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เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263078 ทําซํา

วันทวีาง 1/10/2563 1 คดิ(แตไ่ม)่ถงึ(Same Page?) คดิอยู่ทกุวัน คดิอยู่ทกุคนื คดิว่าสกัวัน Tilly Birds √

2 ฝนตกไหม ในคนืทฝีนโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี Three Man Down √

3 ลมืว่าตอ้งลมื(forgot to forget) เธอและฉันเราโอบกอดกนั ในคนืวัน GETSUNOVA √

4 ความหมาย เออืมควา้ เก็บดวงดาวหมดฟ้า ครอบครอง BODYSLAM √

5 วันทฉัีนไม่อยู่(TOMORROW) พรุ่งนี ถา้เธอไม่มฉัีนอยู่ใหรู้ ้ LOMOSONIC √

6 ไรส้ถานะ แมว้่าเราอยู่ใกลช้ดิ แมว้่าเรายังไม่ สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

7 ยมิ บังเอญิมเีรอืงราวใหส้นัไปทงัหัวใจ INSTINCT √

8 คนัก ู(ละครซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) ไม่รูว้่าเรมิเมอืไร มันเรมิทใีคร วชริวชิญ ์ไพศาลกลุวงศ์ √

9 เลอืกคนทเีขารักเรา เธอมาถามว่าเหนอืยไหม ทตีอ้งคอยซบันําตา Three Man Down √

10 ฉันควรจะนอน ฉันควรจะนอน ฉันควรจะนอนไดแ้ลว้ Uefa Hari √

11 ใจสลาย (JAI O) Whal Dolph X

12 NO MAKEUP เธอไม่ตอ้งกลวัไม่หรอกทรีัก เพราะเธอ MEYOU;Ziggavoy √

13 ฉันยอม(Surrender) Moving and Cut;Na Polycat X

14 เจ็บไม่จํา O-Pavee X

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

16 ดไีม่พอ(REAL ME) ถา้ฉันนันมันเลวรา้ย มันไม่ไดด้งัใจ แกงสม้ ธนทตั √

17 แคพ่นีอ้ง (Status) ในตอนนี สถานะของฉันคอือะไร ในตอนนี Tilly Birds √

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

19 จรงิๆมันก็ดี ไม่รูส้ ิฉันจะยมิไดอ้กีทพีรุ่งนหีรอื จน่ีา ด ีณัฐชา เดอซซูา่ √

20 ฟัง ฉันไดย้นิเสยีงเธอ ถามผูค้นมากมาย Sin;ปัณฑพล ประสารราชกจิ √

21 ผ่านตา (Everyday) ฉันเห็นเธอทกุวัน เธอยนืตรงนัน Three Man Down √

22 ตดิกบั (ประกอบซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) เห็นกนัทกุวันเธอกบัฉัน รูก้นัในความตา่ง แม็กซ ์เจนมานะ √

23 ไม่ไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมอืเธอยนืยันออกมาว่า บอย Peacemaker √

24 มคีวามสขุบนความทกุขข์องตวัเอง ก็เคยลองถามในใจฉัน ฉันไดอ้ะไร ดวิ อรุณพงศ ์ชยัวนิติย์ √

25 ปลอ่ย ปลอ่ยความคดิ ทงิไวใ้หใ้จไม่ตอ้งคดิ หนุ่ม กะลา √

26 ดวงใจ เธอเปรยีบดงัเสมอืนดวงใจ ตามตดิตรงีแนบชดิ ปาลม์มี √

27 Happy Ending ถา้วันนันฉันคอยอยู่เคยีงขา้งเธอ จับมอื ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

28 เขยีนในใจ รอ้งในเพลง แมไ้ม่รูว้่าเธออยู่ทไีหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

29 มเีหมอืนไม่มี จะลองบอกเธอว่าไม่รักสกัท ีอยากรูว้่า ลลุา √

30 เขา้ใจได ้ ถงึฉันทําใหเ้ธอมากกว่านี ถงึฉันจะ แบมแบม The Voice √

31 ควันเหงา ในวันทพีบเจอคนมากมายง่ายดายแคป่ลายนวิ โอปอ ประพุทธ์ √

32 ปก (ซรีสี ์BLACKLIST ) ไม่เขา้ใจ ทําไมใครใครก็พูดกนั บอกว่าฉัน แกงสม้ ธนทตั √

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

34 อยู่ได ้ไดอ้ยู่ (ineednoone) เจอมากคีรงัเรอืงรักๆ เดยีวจะเลา่ให ้ Tilly Birds √

35 กลวัว่าความคดิถงึของฉันจะทํารา้ยเธอจบ จบมาเนนินาน เจ็บมาเทา่ไหร่ และ LOMOSONIC √

36 เพราะเวลาทฉัีนรักใคร ปากเธอบอกว่ารัก แตก่ารกระทําของเธอนัน Uefa Hari √

37 ภาวนา พรอ้มเดนิจากไปพรอ้มแลว้ เตรยีมใจ MEYOU √

38 วังวน (LOOP) ONEONE X

39 รูด้วี่าไม่ดี ฉันแคค่นทเีธออาจมองไม่เห็น ฉันแคค่นที GETSUNOVA;YOUNGOHM √

40 ไม่มเีธอไม่ตาย ตอนนีมเีพยีงแคเ่รามสีองคนเทา่นัน แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ;Two Pee √

41 รอ้งไหค้รังสดุทา้ย กวีันเวลาทผี่านอะไรมาดว้ยกนัมากมาย Wonderframe √

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

43 เธอเปลยีนไป(Cover) มันเกดิอะไรในใจระหว่างเรา บอย Peacemaker √

44 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษททํีาใหบ้อบชาํ ขอโทษทยีังใหเ้จ็บ INSTINCT √

45 เทา่ไหร่ไม่จํา เคยเจ็บเคยเสยีใจมาเทา่ไหร่ ฉันลมืไป POTATO √

46 สบายดหีรอื ก็ไม่ไดเ้จอไดค้ยุตงันาน ก็ไม่รู ้ หนุ่ม กะลา √

47 ไม่ไหวอย่าฝืน น่าจะจบกนัไปตงันาน จะไดเ้จ็บตงัแต่ พลพล √

48 ไม่ไดไ้ปตอ่ มันเหลอืเพยีงความรัก ใหเ้ราไดก้อดไว ้ Fool Step √

49 ยนืหนงึ ก็ฉันนันรักเพยีงแตเ่ธอ แตท่กุๆครังที Zuric √

50 หลอกตวัเอง จบแลว้ทเีคยไดร้ักกนั จากวันทเีคยไดร้ัก Ampersand √

51 ภาพเกา่ (Photograph) คดิถงึเมอืตอนทฉัีนตนืนอนและหันไปพบเธอ คชา นนทนันท์ √

52 ตดิตลก เป็นแคค่นททํีาใหเ้ธอหัวเราะเสมอ คนที โอ๊ต ปราโมทย์ √

53 รถคนัเกา่ เบรคเสอืมควันดําไฟทา้ยไม่ดรีถฉันมันเกา่ ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

