
บรษิทั จเีอ็มเอ็ม มวิสคิ พบัลชิชงิ อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั Copyright  Control  Section

MP3 Power Hits Love Series TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264044 ทําซํา

วันทวีาง 11/11/2564 1 ใหร้ักเดนิทางมาเจอกนั(ล.4หัวใจแห่งขนุเขาตน้เหตขุองความเสยีใจ ก็คอืความจรงิ DA endorphine √

2 รักแทอ้ยู่เหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯเวลาทลีว่งเลย นันทําใหค้นเปลยีนไป Calories Blah Blah √

3 ฟ้าสง่ฉันมา เธอเป็นคนเดมิคนเดยีวทแีสนดี ปาลม์มี √

4 มันคอืความรัก ฉันเองก็งง ไม่เคยเป็นแบบนเีลย ลลุา √

5 อยู่ๆก็มาปรากฏตวัในหัวใจ (ล.รอยมารเธอไม่ใชค่นทฉัีนเฝ้ารอ เธอไม่ใช่ พจิกิา จติตะปุตตะ (ลกูหวา้) √

6 ทรีัก ทตีรงนนัีนมแีตค่วามรัก ตงัแตว่ัน ปราโมทย ์ปาทาน;แพตต ีอังศมุาลนิ √

7 ใหร้ักมันโตในใจ (ล.ธรณีนนีใีครครอง แอบมองทกุวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชน ์คกูมิยิะ √

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

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

10 เราถกูสรา้งมาเพอืกนัและกนั เธอถกูสรา้งมาเพอืฉน ฉันถกูสรา้งมา นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

11 รักคําโตโต นับตงัแตว่ันนัน วันทเีราไดพ้บกนั ลลุา;เบน ชลาทศิ √

12 นําผงึพระจันทร์ รักฉันรักเธอ และรูว้่าเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

13 หอมปากหอมคอ อยากชวนใหเ้ธอมาหอมปากหอมคอ ว่าน ธนกฤต พานชิวทิย์ √

14 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไม่รูอ้ะไร ทําใหเ้ราตอ้งผ่านมาพบ The Bottom Blues √

15 จกิซอว ์(Jigsaw) ความนุ่มนวลและความอ่อนโยนของเธอ คณติกลุ เนตรบุตร(แพรว) √

16 ความรักดีๆ  (Good Love) คนทถีกูทํารา้ย คนทใีจบอบชาํ คนทโีดน พจิกิา จติตะปุตตะ (ลกูหวา้) √

17 เรอืงมหัศจรรย์ บนโลกนีมคีนเป็นลา้นคน ทกุคนมี ลลุา √

18 ไม่มใีครยังไงก็มเีธอ กบัชวีติทมีันไม่ม ีหลกัประกนัอะไร ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป);ปราโมทย ์ปาทาน;เจนสิ √

19 คอืเธอ (ละครรอยมาร) ทกุคนืไม่ยอมหลบั ไม่รูเ้ป็นเพราะอะไร บอย Peacemaker √

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

21 แสนลา้นนาที จะเป็นดาวดวงใดทปีลายฟ้า..จะเป็นรุง้ สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

22 รักไม่ตอ้งการเวลา (ภาพยนตรก์วน มนึ โฮฉันคดิว่ารักมันคอืความผูกพัน คดิว่ารัก หนงึธดิา โสภณ (หนูนา) √

23 จากนีไปจนนริันดร์ แคไ่ดม้องตาเธอในวันนัน จากทเีรา จริากร สมพทิกัษ์ (เอ๊ะ) √

24 มากกว่ารัก กอ่นเคยเหงาเคยรูส้กึเหว่หวา้ พที พล √

25 พรหมลขิติ เหม่อมองบนฟ้าไกล จอ้งมองดว้ยความ Big Ass √

26 คูแ่ท ้ แลว้วันหนงึเธอนันก็มา ฉันรูส้กึ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

27 แพใ้จ (ละครคูแ่คน้แสนรัก) เก็บใจไวใ้นลนิชกั POTATO √

28 เสยีงของหัวใจ ไม่ใชเ่หงา ไม่ใชเ่ผลอ ทฉัีนนัน ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน) √

29 รักไม่ตอ้งการเวลา ฉันคดิว่ารักมันคอืความผูกพัน คดิว่ารัก KLEAR √

30 รักแทแ้คห่นงึคน (ละครโลมากลา้ทา้ฝันถา้มใีครสกัคนไม่ด ีก็คงเลอืกไดส้กัที หนงึธดิา โสภณ (หนูนา) √

31 อยากเป็นคนสาํคญัของเธอ(ล.IWannaBeSupในวันทโีลกมันเงยีบเหงา แคม่เีธอเดนิเขา้ ยปิโซ อรยิก์นัตา มหาพฤกษ์พงศ์ √

32 รักแทแ้ปลว่าเธอ เคยเดยีวดายเคยอา้งวา้ง เดนิลําพังจนทอ้ บ ีสกุฤษฏ ิวเิศษแกว้ √

33 เหตผุลรอ้ยแปด ไม่ตอ้งมคํีาบรรยายใดใดซกัคําใหล้กึซงึ อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์ √

34 ความหวาน(Sweet)(ซรีสี ์U-Prince) แลว้ฉันก็ไดรู้ว้่าเธอนันสาํคญัมากเพยีงไร ชาราฎา อมิราพร (พกิเล็ท) √

35 รักแบบไม่ตอ้งแอบรัก เอารูปใสล่งมอืถอื พมิพข์อ้ความไม่ไดส้ง่ นท พนายางกรู √

36 สองใจรวมกนั (ละครฟ้ากระจ่างดาว) ช.ใจเธออยู่ขา้งซา้ยของเธอ ใจของฉัน เอก Season 5;ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE √

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

38 ตน้รักรมิรัว (ละครตน้รักรมิรัว) ก็ไม่รูเ้มอืไหร่ ไม่รูห้รอก ดอกไม ้ พจิกิา จติตะปุตตะ (ลกูหวา้) √

