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MP3 เพลงฮติประเทศไทย ละครฮติ 2021 TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264068 ทําซํา

วันทวีาง 7/10/2564 1 สองใจ (ละครวันทอง) ถา้ฉันมเีธอเป็นเพยีงรักเดยีว และเธอมฉัีน ธนดิา ธรรมวมิล √

2 You are my Everything (ล.รัก นริันดร์เคยนังมองดทูอ้งฟ้าไกล แลว้ไม่รูค้ดิถงึ ภพธร สนุทรญาณกจิ (ตู)่ X

3 PROMISE YOU (ล.ใหร้ักพพิากษา) อยากจะบอกรักเพยีงเธอ จะฝันเพยีงเธอ KONGTHAP PEAK X

4 ผดิทเีผลอ (ล.แคน้รักสลบัชะตา) เพราะรักไม่เคยมเีหตผุล คนจงึสบัสนและเผลอ จริากร สมพทิกัษ์ (เอ๊ะ) X

5 ซอ่นกลนิ ลมอ่อนพัดโชยมา นําตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี √

6 แคเ่พยีง.. สงิทเีธอก็รู ้แตเ่ธอไม่ไดย้นิมาตงันาน ภพธร สนุทรญาณกจิ (ตู)่ √

7 คนนคีนเดยีว (ล.โซเ่วร)ี เธอกบัฉัน เหมอืนเราพันผูกกนัไว ้ ศริศกัด ิอทิธพิลพาณชิย์ √

8 ความรัก (ล.กระเชา้สดีา) วันทคีวามเจ็บชาํมันทําลายหัวใจ ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE √

9 ไม่พรากจากกนั (ละครคทาสงิห)์ เหมอืนตะกอนในใจ ถกูพัดใหฟุ้้งขนึมา ปนัดดา เรอืงวุฒิ √

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

11 คูเ่คยีง (ล.แกว้ลมืคอน) เหมอืนไกลสดุตา แตย่ังมาคูเ่คยีงไม่ห่าง อลศิ ธนัชศลกัษณ์ √

12 หัวใจของเธอ (ละครหัวใจศลิา) ลองมองใหล้กึลงไปไดไ้หม ลกึเขา้ไป ตอ่ ธนภพ √

13 เพราะหัวใจเป็นของเธอ นานไม่รูว้่าแตไ่หน ทฉัีนไม่รูส้กึรักใคร Yes'sir Days √

14 อํานาจ (ละครคฑาสงิห)์ แผ่นดนิจะลกุเป็นไฟ ถา้คนทใีชอํ้านาจ จริศกัด ิปานพุ่ม √

15 ยงิปิดตายงิชดัเจน (ล.เนตรมหรรณพ) ฉันก็ไม่รู ้ฉันก็ไม่รู ้มันเรมิที ผงิผงิ สรวยี์ √

16 มากไปใชไ่หม (ล.สองเสน่หา) มันมากไปใชไ่หม ทฉัีนตอ้งการทอียากเป็น แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ X

17 ไม่มวีันปลอ่ยมอื ฤดกูาลเปลยีน สงิทเีขยีนมันคงจะเลอืนลบ ดวิ อรุณพงศ ์ชยัวนิติย์ √

18 ครงึใจทหีายไป(ล.สองเสน่หา) อาจเพราะเธอ เปลยีนแปลงคนืวันเงยีบเหงา ตา้ร ์MR.TEAM X

19 หัวใจเลอืกจํา (ล.พายุทราย) นานแคไ่หนทเีราไม่ไดเ้จอกนั ชวีติเธอที มาเรยีม เกรย์ √

20 กกัใจ (ล.สองเสน่หา) กคีรงัทตีอ้งกกัใจ ไม่ใหไ้ปรักเธอ เอติ ภทัรวี X

21 ใครจะรู ้ ทาทา ยัง X

22 ครงัหนงึไม่ถงึตาย ผ่านมากคีรงัทเีธอทําผดิสญัญา KLEAR √

23 รักไม่มนียิาม (ประกอบ Club Friday #ฉันมันเป็นคนไม่ดใีชไ่หม ทไีปรักเธอ ใหม่ เจรญิปุระ √

24 คบไม่ได ้ ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว ้ เตน้ นรารักษ์ ใจบํารุง √

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

26 อยากเป็นคนสาํคญัของเธอ(ล.IWannaBeSupในวันทโีลกมันเงยีบเหงา แคม่เีธอเดนิเขา้ ยปิโซ อรยิก์นัตา มหาพฤกษ์พงศ์ √

27 #Saveme (ล.บาปอยุตธิรรม) วันทใีจฉันว่างเปลา่ วันทใีจฉันเหน็บ อมิเมจ สธุติา X

28 มาทนัเวลาพอดี ฉันกลวัฝนตก ฉันกลวัฟ้ารอ้ง ฉันกลวัรถตดิ มุก วรนษิฐ ์ถาวรวงศ์ √

29 ในฤดทูตีา่งไป เหมอืนดงัลมพายุกําลงักระหนําหัวใจ ซลิว ีภาวดิา มอรจิจิ √

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

31 ยกเวน้เรอืงเธอ (ละครCubic) ทางจะลกึลบัซบัซอ้น แตว่า่ฉันรูว้่าจะทํา คณติกลุ เนตรบุตร(แพรว) √

32 เพราะรักเธอ(ล.เลดบีานฉํา) ทเีธอทําในวันน ีทําใหฉั้นรอ้งไหม้ากมาย ออย กลุจริา √