54 ความคดิถงึทสีง่ไปไม่ถงึ ตงัแตว่ันทเีธอ อยากเดนิ จากไป เพราะใจ Paper Planes √

55 ชวีติหลงัเอ่ยคําลา เพลงเดมิๆ ทเีดมิๆ ความทรงจํา ของเรา Sweet Mullet √

56 ฆา่คนดว้ยมอืเปลา่ คนเราบทจะทงิกนัไป ทําไมง่ายลงทกุวัน Big Ass √

57 กรรม ทรีัก มอีะไรในใจหรอืเปลา่ ทําไมเธอ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

58 เกลยีด พยายามจะลมืทกุๆเรอืงราว The Yers √

59 ห่างกนัสกัเทา่ไร จะอยู่ตรงนี จะรอแคเ่ธอและจะไม่หนี ไปรยา มาลาศรี √

60 คนไม่จําเป็น อยู่ตรงนอียากเป็นคนทเีธอตอ้งการ GETSUNOVA √

ฮติชดัจดัเต็ม 100% Hits
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

รายชอือลับมัเพลง

ประจําเดอืน ตลุาคม พ.ศ.2563
หมายเหตุ * : เอกสารฉบบันไีมส่ามารถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธไิด้
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เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263073 ทําซํา

วันทวีาง 1/10/2563 1 มะลอ่งกอ่งแกง่ พจน ์สายอนิดี X

2 บักแตงโม โอ.้.นันมันบักแตงโม โอ.้.นันมันบัก วงฮันแนว X

3 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

4 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลยีนใจอา้ย ตา่ย อรทยั √

5 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

6 มันเป็นย่อนหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีว่าเจา้มผูีใ้หม่แลว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

7 สเตตสับ่เคยเปลยีน โพสตฮ์ักเจา้มอืละ่สหีา้เทอื บ่เคยเบอื ไมค ์ภริมยพ์ร √

8 ชอบแบบนี หนามเตย สะแบงบนิ X

9 เมาทกุขวดเจ็บปวดทกุเพลง ดโูอ-เมย์ X

10 จากไปอย่างสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพอืดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

11 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

12 แพน็้อค ตา้ร ์ตจว. X

13 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

14 สงัหารหมู่ SODA5 (โซดาไฟ) X

15 อหียัง (Why) ฐา ขนษิ X

16 นอ้งเกง่กะดอ้ ทอีา้ยเห็นนอ้งเป็นบ่สว่งก็แคอ่าการ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

17 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

18 ยังใหห้น่อยไปอกีบอ้ อยากหอมแกม้กะใหแ้ลว้ อยากเฮ็ดหยังกะให ้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

19 ดแูลกนัดีๆ เดอ้ เตะ๊ ตระกลูตอ X

20 มักอา้ยหลายเดอ้ เฮ็ดตาสมัตาหวานหลอกลอ่ใหน้อ้งตายใจ กวาง จริพรรณ X

21 ฮัก ฮัก ฮัก หนงิ ตน้ไมม้วิสคิ X

22 นักเลงบ่ย่าน ณ เวลานีทหีนา้ฮา้นหมอลํา สถานการณ์ ลําเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

23 นางฟ้าหนา้รถแห่ เสยีงกลอนสนัน หลงัคาสนัตกึๆ ปลกุใจ เตา๋ ภศูลิป์ √

24 มานอนนาเดอ้ เหนอืยแนบ่นอ้ผูส้าว เฮ็ดโอทจีนว่าบ่ได ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

25 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

26 ใหน้านกว่าทเีคย เพราะเชอืว่าเขามจีรงิ แตก่็ไม่รูเ้ขา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

27 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

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

29 บ่กลา้ทอ้ พ่อแม่ยังจน ตสั ชนะชยั X

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

31 แคค่นคยุ ลําไย ไหทองคํา X

32 เจ็บหนักวทิยา ยนืปาดนําตาเขา้แถวเคารพธงชาติ เบลล ์นภิาดา √

33 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

34 ตะดนไป่ ขนับ่เห็นกบัตากะคงบ่เชอืว่านอ้งตวักนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

35 บ่น่าเฮ็ดกนัดอก น่าสบิอกว่าจบ น่าสบิอกว่าเซาคบกนัโลด ตร ีชยัณรงค์ √

36 สอ่งเฟส เตะ๊ ตระกลูตอ X

37 มงึเป็นบา้ติ มงึเป็นบา้ตบิักหัวใจ สฮิักเขาไปใหไ้ด ้ ลําเพลนิ วงศกร √

38 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

39 นอ้งง่ายกบัอา้ยผูเ้ดยีว ลําไย ไหทองคํา X

40 ขดีอันตราย ออย แสงศลิป์ X

41 บุญเกา่ ความฮักของคนสเิกดิขนึได ้ก็ยอ้นว่าใจ ลําเพลนิ วงศกร √

42 สอ่หลอ่แสแ่หล่ มอืนีเซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟังเพลงฮา้นเกา่ ตกัแตน ชลดา √

43 ซกังักงัก ผูบ้่าวเจา้อยู่บา้นใด ๋ผูบ้่าวเจา้มา หญงิล ีศรจีุมพล √

44 เลกิกบัอา้ยมันง่ายกว่า เหลา้มันดตีอ่ใจ แตม่ันกะทํารา้ยตบั กะสา่ง ลํายอง หนองหนิห่าว √

45 #ขอแท็กแฟนเกา่ ตา้ร ์ตจว. X

46 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

47 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

48 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

49 อา้ยตวัว่าฮักนอ้ง บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

50 ผ่านมาแคใ่หจํ้า เธอแคเ่พยีงหลงทางอา้ยแคย่่างเขา้มา กา้นตอง ทุง่เงนิ √

51 งานแตง่คนจน ขอบคณุทยีังฮักกนั ขอบคณุทยีังบ่ลมื มนตแ์คน แกน่คนู √

52 มันแปลว่าฮัก ไผว่าโงไ่ผว่าบ่เจยีมตวั...กะสา่ง ตร ีชยัณรงค์ √

53 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กบัเธอ ใจยังอ่อนแอ ยังแพค้ําว่าคดิถงึ เอนิขวัญ วรัญญา √

54 จากสาํคญั เป็นสาํรอง ไสละ่ ไสละ่ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทา่ใด ตา่ย อรทยั √

55 ตน้ทางคอืฮัก ปลายทางคอืเฮา เบงิทางสไิปคอืไกลแทน้อ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

56 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

57 นอ้งฮักเขา ตอนอา้ยบ่ฮัก นอ้งฮักเขาตอนใด ๋มันจุกเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