39 อยากเป็นคนททํีาใหเ้ธอรูส้กึด(ีล.ฟ้ากระฯใกลเ้ธอเทา่ไหร่ ความลบัในใจก็ยงิเยอะ โตโน่ ภาคนิ คําวลิยัศกัด ิ √

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

41 ตุก๊ตาหนา้รถ ฉันจะเป็นตุก๊ตาหนา้รถ ตอนเธอขบัรถ ลลุา √

42 เขาคอืเธอใชไ่หม (ละครผูใ้หญ่ลกีบันางมาฉันคน้หาใครสกัคนทฉัีนฝัน และใครคนนัน เดม ีฤทธบิุตร (เดม)ี √

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

44 การเดนิทางทแีสนพเิศษ ฉันเองก็ไม่รู ้ว่าทเีป็นอยู่ ทเีรา DA endorphine √

45 เธอคอืพรหมลขิติ (ล.เธอคอืพรหมลขิติเรอืงบังเอญิหรอืว่า ใครเขยีนขนึมา บ ีสกุฤษฏ ิวเิศษแกว้ √

46 รักนมีคีา่เพราะเธอ แตล่ะวัน แตล่ะปี แตล่ะนาททีมีันพน้ไป ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);DA endorphine √

47 เธอทําใหฉั้นคดิถงึแตเ่ธอ (ละครทดัดาวบุษยาทกุท ีเวลาจะไปไหน ทกุท ีไม่มใีคร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ;พันช์ √

48 ไม่พูดก็เขา้ใจ (ล.ตะวันฉายในม่านเมฆช.ทกุๆเชา้ทตีนืมา ฮัมเพลงเดมิซําไปมา โต ๋ศกัดสิทิธ;ิคณติกลุ เนตรบุตร(แพรว) √

49 คงเดมิ (นังเลน่ Version) กบัวันเวลากบัฟ้าทเีปลยีน POTATO √

50 รักกนัไปทกุวัน ก็ขอบคณุทยีังรักกนั ขอบคณุทยีังรัก 25 Hours √

สาวอสีานยอดนยิม TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264045 ทําซํา

วันทวีาง 11/11/2564 1 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

2 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

3 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

4 นอ้งเกง่กะดอ้ ทอีา้ยเห็นนอ้งเป็นบ่สว่งก็แคอ่าการ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

5 อา้ยตวัว่าฮักนอ้ง(Cover) เบงิเพนิเวา้พุ่นน่ะ กะเบงิเพนิหา เวยีง นฤมล √

6 ตดักรรม เมอืเธอปันใจใหใ้ครตอ่ใคร ฉันคงตอ้งยอม หญงิล ีศรจีุมพล √

7 เวา้บ่ป่อง เรอืงของเฮากระจบไปโดนละ่เด ้อา้ยกะเท กา้นตอง ทุง่เงนิ √

8 สเิอาผัวใหม่ เมอืย...กะบ่ฮูส้บิอกกบัไผ เขา้นอน ดอกออ้ ทุง่ทอง √

รายชอือลับมัเพลง

ประจําเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2564
หมายเหตุ * : เอกสารฉบบันไีมส่ามารถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธไิด้
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9 อา้ยสบิ่เบอื ใหญ่ละ่เป็นแสเ่ป็นสาว ยังบ่มผูีบ้่าว ลํายอง หนองหนิห่าว √

10 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

11 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

12 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

13 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

14 บ่ไดจ้ากไปนําอา้ย กะสอิยู่ผูเ้ดยีว ใหไ้ดจ้ักเทอื ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

15 นอ้งตงัใจฮัก อา้ยตงัใจถมิ ทงิกนัง่ายๆ เห็นนอ้งเป็นไมไ้อตมิ เวยีง นฤมล X

16 เกดิมาเพอืฮักอา้ย อยากสถิามหัวใจเจา้ของ เป็นหยังตอ้งทน กา้นตอง ทุง่เงนิ √

17 ผัวเกา่ หากว่าเจา้ไดฟั้งเพลงนี ศร สนิชยั √

18 สอ่หลอ่แสแ่หล่ มอืนีเซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟังเพลงฮา้นเกา่ ตกัแตน ชลดา √

19 เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไป ลํายอง หนองหนิห่าว √

20 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบ่สน ฝนตกก็บ่แคร์ หญงิล ีศรจีุมพล √

21 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

22 นําตาหยดยังกด like รูเ้ต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได ้ ตา่ย อรทยั √

23 อย่าเฮ็ดคอืนอ้งโง่หลาย เป็นหมู่กนัตอ้งหอมแกม้กนัอยู่บ่ เอนิขวัญ วรัญญา √

24 นอ้งเสยีอา้ยไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

25 ของอา้ยหรอืของถมิ อา้ยคอืหลอ่แทเ้ด ้อา้ยคอืดแีทน้อ้ เวยีง นฤมล √

26 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

27 มากอ่นไดห้นา้ มาชา้ไดใ้จ ดกีว่าก็แคม่ากอ่นนอกนันถกูบนัทอนใจ ศริพิร อําไพพงษ์ √

28 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

29 ทอ่งไดท้กุคํา จําไดท้กุครัง ตงัแตม่อื ทอีา้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอนิขวัญ วรัญญา √

30 นอ้งมผัีวแลว้ สองขาคูน่ ีทมีันเคยเดนิเคยีงอา้ย ดอกออ้ ทุง่ทอง √

31 ทนพษิบาดแผลไม่ไหว ดงักบัโดนมดีโกนกรดีลงกลางใจ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

32 ฝากซองกนิดองแฟน cover ว่ามาเดอ้ มาเดอ มาเดอ้ขวัญเอย้ เวยีง นฤมล √

33 O.K.บ่อา้ย จักแม่นลมอันใด พัดหอบเอาอา้ยมาให ้ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

34 ประสาซําผัว ประสาซาํผัว ฮยึ ประสาซําผัว ประสา ลํายอง หนองหนิห่าว √

35 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แว๊บเดยีวแคด่ ูก็ทําใหรู้ว้่าเธอนะ หญงิล ีศรจีุมพล √

