
บรษิทั จเีอ็มเอ็ม มวิสคิ พบัลชิชงิ อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั Copyright  Control  Section

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263082 ทําซํา

วันทวีาง 242466 1 คนเดมิ ทไีม่เหมอืนเดมิ (who are youอยู่ๆตนืขนึมาก็เหมอืนเธอเปลยีนไป GETSUNOVA √

2 รักใหต้าย อยากพบเจอ เธอบอกว่าเธออยากเจอ KLEAR √

3 ไม่ควรมคีนเดยีว (Another You) แววตาเธอทมีองมา อย่างกบัโดนไฟ เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

4 คนัก ู(ละครซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) ไม่รูว้่าเรมิเมอืไร มันเรมิทใีคร วชริวชิญ ์ไพศาลกลุวงศ์ √

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

6 ฝนตกไหม ในคนืทฝีนโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี Three Man Down √

7 ตดิกบั (ประกอบซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) เห็นกนัทกุวันเธอกบัฉัน รูก้นัในความตา่ง แม็กซ ์เจนมานะ √

8 ตกลงฉันคดิไปเองใชไ่หม มันคงจะธรรมดา ทเีธอนันทําดกีบัใคร ไบรท์ วชริวชิญ์ √

9 ฝันถงึแฟนเกา่ ในกลางดกึคนืหนงึฉันฝันถงึเธอ ภาพเธอยัง Three Man Down √

10 พรอ้ม เพยีงแคส่บตาแทบไม่พูดจา ก็พอรูว้่าเธอ Sin √

11 อยากถกูมองดว้ยแววตาแบบนัน รูอ้ะไรบา้งไหม ทกุเรอืงทเีธอไดทํ้า อา้ย สรัลชนา อภสิมัยมงคล √

12 ถา้ฉันเป็นแม่เธอ เหมอืนว่าเราแปลงร่างเมอืเรา online การ KLEAR √

13 ผักบุง้ลอยฟ้า ไร ้แรง ตา้นทาน ฝืน ความจรงิทโีหดรา้ย BODYSLAM;ฟักกลงิ ฮโีร่ √

14 ลมืว่าตอ้งลมื(forgot to forget) เธอและฉันเราโอบกอดกนั ในคนืวัน GETSUNOVA √

15 ยังไม่ถงึเวลา(TIMING) ฉันแคเ่ผลอไป กบัแสงไฟในคนืทสีบัสน LOMOSONIC √

16 Hello Mama You may be happy with the skyscraper Taitosmith X

17 Happy Ending ถา้วันนันฉันคอยอยู่เคยีงขา้งเธอ จับมอื ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

18 หวง (you re mine) ภทัรว ีศรสีนัตสิขุ (เอติ) X

19 เจา้ความรัก นเีธอเป็นใคร ทําไม เหตใุดเธอถงึไดน่้ารัก โคตรยมิ √

20 หยุดความคดิ ( Debbie's song ) หากหยุดความคดิทเีธอตอ้งการ สงิทฉัีน เวหยุทธ ์เกตปัุญญา ZEE √

21 NO MAKEUP เธอไม่ตอ้งกลวัไม่หรอกทรีัก เพราะเธอ MEYOU;Ziggavoy √

22 ยมิ บังเอญิมเีรอืงราวใหส้นัไปทงัหัวใจ INSTINCT √

23 ไม่ไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมอืเธอยนืยันออกมาว่า บอย Peacemaker √

24 สบายดหีรอื ก็ไม่ไดเ้จอไดค้ยุตงันาน ก็ไม่รู ้ หนุ่ม กะลา √

25 อยู่ตรงนเีสมอ หากเธอตอ้งเหนือย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

26 เรา เนนินานทเีรามองตากนั ในแววตาคูนั่น COCKTAIL √

27 กรรม ทรีัก มอีะไรในใจหรอืเปลา่ ทําไมเธอ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

28 ไม่ไหวอย่าฝืน น่าจะจบกนัไปตงันาน จะไดเ้จ็บตงัแต่ พลพล √

29 ครงึๆกลางๆ กบัชวีติครงึๆกลางๆ เหมอืนว่าไม่มทีาง BODYSLAM √

30 กลวัว่าความคดิถงึของฉันจะทํารา้ยเธอจบ จบมาเนนินาน เจ็บมาเทา่ไหร่ และ LOMOSONIC √

31 ชวีติหลงัเอ่ยคําลา เพลงเดมิๆ ทเีดมิๆ ความทรงจํา ของเรา Sweet Mullet √

32 ปลอ่ย ปลอ่ยความคดิ ทงิไวใ้หใ้จไม่ตอ้งคดิ หนุ่ม กะลา √

33 ตดิตลก เป็นแคค่นททํีาใหเ้ธอหัวเราะเสมอ คนที โอ๊ต ปราโมทย์ √

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

35 100 เหตผุล (ล.รักเอาคนื) คนทเีคยมกีนัผูกพันจรงิใจ พัดชา เอนกอายุวัฒน์ √

36 อยากใหเ้ธอเจอคนแบบเธอ อยากใหท้รมานเจ็บปวด จนลกึซงึ จนเขา้ใจ อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์ √

37 ไม่ใชฉั่น ยังสวยงามเสมอเรอืงเธอกบัฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

38 พอจะรู ้ ผ่านมานานแลว้ เรอืงราวในวันนัน MEYOU √

39 Lonely Night เป็นอกีคําคนืกบับรรยากาศทคีุน้เคย เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

40 ไรส้ถานะ แมว้่าเราอยู่ใกลช้ดิ แมว้่าเรายังไม่ สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

41 ดวงใจ เธอเปรยีบดงัเสมอืนดวงใจ ตามตดิตรงีแนบชดิ ปาลม์มี √

42 ก็ยังดี เวลาเดนิชา้กว่าในทกุๆ วัน เมอืไม่มเีธอ POTATO √

43 เขา้ขา้งตวัเอง(อกีแลว้) ETC X

44 ครงัหนงึในชวีติ Once in a life time ขอบคณุทเีคยทําดใีหก้นั คนไม่เอาไหน เวยีร ์ศกุลวัฒน ์คณารศ;สม้ มาร ีเออเจนี เลอเลย์ √

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

46 ตอ่ให ้ Season Five X

47 ไม่ไดไ้ปตอ่ มันเหลอืเพยีงความรัก ใหเ้ราไดก้อดไว ้ Fool Step √

48 คําขอคนเจ็บ สงกรานต ์รังสรรค์ X

49 ความคดิถงึทสีง่ไปไม่ถงึ ตงัแตว่ันทเีธอ อยากเดนิ จากไป เพราะใจ Paper Planes √

50 แดงกบัเขยีว หยงิทะนงองอาจในวถิ ีแบกศกัดศิรคีาํคอ Taitosmith X

51 ทกุดา้นทกุมุม หากไดย้นิแบบไหนแลว้เราก็เชอือย่างนัน Potato;พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

52 หอ้งทไีม่เคยสว่าง รูฉั้นรูว้ธิจีะทําหอ้งนใีหด้สูวยงาม The Yers √

53 ระบาย รอ้งเธอจงรอ้งมา..ใหนํ้าตาไหลรนิจนชนิ Yes'sir Days √

54 ไบโพลา่ร(์Bipolar) ความรักไดผ้่านไป และวันพรุ่งนจีะตอ้ง จน่ีา ด ีณัฐชา เดอซซูา่;ณัฐวุฒ ิเจนมานะ √

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

56 คนอยู่ไกลไม่มสีทิธิ เหมอืนโดนบังคบั บังคบัใหต้อ้งเขา้ใจ SDF;ลําเพลนิ วงศกร √

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

58 พบเธอกอ่น กอ่นนัน เคยถกูใครทําใหเ้สยีใจ มนิท ์ภทัรศยา ยงรัตนมงคล √

59 จม ลลุา √

60 รักไปทําไม ซบันําตาทไีหล บ่อยไปหรอืเปลา่ ทฟีมูฟาย แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ √

รายชอือลับมัเพลง

ประจําเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2563
หมายเหตุ * : เอกสารฉบบันไีมส่ามารถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธไิด้

เพลงฮติ ตดิปาก
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263080 ทําซํา

