
เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264003 ทําซํา

วันทวีาง 14/1/2564 1 รักนะตา้ววาฬ นุ๊ก ธนดล;ป๊าย ปาย โอรโิอ ้ X

2 นางเอย แจ๋ม พลอยไพลนิ X

3 เลอโฉม ก็เจา้นันสวยเลศิเลอในปฐพ ีเกดิมาไดเ้จอ ลําเพลนิ วงศกร;Wonderframe √

4 อา้ยตกหลมุฮักเจา้ซมุอื คอืดแีทห้นอ ไดต้นืพรอ้มเจา้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

5 นลินัดอน คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวัน ตา่ย อรทยั √

6 รถไฟรางคู่ เนาะนอ้งเนาะ นอ้งเนาะ นอ้งเน๊าะ มนตแ์คน แกน่คนู √

7 คนทใีชไ่ดแ้คม่อง แคค่ดิถงึเธอ ก็เหมอืนลว่งเกนิมากไป ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

8 สบตาไดแ้คใ่นเฟซ อย่าว่ากนัเดอ้ทเีพอ้ถงึเธอทกุวัน แอบฝัน ลําเพลนิ วงศกร;ลําไย ไหทองคํา √

9 อยู่ใกลอ้า้ยสกิอด เป็นตางดึคกั เจา้คอืมาซางฮูจ้ักใจแท ้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

10 คดิฮอดแฮงแลว้เด ้ ตอบมาแนว่าอยู่ไส ตอบมาแนว่าอยู่ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

11 สง่ซกิแนเดอ้ หัวใจมันเตน้แฮง ฮอดไดแ้นมนํากน้ Nakedeyes;เบลล ์นภิาดา √

12 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

13 มักอา้ยหลายเดอ้ เฮ็ดตาสมัตาหวานหลอกลอ่ใหน้อ้งตายใจ กวาง จริพรรณ X

14 บุญเกา่ ความฮักของคนสเิกดิขนึได ้ก็ยอ้นว่าใจ ลําเพลนิ วงศกร √

15 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

16 คูค่อง กอ้ง หว้ยไร่ X

17 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

18 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลยีนใจอา้ย ตา่ย อรทยั √

19 สาํคญักว่าลมหายใจ เหมอืนเกดิมาเพอืรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

20 อา้ยฮักเจา้เดอ้ ถงึความฮักสองเฮาสกิา้วไปตอ่บ่ได ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

21 ขอปรกึษาเธอแน เธอ...เฮามเีรอืงปรกึษาเธอแน กะคอืเฮาแอบ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

22 บ่ไดจ้ากไปนําอา้ย กะสอิยู่ผูเ้ดยีว ใหไ้ดจ้ักเทอื ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

23 คําฮัก แซ็ค ชมุแพ X

24 Feedback จากอา้ย ละว่าอา้ยเอ๋ย คนหลอ่ อา้ยมผีุส้าวแลว้บ่ นภิาดา ขนัเงนิ √

25 ขคีา้นเจ็บ จุดจบของคนหลายใจ สดุทา้ยคอืบ่เหลอืไผ ลําเพลนิ วงศกร √

26 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

27 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

28 ไม่มขีอ้แมต้งัแตเ่รมิตน้ สบิ่ถามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

29 หัวใจคดึฮอด บ่มธีุระแตโ่ทรหาเพราะว่าคดึฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

30 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

31 นอ้งมากบัคําว่าใช่ บ่เสยีใจเลย ทเีคยอกหัก เมอืได ้ ไหมไทย ใจตะวัน √

32 อยากกอดผูช้ายคนนจีังเลย ความรูส้กึบอก ว่าชอบคนนจีัง ศริพิร อําไพพงษ์ √

33 ผูห้ญงิคนหนงึ..คดิถงึอา้ย พกความคดิถงึไปดว้ยหรอืเปลา่ ฝากสายลม ตา่ย อรทยั √

34 โอ๊ยเนาะ แซ็ค ชมุแพ X

35 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบ่แม่นกปัตนัอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก ลําเพลนิ วงศกร √

36 ย่านรถไฟชนกนั ทบี่กลา้โทรไปย่อนว่าย่านสายมันซอ้นกนั เบลล ์นภิาดา √

37 ฮัก ฮัก ฮัก หนงิ ตน้ไมม้วิสคิ X

38 ฮักแพงกนัเดอ้ จักสเิวา้สวิาสหิาคําได ๋มาตอบแทนหัวใจ ไมค ์ภริมยพ์ร √

39 อยากมเีธอเป็นแฟน คนไม่มแีฟนก็เหมอืนเพลงทมีแีคทํ่านอง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

40 หนา้จอรอสาย โหลดเพลงรอสายทมีคีวามหมาย ตา่ย อรทยั √

41 ฝันดเีดอ้หลา้ กนิขา้วแลงแลว้ไป่นอ้ขอเวา้นําแน มนตแ์คน แกน่คนู √

42 คอยฮักคนบา้นไกล เงยีบหายไปนานคดึฮอดคําหวานอา้ยคนบา้นไกล ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

