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เผยแพร/่

รหัสปก CD G0564036 ทําซํา

วันทวีาง 13/5/2564 1 A little thing โอเค โอเคคนืนีมแีคส่องเรา ไม่ตอ้ง เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

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

3 It s my turn ฉันรูว้่าเธอดเีทา่ไหร่ และรูว้่าเธอก็ เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

4 GET TO KNOW YOU Crusin the night,tryin to get it on. เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

5 CALL ระหว่างทนัีงถอนหายใจในตอนนี เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264027 ทําซํา

วันทวีาง 13/5/2564 1 เลกิกนัแตไ่ม่มวีันเลกิเจ็บ ไม่อยากเห็นหนา้ เพราะกลวันําตาจะไหล ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

2 รูว้่าเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลอืเกนิหาเศษความจรงิใจ จากแววตา ตา่ย อรทยั √

3 รักไดค้รังละคน เชอืใจไดค้นละครัง ขอโทษทําไม เมอืใจเธอนันไม่รูส้กึผดิ ตกัแตน ชลดา √

4 คําว่าจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรยีมจะไปแลว้ใชไ่หม ก็เห็นเธอ เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

5 โล...โล คนโซโซ มาดโลโล โกบ๋า้นนอก ลา้งสต็อก พ ีสะเดดิ √

6 เพงิคดิถงึไป คดิถงึก็มา ขอ้ดขีองความห่างไกล คอืทําให ้ เสถยีร ทํามอื √

7 ความคดิถงึกําลงัเดนิทาง ความคดิถงึ ไม่โทรก็ถงึเพราะคดิถงึ โกไข่ √

8 คนเหงาทเีขา้ใจเธอ ก็ฉันเป็นแคอ่กีคนทเีธอขอ้งเกยีว ตกัแตน ชลดา √

9 บังเอญิมหีัวใจ ยังลมืเธอไม่ไดต้อ้งคอยโทรไปถามขา่ว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

10 นักรอ้งบา้นนอก เมอืสรุยินยําสนธยาหมู่นกกา เปาวล ีพรพมิล √

11 แคถ่ามก็รูส้กึดี นานแลว้บ่เห็นการเทคแครท์แีปลว่าห่วง ตา่ย อรทยั √

12 เหนอืยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอกีวันทหีนัก ผลกัออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

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

14 ยังคอยทซีอยเดมิ หอ้งเชา่นอ้ยๆ ปากซอยมรีา้นเซเว่น มนตแ์คน แกน่คนู √

15 เสยีใจกคีรงั ก็ยังเลอืกเธอ เหมอืนความเศรา้ จับเอาใจฉันไปขงั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

16 คนหนงึฝากชวีติ อกีคนคดิไม่ซอื ก็คดิว่าใชท่สีดุ จงึหยุดการมองหาใคร ตา่ย อรทยั √

17 กอดคนนอกใจ บ่ไดโ้ดนหลอกแตถ่กูนอกใจ ถงึจับบ่ได ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

18 คําพพิากษา คงเป็นเวรกรรมทฉัีนเคยทําชาตทิผี่านมา ตกัแตน ชลดา √

19 ผเีสอืใจรา้ยกบัดอกไมใ้จอ่อน นเีรารักกนั หรอืเพยีงแคฉั่นรักเธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

20 คดิถงึเธออยากเจอเหลอืเกนิ ทกุสปัดาหจ์ะมวีนัหนงึ ซงึเราไดนั้ด เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

21 คดิถงึ...คดิถงึ อยู่ๆ ความเหงา ก็เขา้สงิสูห่ัวใจ พ ีสะเดดิ √

22 คนืนีเหงาเทา่กนัไหม ฟ้าเบอืงบนคนืนีไม่มจีันทร ์แตบ่นนัน โกไข;่นายสน √

23 เจ็บเมอืไหร่ก็โทรมา ไดข้า่วว่าเธอเจอปัญหา ก็เลยตอ้ง เสถยีร ทํามอื √

24 แอบรักแอบคดิถงึ เมอืไดเ้ห็นหนา้เขาเพยีงหน่อยเดยีว ตา่ย อรทยั

25 อยากบอกว่าอา้ยเหงา ออกมาหาอา้ยจักคราวไดบ้่ อา้ยสนัิงรอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

26 นักสู ้ม.3 เป็นสามัญชนคนจนไม่มนีามบัตร ไมค ์ภริมยพ์ร √

27 ปรญิญาลกูแม่คา้ แม่ยอมลําบากเพราะอยากใหล้กูสบาย ศริพิร อําไพพงษ์ √

28 ดอกหญา้ในป่าปูน หัวใจตดิดนิ สวมกางเกงยนีสเ์กา่ เกา่ ตา่ย อรทยั √

29 ทบ.2 ลกูอสีาน ตอ้งจากบา้นนา ถกูเกณฑเ์ขา้มากรมทหาร ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

30 ชวีติเพอืชาต ิหัวใจเพอืเธอ วันเกณฑท์หาร อา้ยจับไดใ้บแดง มนตแ์คน แกน่คนู √

31 ผูส้าวมักเวา้ผูบ้่าวขคียุ อา้ยศรๆสฟ้ิาวไปไส ใหอ้อ้คยุนํา ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุง่ทอง √

32 นอ้งมากบัคําว่าใช่ บ่เสยีใจเลย ทเีคยอกหัก เมอืได ้ ไหมไทย ใจตะวัน √

33 นอ้งเป็นใครในสายตาเขา เพราะเขาบ่หยุด หรอืว่าเขาบ่ฮู ้ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

34 คนืใจใหก้นั เกดิอะไร กบัความรักเรา สงิดนีี ตกัแตน ชลดา √

35 คําขอจากว่าทคีนถกูทงิ ฟังฉันสกัหนงึนาท ีกอ่นทจีะทงิกนัไป เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

36 ฝนตกในทะเล นานเทา่ไรทฉัีนตอ้งคอย ทําดกีบัความ รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

37 รักคนโทรมาจังเลย จากวันทรีอ พ.ศ.ทใีจคดิถงึ พ ีสะเดดิ √

38 กรุณาอยู่ในระยะของความคดิถงึ ทวนอกีครงัเอาไหม กตกิาการเป็นแฟนฉัน เปาวล ีพรพมิล √

39 เต็มใจให ้ ฉันรูค้วรรักเธออย่างไร เพราะรู ้ ตา่ย อรทยั X

40 ยางลบหัวใจชอืเสยีสละ ความเป็นเธอ ยังตดิอยู่ในหัวใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

41 อา้ยฮักเจา้เดอ้ ถงึความฮักสองเฮาสกิา้วไปตอ่บ่ได ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

42 ผูแ้พข้อแคเ่บอร์ เมอืสทิธขิองใจ บ่ ไปถงึฝังของแฟน ศริพิร อําไพพงษ์ √

43 กระทอ่มทําใจ กระทอ่มมุงฟางกลางทุง่นาขกีระตา่ย ศร สนิชยั √

44 คอยทางทนีางรอง ใจผูส้าวอําเภอนางรอง ถกูความหม่นหมอง ดอกออ้ ทุง่ทอง √

45 รอรักใตต้น้กระโดน มองนังมองดตูน้กระโดน ยนือยู่ใกล ้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

46 คดิฮอดวันละหน่อย เก็บคําว่าคดิฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

47 คนในความคดิฮอด จดชอืคนของหัวใจ มาเก็บเอาไว ้ ตา่ย อรทยั √

48 สรา้งฝันดว้ยกนับ่ ฮูบ้่นอ้นาง อา้ยแอบแตง่ตงัเจา้เป็น มนตแ์คน แกน่คนู √

49 อจิฉามอืถอื ช.ตงัแตเ่จา้มมีอืถอืกะบ่คอืเกา่ ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุง่ทอง √

50 สงิหค์ะนองลํา เขาฟังบอดสีะแลมๆ หมู่เฮามักแจมลกูคอ มนตแ์คน แกน่คนู;ไหมไทย ใจตะวัน √

51 คูค่อง กอ้ง หว้ยไร่ X

52 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

53 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X
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54 นําตาหยดยังกด like รูเ้ต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได ้ ตา่ย อรทยั √

55 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

56 บ่เป็นหยัง กอ้ง หว้ยไร่ X

57 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

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

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

60 สใิหเ้วา้อหียัง(cover) ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง กา้นตอง ทุง่เงนิ √

61 ซงัไดซ้งัแลว้(Cover) กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

62 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

63 สงันําตาไม่ได ้ เป็นแคค่นทเีคยสาํคญั เป็นความฝันทเีกอืบ เอนิขวัญ วรัญญา √

64 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

65 ฮักแพงกนัเดอ้ จักสเิวา้สวิาสหิาคําได ๋มาตอบแทนหัวใจ ไมค ์ภริมยพ์ร √

66 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

67 เตา่งอย จนิตหรา พูนลาภ X

68 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

69 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

70 ฮักหลาย อา้ยกะละ่บ่เซาตวั นอ้งกะละ่บ่เซาโง่ ตา่ย อรทยั √

71 I.C.U.(ไอ.ซ.ียู) คูแ่ฝดโอเอ X

72 คําฮัก แซ็ค ชมุแพ X

73 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

74 หากบ่เคยฮักอา้ย แตก่อ่นแตก่นัีนหนาอา้ยเคยสญัญาว่า เอนิขวัญ วรัญญา √

75 เสยีสาว สาวแย ้เจตยิา X

76 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

77 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

78 จากสาํคญั เป็นสาํรอง ไสละ่ ไสละ่ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทา่ใด ตา่ย อรทยั √

79 สเตตสัถกึถมิ บอย พนมไพร X

80 ไมอ้่อยไฟ คูแ่ฝดโอเอ X

81 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

82 ไม่มขีอ้แมต้งัแตเ่รมิตน้ สบิ่ถามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

83 เมอืความฮักเกา่ นอ้งสเิหงาบ่ กอ่นจะปลอ่ยหัวใจเดนิทาง เคยีงขา้ง ศริพิร อําไพพงษ์ √

