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เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264019 ทําซํา

วันทวีาง 1/4/2564 1 ดอกฟ้า ฉันแคค่นธรรมดา รูด้วี่าตอ้งทําใจ LABANOON √

2 ลบไม่ไดช้ว่ยใหล้มื INK WARUNTORN X

3 บอก เธอคงเหนอืยใชม่ัย เรอืงรักระหว่างเรา CLASH √

4 ไม่อยากฟัง SERIOUS BACON X

5 ขวัญเอยขวัญมา คําคนืมดืมนลงครงัใด ทําฉันหัวใจไหวหวัน ปาลม์มี √

6 Undo แคเ่สยีวนาททีไีม่ทนัหา้มใจ ปลอ่ยใจไป ป๊อป ปองกลู;Wonderframe √

7 ไปไม่ถงึ สง่รอยยมิใหเ้ธอทงัทหีัวใจยังสนัไหว Big Ass;Wanyai √

8 ดงึดนั ฉันก็รักเธอมาตงันานแลว้ และก็รักเธอมาก COCKTAIL;ตกั ศริพิร √

9 ทํานองทมีเีธอ หากชวีติคอืทํานองของบทเพลง เปรยีบตวัฉัน POTATO √

10 ยมิ บังเอญิมเีรอืงราวใหส้นัไปทงัหัวใจ INSTINCT √

11 แลว้ไง COPTER X

12 ดวงเดอืน คนืนีจันทรส์ว่าง แตใ่จฉันมันอา้งวา้ง JOEY √

13 วันนันของพ ีวันนีของนอ้ง ก็ภาวนาว่าจะมใีครใหก้อด พอเจอทไีรก็ CLASH;พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

14 อกีนานไหม กคีรงัทบีอก หัวใจใหพ้อ กคีรงัทบีอก หนุ่ม กะลา √

15 รักใหต้าย อยากพบเจอ เธอบอกว่าเธออยากเจอ KLEAR √

16 มนุษยเ์อ๋ย (HUMAN ERROR) ก็รูอ้ะไรทคีวรไม่ควร เวลาใครมปัีญหา ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป);AUTTA √

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

18 พูดไป (Shit Chat) เขาจะพูดอะไร อย่าไปสนใหเ้ขาพูดไป ATOM;Pok Mindset √

19 ถา้วันนันฉันกอดเธอไว ้ ความทรงจํา ยอ้นคนืวันเหลา่นันใหห้วนมา Clockwork Motionless √

20 รูต้วัอกีที รูต้วัอกีททีกุอย่างก็หายไป รูต้วัอกีทกี็ MEYOU √

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

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

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

24 คนัก ู(ละครซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) ไม่รูว้่าเรมิเมอืไร มันเรมิทใีคร วชริวชิญ ์ไพศาลกลุวงศ์ √

25 อย่าหาทํา (YHT) อย่าหาทํา อย่าทําใหใ้จตอ้งเจ็บ กว่านี ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

26 ไม่เขา้ทา่ อาจคลา้ยดงัคนลอยชาย ดชูา่งไรจุ้ดหมาย BODYSLAM √

27 เดลเิวอรี อยากจะกนิอะไรด ีฉันคนนจีะซอืมา LABANOON √

28 คนอยู่ไกลไม่มสีทิธิ เหมอืนโดนบังคบั บังคบัใหต้อ้งเขา้ใจ SDF;ลําเพลนิ วงศกร √

29 มูเตลู โดนเทอกีแลว้สดุทา้ยก็พัง ตอ้งเหงาอกี CLASH √

30 คนขอี่อย(FLIRT!) หากว่าความคดิถงึไม่เคยมคีวามหมาย LOMOSONIC √

31 โนสน โนแคร์ Hey เธอ เธอมาคนเดยีวรปึะ ทเีธอมองมอง นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู;Milli √

32 So What (โซวอท) เธอเคยบอกว่ารักฉันมากมาย พักนโีทรไป มัจฉา โมชมิันน์ √

33 GET TO KNOW YOU Crusin the night,tryin to get it on. เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

34 ตกลงฉันคดิไปเองใชไ่หม มันคงจะธรรมดา ทเีธอนันทําดกีบัใคร ไบรท์ วชริวชิญ์ √

35 คนเดมิ ทไีม่เหมอืนเดมิ (who are youอยู่ๆตนืขนึมาก็เหมอืนเธอเปลยีนไป GETSUNOVA √

36 รําคาญฉันไหม ทกุสงิ ทเีธอเคยใหฉั้นมาแตก่อ่น ไม่มอีกี Uefa Hari √

37 คนปากแข็ง ก็คงจะมแีตค่ําถาม ยังคน้หาคําตอบ THE MOUSSES √

38 พูดเหมอืนจํา ทําเหมอืนเดมิ ไม่ตอ้งพูดว่าจะแกต้วั ไม่ตอ้งพูดว่าเธอ นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

39 จนวันสดุทา้ย (ละครไปใหถ้งึดวงดาว)มันโชคดเีทา่ไร ทวีันนมีเีธอขา้งกนั บอย Peacemaker √

40 ลบเลอืน แมว้่าสวยงาม ก็เป็นไดแ้คค่วามหลงั Fool Step √

41 ใหค้วามลบัมันตายไปกบัตวัฉัน ผดิทฉัีนคดิเกนิเลยกบัเธอ ก็รูว้่า KLEAR √

42 ไม่ไดเ้กดิมาเพอืยอมแพ ้(Ost.ลา่ทา้ชนทางทตีวัฉันเดนิแมเ้ป็นเสน้ทางทมีองเห็น Kwang ABnormal √

43 ลมืไดแ้ลว้ O-Pavee X

44 ยังไงก็ตอ้งไหว(It's alright) สว่นฉันทรีักยังไง ก็ตอ้งไหว จะชาํยังไง THE MOUSSES √