43 ขอบใจทหีาเจอ หนา้ตา บ่ สวยมองดว้ยใจเปลา่ บ่ เห็น ศริพิร อําไพพงษ์ √

44 เจา้ชายของชวีติ จรงิจังแคไ่หน จรงิใจมากพอหรอืเปลา่ ตา่ย อรทยั √

45 อยากจองทวี่างขา้งๆเธอ อาจเป้นเพราะมหีัวใจ ชวีติเลยมี ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

46 คดิถงึจังเลย ไม่เจอะกนันานคดิถงึจังเลย ไมค ์ภริมยพ์ร X

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

48 ฮักบา้นๆ เตะ๊ ตระกลูตอ;สายแนน ญาณัจฉรา X

49 มแีฮงใจ แคอ่ยากไดย้นิคําว่าฮักเธอสเิบอืกนับ่นอ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

50 คนใช ่เกดิชา้ อยากฮักสติาย แตก่็อายใบเกดิ ศริพิร อําไพพงษ์ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264006 ทําซํา

วันทวีาง 14/1/2564 1 วันนันของพ ีวันนีของนอ้ง ก็ภาวนาว่าจะมใีครใหก้อด พอเจอทไีรก็ CLASH;พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

2 ดงึดนั ฉันก็รักเธอมาตงันานแลว้ และก็รักเธอมาก COCKTAIL;ตกั ศริพิร √

3 จุดแวะพัก (.5) เมอืไรทเีธอเหนือยลา้ เจ็บปวด GETSUNOVA √

4 ชายคนหนงึ (The Gentlemen Live Verเธอไม่ตอ้งกงัวล เธอไม่ตอ้ง สหรัถ สงัคปรชีา(กอ้ง);แบงค ์CLASH;ปับ Potato √

5 เสมอตลอดมา ครงัเมอืนานมาแลว้ เธอกบัฉันเคยคยุ KLEAR √

6 ขวัญเอยขวัญมา คําคนืมดืมนลงครงัใด ทําฉันหัวใจไหวหวัน ปาลม์มี √

7 ถอนหายใจในใจ จะทําอะไรก็เหมอืนเธอไม่สนใจ ถกูผดิยังไง GETSUNOVA;ครสิ พรีวัส √

8 ตามตะวัน เดนิตามดวงตะวันไป หมายจะตามไปใหท้นั หนุ่ม กะลา;แอ๊ด คาราบาว √

9 You are the one You re the one อยู่กบัฉัน อยู่ขา้งกนั เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

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

11 ฝันถงึแฟนเกา่ ในกลางดกึคนืหนงึฉันฝันถงึเธอ ภาพเธอยัง Three Man Down √

12 บอก เธอคงเหนอืยใชม่ัย เรอืงรักระหว่างเรา CLASH √

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

14 เดลเิวอรี อยากจะกนิอะไรด ีฉันคนนจีะซอืมา LABANOON √

15 รักครังสดุทา้ย(MY MAGNET) ก็เคยตอ้งทรมานกบัการทตีอ้งเรมิใหม่ LOMOSONIC √

16 ถา้วันนันฉันกอดเธอไว ้ ความทรงจํา ยอ้นคนืวันเหลา่นันใหห้วนมา Clockwork Motionless √

17 นอนไม่หลบั จะเจอใครๆ ไม่เคยจะสบัสน Three Man Down √

ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
ลกูทุง่ฮติเกรด A : ฮกัหลายเดอ้

TRACK

เพลงฮติประเทศไทย Thailand Best Hits
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

หนา้ 1/5



18 ยังคูก่นั (Still Together) ก็ไม่รูทํ้าไม ตอนนีฉันมองเธอไม่เหมอืน ไบรท์ วชริวชิญ;์วนิ เมธวนิ √

19 คนนันตอ้งเป็นเธอ (ซรีสีเ์พราะเรา..) คนบางคน ไดเ้จอแคค่รงัหนงึ คําบางคํา วนิ เมธวนิ √

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

21 อาการง ี(hello doctor) อาการเป็นไงบอกหมอซ ิคอือย่างงี Ritz;Perth √

22 ลองเลย ลอง ลองมาคบกนัมยั ลองเลยลองด ูแลว้เธอ Wonderframe;เมฆ จริกติต ิถาวรวงศ์ √

23 เปลยีนคะแนนเป็นแฟนไดไ้หม(Love Scoreตอ้งยมิประมาณไหน นีกวา้งไปใชเ่ปลา่ SIZZY;นนน กรภทัร ์เกดิพันธุ ์ √

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

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

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

27 มันดกีว่าทคีดิ สงิโต นําโชค X

28 ลบไม่ไดช้ว่ยใหล้มื INK WARUNTORN X

29 พีๆ ตดัแว่นใหห้น่อย SERIOUS BACON √

30 อย่าหาทํา (YHT) อย่าหาทํา อย่าทําใหใ้จตอ้งเจ็บ กว่านี ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