58 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

59 เคงิใจ สบิบา้นสา่ หา้บา้นลอื ว่าอา้ยบ่คอืเกา่ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

60 ไผ ง่ายๆแบบนีเลยนอ้ ถมิกนัจอ้ๆจังซกีะได ้ ตร ีชยัณรงค์ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263077 ทําซํา

วันทวีาง 8/10/2563 1 บุพเพสนันวิาส ศรัณยู วนัิยพานชิ (ไอซ)์ X

2 ออเจา้เอย พที พล X

3 เธอหนอเธอ แนน วาทยิา รวยนริัตน์ X

4 เพยีงสบตา ลเิดยี ศรัณยร์ัชต ์วสิทุธธิาดา X

5 ผดิหรอืทรีักเธอ ใหม่ เจรญิปุระ X

6 ใจสเีทา เจมส ์จริายุ X

7 ถา้เลอืกได ้ แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ X

อสีานฮติตดิห ู: ไทบา้นฮติเกรด A
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

Best Soundtrack Hits Forever Hits
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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8 สญัญากาสะลอง ศรัณยู วนัิยพานชิ (ไอซ)์ X

9 สญัญากบัคําว่ารอ เตน้ นรารักษ์ ใจบํารุง X

10 รักทอียากลมื(ล.ใบไมท้ปีลดิปลวิ) ปลดิปลวิเควง้ควา้ง ชวีติฉันดงัใบไม ้ จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู X

11 หัวใจคนรอ(ละครพษิสวาท) อยากจะรูท้เีธอนันไป มเีหตผุลอะไร พรนี รวสิรารัตน ์พบิูลภานุวัธน √

12 คดิถงึ (ละครนางชฎา) คนเดยีวทคีดิถงึ ทรีักเธอเป็นดงัดวงใจ ลเิดยี ศรัณยร์ัชต ์วสิทุธธิาดา √

13 อยากบอกรัก (ละครใยกลัยา) วันเวลา หมุนความเดยีวดาย ผ่านใจ ภทัรเดช สงวนความด;ีเมลดา สศุรี √

14 คนแพท้ไีม่มนํีาตา(ล.อย่าลมืฉัน) อาจดเูหมอืนฉันไม่มหีัวใจ ทคีอยแต่ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

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

16 เพราะหัวใจเป็นของเธอ นานไม่รูว้่าแตไ่หน ทฉัีนไม่รูส้กึรักใคร Yes'sir Days √

17 กอ่นจะรักไปกว่านี(ล.เลห่ร์ต)ี คนทอี่อนและลา้ มเีธอเขา้มาในวันเหงาๆ ดวิ อรุณพงศ ์ชยัวนิติย์ √

18 ไม่มเีธอไม่ตาย ตอนนีมเีพยีงแคเ่รามสีองคนเทา่นัน แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ;Two Pee √

19 ในฤดทูตีา่งไป เหมอืนดงัลมพายุกําลงักระหนําหัวใจ ซลิว ีภาวดิา มอรจิจิ √

20 ผูห้ญงิโง่ๆ ทยีอมเธอง่ายๆ(ละครเมยีแตง่รูบ้า้งไหมฉันรักเธอมาก ใหเ้ธอคนเดยีว ปนัดดา เรอืงวุฒิ √

21 จุดอ่อนของฉันอยู่ทหีัวใจ (ละครสวรรคฯ์รูต้วัด ีว่าทําตวัไม่เหมอืนใคร คดิอะไร อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์ √

22 รักแทอ้ยู่เหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯเวลาทลีว่งเลย นันทําใหค้นเปลยีนไป โดม THE STAR 8 √

23 ถา้หากไม่รัก (ละคร4หัวใจแห่งขนุเขา สายตาทมีองฉัน ฟ้องว่าใจเธอคดิว่าฉัน ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE √

24 ใหร้ักเดนิทางมาเจอกนั(ล.4หัวใจแห่งขนุเขาตน้เหตขุองความเสยีใจ ก็คอืความจรงิ DA endorphine √

25 เธอคอืดวงใจของฉัน (ละคร4หัวใจแห่งขนุเขาเคยไม่มเีหตผุลและเป็นเหมอืนไฟ อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์ √

26 กลบัมาเป็นเหมอืนเดมิไดไ้หม (ล.เกมรา้ยฯทําไมสายตาเย็นชา เวลาทเีราเจอกนั Crescendo √

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

28 รักใหพ้อด ี(ละครบัลลงักเ์มฆ) ไม่แปลกถา้เธอจะเรมิทอ้ เมอืจุดหมาย ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

29 คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ...(ล.รักออกอากาศคดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ ไม่เจอะเจอ เข็มอัปสร สริสิขุะ (เชอร)ี √

30 มาทนัเวลาพอดี ฉันกลวัฝนตก ฉันกลวัฟ้ารอ้ง ฉันกลวัรถตดิ มุก วรนษิฐ ์ถาวรวงศ์ √

31 หัวใจตรงกนั (ละครสตูรเสน่หา) อยากมสีกัคนทอียู่ดแูลกนั ตอบโจทย์ ฟาเรนไฮธ์ √

32 อาการรัก (ล.ธรณีนนีใีครครอง) ใจมันลอยทงัวัน นีฉันกําลงัเป็นอะไร ญาญ่า อุรัสยา เสปอรปั์นด์ √

33 ใหร้ักมันโตในใจ (ล.ธรณีนนีใีครครอง แอบมองทกุวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชน ์คกูมิยิะ √

34 ใหฉั้นดแูลเธอ (ละครผูใ้หญ่ลกีบันางมาก็เป็นคนธรรมดา ไม่พเิศษ ก็เป็นคนที รณเดช วงศาโรจน ์(แหนม) √

35 ทรีัก ทตีรงนนัีนมแีตค่วามรัก ตงัแตว่ัน ปราโมทย ์ปาทาน √

36 เธอไม่เคยรู ้[ชายไม่จรงิฯ] รักเธอแตเ่ธอไม่เคยรู ้ฉันรักเธออยู่ ใหม่ ดาวกิา √

37 คอืเธอ (ละครรอยมาร) ทกุคนืไม่ยอมหลบั ไม่รูเ้ป็นเพราะอะไร บอย Peacemaker √

38 พรหมลขิติ (ละครวนดิา) พรหมลขิติบันดาลชกัพา ท ีJetset'er X

39 คนธรรมดา (ละครสตูรเสน่หา) เธอไม่ตอ้งกลวั ไม่ตอ้งหวันไหว ชนิวุฒ อนิทรคสูนิ (ชนิ) √

40 รักเธออยู่ด ี(ประกอบละครปัญญาชนกน้ครัวรักเธอ เธอไม่รู ้อยู่อย่างคนทไีม่มี โตโน่ ภาคนิ คําวลิยัศกัด ิ √