45 เสมอตลอดมา ครงัเมอืนานมาแลว้ เธอกบัฉันเคยคยุ KLEAR √

46 รักครังสดุทา้ย(MY MAGNET) ก็เคยตอ้งทรมานกบัการทตีอ้งเรมิใหม่ LOMOSONIC √

47 สองใจ Ost.วอน(เธอ) เธอรักเขาหรอืเธอสงสาร เธอรักฉัน MEYOU √

48 ไม่เป็นไร ทพีูดว่ารักไป คดิว่าใจเราตรงกนั แตเ่ธอ LingRom √

49 สองใจ (ล.เรงิรติา) เธอรักเขาหรอืเธอสงสาร เธอรักฉัน SDF;มาตงั ระดบัดาว √

50 คนไม่มหีัวใจ มองดเูหมอืนกบัคนทวัไป ทยีังพอหายใจ ปัน Basher √

51 ชวีติหลงัเอ่ยคําลา เพลงเดมิๆ ทเีดมิๆ ความทรงจํา ของเรา Sweet Mullet √

52 คําตอบเดมิ เจ็บอกีแลว้ กคีรงัแลว้ ทเีธอทํา ทําซาํ Paper Planes √

53 นริันดร์ จากนีจนนริันดร ์จากฉัน สง่ใหเ้ธอ LingRom √

54 ดอกไมใ้นหนังสอืหนา้ท ี75 โอว้ เธอ หรอืฉันควรเก็บเธอไวข้า้งใน THE WHITEST CROW √

55 พูดจรงิ ทรมานมานานเหลอืเกนิ ก็พยายาม MEYOU √

56 จุดแวะพัก (.5) เมอืไรทเีธอเหนือยลา้ เจ็บปวด GETSUNOVA √

57 ไม่ไหวอย่าฝืน น่าจะจบกนัไปตงันาน จะไดเ้จ็บตงัแต่ พลพล √

58 Rain song แอบไปดรููปเธอ เธอก็ดเูหมอืนเดมิ KLEAR √

59 มองการณ์ไกล (Look forward) รูว้่าคงเป็นไปไม่ได ้ก็รูว้่าทําไดเ้พยีง Jetset'er √

60 โรคาภวิัตน ์(Localization) อโรคยา ปรมา โรคาภวิัตน ์อโรคยา ปรมา อพารต์เมนตค์ณุป้า √

เพลงฮติประเทศไทย Hits Now
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

รายชอือลับมัเพลง

ประจําเดอืน เมษายน พ.ศ.2564
หมายเหตุ * : เอกสารฉบบันไีมส่ามารถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธไิด้
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เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264013 ทําซํา

วันทวีาง 1/4/2564 1 ปานไดเ้หยีมาเนาะ คําว่าเฮาฮักกนั มันบ่มนับ่แกน่แลว้บอ้ ตา่ย อรทยั √

2 ตวัละครลบั กระตา่ย พรรณนภิา X

3 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

4 หนา้ทไีผ หนา้ทมีัน หนา้ทไีผ หนา้ทมีัน มันบ่ง่ายกว่ากนั ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ;กระตา่ย พรรณนภิา √

5 เวา้บ่ป่อง เรอืงของเฮากระจบไปโดนละ่เด ้อา้ยกะเท กา้นตอง ทุง่เงนิ √

6 พรอ้มเพย์ เสยีงตาแนมอา้ยสูม่อือยู่ อา้ยสฮิูบ้่ เบลล ์นภิาดา √

7 ซกิงกิ ลําไย ไหทองคํา X

8 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบ่สน ฝนตกก็บ่แคร์ หญงิล ีศรจีุมพล √

9 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

10 แคค่นคยุ ลําไย ไหทองคํา X

11 นอ้งเกง่กะดอ้ ทอีา้ยเห็นนอ้งเป็นบ่สว่งก็แคอ่าการ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

12 สใิหเ้วา้อหียัง(cover) ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง กา้นตอง ทุง่เงนิ √

13 อย่าเฮ็ดคอืนอ้งโง่หลาย เป็นหมู่กนัตอ้งหอมแกม้กนัอยู่บ่ เอนิขวัญ วรัญญา √

14 กลบัมาเดอ้ กระตา่ย พรรณนภิา X

15 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

16 ซกังักงัก ผูบ้่าวเจา้อยู่บา้นใด ๋ผูบ้่าวเจา้มา หญงิล ีศรจีุมพล √

17 ทอ่งไดท้กุคํา จําไดท้กุครัง ตงัแตม่อื ทอีา้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอนิขวัญ วรัญญา √

18 เทา่ทฟ้ีาเพนิให ้ บ่ฮูม้อือนื สตินืมานําอา้ยบ่ ตา่ย อรทยั √

19 ถมินอ้งไวต้รงนลีะ่ อา้ยเมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

20 เคงิใจ(Cover) สบิบา้นสา่ หา้บา้นลอื ว่าอา้ยบ่คอืเกา่ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

21 มแีฮงใจ แคอ่ยากไดย้นิคําว่าฮักเธอสเิบอืกนับ่นอ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

22 ย่านรถไฟชนกนั ทบี่กลา้โทรไปย่อนว่าย่านสายมันซอ้นกนั เบลล ์นภิาดา √

23 สนัดานเกา่ กระตา่ย พรรณนภิา X

24 เดอ๋เดยีงดา่ง ลําไย ไหทองคํา X

25 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด หญงิล ีศรจีุมพล √

26 สงันําตาไม่ได ้ เป็นแคค่นทเีคยสาํคญั เป็นความฝันทเีกอืบ เอนิขวัญ วรัญญา √

27 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

28 บ่ฮักกะใหห้ลโูตน คนบ่ฮูจ้ักกนัรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุง่เงนิ √