31 ในนามแห่งความรัก โลกมสีองดา้นอยู่แลว้เธอว่ามันจรงิมัย CLASH;จุลโหฬาร √

32 ไม่พอจะฝัน มองตา สญัญาจะไม่ลมืเลอืน มองเธอ Tom Isara;มุก วรนษิฐ ์ถาวรวงศ์ √

33 ฝนตกไหม ในคนืทฝีนโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี Three Man Down √

34 คนไม่มหีัวใจ มองดเูหมอืนกบัคนทวัไป ทยีังพอหายใจ ปัน Basher √

35 บังขายถวั อนีีเดนิทางจากอนิเดยี ทงิลกูทงิเมยี Taitosmith √

36 ฉันมันเป็นใคร(Who I Am) มันทรมาน กบัการจะลา้ง เธอออกไป ใหม้ันพน้ Tilly Birds √

37 คนขอี่อย(FLIRT!) หากว่าความคดิถงึไม่เคยมคีวามหมาย LOMOSONIC √

38 คนืวันจันทร์ จะรอตรงน ีทกุนาททีเีธอตอ้งการ Kwang ABnormal √

39 ลม ลมเอ๋ยลมเจา้ผ่านพัด พาเธอมาใหเ้จอฉัน หนุ่ม กะลา √

40 รักใหต้าย อยากพบเจอ เธอบอกว่าเธออยากเจอ KLEAR √

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

42 เป็นแฟนหรอืแคแ่ทนเขา ถามสกัคําจะไดไ้หม ฉันหรอืใครทเีธอฝัน นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู;สงิโต ปราชญา เรอืงโรจน์√

43 เสอืกนัหนาว ดยีังไงละ่ความรัก อกหักคอือะไรไม่เคยรู ้ ลลุา;Tay Tawan √

44 อกีนานไหม กคีรงัทบีอก หัวใจใหพ้อ กคีรงัทบีอก หนุ่ม กะลา √

45 ไม่ไหวอย่าฝืน น่าจะจบกนัไปตงันาน จะไดเ้จ็บตงัแต่ พลพล √

46 ปลอ่ย (Miss) Clockwork Motionless X

47 ยังไงก็ตอ้งไหว(It's alright) สว่นฉันทรีักยังไง ก็ตอ้งไหว จะชาํยังไง THE MOUSSES √

48 วันทฉัีนไม่อยู่(TOMORROW) พรุ่งนี ถา้เธอไม่มฉัีนอยู่ใหรู้ ้ LOMOSONIC √

49 ฆา่คนดว้ยมอืเปลา่ คนเราบทจะทงิกนัไป ทําไมง่ายลงทกุวัน Big Ass √

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

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

52 กอดเธอคนืนี ความทกุขท์มีันวนเวยีนไม่ผ่าน Three Man Down √

53 A little thing โอเค โอเคคนืนีมแีคส่องเรา ไม่ตอ้ง เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

54 พูดจรงิ ทรมานมานานเหลอืเกนิ ก็พยายาม MEYOU √

55 เหงาแหละ (first time alone) แตล่ะวันมันไม่นานเทา่ไร ตกกลางคนืไม่เทา่ TALAY;TOMMY √

56 ฝันกลางวัน cover ฉันยังคงสงสยั รูส้กึอยู่ไม่หาย ลลุา √

57 Rain song แอบไปดรููปเธอ เธอก็ดเูหมอืนเดมิ KLEAR √

58 คนเดมิ ทไีม่เหมอืนเดมิ (who are youอยู่ๆตนืขนึมาก็เหมอืนเธอเปลยีนไป GETSUNOVA √

59 ยังคง อยากจับมอืเธอมาวางไวต้รงหัวใจ ในวันที POTATO √

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

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264002 ทําซํา

วันทวีาง 14/1/2564 1 รบกวนมารักกนั (มารักกนัเถอะ) ก็อยากมใีครสกัคน ทาทา ยัง √

2 เชอืเถอะครับ เชอืเถอะครับ เชอืเถอะครับ ผมไม่เคย ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

3 ตกิต็อก เงยหนา้ดนูาฬกิา ฟังเสยีงเจา้นาฬกิา แคทรยีา องิลชิ (แคท) √

4 อรีุงตงุนัง เคยไดย้นิว่าเธอ มใีครๆวุ่นวาย ญาญ่าญงิ √

5 ไม่ใช ่ไม่ใช่ ไหนใครบอกว่าเราน่ะรักกนั ใครไปแอบพูด นโิคล เทรโิอ √

6 รักเลย อยากเปิดใจว่ารักเธอ แตใ่จก็สนั ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน) √

7 เดยีวเหอะ พ่อไม่ใหพู้ด ไม่ใหพู้ดกบัคนแปลก ตอง(ภคัรมัย โปตระนันทน)์ √

8 อยากฟังเหตผุล บอกกบัฉันสกัคําไดห้รอืเปลา่ BUBBLE GIRLS √

9 ยมิ ยมิ อยู่ อยู่ก็บอกว่าเลกิกนั เบอืๆก็คง ศรพีรรณ ชนืชมบูรณ์ (อน้) √

10 บอกอะไรป่านนี ฉันนันเคยรัก ทุม่เทใหก้บัเธอ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