84 หม่องเกา่ ยังคดิฮอด อา้ยยังคงคดิถงึ เสยีววนิาที ตกัแตน ชลดา X

85 คดิไปเอง ไอดนิ อภนัินท์ X

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

87 เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไป ลํายอง หนองหนิห่าว √

88 เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ สมบูรณ์ ปากไฟ √

89 อหีลา่ขาเดง้ จนิตหรา พูนลาภ X

90 อา้ยลมืทกุคํา นอ้งจําทกุนาที ลมืกนังา่ยคกัเนาะ นีบ่คนเคยฮักกนั ตา่ย อรทยั √

91 ปรญิญาเจ็บ ถงึบ่ฮูจ้รงิแตล่กูผูห้ญงิทกุคนรูส้กึ ศริพิร อําไพพงษ์ √

92 นางฟ้ากบัคนกอซอ เพยีงแคอ่า้ยพอหนา้ ซํานอีา้ยก็ดใีจ ดุย่ เชยีงรัมย์ X

93 อา้ยหมดหนา้ทหีรอืยัง เคยเป็นทกุอย่าง เคยอยู่เคยีงขา้ง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

94 ผ่านมาแคใ่หจํ้า เธอแคเ่พยีงหลงทางอา้ยแคย่่างเขา้มา กา้นตอง ทุง่เงนิ √

95 สูบ้่ไหวอา้ยยอมเจ็บ อารต์ อุดทมุราช X

96 เปลยีนความตงัใจของนอ้งไดบ้่ ขณะทอีา้ยอ่านขอ้ความนี นอ้งไดม้า ศริพิร อําไพพงษ์ √

97 เจ็บก็ไดถ้า้อา้ยอยากจบ ตงัแตฮู่ว้่าอา้ยแอบไปมเีขา นอ้งก็เฝ้า ตา่ย อรทยั √

98 เรมิตน้เจา้ชาย ลงทา้ยเจา้ชู ้ คงสนุกใชไ่หม ทหีลอกว่าคนๆหนงึพเิศษ ตกัแตน ชลดา √

99 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กบัเธอ ใจยังอ่อนแอ ยังแพค้ําว่าคดิถงึ เอนิขวัญ วรัญญา √

100 ระยะห่างของคนหมดใจคอืระยะทําใจของคนถกูทิเหลอืเพยีงดอกไม ้ทมีันแหง้คาแจกนั เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264026 ทําซํา

วันทวีาง 13/5/2564 1 กรรม ทรีัก มอีะไรในใจหรอืเปลา่ ทําไมเธอ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

2 ซอ่นกลนิ ลมอ่อนพัดโชยมา นําตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี √

3 เธอทําใหไ้ดรู้ ้ เธอทําใหฉั้นโกรธ ทําใหฉั้นแอบยมิ Potato √

4 ปลาบนฟ้า คงไม่มปีลาตวัไหน คดิจะไปว่าอยู่บนฟ้า GETSUNOVA √

5 วชิาตวัเบา อยู่บนโลกใบเกา่ จมกบัความปวดรา้ว คนืและ BODYSLAM √

6 อย่าพูดเลย(ดกีว่า) ใครทเีคยบอก ว่ารักซงึใจจนวันนี ใครที Sweet Mullet √

7 กลวัว่าความคดิถงึของฉันจะทํารา้ยเธอจบ จบมาเนนินาน เจ็บมาเทา่ไหร่ และ LOMOSONIC √

8 เจ็บนอ้ยทสีดุ ZEAL X

9 อยู่ตรงนเีสมอ หากเธอตอ้งเหนือย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

10 หาเรอืงเจ็บตวั ขอบคณุนะทยีังไม่หลงไม่ลมื คนคนนี ปัน Basher √

11 ตอ้งคําสาป Hey ถา้เธอไดย้นิเสยีงนี หวังว่าจะเขา้ใจ ฟักแฟง √

12 ดมื ฉันรูแ้ลว้ ทเีรานัดกนั เพอืมาบอกลา The Yers √

13 ยอม Musketeers X

14 หลอกใหร้ัก ใชไ่หม นีเธอไม่รักกนัเลย ใชไ่หม THE MOUSSES √

15 เพราะหัวใจเป็นของเธอ นานไม่รูว้่าแตไ่หน ทฉัีนไม่รูส้กึรักใคร Yes'sir Days √

16 ครงึฝัน DAX ROCK RIDER X

17 ทานขา้วกนัไหม หวิไหม ทานอะไรมาหรอืยัง ถา้ยัง พลพล √

18 อยากใหรู้ว้่าเหงา(Cover) แคเ่พยีงหลบัตาเมอืไร ก็มแีต่ หนุ่ม กะลา √

19 ฤดกูาล ฤดกูาลกําลงัจะผันผ่าน พัดพายุทมีอีอกไป 25 Hours √

20 หากโลกนีไม่มคีวามรัก(EverydayOccurrenceฉันยังยนืตรงนี ทเีคยมเีธอ LOMOSONIC;ธนชยั อุชชนิ √

21 หยุดคําคนืไวต้รงหนา้เธอจะดไีหม หยุดคําคนืไวต้รงหนา้เธอจะดไีหม อพารต์เมนตค์ณุป้า √

22 เหมอืนในวันเกา่ ฉันพรอ้มเดนิทางแลว้ เสอืผา้กบัรองเทา้ KLEAR √

ชอืศลิปิน
รวมฮติเพลงดงัสดุคุม้ สตรงิ Vol.5

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้
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23 ความเงยีบดงัทสีดุ มคีําบางคําทเีก็บเงยีบงัน คอยเฝ้ารอวันที GETSUNOVA √

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

25 เพลงนเีกยีวกบัความรัก เพลงนเีกยีวกบัความรัก มันเกยีวกบั Retrospect √

26 149.6 ขอบคณุระยะทาง ทไีกลกําลงัพอด ีใหโ้ลกนี BODYSLAM √

27 หยุดคงไม่ไหว ก็ยังรักเธออยู่ ก็ยังรักอยู่เต็มหัวใจ 25 Hours √

28 ปลอ่ย (Miss) Clockwork Motionless X

29 20 ตลุา SILLY FOOLS (วงใหม)่ X

30 คําขอคนเจ็บ สงกรานต ์รังสรรค์ X

31 เกลยีดความกลวั ทําไมเพงิมาบอกตอนน ีทําไมรูส้กึดี PARATA √

32 ถา้หัวใจมมีอื ฉันคงไม่ใชส่งิจําเป็น ถงึเวลาตอ้งบอกลา วงอโศก √

33 ไกลเทา่เดมิ อยากใหเ้ธอรูส้กัอย่าง เราอยู่ห่างเกนิไป INSTINCT X

34 เท เหนอืย มันเหนอืยทจีะรักใคร THE MOUSSES √

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

36 ทผี่านมา YERM X

37 ฤดรูอ้น (ภ.รักมันใหญ่มาก) บ่อยครังทใีจ เดนิออกไปไม่มองขา้งทาง GREASY CAFE' √

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

39 ...กอ่น Supersub X

40 ใหฉั้นเขา้ไป C/O GO! (ซ/ีโอ โก!) X

41 ไม่สมประกอบ (incompleted) ฉันเคยเชอืว่ารักคอืสงิสวยงามทสีดุ The Dai Dai √

42 ตากฝน(Safe Zone) ตอ้งทําตามพวกเขา ไม่งนัเราก็ผดิ Tabasco;ปัน Jelly Rocket √

43 งานเตน้รําในคนืพระจันทรเ์ต็มดวง ในคนืทเีราจอ้งมองตาสบกนั เหมอืนฉัน COCKTAIL √

44 รักมหาศาล เจา้คอืยอดดวงใจ เจา้ตอ้งโตขนึไป Zero hero X

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

46 เชดิสงิโต ปีนขนึฟ้า เพอืไปใหถ้งึ ทจีุดหมาย Big Ass √

47 พนักงานดบัเพลงิ ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดบัเพลงิ ใชม่ัยครับ LABANOON √

48 ทกุดา้นทกุมุม หากไดย้นิแบบไหนแลว้เราก็เชอือย่างนัน Potato;พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

49 โคตรเกา๋ Last Fight For Finish;Sunny Day X

50 หนา้กาก ก็เพราะว่าคนชอบใสห่นา้กาก ก็เพราะว่า Liberate P;Boy LOMOSONIC √

51 เธอปันใจ หัวใจสลายเมอืเธอเดนิไปกบัเขา อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

52 ก็เคยสญัญา ก็เคยสญัญา เป็นมนัเป็นหมาย อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

53 ยนิยอม เกดิมาก็เป็นคนหนงึ เมอืกอ่นก็เคยเป็นหน อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

54 ลงเอย ไดรู้แ้ละไดย้นิ ในขา่วรา้ย อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

55 กุม้ใจ ไม่รูไ้ปโกรธใครมา ไม่พูดไม่จา อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

56 สม้หลน่ คดิแลว้ปลมื แทบ ไมโคร √

57 เตมินํามัน รูไ้หมเวลาเธอ ไมโคร √

58 ใจโทรมๆ แมใ้จจรงิ จะรักเพยีงใด ไมโคร √

59 บอกมาคําเดยีว ฉันเป็นแคเ่พยีงคนทเีธอเคยอยากมี ไมโคร √

60 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเ้ลย ไมโคร √

61 เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม ใครจะมสีตางคก์็มไีป ใครจะไป บลิล ีโอแกน √