36 ไม่รอ้งไห ้ไม่ใชไ่ม่เจ็บ เจ็บแคไ่หน ตอ้งยอมแคไ่หน ใครเขา ตา่ย อรทยั √

37 ใหเ้อนินอ้งว่า..ผูส้าวเกา่ อย่าตกใจเดอ้ ถา้เปิดไลนเ์จอชอืผูส้าว ศริพิร อําไพพงษ์ √

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

39 จะหายใจยังไงไม่ใหค้ดิถงึ กลนัใจนกึภาพเธอเอ่ยคําลาเมอืรูล้ว่งหนา้ เอนิขวัญ วรัญญา √

40 เสยีงแคนจากแมนชนั ไดย้นิเสยีงแคนดงัลอยแลน่มาจากแมนชนั เวยีง นฤมล √

41 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

42 เมอืความฮักเกา่ นอ้งสเิหงาบ่ กอ่นจะปลอ่ยหัวใจเดนิทาง เคยีงขา้ง ศริพิร อําไพพงษ์ √

43 หากบ่เคยฮักอา้ย แตก่อ่นแตก่นัีนหนาอา้ยเคยสญัญาว่า เอนิขวัญ วรัญญา √

44 กอดแลว้บ่แตง่ นอ้งโดนอา้ยกอด กอด กอด กอด กอด เวยีง นฤมล √

45 นอ้งย่านลฟิตห์นีบ โอโอ่โฮ๊ะโอล้ะหนอ...โอ๊โอล้ะหนอ... ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

46 มวยบ่น็อค แป่นแว่น โอย้ แป่นแว่น แฟนผูใ้ด๋ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

47 บ่กลา้บอกครู (แตห่นูกลา้บอกอา้ย) ครูภาษาไทยเคยใหเ้ขยีนเรยีงความ เอนิขวัญ วรัญญา √

48 ชวีติดดีี จัด จา้ ดา ดดั จัด จัด หญงิล ีศรจีุมพล √

49 หอยกบิกี หอยกบิกีๆ กบิกเีก็บหอยกบิกีๆ ลํายอง หนองหนิห่าว √

50 ลําซงิสายโสด บ่อยากใหไ้ผเห็นนําตา บ่ใหไ้ผฮู ้ ตกัแตน ชลดา √

รวมฮติลกูทุง่เสยีงทอง ชุดท ี5 TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264071 ทําซํา

วันทวีาง 11/11/2564 1 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

2 ปรญิญาใจ ไดฮ้ักกบัอา้ยเหมอืนใจไดป้รญิญา ศริพิร อําไพพงษ์ √

3 นําตาสาววารนิ สาววารนิวันนตีอ้งกนินําตา จนิตหรา พูนลาภ X

4 พเีมาวันเขาหมนั ฟังเสยีงโฮ่วแซว จากแถวคุม้บา้นของเจา้ แมน มณีวรรณ X

5 ฝนรนิในเมอืงหลวง ฝนตกรนิๆ หอมกลนิดนิถกูไอฝน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

6 ดอกหญา้ในป่าปูน หัวใจตดิดนิ สวมกางเกงยนีสเ์กา่ เกา่ ตา่ย อรทยั √

7 แพพ้รหมลขิติ นก พรพนา X

8 ขายแรงแตง่นาง สองมอืคนจนจะทนเพอืเจา้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

9 โลโซโบวร์ัก ละ่คดึหยังหลายใหม้ันยาก สาวกคนอกหัก ศริพิร อําไพพงษ์ √

10 รักสลายดอกฝ้ายบาน งานดอกฝ้ายเมอืงเลย จนิตหรา พูนลาภ X

11 มักสาวใสย่นีส ์ แมน มณีวรรณ X

12 หนุ่มบา้นไกลใจฮักจรงิ อา้ยหนุ่มบา้นไกลหัวใจฮักจรงิหวังแตง่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

13 ฮักอา้ยทใีจ นก พรพนา X

14 ย่านอา้ยบ่ฮัก ย่านอา้ยบ่ฮักๆ ย่านอา้ยบ่ฮักๆ โอ.. ตา่ย อรทยั √

15 เหนอืยไหมคนดี เหนือยไหมคนด ีมพีเีป็นแฟน ไมค ์ภริมยพ์ร √

16 เพอืแม่แพ ้บ่ ได ้ เขยีนคําแม่สอนเป็นกลอนตดิไวข้า้งฝา ศริพิร อําไพพงษ์ √

17 ผูห้นีชาํ ชาํใจจงึจากอสีานบา้นทุง่ หนีเขา้เมอืง จนิตหรา พูนลาภ X

18 ยาลา้งแผลใจ แมน มณีวรรณ X

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

20 กนิขา้วหรอืยัง กนิขา้วแลว้ยัง กําลงัเฮ็ดหยังนอ้อา้ย ตา่ย อรทยั √

21 ตงัหลกัทตีกัแม่ นก พรพนา X

22 นักสู ้ม.3 เป็นสามัญชนคนจนไม่มนีามบัตร ไมค ์ภริมยพ์ร √

23 ปรญิญาลกูแม่คา้ แม่ยอมลําบากเพราะอยากใหล้กูสบาย ศริพิร อําไพพงษ์ √

24 ถว้ยป่นหลดุมอื เหมอืนลางสงัหรณ์เมอืตอนถว้ยป่นหลดุมอื จนิตหรา พูนลาภ X

25 ลาแม่ดว้ยจดหมาย แมน มณีวรรณ X

26 คําสญัญาของหนุ่มบา้นนอก ดงัใบตองบา้นป่า พลดัถนิมาเป็นใบตอง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

27 กรรมกรแกม้แดง สาวรากหญา้ เขา้มาขายแรงเมอืงใหญ่ ตา่ย อรทยั √
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28 ชวนบ่าวเทยีวบา้น นก พรพนา X