วันทวีาง 242466 1 ผัวมา กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

2 เคยีวยนื#1 บัวไล ไหทองคํา X

3 ใจสเิพ ลําไย ไหทองคํา X

4 มะลอ่งกอ่งแกง่ พจน ์สายอนิดี X

5 ย่านรถไฟชนกนั ทบี่กลา้โทรไปย่อนว่าย่านสายมันซอ้นกนั เบลล ์นภิาดา √

6 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

7 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

8 คนมคีูท่อียู่คนเดยีว มแีฟนแลว้ สถานะนีกะบ่ไดปิ้ดบัง ตา่ย อรทยั √

9 คําเวา้สูข่วัญ เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √

10 ทอ่งไดท้กุคํา จําไดท้กุครัง ตงัแตม่อื ทอีา้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอนิขวัญ วรัญญา √

11 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

12 เมาทกุขวดเจ็บปวดทกุเพลง ดโูอ-เมย์ X

13 เขาไม่เคยรักเราเลย เอ มหาหงิค์ X

14 ผูต้ดิตาม ออย แสงศลิป์ X

15 ผูช้มทดีี ท็อปเปอร์ X

16 คอืเกา่ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

17 วรรณคดสีชีมพู ยอมจํานน แลว้คนอย่างเธอ ตอ่ใหใ้ครจะมาเสนอ เปาวล ีพรพมิล;Maiyarap √

18 เขาสา่ว่าเป็นกะเทย เบนซ ์เมอืงเลย;ลําเพลนิ วงศกร X

19 ถา้บ่อยากเป็นโควดิ ถา้บ่อยากเป็นโควดิ มาใชช้วีติกบัเฮาเดอ้ เบลล ์นภิาดา √

20 แม่ใชล้า้งถว้ย สะเลอปี;มารโิอ ้โจ๊ก X

21 บอกว่านอนแลว้ออนไดไ้ง เอ มหาหงิค;์กอ้ง หว้ยไร่ X

22 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √

23 เจ็บตรงน(ีกดใหน้อ้งแหน่) ลําไย ไหทองคํา X

24 อา้ยพามา เขาพาไป โว.่.โว เป็นยอ้นความไวใ้จ เฮ็ดใหอ้า้ย ลําเพลนิ วงศกร √

25 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

26 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

27 จังใดเ๋จา้กะเซาฮัก คนัเจา้บ่ลําเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

28 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภยั X

29 เตรยีมเป็นแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

30 แคอ่า้ยหวนั บ่แมนหาแนวมาว่าให ้บ่แมนว่าบ่เซอืใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

31 แคค่นคยุ ลําไย ไหทองคํา X

32 วัยอกหัก บ่เคยฮูจ้ักดอกคําว่าฮัก บ่เคยฮูจ้ัก เวยีง นฤมล √

33 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

34 นลินัดอน คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวัน ตา่ย อรทยั √

35 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

36 งานแตง่คนจน ขอบคณุทยีังฮักกนั ขอบคณุทยีังบ่ลมื มนตแ์คน แกน่คนู √

37 จากไปอย่างสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพอืดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

38 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

39 พอเหลอืบ่ ฮู.้..ว่าบ่อาจเป็นตวัจรงิของอา้ย เอนิขวัญ วรัญญา √

40 หมาใตต้ะหลา่ง บ่แม่นบ่ฮูว้่าเจา้บ่ฮักอา้ยแลว้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

41 นอ้งตงัใจฮัก อา้ยตงัใจถมิ ทงิกนัง่ายๆ เห็นนอ้งเป็นไมไ้อตมิ เวยีง นฤมล X

42 ถอยใจ บ่คดิว่าความฮักเฮาสเิป็นแบบนี เบลล ์นภิาดา √

43 เวา้บ่คดิ เหตกุารณ์วันนัน ยังเป็นฝันรา้ยในใจ เลง้ ศรันยกนัย์ √

44 คนนผีัวเฮา เฮาบ่ไดโ้ง่ เฮาฮูว้่าโตคดึหยัง สเิวา้สู่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

45 เป็นหยังยังฮักอยู่ อาจสเิห็นว่าเคา้บ่เป็นหยัง อยู่ลําพัง มนีตรา อนิทริา √

46 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

47 You Let Me Down (คดึนํา) ฐา ขนษิ ก.ทา้วคําสงิห์ X

48 สญัญาณอันตราย แชตบ่อ่าน ทกัไปบ่ตอบ กะคงสบิ่สาํคญั ตา่ย อรทยั √

49 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

50 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

51 อา้ยตวัว่าฮักนอ้ง บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

52 แสงบงัไฟ แสงทสีะทอ้นออกจากผนืนํา สอ่งสว่าง เอนิขวัญ วรัญญา √

53 บุญเกา่ ความฮักของคนสเิกดิขนึได ้ก็ยอ้นว่าใจ ลําเพลนิ วงศกร √

54 มักอา้ยหลายเดอ้ เฮ็ดตาสมัตาหวานหลอกลอ่ใหน้อ้งตายใจ กวาง จริพรรณ X

55 ใจบาง มอส รัศมี X

56 มแีฮงใจ แคอ่ยากไดย้นิคําว่าฮักเธอสเิบอืกนับ่นอ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

57 สอ่หลอ่แสแ่หล่ มอืนีเซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟังเพลงฮา้นเกา่ ตกัแตน ชลดา √

58 รักแทบ้่ไดแ้ปลว่าโง่ ผดิมากไหมทรีักเขาจนหมดใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

59 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

60 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263079 ทําซํา

วันทวีาง 242466 1 สญัญานําตาแม่ คอืจังบาปขชีา้งสบูยา เขา้มายําใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

2 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

3 สเตตสับ่เคยเปลยีน โพสตฮ์ักเจา้มอืละ่สหีา้เทอื บ่เคยเบอื ไมค ์ภริมยพ์ร √

4 มันเป็นย่อนหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีว่าเจา้มผูีใ้หม่แลว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

5 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

6 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

7 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
ลกูทุง่ดงัทวัทศิ ฮติทวัเมอืง

TRACK

ชอืศลิปิน
ลกูทุง่ฮติตดิตลาด

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้
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8 เจ็บบ่พอตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

9 ศพไรญ้าติ ออย แสงศลิป์ X

10 ผูห้ญงิสขีาว ผูห้ญงิสขีาวคอืชาวพยาบาล คนืวันผันผ่าน เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

11 รอเจา้คสิ ลอด ออนเดอะร็อค;เตย้ อภวิัฒน์ X

12 ฟีคแบคจากนอ้ง ละว่าอา้ยเอ๋ย คนหลอ่ อา้ยมผีุส้าวแลว้บ่ พจิักษณ์ อ่วงอารยี ์(แทนไท) √

13 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบ่แม่นกปัตนัอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก ลําเพลนิ วงศกร √

14 ใหน้านกว่าทเีคย เพราะเชอืว่าเขามจีรงิ แตก่็ไม่รูเ้ขา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

15 คอืเธอใชไ่หม นานเนนินานแคไ่หน ทคีําว่ารัก ตา่ย อรทยั √

16 วันทไีดคํ้าตอบ วันทโีชคชะตาไม่อยู่เคยีงขา้งเรา วันที ไมค ์ภริมยพ์ร √

17 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

18 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

19 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

20 สงัหารหมู่ SODA5 (โซดาไฟ) X

21 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนษิ X

22 ไม่เหลอืใหจํ้าบา้งเหรอ ก็โพสตไ์ปเลย ถา้เธอว่าดี เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

23 จองศาลาใหอ้า้ยแน บ่ไดม้าเฮ็ดหนา้ซกิงกิ...เพอืเรยีกรอ้ง ลําเพลนิ วงศกร √

24 รอ้งไหไ้ดไ้หม แซ็ค ชมุแพ X

25 คอืเกา่ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

26 หมาใตต้ะหลา่ง บ่แม่นบ่ฮูว้่าเจา้บ่ฮักอา้ยแลว้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