11 เธอคงไม่รู ้ อาจจะดวูา่เฉยเมย ZA ZA √

12 หลบไปพัก อยากอยู่เงยีบๆอย่างน ีอยากคดิอะไร ทนี(สราวุฒ ิพุ่มทอง);คมิ(คมิหันต ์วัฒนร์ณชยั √

13 ทําไมตอ้งรักเธอ สงัตวัเองควรจะลมื ลมืเธอไป BKK √

14 บอกไดไ้หม คนไม่เคยยอมใคร ไม่เคยนกึถงึใจใคร วุฒสิทิธ ิสบืสวุรรณ (เต็ม) √

15 ดาวกบัเม็ดทราย เธอคอืดาวทสีวยงาม สกุสกาวแสนไกล ลโีอ พุฒ √

16 เปรยีวใจ สดุทรีักของฉันไม่เหมอืนคนอนื นโิคล เทรโิอ √

17 ฉันยังมเีธอ ตงัแตม่เีธอไดค้บเธอมา ก็พบความจรงิ PETER CORP DYRENDAL √

18 เพงิเขา้ใจ รักของเธอ ทเีธอใหฉั้น นาวนิ ตา้ร์ √

19 เธอมากบัฝน เรามันตวัคนเดยีว ไม่เคยคดิจะมใีคร ฐติ ิเวชบุล (เอ็กซ)์ √

20 จากวันทเีธอไม่อยู่ ลายมอืก็ยังคุน้อยู่ อ่านดกู็ยังคุน้ตา วง พาย √

21 รออยู่ตรงนี พยายามรูจ้ัก พยายามทกัทายกบัเธอ HUM √

22 เพยีงหนงึคํา เดยีวดายอา้งวา้ง ทา่มกลางผูค้น ศริศกัด ิอทิธพิลพาณชิย์ √

23 ถามใจ ก็มสีงิหนงึทยีังคา้งใจอยู่ SUPER GLUE(1) √

24 เจา้หญงิคนตอ่ไป เนนินานทฉัีนยังแปลกใจ เหตใุดเจา้หญงิ วง Blissonic √

25 ชวูับ ชบูดีู ไม่เคยบอกคําว่ารักกบัใครเลย ขนัเงนิ เนือนวล √

26 ดว้ยความคดิถงึ ดว้ยความคดิถงึ ถงึเธอทจีากลา Drama Stream √

27 เจา้ชายนทิรา เพราะอะไร ยังไม่เขา้ใจว่าเหตใุด ETC √

ชอืศลิปินTRACK ชอืเพลง คําขนึตน้
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28 รออยู่ตรงนี พยายามรูจ้ัก พยายามทกัทายกบัเธอ นู๋ มนตท์พิย ์ลปิิสนุทร √

29 ไวใ้จ๋ไดก้า แตก่อ่นแตไ่ร ไปแอ่วตางไดก๋นั เฮาก็ไป ลานนา คมัมนิส์ √

30 ขอใหเ้หมอืนเดมิ ไม่ตอ้งรักฉันจนลน้ฟ้า BUDOKAN √

31 คดิถงึกนับา้งไหม เธอจะลมืรักเราหรอืเปลา่ เจสนั ยัง √

32 ทกุนาทใีหเ้ธอ มหีลาย ๆ คนบอกว่าง่ายดาย U.H.T. √

33 ฉันยังอยู่ สงิตา่ง ๆ จะเปลยีนไปเธอเองจะอยู่ทไีหน อชติะ ปราโมช ณ อยุธยา(องิค)์ √

34 คนแบบฉัน ความเป็นจรงิก็บ่อยครงั ทาทา ยัง √

35 ดม ใจเธอเป็นยังไงใจเธอเป็นอย่างไหน อัมรนิทร ์นติพิน(อํา) √

36 นางฟ้ากบัควาย นางฟ้าองคห์นงึ กําลงัหลงทาง TAXI √

37 เกนิใจจะอดทน เรอืงราวทเีธอไดทํ้าใหฉั้นเห็นมัน SYAM √

38 ใจใหไ้ป ก็มแีตใ่จใหไ้ปไม่คดิอะไร แคอ่ยากใหเ้ธอ เสกสรรค ์ปานประทปี √

39 ฉันนังดรููปเธอ ฉันนังดรููปเธออยู่ทงัวัน รอืมันมา ชยัชตัน ์ศรศีภุวัฒนะ (ชดั) √

40 เธอเปลยีนไป มันเกดิอะไรในใจระหว่างเรา SYAM √

41 อากาศ เธอเห็น ว่าเป็นฉัน หรอืเธอไม่เห็นมัน นครนิทร ์กงิศกัดิ √

42 รักเป็นเชน่ใด ถามใจตวัเองเมอืใจตอ้งหวนัไหว เมอืรัก วง สบิลอ้ √

43 คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ... คดิถงึฉันไหมเวลาทเีธอ ไม่เจอะเจอ TAXI √