29 นอ้งฮักเขา ตอนอา้ยบ่ฮัก นอ้งฮักเขาตอนใด ๋มันจุกเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

30 อเวนเจอรใ์นใจอา้ย ถงึบ่แม่นกปัตนัอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก เบลล ์นภิาดา √

31 เจ็บคอ กระตา่ย พรรณนภิา X

32 ใจสเิพ ลําไย ไหทองคํา X

33 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีุมพล √

34 ผเีสอืใจรา้ยกบัดอกไมใ้จอ่อน นเีรารักกนั หรอืเพยีงแคฉั่นรักเธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

35 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

36 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้(Cover) เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

37 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

38 เจ็บหนักวทิยา ยนืปาดนําตาเขา้แถวเคารพธงชาติ เบลล ์นภิาดา √

39 เมาแลว้กะคดิฮอด กระตา่ย พรรณนภิา X

40 เจ็บตรงน(ีกดใหน้อ้งแหน่) ลําไย ไหทองคํา X

41 ชวีติดดีี จัด จา้ ดา ดดั จัด จัด หญงิล ีศรจีุมพล √

42 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

43 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

44 ผ่านมาแคใ่หจํ้า เธอแคเ่พยีงหลงทางอา้ยแคย่่างเขา้มา กา้นตอง ทุง่เงนิ √

45 อา้ยตวัว่าฮักนอ้ง(Cover) เบงิเพนิเวา้พุ่นน่ะ กะเบงิเพนิหา เวยีง นฤมล √

46 ฮักหลาย อา้ยกะละ่บ่เซาตวั นอ้งกะละ่บ่เซาโง่ ตา่ย อรทยั √

47 มานอนนาเดอ้(Cover) เหนอืยแนบ่นอ้ผูส้าว เฮ็ดโอทจีนว่าบ่ได ้ เบลล ์นภิาดา √

48 ผูส้าวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

49 ผูส้าวโสด กระตา่ย พรรณนภิา X

50 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แว๊บเดยีวแคด่ ูก็ทําใหรู้ว้่าเธอนะ หญงิล ีศรจีุมพล √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264020 ทําซํา

วันทวีาง 8/4/2564 1 คดิ(แตไ่ม)่ถงึ(Same Page?) คดิอยู่ทกุวัน คดิอยู่ทกุคนื คดิว่าสกัวัน Tilly Birds √

2 ถา้เธอรักฉันจรงิ ฉันรูด้วี่าทกุท ีทเีธอมองมาทฉัีน Three Man Down √

3 ตามตะวัน เดนิตามดวงตะวันไป หมายจะตามไปใหท้นั หนุ่ม กะลา;แอ๊ด คาราบาว √

4 ดงึดนั ฉันก็รักเธอมาตงันานแลว้ และก็รักเธอมาก COCKTAIL;ตกั ศริพิร √

5 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทกุวันอยู่ตรงนี หนุ่ม กะลา √

6 ไปไม่ถงึ สง่รอยยมิใหเ้ธอทงัทหีัวใจยังสนัไหว Big Ass;Wanyai √

7 ขวัญเอยขวัญมา คําคนืมดืมนลงครงัใด ทําฉันหัวใจไหวหวัน ปาลม์มี √

8 ทกุดา้นทกุมุม หากไดย้นิแบบไหนแลว้เราก็เชอือย่างนัน Potato;พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

9 แดงกบัเขยีว หยงิทะนงองอาจในวถิ ีแบกศกัดศิรคีาํคอ Taitosmith √

10 ไม่มอีะไรตอ้งกลวั ชวีติมันไม่ไดง่้ายดาย ตรากตรําตอ้งทํา CLASH;ฟักกลงิ ฮโีร่ √

11 ขอดกูอ่น ทผี่านมาหัวใจ เคยเจ็บชาํเทา่ไหร่ ยังจํา THE MOUSSES √

12 ชา่งมัน นกึถงึวันเกา่ นกึถงึเรอืงเกา่ วันทเีคย COCKTAIL √

13 ดวงเดอืน คนืนีจันทรส์ว่าง แตใ่จฉันมันอา้งวา้ง JOEY √

14 ตายเปลา่ ตอ้งว่ายในนําลําพัง ไดเ้ห็นเธอเป็นประจํา LABANOON;GUNGUN √

15 ไม่มเีงอืนไข สงกรานต ์รังสรรค์ X

16 พัง INDIGO X

17 ทผี่านมา YERM X

ลกูทุง่ฮติ สาวเสยีงทอง
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

Rock Fest
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

หนา้ 2/6



18 คนบนฟ้า ในมอืของฉันนันมดีอกไม ้แตฉั่นไม่รู ้ PARADOX √

19 ฝันถงึแฟนเกา่ ในกลางดกึคนืหนงึฉันฝันถงึเธอ ภาพเธอยัง Three Man Down √

20 ไม่เคย ฉันไม่เคยรู ้คนทสีาํคญั นันมคีา่ 25 Hours √

21 ผูเ้ดยีว (The One) ใครนะทพีูดกนั ว่ารักแทม้จีรงิ แตร่ักที Tilly Birds √

22 เดลเิวอรี อยากจะกนิอะไรด ีฉันคนนจีะซอืมา LABANOON √

23 นับ 1 ถงึ 100 ใหเ้ธออยู่กบัวันนี ไม่ตอ้งมองเมอืวาน 25 Hours √

24 รักในมหานคร กทม.จอ้งมองฉัน เหงาเพยีงลําพัง อพารต์เมนตค์ณุป้า √

25 ใหค้วามลบัมันตายไปกบัตวัฉัน ผดิทฉัีนคดิเกนิเลยกบัเธอ ก็รูว้่า KLEAR √

26 อย่างนอ้ยก็มากพอ เคา้อาจจะมองเธอไม่ด ีตดัสนิว่าเธอ GETSUNOVA;นอ้ย วงพรู กฤษดา แคลปป์ √

