็นไปเพราะคําคนื ไม่รูว้่า Jetset'er √

6 ยงิไม่รู ้ยงิตอ้งทํา(75 ปีไทยประกนั) จะเกดิอะไรพรุ่งนฉัีนเองไม่รูซ้กัอย่าง Jetset'er √

7 เศษ จติใจคนเรานันมันก็แปลก ชอบอะไรทไีม่ควร Jetset'er √

8 เพอ้ โชคชะตานําเธอกบัฉัน Jetset'er √

9 ปีแสง (11) บนทอ้งฟ้ามดีวงดาวนับลา้น Jetset'er √

10 คนไม่มแีฟน ในชวีติเคยมคีนผ่านมา แตว่่าเขาเขา้มา Jetset'er √

11 เธอ เธอ เธอ เพลงเดมิทฟัีง ทําไมยงิฟังยงิเพราะ ท ีJetset'er √

12 Oh Baby ความรูส้กึตอนน ีชนัน่ะชา่งโชคดี Jetset'er √

13 ดอีย่างไร กดเบอรไ์ปจะคยุกบัเธอ อยากเคลยีร์ ท ีJetset'er √

14 คนสดุทา้ย (Last one) คดิจะมรีัก อย่างใครกบัเขาสกัที Jetset'er;หนงึธดิา โสภณ (หนูนา) √

15 รักแทอ้ยู่เหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯเวลาทลีว่งเลย นันทําใหค้นเปลยีนไป Jetset'er;ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE √

16 Sense รูท้งัรูว้่าเธอกบัฉัน เรายังคงรักกนั Jetset'er √

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

18 รัตตกิาล (Lady Blackdress) คําคนืนยีาวไกล ในใจฉันรูด้ ีขอมันส์ Jetset'er √

19 เซยีนตดัเซยีน โว๊ะ โอ๊ะ โอ...ดใูจมาก็นาน และคดิว่า Jetset'er √

20 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนน้ไม่มี Jetset'er √

21 กา้วไป เคยลองถามใจบา้งรเึปลา่...ว่าชวีติ Jetset'er √

22 ชายในฝัน (SIT COM เนือคูป่ระตถูดัไปหากเธอไดฝั้นในนยิาย เจอเจา้ชาย Jetset'er X

23 ไม่อยากใหเ้ธอไวใ้จ เคยจะไปไหนไปสง่ เคยเอาใจเสยีจน ท ีJetset'er √

24 นําผงึพระจันทร์ รักฉันรักเธอ และรูว้่าเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

25 สญัญาณ (SIGN) หากทกุสญัญาณทเีธอสง่มาใหก้บัฉัน Jetset'er √

26 พรหมลขิติ (ละครวนดิา) พรหมลขิติบันดาลชกัพา ท ีJetset'er X

27 ไม่ใกลไ้ม่ไกล (ละครมนตจ์ันทรา) เธอไม่ตอ้งขอบใจ กบัความห่วงใยทมีใีห ้ Jetset'er √

28 คดิถงึเธอ(Badly) คดิถงึเธอ...คดิถงึเธอเหลอืเกนิ Jetset'er √

29 คนทใีช ่(The 1) จากวันนันทเีราไดพ้บกนั จนวันนี Jetset'er √

30 Her name is music เรมิตน้ทคีวามสมัพันธ ์แรกวันทเีรา Jetset'er √

31 อา้ว บบีเขา้ไป บบีนําตาแลว้บบีมอืฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

32 Good Morning Teacher ครงันันฉันมเีธอทเีป็นคนสอน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

33 PLEASE รูฉั้นรูย้ังไงก็คงไม่ตา่ง รูฉั้นรูย้ังไง ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

34 อย่าบอก ไม่จําเป็นตอ้งอธบิายอะไร ก็ได ้เก็บคําพูด ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

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

36 แผลเป็น(SCAR) กาลครังหนงึ ซงึเธออาจลมืไปแลว้ ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

37 พอ ไดเ้ห็นทกุอย่างไดรู้ค้ําตอบ ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

38 รถคนัเกา่ เบรคเสอืมควันดําไฟทา้ยไม่ดรีถฉันมันเกา่ ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

39 ชว่งน ี(Karma) Hey เธอทําอะไรมาน่ะ ทําไมหนา้ตาดู ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

40 ทงัรูก้็รัก รู.้.รูเ้ธอนันมคีูใ่จใย ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

41 ไม่ใชฉั่น ยังสวยงามเสมอเรอืงเธอกบัฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

42 Werewolf ไม่รู ้ไม่สน ใครเขาถามถงึเธออย่างไร ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

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

44 หนงึคนื ฉันก็แคเ่หงา ไม่ไดต้อ้งการใคร ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

