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เพลงฮติลา้นเลา่ ไทร็อก TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264064 ทําซํา

วันทวีาง 2/9/2564 1 ดอกฟ้า ฉันแคค่นธรรมดา รูด้วี่าตอ้งทําใจ LABANOON √

2 จม อยากใหว้ันเวลาคนืกลบัมาเหมอืนเกา่ NUM KALA √

3 ดวงเดอืน คนืนีจันทรส์ว่าง แตใ่จฉันมันอา้งวา้ง JOEY √

4 ตามตะวัน เดนิตามดวงตะวันไป หมายจะตามไปใหท้นั หนุ่ม กะลา;แอ๊ด คาราบาว √

5 กรรม ทรีัก มอีะไรในใจหรอืเปลา่ ทําไมเธอ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

6 หัวใจเตน้ชา้ลง ถามตวัเองเสมอ หากวันทเีธอตอ้งไปจากกนั PARATA √

7 อกีนานไหม กคีรงัทบีอก หัวใจใหพ้อ กคีรงัทบีอก หนุ่ม กะลา √

8 ดวงเดอืน คนืนีจันทรส์ว่าง แตใ่จฉันมันอา้งวา้ง JOEY;ลําเพลนิ วงศกร √

9 ใจเย็น แอบมองเธอยมิใจมันก็สนัไหว Pancake √

10 คนอบอุ่น ไม่ไดจ้บีเป็นนอ้ง แตไ่ม่รูทํ้าไมเธอมอง LABANOON;โอ๊ต ปราโมทย์ √

11 คนอยู่ไกลไม่มสีทิธิ เหมอืนโดนบังคบั บังคบัใหต้อ้งเขา้ใจ SDF;ลําเพลนิ วงศกร √

12 ไม่คุม้เสยีง ควรรัก ฝากความหวัง วางความฝัน SPF √

13 เชอืกวเิศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเ้วลากม้หนา้รับกรรม LABANOON √

14 ใจสงัมา หากว่าเธอผ่านมาไดย้นิเพลงนี LOSO √

15 ยดืเยอื จะไม่แคน้เคอืง จะไม่โทษใคร ไท ธนาวุฒิ √

16 หัวใจมักง่าย มันก็ดเีหมอืนกนัใหใ้จมันเจ็บซะบา้ง แชม่ แชม่รัมย์ √

17 เกนิใจจะอดทน เรอืงราวทเีธอไดทํ้าใหฉั้นเห็นมัน SYAM √

18 คนเจยีมตวั เออืมไม่ถงึรูต้วัฉันดยีังไกลห่าง SO COOL √

19 หวังเล็ก ๆ ไม่รูว้่าเธอชอบใคร แตรู่ใ้ครๆ ชอบเธอ บางแกว้ √

20 คนไม่สาํคญั แมไ้ม่ใชค่นโปรด อย่างคนอนืเขา พลพล √

21 ความลบัในใจ ฉันเขา้ใจเธออยู่ ฉันเขา้ใจเธอดี วง สบิลอ้ √

22 นางฟ้าในวงเหลา้ ถกูเด็ดถกูดม ถกูเขาชมเหมอืนดอกไม ้ ไท ธนาวุฒิ √

23 คนของเธอ ไม่ตอ้งบอกฉัน ถงึวันทเีลยผ่าน จริศกัด ิปานพุ่ม √

24 100 เหตผุล คนทเีคยมกีนัผูกพันจรงิใจ STER √

25 รักเดยีวใจเดยีว อย่าแปลกใจ ทผี่านมานานเทา่ไร ธนพล อนิทฤทธิ √

26 ดาวประดบัฟ้า เธออยู่สงู แสนไกลจากตรงน ีฉันเขา้ใจ จริศกัด ิปานพุ่ม √

27 รอ ปิดตวัเองใหม้ดืมน อย่างคน กะลา √

28 เลกิรา เธอกบัเขา เกนิเลยไม่เคยไดค้ดิ จริศกัด ิปานพุ่ม √

29 บทเพลงปีศาจ สายตาทอี่อนโยนของเธอ หัวใจทฉัีนไม่เคย The Dust √

30 ปวดใจ อยู่อยู่กนัไปไม่มคีวามหมาย ฉันก็เบอื I-ZAX √

31 รักเธอใหน้อ้ยลง ฉันรูด้วี่าควรรักเธอใหน้อ้ยลง BANDWAGON √

32 ซากออ้ย อาจเป็นนยิามของความรักทตีอ้งจบ SO COOL √

33 คนทงัคน ไม่จําเป็นตอ้งเสยีใจ ไม่ตอ้ง ไท ธนาวุฒิ √

34 เลยีงสง่ เธอไปไม่ลาสกัคํา ไม่ทนัไดเ้ตรยีมใจ SO COOL √

35 คนนผีมขอ พกี็รูว้่าผมไม่รวย ไม่มเีทา่พมีี แชม่ แชม่รัมย์ √

36 เดลเิวอรี อยากจะกนิอะไรด ีฉันคนนจีะซอืมา LABANOON √

37 หากตอนนเีธอยังไม่เกดิ หากตอนนีเธอยังไม่เกดิ ฉันคงไม่มาตอแย TAXI √

38 กอดจูบลบูคลํา วง L.ก.ฮ. X

39 คนมเีสน่ห์ เฮ เธอ ทําไมตวัเธอถงึดําดํา โอแ้ม่งามขํา นครนิทร ์กงิศกัดิ √

40 แพท้าง ทําไมเธอตอ้งยมิ ทกุททีเีดนิสวนกนั LABANOON √

41 ใชเ่ลย ใชเ่ลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

42 กรุณาฟังใหจ้บ มเีวลาสกัสองสามนาทไีหม ถา้เธอไม่ยุ่ง แชม่ แชม่รัมย์ √

43 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทา่มกลาง นายสน √

44 คนืนีเหงาเทา่กนัไหม ฟ้าเบอืงบนคนืนีไม่มจีันทร ์แตบ่นนัน โกไข;่นายสน √

45 หลอ่เลย หัวใจ บางทกี็ดไูม่ยุตธิรรม ทุม่เทลงไป พลพล √

46 ความคดิถงึกําลงัเดนิทาง ความคดิถงึ ไม่โทรก็ถงึเพราะคดิถงึ โกไข่ √

47 คนน่าเบอืกบัคําน่าเบอื รู ้ว่าบางทเีธอเองก็เซ็ง เรอืงที แสน (นากา) √

48 ทหีนงึคนสดุทา้ย หากเธอยังไม่พรอ้ม มฉัีนคนเดยีว กลว้ย แสตมป์ √

49 นางฟ้าเปือนฝุ่ น หอมเม็ดเหงอื จากเสอืทเีธอสวมใส่ แชม่ แชม่รัมย์ √

50 โสดเมอืไหร่คอ่ยมา ไม่ดมีัง เขาคนนันก็ยังอยู่ แสน (นากา) √

51 คดิถงึเธออกีแลว้ คดิถงึเธออกีแลว้ คดิถงึเธออกีแลว้ เดวดิ อนิธี √

52 เกลยีดความคดิถงึ เวลาทเีจอเธอในสายไม่ชอบสกันดิ โกไข่ √

53 ฉันคดิถงึเธอ เธอคดิถงึเขา ตนืนอนฉันโทรหาเธอ แลว้เธอละ่ ดอน ปาละกลุ √

54 ฟ้าสง่มาฆา่ อยู่ลําพังมันวังเวง กอดตวัเองมานมนาน ไท ธนาวุฒิ √

55 นางฟ้าหนา้ราม เก็บหอมและรอมรบิ แชม่ แชม่รัมย์ √

56 แฟน ไม่ใชร่องเทา้ เธอจะกนิสม้ตํา ฉันจะหมําขา้วผัด เดวดิ อนิธี √

57 ไม่มอีะไรจะคยุกบัเธอ จําไม่ไดเ้หรอ เราเลกิกนัแลว้มันจบไปแลว้ แสน (นากา) √

58 ถา้นอ้งยังโสด ชอือะไร ยังไม่ตอ้งบอกก็ได ้ กลว้ย แสตมป์ √

59 มหาลยัวัวชน วงพัทลงุ X

60 คูซ่อ้ม วง L.ก.ฮ. X

รายชอือลับมัเพลง

ประจําเดอืน กนัยายน พ.ศ.2564
หมายเหตุ * : เอกสารฉบบันไีมส่ามารถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธไิด้
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รหัสปก CD GX0264045 ทําซํา

วันทวีาง 2/9/2564 1 ซอ่นกลนิ ลมอ่อนพัดโชยมา นําตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี √

2 ความเงยีบดงัทสีดุ มคีําบางคําทเีก็บเงยีบงัน คอยเฝ้ารอวันที GETSUNOVA √

3 วชิาตวัเบา อยู่บนโลกใบเกา่ จมกบัความปวดรา้ว คนืและ BODYSLAM √

4 ใจเย็นเย็น เมอืกอ่นไม่เป็นไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

5 รถคนัเกา่ เบรคเสอืมควันดําไฟทา้ยไม่ดรีถฉันมันเกา่ ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

6 I'm OK รักทใีหไ้ปรักทฉัีนใหไ้ป ไม่ตอ้งเกรงใจ เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

7 นอนไดแ้ลว้ (Sleep now) ฟักกลงิ ฮโีร่;The TOYS X

8 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท์ √

9 Good Morning Teacher ครงันันฉันมเีธอทเีป็นคนสอน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

10 ไม่มเีธอไม่ตาย ตอนนีมเีพยีงแคเ่รามสีองคนเทา่นัน แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ;Two Pee √

11 ความรักกําลงักอ่ตวั นนท ์ธนนท์ X

12 เสยีงสะทอ้น นานเทา่ไหร่แลว้เธอ ททํีาเพอืเธอมากมาย นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

13 ภาพจํา จากวันนันทเีธอผ่านมา โชคชะตาใหเ้รา ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