27 ไม่ใชค่วามรัก(Loser) โอเ้ธอ กวีันกคีนืทกีรดีรอ้ง ทํารา้ย LOMOSONIC;โป่ง หนิ เหล็ก ไฟ √

28 เหนอืยไหมหัวใจ เธอเป็นอย่างไรจากวันทสีองเราไกลห่าง Retrospect √

29 สภาวะหัวใจลม้เหลวเฉียบพลนั ก็เคยเห็นใครบางคนมนํีาตาคกุเขา่ Sweet Mullet √

30 เธอ อยู่ไกลจนสดุสายตา ไม่อาจเห็น COCKTAIL √

31 ชวีติยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกนิตา เพยีงสายลมพา BODYSLAM √

32 คนืทฟ้ีาสว่าง ความรัก ทเีธอไวใ้จ ไม่ว่าทกุข์ The Yers √

33 นทิานหลอกเด็ก I'm going to bring you down Sweet Mullet √

34 คําตดัสนิ(HEARTBEAT) เสยีงในหัวใจยังเคลอืนไหว ผ่านแสงในคํา LOMOSONIC √

35 Amazing Thailand ไทยแลนดด์นิแดนมหัศจรรย ์ฝรังมังคา่ Taitosmith √

36 วัดใจ มคีนมากมาย ตอ้งการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

37 แดนเนรมติ ฉันก็รูต้วัว่าเธอไม่คอ่ยจะมันใจ แต่ Big Ass √

38 ไม่มเีธอ ความปวดรา้วทอียู่ในใจ ทนและฝืนเก็บมัน Retrospect √

39 ผงาดงําคําโลก ชวีติมันทอ้มันหดมันยอ้ยมันเสอืม PARADOX √

40 ไฟรัก ไฟทว่มใจ ไม่เคยไดม้อดดบั เธอยังเฝ้ารอ CLASH √

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

42 เตรยีมตวัตาย ตงัแตท่ฉัีนลมืตา ใชช้วีติ ทา่มกลาง BODYSLAM √

43 ฟ้าสง่ฉันมา เธอเป็นคนเดมิคนเดยีวทแีสนดี 25 Hours √

44 อยากรอ้งดงัดงั ไม่รูว้่าเป็นอะไร คลา้ยๆโลกมันเปลยีนไป ปาลม์มี √

45 ภมูแิพก้รุงเทพ(Feat.ตกัแตน ชลดา) โรคภมูแิพก้ําเรบิจนทนไม่ได ้หมอก็ขอให ้ นครนิทร ์กงิศกัด;ิfeat.ตกัแตน ชลดา √

46 เปลอืก ฉันเปลยีนไดแ้คเ่พยีงเปลอืกแตเ่มล็ด อพารต์เมนตค์ณุป้า √

47 ไม่มเีธอ(กลอ่งดวงใจ) ไม่ๆๆๆ ไม่ๆๆๆ โอไ้ม่มเีธอ โอไ้ม่มเีธอ PARADOX √

48 นําลาย เพยีงแคเ่ธอสบตา เพยีงแคเ่ธอผ่านมา SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

49 สองรัก แตก่อ่นแตไ่ร เขา้ใจ ว่าการเป็นคนรัก ZEAL √

50 กลบัตวักลบัใจ DAX ROCK RIDER X

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264016 ทําซํา

วันทวีาง 8/4/2564 1 ผูบ้่าวทรงโจร แจ๊ค เด ้ลายไทย อนิดี X

2 คอพับ แบงค ์เด็กแว๊นหัวทอง X

3 แอวลนัปัด ปรมิ ลายไทย X

4 เมาคลลีา่สตัว์ ปีเตอร ์โฟดฟิาย X

5 วอนหลวงพ่อรวย มนตแ์คน แกน่คนู X

6 ปานไดเ้หยีมาเนาะ คําว่าเฮาฮักกนั มันบ่มนับ่แกน่แลว้บอ้ ตา่ย อรทยั √

7 ยังฮักไผอกีไดบ้่ ดกีรทีเีทลงแกว้ บอกอา้ยเทแลว้บ่เอาโซดา มนตแ์คน แกน่คนู;มนีตรา อนิทริา √

8 จนกว่า บ่เป็นหยังดอกหลา่ หยับมาซบเอกิอา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

9 เวา้บ่ป่อง เรอืงของเฮากระจบไปโดนละ่เด ้อา้ยกะเท กา้นตอง ทุง่เงนิ √

10 คอืเกา่ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

11 หนา้ทไีผ หนา้ทมีัน หนา้ทไีผ หนา้ทมีัน มันบ่ง่ายกว่ากนั ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ;กระตา่ย พรรณนภิา √

12 โพสตเ์ขาเจา้เมนต์ ไวใ้จเขา เชอืใจเขาเบดิซอุย่าง ตร ีชยัณรงค์ √

13 บา้นฉันไม่มไีฟแดง ปีโป้ เสอืเลน่ไฟ X

14 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

15 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

16 สญัญานําตาแม่ คอืจังบาปขชีา้งสบูยา เขา้มายําใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

17 โรคซมึเหลา้ บ่อยากเหลอืเศษซากความฮัก ใหอุ้กอัง ลําเพลนิ วงศกร √

18 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

19 เรวัตตะฮักนะลลีาวดี อา้ยฮักเจา้อหีล ีลลีาวดนีอ้งฮักอา้ยบ่ เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