29 มาเดอ้ขวัญเอย เสยีงพณิแผ่วแว่วหวาน แยม้ตระการ ไมค ์ภริมยพ์ร √

30 ลา้งจานในงานแตง่ งานแตง่เขาแซงแย่งเอาไปกอ่น ศริพิร อําไพพงษ์ √

31 แตงโมจนิตหรา แตงโมแตงโมแตงโม แตงโมลกูโต จนิตหรา พูนลาภ X

32 มัธยม รเึปลา่ แมน มณีวรรณ X

33 เบอรโ์ทรนมีแีฟนหรอืยัง เจา้ของเบอรน์มีแีฟนหรอืยัง อยากถาม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

34 หนา้จอรอสาย โหลดเพลงรอสายทมีคีวามหมาย ตา่ย อรทยั √

35 ขอเจอหนา้จอ นก พรพนา X

36 ผูอ้ยู่เบอืงหลงั ตกึนสีงูใหญ่ มอืไผเลา่สรา้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

37 ตวัจรงิประจําใจ นอ้งเกอืบเสยีใจตลอดชวีติ ทงัทใีกลช้ดิ ศริพิร อําไพพงษ์ √

38 นัดรอบ่พอ้อา้ย อา้ยนัดมารอท ีบขส.ขนสง่ จนิตหรา พูนลาภ X

39 ความรักเหมอืนฟองเบยีร์ แมน มณีวรรณ X

40 โยนใจถามทาง มแีฟนแลว้บ่ ถา้บ่ มองหาไผอยู่ คนมา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

41 ขอใจกนัหนาว เมอืเลกิงานเดนิเหงา มเีงาเป็นเพอืน ตา่ย อรทยั √

42 มุมเหงาสาวอกหัก นก พรพนา X

43 ใตแ้สงนีออน คนืนีนอ้งนอนใตแ้สงนีออน ไมค ์ภริมยพ์ร √

44 หนีแม่มาแพร้ัก เมอืกนินําตาจงึรูค้า่ของคําเตอืนแม่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

45 สาวชมุแพแพร้ัก สาวชมุแพแพร้ักเพราะหนุ่มเมอืงเลย จนิตหรา พูนลาภ X

46 รักแทแ้ครด์ว้ยหรอื แมน มณีวรรณ X

47 บังเอญิมหีัวใจ ยังลมืเธอไม่ไดต้อ้งคอยโทรไปถามขา่ว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

48 เป็นห่วงเดอ้จา้ งานหลายบอ้จา้ บ่เห็นโทรหาคอืเกา่ ตา่ย อรทยั √

49 ปรญิญาหนา้เตา นก พรพนา X

50 จอมอ ปอ 6 ความรูต้ํา..เขยีนคําว่ารักไม่สวย ไมค ์ภริมยพ์ร √

51 ฝากคําขอโทษ บ่เจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

52 ผูบ้่าวเปลยีนไป๋ จนิตหรา พูนลาภ X

53 ความรักไรพ้รมแดน แมน มณีวรรณ X

54 เต็มใจใหต้วั ตวัโลดถา้เจา้ บ่ ย่านบาป ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

55 วันทบี่มอีา้ย ฟ้าเอ๋ย มไีวเ้ฮ็ดหยัง ถา้อา้ยบ่นัง ตา่ย อรทยั √

56 เลอืกเขาเถดิพี ตดัสนิใจหายหนา้เพอืหลกีปัญหา นก พรพนา X

57 แครด์ว้ยหรอืนอ้ง แครด์ว้ยหรอืนอ้งทคีนเขาปองนนิทา ไมค ์ภริมยพ์ร √ √

58 ผูแ้พข้อแคเ่บอร์ เมอืสทิธขิองใจ บ่ ไปถงึฝังของแฟน ศริพิร อําไพพงษ์ √

59 คดิฮอดตลอดเวลา จนิตหรา พูนลาภ X

60 สญัญาคอืยาพษิ สญัญาทําไมถา้หัวใจนอ้งยังไม่แน่ แมน มณีวรรณ X

รวมฮติเพลงดงัสดุคุม้ ลกูทุง่ Vol.22 TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264051 ทําซํา

วันทวีาง 18/11/2564 1 ใจสารภาพ (ละครลเิก.๊..ลเิก) แคเ่พยีงสมมุตวิ่าหยุดคบกนั จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

2 พชีายชวัคราว ยมืเป็นพชีายไดไ้หมชวัคราว ฝน ธนสนุทร X

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

4 ขอจองในใจ ฟ้าสงัใหฉั้น รักคนทมีเีจา้ของ ตกัแตน ชลดา √

5 กระเป๋าแบนแฟนทงิ คนรักจากลาตอนชะตาของพตีกตาํ เอกราช สวุรรณภมูิ √

6 สาวปากนําโพ เขาไม่มาแลว้ปากนําโพ สาล ีขนษิฐา X

7 คนทรีอคอย ไดม้าพบเธอ จงึรูว้่าเจอคําตอบ แจ๊ค ธนพล √

8 สญัญากบัใจ จะไม่กลบัหลงัถา้ยังไม่ไดด้ ีเอ่ยถอ้ยคํา จอมขวัญ กลัยา √

9 อกหักจากคาเฟ่ ลมืแขกโตะ๊สแีลว้หรอืคนดชีอืเก๋ ไมค ์ภริมยพ์ร √

10 ทุง่นางคอย มองลบิลวิแถวทวิพนา ใกลค้ํายําสนธยา ตา่ย อรทยั X

11 สงันาง แกว้ตาหันมาซพิจีะบอก มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

12 ใจอ่อน แตก่อ่นแตไ่รหัวใจกลา้แกร่ง ฝน ธนสนุทร X

13 ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ทอ่งคําเตมิฝัน จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

14 ไม่ใชแ่ฟนทําแทนไม่ได ้ ก็อยากดแูลใหม้ากกว่านเีหลอืเกนิ ตกัแตน ชลดา √

15 เป็นเพอืนไม่ได ้หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมไดเ้ป็นแคเ่พอืน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