14 ตดิตลก เป็นแคค่นททํีาใหเ้ธอหัวเราะเสมอ คนที โอ๊ต ปราโมทย์ √

15 อยากใหรู้ว้่าเหงา(Cover) แคเ่พยีงหลบัตาเมอืไร ก็มแีต่ หนุ่ม กะลา √

16 เราไม่รูจ้ักกนั เธอไม่รูจ้ักฉัน เราไม่รูจ้ักกนั ลลุา √

17 โลกทไีม่มเีธอ PORTRAIT X

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

19 กอด (AIRPORT) ฉันไม่รูว้ันนวี่าระยะทาง อาจจะทําให ้ LOMOSONIC √

20 เกลยีด พยายามจะลมืทกุๆเรอืงราว The Yers √

21 ฤดกูาล ฤดกูาลกําลงัจะผันผ่าน พัดพายุทมีอีอกไป 25 Hours √

22 ใครคอืเรา Who we are from the star ใครกําหนด BODYSLAM √

23 ปลอ่ย (Miss) Clockwork Motionless X

24 ทผี่านมา YERM X

25 เธอเปลยีนไป(Cover) มันเกดิอะไรในใจระหว่างเรา บอย Peacemaker √

26 ไม่รักก็บอก ไม่ใชน่อกใจ อย่ามาทําเป็นแครแ์ละห่วงใยฉัน ปองศกัด ิรัตนพงษ์ √

27 ทนไดท้กุที เจ็บและชาํมากคีรงั พลาดและพลงัมากหีน มาตงั ระดบัดาว √

28 เศษ จติใจคนเรานันมันก็แปลก ชอบอะไรทไีม่ควร Jetset'er √

29 ครงัหนงึไม่ถงึตาย ผ่านมากคีรงัทเีธอทําผดิสญัญา KLEAR √

30 เงาของเมอืวาน เห็น แตม่ันยังไม่เขา้ใจ แตเ่รอืงบาง COCKTAIL √

31 เธอทําใหไ้ดรู้ ้ เธอทําใหฉั้นโกรธ ทําใหฉั้นแอบยมิ Potato √

32 ฟัง ฉันไดย้นิเสยีงเธอ ถามผูค้นมากมาย Sin;ปัณฑพล ประสารราชกจิ √

33 ทรมานตวัเอง ไม่รูทํ้าไมวันนีฉันฝันถงึเธอ ไม่รูทํ้าไม สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

34 เหงา เหงา (INSOMNIA) INK WARUNTORN X

35 จรงิๆมันก็ดี ไม่รูส้ ิฉันจะยมิไดอ้กีทพีรุ่งนหีรอื จน่ีา ด ีณัฐชา เดอซซูา่ √

36 พลดัพราก วันเวลาทหีมุนเวยีน เดนิผ่านมา LABANOON √

37 ถา้หัวใจมมีอื ฉันคงไม่ใชส่งิจําเป็น ถงึเวลาตอ้งบอกลา วงอโศก √

38 จําเป็นตอ้งปลอ่ยมอื ฉันเห็นทา่ทขีองเธอมานานแลว้ NOS √

39 คนืสดุทา้ย (หา้มใช)้ PARATA X

40 สงิแทนใจ ของของเธอ ทเีก็บไว ้บางอารมณ์ Retrospect √

41 ยอม Musketeers X

42 อย่าบอกว่ารัก หนาวเหลอืเกนิ ฉันหนาวหัวใจ ฟักแฟง √

43 แคไ่ดค้ดิถงึ ตงัแตค่รังทเีราจากกนัแสนไกล เหตแุละผล MUZU √

44 แพเ้ธอ (ล.เสน่หา Diary แสบเสน่หา) ฉันบอกลา จากเธอมานานแลว้ และไม่มี - √

45 นับถอยหลงั ศริภ์มู ิ X

46 สมดงัใจ สมดงัใจเธอหรอืเปลา่ ไดข้า่วว่าเขามี แอมม ีThe bottom blues √

47 ความรักสเีทา กอ่นนัน..รักฉันเป็นดงัสแีดง ชา่งรอ้น แพรว คณติกลุ เนตรบุตร √

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

49 เก็บเธอเอาไวด้กูอ่น Whal Dolph X

50 เพราะทกุครงั SLUR X

51 149.6 ขอบคณุระยะทาง ทไีกลกําลงัพอด ีใหโ้ลกนี BODYSLAM √

52 คดิถงึ ทกุๆสงิ นันเปลยีนไป เมอืตอนลมืตาขนึ PALMY √

53 คําอําลา (HAVE TO SAY GOODBYE เปลยีนแปลงตวัเองเทา่ไร ก็ไม่ดมีากพอ ดา เอ็นโดรฟิน √

54 อรุณ วันเวลาทไีม่มเีธอ ความเงยีบเหงาทฉัีน POTATO √

55 Lonely นานละ...ไม่มใีครรักไม่มใีครสน I feel so CLASH √

56 ไดอ้ะไร แคเ่ห็นเขานันมรีอยยมิ เธอก็สขุหัวใจ ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

57 ไม่อยากใหก้ลบั นานเทา่ไรทเีราไม่เจอ เธอเองเป็นไง เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร;Hollaphonic √

58 ไม่ไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมอืเธอยนืยันออกมาว่า บอย Peacemaker √

59 ครงึๆกลางๆ กบัชวีติครงึๆกลางๆ เหมอืนว่าไม่มทีาง BODYSLAM √

60 วันหมดอายุ จากวันนันทเีธอจากไป ภายในใจก็กลบั GETSUNOVA √

61 มเีหมอืนไม่มี จะลองบอกเธอว่าไม่รักสกัท ีอยากรูว้่า ลลุา √

62 หลอก (Fools) ในวันนทีเีธอบอกฉัน ว่ารักเราคงตอ้งจบ สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

63 LIES ETC X

64 FAKE เธอยนืตอ่หนา้ฉัน เธอยนืตอ่หนา้ฉัน และ Singular √

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

66 เมอืคนื Season Five;The Parkinson X

67 ดใีจดว้ยนะ (Glad) INK WARUNTORN X

68 ใครเพอืนเธอ (Ask Real) ใครอ่ะทโีทรมาหาตลอด ใครอ่ะทชีอบ แพม เปมกิา สขุเสวี √

69 Get You Out (JOOX Exclusive) I need to get you of my head right now, ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม);Maiyarap √

70 เท เท เท ก็รูเ้ธอนันอยากจะระบาย แคม่องในตา โอ๊ต ปราโมทย์ √
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71 เอาไงดวีา้ MARC TATCHAPON;LAZYLOXY X

72 พูดไม่ออก (JUST WONDER) The TOYS X

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

74 คดิถงึเธอทกุท(ีทอียู่คนเดยีว) ตะวันลบัฟ้า เมอืตอนเย็นเย็น Blacksheep √

75 เจ็บทตีอ้งรู ้ เหมอืนว่ามบีางอย่างทขีาดหาย Jom Jahrom √

76 อยู่ตรงนเีสมอ หากเธอตอ้งเหนือย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

77 ฟัง ฉันไดย้นิเสยีงเธอ ถามผูค้นมากมาย Sin;ปัณฑพล ประสารราชกจิ √

78 รักไม่ชว่ยอะไร(Cover) รอเธอ รอจะพบเธอมาตงัหลายวัน หนอยแน่ วลิลิล ์ศริะธนนิทฉั์ตร √

79 ปลอ่ยไปตามหัวใจ ทอ้งฟ้าและขนุเขาทกีวา้งใหญ่ ทอ้งทะเล Hugo √

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

81 ฉันยังอยู่ ถงึเธอ คนทเีคยผูกพัน ฉันยังคดิถงึเรอืง ดา เอ็นโดรฟิน √

82 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

83 ซอ่นกลนิ ลมอ่อนพัดโชยมา นําตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี √

84 วชิาตวัเบา อยู่บนโลกใบเกา่ จมกบัความปวดรา้ว คนืและ BODYSLAM √

85 ดวงจันทรก์ลางวัน(Aftermoon) ดวงจันทรใ์นยามกลางวัน อาจจะมองไม่เห็น GETSUNOVA;วโิอเลต วอเทยีร์ √

86 ฉันก็คง... เมอืความรักตอ้งอําลาความเจ็บชาํมาเป็น LABANOON √

87 ไม่เคย ฉันไม่เคยรู ้คนทสีาํคญั นันมคีา่ 25 Hours √

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

89 เมอืวาน ผูค้น ตา่งบอกฉันก็บอก ว่ามันนานแลว้ โอ๊ต ปราโมทย์ √

90 ปลอ่ย (Miss) Clockwork Motionless X

91 เธอทําใหไ้ดรู้ ้ เธอทําใหฉั้นโกรธ ทําใหฉั้นแอบยมิ Potato √

92 เพราะหัวใจเป็นของเธอ นานไม่รูว้่าแตไ่หน ทฉัีนไม่รูส้กึรักใคร Yes'sir Days √

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

94 ไม่มเีธอไม่ตาย ตอนนีมเีพยีงแคเ่รามสีองคนเทา่นัน แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ;Two Pee √

95 ทรมานตวัเอง ไม่รูทํ้าไมวันนีฉันฝันถงึเธอ ไม่รูทํ้าไม สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

96 ถา้ฉันหายไป ภทัรว ีศรสีนัตสิขุ (เอติ) X

97 Good Morning Teacher ครงันันฉันมเีธอทเีป็นคนสอน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

98 รูด้วี่าไม่ดี ฉันแคค่นทเีธออาจมองไม่เห็น ฉันแคค่นที GETSUNOVA;YOUNGOHM √

99 มแีฟนแลว้ เธอก็มคีนของเธอ เราก็อยากจะมเีธอ ไม่ตอ้ง ปราโมทย ์ปาทาน;จริายุทธ ผโลประการ √

100 ปลอ่ยเธอไป ปลอ่ยเธอไปไม่เป็นไร เดยีวพรุ่งนกี็มี MEYOU;Urboy TJ √

รวมฮติเพลงดงัสดุคุม้ ลกูทุง่ Vol. 1 TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264032 ทําซํา

วันทวีาง 2/9/2564 1 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

2 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

3 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

4 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

5 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

6 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

7 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

8 นอ้งฮักเขา ตอนอา้ยบ่ฮัก นอ้งฮักเขาตอนใด ๋มันจุกเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