27 แรกตงัใจฮัก ปรชีา ปัดภยั X

28 สเิอาผัวใหม่ เมอืย...กะบ่ฮูส้บิอกกบัไผ เขา้นอน ดอกออ้ ทุง่ทอง √

29 คนนเีมยีเฮา Cover เฮาบ่ไดโ้ง่ เฮาฮูว้่าโตคดึหยัง สเิวา้สู่ ศร สนิชยั √

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

31 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

32 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

33 ฮัก ฮัก ฮัก หนงิ ตน้ไมม้วิสคิ X

34 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

35 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

36 บ่เป็นหยัง กอ้ง หว้ยไร่ X

37 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

38 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

39 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

40 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

41 นอ้งฮักเขา ตอนอา้ยบ่ฮัก นอ้งฮักเขาตอนใด ๋มันจุกเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

42 ฝากใบลา เนย ภสัวรรณ X

43 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กบัเธอ ใจยังอ่อนแอ ยังแพค้ําว่าคดิถงึ เอนิขวัญ วรัญญา √

44 อย่าลมืกนัเดอ้ คดิจังไดห๋นอ..คอืมากดไลกใ์หอ้า้ย ลําเพลนิ วงศกร √

45 อยู่ใกลอ้า้ยสกิอด เป็นตางดึคกั เจา้คอืมาซางฮูจ้ักใจแท ้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

46 มันแปลว่าฮัก ไผว่าโงไ่ผว่าบ่เจยีมตวั...กะสา่ง ตร ีชยัณรงค์ √

47 อา้ยตวัว่าฮักนอ้ง(Cover) เบงิเพนิเวา้พุ่นน่ะ กะเบงิเพนิหา เวยีง นฤมล √

48 เจ็บหนักวทิยา ยนืปาดนําตาเขา้แถวเคารพธงชาติ เบลล ์นภิาดา √

49 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

50 บอกรัก..แตบ่่รูส้กึว่ารัก บ่ใกลบ้่ไกล แตเ่หมอืนหายไปจากชวีติ ตา่ย อรทยั √

51 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

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

53 โหดเลวดี ถามเจา้ของเป็นหยังจังทนเขาคกั ดอกออ้ ทุง่ทอง √

54 แคชู่ ้ แนมเห็นเจา้กอดกนัตอ่หนา้ นําตาของ ศร สนิชยั √

55 ยังใหห้น่อยไปอกีบอ้ อยากหอมแกม้กะใหแ้ลว้ อยากเฮ็ดหยังกะให ้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

56 ยากสาํหรับอา้ย งา่ยสาํหรับเขา เพยีงแคอ่ยากม ีอยากมโีอกาสพบหนา้ ตร ีชยัณรงค์ √

57 ขอปรกึษาเธอแน เธอ...เฮามเีรอืงปรกึษาเธอแน กะคอืเฮาแอบ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

58 ของอา้ยหรอืของถมิ อา้ยคอืหลอ่แทเ้ด ้อา้ยคอืดแีทน้อ้ เวยีง นฤมล √

59 สงันําตาไม่ได ้ เป็นแคค่นทเีคยสาํคญั เป็นความฝันทเีกอืบ เอนิขวัญ วรัญญา √

60 ระยะห่างของคนหมดใจคอืระยะทําใจของคนถกูทิเหลอืเพยีงดอกไม ้ทมีันแหง้คาแจกนั เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0563011 ทําซํา

วันทวีาง 242473 1 ไปรวยเอาดาบหนา้ โอ่ย..นอ้ ยอ้นความจนมาบบีเคน้ มนตแ์คน แกน่คนู √

2 เทปมว้นนัน ยังเก็บเอาไวเ้รอืยมา ชว่งเวลาทเีราใช ้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

3 ตะเว็นตกดนิ คนัว่าเขาเซาฮัก กะอย่าสปัิกใจนําเขาหลาย ดอกออ้ ทุง่ทอง;บอย พนมไพร √

4 โพสตเ์ขาเจา้เมนต์ ไวใ้จเขา เชอืใจเขาเบดิซอุย่าง ตร ีชยัณรงค์ √

5 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

6 เลอโฉม ก็เจา้นันสวยเลศิเลอในปฐพ ีเกดิมาไดเ้จอ ลําเพลนิ วงศกร;Wonderframe √

7 เวา้บ่ป่อง cover เรอืงของเฮากระจบไปโดนละ่เด ้นอ้งกะเท ปิงปอง พงษ์อนันต์ √

8 หอืๆ เตะ๊ ตระกลูตอ;คะแนน นัจนันท์ X

9 นํากว๋ยเตยีว มารโิอ ้โจ๊ก X

10 ผสีางนางไม ้#ผมไม่ไดห้ลอนกญัชา บุ๊ค ศภุกาญจน์ X

11 ไชโยไช ลําไย ไหทองคํา X

12 สบตาไดแ้คใ่นเฟซ อย่าว่ากนัเดอ้ทเีพอ้ถงึเธอทกุวัน แอบฝัน ลําเพลนิ วงศกร;ลําไย ไหทองคํา √

13 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป เอนิขวัญ วรัญญา √

14 ผูล้งัคน ผูล้งัคนซําบายดบี่ ถกืความเหงาถามขา่ว มนีตรา อนิทริา √

15 ละครชวีติ cover จากแดนอสิาน บา้นเกดิเมอืงนอน เวยีง นฤมล √

16 บ่สมศกัดศิร ีcover โอ่..โอย ..ละนา..ฮา...ฮะอ่า อา้ยมันดแีต่ เจมส ์จตรุงค์ √

ลกูทุง่ฮติตดิดาว 9
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263083 ทําซํา

วันทวีาง 242473 1 วาฬเกยตนื GUNGUN X

2 มันดกีว่าทคีดิ สงิโต นําโชค X

3 หัวใจสงัใหร้ัก แพรว คณติกลุ เนตรบุตร X

4 ลม(2020) ลมเอ๋ยลมเจา้ผ่านพัด พาเธอมาใหเ้จอฉัน หนุ่ม กะลา √

5 ใหน้านกว่าทเีคย เพราะเชอืว่าเขามจีรงิ แตก่็ไม่รูเ้ขา แพท Klear;ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

6 คอืเธอใชไ่หม นานเนนินานแคไ่หน ทคีําว่ารัก GETSUNOVA;ตา่ย อรทยั √

7 วันทไีดคํ้าตอบ วันทโีชคชะตาไม่อยู่เคยีงขา้งเรา วันที บอย Peacemaker;ไมค ์ภริมยพ์ร √

8 งานเตน้รําในคนืพระจันทรเ์ต็มดวง ในคนืทเีราจอ้งมองตาสบกนั เหมอืนฉัน COCKTAIL √

9 สญัญากาสะลอง ศรัณยู วนัิยพานชิ (ไอซ)์ X

10 สญัญากบัคําว่ารอ เตน้ นรารักษ์ ใจบํารุง X

11 สงิของ ฉันทเีคยโดนทํารา้ยมา ใจเหมอืนไม่มคีณุคา่ KLEAR √

12 ไม่ไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมอืเธอยนืยันออกมาว่า บอย Peacemaker √

13 ภาวนา พรอ้มเดนิจากไปพรอ้มแลว้ เตรยีมใจ MEYOU √

14 ซอ่นกลนิ ลมอ่อนพัดโชยมา นําตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี √

15 ปลอ่ย ปลอ่ยความคดิ ทงิไวใ้หใ้จไม่ตอ้งคดิ หนุ่ม กะลา √

16 ภาพจํา จากวันนันทเีธอผ่านมา โชคชะตาใหเ้รา ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

17 ไม่เคย ฉันไม่เคยรู ้คนทสีาํคญั นันมคีา่ 25 Hours √

18 ไม่เดยีงสา สง่ยมิใหค้วามทรงจําดีๆ  ทมีใีหก้นั Big Ass √

19 ใครคนนัน กาลเวลาทําใหเ้ราตอ้งจากกนั ความผูกพันธ์ พลพล;LABANOON √

20 อยู่ตรงนเีสมอ หากเธอตอ้งเหนือย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

21 ไม่อยู่ในชวีติแตอ่ยู่ในหัวใจ กว่าจะผ่านจะพน้วันเวลา ทจีะยอมรับ ลลุา √

22 เธอเกง่ ทา่มกลางพายุฝนทโีหมกระหนําทา่มกลางเงา Jetset'er √

23 PLEASE รูฉั้นรูย้ังไงก็คงไม่ตา่ง รูฉั้นรูย้ังไง ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

24 ปลวิ ไดเ้พยีงแตย่นือยู่ไกล ไกล ไดเ้พยีงแตม่อง พลอยชมพู √

25 เธอมฉัีน ฉันมใีคร บอกมาแลว้ ไดย้นิแลว้ ทเีธอนัน DA endorphine √

26 ทําไมตอ้งเป็นฉัน (ล.อุม้รักเกมลวง) มันไม่ยุตธิรรมสกันดิ ความผดิฉันคนเดยีว มาเรยีม เกรย์ √