16 พยาบาลใจ สาล ีขนษิฐา X

17 สญัญา 5 บาท ลงทนุหา้บาทตดัขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภมูิ √

18 ขอใชส้ทิธิ ฝน ธนสนุทร X

19 คนแบกรัก แบกรักมานาน มานานแสนนานเต็มที แจ๊ค ธนพล √

20 ฉันเป็นคนเจ็บ ฉันเป็นคนผดิ หรอืเธอจงึผลกั จอมขวัญ กลัยา √

21 รองเทา้หนา้หอ้ง ประตหูอ้งเชา่มรีองเทา้สองคูเ่คยีงกนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

22 จดหมายฉบับสดุทา้ย แมน้หากเธอไดอ้่านจดหมาย ตา่ย อรทยั X

23 จดหมายผดิซอง พแีสนดใีจไดร้ับจดหมายจากไปรษณีย์ มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

24 เป็นแฟนกนัมะ ฝน ธนสนุทร X

25 รักคณุยงิกว่าใคร รักคณุเสยียงิกว่าใคร จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

26 แกว้รอพี พจี๋าพสีญัญาปีนแีลว้ไม่มาแตง่ ตา่ย อรทยั √

27 รักแทแ้คพ่ชีาย ผูแ้พไ้ดแ้คค่ําว่าคดิถงึ ไมค ์ภริมยพ์ร √

28 เจ็บนีไม่มวีันจาง ไม่รอ้งไดไ้งก็มันเสยีใจไปแลว้ ตกัแตน ชลดา √

29 อย่าฝืนใจรัก เอกราช สวุรรณภมูิ X

30 รูก้็รัก อาภาพร นครสวรรค์ X

31 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจว่าไม่ใชว่ันของเรา จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

32 คนนอกสายตา มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

33 คอ่ยๆ ปลอ่ยมอื ฝน ธนสนุทร X

34 ขอมองชวัคราว ใหช้ายใจเหงาขอมองชวัคราวไดไ้หม ไมค ์ภริมยพ์ร √

35 ซอ่นไวใ้นคําว่าเพอืน สง่สายตาเหงา ไปสอบเขา้อยู่หัวใจเธอ วรานุช พุทธชาติ √

36 ใจรา้ว สายตาเย็นชา ทเีธอสง่มาใหฉั้น แจ๊ค ธนพล √
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37 คนืนีเมอืปีกลาย งานวัดปีกลาย เมอืแฟนเคยีงกายเดนิเทยีว ตา่ย อรทยั √

38 เรอืนหอหอ้งเชา่ รับปากไปขอ แตเ่รอืนหอยังเป็นหอ้งเชา่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

39 แฟนเก็บ อย่าใหใ้ครรูว้่าเราคบกนั คอืคําทเีธอ ตกัแตน ชลดา √

40 ขอแครู่ข้า่ว ในนามแฟนเกา่รูข้า่วก็ดใีจแลว้ เอกราช สวุรรณภมูิ √

41 จดหมายทวงสญัญา อาภาพร นครสวรรค์ X

42 วอนดเีจ สวัสดคีรับพดีเีจ ผมมเีรอืงขอความ จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

43 ผูผ้ดิหวัง มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

44 อย่าทําอย่างนีกบัคนอนื คนแรกคนเดยีวเชอืไหม ทหีัวใจขอมา วรานุช พุทธชาติ √

45 ไหนว่าจะคอย ชา้ไปหน่อยลมืคําว่าคอยเลยหรอืคนดี ไมค ์ภริมยพ์ร √

46 สดุแคน้แสนรัก นอ้งรักพมีากเกนิไป ฝน ธนสนุทร √

47 ยังไงก็รัก กว่าจะมรีัก ก็ยากเหมอืนเกนิไขว่ควา้ แจ๊ค ธนพล √

48 อยู่ในใจเสมอ ขอบคณุหลายๆทใีหร้ักมาอุม้ช ูเตมิคําว่า ตา่ย อรทยั √

49 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

50 จูบแลว้ลา ลมจูบลบูไลข้า้วรวงจนเม็ดขา้วร่วง ตกัแตน ชลดา √

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

52 ใจอ่อน แตก่อ่นแตไ่รหัวใจกลา้แกร่ง ฝน ธนสนุทร X

53 สงันาง แกว้ตาหันมาซพิจีะบอก มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

54 ปรญิญาใจ ไดฮ้ักกบัอา้ยเหมอืนใจไดป้รญิญา ศริพิร อําไพพงษ์ √

55 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

56 นําตาสาววารนิ สาววารนิวันนตีอ้งกนินําตา จนิตหรา พูนลาภ X

57 โทรหาแหน่เดอ๊ โทรหาแหน่เดอ๊ จําเบอรโ์ทรนอ้งไดบ้่ ตา่ย อรทยั √

58 กระเป๋าแบนแฟนทงิ คนรักจากลาตอนชะตาของพตีกตาํ เอกราช สวุรรณภมูิ √

59 จดหมายผดิซอง พแีสนดใีจไดร้ับจดหมายจากไปรษณีย์ มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

60 ชานรักชานชลา ดวงตา คงทอง X

61 สมศร ี1992 ขา่วคราวเงยีบหายไปสองสามปี ยงิยง ยอดบัวงาม X

62 กราบเทา้ย่าโม สองมอืกราบลงทตีรงเหนืออาสน์ สนุาร ีราชสมีา X

63 ขายแรงแตง่นาง สองมอืคนจนจะทนเพอืเจา้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

64 พชีายชวัคราว ยมืเป็นพชีายไดไ้หมชวัคราว ฝน ธนสนุทร X

65 ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ทอ่งคําเตมิฝัน จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

66 นักรอ้งบา้นนอก เมอืสรุยินยําสนธยาหมู่นกกา เปาวล ีพรพมิล √

67 คดิถงึจังเลย ไม่เจอะกนันานคดิถงึจังเลย มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย X