41 ยอมแลว้ทกุอย่าง(ล.รักน.ี..เจ๊จัดให)้ เกดิมาเป็นคน เป็นตวัเป็นตนจนป่านนี โฬม พัชฏะ นามปาน √

42 เมอืไหร่จะไดพ้บเธอ (ละครพรพรหมอลเวงจะเหตเุพราะอะไร ททํีาใหฉั้น ภรูติ ภริมยภ์กัดี √

43 อยากใหเ้ธอไดย้นิหัวใจ (ล.พรพรหมอลเวงทรมานไปทงัหัวใจ ทกุครงัทเีรา Yes'sir Days;ฟิลม์ บงกช เจรญิธรรม √

44 คนเดยีวเทา่นัน (ละครตน้รักรมิรัว) เขา้ใจบา้งไหม ว่ามันยากเย็นสกัเทา่ไร บอย Peacemaker √

45 ฉันก็รักของฉัน (ล.สามตีตีรา) เสยีใจคนๆน ีไม่ใชข่องเธอ ไดโ้ปรด นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

46 พูดอะไรไม่ไดส้กัอย่าง (ละครสาม)ี เก็บไวเ้รอืยไป เก็บเอาไวใ้นใจเรอืยไป ฟิลม์ บงกช เจรญิธรรม √

47 นาฬกิาตาย (ละครตะวันเดอืด) ใบไมม้ันยังผลดัใบ เปลยีนผันตามฤดกูาล ญาญ่า อุรัสยา เสปอรปั์นด์ √

48 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบอืทตีอ้งแสดงแกลง้ทําเป็น ไม่สนใจ ZEAL √

49 เพยีงชายคนนี (ไม่ใชผู่ว้เิศษ) ฉันไม่ใชผู่ว้เิศษทจีะเสก INSTINCT √

50 ใจกลางความรูส้กึดดีี แมแ้ละถงึแมว้ันเวลาผ่านเพยีงไหน จริากร สมพทิกัษ์ (เอ๊ะ);วนิ Potato √

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

52 รักดีๆ ไม่มขีาย (ละครรักเกดิในตลาดสดรับไหมครับ ความรักดีๆ ทไีม่มขีาย โจ๊ก SO COOL √

53 หยุดหายใจง่ายกว่า (ล.รักเกดิในตลาดสดรูอ้ยู่แกใ่จ ว่าเรานันไม่มสีทิธิ กะลา √

54 แสนลา้นนาท ี(ล.วันหนงึจะเป็นซปุตารจ์ะเป็นดาวดวงใดทปีลายฟ้า..จะเป็นรุง้ พุฒชิยั เกษตรสนิ (พุฒ)ิ √

55 สนิสดุสกัท ี(ละครสวรรคเ์บยีง) เจ็บมานานแคไ่หน จะตอ้งเจ็บไปอกีนาน ปนัดดา เรอืงวุฒิ √

56 คนไม่น่าสงสาร ผดิมัย ทไีม่เคยเรยีกรอ้งอะไร ผดิมัย ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน) √

57 หยุดบอกเลกิกนัเสยีที ก็รูด้ทีกุทกุอย่าง ว่าความจรงิเป็น นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

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

59 นางฟ้าหรอืปีศาจ (ล.สงครามนางงาม เธอ เปรยีบดงัเพชรเม็ดงามนําหนงึ ควิ สวุรีะ บุญรอด √

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

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263047 ทําซํา

วันทวีาง 8/10/2563 1 เทปมว้นนัน ยังเก็บเอาไวเ้รอืยมา ชว่งเวลาทเีราใช ้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

2 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

3 กอดคนนอกใจ บ่ไดโ้ดนหลอกแตถ่กูนอกใจ ถงึจับบ่ได ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

4 รอสายใจสงัมา อยากถกูโทรหาเพราะว่าคดิถงึ ไม่ใช่ ตา่ย อรทยั √

5 ความจําเรอืงเจา้ เป็นจังใดน๋อ้ เจา้จากไป อยู่ไสนอ้ ไหมไทย ใจตะวัน √

6 แฟนเขาผูส้าวอา้ย เป็นแฟนเขาละ่นอ้นอ้ง ผูส้าวเกา่ชาย ลําเพลนิ วงศกร √

7 สญัญาปลาขอ่น ลมพัดขา้วดอ หัวใจอา้ยรอฟังขา่ว ศริพิร อําไพพงษ์ √

8 ผมไม่ไดเ้จา้ชู ้ ไม่ไดเ้จา้ชู ้เพยีงแตเ่สยีรูค้นบ่อย เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

9 กนิจุ๊บจบิ เศรา้ เศรา้ เศรา้ รักเราเขามปีีกบนิ เปาวล ีพรพมิล √

10 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไหมไทย ใจตะวัน √

11 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ไมค ์ภริมยพ์ร X

12 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด หญงิล ีศรจีุมพล √

13 ขอปรกึษาเธอแน เธอ...เฮามเีรอืงปรกึษาเธอแน กะคอืเฮาแอบ มนีตรา อนิทริา √

14 ...ก็ยังคดิถงึ ดา ดา ดา่ ดา้ ดา...คนดอีย่างเธอทเีป็น เบลล ์นภิาดา √

15 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป เอนิขวัญ วรัญญา √

16 ฮักสาวอเีลคโทน อา้ยตามมาเชยีรห์นา้มน สาวอเีลคโทน ลํายอง หนองหนิห่าว √

แกรมมโีกลด ์25 ปี แหง่ความผกูพนั ฉ
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

หนา้ 3/7



17 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ดอกออ้ ทุง่ทอง √

18 หมอนใบเกา่ ทตีรงนเีคยมสีองเฮา เคยเป็นเงา จกัจนั วันวสิา X

19 รักจนไม่รูจ้ะรักยังไง มันเกดิอะไร กบัความรักเรา เหมอืนมี มวิส ์อรภสัญาน ์สกุใส √

20 ฝืนใจหน่อยไดไ้หม แคม่องตาก็รูว้่าเธอเปลยีนไป รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

21 เกลยีดความคดิถงึ เวลาทเีจอเธอในสายไม่ชอบสกันดิ เทห่ ์อุเทน พรหมมนิทร์ √

22 รอ้งไหส้องหน วันนฉัีนตอ้งรอ้งไหส้องหน จอมขวัญ กลัยา √

23 กรุณาฟังใหจ้บ มเีวลาสกัสองสามนาทไีหม ถา้เธอไม่ยุ่ง แพรวา พัชรี √

24 รักแฟนเกา่มากเทา่ไร จะรักแฟนใหม่ใหม้ากกวเป็นเธอไดไ้หม เขา้มาดามใจฉันที อสิร ์อสิรพงศ์ √