62 ลาออก นังทํางาน หลายปี ยังไม่ไปไหน บลิล ีโอแกน √

63 ฝังไวใ้นผนืดนิ วันและคนืทเีวยีนหมุนผ่าน บลิล ีโอแกน √

64 คํามักง่าย คําเดยีวทเีธอ คงเคยใชบ้่อยเกนิไป บลิล ีโอแกน √

65 ฟ้าคงสะใจ อยู่คนเดยีวในสายลม บลิล ีโอแกน √

66 จักรยานสแีดง เสน้ทางทเีราจะมุ่งไป LOSO √

67 ซมซาน เกดิมาไม่เคยเจอใครเหมอืนเธอ LOSO √

68 ใจสงัมา หากว่าเธอผ่านมาไดย้นิเพลงนี LOSO √

69 ไม่ตอ้งห่วงฉัน แคเ่พยีงรูว้่าเธอตอ้งการจากไป LOSO √

70 ฝนตกทหีนา้ตา่ง วันนีฝนตกไหลลงทหีนา้ตา่ง เธอคดิถงึ LOSO √

71 แพค้นสวย สวยก็ไม่ด ีไม่สวยก็ไม่คอ่ยดี FLY √

72 คนขอีจิฉา ฉันไม่รู ้ว่ามันเกดิอะไรกบัฉัน FLY √

73 ชาวนากบังเูห่า ถา้เธอไม่อยากอยู่กบัฉันจรงิจรงิ FLY √

74 พายุในใจ มันเป็นเพยีงแคก่ระแสลมแรง FLY √

75 บนิ ฉันจะบนิ โดยทไีม่ตอ้งมปีีก FLY √

76 เลน่ของสงู รูว้่าเสยีง แตค่งตอ้งขอลอง รูว้่า Big Ass √

77 ดแีตป่าก ยงิไดย้นิ ยงิปวดใจ คดิอะไรอยู่ Big Ass √

78 คนไม่เอาถา่น เธอเหนือยไหม ทยีังทนกบัคนไม่เอาถา่น Big Ass √

79 ลมเปลยีนทศิ ใบไมห้ลน่ เมอืลมพัดผ่าน เป็นสญัญาณ Big Ass √

80 พรหมลขิติ เหม่อมองบนฟ้าไกล จอ้งมองดว้ยความ Big Ass √

81 ฉันอยู่ตรงนี ฉันอยู่ตรงนถีา้เธอตอ้งการ BLACKHEAD √

82 รักคอื ทุม่เทจติใจไป ทงัหัวใจใหใ้ครซกัคน BLACKHEAD √

83 ยอมรับ เรอืงระหว่างเรานัน ใครก็มองว่าฉันผดิ BLACKHEAD √

84 อยู่ไป-ไม่มเีธอ หมดแลว้หมดสนิหนทาง BLACKHEAD √

85 ยงิโตยงิสวย คนอะไรไม่รู ้ยงิโตยงิดนู่ารัก BLACKHEAD √

86 ใครไม่เกยีวถอยไป ใครไม่เกยีวก็ถอยไป ไม่ใชเ่รอืงของใคร ขจรศกัด ิรัตนนสิสยั √

87 อย่าคดิมาก ไม่เอาน่ะอย่าคดิมากไม่เอาน่ะ ขจรศกัด ิรัตนนสิสยั √

88 เจา้ทยุอยู่ไหน เจา้ทยุอยู่ไหน เจา้ทยุอยู่ไหน PETER CORP DYRENDAL √

89 ใหฟ้้าผ่าเธอ เธอผดิคําสญัญา ทเีคยสาบาน PETER CORP DYRENDAL √

90 ชายคนหนงึ เธอไม่ตอ้งกงัวล เธอไม่ตอ้ง PETER CORP DYRENDAL √

91 เมอืรักฉันเกดิ ก็เป็นคําถามอยู่ขา้งใน อาจเป็นเพราะ SILLY FOOLS (วงเกา่) √

92 ขหีงึ ยมิใหก้บัฉันหน่อย แคห่งึเล็กนอ้ย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

93 นําลาย เพยีงแคเ่ธอสบตา เพยีงแคเ่ธอผ่านมา SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

94 วัดใจ มคีนมากมาย ตอ้งการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม)่ √
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95 จจิ๊ะ อย่าโกรธกนัเลย ยกโทษใหฉั้น SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

96 คอ่ยคอ่ยพูด พูดคอ่ย คอ่ยก็ได ้ถา้พูดไม่ไดก้็คอ่ยคอ่ย Y NOT 7 √

97 YEAh!YEAh! เอาไงเอากนัเป็นไรไป Y NOT 7 √

98 เกลยีดความสงสาร อย่ารักกนั ง่าย ง่าย Y NOT 7 √

99 เรอืงขหีมา เจ็บจนได ้กบัวันนี ภตูผตีนใดกนั Y NOT 7 √

100 ทงิรักลงแม่นํา เพราะรักแลว้ชาํ รักมันทําลาย Y NOT 7 √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264023 ทําซํา

วันทวีาง 13/5/2564 1 ผตีายโหงกบัโลงไมย้าง วงแบเบาะ X

2 คนเลวๆ ปอน นพินธ;์วุฒ ิป่าบอน X

3 เครอืงชว่ยหายใจ วุฒ ิป่าบอน X

4 รักทเีธอไม่ตอ้งการ วงกลม X

5 รักจนไม่รูจ้ะรักยังไง มันเกดิอะไร กบัความรักเรา เหมอืนมี พ ีสะเดดิ √

6 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา กลว้ย แสตมป์ √

7 นสิยัหรอืสนัดาน กลบัมาเมอืไหร่ ไปไหนกบัใครมา แสน (นากา) √

8 ทางออกคอืทางเขา้ ทรมานเหลอืเกนิหัวใจ แคเ่ฝ้ารอ วงพัทลงุ X

9 โทษฐานของการมาสาย เมอืเธอแครเ์ขาใหเ้ห็น หัวใจฉันก็ นายสน √

10 กรุณาฟังใหจ้บ มเีวลาสกัสองสามนาทไีหม ถา้เธอไม่ยุ่ง แชม่ แชม่รัมย์ √

11 ตบัไตใตพุ้ง วง L.ก.ฮ. X

12 เวยีนแฟน รูไ้หมว่าลมืใครพทํีาไหรไม่ใชไ่ม่โร ้ นวิ มารษิา X

13 เรอืงมันเศรา้ขอเหลา้เขม้ๆ วุฒ ิป่าบอน X

14 เพราะรัก วงพัทลงุ X

15 เสร็จแลว้ พูดจาจ๊ะจ๋าอ่อนหวานอ่อนนอ้ม วง L.ก.ฮ.;แชม่ แชม่รัมย์ X

16 ศาลาพักใจ กลว้ย แสตมป์ X

17 ทําไดแ้คร่อ สกายพาส X

18 แฟนคนใหม่ วงกลม X

19 แฟนดดีี แฟนด ีด ีมันหาไม่ยากหรอก ถา้เธอ วง Soman X

20 ซงัเต วง กางเกง X

21 ไม่เจอเธอ ไม่เจอคําว่าเจ็บ ตงัแตล่มืตา เกดิมาเป็นตวัเป็นตน พ ีสะเดดิ √

22 ไม่มอีะไรจะคยุกบัเธอ จําไม่ไดเ้หรอ เราเลกิกนัแลว้มันจบไปแลว้ แสน (นากา) √

23 กญุแจสาํรอง ฉันเองดไีม่พอ เธอรอฉันไม่ไหว เดวดิ อนิธ;ีวงกลม √

24 เจยีนตาย วุฒ ิป่าบอน X

25 เหตผุลทตีอ้งไป กลว้ย แสตมป์ X

26 กอดจูบลบูคลํา วง L.ก.ฮ. X

27 เกา่ใคร ใหม่เรา จะไม่สนใจอะไรอะไรถงึเธอจะเคย ตาโอ๋ วงเชอร;์เดวดิ อนิธี X

28 สวนทาง วง กางเกง X

29 ตสีองหนา้ กลว้ย แสตมป์ X

30 หัวใจมักง่าย มันก็ดเีหมอืนกนัใหใ้จมันเจ็บซะบา้ง นายสน √

31 จับเธอแกผ้า้ ฉันก็พอจะรูว้่าเธอนันอยากจะไป วงกลม;แสน (นากา) X

32 ตน้งวิกลางหัวใจ เธออยู่กบัเขามาตงันาน แลว้มาบอก แสน (นากา);วง L.ก.ฮ. √

33 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันทฉัีนรักเธอจนหมดใจ คอืวันทใีจ เจมส ์ชนิกฤช √

34 เธอรูด้เีธอรักใคร วง กางเกง X

35 คนเย็นชา สกายพาส X

36 หมาบา้ พอพรี ์วงพัทลงุ X

37 คูซ่อ้ม วง L.ก.ฮ. X

38 จับเธอมาจุ๊บ หรอืว่าเรานันไม่เคยไดทํ้าบุญกนัเทา่ไร แชม่ แชม่รัมย;์วง L.O.G √

39 โนราโยตี รําโนราอยู่บา้นเกดิ วันนเีตลดิ โกไข;่นายสน √

40 ความคดิถงึฝากใครมาไม่ได ้ ไม่อยากฝากลมกลวัซาํใครเขา ตกั วชรกรณ์ √

41 ฉันกําลงัเป็นตวัแทนของใครหรอืเปลา่วันนฉัีนสาํคญักบัใจเธอหรอืเปลา่ พ ีสะเดดิ √

42 เกลยีดความคดิถงึ เวลาทเีจอเธอในสายไม่ชอบสกันดิ โกไข่ √

43 ทหีนงึคนสดุทา้ย หากเธอยังไม่พรอ้ม มฉัีนคนเดยีว กลว้ย แสตมป์ √

44 คนลมืไม่เจ็บเทา่คนจํา ลมืไปแลว้หรอืไง ว่าเธอทําอะไรเอาไว ้ แสน (นากา) √

45 จะตายเพราะรักเธอ อยู่ไดห้รอืเปลา่ ยังเจ็บยังเหงา ดอน ปาละกลุ √

46 ไม่ขอเป็นคนแรก แตข่อเป็นคนสดุทา้ยอยากมคีวามรัก กคีรงัก็ตามใจ ตกั วชรกรณ์ √

47 รักแฟนเกา่มากเทา่ไร จะรักแฟนใหม่ใหม้ากกวเป็นเธอไดไ้หม เขา้มาดามใจฉันที เจมส ์ชนิกฤช √

48 แฟน ไม่ใชร่องเทา้ เธอจะกนิสม้ตํา ฉันจะหมําขา้วผัด เดวดิ อนิธี √

49 เจา้นายครับ ถา้หากผมตาย เจา้นายจะอยู่ไดไ้หม แสน (นากา) √

50 เดยีวโทรกลบั เดยีวโทรกลบั เดยีวโทรกลบั โกไข;่นายสน √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264026 ทําซํา

วันทวีาง 13/5/2564 1 ซมซาน เกดิมาไม่เคยเจอใครเหมอืนเธอ LOSO √

2 ทําอะไรสกัอย่าง หัวใจเตน้แรง หนา้แดงทกุท ีใชเ่ธอหรอืนี นครนิทร ์กงิศกัดิ √

3 คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ... คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ ไม่เจอะเจอ TAXI √