9 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

10 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

11 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √

12 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

13 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

14 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

15 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

16 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

17 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

18 หมาวัด ไดแ้ตถ่ามเจา้ของสมุอื ว่าเฮาคอืเป็นคน ลําเพลนิ วงศกร √

19 ผัวเกา่ หากว่าเจา้ไดฟั้งเพลงนี ศร สนิชยั √

20 เมยีเกา่ หากว่าอา้ยไดฟั้งเพลงนี หากว่าอา้ยยัง ดอกออ้ ทุง่ทอง √

21 เกดิมาเพอืฮักอา้ย อยากสถิามหัวใจเจา้ของ เป็นหยังตอ้งทน กา้นตอง ทุง่เงนิ √

22 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กบัเธอ ใจยังอ่อนแอ ยังแพค้ําว่าคดิถงึ เอนิขวัญ วรัญญา √

23 รักจนไม่รูจ้ะรักยังไง มันเกดิอะไร กบัความรักเรา เหมอืนมี พ ีสะเดดิ √

24 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แว๊บเดยีวแคด่ ูก็ทําใหรู้ว้่าเธอนะ หญงิล ีศรจีุมพล √

25 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

26 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

27 ไม่มขีอ้แมต้งัแตเ่รมิตน้ สบิ่ถามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

28 อา้ยลมืทกุคํา นอ้งจําทกุนาที ลมืกนังา่ยคกัเนาะ นีบ่คนเคยฮักกนั ตา่ย อรทยั √

29 ใหเ้อนินอ้งว่า..ผูส้าวเกา่ อย่าตกใจเดอ้ ถา้เปิดไลนเ์จอชอืผูส้าว ศริพิร อําไพพงษ์ √

30 ไปถอนคําสาบาน มอืเชา้บา้นเฮาสมิงีาน ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

31 กอ้นขฟ้ีา อยู่ใตฟ้้ากะบ่ไดย้่านฝน ฮักผูล้างคนเลยบ่ เตา๋ ภศูลิป์ √

32 มันฮักแตเ่จา้ฮูบ้่ คํากะเลกิสองคํากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

33 ฝ้ายผูกแขนเปือนเหงอื ฝ้ายผูกแขนเสน้ขาว ทมีันเกา่จนผูส้าวถาม เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

34 ไม่ไดห้มดรักแตห่ัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหห้่าง จากความชาํ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

35 กรุณาอยู่ในระยะของความคดิถงึ ทวนอกีครงัเอาไหม กตกิาการเป็นแฟนฉัน เปาวล ีพรพมิล √

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

37 จบีเอาสคิะ เขามแีม่พ่อไปขอเอาส ิทําเหมอืนของฟรี ลํายอง หนองหนิห่าว √

38 สงันําตาไม่ได ้ เป็นแคค่นทเีคยสาํคญั เป็นความฝันทเีกอืบ เอนิขวัญ วรัญญา √

39 เรมิตน้เจา้ชาย ลงทา้ยเจา้ชู ้ คงสนุกใชไ่หม ทหีลอกว่าคนๆหนงึพเิศษ ตกัแตน ชลดา √
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40 ระยะห่างของคนหมดใจคอืระยะทําใจของคนถกูทิเหลอืเพยีงดอกไม ้ทมีันแหง้คาแจกนั เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

41 อา้ยเพงิรู ้หรอืเจา้เพงิทํา ความในใจทเีขาสง่ไลนม์าทกั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

42 เจา้ชายของชวีติ จรงิจังแคไ่หน จรงิใจมากพอหรอืเปลา่ ตา่ย อรทยั √

43 ปรญิญาเจ็บ ถงึบ่ฮูจ้รงิแตล่กูผูห้ญงิทกุคนรูส้กึ ศริพิร อําไพพงษ์ √

44 ผ่านมาแคใ่หจํ้า เธอแคเ่พยีงหลงทางอา้ยแคย่่างเขา้มา กา้นตอง ทุง่เงนิ √

45 นอ้งมผัีวแลว้ สองขาคูน่ ีทมีันเคยเดนิเคยีงอา้ย ดอกออ้ ทุง่ทอง √

46 ใหเ้ขาไปหรอืใหอ้า้ยเจ็บ ซอยถามหัวใจเจา้ใหอ้า้ยแหน่ ว่ายังแคร์ มนตแ์คน แกน่คนู √

47 ยากสาํหรับอา้ย งา่ยสาํหรับเขา เพยีงแคอ่ยากม ีอยากมโีอกาสพบหนา้ ตร ีชยัณรงค์ √

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

49 เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไป ลํายอง หนองหนิห่าว √

50 เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ สมบูรณ์ ปากไฟ √

51 ฮักแพงกนัเดอ้ จักสเิวา้สวิาสหิาคําได ๋มาตอบแทนหัวใจ ไมค ์ภริมยพ์ร √

52 อา้ยฮักเจา้เดอ้ ถงึความฮักสองเฮาสกิา้วไปตอ่บ่ได ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

53 ฮักเจา้คอืเกา่เดอ้ คดิฮอดหละ่เนาะ จงึกดเบอรต์อ่ทางไกล ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

54 เหนอืยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอกีวันทหีนัก ผลกัออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

55 เหนอืยไหมคนดี เหนือยไหมคนด ีมพีเีป็นแฟน ไมค ์ภริมยพ์ร √

56 ตรงนันคอืหนา้ท ีตรงนคีอืหัวใจ เซาฮักละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

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

58 นอ้งมากบัคําว่าใช่ บ่เสยีใจเลย ทเีคยอกหัก เมอืได ้ ไหมไทย ใจตะวัน √

59 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

60 หัวใจคดึฮอด บ่มธีุระแตโ่ทรหาเพราะว่าคดึฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

61 อยากเห็นหนา้เธอทกุวัน พรุ่งนีชวีติไม่รูจ้ะบวกหรอืลบ แตก่็ขอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

62 คอืเจา้เทา่นัน ดนัดน้มาแสนไกล ดว้ยจุดหมายเพอืเป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

63 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

64 คดึฮอดจนฝันเห็น คดึนําตลอด...คดึฮอดอา้ยจนฝันเห็น มนตแ์คน แกน่คนู √

65 มเีธอจงึมฝัีน มาพบกนัในยามทกุขย์าก มขีองมาฝาก ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

66 คนอ่อนไหว..กําลงัใจสาํคญัทสีดุ หนักจรงิๆแกว้ตา กบัทกุเวลาทหีายใจอยู่ ไหมไทย ใจตะวัน √

67 คดิถงึจังเลย ไม่เจอะกนันานคดิถงึจังเลย ไมค ์ภริมยพ์ร X

68 ฝันอกีครงึตอ้งพงึเธอ หัวใจเกนิรอ้ยแตม่ปีมดอ้ยเรอืงแฟน มนตแ์คน แกน่คนู √

69 ตดิชารต์หัวใจเสมอ หามรุ่งหามคํา ก็เพราะเราไม่ใชค่นอนื ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

70 เจา้ทําใหอ้า้ย..มวีาเลนไทนท์กุวัน ความรูส้กึดีๆ บ่ตอ้งรอสบิสกีมุภาฯ ไหมไทย ใจตะวัน √

71 มเีธอไม่มทีอ้ สูม้าหลายปียังหนีความจนไม่ออก ไมค ์ภริมยพ์ร √

72 สรา้งฝันดว้ยกนับ่ ฮูบ้่นอ้นาง อา้ยแอบแตง่ตงัเจา้เป็น มนตแ์คน แกน่คนู √

73 สูเ้พอืเธอ เพอืนทหาร หาญ ลาดตระเวน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

74 คนน่าฮัก..อกหักบ่คอื เป็นตาฮักกะดอ้ เจ็บเป็นอยู่บอ้คนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

75 บรรจุเป็นคนรูใ้จ เวลาเลกิงานกลายเป็นสวรรคส์าํหรับ ไมค ์ภริมยพ์ร √

76 ยังฮักคอืเกา่ ถงึปัจจุบันบ่โทรหากนัคอืวันกอ่น กอ่น มนตแ์คน แกน่คนู √

77 ไม่มขีอ้แมต้งัแตเ่รมิตน้ สบิ่ถามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

78 ความจําเรอืงเจา้ เป็นจังใดน๋อ้ เจา้จากไป อยู่ไสนอ้ ไหมไทย ใจตะวัน √

79 รอยยมิเตมิแรง คนทํางานนันตอ้งการกําลงัใจ คนดยีมิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

80 บ่พรอ้มแตบ่่แพ ้ ถา้เป็นแผ่นดนิไหว..ก็คงวัดได ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

81 รอเดอ้คนดี มสีมองกบัสองแขน มคํีาว่าแฟนเป็นตน้ทนุใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

82 วันเวลา..ฆา่ความคดิถงึบ่ตาย เพราะวันเวลา ฆา่ความคดิถงึบ่ตาย ไหมไทย ใจตะวัน √

83 รอรักใตต้น้กระโดน มองนังมองดตูน้กระโดน ยนือยู่ใกล ้ ไมค ์ภริมยพ์ร √ √

84 โลกยังมผูีช้ายแบบอา้ย หา้มฝนบ่ใหต้กจังใด ๋หา้มใจบ่ใหค้ดิฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

85 รักเสมอไม่ว่าอยู่ไหน แสงดาว สอ่งกรทบใจเหงา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

86 ดาวมไีวเ้บงิ คนบางคน บ่ไดเ้กดิมาเพอืเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

87 อยากเด็ดดอกฟ้า มองแคร่องเทา้ก็รูว้่าเราตา่งกนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

88 คดิฮอดทกุคน นอ้งนดิอุดรนอ้งพรขอนแกน่ มนตแ์คน แกน่คนู √

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

90 กอดกอ้นเมฆ แคเ่จา้มองมานําแข็งก็เกาะหัวใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

91 รอสายใจสงัมา อยากถกูโทรหาเพราะว่าคดิถงึ ไม่ใช่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

92 สญัญาฝังมูล ฝนซาเมอืคราดอกคณูโรยแลว้ โอน้อ้งแกว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

93 สกัคนทเีขา้ใจ หนุนตกัฉันไดน้ะเธอ เมอืเจอเรอืงทกุข์ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

94 กลวันอ้งมสีองใจ กลวัใครเขามองว่านอ้งสองใจ พจํีาตอ้ง ไหมไทย ใจตะวัน √

95 ขอคนรูใ้จ กลบับา้นเย็นนอียากมคีนซบัเหงอืให ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