20 รักนะตา้ววาฬ นุ๊ก ธนดล;ป๊าย ปาย โอรโิอ ้ X

21 นางเอย แจ๋ม พลอยไพลนิ X

22 ใสใ่จไดแ้คม่อง Gx2 X

23 โสดผัวทงิ กลว้ย คลองหอยโขง่ X

24 เดอ๋เดยีงดา่ง ลําไย ไหทองคํา X

25 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบ่สน ฝนตกก็บ่แคร์ หญงิล ีศรจีุมพล √

26 ไปรวยเอาดาบหนา้ โอ่ย..นอ้ ยอ้นความจนมาบบีเคน้ มนตแ์คน แกน่คนู √

27 เปรต(สมัภเวส)ี รําไพ แสงทอง X

28 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภยั X

29 มันเป็นย่อนหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีว่าเจา้มผูีใ้หม่แลว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

30 คนมคีูท่อียู่คนเดยีว มแีฟนแลว้ สถานะนีกะบ่ไดปิ้ดบัง ตา่ย อรทยั √

31 งานแตง่คนจน ขอบคณุทยีังฮักกนั ขอบคณุทยีังบ่ลมื มนตแ์คน แกน่คนู √

32 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

33 แคค่นคยุ ลําไย ไหทองคํา X

34 นอ้งเกง่กะดอ้ ทอีา้ยเห็นนอ้งเป็นบ่สว่งก็แคอ่าการ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

35 คูข่นาน นุ๊ก ธนดล X

36 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

ลกูทุง่ฮติตดิดาว ชารต์เพลงฮติ
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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37 ทอ่งไดท้กุคํา จําไดท้กุครัง ตงัแตม่อื ทอีา้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอนิขวัญ วรัญญา √

38 จากไปอย่างสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพอืดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

39 หมาใตต้ะหลา่ง บ่แม่นบ่ฮูว้่าเจา้บ่ฮักอา้ยแลว้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

40 สามัญบ่สาํนกึ ทงัๆทใีจ มันทรมาน...เจยีนตาย ตร ีชยัณรงค์ √

41 สาป กลว้ย คลองหอยโขง่;อาม ชตุมิา X

42 มแีฮงใจ แคอ่ยากไดย้นิคําว่าฮักเธอสเิบอืกนับ่นอ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

43 ใจสเิพ ลําไย ไหทองคํา X

44 ซกังักงัก ผูบ้่าวเจา้อยู่บา้นใด ๋ผูบ้่าวเจา้มา หญงิล ีศรจีุมพล √

45 G P เฮ็ด คยุกนัในแชต็ไดค้ราวหนงึ อา้ยคอืจัง เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

46 รถบ่มนํีามัน จ๊อบ เสกสนัต์ X

47 สเตตสับ่เคยเปลยีน โพสตฮ์ักเจา้มอืละ่สหีา้เทอื บ่เคยเบอื ไมค ์ภริมยพ์ร √

48 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

49 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

50 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

51 เจ็บบ่พอตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

52 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

53 สเิอาผัวใหม่ เมอืย...กะบ่ฮูส้บิอกกบัไผ เขา้นอน ดอกออ้ ทุง่ทอง √

54 คนนผีัวเฮา เฮาบ่ไดโ้ง่ เฮาฮูว้่าโตคดึหยัง สเิวา้สู่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

55 ตะดนไป่ ขนับ่เห็นกบัตากะคงบ่เชอืว่านอ้งตวักนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

56 มันฮักแตเ่จา้ฮูบ้่ คํากะเลกิสองคํากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

57 หากบ่เคยฮักอา้ย แตก่อ่นแตก่นัีนหนาอา้ยเคยสญัญาว่า เอนิขวัญ วรัญญา √

58 Feedback จากอา้ย ละว่าอา้ยเอ๋ย คนหลอ่ อา้ยมผีุส้าวแลว้บ่ นภิาดา ขนัเงนิ √

59 นักเลงบ่ย่าน ณ เวลานีทหีนา้ฮา้นหมอลํา สถานการณ์ ลําเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

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

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264016 ทําซํา

วันทวีาง 22/4/2564 1 ฝันถงึแฟนเกา่ ในกลางดกึคนืหนงึฉันฝันถงึเธอ ภาพเธอยัง Three Man Down √

2 ยังคงสวยงาม เปรยีบความรัก เรอืงเราสองคน เป็นเหมอืน Tilly Birds √

3 ลมเปลยีนทศิ ใบไมห้ลน่ เมอืลมพัดผ่าน เป็นสญัญาณ Big Ass √

4 คกุเขา่ เพราะอะไร เธอจงึทงิฉันไป ฉันทําให ้ COCKTAIL √

5 เรอืเล็กควรออกจากฝัง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลนัมดืมัว BODYSLAM √

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

7 หลอ่เลย หัวใจ บางทกี็ดไูม่ยุตธิรรม ทุม่เทลงไป พลพล √

8 พนักงานดบัเพลงิ ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดบัเพลงิ ใชม่ัยครับ LABANOON √

9 เทา่ไหร่ไม่จํา เคยเจ็บเคยเสยีใจมาเทา่ไหร่ ฉันลมืไป POTATO √

10 สบายดหีรอื ก็ไม่ไดเ้จอไดค้ยุตงันาน ก็ไม่รู ้ หนุ่ม กะลา √

11 กลวัว่าความคดิถงึของฉันจะทํารา้ยเธอจบ จบมาเนนินาน เจ็บมาเทา่ไหร่ และ LOMOSONIC √

12 อยู่ตรงนเีสมอ หากเธอตอ้งเหนือย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