27 ในฤดทูตีา่งไป เหมอืนดงัลมพายุกําลงักระหนําหัวใจ ซลิว ีภาวดิา มอรจิจิ √

28 ไกลแคไ่หน คอื ใกล ้ พยายามจะทําวธิตีา่งๆใหเ้ธอนันรักฉัน GETSUNOVA √

29 คํายนิดี ฉันมายนิดใีหก้บัรักทสีดใส ยนิดทีเีธอ KLEAR √

30 ทกุคนเคยรอ้งไห ้ ฉันไม่รูเ้ธอแบกรับอะไรไวม้ากมาย นครนิทร ์กงิศกัดิ √

31 สบายดหีรอื ก็ไม่ไดเ้จอไดค้ยุตงันาน ก็ไม่รู ้ หนุ่ม กะลา √

32 พันหมนืเหตผุล เธอบอกใหฉั้น ไปเจอคนทดีี KLEAR √

33 ความเงยีบดงัทสีดุ มคีําบางคําทเีก็บเงยีบงัน คอยเฝ้ารอวันที GETSUNOVA √

34 เทา่ไหร่ไม่จํา เคยเจ็บเคยเสยีใจมาเทา่ไหร่ ฉันลมืไป POTATO √

35 เธอ อยู่ไกลจนสดุสายตา ไม่อาจเห็น COCKTAIL √

36 เพยีงสบตา ลเิดยี ศรัณยร์ัชต ์วสิทุธธิาดา X

37 ออเจา้เอย พที พล X

38 เธอหนอเธอ แนน วาทยิา รวยนริัตน์ X

39 บุพเพสนันวิาส ศรัณยู วนัิยพานชิ (ไอซ)์ X

40 เรอืงทขีอ ขอบคณุทเีธออยู่ ขอบคณุทไีม่ห่าง ลลุา √

41 หัวใจของเธอ (ละครหัวใจศลิา) ลองมองใหล้กึลงไปไดไ้หม ลกึเขา้ไป ตอ่ ธนภพ √

42 ไม่อยากพูดว่ารักใหรู้ส้กึดี อยากดแูลวันไหนทเีธอป่วย เมฆ จริกติต ิถาวรวงศ์ √

43 มาทนัเวลาพอดี ฉันกลวัฝนตก ฉันกลวัฟ้ารอ้ง ฉันกลวัรถตดิ มุก วรนษิฐ ์ถาวรวงศ์ √

44 เขยีนไวข้า้งเตยีง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลกึๆ อยู่ลบัๆ PARADOX √

45 แพท้าง ทําไมเธอตอ้งยมิ ทกุททีเีดนิสวนกนั LABANOON √

46 ไม่มเีธอไม่ตาย ตอนนีมเีพยีงแคเ่รามสีองคนเทา่นัน แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ;Two Pee √

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

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

49 คนไม่จําเป็น อยู่ตรงนอียากเป็นคนทเีธอตอ้งการ GETSUNOVA √

50 กาลเวลาพสิจูนค์น เมอืครังหนงึในชวีติฉันตอ้งเดนิทาง COCKTAIL;ไมค ์ภริมยพ์ร √

51 ทงิไวก้ลางทาง มันดแีคไ่หนกนั ทเีราไดร้่วมทาง POTATO √

52 ลมเปลยีนทศิ ใบไมห้ลน่ เมอืลมพัดผ่าน เป็นสญัญาณ Big Ass √

53 เรา เนนินานทเีรามองตากนั ในแววตาคูนั่น COCKTAIL √

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

55 เก็บรัก รูด้ ีว่าฉันไม่ควรทจีะรักเธออกีตอ่ไป แอมม ีThe bottom blues √

56 คูช่วีติ เธอคอืทกุสงิ ในความจรงิในความฝัน COCKTAIL √

57 ใจ..กลางเมอืง ทเีห็นว่าทอประกายดงัดวงดาวทแีทม้ันคอื LABANOON √

58 เรอืเล็กควรออกจากฝัง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลนัมดืมัว BODYSLAM √

59 กรรม ทรีัก มอีะไรในใจหรอืเปลา่ ทําไมเธอ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

60 อา้ว บบีเขา้ไป บบีนําตาแลว้บบีมอืฉัน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263099 ทําซํา

วันทวีาง 242473 1 วันนัน..วันน.ี.วันไหน คงจะเคยตงัใจใฝ่ฝัน บลิล ีโอแกน √

2 เธอสวย จะมกีคีนมองเห็นสายตาทอี่อนโยน DOUBLE YOU √

3 ไม่ตอ้งมคํีาบรรยาย จะแตง่จะเตมิถอ้ยคํา สกักหีมนืคํา MR.TEAM √

4 อย่าดกีบัฉันเลย เธอเขา้มาวนเวยีน เธอเขา้มาหา 3DC(Three Dee Cee) √

5 กลบักลอก บอกคนโนน้ บอกคนนี ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

6 ไหน มันอาจจะเป็นเพราะใครบางคน พุฒพิงศ ์ศรวีัฒน(์ลโีอ พุฒ) √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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7 รอ้งไหก้บัฉัน แมช้วีติไม่เป็นดงัใจ หากผดิหวังทอ้แท ้ ธนพล อนิทฤทธิ √

8 ตบหนา้ อย่ามาเห็นใจ อย่ามาสงสาร วาสนา √

9 เมอืรักฉันเกดิ ก็เป็นคําถามอยู่ขา้งใน อาจเป็นเพราะ SILLY FOOLS (วงเกา่) √

10 เรอืงมหัศจรรย์ บนโลกนีมคีนเป็นลา้นคน ทกุคนมี วง SOFA √

11 รออยู่ตรงนี พยายามรูจ้ัก พยายามทกัทายกบัเธอ HUM √

12 เกนิใจจะอดทน เรอืงราวทเีธอไดทํ้าใหฉั้นเห็นมัน SYAM √

13 คดิถงึ รูไ้หมว่ามคีนทเีฝ้าคอย เหม่อลอย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

14 ใชฉั่นหรอืเปลา่ ลมืตามองฉันใหด้อีกีครงั ความจรงิ กะลา √

15 ยังยมิได ้ หลายครงัทชีวีติเจอกบัปัญหา พลพล √

16 เธอคอืนางฟ้าในใจ ทนมานานหัวใจเปลา่เปลยีวเดยีวดาย CLASH √

17 ละคอนเรอืงนัน จบแลว้ละคอน จากนคีอืตอน ศวิวงศ ์แสงอ่อน(ฮัท) √

18 เพอือะไร มาออ้นวอนอะไรกนัมากมาย อัมรนิทร ์นติพิน(อํา) √

19 คนทถีกูรัก ใจ ฉันเคยถกูทงิเพยีงลําพัง รักใคร BODYSLAM √

20 เรอืงบนเตยีง เชา้แลว้ยังอยู่บนทนีอน เงยีบๆคนเดยีว บอย Peacemaker √

21 ภาพลวงตา ภาพททํีาว่ามเียอืใย ภาพททํีาอะไร DA endorphine √

22 เพอืนไม่จรงิ Polycat X

23 เวลาเธอยมิ Polycat X

24 พบกนัใหม่ POLYCAT X

25 รักแรกพบ Tattoo Colour X

26 ไม่ไวใ้จตวัเอง ใจมันยังไม่หายชา เลยไม่มาพบหนา้เธอ ธรีภทัร ์สจัจกลุ √

27 ขอเป็นตวัเลอืก เผอืใจไวก้อ่นอย่าเพงิทุม่เทใหฉั้นเลย กะลา √

28 เพงิเขา้ใจ รักของเธอ ทเีธอใหฉั้น นาวนิ ตา้ร์ √

29 เลอืกไดไ้หม เธอมาเพอืถาม อย่างห่วงใยมากมาย ZA ZA √

30 วงกลม เป็นวงกลมวงหนงึทมีันไม่เต็มวง บัวชมพู ฟอรด์ √

31 ไม่มใีครแทนทเีธอ ไม่ว่าเธอคดิถงึกนัหรอืเปลา่ ก็จะขอคดิถงึ เตะ๊ ศตวรรษ เศรษฐกร √