25 รักคนโทรมาจังเลย จากวันทรีอ พ.ศ.ทใีจคดิถงึ แป้งรํา ศวินารี √

26 บังเอญิมหีัวใจ ยังลมืเธอไม่ไดต้อ้งคอยโทรไปถามขา่ว เจมส ์จตรุงค์ √

27 ขอโทษทลีมืบ่ได ้ หัวใจบ่เคยเดนิลงซน้ วกวนเดนิบ่เคย Nakedeyes √

28 ฉันกําลงัเป็นตวัแทนของใครหรอืเปลา่วันนฉัีนสาํคญักบัใจเธอหรอืเปลา่ เลง้ ศรันยกนัย์ √

29 วอนพ่อขนุ กราบพ่อขนุราม ผมมาตามผูห้ญงิคนหนงึ เสถยีร ทํามอื √

30 ยังไม่ตายอกีหรอื ยังไม่ตายอกีเรอะ ถอ้ยคําทเีธอทกัทาย ตะ๊ กติตศิกัด ิไชยชนะ √

31 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ เตา๋ ภศูลิป์ √

32 อยู่กบัเขาเหงาดว้ยหรอื จบกนัไปไหนว่าจบกนัไง แลว้ทําไม เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

33 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

34 เสยีงแคนจากแมนชนั ไดย้นิเสยีงแคนดงัลอยแลน่มาจากแมนชนั เวยีง นฤมล √

35 ไม่มขีอ้แมต้งัแตเ่รมิตน้ สบิ่ถามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย เอกราช สวุรรณภมูิ √

36 รักคณุยงิกว่าใคร รักคณุเสยียงิกว่าใคร ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

37 สงันําตาไม่ได ้ เป็นแคค่นทเีคยสาํคญั เป็นความฝันทเีกอืบ ดวงจันทร ์สวุรรณี √

38 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง แสน (นากา) √

39 ฟ้าผ่ากลางใจ สองเฮาฮักกนั รักกนัมานานหลายปี ศร สนิชยั √

40 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน เอกพล มนตต์ระการ √

41 สาวกระโปรงเหยีน สาวกระโปรงเหยีนมอืนีไปเรยีนแลว้บ่ สม้ พฤกษา √

42 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา กลว้ย แสตมป์ √

43 รักไดค้รังละคน เชอืใจไดค้นละครัง ขอโทษทําไม เมอืใจเธอนันไม่รูส้กึผดิ ฮาย ชตุมิา √

44 ดถูวัะ ดถูวัะ ดถูวัะ ดถูวัะ ดแูกทําฉันได ้อยู่อยู่ แชม่ แชม่รัมย์ √

45 คนทรีอคอย ไดม้าพบเธอ จงึรูว้่าเจอคําตอบ โอภาส ทศพร (อ๊อด) √

46 ขอคนรูใ้จ กลบับา้นเย็นนอียากมคีนซบัเหงอืให ้ พรชยั วรรณศรี √

47 หนาวแสงนีออน มองดาวใสผ่านใจเต็มฝัน คนอยู่ทางบา้น ไมเ้มอืง √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0563009 ทําซํา

วันทวีาง 15/10/2563 1 สงิหค์ะนองลํา cover เขาฟังบอดสีะแลมๆ หมู่เฮามักแจมลกูคอ เบยีร ์พรอ้มพงษ์;ลําเพลนิ วงศกร √

2 ผูบ้่าวทรงโจร แจ๊ค เด ้ลายไทย อนิดี X

3 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบ่สน ฝนตกก็บ่แคร์ หญงิล ีศรจีุมพล √

4 แอวลนัปัด ปรมิ ลายไทย X

5 อย่าคดิมากตลิะ่ ไม่เอาน่ะอย่าคดิมากไม่เอาน่ะ เจมส ์จตรุงค์ √

6 โรคซมึเหลา้ บ่อยากเหลอืเศษซากความฮัก ใหอุ้กอัง ลําเพลนิ วงศกร √

7 เวา้บ่ป่อง เรอืงของเฮากระจบไปโดนละ่เด ้อา้ยกะเท กา้นตอง ทุง่เงนิ √

8 ผูส้าวเกา่ เป็นจังได ๋สบายดบี่นาง จงัแมนงาม เตา๋ ภศูลิป์ √

9 เหตผุลททีนเจ็บ มอืใดน๋อ้อา้ยจะพอ เห็นว่ารูปหลอ่ ตร ีชยัณรงค์ √

10 คอืเธอใชไ่หม (ล.รักสบิลอ้ รอสบิโมง)นานเนนินานแคไ่หน ทคีําว่ารัก ตมูตาม ยุทธนา เปืองกลาง;แนท อนพิร √

11 รักนะตา้ววาฬ นุ๊ก ธนดล;ป๊าย ปาย โอรโิอ ้ X

12 รอเจา้คสิ ลอด ออนเดอะร็อค;เตย้ อภวิัฒน์ X

13 ฟีคแบคจากนอ้ง ละว่าอา้ยเอ๋ย คนหลอ่ อา้ยมผีุส้าวแลว้บ่ พจิักษณ์ อ่วงอารยี ์(แทนไท) √

14 พไีท I Love You ปวดหัวกนิยาแกป้วดหาย แลว้ถา้คนปวดใจ หญงิล ีศรจีุมพล √

15 โสดผัวทงิ กลว้ย คลองหอยโขง่ X

16 ห่างหน่อยถอยนดิโควดิ-19 ถอยห่างไปนดิอกีนดินันแหละ เปาวล ีพรพมิล √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263076 ทําซํา

วันทวีาง 15/10/2563 1 อา้ว บบีเขา้ไป บบีนําตาแลว้บบีมอืฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

2 ดใีจดว้ยนะ (Glad) INK WARUNTORN X

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

4 ฝนตกไหม ในคนืทฝีนโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี Three Man Down √

5 ซอ่นกลนิ ลมอ่อนพัดโชยมา นําตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี √

6 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทกุวันอยู่ตรงนี หนุ่ม กะลา √

7 มผีลตอ่หัวใจ นนท ์ธนนท์ X

8 คํายนิดี ฉันมายนิดใีหก้บัรักทสีดใส ยนิดทีเีธอ KLEAR √

9 คูช่วีติ เธอคอืทกุสงิ ในความจรงิในความฝัน COCKTAIL √

10 คนถกูทงิ ไม่อยากใหฉั้นเศรา้ใจ ไม่อยากให ้ หมู MUZU √

11 หลอกใหร้ัก ใชไ่หม นีเธอไม่รักกนัเลย ใชไ่หม THE MOUSSES √

12 เชอืกวเิศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเ้วลากม้หนา้รับกรรม LABANOON √