96 ชวีติเพอืชาต ิหัวใจเพอืเธอ วันเกณฑท์หาร อา้ยจับไดใ้บแดง มนตแ์คน แกน่คนู √

97 หนุ่มบา้นไกลใจฮักจรงิ อา้ยหนุ่มบา้นไกลหัวใจฮักจรงิหวังแตง่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

98 Stand by ทอีา้ยฮัก ยนืคอยแกม้แดง อยู่ทตีําแหน่งอา้ยฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

99 ลกูสาวนายจา้ง ผมยอมจํานนและพรอ้มจะทน ไมค ์ภริมยพ์ร √

100 ถา้อกหักมักอา้ยเดอ้ อา้ยไดค้วามเหงาสว่นเขาไดเ้บอรต์ดิตอ่ มนตแ์คน แกน่คนู √

ลกูทุง่รอ้ยลา้น TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264062 ทําซํา

วันทวีาง 2/9/2564 1 วอนหลวงพ่อรวย มนตแ์คน แกน่คนู X

2 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

3 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

4 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

5 แผ่นดนิไหวในใจอา้ย ตา้ร ์ตจว. X

6 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

7 ไสว่าสบิ่ถมิกนั กอ้ง หว้ยไร่ X

8 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X
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9 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภยั X

10 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

11 ผูบ้่าวเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

12 บักแตงโม โอ.้.นันมันบักแตงโม โอ.้.นันมันบัก วงฮันแนว X

13 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

14 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

15 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

16 สญัญานําตาแม่ คอืจังบาปขชีา้งสบูยา เขา้มายําใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

17 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

18 ยังฮักไผอกีไดบ้่ ดกีรทีเีทลงแกว้ บอกอา้ยเทแลว้บ่เอาโซดา มนตแ์คน แกน่คนู;มนีตรา อนิทริา √

19 เรวัตตะลาฮัก กําแพงสงูเพยีงฟ้า ลลีาวดอีา้ยขว้มบ่ไหว เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

20 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

21 I.C.U.(ไอ.ซ.ียู) คูแ่ฝดโอเอ X

22 เจ็บบ่พอตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

23 ผูส้าวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

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

25 โอล้ะนอ้ กอ้ง หว้ยไร่;feat.ปู่ จ๋าน ลองไมค์ X

26 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

27 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

28 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

29 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

30 ไมอ้่อยไฟ คูแ่ฝดโอเอ X

31 แคค่นคยุ ลําไย ไหทองคํา X

32 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

33 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

34 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

35 งานแตง่คนจน ขอบคณุทยีังฮักกนั ขอบคณุทยีังบ่ลมื มนตแ์คน แกน่คนู √

36 ฮัก ฮัก ฮัก หนงิ ตน้ไมม้วิสคิ X

37 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √

38 เดอ๋เดยีงดา่ง ลําไย ไหทองคํา X

39 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แว๊บเดยีวแคด่ ูก็ทําใหรู้ว้่าเธอนะ หญงิล ีศรจีุมพล √

40 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

41 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

42 รอ้งไหไ้ดไ้หม แซ็ค ชมุแพ X

43 จากไปอย่างสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพอืดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

44 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

45 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลยีนใจอา้ย ตา่ย อรทยั √

46 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

47 หมาวัด ไดแ้ตถ่ามเจา้ของสมุอื ว่าเฮาคอืเป็นคน ลําเพลนิ วงศกร √

48 วรรณคดสีชีมพู ยอมจํานน แลว้คนอย่างเธอ ตอ่ใหใ้ครจะมาเสนอ เปาวล ีพรพมิล;Maiyarap √

49 หา้มตวั ฮัก ฮัก ฮักเธอ แฮงกว่าทวติเตอร์ มนีตรา อนิทริา;OG-ANIC √

50 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

MP3 POWER HITS HOT 50 TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264065 ทําซํา

วันทวีาง 9/9/2564 1 คนตวัเล็ก ฉันเคยคดิว่าโลกใบน ีมันกวา้งเกนิไป POTATO √

2 ชวัชวีติ ชวัชวีติฉัน จะดหีรอืรา้ยใครตดัสนิกนั COCKTAIL √

3 เดาไม่เกง่ ฉันจะรูไ้ดไ้ง ว่าเธอนันคดิยังไง Three Man Down √

4 ขวัญเอยขวัญมา คําคนืมดืมนลงครงัใด ทําฉันหัวใจไหวหวัน ปาลม์มี √

5 ดวงเดอืน คนืนีจันทรส์ว่าง แตใ่จฉันมันอา้งวา้ง JOEY;สงกรานต ์รังสรรค์ √

6 ดอกฟ้า ฉันแคค่นธรรมดา รูด้วี่าตอ้งทําใจ LABANOON √

7 หมดความหมาย ทแีลว้มา อดึอัดทตีอ้งทําเป็นไม่รู ้ POTATO √

8 ถา้เธอรักฉันจรงิ ฉันรูด้วี่าทกุท ีทเีธอมองมาทฉัีน Three Man Down √

9 จม อยากใหว้ันเวลาคนืกลบัมาเหมอืนเกา่ NUM KALA √

10 ตราบ ตราบใดทดีวงอาทติย ์ยังขนึทางทศิตะวัน Taitosmith √

11 หลงทาง เหมอืนโลกหยุดหมุน ทกุๆอย่างชา่งเงยีบงัน CLASH √

12 ปลอ่ยปาก เพอืนคนนงึไดเ้ขา้มาถามดว้ยความเป็นห่วง ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

13 ครงึชวีติ (ทงัจติใจ) เก็บทกุสงิทเีธอทงิไวเ้ก็บทกุอย่างออก นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

14 ยังคงสวยงาม เปรยีบความรัก เรอืงเราสองคน เป็นเหมอืน Tilly Birds √

15 พูดจรงิ ทรมานมานานเหลอืเกนิ ก็พยายาม MEYOU √

16 ไม่รักก็ปวดรา้ว (ล.ทะเลลวง) เพราะว่าทอ้งทะเลและโชคชะตา ทไีดพ้ัดเธอ แพรว คณติกลุ เนตรบุตร √

17 CALL ระหว่างทนัีงถอนหายใจในตอนนี เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

18 ไรส้ถานะ แมว้่าเราอยู่ใกลช้ดิ แมว้่าเรายังไม่ สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

19 ตกลงฉันคดิไปเองใชไ่หม มันคงจะธรรมดา ทเีธอนันทําดกีบัใคร ไบรท์ วชริวชิญ์ √

20 ดนั...รูส้กึ อยู่ตรงนฉัีนยังอยู่ กบัภาพความทรงจํา I Hate Monday √

21 ไปไม่ถงึ สง่รอยยมิใหเ้ธอทงัทหีัวใจยังสนัไหว Big Ass;Wanyai √

22 ใจ(ไม)่รา้ย อยากใหม้ันชนิ แตม่ันก็ยังไม่ชนิสกัที Yes'sir Days √

23 แลกมาดว้ยความโง่ ฉัน..ไม่ใชค่นทเีธอฝัน ฉันรูถ้งึความจรงิ บอย Peacemaker √

24 หลดุปากใชไ่หม ใจจรงิก็พอรู ้ว่ารักของฉันทเีตมิลงไป วง POWER PAT √

25 ดวงเดอืน คนืนีจันทรส์ว่าง แตใ่จฉันมันอา้งวา้ง JOEY √

26 ตํารับยา ภาวนาใหล้มืใครคนททีงิไป The Yers √

27 ORAL I Don t Give a Fuck!!! เหนอืยจะฟัง Sweet Mullet √
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28 ไม่ไดเ้กดิมาเพอืยอมแพ ้(Ost.ลา่ทา้ชนทางทตีวัฉันเดนิแมเ้ป็นเสน้ทางทมีองเห็น Kwang ABnormal √

29 สถานะไหนในสายตา (ละครจติสงัหารหาคําตอบแตก่็ยังไม่เจอ อยากรูใ้จเธอ Yes'sir Days √

30 เจ็บนอ้ยทสีดุ ZEAL X

31 ทสีดุของฉัน ทุม่เททงัชวีติเพอืใหเ้ธอยอมรับ ทุม่เท ศลิปิน 2021 ราตรี √

32 เรอืงดีๆ นานพอจะลมืว่าเคยเจ็บ เวลาเยยีวยาได ้ JEFF วรกมล ซาเตอร์ √

33 คนปากแข็ง ก็คงจะมแีตค่ําถาม ยังคน้หาคําตอบ THE MOUSSES √

34 นริันดร์ จากนีจนนริันดร ์จากฉัน สง่ใหเ้ธอ LingRom √

35 รําคาญฉันไหม ทกุสงิ ทเีธอเคยใหฉั้นมาแตก่อ่น ไม่มอีกี Uefa Hari √

36 ทกุพรุ่งนี ทกุพรุ่งนีทเีคยเฝ้ารอคอืพรุ่งนีทฉัีน เหวยเหวย ฮัน √

37 รอใหจ้บเพลงนีกอ่น(10MINS) อกีสบินาทไีดไ้หม เธออย่าเพงิไป อยู่กนั MINT ภทัรศยา √

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

39 ใหค้วามลบัมันตายไปกบัตวัฉัน ผดิทฉัีนคดิเกนิเลยกบัเธอ ก็รูว้่า KLEAR √

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

41 มูเตลู โดนเทอกีแลว้สดุทา้ยก็พัง ตอ้งเหงาอกี CLASH √

42 อยู่ๆก็คดิถงึ ไม่ไดเ้ป็นวัน ทพีเิศษ ไม่ใชว่่าฉัน Sin;MEAN √

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

44 Swipe เธอใชม่ยัทชีนัเพงิพบเจอ Wanna come มัจฉา โมชมิันน์ √

45 Friend ไม่ไดแ้ปลว่าแฟน กฎการเป็นเพอืนทดี ีไม่ไดด้เีสมอไป Fool Step √

46 คนอบอุ่น ไม่ไดจ้บีเป็นนอ้ง แตไ่ม่รูทํ้าไมเธอมอง LABANOON;โอ๊ต ปราโมทย์ √

47 จงมหีวัง (This Too Shall Pass) หากพรุ่งนีตะวันไม่สอ่งแสง คลนืลมแรง Jetset'er;Slot Machine √

