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เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264037 ทําซํา

วันทวีาง 2/6/2564 1 เสมอตลอดมา ครงัเมอืนานมาแลว้ เธอกบัฉันเคยคยุ KLEAR √

2 ทํานองทมีเีธอ หากชวีติคอืทํานองของบทเพลง เปรยีบตวัฉัน POTATO √

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

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

5 ลบไม่ไดช้ว่ยใหล้มื INK WARUNTORN X

6 Undo แคเ่สยีวนาททีไีม่ทนัหา้มใจ ปลอ่ยใจไป ป๊อป ปองกลู;Wonderframe √

7 ลม(2020) ลมเอ๋ยลมเจา้ผ่านพัด พาเธอมาใหเ้จอฉัน หนุ่ม กะลา √

8 สองใจ (ละครวันทอง) ถา้ฉันมเีธอเป็นเพยีงรักเดยีว และเธอมฉัีน ธนดิา ธรรมวมิล √

9 วันทไีดคํ้าตอบ วันทโีชคชะตาไม่อยู่เคยีงขา้งเรา วันที บอย Peacemaker;ไมค ์ภริมยพ์ร √

10 ดวงใจ เธอเปรยีบดงัเสมอืนดวงใจ ตามตดิตรงีแนบชดิ ปาลม์มี √

11 ยมิ บังเอญิมเีรอืงราวใหส้นัไปทงัหัวใจ INSTINCT √

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

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

14 คนัก ู(ละครซรีสี ์เพราะเราคูก่นั) ไม่รูว้่าเรมิเมอืไร มันเรมิทใีคร วชริวชิญ ์ไพศาลกลุวงศ์ √

15 นอนไดแ้ลว้ (Sleep now) ฟักกลงิ ฮโีร่;The TOYS X

16 Do you ฟักกลงิ ฮโีร่;BamBam From GOT7 X

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

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

19 ขา้งเดยีว(You've never seen) ชาต ิสชุาต ิ(The Voice) X

20 เขา้ขา้งตวัเอง(อกีแลว้) ETC X

21 พบเธอกอ่น กอ่นนัน เคยถกูใครทําใหเ้สยีใจ มนิท ์ภทัรศยา ยงรัตนมงคล √

22 ยงิไม่รู ้ยงิตอ้งทํา จะเกดิอะไรพรุ่งนฉัีนเองไม่รูซ้กัอย่าง หนอยแน่ วลิลิล ์ศริะธนนิทฉั์ตร √

23 เจ็บทยีังรูส้กึ(ซรีสี ์U-Prince) เคยมนัใจ ว่าฉันไม่เคยหวันไหวเรอืงเธอ นนท ์ธนนท์ √

24 กรรมการ ทปีรกึษา ระหว่างเขาและเธอ The Parkinson √

25 คําตอบอยู่ทหีัวใจ(ซรีสี ์Sotus S) มันดแีคไ่หนทเีรานันไดร้ักกนั ตน้ ธนษิต √

26 อยู่ๆก็คดิถงึ (Minimal Mix) ไม่ไดเ้ป็นวัน ทพีเิศษ ไม่ใชว่่าฉัน Sin √

27 เขยีนไวข้า้งเตยีง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลกึๆ อยู่ลบัๆ PARADOX √

28 วชิาตวัเบา อยู่บนโลกใบเกา่ จมกบัความปวดรา้ว คนืและ BODYSLAM √

29 หาเรอืงเจ็บตวั ขอบคณุนะทยีังไม่หลงไม่ลมื คนคนนี ปัน Basher √

30 เรอืงทขีอ ขอบคณุทเีธออยู่ ขอบคณุทไีม่ห่าง ลลุา √

31 เมอืวาน ผูค้น ตา่งบอกฉันก็บอก ว่ามันนานแลว้ โอ๊ต ปราโมทย์ √

32 ภาวนา พรอ้มเดนิจากไปพรอ้มแลว้ เตรยีมใจ MEYOU √

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

34 ทนไว ้I SWEETLESS Somkiat X

35 ไม่มเีธอไม่ตาย ตอนนีมเีพยีงแคเ่รามสีองคนเทา่นัน แกม้ วชิญาณี เปียกลนิ;Two Pee √

36 รักเธอใหน้อ้ยลง ฉันรูด้วี่าควรรักเธอใหน้อ้ยลง มาตงั ระดบัดาว √

37 ไรส้ถานะ แมว้่าเราอยู่ใกลช้ดิ แมว้่าเรายังไม่ สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

38 รําคาญฉันไหม ทกุสงิ ทเีธอเคยใหฉั้นมาแตก่อ่น ไม่มอีกี Uefa Hari √

39 ตงัใจ วันเวลาทหีมุนเลยไป ทําใหส้งิไหนเปลยีน จริากร สมพทิกัษ์ (เอ๊ะ) √

40 สมการ ขอบคณุทเีธอใหฉั้นเขา้ไปเรยีนรูใ้นรัก หมู MUZU √

41 ไดโ้ปรด (ละครหวานใจกบันายจอมหยงิดงึตวัเองกลบัมาทกุท ีเมอืฉันรูส้กึดี คณติกลุ เนตรบุตร(แพรว) √