33 โลกสชีมพู รูส้กึไปแลว้ ใหล้มืก็คงหนักใจ Season Five √

34 ขอโทษ (ละครตะวันตดับูรพา) ขอโทษทฉัีนคงทําไดเ้พยีงเทา่นี โดม THE STAR 8 √

35 อกีหน่อยเธอคงเขา้ใจ (OST.รักเอาคนือาจจะดใูจรา้ย อาจจะเหมอืนไม่แคร์ Ampersand √

36 100 เหตผุล (ล.รักเอาคนื) คนทเีคยมกีนัผูกพันจรงิใจ พัดชา เอนกอายุวัฒน์ √

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

38 ปลายทางทวี่างเปลา่(Ost.CFD Celeb Storieเหนอืยเหลอืเกนิ กบัอะไรทเีดนิผ่านมา อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์ √

39 หัวใจไม่อยู่กบัตวั รูว้่าฉันไม่ควรคดิถงึ รูว้่าฉันไม่ควร มาเรยีม B5 √

40 สถานะไหนในสายตา (ละครจติสงัหารหาคําตอบแตก่็ยังไม่เจอ อยากรูใ้จเธอ Yes'sir Days √

41 ไปรักกนัใหต้าย (CC no CF) เธอทฉัีนเคยไวใ้จ มาในวันนี Wonderframe √

42 อย่าเป็นอย่างเขา (Ost.เลห่ล์วง) คนทเีพงิเจ็บมาเมอืวาน คนทยีังลมื กลุกรณ์พัชร ์โพธทิองนาค(แกม้) √

43 คนืนี (In The Night) เวลายาวนาน ทชีวีติฉันมแีตค่วามมดืมน พลอยชมพู √

44 จําฉันไดห้รอืเปลา่ (ละคร Happy Birthdayคนทเีคยห่วง กลายเป็นห่างเหนิ อา้ย สรัลชนา อภสิมัยมงคล √

45 ปาฏหิารยิท์รีอคอย เคย แอบมองเธออย่างนัน เคย เก็บไป ลลุา √

46 สกัวัน (ละครเมยีนอ้ย) คอยตะวันสทีองจะสอ่งมา Wonderframe √

47 สญัญา (ละครนางมาร) จําไดไ้หม ใครทเีธอเคยใหส้ญัญา มาเรยีม B5 √

48 รักไม่มทีางออก (Club Friday Series ความรักทฉัีนเคยใฝ่ฝัน ความรักดีๆ พลอยชมพู √

49 จะยอมใหเ้ธอคนเดยีว(ซรีสี ์ENDLESS LOVEอยากพูดใหเ้ธอไดรู้ ้ว่าเธอมคีา่แคไ่หน นนท ์ธนนท์ √

50 ยงิเกลยีด ยงิรัก (ละครแรงเทยีน) ไม่เคยทคีดิจะไปรักเธอ ก็เธอนันทําอะไร ปนัดดา เรอืงวุฒิ √

51 ตกลงฉันคดิไปเองใชไ่หม มันคงจะธรรมดา ทเีธอนันทําดกีบัใคร ไบรท์ วชริวชิญ์ √

52 ผดิไปแลว้ (ล.ไฟสนิเชอื) ก็ไม่รูว้่าคดิอะไร และก็ไม่รูว้่าคดิ กวาง AB NORMAL √

53 ไฟสนิเชอื (ละครไฟสนิเชอื) ทุม่เทใหเ้ธอหมดทงัใจ ดว้ยความรัก เตน้ นรารักษ์ ใจบํารุง √

54 ปลอม (FAKE) เพลงประกอบละคร เนือในจะขม่ตาหลบัไดล้งยังไง ขา้งในมันอจิฉา แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

55 รักตวัเองบา้งนะ (ซรีสีห์อนชีะนีแจ่ม) โปรดอย่ามาถามฉันเลย เธอควรตอ้งทํายังไง มุก วรนษิฐ ์ถาวรวงศ์ √

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

57 สายตาโกหกไม่เป็น (ซรีสีน์ทิานพันดาวหยุดตรงนแีคเ่ทา่นีเขา้ใจไหม ทอ่งเอาไว ้ เอริท์ พริพัฒน์ √

58 รักครังแรกและครังสดุทา้ย (ล.Cubic) อาจจะดเูย็นชา เธอคงไม่รูเ้ลยว่าใจฉัน เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

59 ตดิกบั (ประกอบซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) เห็นกนัทกุวันเธอกบัฉัน รูก้นัในความตา่ง แม็กซ ์เจนมานะ √

60 คนัก ู(ละครซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) ไม่รูว้่าเรมิเมอืไร มันเรมิทใีคร วชริวชิญ ์ไพศาลกลุวงศ์ √

รายชอือลับมัเพลง

ประจําเดอืน ตลุาคม พ.ศ.2564
หมายเหตุ * : เอกสารฉบบันไีมส่ามารถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธไิด้
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รวมฮติเพลงดงัสดุคุม้ สตรงิ Vol.10 TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264047 ทําซํา

วันทวีาง 7/10/2564 1 วชิาตวัเบา อยู่บนโลกใบเกา่ จมกบัความปวดรา้ว คนืและ BODYSLAM √