44 เธอเป็นแฟนฉันแลว้ ตะวันหลบัตาทอ้งฟ้าก็ทาสดีํา และสงิที กะลา √

45 ขอเชด็นําตา เชด็นําตาแลว้มองกนัไดไ้หม CLASH √

46 ไม่ตอ้งเสยีใจ ฉันไม่สนเขาว่าเธออย่างไร ฉันไม่สน ธนพล อนิทฤทธิ √

47 เจา้หญงิของฉัน จากคนทใีจเวงิวา้ง หมดแรงและกําลงัใจ ธรีภทัร ์สจัจกลุ √

48 รักกนิไม่ได ้ เธอไม่รูใ้ชไ่หม ว่าฉันนันมาจากไหน STER √

49 ใชเ่ลย ใชเ่ลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

50 ฝนตกทหีนา้ตา่ง วันนีฝนตกไหลลงทหีนา้ตา่ง เธอคดิถงึ LOSO √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264001 ทําซํา

วันทวีาง 21/1/2564 1 ใสใ่จไดแ้คม่อง Gx2 X

2 เมามาย กระตา่ย พรรณนภิา;เนย นฤมล X

3 รักนะตา้ววาฬ นุ๊ก ธนดล;ป๊าย ปาย โอรโิอ ้ X

4 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

5 สญัญานําตาแม่ คอืจังบาปขชีา้งสบูยา เขา้มายําใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

6 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

7 ตวัละครลบั กระตา่ย พรรณนภิา X

8 บา้นฉันไม่มไีฟแดง ปีโป้ เสอืเลน่ไฟ X

9 โรคซมึเหลา้ บ่อยากเหลอืเศษซากความฮัก ใหอุ้กอัง ลําเพลนิ วงศกร √

10 นางเอย แจ๋ม พลอยไพลนิ X

11 ผูบ้่าวทรงโจร แจ๊ค เด ้ลายไทย อนิดี X

12 แอวลนัปัด ปรมิ ลายไทย X

13 ผัวมา กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

14 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบ่สน ฝนตกก็บ่แคร์ หญงิล ีศรจีุมพล √

15 จนกว่า บ่เป็นหยังดอกหลา่ หยับมาซบเอกิอา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

16 คนมคีูท่อียู่คนเดยีว มแีฟนแลว้ สถานะนีกะบ่ไดปิ้ดบัง ตา่ย อรทยั √

17 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

18 เทปมว้นนัน ยังเก็บเอาไวเ้รอืยมา ชว่งเวลาทเีราใช ้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

19 เวา้บ่ป่อง เรอืงของเฮากระจบไปโดนละ่เด ้อา้ยกะเท กา้นตอง ทุง่เงนิ √

20 เวา้สูฟั่ง ปรชีา ปัดภยั X

21 นอ้งเกง่กะดอ้ ทอีา้ยเห็นนอ้งเป็นบ่สว่งก็แคอ่าการ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

22 ตะเว็นตกดนิ คนัว่าเขาเซาฮัก กะอย่าสปัิกใจนําเขาหลาย ดอกออ้ ทุง่ทอง;บอย พนมไพร √

23 โชคดเีดอ้ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

24 ซงัเด ้ นังซดเหลา้ขาวตงัเป้าใหเ้มาตายกนัไป เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

25 โพสตเ์ขาเจา้เมนต์ ไวใ้จเขา เชอืใจเขาเบดิซอุย่าง ตร ีชยัณรงค์ √

26 สนัดานเกา่ กระตา่ย พรรณนภิา X

27 นักเลงบ่ย่าน ณ เวลานีทหีนา้ฮา้นหมอลํา สถานการณ์ ลําเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

28 ย่านรถไฟชนกนั ทบี่กลา้โทรไปย่อนว่าย่านสายมันซอ้นกนั เบลล ์นภิาดา √

29 อา้ยตกหลมุฮักเจา้ซมุอื คอืดแีทห้นอ ไดต้นืพรอ้มเจา้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

30 สญัญาณอันตราย แชตบ่อ่าน ทกัไปบ่ตอบ กะคงสบิ่สาํคญั ตา่ย อรทยั √

31 มันเป็นย่อนหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีว่าเจา้มผูีใ้หม่แลว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

32 กอดคนนอกใจ บ่ไดโ้ดนหลอกแตถ่กูนอกใจ ถงึจับบ่ได ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

33 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภยั X

34 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

35 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน เอกพล มนตต์ระการ √

36 หมอนใบเกา่ ทตีรงนเีคยมสีองเฮา เคยเป็นเงา จกัจนั วันวสิา X

37 คอืเกา่ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

38 แคค่นคยุ ลําไย ไหทองคํา X

39 สง่ซกิแนเดอ้ หัวใจมันเตน้แฮง ฮอดไดแ้นมนํากน้ Nakedeyes;เบลล ์นภิาดา √

40 วรรณคดสีชีมพู ยอมจํานน แลว้คนอย่างเธอ ตอ่ใหใ้ครจะมาเสนอ เปาวล ีพรพมิล;Maiyarap √

41 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบ่แม่นกปัตนัอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก ลําเพลนิ วงศกร √

42 ทอ่งไดท้กุคํา จําไดท้กุครัง ตงัแตม่อื ทอีา้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอนิขวัญ วรัญญา √