13 ไกลแคไ่หน คอื ใกล ้ พยายามจะทําวธิตีา่งๆใหเ้ธอนันรักฉัน GETSUNOVA √

14 คงไม่ทนั สงกรานต ์รังสรรค์ X

15 ปลอ่ย เก็บอารมณ์ เก็บเอาเรอืงราวนันทงิไป ป๊อป ปองกลู √

16 เมอืวาน ผูค้น ตา่งบอกฉันก็บอก ว่ามันนานแลว้ โอ๊ต ปราโมทย์ √

17 เพราะความรักมันไม่เลอืกเวลาเกดิ เพราะอดตีทเีคยผ่านมา เพราะนําตา LOMOSONIC √

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

19 ไม่เคย ฉันไม่เคยรู ้คนทสีาํคญั นันมคีา่ 25 Hours √

ลกูทุง่ฮติตดิดาว 8
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

เพลงฮติวงเลา่ : ดกีรฮีติแรงเป็นลา้น
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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20 ทะเลสดีํา ช.ทะเลสดีํา ไม่มแีสงไฟ มองไม่เห็นทาง ลลุา;อทิธพิงศ ์กฤดากร ณ อยุธยา √

21 คําอธษิฐานดว้ยนําตา นาฬกิายังเดนิและหมุนอยู่ทกุวัน เพยีงแต่ โดม THE STAR 8 √

22 ไม่มเีธอไม่ตาย ตอนนีมเีพยีงแคเ่รามสีองคนเทา่นัน แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ;Two Pee √

23 เนือคู่ เนือคู ่ฉันยังไม่เกดิซกัท ีและดู บอย Peacemaker √

24 โปรดสง่ใครมารักฉันที จะตอ้งเหงากนั อกีนานไหม INSTINCT √

25 ไม่ธรรมดา คนธรรมดาทไีม่ธรรมดา เคยเดนิตามหา สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

26 ครงึใจ แมว้่าเขาจะทงิเธอไป หัวใจเธอมแีตเ่ขา กนั นภทัร √

27 ยงิรักยงิห่าง เหตผุลเป็นรอ้ยเป็นพันทเีจอ ทําใหเ้ธอ สงิโต นําโชค √

28 คดิไปเอง ห่างไกล จากทคีดิทใีฝ่ฝัน หยดนําตา NOS √

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

30 จากนีไปจนนริันดร์ แคไ่ดม้องตาเธอในวันนัน จากทเีรา จริากร สมพทิกัษ์ (เอ๊ะ) √

31 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศทมีองไม่เห็น ใชว่่ามันไม่มี อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์ √

32 การเดนิทาง(Backpack) ชาต ิสชุาต ิ(The Voice) X

33 เพยีงหนงึครงั จากวันทเีดนิจากลา สนิสดุคําว่าสองเรา The Yers √

34 นาที จบลงไปแลว้หยุดเธอกบัฉัน แตม่ันทนไม่ไหว ว่าน ธนกฤต พานชิวทิย์ √

35 ขอบคณุทรีักกนั Medium Version ฉันเคยเกอืบพลาดสงิทดีทีสีดุในชวีติ POTATO √

36 ขหีงึ ยมิใหก้บัฉันหน่อย แคห่งึเล็กนอ้ย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

37 คดิฮอด คลา้ยจันทราทอีับแสง ลา้นดวงดาวมดืมน BODYSLAM;ศริพิร อําไพพงษ์ √

38 นักมายากล รัตตกิาลร่าเรงิกอ้งคํารามเบกิฟ้า PARADOX √

39 โรคประจําตวั โดนเธอเฝ้ามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

40 ผมเป็นของคณุไปแลว้ นแีหละ่ทใีจใฝ่หา นางฟ้าก็ยังสูค้ณุ บ ีสกุฤษฏ ิวเิศษแกว้ √

41 ครงัหนงึ...เราเคยรักกนั เธออาจเหนอืยกบัสงิทเีรานันเป็นอยู่ DA endorphine √

42 เหนอืยไหมหัวใจ (Acoustic Version)เธอเป็นอย่างไรจากวันทสีองเราไกลห่าง Retrospect;feat.ว่าน วันวาน √

43 สภาวะหัวใจลม้เหลวเฉียบพลนั ก็เคยเห็นใครบางคนมนํีาตาคกุเขา่ Sweet Mullet √

44 สองรัก แตก่อ่นแตไ่ร เขา้ใจ ว่าการเป็นคนรัก ZEAL √

45 ขา้นอ้ยสมควรตาย โลกใบนี เหมอืนมคีําสาปใหค้น ทกุคน Big Ass √

46 เลยีงสง่ เธอไปไม่ลาสกัคํา ไม่ทนัไดเ้ตรยีมใจ SO COOL √

47 จรงิใจไม่จรงิจัง เธอไม่เคยโกหกอะไรฉันเลย เธอไม่เคย Pancake √

48 เธอเกง่เรอืงลมื ฉันเกง่เรอืงจํา เชอืคนใจงา่ยก็มแีตเ่หนอืยหัวใจ 7 DAYS CRAZY √

49 เกลยีดความกลวั ทําไมเพงิมาบอกตอนน ีทําไมรูส้กึดี PARATA √

50 เพงิรูห้ัวใจตวัเอง(ล.รอ้ยเลห่เ์สน่หร์า้ ฉัน..เหมอืนคนไม่มหีัวใจ ทคีอยหลอกเธอ โตโน่ ภาคนิ คําวลิยัศกัด ิ √

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

52 คนเบอืงหลงั เขาก็รูว้่าเธอมใีคร..และก็รูว้่าฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

53 ไม่รัก...ไม่ตอ้ง ยากแคไ่หนทตีอ้งลบเธอจากสมอง นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

54 เพลงทฉัีนไม่ไดแ้ตง่(ภ.SuckSeedห่วยขนัฯอาจไม่เพราะ ไม่เหมอืนเพลงทวัไป NO MORE TEAR √

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

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

57 คนเดนิถนน เธองามเหลอืเกนิ เธองามซงึตากว่าใคร พลพล √

58 ผูช้นะ หากชวีติคอืการดนิรน คนหนงึคน เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

59 กอดจูบลบูคลํา วง L.ก.ฮ. X

60 มหาลยัวัวชน วงพัทลงุ X

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263040 ทําซํา

วันทวีาง 15/10/2563 1 ตกลงฉันคดิไปเองใชไ่หม มันคงจะธรรมดา ทเีธอนันทําดกีบัใคร ไบรท์ วชริวชิญ์ √

2 คนัก ู(ละครซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) ไม่รูว้่าเรมิเมอืไร มันเรมิทใีคร วชริวชิญ ์ไพศาลกลุวงศ์ √

3 ตดิกบั (ประกอบซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) เห็นกนัทกุวันเธอกบัฉัน รูก้นัในความตา่ง แม็กซ ์เจนมานะ √

4 เธอทําใหฉั้นโชคดี มันยังคงเป็นเธอทคีอยเดนิจับมอื ยังคง ครสิ พรีวัส แสงโพธริัตน;์สงิโต ปราชญา เรอืงโรจน√์