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

3 คดิถงึ ทกุๆสงิ นันเปลยีนไป เมอืตอนลมืตาขนึ PALMY √

4 ลมืกนัแลว้หรอืยัง ลมืกนัแลว้หรอืยัง ตอนนีเธอทําอะไร 25 Hours √

5 เทา่ไหร่ไม่จํา เคยเจ็บเคยเสยีใจมาเทา่ไหร่ ฉันลมืไป POTATO √

6 ไม่ไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมอืเธอยนืยันออกมาว่า บอย Peacemaker √

7 ความรูส้กึทไีม่เคยรูส้กึ เคยคดิว่าฉันรูจ้ักกบัความรัก เคยคดิว่า GETSUNOVA √

8 เอาไวค้อ่ยคยุ (ttyl) GLISS X

9 ครงึฝัน DAX ROCK RIDER X

10 คําขอคนเจ็บ สงกรานต ์รังสรรค์ X

11 หาเรอืงเจ็บตวั ขอบคณุนะทยีังไม่หลงไม่ลมื คนคนนี ปัน Basher √

12 อย่ากลบัไป ลมืตาขนึมาพรอ้มหยดนําตา Big Ass √

13 ททีเีป็นของเรา จริากร สมพทิกัษ์ (เอ๊ะ) X

14 รอยยมิดกีว่านําตา อย่าโกรธฉันทบีอกใหเ้ธอไปเรมิตน้ใหม่ ARM SONG √

15 เพราะหัวใจเป็นของเธอ นานไม่รูว้่าแตไ่หน ทฉัีนไม่รูส้กึรักใคร Yes'sir Days √

16 รักคนผดิ ถา้เธอรูว้่าไม่ไดร้ักกนัจรงิ เบอืแลว้ SDF √

17 เท เหนอืย มันเหนอืยทจีะรักใคร THE MOUSSES √

18 เขยีนไวข้า้งเตยีง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลกึๆ อยู่ลบัๆ PARADOX √

19 ดวง เพงิรูจ้รงิๆ ว่าชวีตินตีอ้งขนึกบัดวง POTATO √

20 ใจเย็นเย็น เมอืกอ่นไม่เป็นไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

21 Revolution ฉันเองก็เพงิรูต้วั เมอืลมืตาขนึมา ดา เอ็นโดรฟิน;Two Pee √

22 ฉันออกไปเตน้กบัเพลงทไีม่คดิจะฟัง อารักษ์ อมรศภุศริ ิ(เป้) X

23 โรงเรยีนเกา่ hip hop คอืชวีติ This shit is now รอ้ง ตลุ ไวฑรูเกยีรต;ิฟักกลงิ ฮโีร่ √