13 ชวีติหลงัเอ่ยคําลา เพลงเดมิๆ ทเีดมิๆ ความทรงจํา ของเรา Sweet Mullet √

14 ปีศาจ หายนะ หายนะ สูน้ะสูม้ัน PARADOX √

15 กระโดดกอด เธอยังจําเรอืงราววันสดุทา้ยไดร้เึปลา่ KLEAR √

16 พลงังานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลอ่งลอยจากแดนไกล LABANOON √

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

18 ฝนตกไหม ในคนืทฝีนโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี Three Man Down √

19 ความคดิถงึทฉัีนไดเ้คยสง่ไปในคนืท.ี..ฝนตกอกีแลว้ คนืนคีงหนาวกว่าคนืไหน Three Man Down;Tilly Birds √

20 รักใหต้าย อยากพบเจอ เธอบอกว่าเธออยากเจอ KLEAR √

21 รักแท ้ดแูลไม่ได ้ ความรักของเธอ เสยีงทบีอกฉัน POTATO √

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

23 ใจฉันอยู่กบัเธอ ผ่านไปแลว้ ทกุอย่างมันจบลงแลว้ BLACKHEAD √

24 อยู่ตรงน ีนานกว่านี รักของเรา ในตอนนี ดเูหมอืนเรมิตน้ GETSUNOVA √

25 นําตาทหีาย ทกุสงิจบแลว้ เธอบอกกบัฉันในวันทเีธอ THE MOUSSES √

26 ไม่เคย ฉันไม่เคยรู ้คนทสีาํคญั นันมคีา่ 25 Hours √

27 ความเงยีบดงัทสีดุ มคีําบางคําทเีก็บเงยีบงัน คอยเฝ้ารอวันที GETSUNOVA √

28 ไม่เดยีงสา สง่ยมิใหค้วามทรงจําดีๆ  ทมีใีหก้นั Big Ass √

29 สงิของ ฉันทเีคยโดนทํารา้ยมา ใจเหมอืนไม่มคีณุคา่ KLEAR √

30 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทกุวันอยู่ตรงนี หนุ่ม กะลา √

31 โปรดเถดิรัก รูด้วี่ามันก็จบไปนานแลว้ แตใ่จยังคงคดิ COCKTAIL √

32 ก็พอ เธอบอกว่าฉันคงผดิหวัง ไม่มทีาง Yes'sir Days √

33 โปรดฟังอกีครัง เราเดนิทางมาไกล โปรดฟังเสยีงเรา COCKTAIL;เจ๋ง Big Ass √

34 หลอกใหร้ัก ใชไ่หม นีเธอไม่รักกนัเลย ใชไ่หม THE MOUSSES √

35 เจ็บปวดทงีดงาม จบกนัไปนานแลว้เวลาของเรา นครนิทร ์กงิศกัดิ √

36 ใครคนนัน กาลเวลาทําใหเ้ราตอ้งจากกนั ความผูกพันธ์ พลพล;LABANOON √

37 เพยีงหนงึครงั จากวันทเีดนิจากลา สนิสดุคําว่าสองเรา The Yers √

38 อย่าเพงิใจรา้ย รักคอืความเขา้ใจ ทคีวรจะมใีหก้นั THE MOUSSES √

39 พันหมนืเหตผุล เธอบอกใหฉั้น ไปเจอคนทดีี KLEAR √

40 กลบัมาเป็นเหมอืนเดมิไดไ้หม (ล.เกมรา้ยฯทําไมสายตาเย็นชา เวลาทเีราเจอกนั Crescendo √

41 ผดิทไีวใ้จ อยากใหล้มหายใจ สดุทา้ย ไดห้มดไป SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

42 รับไดไ้หม เธอ คนทดีพีรอ้ม วันนเีธอยอมทกุอย่าง จริศกัด ิปานพุ่ม √

43 เชอืกวเิศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเ้วลากม้หนา้รับกรรม LABANOON √

44 คนไม่จําเป็น อยู่ตรงนอียากเป็นคนทเีธอตอ้งการ GETSUNOVA √

45 ทงิไวก้ลางทาง มันดแีคไ่หนกนั ทเีราไดร้่วมทาง POTATO √

ร็อกเต็มพกิดั
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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46 ฤดรูอ้น บ่อยครังทใีจ เดนิออกไปไม่มองขา้งทาง PARADOX √

47 เปรยีวตลาดแตก (ละครเปรยีวตลาดแตกเธอ ไม่ใชนั่กเลง แตเ่ธอก็มกีางเกง Pancake √

48 เย ้เย รูไ้วเ้หอะ ถา้เธอไปดแีละมสีขุ จริศกัด ิปานพุ่ม √

49 แทนความว่างเปลา่ เมอืวันทฝีนตก หัวใจก็หนาวสนั Pancake √

50 ไม่มหีัวใจ...ไรส้มอง ถา้วันน ีสมองกระทบกระเทอืน NOS √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264017 ทําซํา

วันทวีาง 22/4/2564 1 หา้มตวั ฮัก ฮัก ฮักเธอ แฮงกว่าทวติเตอร์ มนีตรา อนิทริา;OG-ANIC √

2 ซกิงกิ ลําไย ไหทองคํา X

3 แอวลนัปัด ปรมิ ลายไทย X

4 งัดถงังัด เตย้ อธบิดนิทร์ X

5 อา้ยสบิ่เบอื ใหญ่ละ่เป็นแสเ่ป็นสาว ยังบ่มผูีบ้่าว ลํายอง หนองหนิห่าว √

6 สเิอาผูน้ี สหิลอยขายนาแม่มาเปยใ์หเ้จา้ ลําเพลนิ วงศกร √

7 รุ่นนีบ่มคํีาว่าเหงา ตกัแตน ชลดา X

8 ปลอ่ยนําใสน่านอ้ง เพชร สหรัตน;์แพรวพราว แสงทอง X

9 ปี(จน)ป่น เอ มหาหงิค์ X

10 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

11 อุกองัเอา้ (บ่มเีงนิใช)้ - X

12 ซปุเปอรว์าเลนไทน์ SUPER วาเลนไทน์ X

13 สงิหค์ะนองลํา cover เขาฟังบอดสีะแลมๆ หมู่เฮามักแจมลกูคอ เบยีร ์พรอ้มพงษ์;ลําเพลนิ วงศกร √