68 ตวัจรงิประจําใจ นอ้งเกอืบเสยีใจตลอดชวีติ ทงัทใีกลช้ดิ ศริพิร อําไพพงษ์ √

69 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

70 บ่กลา้บอกครู (แตห่นูกลา้บอกอา้ย) ครูภาษาไทยเคยใหเ้ขยีนเรยีงความ เอนิขวัญ วรัญญา √

71 จหีอย โอ่เด เพอืนเอ่ย คอืดงัเคยกนันัน พ ีสะเดดิ √

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

73 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แว๊บเดยีวแคด่ ูก็ทําใหรู้ว้่าเธอนะ หญงิล ีศรจีุมพล √

74 รองูเขา้ฝัน หง่อ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หง่อ งู รบีมาเขา้ฝัน ดวงจันทร ์สวุรรณี √

75 เลกิแลว้คะ่ เลกิแลว้คะ่หนูเลกิกบัเขาแลว้คะ่ อาภาพร นครสวรรค์ X

76 ทบ.2 ลกูอสีาน ตอ้งจากบา้นนา ถกูเกณฑเ์ขา้มากรมทหาร ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

77 กนิขา้วหรอืยัง กนิขา้วแลว้ยัง กําลงัเฮ็ดหยังนอ้อา้ย ตา่ย อรทยั √

78 รอสายใจสงัมา อยากถกูโทรหาเพราะว่าคดิถงึ ไม่ใช่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

79 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห้นอ ทงิใหห้นา้จอว่างงาน ศริพิร อําไพพงษ์ √

80 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆ เบอรนี์มใีหเ้สมอ หนักใดทใีจ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

81 จดหมายฉบับสดุทา้ย เกษม คมสนัต์ X

82 อยากเจอคนจรงิใจ อยากเจอคนจรงิใจมไีหมแถวนี ดวงตา คงทอง X

83 รักคณุยงิกว่าใคร รักคณุเสยียงิกว่าใคร จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

84 เป็นแฟนกนัมะ ฝน ธนสนุทร X

85 แตง่งานกนัเฮอะ จะทํายังไงดเีนอ้ใหเ้ธอตอบรับฉันมา หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

86 สญัญา 5 บาท ลงทนุหา้บาทตดัขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภมูิ √

87 เต็มใจให ้ ฉันรูค้วรรักเธออย่างไร เพราะรู ้ ตา่ย อรทยั X

88 รองเทา้หนา้หอ้ง ประตหูอ้งเชา่มรีองเทา้สองคูเ่คยีงกนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

89 สาวเพชรบุรี หนุ่มทุง่กระโจมทอง เปาวล ีพรพมิล √

90 คาถามหานยิม โอม..จะเป่าคาถา มหาระรวย ดลหัวใจ จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) X

91 เรารอเขาลมื สนุาร ีราชสมีา X

92 เก็บไถขนึลาน ความรูพ้่อเพยีงแคช่นัป.4 เกษม คมสนัต์ X

93 สดุทา้ยคอือา้ยเจ็บ หากคําว่าฮักของเฮาเขยีนดว้ยกระดาษ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

94 ผูห้นีชาํ ชาํใจจงึจากอสีานบา้นทุง่ หนีเขา้เมอืง จนิตหรา พูนลาภ X

95 ปรญิญาเจ็บ ถงึบ่ฮูจ้รงิแตล่กูผูห้ญงิทกุคนรูส้กึ ศริพิร อําไพพงษ์ √

96 ตดิ ร.วชิาลมื วธิลีมืเขาจะเขา้โรงเรยีนทไีหน เอนิขวัญ วรัญญา √

97 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีุมพล √

98 คาถาขอใจ หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

99 ชอบไหม ชอบไหม ชอบไหมรูปร่างหนา้ตาแบบเนียะ อาภาพร นครสวรรค์ X

100 รักสาวซะเราะแอง ยงิยง ยอดบัวงาม X

MP3 เพลงฮติ คูช่วีติ Vol.3 TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264042 ทําซํา

วันทวีาง 18/11/2564 1 ชายคนหนงึ (The Gentlemen Live Verเธอไม่ตอ้งกงัวล เธอไม่ตอ้ง สหรัถ สงัคปรชีา(กอ้ง);แบงค ์CLASH;ปับ Potato √

2 เพยีงชายคนนี (ไม่ใชผู่ว้เิศษ) ฉันไม่ใชผู่ว้เิศษทจีะเสก LOMOSONIC √

3 ตวัจรงิ...ของเธอ บ่อยๆทเีห็นเขาเดนิผ่านมาและทกัทาย DOUBLE YOU √

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

5 คอืเธอใชไ่หม นานเนนินานแคไ่หน ทคีําว่ารัก GETSUNOVA;ตา่ย อรทยั √
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6 แน่ใจไหม? ดเูหมอืนมอีะไรทมีันแปลกไปหรอืเธอ คนที นนท ์ธนนท์ √

7 ใหน้านกว่าทเีคย เพราะเชอืว่าเขามจีรงิ แตก่็ไม่รูเ้ขา แพท Klear;ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

8 แคเ่ธอเขา้มา (Worth The Wait) ความรักในอดตี อาจทําใหเ้ธอไม่คดิเปิดใจ Tilly Birds √

9 ขา้งกนั (City) เธออยู่ตรงนัน ยนือยู่ขา้งฉัน Three Man Down;ออม TELEx TELEXs √

10 ผมเป็นของคณุไปแลว้ นแีหละ่ทใีจใฝ่หา นางฟ้าก็ยังสูค้ณุ บ ีสกุฤษฏ ิวเิศษแกว้ √

11 จะยอมใหเ้ธอคนเดยีว(ซรีสี ์ENDLESS LOVEอยากพูดใหเ้ธอไดรู้ ้ว่าเธอมคีา่แคไ่หน นนท ์ธนนท์ √