24 วุ่นวาย อยากจะกนิแตม่ันก็กนิไม่ได ้อยากจะนอน 25 Hours √

25 แสงและเงา เสยีงใจเตน้รัว เสยีงถอนหายใจ เสยีงที อพารต์เมนตค์ณุป้า √

26 ทเีหลอื ชาต ิสชุาต ิ(The Voice) X

27 ไกล (Where) Clockwork Motionless X

28 กอด (AIRPORT) ฉันไม่รูว้ันนวี่าระยะทาง อาจจะทําให ้ LOMOSONIC √

29 เศษ จติใจคนเรานันมันก็แปลก ชอบอะไรทไีม่ควร Jetset'er √

30 รถไฟ PLEASE TATTOO COLOUR X

31 ขอวอน 2 Somkiat X

32 ตอ้งคําสาป Hey ถา้เธอไดย้นิเสยีงนี หวังว่าจะเขา้ใจ ฟักแฟง √

33 เกลยีด พยายามจะลมืทกุๆเรอืงราว The Yers √

34 ลมฝน (Rainy Day) YOUNG MAN AND THE SEA X

35 แสงสวรรค์ แสงทองสอ่งนภา ใจทอี่อนลา้กลบัมาตนื BODYSLAM √

36 ผดิเวลา จดจําเวลาไม่ใหส้ญูเปลา่ เมอืเขานัน Blues Tape X

37 ไม่กนีาที วันทไีดพ้บเธอวันนัน ไม่ทนัไดต้งัตวั Smile Eyes √

38 เจ็บทยีังรัก เลกิกนัฉันมแีตค่วามเสยีใจ ก็ไม่เคยลมืเธอ วง AROUND √

39 ลมผ่านหู รักคําเดยีวไม่อยากจะพูดในใจ คนไม่มใีคร วงอโศก √

40 ไม่รักด(ีCover) ไม่อยากใหเ้ธอตอ้งเจ็บ ไม่อยาก Instinct √

41 รักหรอืหลอก (สาบาน?) ดเูธอไม่ออก ยังคงไม่คอ่ยแน่ใจ KLEAR √

42 ไม่สมประกอบ (incompleted) ฉันเคยเชอืว่ารักคอืสงิสวยงามทสีดุ The Dai Dai √

43 เหรอ ตอนนีฉันยังไม่มองใคร เหรอ Kwang ABnormal;ไอซ ์ปรชีญา พงษ์ธนาธกิร √

44 คนืนีอยากไดก้คีรงั ไม่ตอ้งคดิอะไรทงันัน เธอตอ้งรูอ้ะไร Sweet Mullet √

45 ซําซํา รู ้แตไ่ม่เขา้ใจ ว่าทําไมรักเธอทงัๆที Paper Planes √

46 จําเป็นตอ้งปลอ่ยมอื ฉันเห็นทา่ทขีองเธอมานานแลว้ NOS √

47 สง่มอื (TRUST) เขาใจรา้ย ทํารา้ยเธอ ทําใหม้องโลก LOMOSONIC √

48 โปรดฟังอกีครัง เราเดนิทางมาไกล โปรดฟังเสยีงเรา COCKTAIL;เจ๋ง Big Ass √

49 แดงกบัเขยีว หยงิทะนงองอาจในวถิ ีแบกศกัดศิรคีาํคอ Taitosmith X

50 หัวใจเสอืดํา ป่าลนัสะทา้น เสยีงคํารามเรยีกรอ้ง... Retrospect √

51 ฉันก็คง... เมอืความรักตอ้งอําลาความเจ็บชาํมาเป็น LABANOON √

52 คดิถงึ มองดเูสน้ทางทฉัีนเดนิอยู่ จะมใีครรู ้ BODYSLAM √

53 ไม่เดยีงสา สง่ยมิใหค้วามทรงจําดีๆ  ทมีใีหก้นั Big Ass √

54 เตลดิ ZEAL X

55 อย่าลอ้เลน่ คําเรอืยเปือยก็เหนอืยใจทกุคน สบัสน หนุ่ม กะลา √

56 ไวใ้จ เพยีงวันเวลาผ่านไปเธอไม่เหมอืนเดมิ KLEAR X

57 อย่าบอกว่ารัก หนาวเหลอืเกนิ ฉันหนาวหัวใจ ฟักแฟง √

58 เพราะหัวใจเป็นของเธอ นานไม่รูว้่าแตไ่หน ทฉัีนไม่รูส้กึรักใคร Yes'sir Days √

59 เจ็บเกนิไป ฉันพยายามไม่คดิถงึเธอ ฉันพยายาม NOS √

60 กลบัมาไดไ้หม คําว่ารักทเีคยไดย้นิ จากนีไม่มอีกีแลว้ S.D.F √

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

62 เป็นหมา รอบนจีะเลกิกบัมันจรงิๆ ไม่ใชร่อบแรกที นงิหน่อง Pancake √

63 แอบเพอ้เจอ้ (ซรีสีร์ุ่นพSีecret Love) ชอบ ชอบ ชอบแตไ่ม่กลา้บอก รัก สงกรานต ์รังสรรค์ √

64 คดิฮอด คลา้ยจันทราทอีับแสง ลา้นดวงดาวมดืมน BODYSLAM;ศริพิร อําไพพงษ์ √

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

66 สง่มอื (TRUST) เขาใจรา้ย ทํารา้ยเธอ ทําใหม้องโลก LOMOSONIC √

67 ยังไงก็โดน อย่ามาซํา อย่ามายํา โตโน่ ภาคนิ คําวลิยัศกัด ิ √

68 เชดิสงิโต ปีนขนึฟ้า เพอืไปใหถ้งึ ทจีุดหมาย Big Ass √

69 รอย รอยแผล เก็บมันลกึขา้งในจติใจ POTATO √

70 คมมดี พอแลว้เจ็บกคีรงัเธอกลบัมา เมอืเธอมี Sweet Mullet √
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71 เพลงนเีกยีวกบัความรัก เพลงนเีกยีวกบัความรัก มันเกยีวกบั SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

72 เหนอืยไหมหัวใจ เธอเป็นอย่างไรจากวันทสีองเราไกลห่าง Retrospect √

73 หลอกใหร้ัก ใชไ่หม นีเธอไม่รักกนัเลย ใชไ่หม THE MOUSSES √

74 ผดิสญัญา แลว้ก็ตอ้งเลกิกนั จบทเีคยฝันไว ้ INSTINCT √

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

76 คูช่วีติ เธอคอืทกุสงิ ในความจรงิในความฝัน COCKTAIL √

77 เพลงผเีสอื ถา้ในโลกนเีธอคอืดอกไม ้ฉันก็เหมอืน CLASH √

78 รักแท ้ดแูลไม่ได ้ ความรักของเธอ เสยีงทบีอกฉัน POTATO √

79 ใชฉั่นหรอืเปลา่ ลมืตามองฉันใหด้อีกีครงั ความจรงิ กะลา √

80 เหตผุล แคอ่ยากใหรู้ไ้ว ้ว่าฉันไม่เคยรักใคร BLACKHEAD √

81 เธอเปลยีนไป มันเกดิอะไรในใจระหว่างเรา SYAM √

82 รักเธอใหน้อ้ยลง ฉันรูด้วี่าควรรักเธอใหน้อ้ยลง BANDWAGON √

83 คนรักกนั กวีัน กวีันมาแลว้ทไีม่เจอ I-ZAX √

84 ฉันกําลงัจะตาย เธอกําลงัทําลายชวีติคนคนนงึ เธอว่ารัก ZEAL √

85 ยอ้มใจ ใจ..ใจทเีคยสแีดง เธอเลน่แรงซะ SO COOL √

86 คนไม่รัก คนอยู่ดว้ยกนัทกุวันทําไมจะมองไม่ออก วง AROUND √

87 เธอเกง่เรอืงลมื ฉันเกง่เรอืงจํา เชอืคนใจงา่ยก็มแีตเ่หนอืยหัวใจ 7 DAYS CRAZY √

88 อย่ากลบัมา เธอเคยลองคดิดบูา้งไหม เจ็บทกุครังก็มา The Answer;ปุยฝ้าย ปิยะพร เทพอรุณ √