4 เธอเป็นแฟนฉันแลว้ ตะวันหลบัตาทอ้งฟ้าก็ทาสดีํา และสงิที กะลา √

5 ขอเชด็นําตา เชด็นําตาแลว้มองกนัไดไ้หม CLASH √

6 เลกิรา เธอกบัเขา เกนิเลยไม่เคยไดค้ดิ จริศกัด ิปานพุ่ม √

7 ทงิรักลงแม่นํา เพราะรักแลว้ชาํ รักมันทําลาย Y NOT 7 √

8 ใจฉันอยู่กบัเธอ ผ่านไปแลว้ ทกุอย่างมันจบลงแลว้ BLACKHEAD √

9 ไหนว่าจะไม่หลอกกนั เธอบอกว่าวันน ีเป็นวันทสีวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

เพลงฮติเกดิทนั Retro Rock **Brande
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

ชอืศลิปิน
เพอืชวีติฮติบาดใจ

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้

หนา้ 4/11



10 ดอกไมก้บัหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝ้ารอ I-ZAX √

11 ความลบัในใจ ฉันเขา้ใจเธออยู่ ฉันเขา้ใจเธอดี วง สบิลอ้ √

12 แพค้นสวย สวยก็ไม่ด ีไม่สวยก็ไม่คอ่ยดี FLY √

13 เลน่ของสงู รูว้่าเสยีง แตค่งตอ้งขอลอง รูว้่า Big Ass √

14 วัดใจ มคีนมากมาย ตอ้งการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

15 ฤดรูอ้น บ่อยครังทใีจ เดนิออกไปไม่มองขา้งทาง PARADOX √

16 เลยีงสง่ เธอไปไม่ลาสกัคํา ไม่ทนัไดเ้ตรยีมใจ SO COOL √

17 ผดิไหม ผดิไหม...ทไีม่ไปพบเธอ ไม่ตอ้งการ ฟาเรนไฮต์ √

18 ใจสงัมา หากว่าเธอผ่านมาไดย้นิเพลงนี LOSO √

19 ชาวนากบังเูห่า ถา้เธอไม่อยากอยู่กบัฉันจรงิจรงิ FLY √

20 เกลยีดความสงสาร อย่ารักกนั ง่าย ง่าย Y NOT 7 √

21 ดาวประดบัฟ้า เธออยู่สงู แสนไกลจากตรงน ีฉันเขา้ใจ จริศกัด ิปานพุ่ม √

22 ฉันอยู่ตรงนี ฉันอยู่ตรงนถีา้เธอตอ้งการ BLACKHEAD √

23 คบไม่ได ้ ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว ้ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

24 นางฟ้ากบัควาย นางฟ้าองคห์นงึ กําลงัหลงทาง TAXI √

25 ถา้เธอหลายใจ ถา้เธอหลายใจ รักใครหลายคน กะลา √

26 คนเจยีมตวั เออืมไม่ถงึรูต้วัฉันดยีังไกลห่าง SO COOL √

27 หลดุปากใชไ่หม ใจจรงิก็พอรู ้ว่ารักของฉันทเีตมิลงไป วง POWER PAT √

28 ปวดใจ อยู่อยู่กนัไปไม่มคีวามหมาย ฉันก็เบอื I-ZAX √

29 เธอคอืนางฟ้าในใจ ทนมานานหัวใจเปลา่เปลยีวเดยีวดาย CLASH √

30 อย่าทํา ไม่ตอ้งทําเป็น เห็นใจกนัหรอก SMILE BUFFALO √

31 แม่ (ภาค 2) โธ่ โธ่ โธ่ โธ่ โธ่ อภโิธ่อภถิงั กะลา √

32 น่านน่ีาว ไม่ไดแ้กลง้นนีา ไม่ไดบ้า้ไดบ้อ TAXI √

33 จจิ๊ะ อย่าโกรธกนัเลย ยกโทษใหฉั้น SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

34 คอ่ยคอ่ยพูด พูดคอ่ย คอ่ยก็ได ้ถา้พูดไม่ไดก้็คอ่ยคอ่ย Y NOT 7 √

35 ยงิโตยงิสวย คนอะไรไม่รู ้ยงิโตยงิดนู่ารัก BLACKHEAD √

36 Love โอ ้ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

37 รักเป็นเชน่ใด ถามใจตวัเองเมอืใจตอ้งหวนัไหว เมอืรัก วง สบิลอ้ √

38 เจา้หญงิ เด็กเด็ก แอบฝันว่าฉันไดพ้บเจา้ชาย ฟาเรนไฮต์ √

39 เกดิมาแคร่ักกนั และแลว้ก็ถงึเวลา และแลว้เธอก็ตอ้งไป Big Ass √

40 ไม่ตอ้งห่วงฉัน แคเ่พยีงรูว้่าเธอตอ้งการจากไป LOSO √

41 บนิ ฉันจะบนิ โดยทไีม่ตอ้งมปีีก FLY √

42 Hey Hey อาจดกูวนตาไปหน่อย และอาจใชถ้อ้ยคํา TAXI √

43 อากาศ เธอเห็น ว่าเป็นฉัน หรอืเธอไม่เห็นมัน นครนิทร ์กงิศกัดิ √

44 กอด ฉันเคยบอก รูส้กึจะเมอืวันกอ่น ซงึเธอ CLASH √

45 ซากออ้ย อาจเป็นนยิามของความรักทตีอ้งจบ SO COOL √

46 ใจทงัใจ (ละครขอหมอนใบนันฯ) ไม่ตอ้งรักฉัน มากกว่าใคร ๆ I-ZAX √

47 รักยังไม่สร่าง ก็ถามกนัตรงๆ ก็ถามกนัจรงิจัง วง สบิลอ้ √

48 เพลงลกูกรุง พบกนัเมอืงานเทศกาลเมอืงหลวง จริศกัด ิปานพุ่ม √

49 ผูช้นะ หากชวีติคอืการดนิรน คนหนงึคน เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

50 อยู่ไป-ไม่มเีธอ หมดแลว้หมดสนิหนทาง BLACKHEAD √

51 ผดิทไีวใ้จ อยากใหล้มหายใจ สดุทา้ย ไดห้มดไป SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

52 ผูช้ายคนหนงึ ขอฉันถาม เธอซกัคําไดไ้หม ทเีธอไม่เหลอื วง POWER PAT √

53 นําตาคอืคําตอบ มันจําเป็นดว้ยหรอื ทเีธอตอ้งตงัคําถาม ฟาเรนไฮธ์ √

54 คนไม่เอาถา่น เธอเหนือยไหม ทยีังทนกบัคนไม่เอาถา่น Big Ass √

55 เรอืงขหีมา เจ็บจนได ้กบัวันนี ภตูผตีนใดกนั Y NOT 7 √

56 จําใจ มอีะไรปิดบังหรอืเปลา่ เพราะการ SMILE BUFFALO √

57 พายุในใจ มันเป็นเพยีงแคก่ระแสลมแรง FLY √

58 ดาว ในคนืนมีดีาวเป็นลา้นดวง แตใ่จฉัน PARADOX √

59 ไม่มาก็คดิถงึ ไม่มาก็คดิถงึ จงึตอ้งมาหา กะลา √

60 นําลาย เพยีงแคเ่ธอสบตา เพยีงแคเ่ธอผ่านมา SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264025 ทําซํา

วันทวีาง 13/5/2564 1 ถา่นไฟเกา่ รู ้กอ่นมฉัีนนันเธอมใีคร และเขาสาํคญั ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

2 เสยีใจไดย้นิไหม เพราะว่ารักจงึเปรยีบ ใหม่ เจรญิปุระ √

3 ฉันรู ้ ฉันรูเ้ธอมอีดตีในใจ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

4 อย่าทํา อย่าทํา บอกคนน ีและบอกกบัคนนัน นัท มเีรยี √

5 กะโปโล ก็เกดิตามเธอไม่กวีันหรอก นโิคล เทรโิอ √

6 โอ๊ะ...โอ๊ย ถกูบังคบัและก็ขูเ่สมอ ทาทา ยัง √

7 นนิจา แปลกจรงิจรงิเลย ก็อยู่ ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

8 สดุสดุไปเลย อยากจะขบัรถ ตอ้งหัด นูโว √

9 เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม ใครจะมสีตางคก์็มไีป ใครจะไป บลิล ีโอแกน √

10 ยงิใกลย้งิเจ็บ จากคนคนทเีคยมใีจกนัอยู่ ศกัดา พัทธสมีา;อนิคา √

11 เธอปันใจ หัวใจสลายเมอืเธอเดนิไปกบัเขา อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

12 สม้หลน่ คดิแลว้ปลมื แทบ ไมโคร √

13 ซมซาน เกดิมาไม่เคยเจอใครเหมอืนเธอ LOSO √

14 ใจหายไปเลย เธอไม่เคยบอก บอกใหรู้เ้รอืงราว MR.TEAM √

15 เธอไม่เคยถาม เก็บมานานแสนนาน สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

16 ขอเพยีงทพีักใจ เดนิอยู่กลางลมฝน มาลวีัลย ์เจมน่ีา √

17 เควง้ควา้ง สดุกลํากลนืยนืนําตาคลอ ศรัณย่า สง่เสรมิสวัสด ิ √

18 อย่าไปเสยีนําตา ถา้หากคณุเคยชาํใจ กบัคนใจรา้ย ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

ชอืศลิปิน
Mega Hits Vol.2

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้
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19 เจ็บไปเจ็บมา อยู่กบัเธอแลว้เหนอืยกบัความเรอืยเปือย เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

20 เหลวไหล มาแลว้ยังดกีว่ามาชา้ มาชา้ยังดกีว่า ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

21 ซอ่มได ้ มอีะไรมันพังไป เชญิเอามาทเีรา ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

22 กุม้ใจ ไม่รูไ้ปโกรธใครมา ไม่พูดไม่จา อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

23 จจิ๊ะ อย่าโกรธกนัเลย ยกโทษใหฉั้น SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

24 คอ่ยคอ่ยพูด พูดคอ่ย คอ่ยก็ได ้ถา้พูดไม่ไดก้็คอ่ยคอ่ย Y NOT 7 √

25 เจา้ทยุอยู่ไหน เจา้ทยุอยู่ไหน เจา้ทยุอยู่ไหน PETER CORP DYRENDAL √

26 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถกูใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

27 แพค้นสวย สวยก็ไม่ด ีไม่สวยก็ไม่คอ่ยดี FLY √

28 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเ้ลย ไมโคร √

29 ไดอ้ย่างเสยีอย่าง จากเคยรักอยู่ จากเคยรักกนั อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

