
บรษิทั จเีอ็มเอ็ม มวิสคิ พบัลชิชงิ อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั Copyright  Control  Section

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263042 ทําซํา

วันทวีาง 2/7/2563 1 ลํานําอสีาน ไดย้นิเสยีงฟ้าฮอ้ง..ขา้มภพูานมาฮนืฮนื มนตแ์คน แกน่คนู √

2 สาวชาวนาครวญ เสยีงซอออดอว้นแอ่วสาว ศริพิร อําไพพงษ์ X

3 คนืลบัฟ้า ชะนํามุ่น-บองบาน-จูบนงึโอน-มะนอง ไหมไทย ใจตะวัน X

4 รอ้งไหใ้กลห้นองหาน คําคํา แลงลงแดดอัสดง ตา่ย อรทยั √

5 สงัฟ้าไปหานอ้ง ฟ้ารอ้งกอ้งกงัวาน คดิฮอดบา้นอสีาน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

6 พจี๋าหลบัตาไว ้ ดนัูงดเูดอืนเพ็ญ ลอยเดน่ละบนนภา ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

7 หนาวลมทเีรณู เรณูนคร ถนินชีา่งมมีนตข์ลงั มนตแ์คน แกน่คนู √

8 สญัญาเดอืนสาม ย่านเจา้นันบ่ฮักอา้ย ย่านหัวใจของอา้ย ไหมไทย ใจตะวัน √

9 แอบคอย คณุดอีย่างไร ทําไมฉันจงึรักยงิ ตา่ย อรทยั X

10 สนิกลนิดอกคณู ขอ ฝากคํากลอน เป็นสนุทร ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

11 ทหารเกณฑผ์ลดั 2 โอก้านดาตาหวานทหารเกณฑ์ ไหมไทย ใจตะวัน √

12 หนาวใจไกลแฟน ดอกพะยอมหอมอยู่ในดง บุหรงรอ้งสง่ มนตแ์คน แกน่คนู √

13 บ่มพีทีอีสิาน นกเขาคู ้พรากคูก่ะยังขนั กาเหว่าวอน ตา่ย อรทยั X

14 รักขา้มโขง เพ็ญเดน่ยามกลางเดอืนสบิสอง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ X

15 สจัจาหญงิ พฮีักนอ้งมาแตด่นนาน ตงัแตห่นองหาน ศริพิร อําไพพงษ์ √

16 ลําเพลนิเจรญิใจ พอแตเ่ปิดผา้กงั อออกมาสอ่งจังมองเห็น มนตแ์คน แกน่คนู X

17 สาวหมอลําจําได ้ เจอะหนา้ก็รูว้่าคณุครู เคยสอนหนู ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ X

18 ไกลบา้น เพราะพมีันจนคนทไีหนแล ตน้คนู อนันตา X

19 ทนหนาวอกีปี ลมหนาวพัดมาอกีแลว้ นอ้งแกว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ X

20 สาวเลยยังรอ ลมพัดตงึกําภกูระดงึเขตเมอืงเลย ตา่ย อรทยั √

21 นอ้งออ้ย นอ้งออ้ย พบีุญนอ้ยตอ้งพลอยชวดชม ตน้คนู อนันตา X

22 นักรบห่วงแฟน ออ้มแขนของพทีเีคยกอดนอน ป่านนี มนตแ์คน แกน่คนู X

23 งวิตอ่งตอ้นออ้นผูบ้่าว โอยอา้ยเอย...สาวหมอลําคอืนอ้งสหิมายปอง ศริพิร อําไพพงษ์ X

24 สายตาพฆิาต อันนี เคยประสานตาอา้ย คนืเดอืนหงาย ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ X

25 คดิถงึทุง่ลยุลาย จากอสีานบา้นนามาอยู่กรุงจากแดนทุง่ ตา่ย อรทยั X

26 คอยรักจากเสยีงพณิ โอ่ย..นอ..ละหน่า คอยคอยอา้ย ศริพิร อําไพพงษ์ X

27 อาลยัสาวเรณู เสยีงเพลงนเีซา สง่ถงึสาวชาวเมอืงเรณู มนตแ์คน แกน่คนู √

28 นําชแีห่งความหลงั มองเห็นนําชหีัวใจของพนีแีทบจะพัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ X

29 มบีา้งไหมรักจรงิ พจี๋าคําสญัญาพจํีาไดไ้หม พบีอกรักนอ้ง ตา่ย อรทยั √

30 อาลยัชายแดน ไม่อยากใหไ้ปแตม่ันจําใจตอ้งใหจ้าก ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ X

31 รักอันตราย เสยีดายนางพจีนนอ้งห่างรักจงึจางจากจร ตน้คนู อนันตา X

32 ลําเพลนิเชญิยมิ ละพอแตเ่ปิดผา้ฟ่าวเห็นอา้ยบ่าวมายนืซอ ศริพิร อําไพพงษ์ X

33 หงษ์ทองคะนองลํา สายลมละก็โชยพัดตอ้ง สาวหงษ์ทองละออกมา ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ X

34 ชมรมแท็กซี เดนิ เดนิ ชมเจอะชมรมแท็กซเีจา้เกา่ มนตแ์คน แกน่คนู X

35 ตามใจแม่เถดินอ้ง ตามใจแม่เจา้เถดิหลา่ ผูเ้พนิเลยีงเฮามา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ X

36 เมาหนักเพราะรักตมิ คนหม่นหมองคอืบักทองตอ้งถองเหลา้ ตน้คนู อนันตา X

37 ลําเพลนิสลบัเตย้ โอ.้.โอโ้ฮโ้อย..โอโ้ฮโ้อย..ละนอ้ ศริพิร อําไพพงษ์ X

38 อสีานบา้นเฮา หอมดอกผักกะแยง ยามฟ้าแดงคํา ไหมไทย ใจตะวัน √

39 ภพูานสะอนื ภพูานสงูตระหง่านเงอืมฟ้า ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

40 พจี๋าแดงกลบัมาแลว้ ใครก็รูว้่าแตงนันเป็นแฟนพี ตา่ย อรทยั X

41 ชาํรักจากอุบล เหม่อมองฟ้าหม่น คดิถงึอุบล บา้นแฟน มนตแ์คน แกน่คนู X

42 ลกูทุง่คนยาก ผมจรรอนแรมจากลุม่นํามูล ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

43 อสีานกู ฟังเสยีงแคน แสนเปลยีวอยู่เดยีวโดด ไหมไทย ใจตะวัน X

44 สาวนักเรยีนตําตอ โอย้..นอ้..ละทา่น ผูฟั้งเอ๋ย บัดนี ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ X

45 อส.รอรัก พเีป็นอ.ส.เฝ้ารอรัก นอ้งคงไม่อยาก มนตแ์คน แกน่คนู √

46 นับวันจะห่างเหนิ หัวใจดวงน ีมอบรับเขาหมด ศริพิร อําไพพงษ์ X

47 หนุ่ม น.ป.ข. สายนําโขงแม่ไหลลอ่ง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

48 มนตร์ักแม่นํามูล โอ โอโ้อ โอโอล้ะเนอ้ โอโ้อ โอโอล้ะเนอ้ ตา่ย อรทยั √

49 ขอหอมกอ่นแตง่ นานนับปี ทพีหีนี จากบา้นมา คดิเห็น มนตแ์คน แกน่คนู;ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

50 ฮักนอ้งคนเดยีว ลมหนาวโชยพัดยอดไผ่ อ่อนเอนไหว ไหมไทย ใจตะวัน;ตา่ย อรทยั √

51 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

52 จดหมายฉบับสดุทา้ย แมน้หากเธอไดอ้่านจดหมาย ตา่ย อรทยั X

53 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

54 ใหเ้อนินอ้งว่า..ผูส้าวเกา่ อย่าตกใจเดอ้ ถา้เปิดไลนเ์จอชอืผูส้าว ศริพิร อําไพพงษ์ √

55 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

56 ใหน้อ้งตายกอ่นบอ้ จนิตหรา พูนลาภ X

57 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

58 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

59 บ่ฮักกะใหห้ลโูตน คนบ่ฮูจ้ักกนัรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุง่เงนิ √

60 แคชู่ ้ แนมเห็นเจา้กอดกนัตอ่หนา้ นําตาของ ศร สนิชยั √

61 โหดเลวดี ถามเจา้ของเป็นหยังจังทนเขาคกั ดอกออ้ ทุง่ทอง √

62 สเตตสัถกึถมิ บอย พนมไพร X

รายชอือลับมัเพลง

ประจําเดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2563
หมายเหตุ * : เอกสารฉบบันไีมส่ามารถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธไิด้

ชอืศลิปิน
รวมเพลงฮติซูเปอรค์ุม้ ลกูทุง่ Vol.9

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้

หนา้ 1/13



63 คนดทีอีา้ยบ่ฮัก บุญตา เมอืงใหม่ X

64 2 คนสไิดบ้่ คูแ่ฝดโอเอ;เอ๋ พัชรพร X

65 หม่องเกา่ ยังคดิฮอด อา้ยยังคงคดิถงึ เสยีววนิาที ตกัแตน ชลดา X

66 อา้ยเพงิรู ้หรอืเจา้เพงิทํา ความในใจทเีขาสง่ไลนม์าทกั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

67 มคีนรอ้งไหย้ามอา้ยกอดเขา บุญตา เมอืงใหม่ X

68 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

69 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

70 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

71 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

72 บอกรัก..แตบ่่รูส้กึว่ารัก บ่ใกลบ้่ไกล แตเ่หมอืนหายไปจากชวีติ ตา่ย อรทยั √

73 ขนุชา้งฮา้งฮัก บอย พนมไพร X

74 คดิฮอดผูบ้่าวสะแบง ยามเมอืฟ้าคําแลง หอมดอกสะแบงแดง กา้นตอง ทุง่เงนิ √

75 หนองบัวแดงแทงใจ ศร สนิชยั X

76 เตา่งอย จนิตหรา พูนลาภ X

77 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

78 ลําซงิลมืชาํ ละ่นังรถเหมากลบัคนืบา้น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

79 อยากโทร.หาใจสขิาด บุญตา เมอืงใหม่ X

80 นางฟ้ากบัคนกอซอ เพยีงแคอ่า้ยพอหนา้ ซํานอีา้ยก็ดใีจ ดุย่ เชยีงรัมย์ X

81 เกดิมาเพอืฮักอา้ย อยากสถิามหัวใจเจา้ของ เป็นหยังตอ้งทน กา้นตอง ทุง่เงนิ √

82 ผัวใหม่ ศร สนิชยั X

83 คอยทางทนีางรอง ใจผูส้าวอําเภอนางรอง ถกูความหม่นหมอง ดอกออ้ ทุง่ทอง √

84 เขาขอไลน ์อา้ยขอลา เฝ้าสง่ไลนพ์่ายรักฝากใหเ้ธอ มนตแ์คน แกน่คนู √

85 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

86 สขุทอียากสมหวัง คูแ่ฝดโอเอ X

87 เปลยีนความตงัใจของนอ้งไดบ้่ ขณะทอีา้ยอ่านขอ้ความนี นอ้งไดม้า ศริพิร อําไพพงษ์ √

88 เซาฮักบ่ได ้ บอย พนมไพร X

89 เกบิแตะกบัหัวใจ ดุย่ เชยีงรัมย์ X

90 ตวัอา้ยเป็นคนสดุทา้ยไดบ้่ อยากรูใ้นใจเคยรักฉันไหม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

91 สดุทา้ยอา้ยกะตวั เบงิรูปเกา่ รูปทสีองเฮานันถา่ยเก็บไว ้ ตา่ย อรทยั √

92 ตรงนันคอืหนา้ท ีตรงนคีอืหัวใจ เซาฮักละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

93 มากอ่นไดห้นา้ มาชา้ไดใ้จ ดกีว่าก็แคม่ากอ่นนอกนันถกูบนัทอนใจ ศริพิร อําไพพงษ์ √

94 นําตาอสีาน ดนิแยกแตกระแหง ตน้ใบไมเ้ฉาแหง้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

95 เขายงิใช ่อา้ยยงิเจ็บ อา้ยรูส้กึเหงา วันทเีจา้ถกูเขาหาเจอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

96 จัมบองทชีอ่งจอม เย็นเยยีบโย๊บ เฝ้าแตก่ดืดอลหนา้บอง ตา่ย อรทยั √

97 โลกยังมผูีช้ายแบบอา้ย หา้มฝนบ่ใหต้กจังใด ๋หา้มใจบ่ใหค้ดิฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

98 จังแม่นเพนิคกั เพนิกะโทรหาเวลาทเีพนิเหงา เพนิกะ ศริพิร อําไพพงษ์ √

99 ฮักสาวหมอลํา ฮักพฮีักหมอลํา งามขํามาฟังลํา ไมค ์ภริมยพ์ร X

100 หนาวใจในคอนเสริต์ เดนิเขา้งานคอนเสริต์คอืเป็นอะเลริต์ ตา่ย อรทยั √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263052 ทําซํา

วันทวีาง 2/7/2563 1 ชอบแบบนี หนามเตย สะแบงบนิ X

2 แพท้าง ทําไมเธอตอ้งยมิ ทกุททีเีดนิสวนกนั LABANOON √

3 คนมเีสน่ห์ เฮ เธอ ทําไมตวัเธอถงึดําดํา โอแ้ม่งามขํา นครนิทร ์กงิศกัดิ √

4 ผูต้อ้งหา x Labanoon แคต่วัคนเดยีว ไม่ตายละ่มงั ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);LABANOON √

5 หลอ่เลย หัวใจ บางทกี็ดไูม่ยุตธิรรม ทุม่เทลงไป พลพล √

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

7 ใจเย็นเย็น เมอืกอ่นไม่เป็นไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