48 ถา้ฉันเป็นแม่เธอ เหมอืนว่าเราแปลงร่างเมอืเรา online การ KLEAR √

49 คนขอี่อย(FLIRT!) หากว่าความคดิถงึไม่เคยมคีวามหมาย LOMOSONIC √

50 ไม่เขา้ทา่ อาจคลา้ยดงัคนลอยชาย ดชูา่งไรจุ้ดหมาย BODYSLAM √

อหีลา่เบลล ์# ขวญัใจอสีานโซเซยีล TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD G0564039 ทําซํา

วันทวีาง 9/9/2564 1 กลอ่งของขวัญ เฮ็ดทกุอย่างเพอืสริังอา้ย แตส่ดุทา้ย เบลล ์นภิาดา;ตา่ย อรทยั √

2 แชทป่าชา้ กะฮูว้่าโสด กะจังแมนลงโทษคกั สบิ่ใหไ้ผ เบลล ์นภิาดา √

3 ใจความ…บ่สาํคญั เฮาเลกิกนัเดอ้ ไปกอ่นเดอ้ นสีเิป็น เบลล ์นภิาดา √

4 มา้ง คดิด ีแลว้บอ้อา้ย คดิหลายคกัแลว้แม่นบ่ เบลล ์นภิาดา √

5 โอย้กะละวาคดิฮอด สตินื สนิอน สนัิง สลิกุ กะคดิ เบลล ์นภิาดา;แอน อรดี √

6 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

7 เจ็บหนักวทิยา ยนืปาดนําตาเขา้แถวเคารพธงชาติ เบลล ์นภิาดา √

8 ย่านรถไฟชนกนั ทบี่กลา้โทรไปย่อนว่าย่านสายมันซอ้นกนั เบลล ์นภิาดา √

9 เซยีงไว ้ บ่มเีทอืใด ๋บ่เคยหวนัไหว ยามเฮา เบลล ์นภิาดา √

10 พรอ้มเพย์ เสยีงตาแนมอา้ยสูม่อือยู่ อา้ยสฮิูบ้่ เบลล ์นภิาดา √

หมอลําซูเปอรฮ์ติ ชุดท ี4 TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264063 ทําซํา

วันทวีาง 9/9/2564 1 ผูบ้่าวรถแห่แหย่ลกูสาวเจา้ภาพ บ่ไดด้อกบ่ไดด้อก บ่ไดด้อกบ่ไดด้อก มนตแ์คน แกน่คนู;แพ็กก ีสกลนรี √

2 หมอลําอนิดี ไหมไทย หัวใจศลิป์;กระตา่ย พรรณนภิา X

3 แตงโมจนิตหรา แตงโมแตงโมแตงโม แตงโมลกูโต จนิตหรา พูนลาภ X

4 ฝากซองกนิดองแฟน cover ว่ามาเดอ้ มาเดอ มาเดอ้ขวัญเอย้ เวยีง นฤมล √

5 คดึฮอดกอดบ่ได ้ คําถาม สดุฮอด อหียังคดึฮอดแตก่อดบ่ได ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

6 บ่ตาย...แตอ่า้ยเจ็บ หละ่เจา้แตง่งานอา้ยนอนไห ้ ศร สนิชยั √

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

8 รักสลายดอกฝ้ายบาน งานดอกฝ้ายเมอืงเลย จนิตหรา พูนลาภ X

9 รอเมยีพเีผลอ เฉลมิพล มาลาคํา X

10 เตรยีมใจอภยันอ้ง เมอืพบทางตนั อย่าดนัทรุังเลยนาง มนตแ์คน แกน่คนู √

11 อดตีรักรมิโขง(Cover) ละสายลําโขงเจา้ไหลลอ่ง เวยีง นฤมล √

12 เบอรโ์ทรขตีวั ใหเ้บอรม์อืถอื คอื คอื แต ่บ่ จรงิใจ ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

13 ทําบาปบ่ลง บุญบ่สมอา้ย คดิไปปวดดวงแด พอ้ฮักแท ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

14 สาวหมอลําสาํนอ้ย โอ..โอ ้โอ..ขอเชญิมาเดอ้อา้ย มาฟังลํา ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

15 รักโผลโ่สนแยม้ สายฝนฮําใบมพีทีองมพีงึหวนโผล่ จนิตหรา พูนลาภ X

16 คดิฮอดสาวฟังลํา ละ่แสบหัวใจปานไฟจ ีอา้ยยนืเทงิเวทบี่ ไหมไทย ใจตะวัน √

17 คดิฮอดปลาเข็ง เฉลมิพล มาลาคํา X

18 นําตาจ่านอ้ย ลกูแพร อุไรพร X

19 ฮักสาวอเีลคโทน อา้ยตามมาเชยีรห์นา้มน สาวอเีลคโทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

20 ออนซอนแม่ฮา้ง แม่ฮา้ง แม่ฮา้ง อา้ยโลดฮักแม่ฮา้ง ศร สนิชยั √

21 ขอยนืเคยีงขา้ง ละ่นอ้งขอยนืเคยีงขา้งฝากความฮัก ดอกออ้ ทุง่ทอง √

22 ลา้งจานในงานแตง่ งานแตง่เขาแซงแย่งเอาไปกอ่น กา้นตอง ทุง่เงนิ √

23 มักสาวซอนแลน นอกจากชา่งตดัผม นอกจากชา่งตดัผม พ ีสะเดดิ √

24 สงิหค์ะนองลํา cover เขาฟังบอดสีะแลมๆ หมู่เฮามักแจมลกูคอ ลําเพลนิ วงศกร √

25 แฟนเขาผูส้าวอา้ย เป็นแฟนเขาละ่นอ้นอ้ง ผูส้าวเกา่ชาย มนตแ์คน แกน่คนู √

26 ทําใจไดแ้ฟนหลอ่ จะเป็นโชครา้ยหรอืด ีเกดิชาตนิทีี ศริพิร อําไพพงษ์ √

27 สญัญาปลาขอ่น ลมพัดขา้วดอ หัวใจอา้ยรอฟังขา่ว เอกพล มนตต์ระการ √

28 มักสาวหางเครอืง โอเ้ดพะนางเอ๋ย พะนางเอ๋ย... ศร สนิชยั √

29 เตย้ลา เฉลมิพล มาลาคํา X

30 แม่ฮา้งมหาเสน่ห์ ลกูแพร อุไรพร;ไหมไทย หัวใจศลิป์ X

31 เหลา้กลมสดุทา้ย เพอืนเอ๋ยกนิเหลา้เมาบ่เสยีว มนตแ์คน แกน่คนู;ไหมไทย ใจตะวัน √ √

32 หนุ่มบา้นไกลใจฮักจรงิ อา้ยหนุ่มบา้นไกลหัวใจฮักจรงิหวังแตง่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

33 ผูส้าวโรงงานอย่ารอ้งไห ้ กลบัคนืบา้นเรานะเจา้ผูส้าว ไมค ์ภริมยพ์ร √
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34 พญานาคฝากรัก จนิตหรา พูนลาภ X

35 แฟนเขาอย่าเอาเถาะ เวา้แบบบ่อําจังแม่นคดินําแฟนเพนิแทน้อ้ ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

36 ฮักบ่ได ้แตล่มือา้ยบ่ลง ละ่ฮูแ้กใ่จ ว่าการเป็นแฟนอา้ย เวยีง นฤมล √

37 นําตาหลน่บนโตะ๊จนี ไดร้ับบัตรเชญิหลงเดนิมาในงาน ไมค ์ภริมยพ์ร √

38 อายซองบัตรเชญิ อยากเป็น เป็นเจา้สาวแตห่าเจา้บ่าว บ่ ได ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

39 รักพังวังสามหมอ ละจังว่าเปิดผา้ทงั ๆ เห็นตาฝังวัง จนิตหรา พูนลาภ X

40 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลว้ทวัทอ้งนา ตน้เดอืนกมุภา มนตแ์คน แกน่คนู √

41 บ่าวพันธุพ์นืเมอืง ถงึเป็นคนเชยๆ แตอ่า้ยบ่เคยซอืซดีปีลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

42 สาวกนัตรมึ โอ่ โอ เนียงเอย อา้ยเพงิเคยไดพ้าใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

43 กนัตรมึ..ลมืบ่ลง โอ่ โอ บองเอย เนียงยังบ่เคยใช ้ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

44 ฮักมาแตช่าตกิอ่น เหมอืนฮักมาจากชาตทิแีลว้ ฮัก บ่ เวยีง นฤมล √

45 กราบลาแม่ย่าปลอ่ย จําใจไกลเวน้คงไม่ไดเ้ป็นสะใภข้องแม่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

46 ฝากฟ้าไปลานอ้ง ละ่ฝากหัวใจไปนําฟ้า ศร สนิชยั √

47 ทายาทเซยีงเหมยีง หละเรอืงตวัสาวบ่มไีผเกนิอา้ย ดอกออ้ ทุง่ทอง √

48 รักรา้วทบีงึพลาญ จนิตหรา พูนลาภ X

49 เตรยีมใจอภยันอ้ง เมอืพบทางตนั อย่าดนัทรุังเลยนาง มนตแ์คน แกน่คนู √

50 ไปรักกนัทอีนื..ไดบ้่ ฮักกนัมานานหลายปี แตว่นันนีอ้งหลอยมี ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

51 สาวเลยยังรอ ลมพัดตงึกําภกูระดงึเขตเมอืงเลย ตา่ย อรทยั √

52 ทหารเกณฑผ์ลดั 2 โอก้านดาตาหวานทหารเกณฑ์ ไหมไทย ใจตะวัน √

53 สาวหมอลําสาํนอ้ย โอ..โอ ้โอ..ขอเชญิมาเดอ้อา้ย มาฟังลํา ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

54 ซําบายดทีคีานทอง รอบนคีนโสดเหมา เพอืบรรเทาฮัก ศริพิร อําไพพงษ์ √

55 ฮักสาวตําหมากหุ่ง ตํา ตํา ตํา ตอกยําความจน อยู่ขา้งถนน พ ีสะเดดิ √

56 ขอแคโ่ทรมา ยาม บ่ ไดเ้ห็นหนา้ใหโ้ทรหานอ้งแหน่ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