5 ไม่มนียิาม เคยมบีางคนเขาบอกฉัน นยิามความรัก เต ตะวัน;นวิ ฐติภิมู ิ √

6 ตอ่ใหเ้ป็นจูบสดุทา้ย เคยไหม ทเีธออยากไปทแีห่งหนงึทมีันไกล ฟลุค๊ กวนิ √

7 ความเงยีบดงัทสีดุ มคีําบางคําทเีก็บเงยีบงัน คอยเฝ้ารอวันที ออฟ จุมพล อดลุกติพิร;กนั อรรถพันธ ์พูลสวัสดิ √

8 Sky ครงัหนงึ เหนือยลา้ แตว่่าไม่ถอดใจ ครสิ พรีวัส แสงโพธริัตน์ √

9 ใหร้ักปรากฎตวั มใีครคนหนงึทอียู่ขา้งๆ ดว้ยความ สงิโต ปราชญา เรอืงโรจน์ √

10 จะยอมใหเ้ธอคนเดยีว(ซรีสี ์ENDLESS LOVEอยากพูดใหเ้ธอไดรู้ ้ว่าเธอมคีา่แคไ่หน นนท ์ธนนท์ √

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

12 เขา้ใจใชไ่หม รูม้ยั ทกุครงัตอนทเีธอมองสบตา เฟียด พัทธดนย ์จันทรเ์งนิ √

13 Best For You มองทฉัีน และเธอโปรดลมืเมอืวานเถอะ ไอซ ์พารสิ √

14 Empty King มแีตค่วามว่างเปลา่ ทา่มกลางดวงดาว เจเจ กฤษณภมูิ √

15 Color Blind หยุดมองไม่ไดเ้ลย Love is Colourful กปัตนั ชลธร คงยงิยง √

16 YOUniverse(จักรวาลเธอ) สบตากนัเพยีงไม่นาน จะตกหลมุรักกนัไดไ้หม นนน กรภทัร ์เกดิพันธุ์ √

17 ยงิรักยงิเจ็บ พยายามทําใจ ทอ่งเอาไวเ้ลย ครสิ พรีวัส แสงโพธริัตน์ √

18 รักเธอคนเดยีว (ONE LOVE) ถา้ฉันนเีป็นคนธรรมดาทวัไป ไม่ใชภ่าพ ณัฐ ศกัดาทร √

19 คนไม่โชคดทีโีชคด(ีlucky man) One Nightฉันไม่รูว้่าเพราะอะไร แมร้อบกายนัน ครสิ พรีวัส แสงโพธริัตน์ √

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

21 คําตอบอยู่ทหีัวใจ(ซรีสี ์Sotus S) มันดแีคไ่หนทเีรานันไดร้ักกนั ตน้ ธนษิต √

22 เชอืว่ารักแทม้อียู่จรงิ(ซรีสี ์Make It) ฉันไม่รูว้่านานเทา่ไหร่ จะไดพ้บความจรงิ กนั อชริวชิย ์สาลวิรรธนะ √

23 สูซ้า่ จะชอบไม่ชอบ จะถกูใจก็ยังไม่รู ้ ซงิค ์หฤษฎ ์ชวิการุณ;เฟียด พัทธดนย ์จันทรเ์งนิ √

24 กว่าจะรูใ้จตวัเอง (ซรีสีร์ุ่นพ ี2) เสยีงของเพลงรักเกา่ท ีทมีันว่างเปลา่ นนน กรภทัร ์เกดิพันธุ ์ √

25 ถา้เธอไม่รู ้(ประกอบซรีสี ์U-Prince) อยากจะยมิใหก้บัเธอเหมอืนเดมิ กปัตนั ชลธร คงยงิยง √

26 พูดว่ารักเบาๆ(ซรีสีU์-Prince) อยากใหรู้ว้่าฉันนันห่วงใย เมฆ จริกติต ิถาวรวงศ์ √

27 รอยยมิของเธอ(ซรีสี ์U-Prince) โลกของฉัน เต็มไปดว้ยคําถามมากมาย คชา นนทนันท์ √

28 เจ็บทยีังรูส้กึ(ซรีสี ์U-Prince) เคยมนัใจ ว่าฉันไม่เคยหวันไหวเรอืงเธอ นนท ์ธนนท์ √
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29 ฝ่ายเดยีว (ซรีสี ์U-Prince) มันก็ยังไม่พอ แคเ่ราสบตา มันก็ยัง กงั THE STAR √

30 วันทฉัีนอาจลมื(เพลงประกอบซรีสีU์-Princeอาจเป็นแรงดงึดดู หรอืพรหมลขิติ กนัตช์นุตม ์เกง่การคา้ (กนัต)์ √

31 อะไรก็ไดใ้นใจเธอ วันทเีธอเหนือยลา้และมนํีาตา เธอคง ศวิกร เลศิชโูชต ิ(กาย) √

32 กําลงัรออยู่พอดี นานมาแลว้ ทใีนใจ เฝ้าคอยถามหา อารม์ วรียุทธ จันทรส์ขุ √

33 อย่าทํารา้ย(ซรีสี ์My Dear Loser) ฉันทุม่เทใหใ้ครเทา่ไร ฉันก็ตอ้งมาเจ็บ ปลมื ปุรมิ รัตนเรอืงวัฒนา √

34 บทเรยีนจากนําตา รูท้งัรูใ้ชไ่หมว่ารักครังนตีอ้งจบลง แอมป์ ภรูกิลูกฤษฎ ์ชศูกัดสิกุ √

35 สญัชาตญาณของคนจะโดนทงิ สญัชาตญาณของคนจะโดนทงิ คอืความจรงิ กนั อชริวชิย ์สาลวิรรธนะ;แอมป์ ภรูกิลูกฤษฎ ์ชศูกัดสิกุ√

36 ประต ูอากาศ และวันดดีี มองลกึเขา้ไปในตาฉันส ิแลว้เธออาจจะเห็น ครสิ พรีวัส แสงโพธริัตน์ √

37 นแีหละความรัก (This is Love) เหมอืนว่าโลกหมุนเร็วทงัทไีม่มอีะไร ธนัชชยั วจิติวงศท์อง (ม่อน) √

38 ไม่ใชเ่รอืงสมมุต ิ รูต้วั ฉันตกหลมุรักเธอ รูต้วัว่าฉัน เมฆ จริกติต ิถาวรวงศ์ √