8 คบแลว้จะรัก วงพัทลงุ X

9 กรุณาฟังใหจ้บ มเีวลาสกัสองสามนาทไีหม ถา้เธอไม่ยุ่ง แชม่ แชม่รัมย์ √

10 คนืจันทร์ คนืนีจันทรน์วลผ่องมองแลว้คดิถงึ LOSO √

11 สบายดหีรอื ก็ไม่ไดเ้จอไดค้ยุตงันาน ก็ไม่รู ้ หนุ่ม กะลา √

12 กอดหน่อยไดไ้หม เมอืเธอไม่อยู่ หรอืฉันตอ้งไป ในความ พลพล √

13 แฟนดดีี แฟนด ีด ีมันหาไม่ยากหรอก ถา้เธอ วง Soman X

14 มแีตค่ําว่ารัก หนงึคนทคีอยมองเธออยู่ตรงน ีหนงึคํา NOS √

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

16 ความคดิถงึกําลงัเดนิทาง ความคดิถงึ ไม่โทรก็ถงึเพราะคดิถงึ โกไข่ √

17 ขวัญใจเด็กเลยีงวัว แต พาราฮัท(Feat.วงพัทลงุ) X

18 ทําอะไรสกัอย่าง หัวใจเตน้แรง หนา้แดงทกุท ีใชเ่ธอหรอืนี นครนิทร ์กงิศกัดิ √

19 รอพกีอ่น เก็บใจเอาไวร้อดีๆ  อกีปีสองปีพกี็รวย SHADE √

20 อุ่นใจ วันเวลาทลีว่งเลย มันซอือะไรมากมาย พลพล √

21 กอ่น..พรุ่งนีจะมาไม่ถงึ บางสงิก็อยู่ในใจลกึลกึ บางอย่างมัน S.D.F √

22 รักเธอทงัชวีติ (ละครสาม)ี กเีหตผุลอะไรมากมาย ททํีาใหเ้ราไม่ควร ZEAL √

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

24 คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ... คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ ไม่เจอะเจอ TAXI √

25 ไม่เหงาไดไ้ง หา้มทอ้งฟ้าเปลยีนส ีตอ้งทํายังไง ไท ธนาวุฒิ √

26 พูดไม่คอ่ยเกง่ มบีางคําทอียาก บอกกบัเธอ AB NORMAL √

27 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูส้กึบา้งไหม ว่าเราสองคนนัน แชม่ แชม่รัมย์ √

28 ตราบทยีังหายใจ คนนงึ คนทไีม่มคีรบครัน มชีวีติแค่ จริากร สมพทิกัษ์ (เอ๊ะ) √

29 ตายกอ่น เราจะขา้มผ่านคนืวันทเีลวรา้ยไปดว้ยกนั โทน ีผี √

30 พูดไม่คอ่ยถกู ฉันก็ไม่รูว้่านานเทา่ไหร่ และก็ไม่รู ้ AB NORMAL √

31 ดาวประดบัฟ้า เธออยู่สงู แสนไกลจากตรงน ีฉันเขา้ใจ จริศกัด ิปานพุ่ม √

32 เหตผุลทไีม่อยากเป็นเพอืนเธอ ก็รูเ้ราเป็นเพอืนกนัแตฉั่นก็คดิไปไกล SO COOL √

รวมเพลง รกั...ตดิดนิ ฮติกนิใจ
คําขนึตน้ ชอืศลิปินTRACK ชอืเพลง
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33 ซมซาน เกดิมาไม่เคยเจอใครเหมอืนเธอ LOSO √

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

35 ไม่ตอ้งมคํีาบรรยาย จะแตง่จะเตมิถอ้ยคํา สกักหีมนืคํา MR.TEAM √

36 กอดจูบลบูคลํา วง L.ก.ฮ. X

37 ใจเย็น แอบมองเธอยมิใจมันก็สนัไหว Pancake √

38 หวาน สายตา ทแีนบมา หวานจนทําใหส้นัไหว CELLS √

39 ยงิโตยงิสวย คนอะไรไม่รู ้ยงิโตยงิดนู่ารัก BLACKHEAD √

40 14 อกีครงั ครังแรกทเีราไดเ้จอะกนัวันนัน เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

41 คอืเธอเทา่นัน เก็บไวต้รงนันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว ้ PARATA √

42 ดอกไมก้บัหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝ้ารอ I-ZAX √

43 อยากเรยีกเธอว่าทรีัก อาจจะดแูปลกคน ไม่กลา้คบใคร พลพล √

44 ขอใหเ้หมอืนเดมิ ไม่ตอ้งรักฉันจนลน้ฟ้า BUDOKAN √

45 ทเีหลอืคอืรักแท ้ คลา้ยๆว่านานๆไป ดเูหมอืนเราคงจะ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

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

47 อยากเห็นหนา้คณุ ไม่ไดร้ักคณุเทา่ไร แคอ่ยากเห็นหนา้คณุ LOSO √

48 ใชเ่ลย ใชเ่ลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

49 พรหมลขิติ เหม่อมองบนฟ้าไกล จอ้งมองดว้ยความ Big Ass √

50 โรคประจําตวั โดนเธอเฝ้ามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263063 ทําซํา

วันทวีาง 2/7/2563 1 ดวงใจ เธอเปรยีบดงัเสมอืนดวงใจ ตามตดิตรงีแนบชดิ ปาลม์มี √

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

3 ภาวนา พรอ้มเดนิจากไปพรอ้มแลว้ เตรยีมใจ MEYOU √

4 Happy Ending ถา้วันนันฉันคอยอยู่เคยีงขา้งเธอ จับมอื ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

5 ปลอ่ย ปลอ่ยความคดิ ทงิไวใ้หใ้จไม่ตอ้งคดิ หนุ่ม กะลา √

6 ไม่ไหวอย่าฝืน น่าจะจบกนัไปตงันาน จะไดเ้จ็บตงัแต่ พลพล √

7 ไม่ไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมอืเธอยนืยันออกมาว่า บอย Peacemaker √

8 ถา้ฉันเป็นเขา INDIGO X

9 พระเอกจําลอง ฉันเขา้ใจ ว่ารักของเราคงเป็นไปไม่ได ้ GETSUNOVA √

10 ความรักกําลงักอ่ตวั นนท ์ธนนท์ X

11 ชอบแบบนี หนามเตย สะแบงบนิ X

12 รักไปทําไม ซบันําตาทไีหล บ่อยไปหรอืเปลา่ ทฟีมูฟาย แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

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

14 ดใีจดว้ยนะ (Glad) INK WARUNTORN X

15 หนงึคนื ฉันก็แคเ่หงา ไม่ไดต้อ้งการใคร ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

16 Lonely Night เป็นอกีคําคนืกบับรรยากาศทคีุน้เคย เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

17 ลาลาลอย(100%) The TOYS X

18 Do you ฟักกลงิ ฮโีร่;BamBam From GOT7 X

19 เคยีงกนั (ละครลกูกรุง) สดุขอบฟ้าหรอืใตธ้ารา หมนืภผูา กนั นภทัร;D-GERRARD √

20 ทางผ่าน (Passenger) PURE X

21 แพค้วามจรงิ ทสีดุคอืฉัน ตอ้งพบความจรงิว่ามันคง บอย Peacemaker √

22 ไม่อยู่ในชวีติแตอ่ยู่ในหัวใจ กว่าจะผ่านจะพน้วันเวลา ทจีะยอมรับ ลลุา √

23 จนวันสดุทา้ย (ละครไปใหถ้งึดวงดาว)มันโชคดเีทา่ไร ทวีันนมีเีธอขา้งกนั บอย Peacemaker √

24 เรา เนนินานทเีรามองตากนั ในแววตาคูนั่น COCKTAIL √

25 ยมิ บังเอญิมเีรอืงราวใหส้นัไปทงัหัวใจ INSTINCT √

26 ฝนตกไหม ในคนืทฝีนโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี Three Man Down √

27 ซอ่นกลนิ ลมอ่อนพัดโชยมา นําตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี √

28 ยังคง อยากจับมอืเธอมาวางไวต้รงหัวใจ ในวันที POTATO √

29 วชิาตวัเบา อยู่บนโลกใบเกา่ จมกบัความปวดรา้ว คนืและ BODYSLAM √

30 อยู่ตรงนเีสมอ หากเธอตอ้งเหนือย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

31 สบายดหีรอื ก็ไม่ไดเ้จอไดค้ยุตงันาน ก็ไม่รู ้ หนุ่ม กะลา √

32 ระบาย รอ้งเธอจงรอ้งมา..ใหนํ้าตาไหลรนิจนชนิ Yes'sir Days √

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

34 ลมืกนัแลว้หรอืยัง ลมืกนัแลว้หรอืยัง ตอนนีเธอทําอะไร 25 Hours √

35 ครงึๆกลางๆ กบัชวีติครงึๆกลางๆ เหมอืนว่าไม่มทีาง BODYSLAM √

36 เจ็บนอ้ยทสีดุ ZEAL X

37 กรรม ทรีัก มอีะไรในใจหรอืเปลา่ ทําไมเธอ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

38 ใหน้านกว่าทเีคย เพราะเชอืว่าเขามจีรงิ แตก่็ไม่รูเ้ขา แพท Klear;ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

39 ก็ยังดี เวลาเดนิชา้กว่าในทกุๆ วัน เมอืไม่มเีธอ POTATO √

40 ไม่รูทํ้าไม (SKYFALL) Whal Dolph X

41 ทชัทดีตีอ่ใจ เป็นตวัเองไดเ้ลย เต็มทเีลย ทําตามใจ KLEAR;ญาญ่า อุรัสยา เสปอรปั์นด์ √

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

43 เสอืสนิลาย ฟักกลงิ ฮโีร่;P-Hot, YOUNGOHM X

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

45 แดงกบัเขยีว หยงิทะนงองอาจในวถิ ีแบกศกัดศิรคีาํคอ Taitosmith √

46 149.6 ขอบคณุระยะทาง ทไีกลกําลงัพอด ีใหโ้ลกนี BODYSLAM √

47 กลวัว่าความคดิถงึของฉันจะทํารา้ยเธอจบ จบมาเนนินาน เจ็บมาเทา่ไหร่ และ LOMOSONIC √

48 ปลอ่ย (Miss) Clockwork Motionless X

49 พรอ้ม เพยีงแคส่บตาแทบไม่พูดจา ก็พอรูว้่าเธอ Sin √

50 ดไีม่พอ(REAL ME) ถา้ฉันนันมันเลวรา้ย มันไม่ไดด้งัใจ แกงสม้ ธนทตั √

51 ใครใชใ้หไ้ป เหมอืนฉันเองทผีดิ ททํีาใจแข็งเกนิไป หนอยแน่ วลิลิล ์ศริะธนนิทฉั์ตร √

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

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
No.1 Hits
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53 เลอืกคนทเีขารักเรา เธอมาถามว่าเหนอืยไหม ทตีอ้งคอยซบันําตา Three Man Down √

54 ความคดิถงึทสีง่ไปไม่ถงึ ตงัแตว่ันทเีธอ อยากเดนิ จากไป เพราะใจ Paper Planes √

55 ชวีติหลงัเอ่ยคําลา เพลงเดมิๆ ทเีดมิๆ ความทรงจํา ของเรา Sweet Mullet √

56 เจ็บจนไม่เขา้ใจ PORTRAIT X

57 รักไม่มวีันตาย กนั นภทัร X

58 เธอเขา้ใจหรอืเปลา่ อาจจะเวนิเวอ้ อาจจะเยอะไป อะไรทไีดทํ้า มาตงั ระดบัดาว √

59 คนเดมิ กชีวัโมง กนีาท ีทนีาฬกิานันเดนิ นวิ นภสัสร ภธูรใจ √

60 อยากใหเ้ธอเจอคนแบบเธอ อยากใหท้รมานเจ็บปวด จนลกึซงึ จนเขา้ใจ อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263041 ทําซํา

วันทวีาง 2/7/2563 1 วันหนงึฉันเดนิเขา้ป่า (Into the Wood) แม็กซ ์เจนมานะ X

2 ไม่มเีธอไม่ตาย ตอนนีมเีพยีงแคเ่รามสีองคนเทา่นัน แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ;Two Pee √

3 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันนเีธอไม่เหมอืนเดมิ GETSUNOVA;ลเิดยี ศรัณยร์ัชต ์วสิทุธธิาดา √

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

5 หนา้ทกีบัหัวใจ มัดหม ีพมิดาว พานชิสมัย;ณเดชน ์คกูมิยิะ X

6 ชวีติเดยีว x Getsunova อยู่ตรงนแีคเ่พยีงลําพัง กบัความเหงาที ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);GETSUNOVA √

7 เหรอ ตอนนีฉันยังไม่มองใคร เหรอ Kwang ABnormal;ไอซ ์ปรชีญา พงษ์ธนาธกิร √

8 รูด้วี่าไม่ดี ฉันแคค่นทเีธออาจมองไม่เห็น ฉันแคค่นที GETSUNOVA;YOUNGOHM √

9 รักนอ้งคนเดยีวววว(ภ.นอ้งพทีรีัก) คําว่ารัก คําว่ารัก พูดว่ารัก ไม่ยากเทา่ไร ซนัน ีสวุรรณเมธานนท;์นชิคณุ หรเวชกลุ X

10 พรบิตา x STAMP ทกุครงัทรีูว้่าดาวตก ทงัโลกจะมองขนี ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);อภวิัชร ์เออืถาวรสขุ √

11 บทสดุทา้ย ตา่งก็เคยผดิหวังในรักมา เคยหลบัหูหลบัตา Bankk Ca$h;DA endorphine √

12 เธอทําใหไ้ดรู้ ้(โฆษณาISUZU) เธอทําใหฉั้นโกรธ ทําใหฉั้นแอบยมิ POTATO;สหรัถ สงัคปรชีา(กอ้ง) √