42 จดหมายจากความเหงา ฉันคอืความเหงา ทเีกดิจากวันทเีคา้ทงิ ธนชยั อุชชนิ √

43 รักเธอเทา่ทเีธอไม่รัก รักเธอเทา่ทเีธอไม่รัก รูส้กึเทา่ทเีธอ แบมแบม The Voice √

44 ไม่มวีันปลอ่ยมอื ฤดกูาลเปลยีน สงิทเีขยีนมันคงจะเลอืนลบ ดวิ อรุณพงศ ์ชยัวนิติย์ √

45 ทําไมตอ้งรัก (ประกอบซรีสีนํ์าตากามเทพแววตา เธอบอกไม่เหลอืเยอืใย และอยาก นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู √

46 SKY & SEA มองทมีุมเดมิเดมิ อยู่ตรงทเีดมิเดมิ ภทัรว ีศรสีนัตสิขุ (เอติ) √

47 เหงาอยู่ดี ฉันก็ม ีเธอก็ม ีคนทเีรา นันเรยีกว่า พจิกิา จติตะปุตตะ (ลกูหวา้) √

48 คนทแีสนดี ฉันเหมอืนคนหลงทางหาไม่เจอกบัความรัก ธนัญชยั ชนะโชต ิ(โทน ีผ)ี;ควิ สวุรีะ บุญรอด √

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

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

51 เธอโดนใจ ก็เหมอืนมคีนเคยบอกไวว้่าความรักมเีหตผุล แกงสม้ ธนทตั √

52 แฟนเธอ..(I don't like) อยากจะทําเป็นเหมอืนไม่แครอ์ยู่นะ baby แพม เปมกิา สขุเสว;ีHi-U √

53 พรบิตา x STAMP ทกุครงัทรีูว้่าดาวตก ทงัโลกจะมองขนี ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);อภวิัชร ์เออืถาวรสขุ √

54 Event รักทเีห็นทพีบนันมอียู่จรงิ รักที Season Five √

55 I Know U Love Me feat.P Natty ไม่ตอ้งพูดอะไรมากมาย I know Thaitanium;ปนัดดา เรอืงวุฒิ √

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

57 มาไง คาใจ ตอนแรกก็มนัใจ ทคียุครงัแรกฉันก็เชอืใ K.AGLET;Dif Kids √

58 จรงิๆมันก็ดี ไม่รูส้ ิฉันจะยมิไดอ้กีทพีรุ่งนหีรอื จน่ีา ด ีณัฐชา เดอซซูา่ √

59 ยานอนหลบั(ไลลา)ภ.แกส๊โซฮัก รักเต็มถงัไดโ้ปรดอย่าปลกุฉัน ตอนนีฉันแฮปปี TABASCO;ไอซ ์ปรชีญา พงษ์ธนาธกิร √

60 คนเหงาทไีม่เคยเหงา ถา้มคีนหลายคนบอกเธอฝันดกีอ่นนอน ว่าน ธนกฤต พานชิวทิย์ √

ชอืศลิปิน

รายชอือลับมัเพลง

ประจําเดอืน มถินุายน พ.ศ.2564
หมายเหตุ * : เอกสารฉบบันไีมส่ามารถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธไิด้

เพลงฮติลา้นเลา่ ฟงัสบายสายชลิ **Br
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เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264030 ทําซํา

วันทวีาง 2/6/2564 1 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

2 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

3 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

4 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

5 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

6 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

7 ผ่านมาแคใ่หจํ้า เธอแคเ่พยีงหลงทางอา้ยแคย่่างเขา้มา กา้นตอง ทุง่เงนิ √

8 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กบัเธอ ใจยังอ่อนแอ ยังแพค้ําว่าคดิถงึ เอนิขวัญ วรัญญา √

9 ชวีติดดีี จัด จา้ ดา ดดั จัด จัด หญงิล ีศรจีุมพล √

10 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

11 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

12 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

13 ไม่มขีอ้แมต้งัแตเ่รมิตน้ สบิ่ถามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

14 ตรงนันคอืหนา้ท ีตรงนคีอืหัวใจ เซาฮักละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

15 ความคดิถงึกําลงัเดนิทาง ความคดิถงึ ไม่โทรก็ถงึเพราะคดิถงึ ไมค ์ภริมยพ์ร √

16 รักคนโทรมาจังเลย จากวันทรีอ พ.ศ.ทใีจคดิถงึ พ ีสะเดดิ √

17 เมอืความฮักเกา่ นอ้งสเิหงาบ่ กอ่นจะปลอ่ยหัวใจเดนิทาง เคยีงขา้ง ศริพิร อําไพพงษ์ √

18 เจ็บบอกใหไ้ป หัวใจบอกใหก้อด เหงาเป็นเดอ้า้ย คอืหาย..ไปนานแทห้นอ มนตแ์คน แกน่คนู;ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

19 อา้ยลมืทกุคํา นอ้งจําทกุนาที ลมืกนังา่ยคกัเนาะ นีบ่คนเคยฮักกนั ตา่ย อรทยั √

20 นาทง่นอ้ย ถา้หากเบงิว่าเขานันบ่แม่น คนสฝิาก ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