32 ก็พอ เธอบอกว่าฉันคงผดิหวัง ไม่มทีาง วุฒสิทิธ ิสบืสวุรรณ (เต็ม) √

33 หยุดหลอกตวัเองซะที ทคีดิ คดิไว ้ว่าสกัวันอาจไดผ้ล DRAGON 5 √

34 ห่วง แคอ่ยากมาหา ไม่เคยจะคดิไกล 3G √

35 ถามหน่อย ก็อยากจะบอกจะตาย ว่าใจน่ะรักเธอ SATURDAY SEIKO √

36 เจา้ชายนทิรา เพราะอะไร ยังไม่เขา้ใจว่าเหตใุด ETC √

37 ขอถามสกัหน่อย เธอก็อยู่ตรงนเีหมอืนเงา ทาทา ยัง √

38 Love Message กอ่นอาจจะคดิ อาจจะคดิ คําว่ารัก บัวชมพู ฟอรด์ √

39 องศาเดยีว ทําอะไร ใจยัง..อดึอัด มองทเีธอ CREAM √

40 เจา้หญงิคนตอ่ไป เนนินานทฉัีนยังแปลกใจ เหตใุดเจา้หญงิ วง Blissonic √

41 นําเต็มแกว้ วัน วันทเีป็นอยู่ เฝ้าทําเพอืเธอ วง Endorphine √

42 อย่าเลยนะ อย่าไปกบัเขาอกีเลย ถา้เธอเขา้ใจ เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

43 ดแูลเขาใหด้ดีี ฉันไดพู้ดคยุกบัเขาแลว้ ไดเ้จอะกบัเขา DA endorphine √

44 ถามใจ ก็มสีงิหนงึทยีังคา้งใจอยู่ SUPER GLUE(1) √

45 พายุในใจ มันเป็นเพยีงแคก่ระแสลมแรง FLY √

46 เกลยีดความสงสาร อย่ารักกนั ง่าย ง่าย Y NOT 7 √

47 แกลง้ แกลง้ทงิตวัลงนอนไดไ้หม แกลง้จับมอื SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

48 อย่าทําแบบนี มองฉัน บอกกบัฉันท ีเธอจําไดไ้หม วง Endorphine √

49 ทําอะไรสกัอย่าง หัวใจเตน้แรง หนา้แดงทกุท ีใชเ่ธอหรอืนี นครนิทร ์กงิศกัดิ √

50 เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม ใครจะมสีตางคก์็มไีป ใครจะไป บลิล ีโอแกน √

51 รักเป็นเชน่ใด ถามใจตวัเองเมอืใจตอ้งหวนัไหว เมอืรัก วง สบิลอ้ √

52 ไม่จําเป็นตอ้งดทีสีดุ เธอไม่ตอ้งกงัวล ไม่แปลกอะไร BLACKHEAD √

53 ครงึหนงึของชวีติ เมอืความรักมันพังลง เราเหมอืนคน เสาวลกัษณ์ ลลีะบุตร(แอม) √

54 รอ้งไหทํ้าไม อย่าไปเสยีนําตา มันเป็นเพยีงฉากรัก TAXI √

55 ดแีตป่าก ยงิไดย้นิ ยงิปวดใจ คดิอะไรอยู่ Big Ass √

56 เลยีงสง่ เธอไปไม่ลาสกัคํา ไม่ทนัไดเ้ตรยีมใจ SO COOL √

57 โรคประจําตวั โดนเธอเฝ้ามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

58 ใจเย็น แอบมองเธอยมิใจมันก็สนัไหว Pancake √

59 คนเบอืงหลงั เขาก็รูว้่าเธอมใีคร..และก็รูว้่าฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

60 อากาศ เธอเห็น ว่าเป็นฉัน หรอืเธอไม่เห็นมัน นครนิทร ์กงิศกัดิ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0563064 ทําซํา

วันทวีาง 242480 1 รักใหต้าย อยากพบเจอ เธอบอกว่าเธออยากเจอ KLEAR √

2 คนเดมิ ทไีม่เหมอืนเดมิ (who are youอยู่ๆตนืขนึมาก็เหมอืนเธอเปลยีนไป GETSUNOVA √

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

4 Beside You (ซรีสี ์Angel Beside Me ลบไปไดไ้หม เรอืงรา้ยๆ ทเีธอไม่อยากจํา หนงึ ETC √

5 A little thing โอเค โอเคคนืนีมแีคส่องเรา ไม่ตอ้ง เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

6 จรงิใจหรอืแกลง้ใหไ้หวหวัน (ล.มารรา้ยฯฉันแคค่นปากแข็ง ทแีสดงเป็นคนเฉยชา มุก วรนษิฐ ์ถาวรวงศ์ √

7 แครไ์กลไกล (ซรีสีจ์นินายกลายเป็น.. มันดแีคไ่หน ทเีรามอบใจใหใ้ครสกัคน ละอองฟอง √

8 ตดิกบั (ประกอบซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) เห็นกนัทกุวันเธอกบัฉัน รูก้นัในความตา่ง แม็กซ ์เจนมานะ √

9 Second Chance (ซรีสี ์Turn Left ฯ) ถา้เธอยังไม่พรอ้มรับโอกาสรักใคร สกัคน สงิโต นําโชค √

10 ไม่มคีําสญัญา ความทุม่เทและความไวใ้จ จะมทีกุเสยีวนาที ชาต ิสชุาต ิ(The Voice) √

11 ยงิไม่รู ้ยงิตอ้งทํา จะเกดิอะไรพรุ่งนฉัีนเองไม่รูซ้กัอย่าง ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

12 ความเยาว์ ฉันเขยีนเพลงนเีมอืฉันอายุยสีบิแปด The Darkest Romance √

13 อยากถกูมองดว้ยแววตาแบบนัน รูอ้ะไรบา้งไหม ทกุเรอืงทเีธอไดทํ้า อา้ย สรัลชนา อภสิมัยมงคล √

14 ไม่ควรมคีนเดยีว (Another You) แววตาเธอทมีองมา อย่างกบัโดนไฟ เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

15 หยุดความคดิ ( Debbie's song ) หากหยุดความคดิทเีธอตอ้งการ สงิทฉัีน เวหยุทธ ์เกตปัุญญา ZEE √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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16 พรุ่งนีจะเขา้ใจ อยู่กบัรอยนําตา ทผี่านและพน้มา รัตน จันทรป์ระสทิธิ √

17 หยุดทไีดไ้หม จะหลบัตาทกุครัง ใจก็ยังตนื อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์ √

18 อยู่ได ้ไดอ้ยู่ (ineednoone) เจอมากคีรงัเรอืงรักๆ เดยีวจะเลา่ให ้ Tilly Birds √

19 ในสว่นทลีกึทสีดุ เป็นไปไดจ้รงิ รมึันเป็นไปไม่ได ้ กนัอช ิอชริวชิย ์สาลวิรรธนะ √

20 ไม่ตอ้งมคํีาบรรยาย(ละคร สตัยาธษิฐานจะแตง่จะเตมิถอ้ยคํา สกักหีมนืคํา ยุกต ์สง่ไพศาล √

21 หลดุพน้ (ล.The Giffed นักเรยีนพลงักฟิท์บางเวลาสบัสนและวุ่นวาย อยากจะหายตวั ควิ สวุรีะ บุญรอด √

22 ยอดรักยอดไลก ์(ซรีสี ์One Night StealจะกดLikeใหเ้ธอทกุวัน กดLoveใหเ้ธอทกุคนื ซงิค ์หฤษฎ ์ชวิการุณ √

23 กหุลาบพษิ (The Gift ) ทา่ทางทดีชูา่งน่าไวใ้จ ทเีธอแสดงว่ารัก อุ๋ย บุดดาเบลส;Paper Planes √