13 โปรดฟังอกีครัง เราเดนิทางมาไกล โปรดฟังเสยีงเรา COCKTAIL;เจ๋ง Big Ass √

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

15 18+ Chanudom;DA endorphine X

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

17 I Found You (feat. Caption) เกอืบไปแลว้นะ ถอดใจแลว้นะ คชา นนทนันท;์กปัตนั ชลธร คงยงิยง √

18 ทนทําไม Feat.นงิหน่อง เจ็บมาตงักคีรงั แตเ่ธอก็ยังเหมอืนเดมิ NOS;นงิหน่อง √

19 ก็พอ เธอบอกว่าฉันคงผดิหวัง ไม่มทีาง Yes'sir Days √

20 Okay x Urboy TJ Okay ไม่ว่าจะเป็นยังไง Baby ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);Urboy TJ √

21 มแีฟนแลว้ เธอก็มคีนของเธอ เราก็อยากจะมเีธอ ไม่ตอ้ง ปราโมทย ์ปาทาน;จริายุทธ ผโลประการ √

22 กํานันทองหลอ่ หลงรักลกูสาวกํานัน ยนืยันดว้ยชวีี ป๊อป ปองกลู;โอ๊ต ปราโมทย์ √

23 ไม่มอีะไรทเีป็นไปไม่ได ้(Possible) วันทฟ้ีาดไูม่คอ่ยเป็นใจอาจทําให ้ ลลุา;Singular √

24 เรอืงระหว่างทาง หลายคนเดนิทางมาจากทแีสนไกล แตน่อ้ยคน ลลุา;ชาต ิสชุาต ิ(The Voice) √

25 กว่าจักรวาล x Atom จะยอมนังจรวด ไปตรวจดาวอังคาร ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);ชนกนัต ์รัตนอุดม √

26 คนทแีสนธรรมดา Pause;Polycat X

27 รักคําโตโต นับตงัแตว่ันนัน วันทเีราไดพ้บกนั ลลุา;เบน ชลาทศิ √

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

29 ไม่อยากเป็นของใคร เดนิตวัคนเดยีวก็มคีวามสขุแบบฉันเอง ยปิโซ อรยิก์นัตา มหาพฤกษ์พงศ;์พุฒชิยั เกษตรสนิ √

30 ชวัคราว (One Night Stand) และแลว้คนืนกี็มเีธออยู่ในออ้มแขนฉัน TABASCO;ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

31 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตเูจอเธอยนืถอืประคองชอ่ดอกไม ้ KLEAR;POLYCAT √

32 รักอยู่ขา้งเธอ แผ่นฟ้ากวา้ง หนทาง ยังคงกดีขวาง BODYSLAM;อัญชล ีจงคดกีจิ √

33 สขุใจ แตก่อ่นก็ตวัคนเดยีว เดยีวนีก็ตวัคน ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);PARADOX √

34 มติรภาพเทา่นัน มาเราไปมันสก์นัตามประสาเพอืนกนั Bank CLASH √

35 ฉันกําลงัเป็นตวัแทนของใครหรอืเปลา่วันนฉัีนสาํคญักบัใจเธอหรอืเปลา่ วงอโศก;พ ีสะเดดิ √

36 เสร็จแลว้ พูดจาจ๊ะจ๋าอ่อนหวานอ่อนนอ้ม วง L.ก.ฮ.;แชม่ แชม่รัมย์ X

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

38 อยากเป็นคนนัน (ละครแรงปรารถนา) เธอไม่เคยจะรูแ้ละไม่เคยเขา้ใจ AB NORMAL;มาเรยีม B5 √

39 แคค่ดิไปเอง 7 DAYS CRAZY;วรกาญจน ์โรจนวัชร (Punch X

40 อย่าเสยีง Harem Belle;BlackSheepRR X

41 เปลอืก ฉันเปลยีนไดแ้คเ่พยีงเปลอืกแตเ่มล็ด อพารต์เมนตค์ณุป้า;ฮวิโก ้จุลจักร √

42 ฉันหรอืเธอ (ทเีปลยีนไป) สงิเดยีวทขีอรอ้งเธอกอ่นไป Mild;POLYCAT √

43 แตกตา่งเหมอืนกนั (Zeed Version) วันเวลา ทคีอยเปลยีนแปลง ตอ้งเจอปัญหา GETSUNOVA;พลอยชมพ;ูภทัรว ีศรสีนัตสิขุ √

44 ทกุดา้นทกุมุม หากไดย้นิแบบไหนแลว้เราก็เชอือย่างนัน Potato;พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

45 แสงสดุทา้ย (G19 Version) รอนแรมมาเนนินานเพยีงหนงึใจ BODYSLAM √

46 ยงิสงูยงิหนาว กอ่นตะวันลบัแนวเหลยีมภผูา POTATO;AB NORMAL;CLASH √

47 กาลเวลาพสิจูนค์น เมอืครังหนงึในชวีติฉันตอ้งเดนิทาง COCKTAIL;ไมค ์ภริมยพ์ร √

48 เพลงกลบับา้น (Lullaby) เวลาจบไปแลว้ วันทเีนนินาน แสนนาน LOMOSONIC;ป๊อด Moderndog √

49 ปลดิปลวิ จนวันนียังเจ็บปวด ยังตอ้งเสยีนําตา BODYSLAM;เมธ ีLabanoon √

50 เรา (Chang Version) บนโลกแห่งความจรงิ ทกุสงิชา่งวุ่นวาย BODYSLAM;POTATO, หญงิล ีศรจีุมพล √

51 บุพเพสนันวิาส ศรัณยู วนัิยพานชิ (ไอซ)์ X

52 ออเจา้เอย พที พล X

53 ภาพจํา จากวันนันทเีธอผ่านมา โชคชะตาใหเ้รา ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

54 ถา้ฉันหายไป ภทัรว ีศรสีนัตสิขุ (เอติ) X

55 วันหนงึฉันเดนิเขา้ป่า (Into the Wood) แม็กซ ์เจนมานะ X

56 รูด้วี่าไม่ดี ฉันแคค่นทเีธออาจมองไม่เห็น ฉันแคค่นที GETSUNOVA;YOUNGOHM √

57 Good Morning Teacher ครงันันฉันมเีธอทเีป็นคนสอน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

58 กอ่นฤดฝูน The TOYS X

59 เป็นเพราะฝน Polycat X

60 ทเีกา่ MARC TATCHAPON X

61 ทรมานตวัเอง ไม่รูทํ้าไมวันนีฉันฝันถงึเธอ ไม่รูทํ้าไม สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

62 ชวัโมงทเีป็นใจ ดกึดนืคําคนืน ีบรรยากาศดกีว่าคนืไหน คชา นนทนันท์ √
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63 ใกลช้ดิแพค้ดิถงึ จะอยู่จนเธอหายด ีอยากเห็นเธอยมิขนึได ้ กนั นภทัร √

64 ลบนาททีมีเีธอ คําทเีธอบอกรักเขา รูปทเีธอกอดกบัเขา นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

65 เหตผุล(ล.เรอืนเบญจพษิ) คนบางคนตอ้งการไขว่ควา้ รักแทใ้ห ้ ฟิลม์ บงกช เจรญิธรรม √

66 เธอเปลยีนไป(Cover) มันเกดิอะไรในใจระหว่างเรา บอย Peacemaker √

67 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทกุวันอยู่ตรงนี หนุ่ม กะลา √

68 จําเป็นตอ้งปลอ่ยมอื ฉันเห็นทา่ทขีองเธอมานานแลว้ NOS √

69 ไดแ้คต่วั มใีหฉั้นไดแ้คต่วั ไม่เคยจะไดห้ัวใจ อรรถพล เหลา่แสงไทย √

70 เท เหนอืย มันเหนอืยทจีะรักใคร THE MOUSSES √

71 ครงัหนงึไม่ถงึตาย ผ่านมากคีรงัทเีธอทําผดิสญัญา KLEAR √

72 ปลอ่ย (Miss) Clockwork Motionless X

73 ฤดกูาล ฤดกูาลกําลงัจะผันผ่าน พัดพายุทมีอีอกไป 25 Hours √

74 แม่เกยีว อารมณ์ทรีอ้นเหมอืนไฟป่า ในใจมันพรอ้ม ปาลม์มี √

75 หลอ่เลย หัวใจ บางทกี็ดไูม่ยุตธิรรม ทุม่เทลงไป พลพล √

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

77 ขอวอน 2 Somkiat X

78 บทสดุทา้ย ตา่งก็เคยผดิหวังในรักมา เคยหลบัหูหลบัตา Bankk Ca$h;DA endorphine √

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

80 ไม่อยากเป็นของใคร เดนิตวัคนเดยีวก็มคีวามสขุแบบฉันเอง ยปิโซ อรยิก์นัตา มหาพฤกษ์พงศ;์พุฒชิยั เกษตรสนิ √

81 ทําไมตอ้งรักเธอ(ซรีสี ์30กําลงัแจ๋วฯ) จากคนเคยสาํคญั มันก็กลายเป็นไม่สาํคญั ไอซ ์ปรชีญา พงษ์ธนาธกิร √

82 เรอืงของฉัน ทใีหเ้ธอไปแคห่วังด ีเทา่ไรก็เทา่ทฉัีน จน่ีา ด ีณัฐชา เดอซซูา่ √

83 ตอ้งมนต ์My Baby ศรัณยู วนัิยพานชิ (ไอซ)์ X

84 เปลา๊ ตน้ ธนษิต X

85 ควันเหงา ในวันทพีบเจอคนมากมายง่ายดายแคป่ลายนวิ โอปอ ประพุทธ์ √

86 เธอไม่เคยรู ้[ชายไม่จรงิฯ] รักเธอแตเ่ธอไม่เคยรู ้ฉันรักเธออยู่ ใหม่ ดาวกิา √

87 บทเรยีนของความเชอืใจ ลมืตาขนึมาก็คงไดพ้บแตค่วามว่างเปลา่ เบน ชลาทศิ √

88 ใครสกัคน (ล.สายเลอืดมายา) เคยมบีางคน ทฟ้ีาบังเอญิใหเ้จอะกนั พลอยชมพู √

89 ไม่รูต้วัเองเหมอืนกนั ไม่คดิเลย ฉันนันกลายเป็นแบบนี กลุมาศ ลมิปวุฒวิรานนท์ √

90 เพยีงสบตา ลเิดยี ศรัณยร์ัชต ์วสิทุธธิาดา X

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

92 รับไดไ้หม เธอ คนทดีพีรอ้ม วันนเีธอยอมทกุอย่าง ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE √

93 นําตาหยดสดุทา้ย ในเวลาทบีนทอ้งฟ้ามดืลง มดืลง แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

94 ทนไดท้กุที เจ็บและชาํมากคีรงั พลาดและพลงัมากหีน มาตงั ระดบัดาว √

95 ไม่ตอ้งบอกฉันหรอก ไม่ตอ้งบอกฉันหรอก ฉันไม่อยากรูห้รอก พรมิ จันทรท์พิย ์แสงรังษี √

96 แกลง้ แกลง้ทงิตวัลงนอนไดไ้หม แกลง้จับมอื SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

97 ปีแสง (11) บนทอ้งฟ้ามดีวงดาวนับลา้น Jetset'er √

98 ปรารถนาสงิใดฤา อยู่เพอืความรัก หรอือยู่เพอืความฝัน COCKTAIL √

99 แสงสดุทา้ย (G19 Version) รอนแรมมาเนนินานเพยีงหนงึใจ BODYSLAM √

100 ทกุดา้นทกุมุม หากไดย้นิแบบไหนแลว้เราก็เชอือย่างนัน Potato;พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

เผยแพร/่

ทําซํา

รหัสปก CD GX0263056 1 กว่าจะเป็นดาว พุ่มพวง ดวงจันทร์ X

วันทวีาง 2/7/2563 2 ตะวันลบัฟ้า แสงสรุยิาจวนลาเหลยีมโลก พุ่มพวง ดวงจันทร์ X

3 ธรรมชาตโิหด มองนาใจแหง้ ฟ้าดนิเหมอืนแกลง้ พุ่มพวง ดวงจันทร์ X

4 ผูช้ายทา้ยบัญชี หา้งผูท้รงศลีมใีหแ้สดงธรรม พุ่มพวง ดวงจันทร์ X

5 เสยีสาวเมอืยู่ ม.ศ. พุ่มพวง ดวงจันทร์ X

6 พารท์เนอรเ์บอร ์5 พุ่มพวง ดวงจันทร์ X

7 อุทศิหัวใจ พุ่มพวง ดวงจันทร์ X

8 ชวัเจ็ดทดีเีจ็ดหน อย่าเหมิ อย่าเห่อทะเยอทะยาน พุ่มพวง ดวงจันทร์ X

9 คนดงัลมืหลงัควาย พุ่มพวง ดวงจันทร์ X

10 แฟนพุ่มพวง พุ่มพวง ดวงจันทร์ X

11 นักรอ้งบา้นนอก เมอืสรุยินยําสนธยาหมู่นกกา ฝน ธนสนุทร X

12 แกว้รอพี พจี๋าพสีญัญาปีนแีลว้ไม่มาแตง่ เปาวล ีพรพมิล √

13 ทุง่นางคอย มองลบิลวิแถวทวิพนา ใกลค้ํายําสนธยา ตา่ย อรทยั X

14 เขานอนบา้นใน เมอืไม่มเีขา ฉันเหงาสดุพรรณา สนุาร ีราชสมีา √

15 พ ีจ.หลายใจ พปัีกลายไทยเอาไวบ้นหมอนสมี่วง รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