12 Run To You ทกุๆครงัท ีlonely ทกุๆครงัทเีสยีใจ มัจฉา โมชมิันน์ √

13 ทสีดุของฉัน ทุม่เททงัชวีติเพอืใหเ้ธอยอมรับ ทุม่เท ศลิปิน 2021 ราตรี √

14 อย่างนอ้ยก็มากพอ เคา้อาจจะมองเธอไม่ด ีตดัสนิว่าเธอ GETSUNOVA;นอ้ย วงพรู กฤษดา แคลปป์ √

15 ผเีสอืทหีายไป ฉันก็เหมอืนคนอกีเป็นรอ้ยพัน ทยีัง KLEAR √

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

17 ทะเลสดีํา ช.ทะเลสดีํา ไม่มแีสงไฟ มองไม่เห็นทาง บวิกนิ;พพีี √

18 คณุและคณุเทา่นัน เห็นใครๆเขาบอกว่าคนน่ารักชอบเอาแตใ่จ แกงสม้ ธนทตั √

19 รักคําเดยีว รักคําเดยีว ทเีปลยีนแปลงทกุทกุอย่าง ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);25 Hours √

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

21 ผูเ้ดยีว (The One) ใครนะทพีูดกนั ว่ารักแทม้จีรงิ แตร่ักที Tilly Birds √

22 ทุม้อยู่ในใจ (ภ.SuckSeed ห่วยขนัเทพนีคอืทํานองแห่งความหลงัระหว่างเรา อ๊อฟ Big Ass √

23 เสมอตลอดมา ครงัเมอืนานมาแลว้ เธอกบัฉันเคยคยุ KLEAR √

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

25 เขา้ใจไม่ตรงกนั อยากบอกว่าฮักก็ยังไม่กลา้พอ แคบ่อกว่า บ ีสกุฤษฏ ิวเิศษแกว้;ตา่ย อรทยั √

26 รักจรงิ(ใหด้นิตาย) หากคณุตกหลมุรักใคร มถีอ้ยคําเป็นลา้นคํา COCKTAIL;ตกิ ชโิร;่ฟักกลงิ ฮโีร่ √

27 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไม่รูอ้ะไร ทําใหเ้ราตอ้งผ่านมาพบ The Bottom Blues √

28 ฟ้าสง่ฉันมา เธอเป็นคนเดมิคนเดยีวทแีสนดี ปาลม์มี √

29 ยังคงสวยงาม เปรยีบความรัก เรอืงเราสองคน เป็นเหมอืน Tilly Birds √

30 คดิถงึเธอ(Badly) คดิถงึเธอ...คดิถงึเธอเหลอืเกนิ Jetset'er √

31 ไม่ธรรมดา คนธรรมดาทไีม่ธรรมดา เคยเดนิตามหา สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

32 อยู่นาน ๆ ไดไ้หม เมอืในวันนีทฉัีนไดเ้จอเธอ Sin √

33 ทสีดุในโลก รูต้วัหรอืเปลา่ว่าเธอโชคด ีทเีธอไดม้ี INSTINCT;ลลุา √

34 กะทนัหัน แปลกแตจ่รงิ สงินไีม่น่าจะเกดิขนึ Lowfat;ฟิลม์ บงกช เจรญิธรรม;รุจ ศภุรุจ เตชะตานนท์√

35 พูดไม่คอ่ยถกู ฉันก็ไม่รูว้่านานเทา่ไหร่ และก็ไม่รู ้ AB NORMAL √

36 คนมเีสน่ห์ เฮ เธอ ทําไมตวัเธอถงึดําดํา โอแ้ม่งามขํา นครนิทร ์กงิศกัดิ √

37 เทา่ทมีี เหมอืนว่าโชคชะตาชา่งไม่เคยเขา้ขา้งกนั Big Ass √

38 เพราะความรักมันไม่เลอืกเวลาเกดิ เพราะอดตีทเีคยผ่านมา เพราะนําตา LOMOSONIC √

39 โดดเดยีวดว้ยกนั ในวันนทีมีแีตฉั่นฟังเพลงรักอยู่เพยีง GETSUNOVA;แพรวา √

40 พบพาน ใจฉัน มันยังเจ็บ ยังคงยับเยนิอยู่ COCKTAIL √

41 ฉันจะตาม ฉันเดนิอยู่บนดนิ และเดนิอยู่บนเสน้ทาง DOUBLE YOU √

42 รักเหอะ ยังตอ้งเดนิทางอกีแสนไกลยังตอ้งเดยีวดาย Big Ass √

43 ทเีหลอืคอืรักแท ้ คลา้ยๆว่านานๆไป ดเูหมอืนเราคงจะ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

44 ทกุครงัทหีลบัตา-ทกุเวลาทหีายใจ ถงึแมเ้ราจบวันฝันไป แตย่ังมเีธอในใจ STER √

45 รักเดยีวใจเดยีว อย่าแปลกใจ ทผี่านมานานเทา่ไร ธนพล อนิทฤทธิ √

46 วันสขุ กอ่นจะมาเจอเธอ เจอะแตค่วามทกุขใ์จ ไท ธนาวุฒิ √

47 ไม่มใีครรู ้ คําทเีราบอก..รัก..กนัมากมาย เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

48 คนอบอุ่น ไม่ไดจ้บีเป็นนอ้ง แตไ่ม่รูทํ้าไมเธอมอง LABANOON;โอ๊ต ปราโมทย์ √

49 Happy Ending ถา้วันนันฉันคอยอยู่เคยีงขา้งเธอ จับมอื ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

50 มแีฟนแลว้ เธอก็มคีนของเธอ เราก็อยากจะมเีธอ ไม่ตอ้ง ปราโมทย ์ปาทาน;จริายุทธ ผโลประการ √

ลกูทุง่อกหกั รกัสลาย TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264072 ทําซํา