14 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

15 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √

16 ซกังักงัก ผูบ้่าวเจา้อยู่บา้นใด ๋ผูบ้่าวเจา้มา หญงิล ีศรจีุมพล √

17 หอยกบิกี หอยกบิกีๆ กบิกเีก็บหอยกบิกีๆ ลํายอง หนองหนิห่าว √

18 เดอ๋เดยีงดา่ง ลําไย ไหทองคํา X

19 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

20 ตลีงักาฟ้าปลนิ แพรวพราว แสงทอง X

21 เลกิกบัอา้ยมันง่ายกว่า เหลา้มันดตีอ่ใจ แตม่ันกะทํารา้ยตบั กะสา่ง ลํายอง หนองหนิห่าว √

22 อนิดขีาดง อา้ยเป็นหละผูบ้่าวบา้นๆ งานบา้นใด๋ ศร สนิชยั √

23 สาวใหญ่มักม่วน อายุเลขสแีลว้แตเ่รอืงแอวยังเด็ด ศริพิร อําไพพงษ์ √

24 ลําซงิสายโสด บ่อยากใหไ้ผเห็นนําตา บ่ใหไ้ผฮู ้ ตกัแตน ชลดา √

25 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีุมพล √

26 คนบา้นเดยีวกนั 2020 ออกมาเจอกนัสงัสรรคห์น่อยเพอืนยาก ไผ่ พงศธร ศรจีันทร;์ลําไย ไหทองคํา;Taitosmith √

27 อย่าเยอะ SUPER วาเลนไทน์ X

28 อย่ามาฤทธเิยอะ ! ลํายอง หนองหนิห่าว √

29 โสดแตใ่นเฟซ Like คอืมาหา Like แม่นผูส้าวทางใด๋ สมบูรณ์ ปากไฟ √

30 บ่หักคา เวา้เรอืงหมากไมม้ันก็มหีลายชนดิ แต่ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

31 O.K.บ่อา้ย จักแม่นลมอันใด พัดหอบเอาอา้ยมาให ้ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

32 เจ็บตรงน(ีกดใหน้อ้งแหน่) ลําไย ไหทองคํา X

33 แม่ใชล้า้งถว้ย สะเลอปี;มารโิอ ้โจ๊ก X

34 นักเลงบ่ย่าน ณ เวลานีทหีนา้ฮา้นหมอลํา สถานการณ์ ลําเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

35 เลาะหาชน ตกัแตน ชลดา X

36 เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไป ลํายอง หนองหนิห่าว √

37 เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ สมบูรณ์ ปากไฟ √

38 นางฟ้าหนา้รถแห่ เสยีงกลอนสนัน หลงัคาสนัตกึๆ ปลกุใจ เตา๋ ภศูลิป์ √

39 เทพบุตรหนา้รถแห่ (Cover) เสยีงกลอนสนัน หลงัคาสนัตกึๆ ปลกุใจ ฮาย ชตุมิา √

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

41 ชวนนอ้งไปแทงเอยีน เดน่ชยั วงศส์ามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

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

43 โชกโชน ตกัแตน ชลดา X

44 สงิดึต ิ บ่ตอ้งยา้น นอ้งสไิปตเีขา นอ้งบ่เอาชวีติ เตะ๊ ตระกลูตอ X

45 ชวีติดดีี จัด จา้ ดา ดดั จัด จัด หญงิล ีศรจีุมพล √

46 จบีเอาสคิะ เขามแีม่พ่อไปขอเอาส ิทําเหมอืนของฟรี ลํายอง หนองหนิห่าว √

47 มวยบ่น็อค แป่นแว่น โอย้ แป่นแว่น แฟนผูใ้ด๋ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

48 เมาซําใด๋ ตกัแตน ชลดา X

49 เมาแลว้เละ เหลา้ก็เหลา้เรา บา้นก็บา้นเรา พ ีสะเดดิ √

50 เตน้หลดุเถยีด ดนๆจงัมงีานบุญ ขอขอบคณุเจา้ภาพ ศร สนิชยั √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0564017 ทําซํา

วันทวีาง 29/4/2564 1 ก็มแีคนั่น ก็มแีคนั่น ทฉัีนทําได ้แคแ่ตง่เพลงรัก PARADOX √

2 คดิ ก็มัวแตค่ดิ ก็มัวแตฝั่น ก็คงตอ้งพักกอ่น PARADOX √

3 ผงาดงําคําโลก ชวีติมันทอ้มันหดมันยอ้ยมันเสอืม PARADOX √

4 สง่รักสง่ยมิ หลายคนบบีตวัเองในความทกุข ์มองแต่ PARADOX √

5 ชชัชา ชชัชา ดดั ชา่ ดาดดั ชา่ดา่ กบัเธอ PARADOX √

6 มองตา ฮู..ลลัลา่..มองตา มองกนัใหล้กึเขา้ไป PARADOX √

7 เงา รักเราอาจดเูหมอืนมันเป็นเพยีงแค่ PARADOX √

8 เป็นวัยรุ่นมันเหนอืย เคา้บอกใหทํ้า เคา้บอกใหด้ ูเคา้บอกว่าดี PARADOX √

9 Say Hey! ทางชวีติ มันแสบมันรอ้นมันเจ็บมันชาํ PARADOX √

10 ทกุๆอย่าง ฉันเสยีเวลาว่างเปลา่ กบัใจคนเรา PARADOX √

Paradox X (10 years after) @รา้นอมร
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