16 อายแสงนีออน แสงนวลๆชวนใหค้นคลงัใคล ้ คฑัลยีา มารศรี √

17 ขดุดนิแชง่ มันเสยีวมันแสบแปลบๆ ทใีจ ฝน ธนสนุทร X

18 จูบแลว้ลา ลมจูบลบูไลข้า้วรวงจนเม็ดขา้วร่วง ตกัแตน ชลดา √

19 อาทติยล์ะวัน ฉันรักเธอเหลอืใจหา้ม ฉันจงึไม่ถามถงึใคร รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

20 ดาวเรอืงดาวโรย ตอนทํานาขา้ชอืดาวเรอืง เปาวล ีพรพมิล √

21 ขอใหโ้สดทเีถอะ สโีมงเชา้เขาตอ้งมาทกุวัน มสีาวแพรว ฝน ธนสนุทร √

22 ห่างหน่อยถอยนดิ ถอยห่างไปนดิอกีนดินันแหละ เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

23 กระแซะเขา้มาซิ เขยบิๆๆๆเขา้มาซ ิกระแซะๆๆๆเขา้มาซิ เปาวล ีพรพมิล √

24 ออืฮอืหลอ่จัง ออืฮอื หลอ่จัง ออืฮ่าหลอ่จรงิ แมงปอ ชลธชิา √

25 ผูช้ายในฝัน ตงัแตเ่ป็นสาวเต็มกาย หาผูช้ายถกูใจ หลวิ อาราดา (อาจารยีา) √

26 โลกของผงึ โลกสดุสวยอันแสนกวา้งไกล เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

27 เพลงรักบา้นทุง่ บัวงามชดูอกออกบานไสว ดอกโยน แพรวา พัชรี √

28 สยามเมอืงยมิ จงภมูใิจเถดิทเีกดิเป็นไทยมเิป็นทาส ตกัแตน ชลดา √

29 เอกลกัษณ์ไทย หลายรอ้ยปีดดีกั เอกลกัษณ์ไทยคนไทย รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

30 คนืนีเมอืปีกลาย งานวัดปีกลาย เมอืแฟนเคยีงกายเดนิเทยีว ตา่ย อรทยั √

31 สาวเพชรบุรี หนุ่มทุง่กระโจมทอง เปาวล ีพรพมิล √

32 คอยรักทสีถานี ยนืชะเงอ้คอยเธอจะกลบัมาหา ฝน ธนสนุทร X

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
พุม่พวง ดวงจนัทร ์

มนตเ์พลงราชนิลีกูทุง่
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33 รักคดุ น่าจะบอกๆ เสยีตงันมนาน ปลอ่ยใหเ้รา แมงปอ ชลธชิา √

34 สาวนาสงัแฟน หากมเีวลามาเยยีมบา้นนา คฑัลยีา มารศรี √

35 อสีาวทรานซสีเตอร์ ฉันคนชาวนาหนา้ตาเซอ่ เปาวล ีพรพมิล √

36 สดุแคน้แสนรัก นอ้งรักพมีากเกนิไป ฝน ธนสนุทร √

37 นอนฟังเครอืงไฟ โห่ ฮวิ โห่ ฟังเสยีงคนโห่ สนุาร ีราชสมีา √

38 อกีหน่อยก็ลมื ใหม่ๆก็มอง เราว่าเป็นของใหม่ แพรวา พัชรี √

39 พไีปด ูหนูไปดว้ย พจี๋า พจี๋าพ ีงานปีใหม่ปีนี เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

40 หนูลอ้เลน่ รถเมลบ์รกิารกนัแจ๋วสองแถวบรกิารดดีี แพรวา พัชรี √

41 คดิถงึบา้งเนอ้ พจีะไปเรยีนบางกอก คดิถงึบา้นนอก ฝน ธนสนุทร √

42 เงนิน่ะมไีหม เรารักกนัชอบกนัดว้ยใจ แมงปอ ชลธชิา √

43 หนูไม่เอา แน่ะ..แฟนใครน่ะรูปหลอ่ เขามานังจอ้ เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

44 หนูไม่รู ้ ขอโทษทีๆ ๆ ทไีปสคีนมเีจา้ของ หลวิ อาราดา (อาจารยีา) √

45 รูแ้ลว้ รูแ้ลว้ เพราะแสนเจ็บจงึยอมตจีาก ตกัแตน ชลดา √

46 กลอ่ม (Concert version) แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ X

47 นางหอ้ง ตกัแตน ชลดา X

48 จูบแลว้ลา (Concert version) ลมจูบลบูไลข้า้วรวงจนเม็ดขา้วร่วง เปาวล ีพรพมิล √

49 สาวเพชรบุรี หนุ่มทุง่กระโจมทอง ตกัแตน ชลดา;แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

50 นักรอ้งบา้นนอก เมอืสรุยินยําสนธยาหมู่นกกา ตา่ย อรทยั;ฝน ธนสนุทร, ตกัแตน ชลดา √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263062 ทําซํา

วันทวีาง 9/7/2563 1 คดิถงึจังเลย ไม่เจอะกนันานคดิถงึจังเลย ไมค ์ภริมยพ์ร X

2 ใจอ่อน แตก่อ่นแตไ่รหัวใจกลา้แกร่ง ฝน ธนสนุทร X

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

4 กราบเทา้ย่าโม สองมอืกราบลงทตีรงเหนืออาสน์ สนุาร ีราชสมีา X

5 กระเป๋าแบนแฟนทงิ คนรักจากลาตอนชะตาของพตีกตาํ เอกราช สวุรรณภมูิ √

6 ไม่ใชแ่ฟนทําแทนไม่ได ้ ก็อยากดแูลใหม้ากกว่านเีหลอืเกนิ ตกัแตน ชลดา √

7 อยากมเีธอเป็นแฟน คนไม่มแีฟนก็เหมอืนเพลงทมีแีคทํ่านอง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

8 ทุง่นางคอย มองลบิลวิแถวทวิพนา ใกลค้ํายําสนธยา ตา่ย อรทยั X

9 รักแทแ้คพ่ชีาย ผูแ้พไ้ดแ้คค่ําว่าคดิถงึ ไมค ์ภริมยพ์ร √

10 พชีายชวัคราว ยมืเป็นพชีายไดไ้หมชวัคราว ฝน ธนสนุทร X

11 ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ทอ่งคําเตมิฝัน จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

12 รายงานหัวใจ หัวใจ.. รายงาน คดิถงึ..เธอ ฝน ธนสนุทร X

13 สญัญา 5 บาท ลงทนุหา้บาทตดัขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภมูิ √

14 แฟนเก็บ อย่าใหใ้ครรูว้่าเราคบกนั คอืคําทเีธอ ตกัแตน ชลดา √

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

16 จดหมายฉบับสดุทา้ย แมน้หากเธอไดอ้่านจดหมาย ตา่ย อรทยั X

17 กระทงหลงทาง เป็นลางสงัหรณ์เมอืตอนวันลอยกระทง ไมค ์ภริมยพ์ร √

18 แผลเป็นวันวาเลนไทน์ ไม่อยากใหถ้งึวันวาเลนไทน์ ฝน ธนสนุทร X

19 นําตาหลน่ทโีคราช นังรถทวัรด์ว้ยใจคะนงึ คดิถงึสาว จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

20 เรารอเขาลมื ฝน ธนสนุทร X

21 ขอแครู่ข้า่ว ในนามแฟนเกา่รูข้า่วก็ดใีจแลว้ เอกราช สวุรรณภมูิ √

22 ขอจองในใจ ฟ้าสงัใหฉั้น รักคนทมีเีจา้ของ ตกัแตน ชลดา √

23 ไม่มขีอ้แมต้งัแตเ่รมิตน้ สบิ่ถามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

24 เต็มใจให ้ ฉันรูค้วรรักเธออย่างไร เพราะรู ้ ตา่ย อรทยั X

25 รักเกา่ทบีา้นเกดิ พจีากบา้นนามาหา้หกปี ไมค ์ภริมยพ์ร √

26 มากอ่นคอืแฟนเกา่ เมอืผูม้าใหม่เขาดใูชก่ว่า ฝน ธนสนุทร X

27 ลอ่งเรอืหารัก ลอ่งเรอืมาหารักสกัคน รวยหรอืจน จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

28 สดุทา้ยทกีรุงเทพฯ อยู่บา้นนาดีๆ  ไม่ว่าดจีงึหนีเขา้มา สนุาร ีราชสมีา X

29 กลบัมาทําไม กลบัมาทําไม ฉันลมืไปหมดแลว้ เอกราช สวุรรณภมูิ √

30 อยากเป็นคนรัก ไม่อยากเป็นชู ้ แฟนของใครโทรมา ฝากนําตาไวท้แีกม้ ตกัแตน ชลดา √

31 เป็นเพอืนไม่ได ้หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมไดเ้ป็นแคเ่พอืน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

32 อยากลมืแฟนเขา เวา้แบบแปนแปนถงึอา้ยมแีฟน ศริพิร อําไพพงษ์ √

33 พเีมาวันเขาหมนั ฟังเสยีงโฮ่วแซว จากแถวคุม้บา้นของเจา้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

34 คอ่ยๆ ปลอ่ยมอื ฝน ธนสนุทร X

35 พบรักปากนําโพ พ ีเป็นหนุ่มลุม่เจา้พระยา ลอ่งเรอืไป จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

36 กลบัไปถามเมยีดกูอ่น กลบัไปถามเมยีเธอดเูสยีกอ่น สนุาร ีราชสมีา X

37 รักฉันทําไม เอกราช สวุรรณภมูิ X

38 เลอืกคําว่าเจ็บ เก็บไวค้นเดยีว เพงิจะรูว้่าคําว่ารัก ทไีดย้นิไดฟั้ง ตกัแตน ชลดา √

39 เสยีใจกคีรงั ก็ยังเลอืกเธอ เหมอืนความเศรา้ จับเอาใจฉันไปขงั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

40 ไร่ออ้ย รอยชาํ นอ้งตอ้งมาแสนเศรา้อยู่ในไร่ออ้ย ตา่ย อรทยั X

41 นางกวักมหาเสน่ห์ โอมปู่ เจา้เขาเขยีว มลีกูสาวคนเดยีว ไมค ์ภริมยพ์ร √

42 ทงินอ้งไวห้นองหาน คําคํา แลงลงแดดอัสดง ฝน ธนสนุทร X

43 สดุหา้มใจรัก ตอ่ใหเ้อาชา้งสกัรอ้ยพันเชอืก จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

44 ถงึเวลาจะบอกรัก สนุาร ีราชสมีา X

45 ขอแคแ่อบรัก อย่าเคอืงสายตาถา้รูว้่าพแีอบมอง เอกราช สวุรรณภมูิ √

46 คนืใจใหก้นั เกดิอะไร กบัความรักเรา สงิดนีี ตกัแตน ชลดา √

47 อยากบอกว่าอา้ยเหงา ออกมาหาอา้ยจักคราวไดบ้่ อา้ยสนัิงรอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

48 ขอใจกนัหนาว เมอืเลกิงานเดนิเหงา มเีงาเป็นเพอืน ตา่ย อรทยั √

49 รอสายใจสงัมา อยากถกูโทรหาเพราะว่าคดิถงึ ไม่ใช่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

50 มันสวยดี ฝน ธนสนุทร X

51 รักขา้มคลอง บา้นนอ้งอยู่ฝังขโนน้ บา้นพอียู่ฝัง จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

52 จดหมายใสนํ่าหอม จดหมายใบนีเขยีนทหีอ้งนอน ทกุบททกุตอน สนุาร ีราชสมีา X

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
รวมฮติ ลกูทุง่หวักะท:ิดกีรพีนัลา้น
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53 รักลมๆ แลง้ๆ เอกราช สวุรรณภมูิ X

54 ดอกนีออนบานคํา ดอกไม่อะไรดกึแลว้ยังไม่นอน ก็ดอกนีออน ตกัแตน ชลดา √

55 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

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

57 นวินางขา้งซา้ย นวินางขา้งซา้ยจองไวด้ว้ยแหวน ไมค ์ภริมยพ์ร √

58 เป็นแฟนกนัมะ ฝน ธนสนุทร X

59 แม่อยากอุม้หลาน คณุแม่พ ีอยากอุม้หลาน บ่นพทีกุวัน จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

60 มอเตอรไ์ซคนุ่์งสนั สนุาร ีราชสมีา X

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263055 ทําซํา

วันทวีาง 9/7/2563 1 เมาทกุขวดเจ็บปวดทกุเพลง ดโูอ-เมย์ X

2 แคค่นคยุ ลําไย ไหทองคํา X

3 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

4 คนมคีูท่อียู่คนเดยีว มแีฟนแลว้ สถานะนีกะบ่ไดปิ้ดบัง ตา่ย อรทยั √

5 สามัญบ่สาํนกึ ทงัๆทใีจ มันทรมาน...เจยีนตาย ตร ีชยัณรงค์ √

6 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

7 อา้ยแพเ้ขาหรอืเจา้ลําเอยีง ไอดนิ อภนัินท์ X

8 ถอยใจ บ่คดิว่าความฮักเฮาสเิป็นแบบนี เบลล ์นภิาดา √

9 ซงัใจเจา้ของ ฝน ธนสนุทร X

10 อยากเป็นใครคนนันทเีธอฝันถงึ ไม่รูว้่าเธอมใีครคนนันหรอืเปลา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

11 จากสาํคญั เป็นสาํรอง ไสละ่ ไสละ่ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทา่ใด ตา่ย อรทยั √

12 ตะดนไป่ ขนับ่เห็นกบัตากะคงบ่เชอืว่านอ้งตวักนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

13 นอ้งง่ายกบัอา้ยผูเ้ดยีว ลําไย ไหทองคํา X

14 มันแปลว่าฮัก ไผว่าโงไ่ผว่าบ่เจยีมตวั...กะสา่ง ตร ีชยัณรงค์ √

15 ไม่ไดห้มดรักแตห่ัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหห้่าง จากความชาํ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