89 กลวั จมอยู่กบัตวัเอง ตดิอยู่กบัเวลา NOLOGO √

90 ไม่คุม้เสยีง ควรรัก ฝากความหวัง วางความฝัน SPF √

91 ใหไ้ปไม่เคยพอ ไม่ไดเ้ตรยีมตวัไวเ้พอืรอวันนัน Cookie Cutter √

92 ไดไ้หม บาดแผลทเีธอโดนเขาทํารา้ย Minor Third √

93 ไม่กนีาที วันทไีดพ้บเธอวันนัน ไม่ทนัไดต้งัตวั Smile Eyes √

94 ไม่ตายหรอกเธอ อย่าไดไ้หม อย่าทําใหฉั้นเขา้ใจผดิ THE SKIPPER √

95 เสร็จแลว้ พูดจาจ๊ะจ๋าอ่อนหวานอ่อนนอ้ม วง L.ก.ฮ. X

96 ถา้วันนมีันแย่ ทรงไทย X

97 เกลยีดความกลวั ทําไมเพงิมาบอกตอนน ีทําไมรูส้กึดี PARATA √

98 จะเป็นของเธอตลอดไป GHOST X

99 ทา้ทาย Ebola X

100 รักเธออยู่ด ี(ประกอบละครปัญญาชนกน้ครัวรักเธอ เธอไม่รู ้อยู่อย่างคนทไีม่มี โตโน่ ภาคนิ คําวลิยัศกัด ิ √

รวมฮติเพลงดงัสดุคุม้ ลกูทุง่ Vol.19 TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264048 ทําซํา

วันทวีาง 7/10/2564 1 คําเวา้สูข่วัญ เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √

2 วันทบี่มอีา้ย ฟ้าเอ๋ย มไีวเ้ฮ็ดหยัง ถา้อา้ยบ่นัง ตา่ย อรทยั √

3 เอนิชอืเขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

4 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

5 ฮักเจา้เบดิใจ เบ็น ศรัณยู X

6 สเตตสับ่เคยเปลยีน โพสตฮ์ักเจา้มอืละ่สหีา้เทอื บ่เคยเบอื ไมค ์ภริมยพ์ร √

7 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลยีนใจอา้ย ตา่ย อรทยั √

8 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

9 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

10 นอ้งฮักเขา ตอนอา้ยบ่ฮัก นอ้งฮักเขาตอนใด ๋มันจุกเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

11 I.C.U.(ไอ.ซ.ียู) คูแ่ฝดโอเอ X

12 เจ็บบ่พอตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

13 ใจบาง มอส รัศมี X

14 มักอา้ยหลายเดอ้ เฮ็ดตาสมัตาหวานหลอกลอ่ใหน้อ้งตายใจ กวาง จริพรรณ X

15 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

16 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

17 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

18 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

19 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

20 ฝากใบลา เนย ภสัวรรณ X

21 ทนความเจ็บบ่ไหว คะแนน นัจนันท์ X

22 ไดส้าํนบีอ้ สใิหร้ับแตบ่ทเจ็บซนัต ิชาตนิีเกดิมา เวยีร ์ศกุลวัฒน ์คณารศ √

23 ตวัชว่ยทบี่ไดเ้ชญิ ยัง..จะทําหนา้ทฮีักอา้ย ถงึแมว้าระ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

24 ดอกคนูเสยีงแคน แลน่...แตร่เสยีงแคนดงัแลน่แตร่ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

25 บ่ฮักบ่ตอ้งสงสาร หากอา้ยบ่ฮักกะบ่ตอ้งหนักใจดอก มนตแ์คน แกน่คนู √

26 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

27 ฮักแพงกนัเดอ้ จักสเิวา้สวิาสหิาคําได ๋มาตอบแทนหัวใจ ไมค ์ภริมยพ์ร √

28 นลินัดอน คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวัน ตา่ย อรทยั √

29 รถไฟรางคู่ เนาะนอ้งเนาะ นอ้งเนาะ นอ้งเน๊าะ มนตแ์คน แกน่คนู √

30 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

31 ยังใหห้น่อยไปอกีบอ้ อยากหอมแกม้กะใหแ้ลว้ อยากเฮ็ดหยังกะให ้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

32 ใหต้ายไปกบัใจ ฝนจะตกฟ้ายังสง่ขา่ว ใหเ้มฆเทาๆ ศริพิร อําไพพงษ์ √

33 ทอ่งไดท้กุคํา จําไดท้กุครัง ตงัแตม่อื ทอีา้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอนิขวัญ วรัญญา √

34 จากไปอย่างสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพอืดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

35 เป็นเจา้คอืเกา่ แซ็ค ชมุแพ X

36 อย่าโพสตห์าเขาดูห๋ลาย คะแนน นัจนันท์ X

37 สอ่งเฟส เตะ๊ ตระกลูตอ X

38 มงึเป็นบา้ติ มงึเป็นบา้ตบิักหัวใจ สฮิักเขาไปใหไ้ด ้ ลําเพลนิ วงศกร √

39 สอ่หลอ่แสแ่หล่ มอืนีเซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟังเพลงฮา้นเกา่ ตกัแตน ชลดา √
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40 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