39 พรุ่งนีจะเขา้ใจ อยู่กบัรอยนําตา ทผี่านและพน้มา รัตน จันทรป์ระสทิธิ √

40 Truth Or Dare อาจจะมอียู่บางความลบัทตีอ้งเก็บไว ้ ตน้ ธนษิต √

41 NO MAKEUP เธอไม่ตอ้งกลวัไม่หรอกทรีัก เพราะเธอ MEYOU;Ziggavoy √

42 เลอืกคนทเีขารักเรา เธอมาถามว่าเหนอืยไหม ทตีอ้งคอยซบันําตา Three Man Down √

43 I'm OK รักทใีหไ้ปรักทฉัีนใหไ้ป ไม่ตอ้งเกรงใจ เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

44 ไรส้ถานะ แมว้่าเราอยู่ใกลช้ดิ แมว้่าเรายังไม่ สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

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

46 ไม่เคยคดิแคเ่พอืน(I'm not your friendฉันซมึทกุททีเีห็นใครใกลเ้ธอ ฉันแอบไป มวิ MBO ชษิณุชา ตนัตเิมธ √

47 Lonely Night เป็นอกีคําคนืกบับรรยากาศทคีุน้เคย เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

48 ไม่เคยคดิแคเ่พอืน(I'm not your friendฉันซมึทกุททีเีห็นใครใกลเ้ธอ ฉันแอบไป มวิ MBO ชษิณุชา ตนัตเิมธ √

49 หัวใจของเธอ (ละครหัวใจศลิา) ลองมองใหล้กึลงไปไดไ้หม ลกึเขา้ไป ตอ่ ธนภพ √

50 คนธรรมดา (ละครสตูรเสน่หา) เธอไม่ตอ้งกลวั ไม่ตอ้งหวันไหว ชนิวุฒ อนิทรคสูนิ (ชนิ) √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263046 ทําซํา

วันทวีาง 15/10/2563 1 ถนนสายมติรภาพ โอ โอ..โอ่ ละ่นอ้ โอ โฮะ โอ โอ โอ โอ.้. ไผ่ พงศธร ศรจีันทร;์ตา่ย อรทยั √

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

3 เชค็อนิทดีนิแดง กดเชค็อนิ ว่าอยู่หม่องน ีณ เวลายามแลง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

4 ปานไดเ้หยีมาเนาะ คําว่าเฮาฮักกนั มันบ่มนับ่แกน่แลว้บอ้ ตา่ย อรทยั √

5 กะไคแหน่แลว้ละ่ เมอืเจา้พอ้ทางหย่างใหม่ ไดพ้อ้ผูใ้หม่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

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

7 เฮายังคดึคอืกนับ่ คําว่าคดึฮอดหลายทอีา้ยสง่ไปในไลน์ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

8 กลบัมาเพอืถมิไป ความเกา่ความหลงั ทยีังฝังใจนอ้งอยู่ ตา่ย อรทยั √

9 เทา่ทฟ้ีาเพนิให ้ บ่ฮูม้อือนื สตินืมานําอา้ยบ่ ตา่ย อรทยั √

10 เมอืบา้นเฮากนัเถาะ เมอืบา้นเฮากนัเถาะนอ้ เมอืบา้นเฮาเนาะ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร;์ตา่ย อรทยั √

11 จนกว่า บ่เป็นหยังดอกหลา่ หยับมาซบเอกิอา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

12 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

13 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

14 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

15 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

16 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

17 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

18 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

19 สญัญาณอันตราย แชตบ่อ่าน ทกัไปบ่ตอบ กะคงสบิ่สาํคญั ตา่ย อรทยั √

20 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

21 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลยีนใจอา้ย ตา่ย อรทยั √

22 รักแทบ้่ไดแ้ปลว่าโง่ ผดิมากไหมทรีักเขาจนหมดใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

23 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

24 ใหน้านกว่าทเีคย เพราะเชอืว่าเขามจีรงิ แตก่็ไม่รูเ้ขา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

25 คอืเธอใชไ่หม นานเนนินานแคไ่หน ทคีําว่ารัก ตา่ย อรทยั √

26 ไม่มขีอ้แมต้งัแตเ่รมิตน้ สบิ่ถามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

27 เจา้ชายของชวีติ จรงิจังแคไ่หน จรงิใจมากพอหรอืเปลา่ ตา่ย อรทยั √

28 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

29 คนมคีูท่อียู่คนเดยีว มแีฟนแลว้ สถานะนีกะบ่ไดปิ้ดบัง ตา่ย อรทยั √

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

31 นลินัดอน คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวัน ตา่ย อรทยั √

32 ใหต้ายไปกบัใจ ฝนจะตกฟ้ายังสง่ขา่ว ใหเ้มฆเทาๆ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

33 ไม่รอ้งไห ้ไม่ใชไ่ม่เจ็บ เจ็บแคไ่หน ตอ้งยอมแคไ่หน ใครเขา ตา่ย อรทยั √

34 ฝืนใจหน่อยไดไ้หม แคม่องตาก็รูว้่าเธอเปลยีนไป ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

35 เจ็บก็ไดถ้า้อา้ยอยากจบ ตงัแตฮู่ว้่าอา้ยแอบไปมเีขา นอ้งก็เฝ้า ตา่ย อรทยั √

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

37 วันทบี่มอีา้ย ฟ้าเอ๋ย มไีวเ้ฮ็ดหยัง ถา้อา้ยบ่นัง ตา่ย อรทยั √

38 บังเอญิมหีัวใจ ยังลมืเธอไม่ไดต้อ้งคอยโทรไปถามขา่ว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

39 กนิขา้วหรอืยัง กนิขา้วแลว้ยัง กําลงัเฮ็ดหยังนอ้อา้ย ตา่ย อรทยั √

40 คดิฮอดวันละหน่อย เก็บคําว่าคดิฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

41 สง่ใจมาใกลช้ดิ สง่ใจทหี่วงหาโดยสารมากบัความห่วงใย ตา่ย อรทยั √

42 ของหมันเป็นของขวัญ สรอ้ยทองเสน้นีเก็บเงนิสามปีจงึได ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

43 ฝากเพลงถงึยาย ยายอยู่บา้นนอกอยากเห็นหลานออกทวีี ตา่ย อรทยั √

44 สดุทา้ยคอือา้ยเจ็บ หากคําว่าฮักของเฮาเขยีนดว้ยกระดาษ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

45 เหตผุลททีนเจ็บ มอืใดน๋อ้อา้ยจะพอ เห็นว่ารูปหลอ่ ตา่ย อรทยั √

46 ทบ.2 ลกูอสีาน ตอ้งจากบา้นนา ถกูเกณฑเ์ขา้มากรมทหาร ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

47 โทรหาแหน่เดอ๊ โทรหาแหน่เดอ๊ จําเบอรโ์ทรนอ้งไดบ้่ ตา่ย อรทยั √

ถนนสายมติรภาพ ไผ ่พงศธร - ตา่ย อรท ั
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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48 เอาทสีบายใจ โอ๊ย..นอ้..เอาโลดเดอ้เดอ้หลา่ เอาท.ี. ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

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

50 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √
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