16 หมาวัด ไดแ้ตถ่ามเจา้ของสมุอื ว่าเฮาคอืเป็นคน ลําเพลนิ วงศกร √

17 จําจนตาย ฝน ธนสนุทร X

18 อยากบอกว่าอา้ยเหงา ออกมาหาอา้ยจักคราวไดบ้่ อา้ยสนัิงรอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

19 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กบัเธอ ใจยังอ่อนแอ ยังแพค้ําว่าคดิถงึ เอนิขวัญ วรัญญา √

20 บ่ตายอา้ยคงบ่เซาเจ็บ ไอดนิ อภนัินท์ X

21 เจ็บหนักวทิยา ยนืปาดนําตาเขา้แถวเคารพธงชาติ เบลล ์นภิาดา √

22 บ่น่าเฮ็ดกนัดอก น่าสบิอกว่าจบ น่าสบิอกว่าเซาคบกนัโลด ตร ีชยัณรงค์ √

23 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลยีนใจอา้ย ตา่ย อรทยั √

24 อย่าเอานําตามาตวัอา้ย อา้ยบ่แม่น บ่แม่นคนทเีจา้หวัง เมอืทกุ เจมส ์จตรุงค์ √

25 ของอา้ยหรอืของถมิ อา้ยคอืหลอ่แทเ้ด ้อา้ยคอืดแีทน้อ้ เวยีง นฤมล √

26 กงิไมบ้่วเิศษ อา้ยเวา้หยังบ่ได ้อา้ยเฮ็ดหยังบ่ได ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

27 แสงบงัไฟ แสงทสีะทอ้นออกจากผนืนํา สอ่งสว่าง เอนิขวัญ วรัญญา √

28 บ่ฝืนใจฮัก ถกืเจา้ถมิไป แตอ่า้ยกะยังฮักเจา้อยู่ ลําเพลนิ วงศกร √

29 นอ้งฮักเขา ตอนอา้ยบ่ฮัก นอ้งฮักเขาตอนใด ๋มันจุกเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

30 ฮักนอ้งคอืเกา่แตท่งิเขาบ่ลง ไอดนิ อภนัินท์ X

31 คอ่ยๆ ปลอ่ยมอื ฝน ธนสนุทร X

32 ฝืนใจหน่อยไดไ้หม แคม่องตาก็รูว้่าเธอเปลยีนไป ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

33 หากบ่เคยฮักอา้ย แตก่อ่นแตก่นัีนหนาอา้ยเคยสญัญาว่า เอนิขวัญ วรัญญา √

34 เซยีงไว ้ บ่มเีทอืใด ๋บ่เคยหวนัไหว ยามเฮา เบลล ์นภิาดา √

35 ไดส้าํนบีอ้(Cover) สใิหร้ับแตบ่ทเจ็บซนัต ิชาตนิีเกดิมา ตร ีชยัณรงค์ √

36 อา้ยลมืทกุคํา นอ้งจําทกุนาที ลมืกนังา่ยคกัเนาะ นีบ่คนเคยฮักกนั ตา่ย อรทยั √

37 เอนิชอืเขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

38 อยากลมืแฟนเขา(Cover) เวา้แบบแปนแปนถงึอา้ยมแีฟน เวยีง นฤมล √

39 ตงัใจแตย่ังไปไม่ถงึ ยอมรับว่าเหนือยแตก่็บ่ยอมถอดใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

40 ทงินอ้งไวห้นองหาน คําคํา แลงลงแดดอัสดง ฝน ธนสนุทร X

41 ง่ายเนาะ ง่ายเนาะ..แคบ่อกว่าพอคําเดยีว ลําเพลนิ วงศกร √

42 อา้ยตวัว่าฮักนอ้ง บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

43 เขาเหงาแตอ่า้ยเจ็บ ไอดนิ อภนัินท์ X

44 ผเีสอืใจรา้ยกบัดอกไมใ้จอ่อน นเีรารักกนั หรอืเพยีงแคฉั่นรักเธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

45 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

46 ไผ ง่ายๆแบบนีเลยนอ้ ถมิกนัจอ้ๆจังซกีะได ้ ตร ีชยัณรงค์ √

47 ทุง่นางคอย มองลบิลวิแถวทวิพนา ใกลค้ํายําสนธยา ตา่ย อรทยั X

48 ยอมเจ็บเพอืเก็บฮัก ขม่ตาหลบัลงนอนฟังเสยีงออ้นของใจ เจมส ์จตรุงค์ √

49 มากอ่นคอืแฟนเกา่ เมอืผูม้าใหม่เขาดใูชก่ว่า ฝน ธนสนุทร X

50 อา้ยกอดเหงาเจา้กอดไผ ไอดนิ อภนัินท์ X

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263050 ทําซํา

วันทวีาง 9/7/2563 1 กอดจูบลบูคลํา วง L.ก.ฮ. X

2 มหาลยัวัวชน วงพัทลงุ X

3 แพท้าง ทําไมเธอตอ้งยมิ ทกุททีเีดนิสวนกนั LABANOON √

4 คนมเีสน่ห์ เฮ เธอ ทําไมตวัเธอถงึดําดํา โอแ้ม่งามขํา นครนิทร ์กงิศกัดิ √

5 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

6 ยังไงก็โดน อย่ามาซํา อย่ามายํา โตโน่ ภาคนิ คําวลิยัศกัด ิ √

7 ศกึษานารี มายมิใหฉั้นทกุวัน ไอฉั้นก็เขนิทกุที LABANOON √

8 ขวัญใจเด็กเลยีงวัว แต พาราฮัท(Feat.วงพัทลงุ) X

9 คนเจยีมตวั เออืมไม่ถงึรูต้วัฉันดยีังไกลห่าง SO COOL √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
รวมเพลงฮติ ลกูทุง่สดุเหงา

รวมเพลงฮติ เด็กบา้นๆ หวัใจเซอร ์
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10 คนน่ารัก จะบอกเธอยังไงดนีะ I-ZAX √

11 กว๋ยเตยีวหนา้ใสกบัใจโทรมๆ เดนิเขา้มาซอยศนูยว์จิัย เดนิเขา้ไปดว้ย Pancake √

12 แฟนไม่มาแฟนไม่มี เจอะใคร ก็ชอบมายํา ก็ชอบมาถาม พลพรรครักเอย √

13 มแีตค่ําว่ารัก หนงึคนทคีอยมองเธออยู่ตรงน ีหนงึคํา NOS √

14 บา้คดิถงึ ทกุทกุเชา้บนเตยีงนอน ยังกอดหมอน โตโน่ ภาคนิ คําวลิยัศกัด ิ √

15 เปรยีวตลาดแตก (ละครเปรยีวตลาดแตกเธอ ไม่ใชนั่กเลง แตเ่ธอก็มกีางเกง Pancake √

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

17 พลงังานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลอ่งลอยจากแดนไกล LABANOON √

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

19 คอืเธอเทา่นัน เก็บไวต้รงนันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว ้ PARATA √

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

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

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

23 เลยีงสง่ เธอไปไม่ลาสกัคํา ไม่ทนัไดเ้ตรยีมใจ SO COOL √

24 พรหมลขิติ เหม่อมองบนฟ้าไกล จอ้งมองดว้ยความ Big Ass √

25 กํานันทองหลอ่ หลงรักลกูสาวกํานัน ยนืยันดว้ยชวีี ป๊อป ปองกลู;โอ๊ต ปราโมทย์ √

26 เสร็จแลว้ พูดจาจ๊ะจ๋าอ่อนหวานอ่อนนอ้ม วง L.ก.ฮ. X

27 รักหนัดเหนียน วงพัทลงุ X

28 จับเธอแกผ้า้ ฉันก็พอจะรูว้่าเธอนันอยากจะไป วงกลม X

29 ปิดตาขา้งนงึ ทรงไทย X

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

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

32 ใหน้านกว่าทเีคย เพราะเชอืว่าเขามจีรงิ แตก่็ไม่รูเ้ขา แพท Klear;ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

33 กาลเวลาพสิจูนค์น เมอืครังหนงึในชวีติฉันตอ้งเดนิทาง COCKTAIL;ไมค ์ภริมยพ์ร √

34 ดาว ในคนืนมีดีาวเป็นลา้นดวง แตใ่จฉัน PARADOX √

35 จําเป็นตอ้งลมื เธออยู่สงูแคไ่หน สงูเทา่ไร ฉันเขา้ใจ PARATA √

36 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูส้กึบา้งไหม ว่าเราสองคนนัน แชม่ แชม่รัมย์ √

37 วันสขุ กอ่นจะมาเจอเธอ เจอะแตค่วามทกุขใ์จ ไท ธนาวุฒิ √

38 สภาวะหัวใจลม้เหลวเฉียบพลนั ก็เคยเห็นใครบางคนมนํีาตาคกุเขา่ Sweet Mullet √

39 เจ็บทตีอ้งรู ้ เหมอืนว่ามบีางอย่างทขีาดหาย THE MOUSSES √

40 เพยีงหนงึครงั จากวันทเีดนิจากลา สนิสดุคําว่าสองเรา The Yers √

41 ลมเปลยีนทศิ ใบไมห้ลน่ เมอืลมพัดผ่าน เป็นสญัญาณ Big Ass √

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

43 คนกลางคนื ทตีรงฉันยนืตรงนมีันมดืมน ผูค้นเขา้มา LABANOON √

44 เธอทําใหไ้ดรู้ ้ เธอทําใหฉั้นโกรธ ทําใหฉั้นแอบยมิ Potato √

45 รักเธออยู่ด ี(ประกอบละครปัญญาชนกน้ครัวรักเธอ เธอไม่รู ้อยู่อย่างคนทไีม่มี โตโน่ ภาคนิ คําวลิยัศกัด ิ √

46 มนุษยล์อ่งหน อยู่ทไีหนละ่ความรัก อยู่ทไีหนละ่คํา Yes'sir Days √

47 พลงัแสงอาทติย์ เห็นเธอมนํีาตาดว้ยความเจ็บชาํ Sweet Mullet √

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

49 ความคดิถงึไม่พงึปาฏหิารยิ์ เมอืไรทสีายลมพัดผ่าน เนนินาน Pancake √

50 เธอมจีรงิ มนีางฟ้าทอียู่แสนไกล เหมอืนคลา้ยคลา้ย นครนิทร ์กงิศกัดิ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0563004 ทําซํา

วันทวีาง 9/7/2563 1 ชอบก็บอกชอบ ชอบก็บอกชอบ ไม่ชอบก็บอกไม่ชอบ เรวัต พุทธนัินทน์ √

2 อย่างนอ้ยก็คดิดี อยากจะลองมชีวีติทดีีๆ เรวัต พุทธนัินทน์ √

3 ตะกายดาว (ละครตะกายดาว) อยากจะเป็นจะมุ่งไป เรวัต พุทธนัินทน์ √

4 รักเธอมากกว่า (รักในรอยแคน้) ตา่งก็รักกนั แตก่็รูก้นั เรวัต พุทธนัินทน์ √

5 หลายเลยีวเชยีวนะ (หลายเลยีวเชยีวนะบนถนนของความรัก เรวัต พุทธนัินทน์ √

6 สามหนุ่ม สามมุม (ปี 34) คนละมุมเดยีวกนั สารพันจะเห็นไป เรวัต พุทธนัินทน์ √

7 สกัวันตอ้งไดด้ ี[เพอืเธอ] คนบางคนชวีติชา่งยากชา่งเย็น เรวัต พุทธนัินทน์ √

8 คน คน้ คน (ละครคนคน้คน) แตล่ะคนมทีมีา เรวัต พุทธนัินทน์ √

9 นางฟ้าสรีุง้ (ละครนางฟ้าสรีุง้) รุง้เรอืงรองสอ่ง เรวัต พุทธนัินทน์ √

10 รักเธอมากกว่า Acoustic Version (รักในรอตา่งก็รักกนั ตา่งก็รูก้นั เรวัต พุทธนัินทน์ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263051 ทําซํา

วันทวีาง 16/7/2563 1 กอดจูบลบูคลํา วง L.ก.ฮ. X

2 โสดกะปรบิกะปรอย ปอ อรรณพ X

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

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

5 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

6 มันใหญ่มาก 7 โจ๊ะ! ทําอย่างไร คนทมีมีากมาย จะทําอย่างไร ศริพิร อําไพพงษ์;นัท ณรรลฌา √

7 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แว๊บเดยีวแคด่ ูก็ทําใหรู้ว้่าเธอนะ หญงิล ีศรจีุมพล √

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

9 รออกีนดินงึ 3 ซา่ ใครจะเอาอะไร ชวนไปทําอะไร ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

10 มดืตดึตอื (โป๊งโป๊งชงึ 5) มดืตดึตอื ทําไมมันมดืตดึตอื ตอง(ภคัรมัย โปตระนันทน)์ √

11 นนิจา แปลกจรงิจรงิเลย ก็อยู่ จนี กษิดศิ;สนุสิา สขุบุญสงัข(์ออ้ม) √

12 ก็ใครมันจะไปรูล้ะ่ รูไ้หมว่าใครแอบคดิถงึ อ๊ะอันนี ฮัน HUNZ IPH;แกรนด ์พรรณวรท ดว้ยเศรยีรเกลา้ √

13 รัก ไม่รัก เขาคนนันทเีจอะกนัมาก็แสนนาน ZA ZA √

14 โยกยา้ย (2002 version) โยกยา้ย โยกยา้ย โยกยา้ยมาสา่ยสะโพก DAJIM √

15 อยากรอ้งดงัดงั (โป๊ง โป๊ง ชงึ 6) ไม่รูว้่าเป็นอะไร คลา้ยๆโลกมันเปลยีนไป ปาลม์มี √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