41 โทรหาแหน่เดอ๊ โทรหาแหน่เดอ๊ จําเบอรโ์ทรนอ้งไดบ้่ ตา่ย อรทยั √

42 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

43 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

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

45 ฝนฮวยดอกจาน(Cover) ฝนฮวยดอกจาน ทุง่นาบา้นเฮา กา้นตอง ทุง่เงนิ √

46 ตวัใหค้ดึฮอด อา้ยคงบ่ฮักนอ้งอย่างจรงิใจ สงิเวา้กนั ตร ีชยัณรงค์ X

47 รูว้่าเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลอืเกนิหาเศษความจรงิใจ จากแววตา เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

48 ผูบ้่าวนนิจา มอืสมิากะมา มอืสหิายกะหาย ตา่ย อรทยั √

49 มแีฮงใจ แคอ่ยากไดย้นิคําว่าฮักเธอสเิบอืกนับ่นอ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

50 ขคีา้นเจ็บ จุดจบของคนหลายใจ สดุทา้ยคอืบ่เหลอืไผ ลําเพลนิ วงศกร √

51 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

52 ผูบ้่าวเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

53 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

54 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

55 ขดีอันตราย ออย แสงศลิป์ X

56 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนษิ X

57 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

58 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

59 นอ้งง่ายกบัอา้ยผูเ้ดยีว ลําไย ไหทองคํา X

60 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

61 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

62 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

63 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

64 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

65 สงิดึต ิ(Cover) บ่ตอ้งยา้น นอ้งสไิปตเีขา นอ้งบ่เอาชวีติ ตกัแตน ชลดา X

66 ภาวะแทรกซอ้น ออย แสงศลิป์ X

67 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

68 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

69 ฮักหลาย อา้ยกะละ่บ่เซาตวั นอ้งกะละ่บ่เซาโง่ ตา่ย อรทยั √

70 บ่ตอ้งห่วงอา้ย ไหมไทย หัวใจศลิป์ X

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

72 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

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

74 สอ่งเฟส เตะ๊ ตระกลูตอ X

75 นําตาหยดยังกด like รูเ้ต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได ้ ตา่ย อรทยั √

76 รักควายควาย มนิ เฉากว๊ย;มวิ ไมข้ดีไฟ X

77 กอดจูบลบูคลํา วง L.ก.ฮ. X

78 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

79 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

80 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

81 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

82 บ่เป็นหยัง กอ้ง หว้ยไร่ X

83 หมาวัด ไดแ้ตถ่ามเจา้ของสมุอื ว่าเฮาคอืเป็นคน ลําเพลนิ วงศกร √

84 นสิยัหมาๆ มนิ เฉากว๊ย;นอ้งนุช ประทมุทอง X

85 จบีเลยไดไ้หม หลวิ อาราดา (อาจารยีา);สกายพาส X

86 กงิไมบ้่วเิศษ อา้ยเวา้หยังบ่ได ้อา้ยเฮ็ดหยังบ่ได ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

87 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

88 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

89 ฆา่อา้ยใหต้ายสา ไหมไทย หัวใจศลิป์ X

90 อา้ยตวัว่าฮักนอ้ง บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

91 เคงิใจ สบิบา้นสา่ หา้บา้นลอื ว่าอา้ยบ่คอืเกา่ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

92 ไผ ง่ายๆแบบนีเลยนอ้ ถมิกนัจอ้ๆจังซกีะได ้ ตร ีชยัณรงค์ √

93 แคชู่ ้ แนมเห็นเจา้กอดกนัตอ่หนา้ นําตาของ ศร สนิชยั √

94 โหดเลวดี ถามเจา้ของเป็นหยังจังทนเขาคกั ดอกออ้ ทุง่ทอง √

95 ตน้ทางคอืฮัก ปลายทางคอืเฮา เบงิทางสไิปคอืไกลแทน้อ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

96 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

97 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

98 ใหเ้อนินอ้งว่า..ผูส้าวเกา่ อย่าตกใจเดอ้ ถา้เปิดไลนเ์จอชอืผูส้าว ศริพิร อําไพพงษ์ √

99 เรอืงนีตอ้งมเีงอืนงํา (ล.สภุาพบุรุษฯ) เรอืงนีมันตอ้งมเีงอืนงํา แบบนีมันตอ้ง เปาวล ีพรพมิล √

100 เดยีวมันก็ด ี(ล.สภุาพบุรุษมงกฎุเพชร)ออกจากบา้นนา มาเมอืงหลวง เปาวล ีพรพมิล;ตมูตาม ยุทธนา เปืองกลาง; √

MP3 รวมฮติ แสงจนัทร ์ตะวนัแดง ชุดที TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264073 ทําซํา

วันทวีาง 7/10/2564 1 รักคนผดิ ยอมเป็นคนถกูทงิในวันทเีธออยู่ขา้งเขา LABANOON √

2 จม อยากใหว้ันเวลาคนืกลบัมาเหมอืนเกา่ NUM KALA √

3 นาททีไีม่มเีธอ วงเปิดเกมส์ X

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

5 ปลํา เบลิ ยุทธพล X

6 ใจโลเล วงสหาย X

7 ขอบใจททีงิกนั บบี ีคพัเคก้ X
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8 เกลยีดแฟนเกา่เธอ วง Fin X