57 บอกลาโทรมาก็ได ้ นอ้งสาวเอ๋ย..หละคนัสบิอกเลกิพี มนตแ์คน แกน่คนู √

58 สรภญัญส์งัชู ้ ละ่มาบัดนี ขา้วดอพอพวมกม้ ศร สนิชยั √

59 สะระภญัญค์อยแฟน หนุ่มสาวสะระภญัญก์อ่นสขุสนัตอ์ยู่อสีาน ศริพิร อําไพพงษ์ X

60 เมาหนักเพราะรักตมิ คนหม่นหมองคอืบักทองตอ้งถองเหลา้ ตน้คนู อนันตา X

รวมฮติเพลงดงัสดุคุม้ ลกูทุง่ Vol. 1 TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD Gx0264046 ทําซํา

วันทวีาง 16/9/2564 1 คูค่อง กอ้ง หว้ยไร่ X

2 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

3 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

4 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

5 ภาวะแทรกซอ้น ออย แสงศลิป์ X

6 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

7 แรกตงัใจฮัก ปรชีา ปัดภยั X

8 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

9 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนษิ X

10 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

11 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

12 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

13 บักแตงโม โอ.้.นันมันบักแตงโม โอ.้.นันมันบัก วงฮันแนว X

14 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

15 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

16 แผ่นดนิไหวในใจอา้ย ตา้ร ์ตจว. X

17 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

18 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

19 I.C.U.(ไอ.ซ.ียู) คูแ่ฝดโอเอ X

20 จากไปอย่างสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพอืดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

21 รอ้งไหไ้ดไ้หม แซ็ค ชมุแพ X

22 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

23 เจ็บบ่พอตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

24 สงิดึต ิ บ่ตอ้งยา้น นอ้งสไิปตเีขา นอ้งบ่เอาชวีติ เตะ๊ ตระกลูตอ X

25 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √

26 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

27 ไม่มขีอ้แมต้งัแตเ่รมิตน้ สบิ่ถามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

28 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

29 สเตตสัถกึถมิ บอย พนมไพร X

30 ไมอ้่อยไฟ คูแ่ฝดโอเอ X

31 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

32 บ่ฮักกะใหห้ลโูตน คนบ่ฮูจ้ักกนัรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุง่เงนิ √

33 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

34 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

35 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลยีนใจอา้ย ตา่ย อรทยั √

36 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

37 ไผ ง่ายๆแบบนีเลยนอ้ ถมิกนัจอ้ๆจังซกีะได ้ ตร ีชยัณรงค์ √

38 บุญเกา่ ความฮักของคนสเิกดิขนึได ้ก็ยอ้นว่าใจ ลําเพลนิ วงศกร √

39 จะมามัยหนอ จะมามัยหนอปีนี จะมแีฟนมยัหนอปีนี เปาวล ีพรพมิล √

40 รักแทบ้่ไดแ้ปลว่าโง่ ผดิมากไหมทรีักเขาจนหมดใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

41 นําตาหยดยังกด like รูเ้ต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได ้ ตา่ย อรทยั √

42 สงันําตาไม่ได ้ เป็นแคค่นทเีคยสาํคญั เป็นความฝันทเีกอืบ เอนิขวัญ วรัญญา √
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43 นอ้งไดต้าย อา้ยไดแ้ตง่ มอืทอีา้ยกนิดอง..นอ้ง นังฮอ้ง..ไห ้ ตกัแตน ชลดา √

44 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

45 เคงิใจ สบิบา้นสา่ หา้บา้นลอื ว่าอา้ยบ่คอืเกา่ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

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

47 มันฮักแตเ่จา้ฮูบ้่ คํากะเลกิสองคํากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

48 กอ้นขฟ้ีา อยู่ใตฟ้้ากะบ่ไดย้่านฝน ฮักผูล้างคนเลยบ่ เตา๋ ภศูลิป์ √

49 เตา่งอย จนิตหรา พูนลาภ X

50 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

51 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

52 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

53 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

54 รักแทบ้่ไดแ้ปลว่าโง่ ผดิมากไหมทรีักเขาจนหมดใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

55 I.C.U.(ไอ.ซ.ียู) คูแ่ฝดโอเอ X

56 แผ่นดนิไหวในใจอา้ย ตา้ร ์ตจว. X

57 บทเรยีนราคาถกึ เนย ภสัวรรณ X

58 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

59 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

60 สา่ย หลวิ อาราดา (อาจารยีา);สกายพาส X

61 แคห่มามาหยอก แพรวพราว แสงทอง X

62 ผูบ้่าวเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

63 ใหพ้อกะสพิอ นําออ้ย สมใจรักษ์ X

64 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

65 คนทใีชไ่ดแ้คม่อง แคค่ดิถงึเธอ ก็เหมอืนลว่งเกนิมากไป ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

66 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

67 ใหเ้อนินอ้งว่า..ผูส้าวเกา่ อย่าตกใจเดอ้ ถา้เปิดไลนเ์จอชอืผูส้าว ศริพิร อําไพพงษ์ √

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

69 แคชู่ ้ แนมเห็นเจา้กอดกนัตอ่หนา้ นําตาของ ศร สนิชยั √

70 โหดเลวดี ถามเจา้ของเป็นหยังจังทนเขาคกั ดอกออ้ ทุง่ทอง √

71 เคงิใจ สบิบา้นสา่ หา้บา้นลอื ว่าอา้ยบ่คอืเกา่ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

72 คดิฮอดแฮงแลว้เด ้ ตอบมาแนว่าอยู่ไส ตอบมาแนว่าอยู่ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

73 พ่ายนม ขนัโตก ตวัเต็ง X

74 ขเีหลา้ปากหมา นํา อมติา X

75 ศาลาคนเมา ดอกแค ท็อปไลน์ X

76 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

77 จดหมายฉบับสดุทา้ย แมน้หากเธอไดอ้่านจดหมาย ตา่ย อรทยั X

78 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้(Cover) เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

79 กงิไมบ้่วเิศษ อา้ยเวา้หยังบ่ได ้อา้ยเฮ็ดหยังบ่ได ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

80 เมอืความฮักเกา่ นอ้งสเิหงาบ่ กอ่นจะปลอ่ยหัวใจเดนิทาง เคยีงขา้ง ศริพิร อําไพพงษ์ √

81 ยา้นเขาซงัอา้ย แพรวพราว แสงทอง X

82 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า มนีตรา อนิทริา √

83 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย (Battle) บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย เบยีร ์พรอ้มพงษ์;ตร ีชยัณรงค์ √

84 ภาวะอกหัก เพชร สหรัตน;์ออย แสงศลิป์ X

85 ปูหนีบอปิี พร จันทพร X

86 ตน้ทางคอืฮัก ปลายทางคอืเฮา เบงิทางสไิปคอืไกลแทน้อ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

87 บอกรัก..แตบ่่รูส้กึว่ารัก บ่ใกลบ้่ไกล แตเ่หมอืนหายไปจากชวีติ ตา่ย อรทยั √

88 บ่อยากเจอหนา้คูก่รณี เธอบ่ตอ้งมาทกัแคอ่ยากถามว่าเป็นยังไง มนตแ์คน แกน่คนู √

89 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

90 บ่ฝืนใจฮัก ถกืเจา้ถมิไป แตอ่า้ยกะยังฮักเจา้อยู่ ลําเพลนิ วงศกร √

91 จะหายใจยังไงไม่ใหค้ดิถงึ กลนัใจนกึภาพเธอเอ่ยคําลาเมอืรูล้ว่งหนา้ เอนิขวัญ วรัญญา √

92 ไม่บรสิทุธใิจ อารมณ์เสยีอะไรนักเหรอ ทฉัีนถามเธอ ฮาย ชตุมิา √

93 ตวัจรงิขา้งใจ เห็นอยู่เดอ้ สายตาของเธอเวลาบังเอญิ ลําเพลนิ วงศกร √

94 กอ่นสไิป อยู่ซอืซอืเจา้กะมาเฮ็ดแบบน ีอยู่ซอื พ ีสะเดดิ √

95 หม่องเกา่ ยังคดิฮอด อา้ยยังคงคดิถงึ เสยีววนิาที ตกัแตน ชลดา √

96 ผ่านมาแคใ่หจํ้า เธอแคเ่พยีงหลงทางอา้ยแคย่่างเขา้มา กา้นตอง ทุง่เงนิ √

97 มคีวามคดิฮอดมาฝาก คอืเกา่อยู่เดอ้ ถอ้ยคําทเีฮาเวา้กนั ศร สนิชยั √

98 ยากสาํหรับอา้ย งา่ยสาํหรับเขา เพยีงแคอ่ยากม ีอยากมโีอกาสพบหนา้ ตร ีชยัณรงค์ √

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

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

เพลนิเพลงลกูทุง่ฮติ TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264039 ทําซํา

วันทวีาง 16/9/2564 1 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

2 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

3 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

4 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

5 ใหเ้ขาฮักอา้ย คอือา้ยฮักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

6 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

7 ยังใหห้น่อยไปอกีบอ้ อยากหอมแกม้กะใหแ้ลว้ อยากเฮ็ดหยังกะให ้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

8 เสยีงแคนจากแมนชนั ไดย้นิเสยีงแคนดงัลอยแลน่มาจากแมนชนั ไหมไทย ใจตะวัน √

9 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบ่แม่นกปัตนัอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก ลําเพลนิ วงศกร √

10 เมอืไหร่จะทํากบัฉันบา้ง เธอดสูดิ ูดคููน่สี ิเขาเกาะเขาตดิ หญงิล ีศรจีุมพล √

11 จบีเอาสคิะ เขามแีม่พ่อไปขอเอาส ิทําเหมอืนของฟรี ลํายอง หนองหนิห่าว √
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12 โสดแตใ่นเฟซ Like คอืมาหา Like แม่นผูส้าวทางใด๋ สมบูรณ์ ปากไฟ √

13 คดิถงึจังเลย ไม่เจอะกนันานคดิถงึจังเลย ไมค ์ภริมยพ์ร X

14 นอ้งมากบัคําว่าใช่ บ่เสยีใจเลย ทเีคยอกหัก เมอืได ้ ไหมไทย ใจตะวัน √

15 ใหเ้อนินอ้งว่า..ผูส้าวเกา่ อย่าตกใจเดอ้ ถา้เปิดไลนเ์จอชอืผูส้าว ศริพิร อําไพพงษ์ √