21 กงิไมบ้่วเิศษ อา้ยเวา้หยังบ่ได ้อา้ยเฮ็ดหยังบ่ได ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

22 ระยะห่างของคนหมดใจคอืระยะทําใจของคนถกูทิเหลอืเพยีงดอกไม ้ทมีันแหง้คาแจกนั เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

23 สงันําตาไม่ได ้ เป็นแคค่นทเีคยสาํคญั เป็นความฝันทเีกอืบ เอนิขวัญ วรัญญา √

24 เรมิตน้เจา้ชาย ลงทา้ยเจา้ชู ้ คงสนุกใชไ่หม ทหีลอกว่าคนๆหนงึพเิศษ ตกัแตน ชลดา √

25 ฉันกําลงัเป็นตวัแทนของใครหรอืเปลา่วันนฉัีนสาํคญักบัใจเธอหรอืเปลา่ พ ีสะเดดิ √

26 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

27 ปรญิญาใจ ไดฮ้ักกบัอา้ยเหมอืนใจไดป้รญิญา ศริพิร อําไพพงษ์ √

28 กนิขา้วหรอืยัง กนิขา้วแลว้ยัง กําลงัเฮ็ดหยังนอ้อา้ย ตา่ย อรทยั √

29 ฝนรนิในเมอืงหลวง ฝนตกรนิๆ หอมกลนิดนิถกูไอฝน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

30 คนอ่อนไหว..กําลงัใจสาํคญัทสีดุ หนักจรงิๆแกว้ตา กบัทกุเวลาทหีายใจอยู่ ไหมไทย ใจตะวัน √

31 กรุณาฟังใหจ้บ มเีวลาสกัสองสามนาทไีหม ถา้เธอไม่ยุ่ง แชม่ แชม่รัมย์ √

32 ภมูแิพก้รุงเทพ โรคภมูแิพก้ําเรบิจนทนไม่ได ้หมอก็ขอให ้ นครนิทร ์กงิศกัด;ิfeat.ตกัแตน ชลดา √

33 หนุ่ม น.ป.ข. สายนําโขงแม่ไหลลอ่ง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

34 ผูห้นีชาํ ชาํใจจงึจากอสีานบา้นทุง่ หนีเขา้เมอืงกรุ ตา่ย อรทยั √

35 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

36 อา้ยฮักเขาแลว้แม่นบ่ รูต้วัหรอืเปลา่ ว่าอา้ยพูดถงึเขาบ่อยๆ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

37 ไม่ใชแ่ฟนทําแทนไม่ได ้ ก็อยากดแูลใหม้ากกว่านเีหลอืเกนิ ตกัแตน ชลดา √

38 ไปถอนคําสาบาน มอืเชา้บา้นเฮาสมิงีาน ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

39 นอ้งมากบัคําว่าใช่ บ่เสยีใจเลย ทเีคยอกหัก เมอืได ้ ไหมไทย ใจตะวัน √

40 ปรญิญาเจ็บ ถงึบ่ฮูจ้รงิแตล่กูผูห้ญงิทกุคนรูส้กึ ศริพิร อําไพพงษ์ √

41 แคแ่ขกรับเชญิ งานแตง่ทใีดเป็นไดแ้คแ่ขกรับเชญิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

42 ฮักมากแคไ่หน เมอืคนหมดใจตอ้งปลอ่ยอย่าหนักใจเดอ้ ถา้เจอทางไปใหบ้อก ตา่ย อรทยั √

43 สดุทา้ยคอือา้ยเจ็บ หากคําว่าฮักของเฮาเขยีนดว้ยกระดาษ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

44 สรา้งฝันดว้ยกนับ่ ฮูบ้่นอ้นาง อา้ยแอบแตง่ตงัเจา้เป็น มนตแ์คน แกน่คนู √

45 แฟนเก็บ อย่าใหใ้ครรูว้่าเราคบกนั คอืคําทเีธอ ตกัแตน ชลดา √

46 ผเีสอืใจรา้ยกบัดอกไมใ้จอ่อน นเีรารักกนั หรอืเพยีงแคฉั่นรักเธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

47 ไม่ไดห้มดรักแตห่ัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหห้่าง จากความชาํ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

48 ชวีติเพอืชาต ิหัวใจเพอืเธอ วันเกณฑท์หาร อา้ยจับไดใ้บแดง มนตแ์คน แกน่คนู √

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

50 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีุมพล √

51 บักแตงโม โอ.้.นันมันบักแตงโม โอ.้.นันมันบัก วงฮันแนว X

52 งัดถงังัด เตย้ อธบิดนิทร์ X

53 เดอ๋เดยีงดา่ง ลําไย ไหทองคํา X

54 ตดิหนทีงัอําเภอ ไม่ใชเ่ธอเจา้เดยีว นอ้งเดยีว สวุรรณแว่นทอง X

55 สอ่หลอ่แสแ่หล่ มอืนีเซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟังเพลงฮา้นเกา่ ตกัแตน ชลดา √