30 หมากเกมนี หากลมืฉันไดไ้ม่ลําบาก ศกัดา พัทธสมีา;อนิคา √

31 เธอรูห้รอืเปลา่ อาจจะดวู่ามันนาน ใหม่ เจรญิปุระ √

32 หมดคําถาม ทนมาตงันาน ฉันรอมา นูโว √

33 ฟ้าคงสะใจ อยู่คนเดยีวในสายลม บลิล ีโอแกน √

34 แลว้ไปแลว้ ทผี่านมานัน ไม่เคยจะสนใจ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

35 ฝากเลยีง โอ๊ะๆๆโอว้ๆๆใจเรานันชกัจะยังไง เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

36 พลกิล็อค จะไม่รักก็ไม่บอก หลอก ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

37 เจา้ชอ่มาลี ตนืนอนแตเ่ชา้ก็เอากระเป๋าสะพายบนบ่า MR.TEAM √

38 ทงิรักลงแม่นํา เพราะรักแลว้ชาํ รักมันทําลาย Y NOT 7 √

39 ชาวนากบังเูห่า ถา้เธอไม่อยากอยู่กบัฉันจรงิจรงิ FLY √

40 ใหฟ้้าผ่าเธอ เธอผดิคําสญัญา ทเีคยสาบาน PETER CORP DYRENDAL √

41 ยดืเยอื จะไม่แคน้เคอืง จะไม่โทษใคร ไท ธนาวุฒิ √

42 คนเดนิถนน เธองามเหลอืเกนิ เธองามซงึตากว่าใคร พลพล √

43 ก็เลกิกนัแลว้ ใครบอกเธอว่าฉันเหงา ใครบอกเธอฉัน ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

44 ตอ่ไปนีนะ ฉันรูว้่าเธอก็อาจรําคาญ เวลาทเีจอ นโิคล เทรโิอ √

45 พรุ่งนี...ไม่สาย เพยีงแคม่องในตาก็รูว้่าเราชอบกนั ทาทา ยัง √

46 ขอโทษทกีวนใจเธอ ฉันไม่คดิว่า คําว่ารัก ทเีอ่ยทบีอก นัท มเีรยี √

47 สองเวลา ถงึแมเ้ราจะห่างกนัไป ศรัณย่า สง่เสรมิสวัสด ิ √

48 หัวใจตกงาน เหงาเหลอืเกนิใจมันเหงา สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

49 ขอเรมิใหม่ วันทเีราตอ้งจากกนั อนิคา √

50 ไม่ตอ้งมคํีาบรรยาย จะแตง่จะเตมิถอ้ยคํา สกักหีมนืคํา MR.TEAM √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264018 ทําซํา

วันทวีาง 20/5/2564 1 ทํานองทมีเีธอ หากชวีติคอืทํานองของบทเพลง เปรยีบตวัฉัน POTATO √

2 สายตาหลอกกนัไมได ้ INK WARUNTORN X

3 Run To You ทกุๆครงัท ีlonely ทกุๆครงัทเีสยีใจ มัจฉา โมชมิันน์ √

4 Follow ดกึแลว้ แตส่ายตายังมองจอ้งอยู่ ผมเดา ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

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

6 Swipe เธอใชม่ยัทชีนัเพงิพบเจอ Wanna come มัจฉา โมชมิันน์ √

7 ไม่อยากฟัง SERIOUS BACON X

8 คนตวัเล็ก ฉันเคยคดิว่าโลกใบน ีมันกวา้งเกนิไป POTATO √

9 Before Sunset (หมดเวลาแลว้) กอ่นอาทติยจ์ะลบัตา จากฟ้าไป จะเอามอื 25 Hours √

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

11 Good Morning Teacher ครงันันฉันมเีธอทเีป็นคนสอน ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

12 เลอืกคนทเีขารักเรา เธอมาถามว่าเหนอืยไหม ทตีอ้งคอยซบันําตา Three Man Down √

13 รูต้วัอกีที รูต้วัอกีททีกุอย่างก็หายไป รูต้วัอกีทกี็ MEYOU √

14 ไม่ชอบแบบน ี(Songland) ไม่ชอบทเีป็นแบบนีเลย ไม่ชอบทคีดิถงึ สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

15 เดาไม่เกง่ ฉันจะรูไ้ดไ้ง ว่าเธอนันคดิยังไง Three Man Down √

16 ลมืไดแ้ลว้ O-Pavee X

17 รถคนัเกา่ เบรคเสอืมควันดําไฟทา้ยไม่ดรีถฉันมันเกา่ ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

18 Listen(ฟังใหด้)ี พอมะ อยู่มานานเทา่ไรละ พอมะ เจ็บมานาน นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู;แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ√

19 ยังมฉัีน อาจมบีางครงั ทเีธอกําลงัตอ้งทอ้ใจ POTATO √

20 แฟนผมหาย (missing baby) เธอทเีคยเอาใจฉันเกง่ เธอใชม่ยัทบีอก GULF;WAR √

21 Baby, Pick Me Baby pick me (คนไหนอ่ะ) เลอืกฉันสิ จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู;นวิ นภสัสร ภธูรใจ;โอ๊ต ปราโมทย์√

22 ไม่รักไม่ลง (TOO CUTE TO HANDLEไม่ตอ้งยมิไม่ตอ้งหันไม่ตอ้งมองไดป้ะ ออฟ จุมพล อดลุกติพิร;กนั อรรถพันธ ์พูลสวัสดิ √

23 Truth Or Dare อาจจะมอียู่บางความลบัทตีอ้งเก็บไว ้ ตน้ ธนษิต √

24 ตุบ๊ๆจุ๊บๆ OK! เธออย่ามามองอย่างงนัส ิใจไม่คอ่ยดแีลว้ ออฟ จุมพล อดลุกติพิร;สงิโต ปราชญา เรอืงโรจน์ √

25 โดดเดยีวดว้ยกนั ในวันนทีมีแีตฉั่นฟังเพลงรักอยู่เพยีง GETSUNOVA;แพรวา √

26 พูดจรงิ ทรมานมานานเหลอืเกนิ ก็พยายาม MEYOU √

27 สายตาโกหกไม่เป็น (ซรีสีน์ทิานพันดาวหยุดตรงนแีคเ่ทา่นีเขา้ใจไหม ทอ่งเอาไว ้ เอริท์ พริพัฒน์ √

28 ผูต้อ้งหา x Labanoon แคต่วัคนเดยีว ไม่ตายละ่มงั ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);LABANOON √

29 ผ่านตา (Everyday) ฉันเห็นเธอทกุวัน เธอยนืตรงนัน Three Man Down √

30 First lady คนทแีสนด ีคนทน่ีารักอย่างเธอ คงจะมี เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

31 อบอุ่น(Warm) ชวีติกอ่นจะมาพบเธอ ไม่คดิไม่เคยมี Jetset'er;Mon Monik √

32 ตดิกบั (ประกอบซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) เห็นกนัทกุวันเธอกบัฉัน รูก้นัในความตา่ง แม็กซ ์เจนมานะ √

33 อยู่นีไง สงิหนงึทยีังตามหามานาน แคส่งิเดยีว ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

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

35 ทชัทดีตีอ่ใจ เป็นตวัเองไดเ้ลย เต็มทเีลย ทําตามใจ KLEAR;ญาญ่า อุรัสยา เสปอรปั์นด์ √

36 มนตร์ักดสิโก(้Spinach soup) ก็เพราะเรานันมกีนัอยู่เพยีงสองคน Jetset'er;เปาวล ีพรพมิล √

37 แคเ่ธอเขา้มา (Worth The Wait) ความรักในอดตี อาจทําใหเ้ธอไม่คดิเปิดใจ Tilly Birds √
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38 ยังไงก็ตอ้งไหว(It's alright) สว่นฉันทรีักยังไง ก็ตอ้งไหว จะชาํยังไง THE MOUSSES √

39 ยงิปฏเิสธ ยงิรักเธอ คบเพลงิไม่ไดคู้ก่บัแม่นํา มุก วรนษิฐ ์ถาวรวงศ์ √

40 ไม่ใชเ่รอืงบังเอญิ (ซรีสีE์ndless Loveคนสองคนทไีม่มวีันพบเจอ เหมอืนเธอ Wonderframe √

41 ความรูส้กึไม่โกหก (ล.ทะเลลวง) คนทจีะมาหัวเราะดว้ยกนั ไม่สาํคญัเลยว่า ไอซ ์ศรัณยู √

42 คนัก ู(ละครซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) ไม่รูว้่าเรมิเมอืไร มันเรมิทใีคร วชริวชิญ ์ไพศาลกลุวงศ์ √

43 ดใีจ แตล่ะเรอืงราวทเีราไดเ้จอะไดเ้จอ พลอยชมพู √

44 เธอทําใหไ้ดรู้ ้ เธอทําใหฉั้นโกรธ ทําใหฉั้นแอบยมิ Potato √

45 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตเูจอเธอยนืถอืประคองชอ่ดอกไม ้ KLEAR;POLYCAT √

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

47 สงิทตีามหา ตดิอยู่ในชวีติทชีา่งเดยีวดาย เดนิอยู่บน GETSUNOVA √

48 ตายกอ่น เราจะขา้มผ่านคนืวันทเีลวรา้ยไปดว้ยกนั โทน ีผี √

49 รูด้วี่าไม่ดี ฉันแคค่นทเีธออาจมองไม่เห็น ฉันแคค่นที GETSUNOVA;YOUNGOHM √

50 จนีี จ๋า (2021) พัน พันราตร ีท ีGenie ไม่เจอใครๆ ศลิปิน 2021 ราตรี √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264028 ทําซํา

วันทวีาง 20/5/2564 1 เลว ออย แสงศลิป์ X

2 ขคีา้นเจ็บ จุดจบของคนหลายใจ สดุทา้ยคอืบ่เหลอืไผ ลําเพลนิ วงศกร √

3 #ขอแท็กแฟนเกา่ ตา้ร ์ตจว. X

4 สเตตสับ่เคยเปลยีน โพสตฮ์ักเจา้มอืละ่สหีา้เทอื บ่เคยเบอื ไมค ์ภริมยพ์ร √

5 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

6 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

7 บ่เป็นหยัง กอ้ง หว้ยไร่ X

8 I.C.U.(ไอ.ซ.ียู) คูแ่ฝดโอเอ X

9 จากไปอย่างสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพอืดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