16 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

17 นําตาหยดยังกด like รูเ้ต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได ้ ตา่ย อรทยั √

18 นอ้งเสยีอา้ยไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

19 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

20 นอ้งมผัีวแลว้ สองขาคูน่ ีทมีันเคยเดนิเคยีงอา้ย ดอกออ้ ทุง่ทอง √

21 คอืเจา้เทา่นัน ดนัดน้มาแสนไกล ดว้ยจุดหมายเพอืเป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

22 ฉันกําลงัเป็นตวัแทนของใครหรอืเปลา่วันนฉัีนสาํคญักบัใจเธอหรอืเปลา่ พ ีสะเดดิ √

23 เลอืกคําว่าเจ็บ เก็บไวค้นเดยีว เพงิจะรูว้่าคําว่ารัก ทไีดย้นิไดฟั้ง ตกัแตน ชลดา √

24 สะดวกคยุหรอืเปลา่ เธอเป็นคนดทีมีเีจา้ของ หลงัจากแอบมอง เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

25 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

26 อา้ยพามา เขาพาไป โว.่.โว เป็นยอ้นความไวใ้จ เฮ็ดใหอ้า้ย ลําเพลนิ วงศกร X

27 ย่านรถไฟชนกนั ทบี่กลา้โทรไปย่อนว่าย่านสายมันซอ้นกนั เบลล ์นภิาดา √

28 ชวีติดดีี จัด จา้ ดา ดดั จัด จัด หญงิล ีศรจีุมพล √

29 เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไป ลํายอง หนองหนิห่าว √

30 เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ สมบูรณ์ ปากไฟ √

31 ผัวเกา่ หากว่าเจา้ไดฟั้งเพลงนี ศร สนิชยั √

32 เมยีเกา่ หากว่าอา้ยไดฟั้งเพลงนี หากว่าอา้ยยัง ดอกออ้ ทุง่ทอง √

33 เมอืความฮักเกา่ นอ้งสเิหงาบ่ กอ่นจะปลอ่ยหัวใจเดนิทาง เคยีงขา้ง ศริพิร อําไพพงษ์ √

34 เขาขอไลน ์อา้ยขอลา เฝ้าสง่ไลนพ์่ายรักฝากใหเ้ธอ มนตแ์คน แกน่คนู √

35 ฝืนใจหน่อยไดไ้หม แคม่องตาก็รูว้่าเธอเปลยีนไป ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

36 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

37 อยู่กบัเขาเหงาดว้ยหรอื จบกนัไปไหนว่าจบกนัไง แลว้ทําไม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

38 คําขอจากว่าทคีนถกูทงิ ฟังฉันสกัหนงึนาท ีกอ่นทจีะทงิกนัไป เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

39 ฉันแคเ่หงา เขาแคป่ลอบ อาจเป็นเพราะว่านําตาหยดนัน ทเีปียก ตกัแตน ชลดา √

40 มากอ่นไดห้นา้ มาชา้ไดใ้จ ดกีว่าก็แคม่ากอ่นนอกนันถกูบนัทอนใจ ศริพิร อําไพพงษ์ √

41 หนุ่มโคโยตา้ หนุ่มนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ์ ปากไฟ √

42 จบีเอาสคิะ เขามแีม่พ่อไปขอเอาส ิทําเหมอืนของฟรี ลํายอง หนองหนิห่าว √

43 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีุมพล √

44 เสยีใจกคีรงั ก็ยังเลอืกเธอ เหมอืนความเศรา้ จับเอาใจฉันไปขงั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

45 ไม่รอ้งไห ้ไม่ใชไ่ม่เจ็บ เจ็บแคไ่หน ตอ้งยอมแคไ่หน ใครเขา ตา่ย อรทยั √

46 แคแ่ขกรับเชญิ งานแตง่ทใีดเป็นไดแ้คแ่ขกรับเชญิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

47 ใจบ่มักดี ตงัแตว่ันทเีธอเดนิจากหัวใจ บ่มไีผ ไหมไทย ใจตะวัน √

48 สเิอาผัวใหม่ เมอืย...กะบ่ฮูส้บิอกกบัไผ เขา้นอน ดอกออ้ ทุง่ทอง √

49 เกดิมาเพอืฮักอา้ย อยากสถิามหัวใจเจา้ของ เป็นหยังตอ้งทน กา้นตอง ทุง่เงนิ √

50 ของหมันเป็นของขวัญ สรอ้ยทองเสน้นีเก็บเงนิสามปีจงึได ้ ศร สนิชยั √

คูฮ่ติเพลงดงั ไผ ่พงศธร- มนตแ์คน 2 TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264038 ทําซํา

วันทวีาง 16/9/2564 1 กะไคแหน่แลว้ละ่ เมอืเจา้พอ้ทางหย่างใหม่ ไดพ้อ้ผูใ้หม่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

2 แรงกอ้นสดุทา้ย คยุกบัเม็ดเหงอืทกุเมอืยามลา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

3 เชค็อนิทดีนิแดง กดเชค็อนิ ว่าอยู่หม่องน ีณ เวลายามแลง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

4 สญัญานําตาแม่ คอืจังบาปขชีา้งสบูยา เขา้มายําใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

5 เฮายังคดึคอืกนับ่ คําว่าคดึฮอดหลายทอีา้ยสง่ไปในไลน์ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

6 อา้ยมาสง่ทาง เสน้ทางเพนิใหเ้ฮาหยุดฮักไวส้าํนี มนตแ์คน แกน่คนู √

7 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

8 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

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

10 เตรยีมใจอภยันอ้ง เมอืพบทางตนั อย่าดนัทรุังเลยนาง มนตแ์คน แกน่คนู √

11 ฮักสาวอเีลคโทน อา้ยตามมาเชยีรห์นา้มน สาวอเีลคโทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

12 มนตแ์คนลําซงิ แฟนๆ ผมมนตแ์คนขอบอก ว่าวันนขีอออกไป มนตแ์คน แกน่คนู √

13 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

14 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

15 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

16 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

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

18 สใิหอ้า้ยขาดใจ...พุน้บอ้ ใจดํา ดํา ดํา เอาหยังนอ้ทําหัวใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

19 สาํคญักว่าลมหายใจ เหมอืนเกดิมาเพอืรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

20 บ่อยากเจอหนา้คูก่รณี เธอบ่ตอ้งมาทกัแคอ่ยากถามว่าเป็นยังไง มนตแ์คน แกน่คนู √

21 ไม่มขีอ้แมต้งัแตเ่รมิตน้ สบิ่ถามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

22 โลกยังมผูีช้ายแบบอา้ย หา้มฝนบ่ใหต้กจังใด ๋หา้มใจบ่ใหค้ดิฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

23 คนถอืหมอนยังบ่มี อา้ยถามเจา้แนนอ้งหลา่ เดอืนมถินุา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

24 ผูบ้่าวรถแห่แหย่ลกูสาวเจา้ภาพ บ่ไดด้อกบ่ไดด้อก บ่ไดด้อกบ่ไดด้อก มนตแ์คน แกน่คนู;แพ็กก ีสกลนรี √

25 ฮอยไฟฮอยแฟน เซลฟีกบัอา้ย เมอืบุญบังไฟ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

26 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

27 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

28 บ่พรอ้มแตบ่่แพ ้ ถา้เป็นแผ่นดนิไหว..ก็คงวัดได ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

29 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

30 ใหเ้ขาไปหรอืใหอ้า้ยเจ็บ ซอยถามหัวใจเจา้ใหอ้า้ยแหน่ ว่ายังแคร์ มนตแ์คน แกน่คนู √
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31 ตงัใจแตย่ังไปไม่ถงึ ยอมรับว่าเหนือยแตก่็บ่ยอมถอดใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

32 เบดิแลว้บอ้...ฮัก (Cover) เคยโพสต ์เคยแท็ก ถงึนอ้งอยู่ประจํา มนตแ์คน แกน่คนู √

33 ของหมันเป็นของขวัญ สรอ้ยทองเสน้นีเก็บเงนิสามปีจงึได ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

34 ชวีติเพอืชาต ิหัวใจเพอืเธอ วันเกณฑท์หาร อา้ยจับไดใ้บแดง มนตแ์คน แกน่คนู √

35 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

36 มนตเ์พลงมนตแ์คน นคีอืมนตแ์คน แฟนๆยังจําไดบ้่ มนตแ์คน แกน่คนู √

37 ขวัญใจหนุ่มไกลบา้น ละเวา้จากใจหนุ่มไกลบา้น หลงฮักสาว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

38 ยังคอยทซีอยเดมิ หอ้งเชา่นอ้ยๆ ปากซอยมรีา้นเซเว่น มนตแ์คน แกน่คนู √

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

40 ยังฮักคอืเกา่ ถงึปัจจุบันบ่โทรหากนัคอืวันกอ่น กอ่น มนตแ์คน แกน่คนู √

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

42 โรงงานปิดคดิฮอดนอ้ง เจา้ไปอยู่ไสโทรหายามใดบ่เคยตดิ มนตแ์คน แกน่คนู √

43 ยงิห่างยงิคดิฮอด สบายดหีรอืเปลา่ กนิขา้วแลว้บ่คนดี ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

44 ทงินามาสรา้งฝัน ฝนทมิฟ้า เมอืกลางพรรษานํานาเหอืดหาย มนตแ์คน แกน่คนู √

45 โยนใจถามทาง มแีฟนแลว้บ่ ถา้บ่ มองหาไผอยู่ คนมา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

46 อา้ยฮักเจา้เดอ้ ถงึความฮักสองเฮาสกิา้วไปตอ่บ่ได ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

47 ยางลบหัวใจชอืเสยีสละ ความเป็นเธอ ยังตดิอยู่ในหัวใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

48 แฟนเขาผูส้าวอา้ย เป็นแฟนเขาละ่นอ้นอ้ง ผูส้าวเกา่ชาย มนตแ์คน แกน่คนู √

49 ตามใจแม่เถดินอ้ง ตามใจแม่เจา้เถดิหลา่ ผูเ้พนิเลยีงเฮามา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ X