56 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

57 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

58 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

59 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

60 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

61 I.C.U.(ไอ.ซ.ียู) คูแ่ฝดโอเอ X

62 เจ็บบ่พอตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

63 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

64 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

65 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

66 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

67 รอ้งไหไ้ดไ้หม แซ็ค ชมุแพ X

68 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

69 สอ่งเฟส เตะ๊ ตระกลูตอ X

70 บ่ฮักกะใหห้ลโูตน คนบ่ฮูจ้ักกนัรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุง่เงนิ √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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71 หากบ่เคยฮักอา้ย แตก่อ่นแตก่นัีนหนาอา้ยเคยสญัญาว่า เอนิขวัญ วรัญญา √

72 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

73 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

74 เหลา้ซอืเองหรอืเปลา่ นอ้งเดยีว สวุรรณแว่นทอง X

75 หาหมอ จนิตหรา พูนลาภ X

76 ไม่มขีอ้แมต้งัแตเ่รมิตน้ สบิ่ถามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

77 บอกรัก..แตบ่่รูส้กึว่ารัก บ่ใกลบ้่ไกล แตเ่หมอืนหายไปจากชวีติ ตา่ย อรทยั √

78 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

79 ใหเ้อนินอ้งว่า..ผูส้าวเกา่ อย่าตกใจเดอ้ ถา้เปิดไลนเ์จอชอืผูส้าว ศริพิร อําไพพงษ์ √

80 ผ่านมาแคใ่หจํ้า เธอแคเ่พยีงหลงทางอา้ยแคย่่างเขา้มา กา้นตอง ทุง่เงนิ √

81 สเตตสัถกึถมิ บอย พนมไพร X

82 สงันําตาไม่ได ้ เป็นแคค่นทเีคยสาํคญั เป็นความฝันทเีกอืบ เอนิขวัญ วรัญญา √

83 2 คนสไิดบ้่ คูแ่ฝดโอเอ;เอ๋ พัชรพร X

84 โอล้ะนอ้ กอ้ง หว้ยไร่;feat.ปู่ จ๋าน ลองไมค์ X

85 ผูส้าวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

86 เตา่งอย จนิตหรา พูนลาภ X

87 อนิดขีาดง อา้ยเป็นหละผูบ้่าวบา้นๆ งานบา้นใด๋ ศร สนิชยั √

88 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

89 อา้ยเพงิรู ้หรอืเจา้เพงิทํา ความในใจทเีขาสง่ไลนม์าทกั ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

90 อา้ยลมืทกุคํา นอ้งจําทกุนาที ลมืกนังา่ยคกัเนาะ นีบ่คนเคยฮักกนั ตา่ย อรทยั √

91 ผูบ้่าวเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

92 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

93 แคอ่า้ยหวนั บ่แมนหาแนวมาว่าให ้บ่แมนว่าบ่เซอืใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

94 มันฮักแตเ่จา้ฮูบ้่ คํากะเลกิสองคํากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

95 ผเีสอืใจรา้ยกบัดอกไมใ้จอ่อน นเีรารักกนั หรอืเพยีงแคฉั่นรักเธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

96 ฉันกําลงัเป็นตวัแทนของใครหรอืเปลา่วันนฉัีนสาํคญักบัใจเธอหรอืเปลา่ พ ีสะเดดิ √

97 มากอ่นไดห้นา้ มาชา้ไดใ้จ ดกีว่าก็แคม่ากอ่นนอกนันถกูบนัทอนใจ ศริพิร อําไพพงษ์ √

98 รักไดค้รังละคน เชอืใจไดค้นละครัง ขอโทษทําไม เมอืใจเธอนันไม่รูส้กึผดิ ตกัแตน ชลดา √

99 คําว่าจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรยีมจะไปแลว้ใชไ่หม ก็เห็นเธอ เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

100 กอ้นขฟ้ีา อยู่ใตฟ้้ากะบ่ไดย้่านฝน ฮักผูล้างคนเลยบ่ เตา๋ ภศูลิป์ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264029 ทําซํา

วันทวีาง 2/6/2564 1 เพยีงชายคนนี (ไม่ใชผู่ว้เิศษ) ฉันไม่ใชผู่ว้เิศษทจีะเสก เพชร โอสถานุเคราะห์ √

2 ฝัน..ฝันหวาน ไดแ้ตฝั่นหวาน ไดแ้ตเ่พอ้ไป ผุสชา โทณะวณกิ √

3 เธอบอกใหล้มื เธอมาบอกลา บอกให ้ บุปผา ธรรมบุตร √

4 เควง้ควา้ง สดุกลํากลนืยนืนําตาคลอ ศรัณย่า สง่เสรมิสวัสด ิ √

5 อกีสกัครงั จับมอืฉันไวส้กัหน่อย จับมอืฉันไวน้านนาน มาลวีัลย ์เจมน่ีา √

6 มเีธอ ฉันไม่รูจ้ะเป็นอย่างไร ถา้ฉันไม่มเีธอ อัญชล ีจงคดกีจิ X

7 เพยีงแคใ่จเรารักกนั เพยีงอยู่ในวงแขนคณุอบอุ่นในหัวใจ วยิะดา โกมารกลุ ณ นคร √

8 หมอกหรอืควัน หมอกจางๆ และควันคลา้ยกนัจนบางทไีม่อาจรู ้ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