คําขนึตน้ ชอืศลิปินTRACK ชอืเพลง
เตอ๋ เรวตั ชุด ชอบก็บอกชอบ Hi-res

3 ชา่ ปารต์ ี
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16 L.O.V.E. 3 ซา่ OH..BABY (L) มองทางโนน้ไม่มี คณติกลุ เนตรบุตร(แพรว) √

17 ไปดว้ยคน 3 ซา่ ไปฉันไปดว้ยคนไปนะไป Teen 8 Grade A √

18 รูไ้หมว่าใครใหญ่ 3 ซา่ รูไ้หมว่าใครใหญ่ แถวนีน่ะใครใหญ่ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

19 กะโปโล 3 ซา่ ก็เกดิตามเธอไม่กวีันหรอก นโิคล เทรโิอ √

20 บอกว่าอย่าน่ารัก 3 ซา่ บอกไวก้อ่นใหรู้ก้นัไป อยากจะบอกเอาไวใ้ห ้ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

21 สง่มาซะ 3 ซา่ เธอมใีจเทา่ไร มเีทา่ไรเอามา เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

22 เจ็บนดิ..นดิ (โป๊งโป๊งชงึ 5) โน่นก็ไม่ด ีฉันคงไม่ดเีทา่ไหร่ ญาญ่าญงิ √

23 ไม่รักไดไ้ง 3 ซา่ เธอโทรมาแตเ่ชา้คยุกนัใหฉั้น พุฒพิงศ ์ศรวีัฒน(์ลโีอ พุฒ) √

24 แมลง 3 ซา่ เสยีงรอ้งก็ดงัปีกมันบางใส ทาทา ยัง √

25 ซกักะนดิ ฉันคดิถงึเธอทกุวัน เปรยีบขนาด ปันปัน เต็มฟ้า กฤษณายุทธ;ฮัน HUNZ IPH √

26 ควักหัวใจ(Club Friday ตอนมนิตก์บัมวิหลายครงัทใีจตอ้งเจ็บเจอคําไม่จรงิ เบน ชลาทศิ √

27 MUSIC LOVER (ซรีสีไ์ดอารตีุด๊ซสี)์ ลองเก็บตวัเงยีบ เหนือยมามาก เผ่าเพชร เจรญิสขุ;ธงชยั ทองกนัทม √

28 เชา้ไม่กลวั (Cover Version) ตาตอ่ตากบัเธอ เจอะเจอคราวนี Polycat √

29 เจา้ชอ่มาลี ตนืนอนแตเ่ชา้ก็เอากระเป๋าสะพายบนบ่า MR.TEAM √

30 แพค้นสวย (3 ชา่ Party Mix) สวยก็ไม่ด ีไม่สวยก็ไม่คอ่ยดี FLY √

31 ตกใจหมดเลย ดดูกู็เห็นว่าเธอก็มแีตค่นรัก มคีนสวยๆ นัท มเีรยี √

32 สะกดใจ เธอสะกดชอืฉันถกูไหมเธอ ฉันสะกดชอื แกรนด ์พรรณวรท ดว้ยเศรยีรเกลา้ √

33 หา้มทงิ (Remix Version) เปลยีนใจตอนนียังทนั ไอฉั้นยังไงก็ได ้ อะตอม MIC IDOL √

34 เสยีมยั 3 ชา่ ดใูจกนัก็มาแลว้นานวัน อําพล ลําพูน(หนุ่ย) √

35 14 อกีครงั(Dance Version) ครงัแรกทเีราไดเ้จอะกนัวันนัน เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

36 กลบัดกึ 3 ชา่ กลบัดกึ อยู่ก็ลกึในซอยเปลยีว ใหม่ เจรญิปุระ √

37 นอ้งรักนักรอ้ง 3 ชา่ ฉันนันทุม่เท เทใหเ้ธอไปทุม่ทงิ วาสนา √

38 นําพรกิปลาท ู3 ชา่ ดใีจไดเ้กดิมาชาตหินงึ ถา้เรามันไม่ดี สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

39 ลองซจิ๊ะ 3 ชา่ ก็เห็นซบุซบิ ซบุซบิ ว่าพเีป็นหรอืไม่ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

40 ไม่ยากหรอก 3 ชา่ มันตอ้งอย่างนีส ิอย่างนีส ิ ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

41 โป๊ง โป๊ง ชงึ (3 ชา่ Party Mix) เดยีวนะจะบอกออกมาเจอกนัสกันดิ Encore Team √

42 Slow Motion (ระวังมันสช์นโอ๋!!)(3ชา่เหนอืยทงัปีเซ็งและทนเต็มทถีา้ใหด้ี โจอ ีบอย √

43 หนุ่มดอยเตา่ ดอยเตา่บา้นเฮากนัดาร หมู่ชาย √

44 ย่างสามสบิ 3 ชา่ ไขปิ่งสามบาท ขา้วหนียวหา้บาท อัมรนิทร ์นติพิน(อํา) √

45 เรอืงขหีมา เจ็บจนได ้กบัวันนี ภตูผตีนใดกนั Y NOT 7 √

46 ลมเพลมพัด ลมเพลมพัด..เดยีวก็มา เดยีวก็ไป.. นําชา ชรีณัฐ ยูสานนท์ √

47 แม่ไม่เขา้ใจ ระยะหลงัเรานัน ไม่คอ่ยไดเ้จอ ลลุา;SWEET NUJ √

48 หมวยนีคะ 3 ชา่ ตา้ชวัเทอ่ชวั ปู๋ ย๋าวหลายอูหลหูว่อ CHINA DOLLS √

49 นู๋...จอแบน หนูจอแบน หนูจอแบน หนูจอแบนคะ Three Kings and the Babe √

50 ยกมอืขนึ ประชาธปิไตยคอืการออกเสยีงของคนสว่นใหญ่ Joey boy √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263007 ทําซํา

วันทวีาง 16/7/2563 1 ปลอ่ย ปลอ่ยความคดิ ทงิไวใ้หใ้จไม่ตอ้งคดิ หนุ่ม กะลา √

2 สบายดหีรอื ก็ไม่ไดเ้จอไดค้ยุตงันาน ก็ไม่รู ้ หนุ่ม กะลา √

3 อยากใหรู้ว้่าเหงา(Cover) แคเ่พยีงหลบัตาเมอืไร ก็มแีต่ หนุ่ม กะลา √

4 พอแลว้ พอแลว้ ไม่ตอ้งสง่ยมิใหฉั้นจะไดไ้หม หนุ่ม กะลา √

5 ปลอ่ยมอืฉัน ออ้มแขนของเธอทเีธอไดก้อดฉัน คําคนื หนุ่ม กะลา √

6 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทกุวันอยู่ตรงนี หนุ่ม กะลา √

7 แลว้แตใ่จเธอ ถา้เธอแน่ใจแลว้ว่าจะเลกิกบัฉัน หนุ่ม กะลา √

8 อย่าลอ้เลน่ คําเรอืยเปือยก็เหนอืยใจทกุคน สบัสน หนุ่ม กะลา √

9 บอกสกัคํา ปลอบใจตวัเองว่าไม่เป็นไร ไม่เป็นอะไร กะลา √

10 รอ ปิดตวัเองใหม้ดืมน อย่างคน กะลา √

11 ใชฉั่นหรอืเปลา่ ลมืตามองฉันใหด้อีกีครงั ความจรงิ กะลา √

12 ขอเป็นตวัเลอืก เผอืใจไวก้อ่นอย่าเพงิทุม่เทใหฉั้นเลย กะลา √

13 เธอเป็นแฟนฉันแลว้ ตะวันหลบัตาทอ้งฟ้าก็ทาสดีํา และสงิที กะลา √

14 เจ็บนีมันลกึ นนีะหรอืคนดทีฉัีนไวใ้จ นีใชไ่หมคอื กะลา √

15 ยงิเดนิยงิไกล จากตรงนกีบัเธอเหมอืนว่ามัน กะลา √

16 ไม่เห็นฝุ่ น เป็นเพยีงฝุ่ นทลีอยชา้ๆ แลว้แตส่ายลม กะลา √

17 อยากเกดิเป็นคนหลายใจ ตงัแตท่รีักเธอ ก็ไม่เคยรักใคร กะลา √

18 เป็นแฟนกนัตงัแตเ่มอืไหร่(ควาย ภาค ยอมแพค้วามพยายาม ทเีธอคดิจะนอกใจ กะลา √

19 ไม่มาก็คดิถงึ ไม่มาก็คดิถงึ จงึตอ้งมาหา กะลา √

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

21 4 นาที แค ่4 นาท ีมเีวลาใหก้นับา้งไหมเธอ กะลา √

22 นานเทา่นาน (ละครหัวใจเรอืพ่วง) อาจมเีรอืงราวของเธอบางอย่าง หนุ่ม กะลา √

23 แม่ครับ คบกบัเธอตอ้งเปลยีนทรงผม กะลา √

24 ถา้เธอหลายใจ ถา้เธอหลายใจ รักใครหลายคน กะลา √

25 หยุดหายใจง่ายกว่า (ล.รักเกดิในตลาดสดรูอ้ยู่แกใ่จ ว่าเรานันไม่มสีทิธิ กะลา √

26 กอด ฉันเคยบอก รูส้กึจะเมอืวันกอ่น ซงึเธอ CLASH √

27 รับไดท้กุอย่าง รูอ้ยู่แกใ่จว่าเธอไปไหนมา เห็นอยู่ตําตา CLASH √

28 ขอเชด็นําตา เชด็นําตาแลว้มองกนัไดไ้หม CLASH √

29 หนาว ฉันดรููปถา่ยฉันมองภาพเธอ แมว้่าภาพ CLASH √

30 ไฟรัก ไฟทว่มใจ ไม่เคยไดม้อดดบั เธอยังเฝ้ารอ CLASH √

31 ใสร่า้ยป้ายสี คณุเคยใชไ่หมไม่ไดด้ ีทําดเีทา่ไหร่ CLASH √

32 REBIRTH ทะเยอทะยานใหพ้อ ยากเย็นเทา่ไรไม่ทอ้ CLASH √

33 หยุดฝันก็ไปไม่ถงึ มคีนเป็นลา้นตอ้งหยุดตวัเอง CLASH √

34 โรคประจําตวั โดนเธอเฝ้ามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

35 ยมิเขา้ไว ้ โอ๊ะโอว.์.นํามันก็แพงตอ้งเปลยีนเป็น CLASH √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
ฮติ X ฮติ : NUM KALA-CLASH
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36 เพลงผเีสอื ถา้ในโลกนเีธอคอืดอกไม ้ฉันก็เหมอืน CLASH √

37 ไออุ่นรัก แดดจางๆ ทเีคยสาดสอ่ง บอกตรงๆ CLASH √

38 เธอคอืนางฟ้าในใจ ทนมานานหัวใจเปลา่เปลยีวเดยีวดาย CLASH √

39 เกนิคําว่ารัก ตงัแตว่ันทไีดเ้จอเธอ...เทา่ทจํีาเธอ CLASH √

40 เพลงสดุทา้ย เคยพรําบอกหัวใจจะมแีตเ่ธอ แตเ่ธอ CLASH √

41 มอืทไีรไ้ออุ่น จากวันนัน ทไีดเ้จอกบัเขา ฉันก็พอ CLASH √

42 อยู่ตรงนเีสมอ หากเธอตอ้งเหนือย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

43 ขอเจ็บแทน ยอม..ใหเ้ธอทงิไปเจอคนใหม่ๆ CLASH √

44 ใจเย็นเย็น เมอืกอ่นไม่เป็นไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

45 ปฏเิสธไม่ไดว้่ารักเธอ (ละครเธอกบัเขาและฯหยุดตวัเองยังไง ฉันไม่ควรปลอ่ยใจ CLASH;KAL √

46 ฝากความยนิด ี(ละครเธอกบัเขาและรักของเราอย่าบังคบัใหฉั้นตอ้งรอ ว่าเธอเอง CLASH √

47 LOVE SCENE งงไปเลย ก็งงไปเลย เพงิเคยเจอะ CLASH √

48 ซากคน ก็กูก่็รอ้งกนัเขา้ไป ผดิถกูไม่รูไ้ม่ CLASH;Retrospect √

49 นางฟ้าคนเดมิ ดอกไมถ้งึมกีลนิหอมเพยีงใด ไม่ชา้ก็ CLASH √

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

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263030 ทําซํา

วันทวีาง 16/7/2563 1 จังใดเ๋จา้กะเซาฮัก คนัเจา้บ่ลําเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

2 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

3 นําตาหยดยังกด like รูเ้ต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได ้ ตา่ย อรทยั √

4 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

5 อย่าลมืกนัเดอ้ คดิจังไดห๋นอ..คอืมากดไลกใ์หอ้า้ย ลําเพลนิ วงศกร √

6 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

7 บ่น่าเฮ็ดกนัดอก น่าสบิอกว่าจบ น่าสบิอกว่าเซาคบกนัโลด ตร ีชยัณรงค์ √

8 เอนิชอืเขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

9 อา้ยฮักเขาแลว้แม่นบ่ รูต้วัหรอืเปลา่ ว่าอา้ยพูดถงึเขาบ่อยๆ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

10 รักจัง ไม่มสีงิใดทําใหอุ้่นใจเทา่เธอ ในทกุวัน พ ีสะเดดิ √

11 บุญเกา่ ความฮักของคนสเิกดิขนึได ้ก็ยอ้นว่าใจ ลําเพลนิ วงศกร √

12 คนถอืหมอนยังบ่มี อา้ยถามเจา้แนนอ้งหลา่ เดอืนมถินุา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

13 รูว้่าเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลอืเกนิหาเศษความจรงิใจ จากแววตา ตา่ย อรทยั √