9 รักเธอกะเบอะนิ ถา้ฉันนันมเีรอืงอยากถามสกันดิ ไม่รู ้ วงพัทลงุ;P-Hot √

10 เดลเิวอรี อยากจะกนิอะไรด ีฉันคนนจีะซอืมา LABANOON √

11 มแีตค่ําว่ารัก หนงึคนทคีอยมองเธออยู่ตรงน ีหนงึคํา NOS √

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

13 ขวัญใจเด็กเลยีงวัว แต พาราฮัท(Feat.วงพัทลงุ) X

14 ผตีายโหงกบัโลงไมย้าง วงแบเบาะ X

15 ตบัไตใตพุ้ง วง L.ก.ฮ. X

16 ไม่เจอกนันานนมโตขนึเป็นกอง วงดนตรี X

17 จับเธอแกผ้า้ ฉันก็พอจะรูว้่าเธอนันอยากจะไป วงกลม;แสน (นากา) X

18 โสดไม่ซงิ บุญชม X

19 ความตอ้งการทางแพทยส์งู เจ็บเกนิจะเจอหนา้ใคร กลวัเขาถาม พ ีสะเดดิ √

20 มนตร์ักสบิลอ้ วงิไปบนถนน กบัหนทางทยีาวนาน วง สบิลอ้ √

21 ชูก้บัชู ้ นคิ โฟคสวาเกน้ X

22 ถา้เหนอืยก็พัก ถา้ไม่รักก็พอ รถดมั X

23 ทางออกคอืทางเขา้ ทรมานเหลอืเกนิหัวใจ แคเ่ฝ้ารอ วงพัทลงุ X

24 ไม่รักแลว้ใชไ่หม วงเปิด feat.นุ่น กลุสตรี X

25 ยอมเจ็บดหีวา ถา้เธอหมา้ยใจ เบลิ ยุทธพล X

26 อะไรก็ยอม อย่าโกหกฉัน อย่าทําอย่างนัน LOSO √

27 คบไม่ได ้ ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว ้ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

28 ตลอดชวีติ วงกลม X

29 เธอเปลยีนไป มันเกดิอะไรในใจระหว่างเรา SYAM √

30 ถา้เธอหลายใจ ถา้เธอหลายใจ รักใครหลายคน กะลา √

31 เจ็บทยีังรัก เลกิกนัฉันมแีตค่วามเสยีใจ ก็ไม่เคยลมืเธอ วง AROUND √

32 ตดิอยู่ทฉัีน ASOG √

33 บาดตา กลวัเธอจะเห็นความจรงิสงิทซีอ่น SO COOL √

34 เคยรักฉันบา้งไหม(Cover) และแลว้ก็มาถงึวัน วันทเีธอตอ้งไป ARM SONG √

35 คนไม่เอาถา่น เธอเหนือยไหม ทยีังทนกบัคนไม่เอาถา่น Big Ass √

36 14 อกีครงั ครังแรกทเีราไดเ้จอะกนัวันนัน เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

37 เหตผุล แคอ่ยากใหรู้ไ้ว ้ว่าฉันไม่เคยรักใคร BLACKHEAD √

38 ชวีติเป็นของเธอ อย่าบอกเธอว่ารักเธอและฉันไม่เคยรัก PARATA √

39 ขอเรยีกเธอว่าแฟน เรมิจากฐานะคนรูจ้ัก เปลยีนเป็น กลว้ย แสตมป์ √

40 โทรผดิหรอืคดิถงึ ชว่ยคนแกข่า้มทาง คณุยายยังมขีอบใจกนั แชม่ แชม่รัมย์ √

41 ยอมรับ เรอืงระหว่างเรานัน ใครก็มองว่าฉันผดิ BLACKHEAD √

42 เขยีนใจใหเ้ป็นเพลง ถงึเธอ คนเดยีวทแีสนดี I-ZAX √

43 คอืฉันรักเธอ ฉันก็ไม่รูว้่าเธอจะหายเคอืงกนัหรอืยัง จริศกัด ิปานพุ่ม √

44 หัวใจเตน้ชา้ลง(Acoustic Version) ถามตวัเองเสมอ หากวันทเีธอตอ้งไปจากกนั PARATA √

45 ใจสงัมา (Acoustic Live) หากว่าเธอผ่านมาไดย้นิเพลงนี LOSO √

46 คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ... คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ ไม่เจอะเจอ TAXI √

47 ขอทวงแฟนผมคนื มันนานแลว้ทคีนรักผมเป็นแฟนพ ีผมก็ เดวดิ อนิธี √

48 ดอกไมร้มิทาง กอ่นบอกคําว่ารัก ใหก้บัใคร นา'กา √

49 พรุ่งนีไม่มเีธอ วงพาโล X

50 เครอืงชว่ยหายใจ วุฒ ิป่าบอน X

ลกูทุง่ 5 สาว ไทบา้นฮติ ชุดท ี2 TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264066 ทําซํา

วันทวีาง 7/10/2564 1 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

2 เกดิมาเพอืฮักอา้ย อยากสถิามหัวใจเจา้ของ เป็นหยังตอ้งทน กา้นตอง ทุง่เงนิ √

3 แทงขา้งหลงั คดิบ่ออกซบิอกใจยังไง แนมเบงิใจอา้ย หญงิล ีศรจีุมพล √

4 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

5 แคค่นคยุ ลําไย ไหทองคํา X

6 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

7 เวา้บ่ป่อง เรอืงของเฮากระจบไปโดนละ่เด ้อา้ยกะเท กา้นตอง ทุง่เงนิ √

8 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

9 ผูส้าวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

10 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แว๊บเดยีวแคด่ ูก็ทําใหรู้ว้่าเธอนะ หญงิล ีศรจีุมพล √

11 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

12 ทนพษิบาดแผลไม่ไหว ดงักบัโดนมดีโกนกรดีลงกลางใจ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