9 ใหเ้ธอ ฟ้าและทอ้งทะเล กบัลมนันมอียู่ วสนัต ์โชตกิลุ √

10 นอนไม่หลบั นังอยู่จนเชา้อยากจะนอน ไพบูลยเ์กยีรต ิเขยีวแกว้(ปัน) √

11 รักเราไม่เกา่เลย (รักของเรายังใหม)่ จะกคีรงั ทจีับมอืเธอ ทรงสทิธ ิรุ่งนพคณุศร(ีกบ) √

12 รักเธอทสีดุ มบีางคนเคยถามความในใจกบัฉัน ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

13 ปราสาททราย กว่าจะรวมจติใจ เก็บทรายสวยๆ สรุสหี ์อทิธกิลุ √

14 คงเดมิ กบัวันเวลากบัฟ้าทเีปลยีน อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

15 คนทรีูใ้จ ใครจะมองเธอว่าไง ฐติมิา สตุสนุทร(แหวน) √

16 ทอฝัน ทลีะนดิ ทลีะนอ้ย สนิจัย หงษ์ไทย(เปลง่พานชิ) √

17 เขยีนไวข้า้งเตยีง ใจเล็กๆ มันเจ็บลกึๆ อยู่ลบัๆ นันทดิา แกว้บัวสาย √

18 เวน้ไวส้กัคน เพราะฉันก็รู ้ถงึสูก้็แพ ้ นันทนา บุญ-หลง √

19 สบายดหีรอืเปลา่ สบายดหีรอืเปลา่ ขา่วคราวไม่เคยรู ้ เอ็กซ ์วาย แซด √

20 อย่าลมืนอ้งสาว ขา้วในนาแลเหลยีว ชู นกแล √

21 กลบัคําเสยี แคเ่พยีงหนงึนาท ีทเีธอพูดไป กมัปะนี √

22 ยงิใกลย้งิเจ็บ จากคนคนทเีคยมใีจกนัอยู่ ศกัดา พัทธสมีา;อนิคา √

23 ลมืไปไม่รักกนั รูแ้ลว้ว่าเราเลกิกนั รูแ้ลว้ว่าเป็นเพยีง นูโว √

24 ฟังซฟัิง ฟังซฟัิง และฟังอย่างตงัใจ ใหม่ เจรญิปุระ √

25 เชา้วันอาทติย์ ถงึแลว้เชา้ทสีขุใจ บาราคดูสั √

26 ยงิสงูยงิหนาว กอ่นตะวันลบัแนวเหลยีมภผูา เรวัต พุทธนัินทน์ √

27 ทงัรูก้็รัก รู.้.รูเ้ธอนันมคีูใ่จใย ชรัส เฟืองอารมย์ √

28 ฉันมาไกล ฉันมาไกล มาไกลเหลอืเกนิ ไมเคลิ หว่อง √

29 ถอนตวั หากมแีตเ่รา หากมเีราสองคน เสกสรร ชยัเจรญิ(หนุ่ม) √

30 ใชเ่ลย ใชเ่ลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

31 ความลบั ฉันไม่รู ้เหตใุดจงึมารักเธอ พาเมลา่ เบาวเ์ดน้ท์ √

32 ความทรงจํา บางคราวยังเหมอืนว่าเธออยู่ตรงนี เสาวลกัษณ์ ลลีะบุตร(แอม) √

33 ขอเวลาตงัตวั รูว้่าเธอเปลยีนไป แตเ่พงิรูส้กึตวัไม่ มาชา่ วัฒนพานชิ √

34 อยากใหรู้ว้่าเหงา แคเ่พยีงหลบัตาเมอืไร ก็มแีต่ เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

35 ไม่มใีครแทนทเีธอ ไม่ว่าเธอคดิถงึกนัหรอืเปลา่ ก็จะขอคดิถงึ เตะ๊ ศตวรรษ เศรษฐกร √

36 ฉันจะจําเธอแบบนี พรุ่งนีเธอจะลาฉัน วันเวลาไดพ้าเธอไป สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

37 แคไ่ดค้ดิถงึ ตงัแตค่รังทเีราจากกนัแสนไกล เหตแุละผล ญารนิดา บุนนาค (NINA) √

38 เก็บอยู่ในหัวใจ คนือาจจะหมุนผ่าน วันอาจจะหมุนเวยีน ศริศกัด ิอทิธพิลพาณชิย์ √

39 กมุภาพันธ์ คงเป็นทฟ้ีาเบอืงบน เป็นคนขดีโชคชะตา PETER CORP DYRENDAL √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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40 คดิถงึเธอทกุท(ีทอียู่คนเดยีว) ตะวันลบัฟ้า เมอืตอนเย็นเย็น เจนนเิฟอร ์คมิ √

41 อยู่คนเดยีว...ไม่ไดแ้ลว้ อยู่คนเดยีว และเดนิคนเดยีวมาตงันาน ชยัชตัน ์ศรศีภุวัฒนะ (ชดั) √