24 แดงกบัเขยีว หยงิทะนงองอาจในวถิ ีแบกศกัดศิรคีาํคอ Taitosmith X

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263065 ทําซํา

วันทวีาง 242480 1 ความหมาย เออืมควา้ เก็บดวงดาวหมดฟ้า ครอบครอง BODYSLAM √

2 ดวงใจ เธอเปรยีบดงัเสมอืนดวงใจ ตามตดิตรงีแนบชดิ ปาลม์มี √

3 ทชัทดีตีอ่ใจ เป็นตวัเองไดเ้ลย เต็มทเีลย ทําตามใจ KLEAR;ญาญ่า อุรัสยา เสปอรปั์นด์ √

4 เทา่ไหร่ไม่จํา เคยเจ็บเคยเสยีใจมาเทา่ไหร่ ฉันลมืไป POTATO √

5 Love Does Exist Love does exist...Love does exist... CLASH √

6 จากนีไปจนนริันดร์ แคไ่ดม้องตาเธอในวันนัน จากทเีรา จริากร สมพทิกัษ์ (เอ๊ะ) √

7 เรา เนนินานทเีรามองตากนั ในแววตาคูนั่น COCKTAIL √

8 ไม่กลวั บนทางเดนิทฉัีนม ีกทีทีฉัีนพลาด 25 Hours √

9 ยงิคดิ ยงิคดิถงึ เราก็โทรคยุกนัทกุวัน ถา้อยากมองเห็นหนา้ พลพล √

10 ครงัหนงึในชวีติ Once in a life time ขอบคณุทเีคยทําดใีหก้นั คนไม่เอาไหน เวยีร ์ศกุลวัฒน ์คณารศ;สม้ มาร ีเออเจนี เลอเลย์ √

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

12 เธอทําใหฉั้นไม่มแีฟน ตอนเธอมองตาแปลกใจเลยรูไ้หม สพุล พัวศริริักษ์ (เบล);มนิ พชีญา √

13 NO MAKEUP เธอไม่ตอ้งกลวัไม่หรอกทรีัก เพราะเธอ MEYOU;Ziggavoy √

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

15 ความหวาน(Sweet) แลว้ฉันก็ไดรู้ว้่าเธอนันสาํคญัมากเพยีงไร ลลุา √

16 Would u please... ตงัแตไ่ดเ้จอกบัคณุหัวใจก็มคีณุ อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์ √

17 คนมันรัก เธอไม่รักฉันไม่รู ้ทเีธอไม่รักฉันไม่รู ้ ศรัณยู วนัิยพานชิ (ไอซ)์ √

18 ชวูับ ชบูดีู ไม่เคยบอกคําว่ารักกบัใครเลย สพุล พัวศริริักษ์ (เบล);หนงึ ETC √

19 ทรีัก ทตีรงนนัีนมแีตค่วามรัก ตงัแตว่ัน ปราโมทย ์ปาทาน;แพตต ีอังศมุาลนิ √

20 สงิสาํคญั ฉันไม่รูว้่าหลงัจากนี มันจะมอีะไร วง Endorphine √

21 วันทฉัีนไม่อยู่(TOMORROW) พรุ่งนี ถา้เธอไม่มฉัีนอยู่ใหรู้ ้ LOMOSONIC √

22 ชอบมากอยากได ้ ลมืไดไ้หมทพีูดว่ารักวันนัน ไม่ไดค้ดิ Instinct √

23 ดใีจ แตล่ะเรอืงราวทเีราไดเ้จอะไดเ้จอ พลอยชมพู √

24 อัศจรรยข์องหัวใจ สงิทไีม่น่าเกดิ เรอืงทไีม่เคยคดิ มาตงั ระดบัดาว √

25 ฝากฟ้าทะเลฝัน มเีพยีงหาดทราย ทะเล สายลมกบัสองเรา สงิโต นําโชค √

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

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

28 มเีราตลอดไป สงิทเีธอฝันมันคงจะดวู่าแสนไกล ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

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

30 อยู่นาน ๆ ไดไ้หม เมอืในวันนีทฉัีนไดเ้จอเธอ Sin √

31 แคไ่ดค้ดิถงึ ตงัแตค่รังทเีราจากกนัแสนไกล เหตแุละผล MUZU √

32 ไม่มวีันปลอ่ยมอื ฤดกูาลเปลยีน สงิทเีขยีนมันคงจะเลอืนลบ ดวิ อรุณพงศ ์ชยัวนิติย์ √

33 มผีลตอ่หัวใจ นนท ์ธนนท์ X

34 ใจฉันเป็นของเธอ (ละครใจรา้ว) ฉันไม่รูว้่าเป็นเพราะใคร โชคชะตา บอย Peacemaker √

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

36 คนทใีช ่(The 1) จากวันนันทเีราไดพ้บกนั จนวันนี Jetset'er √

37 รักทเีป็นของจรงิ (Real Love) ทําไมใครทเีคยผ่าน ตอ้งเป็นเพยีงคนที นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

38 คําตอบอยู่ทหีัวใจ(ซรีสี ์Sotus S) มันดแีคไ่หนทเีรานันไดร้ักกนั ตน้ ธนษิต √

39 Baby I Love You Baby i love you yes oh yes i do The Bottom Blues √

40 เธอทําใหฉั้นคดิถงึแตเ่ธอ ทกุท ีเวลาจะไปไหน ทกุท ีไม่มใีคร ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE;ปรยีวศิว ์นลิจุลกะ √

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

42 มแีตค่ําว่ารัก หนงึคนทคีอยมองเธออยู่ตรงน ีหนงึคํา NOS √

43 พรหมลขิติ เหม่อมองบนฟ้าไกล จอ้งมองดว้ยความ Big Ass √

44 ใหเ้ธอ คงเป็นคําแรกทเีธอเอ่ยปาก SILLY FOOLS (วงเกา่) √

45 เธอเป็นแฟนฉันแลว้ ตะวันหลบัตาทอ้งฟ้าก็ทาสดีํา และสงิที กะลา √

46 คอืเธอเทา่นัน เก็บไวต้รงนันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว ้ PARATA √

47 3 มติ ิ แดเ่ธอ...ผูเ้ป็นทกุอย่าง จะมฉัีนรอคอย PARADOX √

48 คนมเีสน่ห์ เฮ เธอ ทําไมตวัเธอถงึดําดํา โอแ้ม่งามขํา นครนิทร ์กงิศกัดิ √

49 แพท้าง ทําไมเธอตอ้งยมิ ทกุททีเีดนิสวนกนั LABANOON √

50 รูส้กึด ี(Acoutic Version) ไม่ตอ้งคดิเลยถา้ในวันนีไม่มเีธอ NO MORE TEAR √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0563070 ทําซํา

วันทวีาง 242480 1 Interlude ฮาคนู่า มาทาทา่ ฮาคนู่า มาทาทา่ ฮาคนู่า มาทาทา่ Taitosmith X

2 ฮาคนู่า มาทาทา่ ฮาคนู่า มาทาทา่ ฮาคนู่า มาทาทา่ Taitosmith X

3 Amazing Thailand ไทยแลนดด์นิแดนมหัศจรรย ์ฝรังมังคา่ Taitosmith X

4 ยุต-ิธรรม เมอืความเป็นธรรมทพี่อเคยสอนว่า Taitosmith X

5 Hello Mama You may be happy with the skyscraper Taitosmith X

6 รสนยิม ถา้คดิว่าตวัเองเท ่ใสข่องแพงๆ ทไีม่ได ้ Taitosmith X

7 บังขายถวั อนีีเดนิทางจากอนิเดยี ทงิลกูทงิเมยี Taitosmith X

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

Taitosmith
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8 รจนา ในวรรณคดมีันยังมคีวามเป็นธรรม คนอย่างฉัน Taitosmith X

9 แดงกบัเขยีว หยงิทะนงองอาจในวถิ ีแบกศกัดศิรคีาํคอ Taitosmith X

10 ตราบ ตราบใดทดีวงอาทติย ์ยังขนึทางทศิตะวัน Taitosmith X

11 Interlude คางคก อยากเป็นนก กระโดดบนิขนึฟ้า กระโจน Taitosmith X

12 คางคก อยากเป็นนก กระโดดบนิขนึฟ้า กระโจน Taitosmith X

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0263081 ทําซํา

วันทวีาง 242480 1 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แว๊บเดยีวแคด่ ูก็ทําใหรู้ว้่าเธอนะ หญงิล ีศรจีุมพล √