13 ผเีสอืใจรา้ยกบัดอกไมใ้จอ่อน นเีรารักกนั หรอืเพยีงแคฉั่นรักเธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

14 แฟนใหม่ก็เอา แฟนเกา่ก็รัก เธอบอกใหร้อเพอืจะขอเลกิกนักบัเขา หญงิล ีศรจีุมพล √

15 นอ้งง่ายกบัอา้ยผูเ้ดยีว ลําไย ไหทองคํา X

16 มากอ่นไดห้นา้ มาชา้ไดใ้จ ดกีว่าก็แคม่ากอ่นนอกนันถกูบนัทอนใจ ศริพิร อําไพพงษ์ √

17 บ่ฮักกะใหห้ลโูตน คนบ่ฮูจ้ักกนัรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุง่เงนิ √

18 หากบ่เคยฮักอา้ย แตก่อ่นแตก่นัีนหนาอา้ยเคยสญัญาว่า เอนิขวัญ วรัญญา √

19 ชวีติดดีี จัด จา้ ดา ดดั จัด จัด หญงิล ีศรจีุมพล √

20 เดอ๋เดยีงดา่ง ลําไย ไหทองคํา X

21 กอดคนนอกใจ บ่ไดโ้ดนหลอกแตถ่กูนอกใจ ถงึจับบ่ได ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

22 อา้ยเขยีนอ้งถมิ บ่แม่นลกูฟตุบอลแตน่อ้งกะโดนเขยี กา้นตอง ทุง่เงนิ √

23 แขนสองขา้ง ลําไย ไหทองคํา X

24 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กบัเธอ ใจยังอ่อนแอ ยังแพค้ําว่าคดิถงึ เอนิขวัญ วรัญญา √

25 ยงิเหงา..ยงิเรา้ใจ อย่าปลอ่ยใหน้อ้ง เหงาใจ บ่ดดีอก หญงิล ีศรจีุมพล √

26 ใจสเิพ ลําไย ไหทองคํา X
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27 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีุมพล √

28 บ่กลา้บอกครู (แตห่นูกลา้บอกอา้ย) ครูภาษาไทยเคยใหเ้ขยีนเรยีงความ เอนิขวัญ วรัญญา √

29 สาวมอหนิขาว สาวมอหนิขาวปวดรา้วนําตานองหนา้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

30 จังแม่นเพนิคกั เพนิกะโทรหาเวลาทเีพนิเหงา เพนิกะ ศริพิร อําไพพงษ์ √

31 โบวแ์ดงแสลงใจ (โบวแ์ดง2021) ลําไย ไหทองคํา X

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

33 สงันําตาไม่ได ้ เป็นแคค่นทเีคยสาํคญั เป็นความฝันทเีกอืบ เอนิขวัญ วรัญญา √

34 ผ่านมาแคใ่หจํ้า เธอแคเ่พยีงหลงทางอา้ยแคย่่างเขา้มา กา้นตอง ทุง่เงนิ √

35 ใหเ้อนินอ้งว่า..ผูส้าวเกา่ อย่าตกใจเดอ้ ถา้เปิดไลนเ์จอชอืผูส้าว ศริพิร อําไพพงษ์ √

36 ซกิงกิ ลําไย ไหทองคํา X

37 ซกังักงัก ผูบ้่าวเจา้อยู่บา้นใด ๋ผูบ้่าวเจา้มา หญงิล ีศรจีุมพล √

38 มแีฮงใจ แคอ่ยากไดย้นิคําว่าฮักเธอสเิบอืกนับ่นอ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

39 เอาทอีา้ยสบายใจ (รถแห่) โอ๊ย..นอ้..เอาโลดเดอ้เดอ้หลา่ เอาท.ี. กา้นตอง ทุง่เงนิ √

40 ทําบาปบ่ลง บุญบ่สมอา้ย คดิไปปวดดวงแด พอ้ฮักแท ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

41 พอไดเ้ปลา่ ลําไย ไหทองคํา X

42 โสดเองนักเลงพอ เมอืโลกทงัใบ ไม่มแีคเ่ธอเพยีงคนเดยีว หญงิล ีศรจีุมพล √

43 ทอ่งไดท้กุคํา จําไดท้กุครัง ตงัแตม่อื ทอีา้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอนิขวัญ วรัญญา √

44 ยังใหห้น่อยไปอกีบอ้ อยากหอมแกม้กะใหแ้ลว้ อยากเฮ็ดหยังกะให ้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

45 เมอืความฮักเกา่ นอ้งสเิหงาบ่ กอ่นจะปลอ่ยหัวใจเดนิทาง เคยีงขา้ง ศริพิร อําไพพงษ์ √

46 อย่าเฮ็ดคอืนอ้งโง่หลาย เป็นหมู่กนัตอ้งหอมแกม้กนัอยู่บ่ เอนิขวัญ วรัญญา √

47 เคงิใจ สบิบา้นสา่ หา้บา้นลอื ว่าอา้ยบ่คอืเกา่ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

48 ผูแ้พข้อแคเ่บอร์ เมอืสทิธขิองใจ บ่ ไปถงึฝังของแฟน ศริพิร อําไพพงษ์ √

49 เจ็บตรงน(ีกดใหน้อ้งแหน่) ลําไย ไหทองคํา X

50 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบ่สน ฝนตกก็บ่แคร์ หญงิล ีศรจีุมพล √
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