10 รอ้งไหไ้ดไ้หม แซ็ค ชมุแพ X

11 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

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

13 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

14 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

15 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

16 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

17 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

18 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

19 บ่น่าเฮ็ดกนัดอก น่าสบิอกว่าจบ น่าสบิอกว่าเซาคบกนัโลด ตร ีชยัณรงค์ √

20 มงึเป็นบา้ติ มงึเป็นบา้ตบิักหัวใจ สฮิักเขาไปใหไ้ด ้ ลําเพลนิ วงศกร √

21 ผูบ้่าวเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

22 เป็นเจา้คอืเกา่ แซ็ค ชมุแพ X

23 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

24 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

25 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

26 ไมอ้่อยไฟ คูแ่ฝดโอเอ X

27 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

28 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

29 แผ่นดนิไหวในใจอา้ย ตา้ร ์ตจว. X

30 ไสว่าสบิ่ถมิกนั กอ้ง หว้ยไร่ X

31 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

32 ขดีอันตราย ออย แสงศลิป์ X

33 หมาวัด ไดแ้ตถ่ามเจา้ของสมุอื ว่าเฮาคอืเป็นคน ลําเพลนิ วงศกร √

34 ผัวเกา่ หากว่าเจา้ไดฟั้งเพลงนี ศร สนิชยั √

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

36 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลว้ทวัทอ้งนา ตน้เดอืนกมุภา มนตแ์คน แกน่คนู √

37 ขอโทษทลีมืบ่ได ้ หัวใจบ่เคยเดนิลงซน้ วกวนเดนิบ่เคย พ ีสะเดดิ √

38 แคอ่า้ยหวนั บ่แมนหาแนวมาว่าให ้บ่แมนว่าบ่เซอืใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

39 ตวัจรงิขา้งใจ เห็นอยู่เดอ้ สายตาของเธอเวลาบังเอญิ ลําเพลนิ วงศกร √

40 กระทอ่มทําใจ กระทอ่มมุงฟางกลางทุง่นาขกีระตา่ย ศร สนิชยั √

41 ดาวมไีวเ้บงิ คนบางคน บ่ไดเ้กดิมาเพอืเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

42 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

43 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

44 หมอนใบเกา่ ทตีรงนเีคยมสีองเฮา เคยเป็นเงา อดี ศภุกร พัดศรี X

45 แคแ่ขกรับเชญิ งานแตง่ทใีดเป็นไดแ้คแ่ขกรับเชญิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

46 ของหมันเป็นของขวัญ สรอ้ยทองเสน้นีเก็บเงนิสามปีจงึได ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

47 ยากสาํหรับอา้ย งา่ยสาํหรับเขา เพยีงแคอ่ยากม ีอยากมโีอกาสพบหนา้ ตร ีชยัณรงค์ √

48 ใหเ้ขาไปหรอืใหอ้า้ยเจ็บ ซอยถามหัวใจเจา้ใหอ้า้ยแหน่ ว่ายังแคร์ มนตแ์คน แกน่คนู √

49 จหีอย โอ่เด เพอืนเอ่ย คอืดงัเคยกนันัน พ ีสะเดดิ √

50 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

51 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

52 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

53 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

54 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

55 สอ่งเฟส เตะ๊ ตระกลูตอ X

56 หากบ่เคยฮักอา้ย แตก่อ่นแตก่นัีนหนาอา้ยเคยสญัญาว่า เอนิขวัญ วรัญญา √

ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
รวมฮติเพลงดงัสดุคุม้ ลกูทุง่ Vol.10
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57 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนษิ X

58 ขดีอันตราย ออย แสงศลิป์ X

59 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

60 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

61 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

62 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

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

64 บ่แม่นบ่ฮัก แซ็ค ชมุแพ X

65 เฮาบ่อยากมหีมู่คอืโต กะฮูอ้ยู่ว่าเฮากบัโตเป็นหมู่กนั เฮาบ่ควร เตา๋ ภศูลิป์ √

66 ผูบ้่าวเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

67 ตวัเลอืกสดุทา้ย คงสบิ่เป็นหยังถา้ยังสยินือยู่ตรงนี เนส พรอํานาจ X

68 นอ้งเสยีอา้ยไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

69 กงิไมบ้่วเิศษ อา้ยเวา้หยังบ่ได ้อา้ยเฮ็ดหยังบ่ได ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

70 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

71 เคงิใจ สบิบา้นสา่ หา้บา้นลอื ว่าอา้ยบ่คอืเกา่ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

72 หมาวัด ไดแ้ตถ่ามเจา้ของสมุอื ว่าเฮาคอืเป็นคน ลําเพลนิ วงศกร √

73 ฉันยังรักเธอ เตย้ อภวิัฒน;์ยุ่งยงิ กนกนันทน์ X

74 บ่พอตาย ออยเลอร์ X

75 อยากใหเ้จา้ฮู ้ แอม ศรนรนิทร์ X

76 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

77 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

78 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

79 เขาขอไลน ์อา้ยขอลา เฝ้าสง่ไลนพ์่ายรักฝากใหเ้ธอ มนตแ์คน แกน่คนู √

80 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

81 บอกรัก..แตบ่่รูส้กึว่ารัก บ่ใกลบ้่ไกล แตเ่หมอืนหายไปจากชวีติ ตา่ย อรทยั √

82 แอลกอฮอลล์า้งใจ ตา้ร ์ตจว. X

83 อย่าว่าเถาะ กกิ รุ่งนภา X

84 เป๊ะเวอร์ บ่แม่นคนสวย ขาวหมวยคอืเขา กะย่อนว่า ลํายอง หนองหนิห่าว X

85 หาหมอ จนิตหรา พูนลาภ X

86 เมอืยมอ้ย(เหนอืยลา้) เนส พรอํานาจ X

87 ดกึหนิลงหว้ย ตา้ร ์ตจว. X

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

89 ตวัจรงิขา้งใจ เห็นอยู่เดอ้ สายตาของเธอเวลาบังเอญิ ลําเพลนิ วงศกร √

90 ฮูโ้ตแนบ(่อา้ยเจ็บ) จบกนัไปได ้บ่ ดนเจา้จะมคีนของใจคนใหม่ เน็ค นฤพล √

91 แคอ่า้ยหวนั บ่แมนหาแนวมาว่าให ้บ่แมนว่าบ่เซอืใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

92 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

93 นําตาหยดยังกด like รูเ้ต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได ้ ตา่ย อรทยั √

94 เมอืความฮักเกา่ นอ้งสเิหงาบ่ กอ่นจะปลอ่ยหัวใจเดนิทาง เคยีงขา้ง ศริพิร อําไพพงษ์ √

95 บ่อยากเจอหนา้คูก่รณี เธอบ่ตอ้งมาทกัแคอ่ยากถามว่าเป็นยังไง มนตแ์คน แกน่คนู √

96 ตวัไกล ใจฮักมัน บ่ไดไ้ปหา เพราะว่ายากงานททํีา บ่ไดใ้จดํา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ X

97 จากสาํคญั เป็นสาํรอง ไสละ่ ไสละ่ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทา่ใด ตา่ย อรทยั √

98 เหงาบวกเหงาเทา่กบัฮัก เป็นจังใด ๋ใจเป็นหยังนอ้งจงัเผลอเศรา้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร;์ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

99 โลกยังมผูีช้ายแบบอา้ย หา้มฝนบ่ใหต้กจังใด ๋หา้มใจบ่ใหค้ดิฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

100 ทุง่นางคอย มองลบิลวิแถวทวิพนา ใกลค้ํายําสนธยา ตา่ย อรทยั X

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264024 ทําซํา

วันทวีาง 20/5/2564 1 คาถามหานยิม โอม..จะเป่าคาถา มหาระรวย ดลหัวใจ จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) X

2 ใจอ่อน แตก่อ่นแตไ่รหัวใจกลา้แกร่ง ฝน ธนสนุทร X

3 ทุง่นางคอย มองลบิลวิแถวทวิพนา ใกลค้ํายําสนธยา ตา่ย อรทยั X

4 จดหมายฉบับสดุทา้ย เกษม คมสนัต์ X

5 กระเป๋าแบนแฟนทงิ คนรักจากลาตอนชะตาของพตีกตาํ เอกราช สวุรรณภมูิ √

6 คดิถงึจังเลย ไม่เจอะกนันานคดิถงึจังเลย ไมค ์ภริมยพ์ร X

7 ผูแ้พข้อแคเ่บอร์ เมอืสทิธขิองใจ บ่ ไปถงึฝังของแฟน ศริพิร อําไพพงษ์ √

8 แฟนเก็บ อย่าใหใ้ครรูว้่าเราคบกนั คอืคําทเีธอ ตกัแตน ชลดา √

9 ตดิ ร.วชิาลมื วธิลีมืเขาจะเขา้โรงเรยีนทไีหน เอนิขวัญ วรัญญา √

10 โอมสารกิา โอม โอม โอม โอมสารกิา ดวงตา คงทอง X

11 หัวใจมงีานเขา้ หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

12 ออืฮอืหลอ่จัง ออืฮอื หลอ่จัง ออืฮ่าหลอ่จรงิ แมงปอ ชลธชิา √

13 รักคณุยงิกว่าใคร รักคณุเสยียงิกว่าใคร จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

14 ขดุดนิแชง่ มันเสยีวมันแสบแปลบๆ ทใีจ ฝน ธนสนุทร X

15 แกว้รอพี พจี๋าพสีญัญาปีนแีลว้ไม่มาแตง่ ตา่ย อรทยั √

16 นําตาคนเลว เกษม คมสนัต์ X

17 สญัญา 5 บาท ลงทนุหา้บาทตดัขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภมูิ √

18 นายรอ้ยหนา้ลฟิต์ ทํางานแกรมมแีตม่หีนา้ทเีป็นยาม ไมค ์ภริมยพ์ร √

19 ขอบใจทหีาเจอ หนา้ตา บ่ สวยมองดว้ยใจเปลา่ บ่ เห็น ศริพิร อําไพพงษ์ √

20 เขยีนฝันไวข้า้งฝา เขยีนตดิฝาหอ้งว่าตอ้งสูไ้หว ลกูตอ้งทํา รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