2 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

3 จหีอย โอ่เด เพอืนเอ่ย คอืดงัเคยกนันัน พ ีสะเดดิ √

4 บ่กลา้บอกครู (แตห่นูกลา้บอกอา้ย) ครูภาษาไทยเคยใหเ้ขยีนเรยีงความ เอนิขวัญ วรัญญา √

5 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

6 ปรญิญาใจ ไดฮ้ักกบัอา้ยเหมอืนใจไดป้รญิญา ศริพิร อําไพพงษ์ √

7 นําตาสาววารนิ สาววารนิวันนตีอ้งกนินําตา จนิตหรา พูนลาภ X

8 นอ้งมากบัคําว่าใช่ บ่เสยีใจเลย ทเีคยอกหัก เมอืได ้ ไหมไทย ใจตะวัน √

9 ไม่ใชแ่ฟนทําแทนไม่ได ้ ก็อยากดแูลใหม้ากกว่านเีหลอืเกนิ ตกัแตน ชลดา √

10 ไม่มขีอ้แมต้งัแตเ่รมิตน้ สบิ่ถามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

11 เจา้ชายของชวีติ จรงิจังแคไ่หน จรงิใจมากพอหรอืเปลา่ ตา่ย อรทยั √

12 นักรอ้งบา้นนอก เมอืสรุยินยําสนธยาหมู่นกกา เปาวล ีพรพมิล √

13 จดหมายฉบับสดุทา้ย เกษม คมสนัต์ X

14 พชีายชวัคราว ยมืเป็นพชีายไดไ้หมชวัคราว ฝน ธนสนุทร X

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

16 รักจัง ไม่มสีงิใดทําใหอุ้่นใจเทา่เธอ ในทกุวัน พ ีสะเดดิ √

17 แพใ้จคนดี มอบคําว่าแฟนตอบแทนความดขีองอา้ย ศริพิร อําไพพงษ์ √

18 นัดรอบ่พอ้อา้ย อา้ยนัดมารอท ีบขส.ขนสง่ จนิตหรา พูนลาภ X

19 ผัวเกา่ หากว่าเจา้ไดฟั้งเพลงนี ศร สนิชยั √

20 เมยีเกา่ หากว่าอา้ยไดฟั้งเพลงนี หากว่าอา้ยยัง ดอกออ้ ทุง่ทอง √

21 ทนพษิบาดแผลไม่ไหว ดงักบัโดนมดีโกนกรดีลงกลางใจ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

22 คนอ่อนไหว..กําลงัใจสาํคญัทสีดุ หนักจรงิๆแกว้ตา กบัทกุเวลาทหีายใจอยู่ ไหมไทย ใจตะวัน √

23 หอ้งนอนคนจน หอ้งนอนของคนจนๆ เกษม คมสนัต์ X

24 ใจอ่อน แตก่อ่นแตไ่รหัวใจกลา้แกร่ง ฝน ธนสนุทร X

25 แฟนเก็บ อย่าใหใ้ครรูว้่าเราคบกนั คอืคําทเีธอ ตกัแตน ชลดา √

26 คําว่าจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรยีมจะไปแลว้ใชไ่หม ก็เห็นเธอ เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

27 รักคนโทรมาจังเลย จากวันทรีอ พ.ศ.ทใีจคดิถงึ พ ีสะเดดิ √

28 รักคณุยงิกว่าใคร รักคณุเสยียงิกว่าใคร จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

29 เลกิแลว้คะ่ เลกิแลว้คะ่หนูเลกิกบัเขาแลว้คะ่ อาภาพร นครสวรรค์ X

30 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีุมพล √

31 เขาขอไลน ์อา้ยขอลา เฝ้าสง่ไลนพ์่ายรักฝากใหเ้ธอ มนตแ์คน แกน่คนู √

32 รอสายใจสงัมา อยากถกูโทรหาเพราะว่าคดิถงึ ไม่ใช่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

33 ปรญิญาเจ็บ ถงึบ่ฮูจ้รงิแตล่กูผูห้ญงิทกุคนรูส้กึ ศริพิร อําไพพงษ์ √

34 พผีดิอะไร เกษม คมสนัต์ X

35 ผูห้นีชาํ ชาํใจจงึจากอสีานบา้นทุง่ หนีเขา้เมอืง จนิตหรา พูนลาภ X

36 ทุง่นางคอย มองลบิลวิแถวทวิพนา ใกลค้ํายําสนธยา ฝน ธนสนุทร X

37 แกว้รอพี พจี๋าพสีญัญาปีนแีลว้ไม่มาแตง่ เปาวล ีพรพมิล √

38 คนอกหักพักบา้นนี อยากปักป้ายแขวนขนึแผ่นเทา่ฝา จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

39 ขอจองในใจ ฟ้าสงัใหฉั้น รักคนทมีเีจา้ของ ตกัแตน ชลดา √

40 เลกิกนัแตไ่ม่มวีันเลกิเจ็บ ไม่อยากเห็นหนา้ เพราะกลวันําตาจะไหล ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

41 เจ็บก็ไดถ้า้อา้ยอยากจบ ตงัแตฮู่ว้่าอา้ยแอบไปมเีขา นอ้งก็เฝ้า ตา่ย อรทยั √

42 สดุทา้ยคอือา้ยเจ็บ หากคําว่าฮักของเฮาเขยีนดว้ยกระดาษ มนตแ์คน แกน่คนู √

43 ถว้ยป่นหลดุมอื เหมอืนลางสงัหรณ์เมอืตอนถว้ยป่นหลดุมอื จนิตหรา พูนลาภ X

44 ขายแรงแตง่นาง สองมอืคนจนจะทนเพอืเจา้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

45 เพอืแม่แพ ้บ่ ได ้ เขยีนคําแม่สอนเป็นกลอนตดิไวข้า้งฝา ศริพิร อําไพพงษ์ √

46 นอ้งมผัีวแลว้ สองขาคูน่ ีทมีันเคยเดนิเคยีงอา้ย ดอกออ้ ทุง่ทอง √

47 อา้ยเขยีนอ้งถมิ บ่แม่นลกูฟตุบอลแตน่อ้งกะโดนเขยี กา้นตอง ทุง่เงนิ √

48 สาวทุง่ดอกจาน จนิตหรา พูนลาภ X

49 เก็บไถขนึลาน ความรูพ้่อเพยีงแคช่นัป.4 เกษม คมสนัต์ X

50 นายรอ้ยหนา้ลฟิต์ ทํางานแกรมมแีตม่หีนา้ทเีป็นยาม เอกพล มนตต์ระการ √

51 ฝนรนิในเมอืงหลวง ฝนตกรนิๆ หอมกลนิดนิถกูไอฝน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

52 กนิขา้วหรอืยัง กนิขา้วแลว้ยัง กําลงัเฮ็ดหยังนอ้อา้ย ตา่ย อรทยั √

53 ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ทอ่งคําเตมิฝัน จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

54 ธรรมชาตโิหด มองนาใจแหง้ ฟ้าดนิเหมอืนแกลง้ ฝน ธนสนุทร X

55 อยากเป็นคนรัก ไม่อยากเป็นชู ้ แฟนของใครโทรมา ฝากนําตาไวท้แีกม้ ตกัแตน ชลดา √

56 คําขอจากว่าทคีนถกูทงิ ฟังฉันสกัหนงึนาท ีกอ่นทจีะทงิกนัไป เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

57 หนา้จอรอสาย โหลดเพลงรอสายทมีคีวามหมาย ตา่ย อรทยั √

58 ปรญิญาลกูแม่คา้ แม่ยอมลําบากเพราะอยากใหล้กูสบาย ศริพิร อําไพพงษ์ √

59 กําลงัใจในแววตา ดงึคําว่าสูท้ซีอ่นอยู่ในแววตานอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

60 ฝันอกีครงึตอ้งพงึเธอ หัวใจเกนิรอ้ยแตม่ปีมดอ้ยเรอืงแฟน มนตแ์คน แกน่คนู √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0563071 ทําซํา

วันทวีาง 242487 1 อย่าตอ่รองหัวใจ ฉันเคยทุม่เททกุอย่างใหเ้ธอ เพลงบรรเลง √

ชอืศลิปิน
Melody of Bird Vol. 4 (HIFI)