42 ใจใหไ้ป ก็มแีตใ่จใหไ้ปไม่คดิอะไร แคอ่ยากใหเ้ธอ เสกสรรค ์ปานประทปี √

43 ดอกไมก้บัหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝ้ารอ I-ZAX √

44 รออยู่ตรงนี พยายามรูจ้ัก พยายามทกัทายกบัเธอ HUM √

45 เรอืงมหัศจรรย์ บนโลกนีมคีนเป็นลา้นคน ทกุคนมี วง SOFA √

46 ดว้ยความคดิถงึ อยู่ตรงไหนหรอืเธอ หลบัสบายดี อัญชล ีจงคดกีจิ X

47 สายลมทหีวังดี แอบสง่ดอกไมไ้ปใหเ้ธอไม่รูห้รอก ทราย เจรญิปุระ √

48 ขอใหเ้หมอืนเดมิ ไม่ตอ้งรักฉันจนลน้ฟ้า BUDOKAN √

49 ไม่มเีบอร ์1 ถงึ 2 คน ใจทเีดมิพัน เสยีงกนัดว้ยชวีติ MONKEY ACT √

50 เพอือะไร มาออ้นวอนอะไรกนัมากมาย อัมรนิทร ์นติพิน(อํา) √

51 ดวงใจ เธอเปรยีบดงัเสมอืนดวงใจ ตามตดิตรงีแนบชดิ ปาลม์มี √

52 กรรม ทรีัก มอีะไรในใจหรอืเปลา่ ทําไมเธอ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

53 ยังคง อยากจับมอืเธอมาวางไวต้รงหัวใจ ในวันที POTATO √

54 เรา เนนินานทเีรามองตากนั ในแววตาคูนั่น COCKTAIL √

55 พอแลว้ พอแลว้ ไม่ตอ้งสง่ยมิใหฉั้นจะไดไ้หม หนุ่ม กะลา √

56 ไม่แกต่าย ถงึวันหนงึ ไม่มใีครจะคา้นเวลา ตอ้ง BODYSLAM;Joey boy √

57 คนป่าไดปื้น ตอนทมีคีวามรักนันฉันภกัดเีสมอมา THE MOUSSES √

58 Lonely Night เป็นอกีคําคนืกบับรรยากาศทคีุน้เคย เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

59 ภาวนา พรอ้มเดนิจากไปพรอ้มแลว้ เตรยีมใจ MEYOU √

60 ทางผ่าน (Passenger) PURE X

61 รักทรีอวันลา ณเดชน ์คกูมิยิะ X

62 ไม่ไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมอืเธอยนืยันออกมาว่า บอย Peacemaker √

63 อยากใหเ้ธอเจอคนแบบเธอ อยากใหท้รมานเจ็บปวด จนลกึซงึ จนเขา้ใจ อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์ √

64 หนา้ทขีองความรัก (Mission) Pause;เล็ก พงษธร X

65 ไม่อยากเหงาแลว้ (Call me) INK WARUNTORN;MEYOU X

66 สตนั (Stun) ละลาย...แว๊บแรกทไีดเ้จอฉันเกอืบจะตาย Yes'sir Days;โอ๊ต ปราโมทย์ √

67 เสยีว Ammy The Bottom Blues X

68 พรุ่งนีคอ่ย (Cheat Day) รูน้ะว่ามันไม่ควรและดเูป็นคนไม่ดซีะเลย ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป) √

69 อยู่ตรงนเีสมอ หากเธอตอ้งเหนือย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

70 อยู่นาน ๆ ไดไ้หม เมอืในวันนีทฉัีนไดเ้จอเธอ Sin √

71 หนงึคนื ฉันก็แคเ่หงา ไม่ไดต้อ้งการใคร ชนกนัต ์รัตนอุดม(อะตอม) √

72 ฟัง ฉันไดย้นิเสยีงเธอ ถามผูค้นมากมาย Sin;สนุสิา สขุบุญสงัข(์ออ้ม) √

73 ความรูส้กึทไีม่เคยรูส้กึ เคยคดิว่าฉันรูจ้ักกบัความรัก เคยคดิว่า GETSUNOVA √

74 ไรค้วามหมาย ก็คนมันไม่รัก แมพ้ยายามแคไ่หน พยายาม Paper Planes √

75 กลวัว่าความคดิถงึของฉันจะทํารา้ยเธอจบ จบมาเนนินาน เจ็บมาเทา่ไหร่ และ LOMOSONIC √

76 วชิาตวัเบา อยู่บนโลกใบเกา่ จมกบัความปวดรา้ว คนืและ BODYSLAM √

77 ซอ่นกลนิ ลมอ่อนพัดโชยมา นําตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี √

78 Status feat.Ben Bizzy ฉันรูว้่าเธอก็รูส้กึ และรูว้่าเธอจรงิใจ ลลุา;Ben Bizzy √

79 คนไรต้วัตน เฝ้าคอยดเูธอทกุวัน หวังใหเ้ธอเห็น เหวยเหวย ฮัน √

80 คนเดมิ กชีวัโมง กนีาท ีทนีาฬกิานันเดนิ นวิ นภสัสร ภธูรใจ √

81 ทรมานตวัเอง ไม่รูทํ้าไมวันนีฉันฝันถงึเธอ ไม่รูทํ้าไม สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