43 ตะดนไป่ ขนับ่เห็นกบัตากะคงบ่เชอืว่านอ้งตวักนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

44 มันแปลว่าฮัก ไผว่าโงไ่ผว่าบ่เจยีมตวั...กะสา่ง ตร ีชยัณรงค์ √

45 ขอยมืมาตดัใจ คนกําลงัลมืฮักหัวใจอกหักเสยีศนูย์ เจมส ์จตรุงค์ √

46 เวา้บ่คดิ เหตกุารณ์วันนัน ยังเป็นฝันรา้ยในใจ เลง้ ศรันยกนัย์ √

47 ผูล้งัคน ผูล้งัคนซําบายดบี่ ถกืความเหงาถามขา่ว มนีตรา อนิทริา √

ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปินTRACK
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48 ซกังักงัก ผูบ้่าวเจา้อยู่บา้นใด ๋ผูบ้่าวเจา้มา หญงิล ีศรจีุมพล √

49 ใจสเิพ ลําไย ไหทองคํา X

50 สงิหค์ะนองลํา cover เขาฟังบอดสีะแลมๆ หมู่เฮามักแจมลกูคอ เบยีร ์พรอ้มพงษ์;ลําเพลนิ วงศกร √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0564001 ทําซํา

วันทวีาง 21/1/2564 1 โนสน โนแคร์ Hey เธอ เธอมาคนเดยีวรปึะ ทเีธอมองมอง นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู;Milli √

2 Blaze of Glory Something seemingle so small A pin prick Jiew Piyanut √

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

4 Baby, Pick Me Baby pick me (คนไหนอ่ะ) เลอืกฉันสิ จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู;เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ); √

5 Ticket To The Moon Wake up in the morning time to comb นวิ นภสัสร ภธูรใจ √

6 เกลยีดความรัก บางท ีก็ไม่เขา้ใจ และบางท ีก็ไม่แน่ใจ จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

7 อนีอ้งเอย นอ้งเอย ไปกนิอะหยังมา เธอหยังมางามน่าฮัก ETC;นวิ นภสัสร ภธูรใจ √

8 Last Night (คนือสิรภาพ) Last Night...สดุทา้ยแลว้คําว่าทน มันไม่มี นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

9 พูดเหมอืนจํา ทําเหมอืนเดมิ ไม่ตอ้งพูดว่าจะแกต้วั ไม่ตอ้งพูดว่าเธอ นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

10 Half เก็บทกุสงิทเีธอทงิไวเ้ก็บทกุอย่างออก นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

11 นสิยั... ฝันดใีนตอนกลางวัน เมอืเพยีงแคฉั่นไดพ้บ นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

12 นักแสดง รักแทล้กึซงึจะเป็นจะตายทเีห็นพรําบอก นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

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

14 คนเดมิ กชีวัโมง กนีาท ีทนีาฬกิานันเดนิ นวิ นภสัสร ภธูรใจ √

15 เรอืงจรงิก็คอื เหมอืนเดมิ กลบัมาเป็นเหมอืนวันกอ่น จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู;The Parkinson √

16 เสยีงสะทอ้น นานเทา่ไหร่แลว้เธอ ททํีาเพอืเธอมากมาย นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264004 ทําซํา

วันทวีาง 21/1/2564 1 ตามตะวัน เดนิตามดวงตะวันไป หมายจะตามไปใหท้นั หนุ่ม กะลา;แอ๊ด คาราบาว √

2 วันนันของพ ีวันนีของนอ้ง ก็ภาวนาว่าจะมใีครใหก้อด พอเจอทไีรก็ CLASH;พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

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

4 ไม่ใชค่วามรัก(Loser) โอเ้ธอ กวีันกคีนืทกีรดีรอ้ง ทํารา้ย LOMOSONIC;โป่ง หนิ เหล็ก ไฟ √

5 ลมเป่าไฟ DAX ROCK RIDER X

6 ถา้ฉันเป็นเขา INDIGO X

7 ฆา่คนดว้ยมอืเปลา่ คนเราบทจะทงิกนัไป ทําไมง่ายลงทกุวัน Big Ass √

8 คนไม่มหีัวใจ มองดเูหมอืนกบัคนทวัไป ทยีังพอหายใจ ปัน Basher √

9 ลม ลมเอ๋ยลมเจา้ผ่านพัด พาเธอมาใหเ้จอฉัน หนุ่ม กะลา √

10 คนกลางคนื ทตีรงฉันยนืตรงนมีันมดืมน ผูค้นเขา้มา LABANOON √

11 เมาทกุขวดเจ็บปวดทกุเพลง ดโูอ-เมย์ X

12 อกีนานไหม กคีรงัทบีอก หัวใจใหพ้อ กคีรงัทบีอก หนุ่ม กะลา √

13 ยังไงก็ตอ้งไหว(It's alright) สว่นฉันทรีักยังไง ก็ตอ้งไหว จะชาํยังไง THE MOUSSES √

14 รักเธอคนเดยีวเทา่นัน (ล.รักสดุฤทธ)ิ เธอทําใหฉั้นเขา้ใจ ในคําว่ารักที Yes'sir Days √