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้

ลกูทุง่เงนิลา้น
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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2 คูแ่ท ้ แลว้วันหนงึเธอนันก็มา ฉันรูส้กึ เพลงบรรเลง √

3 อย่ารักกนัเลย เธอคงพอจะเขา้ใจหากเธอไดค้ดิสกันดิ เพลงบรรเลง √

4 คูก่ดั ลนิกบัฟันพบกนัทไีรก็เรอืงใหญ่ เพลงบรรเลง √

5 ชว่ยรับที ก็เพราะ เธอไม่ฟังสกัครัง เพราะเธอ เพลงบรรเลง √

6 กอ้นหนิกบันาฬกิา ความเป็นจรงิทเีธอยังไม่เขา้ใจ เพลงบรรเลง √

7 เธอ...ผูไ้ม่แพ ้ ในชวีติของคนทกุคน ตอ้งเคยผ่านรอ้น เพลงบรรเลง √

8 มเีธอ จากกนัไปไกล ไม่ไดเ้ห็นกนั เพลงบรรเลง √

9 เก็บใจเธอไว ้ ป่วยการจะหวนคนื ใหเ้ป็นเหมอืนที เพลงบรรเลง √

10 ตอ่เวลา รักนันคอือะไร ก็เปรยีบกนั เพลงบรรเลง √

11 ไม่อาจหยังรู ้ เธอคอืนางในนยิาย เพลงบรรเลง √

12 มแีตค่ดิถงึ เหม่อมองไกล ไปถงึดาว ทเีคยจอง เพลงบรรเลง √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0263039 ทําซํา

วันทวีาง 242487 1 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

2 สญัญานําตาแม่ คอืจังบาปขชีา้งสบูยา เขา้มายําใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

3 มันเป็นย่อนหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีว่าเจา้มผูีใ้หม่แลว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

4 เอนิชอืเขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

5 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

6 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

7 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

8 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

9 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

10 จังใดเ๋จา้กะเซาฮัก คนัเจา้บ่ลําเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

11 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

12 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

13 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

14 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

15 ไม่มขีอ้แมต้งัแตเ่รมิตน้ สบิ่ถามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

16 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

17 รักแทบ้่ไดแ้ปลว่าโง่ ผดิมากไหมทรีักเขาจนหมดใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

18 งานแตง่คนจน ขอบคณุทยีังฮักกนั ขอบคณุทยีังบ่ลมื มนตแ์คน แกน่คนู √

19 อา้ยเพงิรู ้หรอืเจา้เพงิทํา ความในใจทเีขาสง่ไลนม์าทกั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

20 ใหเ้ขาไปหรอืใหอ้า้ยเจ็บ ซอยถามหัวใจเจา้ใหอ้า้ยแหน่ ว่ายังแคร์ มนตแ์คน แกน่คนู √

21 ฝืนใจหน่อยไดไ้หม แคม่องตาก็รูว้่าเธอเปลยีนไป ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

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

23 คนทใีชไ่ดแ้คม่อง แคค่ดิถงึเธอ ก็เหมอืนลว่งเกนิมากไป ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

24 บ่อยากเจอหนา้คูก่รณี เธอบ่ตอ้งมาทกัแคอ่ยากถามว่าเป็นยังไง มนตแ์คน แกน่คนู √

25 ตวัอา้ยเป็นคนสดุทา้ยไดบ้่ อยากรูใ้นใจเคยรักฉันไหม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

26 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

27 กงิไมบ้่วเิศษ อา้ยเวา้หยังบ่ได ้อา้ยเฮ็ดหยังบ่ได ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

28 รถไฟรางคู่ เนาะนอ้งเนาะ นอ้งเนาะ นอ้งเน๊าะ มนตแ์คน แกน่คนู √

29 ตวัไกล ใจฮักมัน บ่ไดไ้ปหา เพราะว่ายากงานททํีา บ่ไดใ้จดํา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ X

30 เขาขอไลน ์อา้ยขอลา เฝ้าสง่ไลนพ์่ายรักฝากใหเ้ธอ มนตแ์คน แกน่คนู √

31 สาํคญักว่าลมหายใจ เหมอืนเกดิมาเพอืรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

32 โลกยังมผูีช้ายแบบอา้ย หา้มฝนบ่ใหต้กจังใด ๋หา้มใจบ่ใหค้ดิฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

33 อา้ยหมดหนา้ทหีรอืยัง เคยเป็นทกุอย่าง เคยอยู่เคยีงขา้ง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

34 ตรงนันคอืหนา้ท ีตรงนคีอืหัวใจ เซาฮักละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

35 คนถอืหมอนยังบ่มี อา้ยถามเจา้แนนอ้งหลา่ เดอืนมถินุา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

36 ชวีติเพอืชาต ิหัวใจเพอืเธอ วันเกณฑท์หาร อา้ยจับไดใ้บแดง มนตแ์คน แกน่คนู √

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

38 ยอมรับสาว่าฮักอา้ย โอย้นอ้...ละ่บ่ตอ้งอา้ยดอกเดอ้หลา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

39 อยากจองทวี่างขา้งๆเธอ อาจเป้นเพราะมหีัวใจ ชวีติเลยมี ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

40 คดิฮอดทกุคน นอ้งนดิอุดรนอ้งพรขอนแกน่ มนตแ์คน แกน่คนู √

41 เป็นเพอืนไม่ได ้หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมไดเ้ป็นแคเ่พอืน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

42 อา้ยบ่แม่นเขา ยามนําตายอ้ย อา้ยคอยซบัดว้ยใจฮัก มนตแ์คน แกน่คนู √

43 เลกิกนัแตไ่ม่มวีันเลกิเจ็บ ไม่อยากเห็นหนา้ เพราะกลวันําตาจะไหล ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

44 บ่พรอ้มแตบ่่แพ ้ ถา้เป็นแผ่นดนิไหว..ก็คงวัดได ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

45 เสยีใจกคีรงั ก็ยังเลอืกเธอ เหมอืนความเศรา้ จับเอาใจฉันไปขงั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

46 ฝันอกีครงึตอ้งพงึเธอ หัวใจเกนิรอ้ยแตม่ปีมดอ้ยเรอืงแฟน มนตแ์คน แกน่คนู √

47 ทบ.2 ลกูอสีาน ตอ้งจากบา้นนา ถกูเกณฑเ์ขา้มากรมทหาร ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

48 สรา้งฝันดว้ยกนับ่ ฮูบ้่นอ้นาง อา้ยแอบแตง่ตงัเจา้เป็น มนตแ์คน แกน่คนู √

49 บังเอญิมหีัวใจ ยังลมืเธอไม่ไดต้อ้งคอยโทรไปถามขา่ว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

50 ยังฮักคอืเกา่ ถงึปัจจุบันบ่โทรหากนัคอืวันกอ่น กอ่น มนตแ์คน แกน่คนู √

51 คดิฮอดวันละหน่อย เก็บคําว่าคดิฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

52 ยามทอ้ขอโทรหา อย่าใหถ้า่ดนหลายรับสายแน อย่าให ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

53 ฮักเจา้คอืเกา่เดอ้ คดิฮอดหละ่เนาะ จงึกดเบอรต์อ่ทางไกล ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

54 ทงินามาสรา้งฝัน ฝนทมิฟ้า เมอืกลางพรรษานํานาเหอืดหาย มนตแ์คน แกน่คนู √

55 ฝนรนิในเมอืงหลวง ฝนตกรนิๆ หอมกลนิดนิถกูไอฝน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

56 ชาํรักจากอุบล เหม่อมองฟ้าหม่น คดิถงึอุบล บา้นแฟน มนตแ์คน แกน่คนู X

57 หนุ่มบา้นไกลใจฮักจรงิ อา้ยหนุ่มบา้นไกลหัวใจฮักจรงิหวังแตง่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

58 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลว้ทวัทอ้งนา ตน้เดอืนกมุภา มนตแ์คน แกน่คนู √

ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
ทสีดุเพลงดงั ลกูทุง่คูฮ่ติ ไผ ่พงศ

TRACK
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59 ลกู ตจว. ดดีา่ดาดา้ ดา้ดาดาดา ดดีา่ดาดา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

60 ปลาคอ่ใหญ่ เดอืนสามออกใหม่เกา้คาํ ไดม้ายาม มนตแ์คน แกน่คนู √
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