82 ไม่อยู่ในชวีติแตอ่ยู่ในหัวใจ กว่าจะผ่านจะพน้วันเวลา ทจีะยอมรับ ลลุา √

83 เพงิรูต้วั โลกจะแตก ในวันแรกทเีธอบอกเลกิกนัไป มาตงั ระดบัดาว √

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

85 มแีตนํ่าตา คดิถงึเขาอกีแลว้ ก็ไม่รูค้รังทเีทา่ โอปอ ประพุทธ์ √

86 ไม่รูใ้ชเ่ธอไหม ตนืลมืตาขนึมาทกุวันตอ้งพบเจอ ว่าตวัเอง พัดชา เอนกอายุวัฒน์ √

87 ยงิคดิ ยงิคดิถงึ เราก็โทรคยุกนัทกุวัน ถา้อยากมองเห็นหนา้ พลพล √

88 เสยีง นคีอืเสยีงของฉันทพีรําบอก นีคอืเสยีง The Yers √

89 ของตาย รูแ้ลว้ว่าเธอไม่เคยรักฉันเลย เธอไม่เคย THE MOUSSES √

90 ครงันี ความรักไม่ใชผู่ร้า้ย สงิทมีันรา้ยคอืใจ KLEAR √

91 หาเรอืงเจ็บตวั ขอบคณุนะทยีังไม่หลงไม่ลมื คนคนนี ปัน Basher √

92 ใหไ้ปไม่เคยพอ ไม่ไดเ้ตรยีมตวัไวเ้พอืรอวันนัน Cookie Cutter √

93 รักคนผดิ ถา้เธอรูว้่าไม่ไดร้ักกนัจรงิ เบอืแลว้ SDF √

94 เท เท เท ก็รูเ้ธอนันอยากจะระบาย แคม่องในตา โอ๊ต ปราโมทย์ √

95 ใจเย็นเย็น เมอืกอ่นไม่เป็นไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

96 คนืนีอยากไดก้คีรงั ไม่ตอ้งคดิอะไรทงันัน เธอตอ้งรูอ้ะไร Sweet Mullet √

97 ถา้ฉันเป็นเขา INDIGO X

98 จาก-วันนี เหนอืยกนัพอหรอืยัง กบัความรัก GREASY CAFE';ดา เอ็นโดรฟิน √

99 หลบันริันดร์ ตนืลมืตาขนึมา ฟืนขนึจากความฝัน 25 Hours √

100 สญัญากาสะลอง ศรัณยู วนัิยพานชิ (ไอซ)์ X

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264034 ทําซํา

วันทวีาง 2/6/2564 1 เสนิ บัดนี....มอืนีมอืสนัตว์ันด ีมอืคน ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

2 ผัวมา กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

3 นําตาหลน่บนเขอืนลําปาว จนิตหรา พูนลาภ X

4 คําเตอืนจากเมยีหลวง บัวผัน ทงัโส X

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

6 สงิหค์ะนองลํา cover เขาฟังบอดสีะแลมๆ หมู่เฮามักแจมลกูคอ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

7 คดิฮอดตลอดเวฯ คูแ่ฝดคนอสีาน โอ-เอ X

8 เอาทอีา้ยสบายใจ (รถแห่) โอ๊ย..นอ้..เอาโลดเดอ้เดอ้หลา่ เอาท.ี. กา้นตอง ทุง่เงนิ √
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9 ชาตหินา้ฮักอา้ยเดอ้ ดกึดนืเดอืนบ่แจง้ บ่มแีสงทสีว่าง มนตแ์คน แกน่คนู √

10 ฝันว่าไดเ้ป็นพระเอก ละ่กอ่นสเิปิดผา้ม่านกงั อยากขอหยงั ตร ีชยัณรงค์ √

11 เคานตด์าวนก์บัสาวนา เคานตด์าวน์ๆ  กบัไผหลา่ ฮูบ้่ว่าอา้ยรอ เจมส ์จตรุงค;์สม้ พฤกษา √

12 สาวมอหนิขาว สาวมอหนิขาวปวดรา้วนําตานองหนา้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

13 New Year เสยีแฟน แฮปปีนวิเยยีร ์คอืวันทเีสยีอา้ยไป เวยีง นฤมล √

14 นําตายอ้ยโป๊ก จนิตหรา พูนลาภ X

15 ไปรวยเอาดาบหนา้ โอ่ย..นอ้ ยอ้นความจนมาบบีเคน้ มนตแ์คน แกน่คนู √

16 แม่นกทม.บ่นี พนีอ้งป้องปาย บา้นเฮาคอืหลายกะดอ้ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร;์ตา่ย อรทยั √

17 คดึฮอดผัวนอ้ย บัวผัน ทงัโส X

18 คดิฮอดผูบ้่าวสะแบง ยามเมอืฟ้าคําแลง หอมดอกสะแบงแดง กา้นตอง ทุง่เงนิ √

19 รักพ่ายทแีกง่สะพอื นอ้งไปเทยีวสงกรานตท์แีกง่สะพอื ดอกออ้ ทุง่ทอง √

20 เตย้ฟ้าผ่า เอา้มา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากนั ศริพิร อําไพพงษ์ √