15 เธอเปลยีนไป(Cover) มันเกดิอะไรในใจระหว่างเรา บอย Peacemaker √

16 กอด คําว่ารัก รูด้วี่าคงไม่พอ จะเหนยีวรงั NOS √

17 ไม่มเีงอืนไข สงกรานต ์รังสรรค์ X

18 บาดตา กลวัเธอจะเห็นความจรงิสงิทซีอ่น SO COOL √

19 ตดิอยู่ทฉัีน ASOG √

20 ใชเ่ขาหรอืเปลา่ ใชเ่ขาคนนันหรอืเปลา่ ทเีธอแอบไปหาเขา ARM SONG √

21 พ.ศ.ใหม่เปลยีนใจหรอืเปลา่ ฉันก็เป็นเพยีงแคค่นหนงึ ทไีม่มอีะไร Pancake √

22 บอกมาถา้คดิจะไป คลา้ยๆว่ามันเปลยีนไป คลา้ยๆว่าใจมันพัง Cookie Cutter √

23 อะไรก็ยอม อย่าโกหกฉัน อย่าทําอย่างนัน LOSO √

24 คนืจันทร์ คนืนีจันทรน์วลผ่องมองแลว้คดิถงึ มาลฮีวนน่า √

25 เจยีมตวั ฉันเองไม่กลา้พอ ไปคดิคูเ่ธออย่างนัน SYAM √

26 ทําไมไม่คดิดดีี ขอบคณุทเีธอกลบัมา แตเ่หมอืนทกุอย่างจะ S.D.F √

27 จะหยุดเวลาไดไ้หม อาการของเธอมันฟ้องว่ามอีะไร โตโน่ ภาคนิ คําวลิยัศกัด ิ √

28 ขอเชด็นําตา เชด็นําตาแลว้มองกนัไดไ้หม CLASH √

29 รักเธอเพราะ คําถามทเีธอถามกนับ่อยๆ ในคนเป็น AB NORMAL √

30 คอืเธอเทา่นัน เก็บไวต้รงนันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว ้ PARATA √

31 จําใจ มอีะไรปิดบังหรอืเปลา่ เพราะการ SMILE BUFFALO √

32 ชอ่งว่างในหัวใจ ก็เหมอืนเรอืนอ้ย ฝ่ามรสมุ ธนพล อนิทฤทธิ √

33 จากคนเลวทรีักเธอ ไม่ขอใหเ้ธอ อภยัเรอืงวันวาน TAXI √

34 ไม่ตายหรอกเธอ อย่าไดไ้หม อย่าทําใหฉั้นเขา้ใจผดิ THE SKIPPER √

35 ความลบัในใจ ฉันเขา้ใจเธออยู่ ฉันเขา้ใจเธอดี วง สบิลอ้ √

36 คบไม่ได ้ ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว ้ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

37 คนไม่มสีทิธิ อยู่อย่างคนไม่มี I-ZAX √

38 ซมซาน เกดิมาไม่เคยเจอใครเหมอืนเธอ LOSO √

39 14 อกีครงั ครังแรกทเีราไดเ้จอะกนัวันนัน เล็ก คาราบาว √

40 แม่ ป่านนีจะเป็นอย่างไร จากมาไกลแสนนาน เทยีร ีเมฆวัฒนา √

41 ดาวประดบัฟ้า เธออยู่สงู แสนไกลจากตรงน ีฉันเขา้ใจ จริศกัด ิปานพุ่ม √

42 จักรยานสแีดง เสน้ทางทเีราจะมุ่งไป LOSO √

43 ก็ยังดี เวลาเดนิชา้กว่าในทกุๆ วัน เมอืไม่มเีธอ POTATO √

44 Sticker ใครตอ่ใครเคา้เตอืนประจํา ขบัรถสดีํา BODYSLAM √

45 ขหีงึ ยมิใหก้บัฉันหน่อย แคห่งึเล็กนอ้ย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

46 คอนฟิวส ์(Confused) ซะ เป็นไงเป็นกนั วันนตีอ้งตดัสนิใจ เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

47 ชูร้ัก (ก็)ฉันมันแคชู่ร้ัก เป็นทพีักใจ Y NOT 7 √

48 ยงิโตยงิสวย คนอะไรไม่รู ้ยงิโตยงิดนู่ารัก BLACKHEAD √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
New - Jiew / NJ Squared
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49 โอล้ะนอ้ กอ้ง หว้ยไร่;feat.ปู่ จ๋าน ลองไมค์ X

50 กรุณาฟังใหจ้บ มเีวลาสกัสองสามนาทไีหม ถา้เธอไม่ยุ่ง แชม่ แชม่รัมย์ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264001 ทําซํา

วันทวีาง 28/1/2564 1 ไปรวยเอาดาบหนา้ โอ่ย..นอ้ ยอ้นความจนมาบบีเคน้ มนตแ์คน แกน่คนู √

2 จนกว่า บ่เป็นหยังดอกหลา่ หยับมาซบเอกิอา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

3 สญัญานําตาแม่ คอืจังบาปขชีา้งสบูยา เขา้มายําใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