มนัมว่นซงิ
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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11 จา้วป่าฮาเฮ PARADOX X

12 Escape (By DJ.Big It All) PARADOX X

13 เกจ ิ(By Joseph) PARADOX X

14 หอยใหญ่ PARADOX X

15 นังยาง (Soundtrack By TATA) แตว่ันน ีเผาเธอทขีา้งทาง แตว่ันนี PARADOX X

16 ก็มแีคโ่นน้ (DJ.มานติย ์Mix) PARADOX X

17 มองยาย PARADOX X

18 มะเร็งอารมณ์ (Live) PARADOX X

19 เงา (Version ลกูกรอก Mix) รักเราอาจดเูหมอืนมันเป็นเพยีงแค่ PARADOX X

20 กลวั (Underground 1998) PARADOX X

21 หนา้ไหวห้ลงัหลอก (DJ.Big Body Slim Mix) PARADOX X

22 โรงหนังเกา่ (Underground 1998) PARADOX X

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0564034 ทําซํา

วันทวีาง 29/4/2564 1 This city won't be lonely anymore เหมอืนว่าหอ้งของฉันกลบัเปลยีนสไีป Three Man Down X

2 เดาไม่เกง่ ฉันจะรูไ้ดไ้ง ว่าเธอนันคดิยังไง Three Man Down √

3 ตอนไม่ไดเ้จอ ฉันทงิตวัลงนอน บนเตยีงของฉันทไีม่มเีธอ Three Man Down X

4 เลอืกคนทเีขารักเรา เธอมาถามว่าเหนอืยไหม ทตีอ้งคอยซบันําตา Three Man Down √

5 คยุคนเดยีวเกง่ คนืนีทนไม่ไหว ถงึหา้มใจสกัแคไ่หน Three Man Down √

6 Friend zone เก็บเอาไวใ้นใจเสมอไม่เคยบอก เก็บเอาไว ้ Three Man Down √

7 Time zone ซอืตวัเครอืงบนิเทยีวสดุทา้ย อยากบนิ Three Man Down √

8 ไปเถอะเธอ ไปเถอะเธอ ไปททีดีกีว่า หากอยู่กบัฉัน Three Man Down √

9 ฝันถงึแฟนเกา่ ในกลางดกึคนืหนงึฉันฝันถงึเธอ ภาพเธอยัง Three Man Down √

10 รถฉันบนิไม่ได ้ ขบัอยู่บนถนน เสน้ทเีราเคยไปดว้ยกนั Three Man Down √

11 ทมีรอเธอ เคยลมืใครไม่ไดบ้า้งไหม ตอนกลางคนื Three Man Down √

12 ฝนตกไหม ในคนืทฝีนโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี Three Man Down √

13 ผ่านตา (Everyday) ฉันเห็นเธอทกุวัน เธอยนืตรงนัน Three Man Down √

14 หมดไอจี ดนัไปแอบชอบคนทเีขานันคงไม่ขอบกลบัมา Three Man Down X

15 ขา้งกนั (City) เธออยู่ตรงนัน ยนือยู่ขา้งฉัน Three Man Down;ออม TELEx TELEXs X

16 ถา้เธอรักฉันจรงิ ฉันรูด้วี่าทกุท ีทเีธอมองมาทฉัีน Three Man Down √

17 ไม่เคยมดีาวในเมอืงใหญ่ อกีไม่กชีวัโมงก็เชา้แลว้ ทําไมฉันไม่ Three Man Down X

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0564001 ทําซํา

วันทวีาง 29/4/2564 1 แรงกอ้นสดุทา้ย คยุกบัเม็ดเหงอืทกุเมอืยามลา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

2 รักเทาเทา จนิตหรา พูนลาภ;กระตา่ย พรรณนภิา X

3 เรวัตตะลาฮัก กําแพงสงูเพยีงฟ้า ลลีาวดอีา้ยขว้มบ่ไหว เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

4 สงัลา ปรชีา ปัดภยั X

5 เมาบ่ลมื กระตา่ย พรรณนภิา X

6 บ่แครห์ม่องจบ เบนซ ์เมอืงเลย X

7 ชาบู อ๊อฟ สงกรานต;์แร็พอสีาน X

8 หยึ เพนิ เพนิ เฟสเพนิหมู่เต็มละ่บอ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร;์ตา่ย อรทยั √

9 เสนิ บัดนี....มอืนีมอืสนัตว์ันด ีมอืคน ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

10 กลบัมาเพอืถมิไป ความเกา่ความหลงั ทยีังฝังใจนอ้งอยู่ ตา่ย อรทยั √

11 จอืไว ้ หล ูอัครเดช X

12 ยังฮักไผอกีไดบ้่ cover ดกีรทีเีทลงแกว้ บอกอา้ยเทแลว้บ่เอาโซดา เบยีร ์พรอ้มพงษ์;เวยีง นฤมล √

13 มาจบีใหจ้บ คกิคา้กๆ ทกุท ีเวลาทคียุกบัเธอ มวิส ์อรภสัญาน ์สกุใส √

14 โสดศรมีณีแสง กะเป็นผูส้าวมักม่วน ขนัว่าหมู่ชวนไปไส เอนิขวัญ วรัญญา √

15 ไม่รักอย่าหงึ ไม่คดิถงึอย่าหวง ฉันจะแชตฉันจะคยุกบัใคร จะเมนตจ์ะไลค์ หญงิล ีศรจีุมพล √

16 แม่นกทม.บ่นี พนีอ้งป้องปาย บา้นเฮาคอืหลายกะดอ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร;์ตา่ย อรทยั √

ลกูทุง่มหานยิม
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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