50 กหุลาบแดง กหุลาบแดงกําลงัอา้ กําลงับาน มนตแ์คน แกน่คนู X

ATOM / MOON & GUM TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD G0564038 ทําซํา

วันทวีาง 23/9/2564 1 Happy Anniversary Happy anniversary baby Happy anniversary ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

2 Werewolf ไม่รู ้ไม่สน ใครเขาถามถงึเธออย่างไร ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

3 ชว่งน ี(Another Version) Hey เธอทําอะไรมาน่ะ ทําไมหนา้ตาดู ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

4 ไม่ใชฉั่น ยังสวยงามเสมอเรอืงเธอกบัฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

5 คดิถงึพไีหม (Cover) คดิถงึพหีน่อยนะกลอยใจพ ีห่างกนัอย่างนี ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

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

7 เจ็บจรงิ ถา้ไม่อยากเจ็บจรงิ อย่ายมิใหผ้ม ไม่อยาก ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

8 พอไหว แตจ่ะเป็นอะไรไหม ถา้ใหฉั้นเก็บเธอไว ้ ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

9 ปลอ่ยปาก เพอืนคนนงึไดเ้ขา้มาถามดว้ยความเป็นห่วง ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

10 Follow ดกึแลว้ แตส่ายตายังมองจอ้งอยู่ ผมเดา ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

เพลยล์สิตฮ์ติตดิบา้น Vol. 2 TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264060 ทําซํา

วันทวีาง 23/9/2564 1 เพอืนเลน่ ไม่เลน่เพอืน(Just Being ...หยุดคดิแบบนี หยุดคดิเลย รูส้กึดทีงัที Tilly Birds;Milli √

2 Friend zone เก็บเอาไวใ้นใจเสมอไม่เคยบอก เก็บเอาไว ้ Three Man Down √

3 ชวัชวีติ ชวัชวีติฉัน จะดหีรอืรา้ยใครตดัสนิกนั COCKTAIL √

4 ดวงเดอืน คนืนีจันทรส์ว่าง แตใ่จฉันมันอา้งวา้ง JOEY;สงกรานต ์รังสรรค์ √

5 ไม่เคยห่างกนั (ล.หอ้งสดุทา้ยหมายเลขอยู่คนเดยีวในคนืเงยีบเหงา หอ้งนไีม่มี แหลม 25 hours √

6 หมดความหมาย ทแีลว้มา อดึอัดทตีอ้งทําเป็นไม่รู ้ POTATO √

7 ฟ้าไม่เป็นใจ รักแทจ้รงิๆมันควรเป็นยังไง ฉันไม่เคย CLASH;Boy LOMOSONIC √

8 คนอบอุ่น ไม่ไดจ้บีเป็นนอ้ง แตไ่ม่รูทํ้าไมเธอมอง LABANOON;โอ๊ต ปราโมทย์ √

9 หลงทาง เหมอืนโลกหยุดหมุน ทกุๆอย่างชา่งเงยีบงัน CLASH √

10 ตายเปลา่ ตอ้งว่ายในนําลําพัง ไดเ้ห็นเธอเป็นประจํา LABANOON;GUNGUN √

11 ครงึชวีติ (ทงัจติใจ) เก็บทกุสงิทเีธอทงิไวเ้ก็บทกุอย่างออก นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

12 คนแบบไหน (ภาพยนตร ์ปลาบนฟ้า) ขา้งบนนัน อากาศมันคงจะดใีชไ่หม มกิซ ์สหภาพ วงศร์าษฎร์ √

13 ยงิใกลย้งิเก็บ เป็นอะไรทําไมหัวใจเตน้แรงขนาดนี I Hate Monday;AUTTA √

14 หา้มใจ (UNLOVEABLE) ทําไมนะทําไมนะชวีติมันตอ้งวุ่นวายแบบนี SIZZY √

15 ทสีดุของฉัน ทุม่เททงัชวีติเพอืใหเ้ธอยอมรับ ทุม่เท ศลิปิน 2021 ราตรี √

16 สายตาหลอกกนัไมได ้ INK WARUNTORN X

17 หา้มใจไม่อยู่(is it you?) ดูๆ เธอไม่เคยจะเขา้ตา เป็นคนธรรมดาที เอติ ภทัรวี X

18 ไม่อยากเป็นเพอืนกบัแฟนเกา่ ทกุๆครงั ความสมัพันธท์มีันจบ มักจะมี BEAN NAPASON X

19 ยังไปไม่ไหว แสงไฟ สอ่งบนทางคอ่ยคอ่ยดบัหายไป เอติ ภทัรวี X

20 นอนไม่หลบั จะเจอใครๆ ไม่เคยจะสบัสน Three Man Down √

21 Swipe เธอใชม่ยัทชีนัเพงิพบเจอ Wanna come มัจฉา โมชมิันน์ √

22 ปลอ่ยปาก เพอืนคนนงึไดเ้ขา้มาถามดว้ยความเป็นห่วง ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

23 บอก เธอคงเหนอืยใชม่ัย เรอืงรักระหว่างเรา CLASH √

24 แลกมาดว้ยความโง่ ฉัน..ไม่ใชค่นทเีธอฝัน ฉันรูถ้งึความจรงิ บอย Peacemaker √

25 How are you ไม่ไดค้ยุกบัเธอมาตงันาน ดว้ยระยะทางเรา OHM Cocktail;NUNA NUENGTHIDA √

26 กลอ่ม (Lullaby) ฝันทคีอยหลอกหลอน ยามเธอนอนหลบัใหล ASIA7 √

27 บังขายถวั อนีีเดนิทางจากอนิเดยี ทงิลกูทงิเมยี Taitosmith √

28 เขา้ฝัน มอง มองเธอมานาน มองเธอจนหัวใจมันรํารอ้ง Tiger Killer √

29 สองมาตรฐาน คดิฉันคดิว่ามันไม่ถกูเทา่ไหร่ กบัการที Only Monday √

30 อยู่ได ้ไดอ้ยู่ (ineednoone) เจอมากคีรงัเรอืงรักๆ เดยีวจะเลา่ให ้ Tilly Birds √

31 กลวัว่าความคดิถงึของฉันจะทํารา้ยเธอจบ จบมาเนนินาน เจ็บมาเทา่ไหร่ และ LOMOSONIC √

32 ไปเถอะเธอ ไปเถอะเธอ ไปททีดีกีว่า หากอยู่กบัฉัน Three Man Down √

33 ดนั...รูส้กึ อยู่ตรงนฉัีนยังอยู่ กบัภาพความทรงจํา I Hate Monday √

34 Run To You ทกุๆครงัท ีlonely ทกุๆครงัทเีสยีใจ มัจฉา โมชมิันน์ √

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

36 ยนิดดีว้ยนะ(Congratulations) หนา้ไทมไ์ลน ์มันเดง้เตอืนขนึมา ว่าปีที HYE √

หนา้ 10/11



37 รูต้วัอกีที รูต้วัอกีททีกุอย่างก็หายไป รูต้วัอกีทกี็ MEYOU √

38 ไม่มอีะไรตอ้งกลวั ชวีติมันไม่ไดง่้ายดาย ตรากตรําตอ้งทํา CLASH;ฟักกลงิ ฮโีร่ √

39 ยุต-ิธรรม เมอืความเป็นธรรมทพี่อเคยสอนว่า Taitosmith √

40 ตํารับยา ภาวนาใหล้มืใครคนททีงิไป The Yers √

41 คกุเขา่(ซรีสี ์Hook รักหมัดหนัก) เพราะอะไร เธอจงึทงิฉันไป ฉันทําให ้ Three Man Down √

42 Friend ไม่ไดแ้ปลว่าแฟน กฎการเป็นเพอืนทดี ีไม่ไดด้เีสมอไป Fool Step √

43 รักครังสดุทา้ย(MY MAGNET) ก็เคยตอ้งทรมานกบัการทตีอ้งเรมิใหม่ LOMOSONIC √

44 คนตวัเล็ก ฉันเคยคดิว่าโลกใบน ีมันกวา้งเกนิไป POTATO √

45 ดอกฟ้า ฉันแคค่นธรรมดา รูด้วี่าตอ้งทําใจ LABANOON √

46 Undo แคเ่สยีวนาททีไีม่ทนัหา้มใจ ปลอ่ยใจไป ป๊อป ปองกลู;Wonderframe √

47 ดงึดนั ฉันก็รักเธอมาตงันานแลว้ และก็รักเธอมาก COCKTAIL;ตกั ศริพิร √

48 So What (โซวอท) เธอเคยบอกว่ารักฉันมากมาย พักนโีทรไป มัจฉา โมชมิันน์ √

49 ฝันถงึแฟนเกา่ ในกลางดกึคนืหนงึฉันฝันถงึเธอ ภาพเธอยัง Three Man Down √

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

TAPE CLASH CRASHING TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD G0164055 ทําซํา

วันทวีาง 30/9/2564 1 ทา้ชน (Crashing) ลกูผูช้ายไม่ดกี็ตาย ไม่ว่าลงนําหรอืว่า CLASH √

2 คา้งคา ไม่ไหว คาใจมาเรอืยมานาน พอสกัที CLASH √

3 มอืทไีรไ้ออุ่น จากวันนัน ทไีดเ้จอกบัเขา ฉันก็พอ CLASH √

4 Flying แมฝั้นมันไกล จะเดนิไปใหส้ดุ CLASH √

5 รอ ฉันเป็นเพยีงเสน้ทางแห่งรักเกา่.. CLASH √

6 ยมิเขา้ไว ้ โอ๊ะโอว.์.นํามันก็แพงตอ้งเปลยีนเป็น CLASH √

7 ขอเจ็บแทน ยอม..ใหเ้ธอทงิไปเจอคนใหม่ๆ CLASH √

8 เธอ เพยีงแคไ่ดเ้จอก็ใจละลาย ก็หวานซะ CLASH √

9 ตวัใหญ่ลม้ดงั ดา่ทงัวัน..บ่นทงัปี..ขม่ทกุท.ี. CLASH √

10 วังวน บ่อยทใีนหัวใจ..เหมอืนไดย้นิเสยีงเธอ CLASH √

11 หยุดไม่ไหวหัวใจตอ้งเดนิตอ่ ถา้ยงิสงูหัวใจก็ยงิสนั ใครจะเป็น CLASH X
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