4 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

5 งานแตง่คนจน ขอบคณุทยีังฮักกนั ขอบคณุทยีังบ่ลมื มนตแ์คน แกน่คนู √

6 มันเป็นย่อนหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีว่าเจา้มผูีใ้หม่แลว้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

7 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

8 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

9 กอดคนนอกใจ บ่ไดโ้ดนหลอกแตถ่กูนอกใจ ถงึจับบ่ได ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

10 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

11 ชาตหินา้ฮักอา้ยเดอ้ ดกึดนืเดอืนบ่แจง้ บ่มแีสงทสีว่าง มนตแ์คน แกน่คนู √

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

13 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

14 กลบัคําสาหลา่ (Cover ) คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

15 เบดิแลว้บอ้...ฮัก (Cover) เคยโพสต ์เคยแท็ก ถงึนอ้งอยู่ประจํา มนตแ์คน แกน่คนู √

16 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

17 จังใดเ๋จา้กะเซาฮัก คนัเจา้บ่ลําเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

18 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

19 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

20 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

21 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

22 ใหต้ายไปกบัใจ ฝนจะตกฟ้ายังสง่ขา่ว ใหเ้มฆเทาๆ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

23 กรณกิาร์ อยู่กบัความเหงา เหมอืนคนทเีมานําตา มนตแ์คน แกน่คนู √

24 คนถอืหมอนยังบ่มี อา้ยถามเจา้แนนอ้งหลา่ เดอืนมถินุา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

25 รอเธอทนีวนคร ลาถนิคนจร นวนครทเีคยเคยีงใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

26 ตน้ทางคอืฮัก ปลายทางคอืเฮา เบงิทางสไิปคอืไกลแทน้อ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

27 บ่อยากเจอหนา้คูก่รณี เธอบ่ตอ้งมาทกัแคอ่ยากถามว่าเป็นยังไง มนตแ์คน แกน่คนู √

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

29 ทพีงึคนไกล คงเหลอืแคค่วามคดิถงึ เป็นทพีงึสดุทา้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

30 ซงัไดซ้งัแลว้(Cover) กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

31 สดุทา้ยคอือา้ยเจ็บ หากคําว่าฮักของเฮาเขยีนดว้ยกระดาษ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

32 รักแทบ้่ไดแ้ปลว่าโง่ ผดิมากไหมทรีักเขาจนหมดใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

33 สรา้งฝันดว้ยกนับ่ ฮูบ้่นอ้นาง อา้ยแอบแตง่ตงัเจา้เป็น มนตแ์คน แกน่คนู √

34 อา้ยเพงิรู ้หรอืเจา้เพงิทํา ความในใจทเีขาสง่ไลนม์าทกั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

35 ตรงนันคอืหนา้ท ีตรงนคีอืหัวใจ เซาฮักละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

36 อยากเป็นใครคนนันทเีธอฝันถงึ ไม่รูว้่าเธอมใีครคนนันหรอืเปลา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

37 ชวีติเพอืชาต ิหัวใจเพอืเธอ วันเกณฑท์หาร อา้ยจับไดใ้บแดง มนตแ์คน แกน่คนู √

38 ชอบทําใหค้นคดิถงึ แคไ่ดย้นิเสยีง ทกุคําทกุเชา้ความเหงา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

39 อา้ยฮักเจา้เดอ้ ถงึความฮักสองเฮาสกิา้วไปตอ่บ่ได ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

40 คนทใีชไ่ดแ้คม่อง แคค่ดิถงึเธอ ก็เหมอืนลว่งเกนิมากไป ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

41 ทงินามาสรา้งฝัน ฝนทมิฟ้า เมอืกลางพรรษานํานาเหอืดหาย มนตแ์คน แกน่คนู √

42 บังเอญิมหีัวใจ ยังลมืเธอไม่ไดต้อ้งคอยโทรไปถามขา่ว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

43 ใหเ้ขาไปหรอืใหอ้า้ยเจ็บ ซอยถามหัวใจเจา้ใหอ้า้ยแหน่ ว่ายังแคร์ มนตแ์คน แกน่คนู √

44 ของหมันเป็นของขวัญ สรอ้ยทองเสน้นีเก็บเงนิสามปีจงึได ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

45 อา้ยบ่แม่นเขา ยามนําตายอ้ย อา้ยคอยซบัดว้ยใจฮัก มนตแ์คน แกน่คนู √

46 อยากมเีธอเป็นแฟน คนไม่มแีฟนก็เหมอืนเพลงทมีแีคทํ่านอง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

47 แพร้บสนามรัก กลบัจากแนวรบมาพบบัตรเชญิ นอ้งนาง มนตแ์คน แกน่คนู √

48 สาวกนัตรมึ โอ่ โอ เนียงเอย อา้ยเพงิเคยไดพ้าใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

49 ปลาคอ่ใหญ่ เดอืนสามออกใหม่เกา้คาํ ไดม้ายาม มนตแ์คน แกน่คนู √

50 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
คูฮ่ติเพลงดงั มนตแ์คน - ไผ่
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