45 อยู่นีไง สงิหนงึทยีังตามหามานาน แคส่งิเดยีว ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

ชอืศลิปิน
ฮติXฮติ Jetset'er-Atom

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้
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46 คณุไดไ้ปตอ่ หนงึปีทแีลว้มาเธอเป็นอย่างไร เหนอืย ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

47 ความสขุไม่มวีันสนิสดุ(InfiniteHappinessInfinite Infinite...Happiness ความสขุที ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

48 แสนสขุ ชว่งเวลาแสนสขุทเีธอมอบใหฉั้น ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

49 ความหมาย (ล.พรหมไม่ไดล้ขิติ) ถา้รักคอืการใหไ้ป เหมอืนทเีคยมใีครบอก ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

50 Feel like home ขอบคณุเธอทเีป็นทกุอย่าง อยู่ดแูลและคอย ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม), บุรนิทร ์Groove Riders√

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263028 ทําซํา

วันทวีาง 16/4/2563 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) √

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 GX0263047 ทําซํา

วันทวีาง 16/4/2563 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 Colour Blind หยุดมองไม่ไดเ้ลย Love is Colourful กปัตนั ชลธร คงยงิยง √

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

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

12 ไม่ใชเ่รอืงบังเอญิ (ซรีสีE์ndless Loveคนสองคนทไีม่มวีันพบเจอ เหมอืนเธอ Wonderframe √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

แฟนฮติ

Season Summer Breeze
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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 GX0263033 ทําซํา

วันทวีาง 16/4/2563 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 √

30 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

31 ทกุลมหายใจ คูแ่ฝดโอเอ X

32 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
อสีานฮติ มหานยิม
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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 GX0563004 ทําซํา

วันทวีาง 16/4/2563 1 สญัญาอาฆาต พร จันทพร X

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 √

10 อา้ยมันหมอลํา อา้ยฮอ้งบ่เกง่ เดอ้..เพลงอนิด ีเพราะใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

11 งานแตง่คนจน ขอบคณุทยีังฮักกนั ขอบคณุทยีังบ่ลมื มนตแ์คน แกน่คนู √

12 เป็นหยังยังฮักอยู่ อาจสเิห็นว่าเคา้บ่เป็นหยัง อยู่ลําพัง มนีตรา อนิทริา √

13 แดค่นธรรมดา ฮักเธอสดุหัวใจ ใครนะใครตแีสนธรรมดา ไม่มอีะไรเหมอืน ไมเ้มอืง √

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

15 เฮ็ดเพอืคนทฮีัก ในเมอืงทมีันกวา้งใหญ่ ห่างไกลจากคน Nakedeyes √

16 เทลงเทเลย ก็อย่าไปฝืนถา้อะไรมันสูไ้ม่ไหว ฮาย ชตุมิา √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263035 ทําซํา

วันทวีาง 23/4/2563 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) √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

ลกูทุง่ไอดอล : เสยีงทอง

ลกูทุง่ฮติตดิดาว ชุดท ี4
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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 หัวใจขเีมา 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 GX0263049 ทําซํา

วันทวีาง 23/4/2563 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 √

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 √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
ลกูทุง่ซเูปอรฮ์ติ (ลา้น x ลา้น)

หนา้ 9/11



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 G0563003 ทําซํา

วันทวีาง 23/4/2563 1 สองเราเทา่กนั (พูด) วันเวลาของเรานัน เรวัต พุทธนัินทน์ √

2 สมปองนอ้งสมชาย สมปอง นอ้งสมชายอกีที เรวัต พุทธนัินทน์ √

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 √

10 ไม่สายเกนิไป เป็นเพราะเรา ดอืตอ่กนั เรวัต พุทธนัินทน์ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0563025 ทําซํา

วันทวีาง 30/4/2563 1 ปลอ่ย ปลอ่ยความคดิ ทงิไวใ้หใ้จไม่ตอ้งคดิ หนุ่ม กะลา √

2 ระบาย รอ้งเธอจงรอ้งมา..ใหนํ้าตาไหลรนิจนชนิ Yes'sir Days √

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 Colour 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 GX0263032 ทําซํา

วันทวีาง 30/4/2563 1 ซานเลา้บันเทงิศลิป์ จนิตหรา พูนลาภ;นอ้งทวิเทน X

2 สาวเฒา่4G บัวผัน ทงัโส X

3 ตลีงักาฟ้าปลมื 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 √

คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

เรวตั ิพทุธนินัทน ์เตอ๋ 3- Album Hi

Trend Hits Update Vol.4

หมอลําฮติ...ตดิรถแห่
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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 √

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 √
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