14 คดิถงึเธออยากเจอเหลอืเกนิ ทกุสปัดาหจ์ะมวีนัหนงึ ซงึเราไดนั้ด เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

15 แฟนเก็บ อย่าใหใ้ครรูว้่าเราคบกนั คอืคําทเีธอ ตกัแตน ชลดา √

16 ฝืนใจหน่อยไดไ้หม แคม่องตาก็รูว้่าเธอเปลยีนไป ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

17 เกดิมาเพอืฮักอา้ย อยากสถิามหัวใจเจา้ของ เป็นหยังตอ้งทน กา้นตอง ทุง่เงนิ √

18 โหดเลวดี ถามเจา้ของเป็นหยังจังทนเขาคกั ดอกออ้ ทุง่ทอง √

19 ดว้ยแรงแห่งรัก ดว้ยแรงแห่งรักจงึผลกัใหม้แีรงสู ้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

20 ตวัจรงิขา้งใจ เห็นอยู่เดอ้ สายตาของเธอเวลาบังเอญิ ลําเพลนิ วงศกร √

21 ตวัจรงิประจําใจ นอ้งเกอืบเสยีใจตลอดชวีติ ทงัทใีกลช้ดิ ศริพิร อําไพพงษ์ √

22 สรา้งฝันดว้ยกนับ่ ฮูบ้่นอ้นาง อา้ยแอบแตง่ตงัเจา้เป็น มนตแ์คน แกน่คนู √

23 คอืเจา้เทา่นัน ดนัดน้มาแสนไกล ดว้ยจุดหมายเพอืเป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

24 ทําบาปบ่ลง บุญบ่สมอา้ย คดิไปปวดดวงแด พอ้ฮักแท ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

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

26 บ่กลา้บอกครู (แตห่นูกลา้บอกอา้ย) ครูภาษาไทยเคยใหเ้ขยีนเรยีงความ เอนิขวัญ วรัญญา √

27 กนิขา้วหรอืยัง กนิขา้วแลว้ยัง กําลงัเฮ็ดหยังนอ้อา้ย ตา่ย อรทยั √

28 เพอืแม่แพ ้บ่ ได ้ เขยีนคําแม่สอนเป็นกลอนตดิไวข้า้งฝา ศริพิร อําไพพงษ์ √

29 เดาใจฟ้า เสยีง...รักเจา้แบบเดาใจฟ้า ไมค ์ภริมยพ์ร √

30 บังเอญิมหีัวใจ ยังลมืเธอไม่ไดต้อ้งคอยโทรไปถามขา่ว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

31 รมิฝังหนองหาน ฟ้างามยามแลงขา้งทุง่หนองหาน มนตแ์คน แกน่คนู √

32 ฟ้าผ่ากลางใจ สองเฮาฮักกนั รักกนัมานานหลายปี พรชยั วรรณศรี √

33 ฟ้ามดืบ่ดน ฟ้ามดืกะคงบ่ดน เห็นสน่ตะเว็นยามเชา้ ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุง่ทอง √

34 คนบ่มยีหีอ้ คนคอือา้ย เขาเอนิผูช้าย บ่มยีหีอ้ พ ีสะเดดิ √

35 สอ่ยกลบัมาเฮ็ดใหล้มื ยามมใีจ เจา้กะเฮ็ดใหฮ้ัก ยามเซาฮัก เสถยีร ทํามอื √

36 โลโซโบวร์ัก ละ่คดึหยังหลายใหม้ันยาก สาวกคนอกหัก ศริพิร อําไพพงษ์ √

37 รอปาฏหิารยิ์ ละเหลอืความหวังทางสดุทา้ย พอเป็น มนตแ์คน แกน่คนู X

38 เบอรโ์ทรเจา้ชู ้ อย่าบอกไผเดอ้เบอรโ์ทรอา้ย ลบัเฉพาะ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

39 ไอห้นุ่มชมุชน คนจนคอือา้ยวันวาเลนไทนย์ังไปไตห้นู ศร สนิชยั √

40 ดอกนีออนบานคํา ดอกไม่อะไรดกึแลว้ยังไม่นอน ก็ดอกนีออน ตกัแตน ชลดา √

41 อกหักเพราะฮักอา้ย ผูห้ญงิคนนีขอทําหนา้ทอีกหัก ศริพิร อําไพพงษ์ √

42 กด Like ใหแ้นเดอ้ สง่ความสขุผ่านเฟชบุคขนึกระดานของอา้ย ตา่ย อรทยั √

43 โชวเ์บอรไ์ม่โชวใ์จ เห็นแตเ่บอรโ์ชวค์นโทรไม่รูอ้ยู่ไหน ดวงจันทร ์สวุรรณี √

44 อยู่ทไีหนก็เหงาได ้ จากตรงนทีเีคยเห็นว่ามเีธออยู่ทกุวัน เสถยีร ทํามอื √

45 ดอกไมแ้หง้กบัความทรงจํา เจอดอกไม ้ในหนังสอืเลม่เกา่ วันเวลา ไมเ้มอืง √

46 รอทําอย่างนันกบัเธอ เชา้ตนืมามกีนั สายแรกของวันโทร เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

47 พยากรณ์อากาศวันนี พยากรณ์อากาศวันน ีมคีวามคดิถงึกระจาย จักจนั วันวสิา √

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

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

50 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทา่มกลาง นายสน √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263031 ทําซํา

วันทวีาง 23/7/2563 1 ปลอ่ย ปลอ่ยความคดิ ทงิไวใ้หใ้จไม่ตอ้งคดิ หนุ่ม กะลา √

2 ไม่ไหวอย่าฝืน น่าจะจบกนัไปตงันาน จะไดเ้จ็บตงัแต่ พลพล √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้

ร็อกเบอรแ์รง Vol.2

ชอืศลิปิน
แกรมมโีกลด ์25 ปี ชุดท ี5
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3 ฆา่คนดว้ยมอืเปลา่ คนเราบทจะทงิกนัไป ทําไมง่ายลงทกุวัน Big Ass √

4 ระบาย รอ้งเธอจงรอ้งมา..ใหนํ้าตาไหลรนิจนชนิ Yes'sir Days √

5 พบพาน ใจฉัน มันยังเจ็บ ยังคงยับเยนิอยู่ COCKTAIL √

6 ดวงใจ เธอเปรยีบดงัเสมอืนดวงใจ ตามตดิตรงีแนบชดิ ปาลม์มี √

7 ก็ยังดี เวลาเดนิชา้กว่าในทกุๆ วัน เมอืไม่มเีธอ POTATO √

8 ทํา มะ ดา คงมเีป็นบางวัน คงมบีางการกระทําทฉัีน GETSUNOVA √

9 คดิถงึฉันหรอืเปลา่ คดิถงึฉันหรอืเปลา่ เมอืยามเธอเหงา COCKTAIL X

10 สายลม (WINTER) Clockwork Motionless X

11 หลบันริันดร์ ตนืลมืตาขนึมา ฟืนขนึจากความฝัน 25 Hours √

12 รอยมดืดํา (Black Marks) torrayot X

13 ปีศาจ พอแลว้ พอแลว้ ไม่หวังอะไรกบัวญิญาณที Retrospect √

14 เชา้ทดีวงอาทติยไ์ม่เคยสอ่งแสง เชา้ทดีวงอาทติยไ์ม่เคยสอ่งแสง เพยีง BODYSLAM √

15 พอแลว้ ใจทยีังทน เธอยังจมกบัความปวดรา้ว Potato √

16 ชวีติหลงัเอ่ยคําลา เพลงเดมิๆ ทเีดมิๆ ความทรงจํา ของเรา Sweet Mullet √

17 คนป่าไดปื้น ตอนทมีคีวามรักนันฉันภกัดเีสมอมา THE MOUSSES √

18 ความรูส้กึทไีม่เคยรูส้กึ เคยคดิว่าฉันรูจ้ักกบัความรัก เคยคดิว่า GETSUNOVA √

19 ทชัทดีตีอ่ใจ เป็นตวัเองไดเ้ลย เต็มทเีลย ทําตามใจ KLEAR;ญาญ่า อุรัสยา เสปอรปั์นด์ √

20 ไม่แกต่าย ถงึวันหนงึ ไม่มใีครจะคา้นเวลา ตอ้ง BODYSLAM;Joey boy √

21 คดิ วเิคราะห ์แยกแยะ อนุบาลยันปรญิญาตร ีครูสอนมาทงัชวีติ Clash √

22 หอ้งทไีม่เคยสว่าง รูฉั้นรูว้ธิจีะทําหอ้งนใีหด้สูวยงาม The Yers √

23 หัวใจทมีดืมดิ(Black Heart) โปรดใหฉั้นไดเ้ขา้ไปขา้งในหัวใจ ZEAL √

24 ความคดิถงึทสีง่ไปไม่ถงึ ตงัแตว่ันทเีธอ อยากเดนิ จากไป เพราะใจ Paper Planes √

25 เพลงกลบับา้น (Lullaby) เวลาจบไปแลว้ วันทเีนนินาน แสนนาน LOMOSONIC;ป๊อด Moderndog √

26 รอฉันหรอืเปลา่ เหตทุฉัีนไม่มใีคร เพราะว่าฉันไม่ลมืเธอ Bankk Ca$h √

27 สบายดหีรอื ก็ไม่ไดเ้จอไดค้ยุตงันาน ก็ไม่รู ้ หนุ่ม กะลา √

28 ซอ่นกลนิ ลมอ่อนพัดโชยมา นําตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี √

29 ฝนตกไหม ในคนืทฝีนโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี Three Man Down √

30 ผดิเวลา จดจําเวลาไม่ใหส้ญูเปลา่ เมอืเขานัน Blues Tape X

31 หยุดคําคนืไวต้รงหนา้เธอจะดไีหม หยุดคําคนืไวต้รงหนา้เธอจะดไีหม อพารต์เมนตค์ณุป้า √

32 สตนั (Stun) ละลาย...แว๊บแรกทไีดเ้จอฉันเกอืบจะตาย Yes'sir Days;โอ๊ต ปราโมทย์ √

33 ชอบมากอยากได ้ ลมืไดไ้หมทพีูดว่ารักวันนัน ไม่ไดค้ดิ Instinct √

34 หูฝาด เสยีงคนเขาดา่ บางทกี็ฟังว่าชม ไปรยา มาลาศร ี(ฟักแฟง) √

35 เป็นหมา รอบนจีะเลกิกบัมันจรงิๆ ไม่ใชร่อบแรกที นงิหน่อง Pancake √

36 กํายาน ฉันวาดฝีแปรงไปตามแรงโนม้ถว่งของดวงดาว อพารต์เมนตค์ณุป้า √

37 ปีก โหย..หา..แสงดวงดาว ลอ่งลอยวน PARADOX √

38 อาบนํารอ้น (Electro Rock Remix) โลกนีนันกวา้งแคไ่หน ชวีติมทีางแยก Big Ass √

39 แดงกบัเขยีว หยงิทะนงองอาจในวถิ ีแบกศกัดศิรคีาํคอ Taitosmith √

40 Still Alive กบัชวีติก ูทแีม่งตอ้งฝ่าฟัน กเูกดิมา Last Fight For Finish X

41 หนา้กาก ก็เพราะว่าคนชอบใสห่นา้กาก ก็เพราะว่า Liberate P;Boy LOMOSONIC √

42 อย่าพูดเลย(ดกีว่า) ใครทเีคยบอก ว่ารักซงึใจจนวันนี ใครที Sweet Mullet √

43 ทนทําไม Feat.นงิหน่อง เจ็บมาตงักคีรงั แตเ่ธอก็ยังเหมอืนเดมิ NOS;นงิหน่อง √

44 บอกมาถา้คดิจะไป คลา้ยๆว่ามันเปลยีนไป คลา้ยๆว่าใจมันพัง Cookie Cutter √

45 เพลงของเพอืน เปิดดภูาพวันเกา่ๆ ทพีวกเรากอดคอกนัในวัน Retrospect √

46 ลมืกนัแลว้หรอืยัง ลมืกนัแลว้หรอืยัง ตอนนีเธอทําอะไร 25 Hours √

47 ใจ..กลางเมอืง ทเีห็นว่าทอประกายดงัดวงดาวทแีทม้ันคอื LABANOON √

48 ทางทลีมผ่าน (VERANDA) แสงไฟยังสะทอ้น ฟ้ายังคงเปลยีนสี LOMOSONIC √

49 ครงันี ความรักไม่ใชผู่ร้า้ย สงิทมีันรา้ยคอืใจ KLEAR √

50 จดหมายจากวันวาน ผ่านมาเนนินาน แตก่็ไม่นาน.. PARADOX √

เผยแพร/่

ทําซํา

รหัสปก CD GX0263054 1 กลบัมาทําไม กลบัมาทําไม ฉันลมืไปหมดแลว้ เอกราช สวุรรณภมูิ √

วันทวีาง 23/7/2563 2 สงันาง แกว้ตาหันมาซพิจีะบอก มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

3 กระเป๋าแบนแฟนทงิ คนรักจากลาตอนชะตาของพตีกตาํ เอกราช สวุรรณภมูิ √

4 ผูผ้ดิหวัง มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

5 ขอแครู่ข้า่ว ในนามแฟนเกา่รูข้า่วก็ดใีจแลว้ เอกราช สวุรรณภมูิ √

6 คดิถงึจังเลย ไม่เจอะกนันานคดิถงึจังเลย มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

7 สญัญา 5 บาท ลงทนุหา้บาทตดัขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภมูิ √

8 สาวคลองจนิดา มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

9 อย่าฝืนใจรัก เอกราช สวุรรณภมูิ X

10 ชาํรักจากสกล มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

11 ผดิเพราะรักเธอ เอกราช สวุรรณภมูิ √

12 ชาํรักจากไร่ออ้ย มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

13 รักแทแ้ตม่าสาย รักรอ้ยเปอรเ์ซ็นตแ์ตเ่ป็นไดแ้คค่วามฝัน เอกราช สวุรรณภมูิ √

14 คนนอกสายตา มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

15 รักฉันทําไม เอกราช สวุรรณภมูิ X

16 อกหักตอนพักยก มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

17 ขอแคแ่อบรัก อย่าเคอืงสายตาถา้รูว้่าพแีอบมอง เอกราช สวุรรณภมูิ √

18 อจิฉาด.ีเจ มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

19 ยอม สองคําเทา่นันททํีาฉันเหมอืนดงัคนบา้ เอกราช สวุรรณภมูิ √

20 สามหัวใจ สาบแลว้ไม่ขอรักใครใฝ่ปอง มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

21 รักพอีย่าถามถงึเมยี เอกราช สวุรรณภมูิ X

22 13ปีอยากมรีัก มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย

ลกูทุง่คูฮ่ติ เอกราช สวุรรณภมู ิ

หนา้ 11/13



23 รักนอ้งจอย เอกราช สวุรรณภมูิ X

24 จดหมายผดิซอง พแีสนดใีจไดร้ับจดหมายจากไปรษณีย์ มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

25 รักลมๆ แลง้ๆ เอกราช สวุรรณภมูิ X

26 ขายควายชว่ยแม่ ยนืมองควายขา้นําตาไหลปรี มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

27 รอ้งไหส้องหน วันนฉัีนตอ้งรอ้งไหส้องหน เอกราช สวุรรณภมูิ √

28 นางลวง มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

29 ตามหาเดอืน เอกราช สวุรรณภมูิ X

30 ผา้ปูเตยีง มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

31 หอ้งรักหอ้งรา้ง หอ้งนอนหอ้งนีไม่มเีธออยู่อกีแลว้ เอกราช สวุรรณภมูิ √

32 กลวั มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

33 รอ้งไหเ้ถดินอ้ง รอ้งไหไ้ปเถดินอ้งจ๋า เอกราช สวุรรณภมูิ √

34 โกสมัพี มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

35 สนามความรัก เอกราช สวุรรณภมูิ X

36 ผูป้ราชยั มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

37 เวทหีัวใจ เอกราช สวุรรณภมูิ X

38 หลอ่ไม่พอกรดี มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

39 อา้ว แลว้กนั เอกราช สวุรรณภมูิ X

40 ไม่รักแตค่ดิถงึ มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

41 อัญญาดา ผูห้ญงิคนหนงึซงึเหลอืไวเ้พยีงตํานาน เอกราช สวุรรณภมูิ √

42 จูบมัดจํา * มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

43 นานเกนิรอ จากกนัไปนานหลายปี เอกราช สวุรรณภมูิ X

44 รอ้งไหใ้กลห้นองหาน คําคํา แลงลงแดดอัสดง มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

45 มอืถอืชอือ๊อด ไอห้นุ่มมอืถอืทเีขามชีอืว่าอ๊อด เอกราช สวุรรณภมูิ √

46 สปีีทคีอย มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

47 ยังรักสาวปากนําโพ เอกราช สวุรรณภมูิ X

48 ดอกคณูขา้งแคมป์ มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

49 ดอกลําดวนมาแลว้ เอกราช สวุรรณภมูิ X

50 ครูลําดวน เพลงชาตไิทยดงักอ้งสองโมงเชา้ มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0563005 ทําซํา

วันทวีาง 23/7/2563 1 ไม่ไหวอย่าฝืน น่าจะจบกนัไปตงันาน จะไดเ้จ็บตงัแต่ พลพล √

2 ไม่ไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมอืเธอยนืยันออกมาว่า บอย Peacemaker √

3 ถอย GLISS X

4 ทางผ่าน (Passenger) PURE X

5 กลวัว่าความคดิถงึของฉันจะทํารา้ยเธอจบ จบมาเนนินาน เจ็บมาเทา่ไหร่ และ LOMOSONIC √

6 กรรม ทรีัก มอีะไรในใจหรอืเปลา่ ทําไมเธอ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

7 เอาไวค้อ่ยคยุ (ttyl) GLISS X

8 ยงิคดิ ยงิคดิถงึ เราก็โทรคยุกนัทกุวัน ถา้อยากมองเห็นหนา้ พลพล √

9 ดวงใจ เธอเปรยีบดงัเสมอืนดวงใจ ตามตดิตรงีแนบชดิ ปาลม์มี √

10 ภาวนา พรอ้มเดนิจากไปพรอ้มแลว้ เตรยีมใจ MEYOU √

11 พบเธอกอ่น กอ่นนัน เคยถกูใครทําใหเ้สยีใจ มนิท ์ภทัรศยา ยงรัตนมงคล √

12 ทชัทดีตีอ่ใจ เป็นตวัเองไดเ้ลย เต็มทเีลย ทําตามใจ KLEAR;ญาญ่า อุรัสยา เสปอรปั์นด์ √

13 FANZONE (แฟนโซน) RedSpin X

14 ใครมแีฟนออกจากแกง๊เราไป วัยรุ่นอย่างเรานะคะเรอืงเรยีนอ่ะนะเรา Hi-U √

15 รักเธอเทา่ทเีธอไม่รัก รักเธอเทา่ทเีธอไม่รัก รูส้กึเทา่ทเีธอ แบมแบม The Voice √

16 ครงันี ความรักไม่ใชผู่ร้า้ย สงิทมีันรา้ยคอืใจ KLEAR √

17 เพงิรูต้วั โลกจะแตก ในวันแรกทเีธอบอกเลกิกนัไป มาตงั ระดบัดาว √

18 ไม่อยู่ในชวีติแตอ่ยู่ในหัวใจ กว่าจะผ่านจะพน้วันเวลา ทจีะยอมรับ ลลุา √

19 PLEASE รูฉั้นรูย้ังไงก็คงไม่ตา่ง รูฉั้นรูย้ังไง ภทัรว ีศรสีนัตสิขุ (เอติ) √

20 อา้ว บบีเขา้ไป บบีนําตาแลว้บบีมอืฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

21 อยากเป็นคนสาํคญัของเธอ(ล.IWannaBeSupในวันทโีลกมันเงยีบเหงา แคม่เีธอเดนิเขา้ ยปิโซ อรยิก์นัตา มหาพฤกษ์พงศ์ √

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

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

24 เธอเกง่ ทา่มกลางพายุฝนทโีหมกระหนําทา่มกลางเงา Jetset'er √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263036 ทําซํา

วันทวีาง 30/7/2563 1 แม่ใชล้า้งถว้ย สะเลอปี;มารโิอ ้โจ๊ก X

2 ก็มาดคิะ ขอ้งใจอหิยังบ่คะ มปัีญหาบ่คะ เห็นอา้ยซอม ยุ่งยงิ กนกนันทน์ X

3 ใจสเิพ ลําไย ไหทองคํา X

4 ย่านรถไฟชนกนั ทบี่กลา้โทรไปย่อนว่าย่านสายมันซอ้นกนั เบลล ์นภิาดา √

5 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบ่แม่นกปัตนัอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก ลําเพลนิ วงศกร √

6 สะเดดิดนิ ฝน ธนสนุทร X

7 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √

8 คนโดนบล็อค ตา้ร ์ตจว. X

9 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

10 บ่เขา้ใจตวัเอง คูแ่ฝดโอเอ X

11 อา้ยมันหมอลํา อา้ยฮอ้งบ่เกง่ เดอ้..เพลงอนิด ีเพราะใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

12 แคค่นคยุ ลําไย ไหทองคํา X

13 อา้ยตกหลมุฮักเจา้ซมุอื คอืดแีทห้นอ ไดต้นืพรอ้มเจา้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

14 คนนผีัวเฮา เฮาบ่ไดโ้ง่ เฮาฮูว้่าโตคดึหยัง สเิวา้สู่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

15 มันเป็นย่อนหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีว่าเจา้มผูีใ้หม่แลว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

ชอืศลิปิน
เพลงดงัทวัทศิ เพลงฮติถกูใจ ชุดที
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16 สญัญาณอันตราย แชตบ่อ่าน ทกัไปบ่ตอบ กะคงสบิ่สาํคญั ตา่ย อรทยั √

17 ผูต้อ้งหาย บกิไบด ์สายลํา X

18 โรงฆา่สตัว์ ตกัแตน ชลดา X

19 มแีฮงใจ แคอ่ยากไดย้นิคําว่าฮักเธอสเิบอืกนับ่นอ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

20 บล็อกกสูา Eพาก มารโิอ ้โจ๊ก X

21 นักเลงบ่ย่าน ณ เวลานีทหีนา้ฮา้นหมอลํา สถานการณ์ ลําเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

22 ขยีา2019 เตะ๊ ตระกลูตอ X

23 เซ ตา้ร ์ตจว. X

24 สอ่หลอ่แสแ่หล่ มอืนีเซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟังเพลงฮา้นเกา่ ตกัแตน ชลดา √

25 มักอา้ยหลายเดอ้ เฮ็ดตาสมัตาหวานหลอกลอ่ใหน้อ้งตายใจ กวาง จริพรรณ X

26 ฮัก ฮัก ฮัก หนงิ ตน้ไมม้วิสคิ X

27 งานแตง่คนจน ขอบคณุทยีังฮักกนั ขอบคณุทยีังบ่ลมื มนตแ์คน แกน่คนู √

28 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

29 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลยีนใจอา้ย ตา่ย อรทยั √

30 หมาใตต้ะหลา่ง บ่แม่นบ่ฮูว้่าเจา้บ่ฮักอา้ยแลว้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

31 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

32 ยอมตาย คูแ่ฝดโอเอ;เอ๋ พัชรพร X

33 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

34 มันเจ็บ หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

35 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

36 สามัญบ่สาํนกึ ทงัๆทใีจ มันทรมาน...เจยีนตาย ตร ีชยัณรงค์ √

37 บ่ไดจ้ากไปนําอา้ย กะสอิยู่ผูเ้ดยีว ใหไ้ดจ้ักเทอื ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

38 คําเวา้สูข่วัญ เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √

39 ยังใหห้น่อยไปอกีบอ้ อยากหอมแกม้กะใหแ้ลว้ อยากเฮ็ดหยังกะให ้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

40 รถไฟรางคู่ เนาะนอ้งเนาะ นอ้งเนาะ นอ้งเน๊าะ มนตแ์คน แกน่คนู √

41 กฎแห่งชาํ โลกใบนี มคํีาว่ากฎตามธรรมชาติ ตา่ย อรทยั √

42 ซงัไดซ้งัแลว้(Cover) กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

43 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

44 มันแปลว่าฮัก ไผว่าโงไ่ผว่าบ่เจยีมตวั...กะสา่ง ตร ีชยัณรงค์ √

45 ภาพเธอยังไม่ชดั จะกคีรงัทฉัีนเฝ้ามองเธอ ก็ยังเบลอ... เอนิขวัญ วรัญญา √

46 G P เฮ็ด คยุกนัในแชต็ไดค้ราวหนงึ อา้ยคอืจัง เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

47 ขอบาย ตกัแตน ชลดา X

48 คนถอืหมอนยังบ่มี อา้ยถามเจา้แนนอ้งหลา่ เดอืนมถินุา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

49 สาวมอหนิขาว สาวมอหนิขาวปวดรา้วนําตานองหนา้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

50 ยอมรับสาว่าฮักอา้ย โอย้นอ้...ละ่บ่ตอ้งอา้ยดอกเดอ้หลา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0563006 ทําซํา

วันทวีาง 30/7/2563 1 อหียัง (Why) ฐา ขนษิ X

2 อยู่ใกลอ้า้ยสกิอด เป็นตางดึคกั เจา้คอืมาซางฮูจ้ักใจแท ้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

3 อยู่ผูเ้ดยีวใหช้นิ ดดิ คติตี X

4 โกหกหนา้ตาย ปวดใจดงัไฟสมุทรวงเธอลวงอกฉัน ดโูอ-เมย์ X

5 ลําซงิลซิมึ ยามเฮ็ดเวยีกละ่จ่ม ว่าเจ็บแขนเจ็บขา หญงิล ีศรจีุมพล √

6 เจ็บตรงน(ีกดใหน้อ้งแหน่) ลําไย ไหทองคํา X

7 ตนีหยุมหนา้ เตะ๊ ตระกลูตอ X

8 คนอยู่ไกลไม่มสีทิธิ เหมอืนโดนบังคบั บังคบัใหต้อ้งเขา้ใจ SDF;ลําเพลนิ วงศกร √

9 เองจ๋า ถา้เอ็งบอกไม่รัก คําเดยีว ขา้ก็จะไป แป้งรํา ศวินาร;ีปราง ปรางทพิย์ √

10 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบ่แม่นกปัตนัอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก วง แทนไท √

11 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา เบลล ์นภิาดา √

12 สกัวันเธอจะไดเ้ขา้ใจ(ล.เศรษฐตีนีเปลา่คําพูดดีๆ ไม่เคยจะมใีหเ้ธอ ทกุครงัทเีรา เปาวล ีพรพมิล √

13 ไม่เหลอืใหจํ้าบา้งเหรอ ก็โพสตไ์ปเลย ถา้เธอว่าดี เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

14 บุญของหมา ดุย่ เชยีงรัมย์ X

15 เดอ้คนดี คอยถา่อกีจกัคราวอย่าฟ้าวงอนเดอ้คนดี เจมส ์จตรุงค์ √

16 ชาตหินา้ฮักอา้ยเดอ้ ดกึดนืเดอืนบ่แจง้ บ่มแีสงทสีว่าง ลําเพลนิ วงศกร √

รวมเพลง ลกูทุง่ฮติตดิดาว ชุดท ี5
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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