วันทวีาง 18/11/2564 1 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

2 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

3 อา้ยมาสง่ทาง เสน้ทางเพนิใหเ้ฮาหยุดฮักไวส้าํนี มนตแ์คน แกน่คนู √

4 กตีา้รส์ายขาด ตา้ร ์ตจว. X

5 เรวัตตะลาฮัก กําแพงสงูเพยีงฟ้า ลลีาวดอีา้ยขว้มบ่ไหว เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

6 อา้ยดใีจนําเดอ้ กดหัวใจคนแรก คอมเมน้ตเ์ป็นคนแรก เบนซ ์เมอืงเลย √

7 ไปอยู่กบัคนใหม่โลด จักสเิฮ็ดจงัใด.๋.เมอือา้ยเลอืกไปกบัเขา ออยเลอร์ √

8 ไทมไ์ลนบ์่ชดัเจน กระตา่ย พรรณนภิา X

9 ภาวะแทรกซอ้น ออย แสงศลิป์ X

10 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

11 แผ่นดนิไหวในใจอา้ย ตา้ร ์ตจว. X

12 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

13 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

14 มันเป็นย่อนหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีว่าเจา้มผูีใ้หม่แลว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

15 จังใดเ๋จา้กะเซาฮัก คนัเจา้บ่ลําเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

16 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภยั X

17 ตวัละครลบั กระตา่ย พรรณนภิา X

18 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

19 สงันําตาไม่ได ้ เป็นแคค่นทเีคยสาํคญั เป็นความฝันทเีกอืบ เอนิขวัญ วรัญญา √

20 บ่ตอ้งย่านบ่ไดไ้ป เตรยีมโตสไิปแลว้แม่นบ่ คอืฟ้าวแทน้อ้ มนีตรา อนิทริา √

21 หนา้ทไีผ หนา้ทมีัน หนา้ทไีผ หนา้ทมีัน มันบ่ง่ายกว่ากนั ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ;กระตา่ย พรรณนภิา √

22 นําตา ปรชีา ปัดภยั;กระตา่ย พรรณนภิา X

23 เจ็บสาํฟ้า เห็นว่าฮักสาํฟ้า กะสใิหอ้า้ยเจ็บสาํฟ้า เน็ค นฤพล √

24 โรคซมึเหลา้ บ่อยากเหลอืเศษซากความฮัก ใหอุ้กอัง ลําเพลนิ วงศกร √
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25 จากไปอย่างสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพอืดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

26 แรกตงัใจฮัก ปรชีา ปัดภยั X

27 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

28 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

29 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

30 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

31 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

32 ดกึหนิลงหว้ย ตา้ร ์ตจว. X

33 ขดีอันตราย ออย แสงศลิป์ X

34 ตะดนไป่ ขนับ่เห็นกบัตากะคงบ่เชอืว่านอ้งตวักนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

35 มงึเป็นบา้ติ มงึเป็นบา้ตบิักหัวใจ สฮิักเขาไปใหไ้ด ้ ลําเพลนิ วงศกร √

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

37 บ่น่าเฮ็ดกนัดอก น่าสบิอกว่าจบ น่าสบิอกว่าเซาคบกนัโลด ตร ีชยัณรงค์ √

38 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กบัเธอ ใจยังอ่อนแอ ยังแพค้ําว่าคดิถงึ เอนิขวัญ วรัญญา √

39 แพน็้อค ตา้ร ์ตจว. X

40 กลบัมาเดอ้ กระตา่ย พรรณนภิา X

41 เวา้บ่ป่อง เรอืงของเฮากระจบไปโดนละ่เด ้อา้ยกะเท กา้นตอง ทุง่เงนิ √

42 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

43 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

44 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

45 จากสาํคญั เป็นสาํรอง ไสละ่ ไสละ่ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทา่ใด ตา่ย อรทยั √

46 หากบ่เคยฮักอา้ย แตก่อ่นแตก่นัีนหนาอา้ยเคยสญัญาว่า เอนิขวัญ วรัญญา √

47 ถมินอ้งไวต้รงนลีะ่(Cover) อา้ยเมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

48 อา้ยตวัว่าฮักนอ้ง(Cover) เบงิเพนิเวา้พุ่นน่ะ กะเบงิเพนิหา เวยีง นฤมล √

49 ขอยมืมาตดัใจ คนกําลงัลมืฮักหัวใจอกหักเสยีศนูย์ เจมส ์จตรุงค์ √

50 เหตผุลททีนเจ็บ มอืใดน๋อ้อา้ยจะพอ เห็นว่ารูปหลอ่ ตร ีชยัณรงค์ √

Tilly birds / It’s Gonna be ok TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน เผยแพร/่

รหัสปก CD G0564041 ทําซํา

วันทวีาง 25/11/2564 1 เพอืนเลน่ ไม่เลน่เพอืน(Just Being ...หยุดคดิแบบนี หยุดคดิเลย รูส้กึดทีงัที Tilly Birds;Milli √

2 ลูว่งิ (Can't Keep Up) (เพราะตอนน ีฉันวงิตามเธอไม่ทนั) Tilly Birds √

3 เบอืคนขเีบอื (I'm Not Boring..) เหมอืนจะไปไดด้ ีทเีรายังคยุกนัแบบนี Tilly Birds √

4 เดอะ แบก (Baggage) หนักเหมอืนกนันะ แบกความสมัพันธเ์อาไว ้ Tilly Birds √

5 ผดิตรงทฉัีน (It's Not You, It's Me) ไม่คดิว่าจะมใีครททํีาใหรู้ส้กึดอีย่างนี Tilly Birds X

6 ขอใหเ้ธอโชคด ี(Send You Off) เหมอืนว่าใจเธอดเูปลยีนไป เธอมองฉัน Tilly Birds X

7 เธอไม่ไดอ้ยู่คนเดยีว (On My Shoulderขา้งนอกนันมเีสยีงรถมากมาย แตฉั่นไดย้นิ Tilly Birds X

8 ถา้เราเจอกนัอกี (Until Then) จากวันนัน ทเีธอไดไ้ปจากฉัน ไม่รูเ้ธอ Tilly Birds √
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