21 ผูห้ญงิก็ทงิเป็น ดวงตา คงทอง X

22 หนาวแสงนีออน มองดาวใสผ่านใจเต็มฝัน คนอยู่ทางบา้น ตกัแตน ชลดา √

23 รองเทา้หนา้หอ้ง ประตหูอ้งเชา่มรีองเทา้สองคูเ่คยีงกนั มนตส์ทิธ ิคําสรอ้ย √

24 รักมาหา้โมงเย็น ฝน ธนสนุทร X

25 คณุลําใย ยังจําไม่เคยลมืเลอืน คอยเตอืนตวัเอง ลกูนก สภุาพร √

ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
ลกูทุง่เสยีงทอง ชุดท ี3
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26 สะใภน้ายกฯ อาจารยีา พรหมพฤกษ์ X

27 อย่าปลอ่ยใหเ้ธอลอยนวล ปิดประกาศ ทวัราชอาณาจักร จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

28 นักรอ้งบา้นนอก เมอืสรุยินยําสนธยาหมู่นกกา ตา่ย อรทยั √

29 เก็บไถขนึลาน ความรูพ้่อเพยีงแคช่นัป.4 เกษม คมสนัต์ X

30 ขอแครู่ข้า่ว ในนามแฟนเกา่รูข้า่วก็ดใีจแลว้ เอกราช สวุรรณภมูิ √

31 กระทงหลงทาง เป็นลางสงัหรณ์เมอืตอนวันลอยกระทง ไมค ์ภริมยพ์ร √

32 สองคนบนทางใจ จากคนรูจ้ักมาเป็นคนฮักทรีูใ้จ ศริพิร อําไพพงษ์ √

33 สญัญากบัใจ จะไม่กลบัหลงัถา้ยังไม่ไดด้ ีเอ่ยถอ้ยคํา รัชนก ศรโีลพันธุ ์ √

34 ไม่ใชแ่ฟนทําแทนไม่ได ้ ก็อยากดแูลใหม้ากกว่านเีหลอืเกนิ ตกัแตน ชลดา √

35 ฝนซานําตาหยุดไหล ดวงตา คงทอง X

36 ขอใชส้ทิธิ ฝน ธนสนุทร X

37 จดหมายจากแนวหนา้ กลางดงควันปืน พเีฝ้ายนืสูเ้หลา่รา้ย จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

38 แผลเป็นวันวาเลนไทน์ ไม่อยากใหถ้งึวันวาเลนไทน์ ตกัแตน ชลดา √

39 พชีายชวัคราว ยมืเป็นพชีายไดไ้หมชวัคราว ตา่ย อรทยั √

40 ไดร้ักก็พอ เกษม คมสนัต์ X

41 รักฉันทําไม เอกราช สวุรรณภมูิ X

42 ฝากคําขอโทษ บ่เจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

43 นางกวักมหาเสน่ห์ โอมปู่ เจา้เขาเขยีว มลีกูสาวคนเดยีว ไมค ์ภริมยพ์ร √

44 ตกัแตนผูกโบว์ ตกัแตนโยงโย่งผูกโบวท์ดัดอกจําปา ตกัแตน ชลดา √

45 ถา้ฉันรวยจะสวยใหดู้ ถา้ฉันรวยจะสวยใหดู้ ลกูนก สภุาพร √

46 จะขอก็รบีขอ แน่หรอื พจี๋า บอกว่าจะมาขอหมนั เปาวล ีพรพมิล √

47 แตง่งานกนัเฮอะ จะทํายังไงดเีนอ้ใหเ้ธอตอบรับฉันมา หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

48 นําตาหลน่ทโีคราช นังรถทวัรด์ว้ยใจคะนงึ คดิถงึสาว จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

49 ขา้ดอ้ยเพยีงดนิ เหม่อมองดฟู้า กม้หนา้มองดนิ ไมค ์ภริมยพ์ร X

50 รักแทแ้ตม่าสาย รักรอ้ยเปอรเ์ซ็นตแ์ตเ่ป็นไดแ้คค่วามฝัน เอกราช สวุรรณภมูิ X

51 แอบรักแอบคดิถงึ เมอืไดเ้ห็นหนา้เขาเพยีงหน่อยเดยีว ตา่ย อรทยั X

52 ขเีหร่โดนรัก ฝน ธนสนุทร X

53 รอเป็นคนถดัไป อยากมสีทิธหิวง เมอืเห็นเธอควงคนอนื ตกัแตน ชลดา √

54 ขอเจ็บครงึใจ ความหลอ่บังตา นอ้งเลยศกึษาประวัต ิ รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

55 อกหักเพราะฮักอา้ย ผูห้ญงิคนนีขอทําหนา้ทอีกหัก ศริพิร อําไพพงษ์ √

56 กอดรูปจูบกระดาษ เกษม คมสนัต์ X

57 คาถาขอใจ หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

58 มันสวยดี ฝน ธนสนุทร X

59 เงนิน่ะมไีหม เรารักกนัชอบกนัดว้ยใจ แมงปอ ชลธชิา √

60 ขอใหร้วย (อ๊ะ) ขอใหร้วย ขอใหร้วย (อ๊ะ) ทมีาชว่ย จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264022 ทําซํา

วันทวีาง 20/5/2564 1 แรงกอ้นสดุทา้ย คยุกบัเม็ดเหงอืทกุเมอืยามลา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

2 เชค็อนิทดีนิแดง กดเชค็อนิ ว่าอยู่หม่องน ีณ เวลายามแลง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

3 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

4 เจ็บบ่พอตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

5 ตวัหนังสอืบ่มเีสยีง คําว่าเฮาสองคนเลกิกนัสา ฮักทคีบกนัมา เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

6 อา้ยมาสง่ทาง เสน้ทางเพนิใหเ้ฮาหยุดฮักไวส้าํนี มนตแ์คน แกน่คนู √

7 จนกว่า บ่เป็นหยังดอกหลา่ หยับมาซบเอกิอา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

8 นักเลงบ่ย่าน ณ เวลานีทหีนา้ฮา้นหมอลํา สถานการณ์ ลําเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

9 เคา้เดา้เคา้ทด์าวน์ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

10 G P เฮ็ด คยุกนัในแชต็ไดค้ราวหนงึ อา้ยคอืจัง เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

11 สญัญานําตาแม่ คอืจังบาปขชีา้งสบูยา เขา้มายําใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

12 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

13 คอืเกา่ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

14 แคอ่า้ยหวนั บ่แมนหาแนวมาว่าให ้บ่แมนว่าบ่เซอืใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

15 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

16 มันเป็นย่อนหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีว่าเจา้มผูีใ้หม่แลว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

17 โรคซมึเหลา้ บ่อยากเหลอืเศษซากความฮัก ใหอุ้กอัง ลําเพลนิ วงศกร √

18 เปลอืงเหลา้ เบนซ ์เมอืงเลย X

19 ตะดนไป่ ขนับ่เห็นกบัตากะคงบ่เชอืว่านอ้งตวักนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

20 เอนิชอืเขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

21 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

22 ฝ้ายผูกแขนเปือนเหงอื ฝ้ายผูกแขนเสน้ขาว ทมีันเกา่จนผูส้าวถาม เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

23 เขาสา่ว่าเป็นกะเทย เบนซ ์เมอืงเลย;ลําเพลนิ วงศกร X

24 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบ่แม่นกปัตนัอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก ลําเพลนิ วงศกร √

25 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

26 จังใดเ๋จา้กะเซาฮัก คนัเจา้บ่ลําเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

27 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

28 หลบัยังเจ็บ บ่ไดเ้ตรยีมใจไวเ้ผอืเจ็บ อา้ยก็เลย ลําเพลนิ วงศกร √

29 โคตรเจ็บเลย เบนซ ์เมอืงเลย X

30 รักแทบ้่ไดแ้ปลว่าโง่ ผดิมากไหมทรีักเขาจนหมดใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

31 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

32 ซงัเด ้ นังซดเหลา้ขาวตงัเป้าใหเ้มาตายกนัไป เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

33 เลอโฉม ก็เจา้นันสวยเลศิเลอในปฐพ ีเกดิมาไดเ้จอ ลําเพลนิ วงศกร;Wonderframe √

34 โชคดเีดอ้ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

ลกูทุง่ 5 หนุม่ ไทบา้นฮติ
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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35 เอาทสีบายใจ โอ๊ย..นอ้..เอาโลดเดอ้เดอ้หลา่ เอาท.ี. ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

36 ไปรวยเอาดาบหนา้ โอ่ย..นอ้ ยอ้นความจนมาบบีเคน้ มนตแ์คน แกน่คนู √

37 อา้ยพามา เขาพาไป โว.่.โว เป็นยอ้นความไวใ้จ เฮ็ดใหอ้า้ย OG-ANIC;ลําเพลนิ วงศกร √

38 ความทรงจํา เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

39 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

40 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

41 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

42 จองศาลาใหอ้า้ยแน บ่ไดม้าเฮ็ดหนา้ซกิงกิ...เพอืเรยีกรอ้ง ลําเพลนิ วงศกร √

43 บักขใีห ้ เบนซ ์เมอืงเลย X

44 อา้ยเพงิรู ้หรอืเจา้เพงิทํา ความในใจทเีขาสง่ไลนม์าทกั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

45 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

46 หมาใตต้ะหลา่ง บ่แม่นบ่ฮูว้่าเจา้บ่ฮักอา้ยแลว้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

47 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

48 ชาตหินา้ฮักอา้ยเดอ้ ดกึดนืเดอืนบ่แจง้ บ่มแีสงทสีว่าง มนตแ์คน แกน่คนู √

49 สงิหค์ะนองลํา cover เขาฟังบอดสีะแลมๆ หมู่เฮามักแจมลกูคอ เบยีร ์พรอ้มพงษ์;ลําเพลนิ วงศกร √

50 มงึเป็นบา้ติ มงึเป็นบา้ตบิักหัวใจ สฮิักเขาไปใหไ้ด ้ ลําเพลนิ วงศกร √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264025 ทําซํา

วันทวีาง 27/5/2564 1 ยังฮักไผอกีไดบ้่ ดกีรทีเีทลงแกว้ บอกอา้ยเทแลว้บ่เอาโซดา มนตแ์คน แกน่คนู;มนีตรา อนิทริา √

2 เทา่ทฟ้ีาเพนิให ้ บ่ฮูม้อือนื สตินืมานําอา้ยบ่ ตา่ย อรทยั √

3 จนกว่า บ่เป็นหยังดอกหลา่ หยับมาซบเอกิอา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

4 นําตา ปรชีา ปัดภยั;กระตา่ย พรรณนภิา X

5 นกแตดแต ้ ยศ ภญิโญ X

6 ตะเว็นตกดนิ คนัว่าเขาเซาฮัก กะอย่าสปัิกใจนําเขาหลาย ดอกออ้ ทุง่ทอง;บอย พนมไพร √

7 ดงัดวงตะเว็น คําว่าบ่เป็นหยัง คอืคําทคีนผดิหวังเฮา ไมค ์ภริมยพ์ร √

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

9 สบตาไดแ้คใ่นเฟซ อย่าว่ากนัเดอ้ทเีพอ้ถงึเธอทกุวัน แอบฝัน ลําเพลนิ วงศกร;ลําไย ไหทองคํา √

10 เวา้บ่ป่อง เรอืงของเฮากระจบไปโดนละ่เด ้อา้ยกะเท กา้นตอง ทุง่เงนิ √

11 ฮักสดุทา้ย ยศ ภญิโญ X

12 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

13 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

14 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภยั X

15 สเตตสับ่เคยเปลยีน โพสตฮ์ักเจา้มอืละ่สหีา้เทอื บ่เคยเบอื ไมค ์ภริมยพ์ร √

16 จังใดเ๋จา้กะเซาฮัก คนัเจา้บ่ลําเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

17 ถมินอ้งไวต้รงนลีะ่ อา้ยเมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

18 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

19 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

20 ไมอ้่อยไฟ คูแ่ฝดโอเอ X

21 ซงัเด ้ นังซดเหลา้ขาวตงัเป้าใหเ้มาตายกนัไป เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

22 โพสตเ์ขาเจา้เมนต์ ไวใ้จเขา เชอืใจเขาเบดิซอุย่าง ตร ีชยัณรงค์ √

23 อย่าเฮ็ดคอืนอ้งโง่หลาย เป็นหมู่กนัตอ้งหอมแกม้กนัอยู่บ่ เอนิขวัญ วรัญญา √

24 หมอนใบเกา่ ทตีรงนเีคยมสีองเฮา เคยเป็นเงา จกัจนั วันวสิา X

25 ขอปรกึษาเธอแน เธอ...เฮามเีรอืงปรกึษาเธอแน กะคอืเฮาแอบ มนีตรา อนิทริา √

26 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

27 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

28 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

29 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

30 แผ่นดนิไหวในใจอา้ย ตา้ร ์ตจว. X

31 ระเบดิเวลา ศาล สานศลิป์ X

32 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

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

34 ความจําเรอืงเจา้ เป็นจังใดน๋อ้ เจา้จากไป อยู่ไสนอ้ ตร ีชยัณรงค์ √

35 วันทบี่มอีา้ย cover ฟ้าเอ๋ย มไีวเ้ฮ็ดหยัง ถา้อา้ยบ่นัง เบลล ์นภิาดา √

36 เทปมว้นนัน ยังเก็บเอาไวเ้รอืยมา ชว่งเวลาทเีราใช ้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

37 อยู่กบัเขาเหงาดว้ยหรอื จบกนัไปไหนว่าจบกนัไง แลว้ทําไม เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

38 ทอ่งไดท้กุคํา จําไดท้กุครัง ตงัแตม่อื ทอีา้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอนิขวัญ วรัญญา √

39 รักไดค้รังละคน เชอืใจไดค้นละครัง ขอโทษทําไม เมอืใจเธอนันไม่รูส้กึผดิ ฮาย ชตุมิา √

40 ชวีติแขวนบนความเศรา้ ฉันรูว้่าเธอยังคงลมืเคา้ไม่ลง ฉันเห็น รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

41 กะฮักคอืเกา่ บกิไบด ์สายลํา X

42 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

43 มันแปลว่าฮัก ไผว่าโงไ่ผว่าบ่เจยีมตวั...กะสา่ง ตร ีชยัณรงค์ √

44 จังใดเ๋จา้กะเซาฮัก คนัเจา้บ่ลําเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

45 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

46 กอ่นสไิป อยู่ซอืซอืเจา้กะมาเฮ็ดแบบน ีอยู่ซอื พ ีสะเดดิ √

47 ทกุการแจง้เตอืน ศาล สานศลิป์ X

48 ฮักหลาย อา้ยกะละ่บ่เซาตวั นอ้งกะละ่บ่เซาโง่ ตา่ย อรทยั √

49 กงิไมบ้่วเิศษ อา้ยเวา้หยังบ่ได ้อา้ยเฮ็ดหยังบ่ได ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

50 ฝืนใจหน่อยไดไ้หม แคม่องตาก็รูว้่าเธอเปลยีนไป รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264021 ทําซํา
ชอืศลิปิน

คูฮ่ติเพลงดงั มนตแ์คน-จนิตหรา
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้

ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
ลกูทุง่ฮติสดุเหงา

TRACK
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วันทวีาง 27/5/2564 1 วอนหลวงพ่อรวย มนตแ์คน แกน่คนู X

2 พนืททีบัซอ้น จนิตหรา พูนลาภ;กระตา่ย พรรณนภิา X

3 สญัญานําตาแม่ คอืจังบาปขชีา้งสบูยา เขา้มายําใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

4 ฮอยฮักปักใจ จนิตหรา พูนลาภ X

5 อา้ยมาสง่ทาง เสน้ทางเพนิใหเ้ฮาหยุดฮักไวส้าํนี มนตแ์คน แกน่คนู √

6 คยุเลน่ๆ จนิตหรา พูนลาภ;ศาล สานศลิป์ X

7 งานแตง่คนจน ขอบคณุทยีังฮักกนั ขอบคณุทยีังบ่ลมื มนตแ์คน แกน่คนู √

8 รักเทาเทา จนิตหรา พูนลาภ;กระตา่ย พรรณนภิา X

9 แรงกอ้นสดุทา้ย คยุกบัเม็ดเหงอืทกุเมอืยามลา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

10 คนไม่ใชทํ่าอะไรก็ผดิ จนิตหรา พูนลาภ X

11 ไปรวยเอาดาบหนา้ โอ่ย..นอ้ ยอ้นความจนมาบบีเคน้ มนตแ์คน แกน่คนู √

12 เตา่งอย จนิตหรา พูนลาภ X

13 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

14 นําตาสาววารนิ สาววารนิวันนตีอ้งกนินําตา จนิตหรา พูนลาภ X

15 เอนิชอืเขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

16 ผูห้นีชาํ ชาํใจจงึจากอสีานบา้นทุง่ หนีเขา้เมอืง จนิตหรา พูนลาภ X

17 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

18 นัดรอบ่พอ้อา้ย อา้ยนัดมารอท ีบขส.ขนสง่ จนิตหรา พูนลาภ X

19 จังใดเ๋จา้กะเซาฮัก คนัเจา้บ่ลําเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

20 ถว้ยป่นหลดุมอื เหมอืนลางสงัหรณ์เมอืตอนถว้ยป่นหลดุมอื จนิตหรา พูนลาภ X

21 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

22 สาวนําพองสะอนื สาวคนไดเ๋อาใจอา้ยจงึลมืนอ้ง จนิตหรา พูนลาภ X

23 ชาตหินา้ฮักอา้ยเดอ้ ดกึดนืเดอืนบ่แจง้ บ่มแีสงทสีว่าง มนตแ์คน แกน่คนู √

24 รักสลายดอกฝ้ายบาน งานดอกฝ้ายเมอืงเลย จนิตหรา พูนลาภ X

25 รอปาฏหิารยิ์ ละเหลอืความหวังทางสดุทา้ย พอเป็น มนตแ์คน แกน่คนู X

26 ภกัดทีเีจ็บ จนิตหรา พูนลาภ X

27 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

28 คดิฮอดตลอดเวลา จนิตหรา พูนลาภ X

29 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

30 คอยรักจากเยอรมัน จนิตหรา พูนลาภ X

31 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

32 คนนําทางใจ จนิตหรา พูนลาภ X

33 ตรงนันคอืหนา้ท ีตรงนคีอืหัวใจ เซาฮักละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

34 แตงโมจนิตหรา แตงโมแตงโมแตงโม แตงโมลกูโต จนิตหรา พูนลาภ X

35 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลว้ทวัทอ้งนา ตน้เดอืนกมุภา มนตแ์คน แกน่คนู √

36 ผูบ้่าวเปลยีนไป๋ จนิตหรา พูนลาภ X

37 โรงงานปิดคดิฮอดนอ้ง เจา้ไปอยู่ไสโทรหายามใดบ่เคยตดิ มนตแ์คน แกน่คนู √

38 สาวชมุแพแพร้ัก สาวชมุแพแพร้ักเพราะหนุ่มเมอืงเลย จนิตหรา พูนลาภ X

39 ยังฮักคอืเกา่ ถงึปัจจุบันบ่โทรหากนัคอืวันกอ่น กอ่น มนตแ์คน แกน่คนู √

40 บอกฮักผ่านดเีจ จนิตหรา พูนลาภ X

41 ยามทอ้ขอโทรหา อย่าใหถ้า่ดนหลายรับสายแน อย่าให ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

42 โควดิมานําตาไหล จนิตหรา พูนลาภ X

43 บ่อยากเจอหนา้คูก่รณี เธอบ่ตอ้งมาทกัแคอ่ยากถามว่าเป็นยังไง มนตแ์คน แกน่คนู √

44 สาวทุง่ดอกจาน จนิตหรา พูนลาภ X

45 ฝันอกีครงึตอ้งพงึเธอ หัวใจเกนิรอ้ยแตม่ปีมดอ้ยเรอืงแฟน มนตแ์คน แกน่คนู √

46 ฮัลโหลโทรผดิ จนิตหรา พูนลาภ X

47 รอเธอทนีวนคร ลาถนิคนจร นวนครทเีคยเคยีงใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

48 รักโผลโ่สนแยม้ สายฝนฮําใบมพีทีองมพีงึหวนโผล่ จนิตหรา พูนลาภ X

49 ปลาคอ่ใหญ่ เดอืนสามออกใหม่เกา้คาํ ไดม้ายาม มนตแ์คน แกน่คนู √

50 นําตายอ้ยโป๊ก จนิตหรา พูนลาภ X
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