21 เตย้บ่ลา ตา้ร ์ตจว. X

22 นําตาหลน่บนบัวแดง จนิตหรา พูนลาภ X

23 โสดอหีลน่ีะมบี่ บัวผัน ทงัโส X

24 เลกิกบัอา้ยมันง่ายกว่า เหลา้มันดตีอ่ใจ แตม่ันกะทํารา้ยตบั กะสา่ง ลํายอง หนองหนิห่าว √

25 คดิฮอดสาวฟังลํา ละ่แสบหัวใจปานไฟจ ีอา้ยยนืเทงิเวทบี่ ไหมไทย ใจตะวัน √

26 เบอรโ์ทรขตีวั ใหเ้บอรม์อืถอื คอื คอื แต ่บ่ จรงิใจ ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

27 รอยเล็บทรีะลกึ ร่องรอยเล็บมอืนอ้งนาง ยังฝังอยู่ มนตแ์คน แกน่คนู X

28 นําตาบักเตยี คูแ่ฝดโอเอ X

29 รักสลายดอกฝ้ายบาน งานดอกฝ้ายเมอืงเลย จนิตหรา พูนลาภ X

30 โลโซโบวร์ัก ละ่คดึหยังหลายใหม้ันยาก สาวกคนอกหัก ศริพิร อําไพพงษ์ √

31 มักสาวซอนแลน นอกจากชา่งตดัผม นอกจากชา่งตดัผม พ ีสะเดดิ √

32 บ่ลมื...ก็ปลมืแลว้ บ่ กลา้หวังอหียังดอกผูช้ายบา้นนอกจนจน ไหมไทย ใจตะวัน √

33 สง่ขา่วสาวเลย ลมพัดตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ศร สนิชยั √

34 สาวใหญ่มักม่วน อายุเลขสแีลว้แตเ่รอืงแอวยังเด็ด ศริพิร อําไพพงษ์ √

35 สาวใหญ่สายเปย์ บัวผัน ทงัโส X

36 อา้ยนอ้ง 2 สไตล์ คูแ่ฝดโอเอ X

37 หมอลําออนไลน์ จนิตหรา พูนลาภ X

38 ขาขาวสาวลําซงิ บุญบา้นเฮา ม่วนแทน้อ้ พอ้กนั หญงิล ีศรจีุมพล √

39 จังแม่นเพนิคกั เพนิกะโทรหาเวลาทเีพนิเหงา เพนิกะ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

40 กนิดองนอ้งเมยี ศรีๆ มอืนีเป็นมอืสนัตว์ันด ีมอืเอาปลา ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

41 ฮักจอดซอดแจง้ ดุย่ เชยีงรัมย์ X

42 ย่ารับบ่ไดส้ะใภก้ะเทย บัวผัน ทงัโส X

43 เหลา้กลมสดุทา้ย เพอืนเอ๋ยกนิเหลา้เมาบ่เสยีว มนตแ์คน แกน่คนู;ไหมไทย ใจตะวัน √

44 ตกง่าขามนอ้ย หลงมักนอ้งหลา่ ผูส้าวสา่บา้นร่อง ศร สนิชยั √

45 หนา้ฮา้นประจานฮัก อกหักเทอืนี หัวใจ บ่ มทีางออก เจ็บแลว้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

46 สญัญาหนา้ฮา้น เตน้หนา้ฮา้น บุญบา้นเฮา (ซํา) ตา่ย อรทยั √

47 สาวหมอลําสาํนอ้ย โอ..โอ ้โอ..ขอเชญิมาเดอ้อา้ย มาฟังลํา ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

48 สาวกนัตรมึ โอ่ โอ เนียงเอย อา้ยเพงิเคยไดพ้าใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

49 Stand by ทอีา้ยฮัก ยนืคอยแกม้แดง อยู่ทตีําแหน่งอา้ยฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

50 รอเธอทนีวนคร ลาถนิคนจร นวนครทเีคยเคยีงใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

51 นําตาหยาดขา้งพระธาตนุาดนู สองเราเทยีวงานดว้ยกนั วันวันพระธาตุ จนิตหรา พูนลาภ X

52 หลโูตนสายตา คูแ่ฝดโอเอ X

53 ฝากซองกนิดองแฟน ขอบคณุทมีนํีาใจ ยังรักอาลยัยังใหบ้ัตร ศริพิร อําไพพงษ์ √

54 ฮักสาวตําหมากหุ่ง ตํา ตํา ตํา ตอกยําความจน อยู่ขา้งถนน พ ีสะเดดิ √

55 ขอยนืเคยีงขา้ง ละ่นอ้งขอยนืเคยีงขา้งฝากความฮัก ดอกออ้ ทุง่ทอง √

56 แฟนเขาผูส้าวอา้ย เป็นแฟนเขาละ่นอ้นอ้ง ผูส้าวเกา่ชาย มนตแ์คน แกน่คนู √

57 ไอห้นุ่มชมุชน คนจนคอือา้ยวันวาเลนไทนย์ังไปไตห้นู ศร สนิชยั √

58 นําตาหลน่บนทนีอน นําตาหลน่บนขอบเตยีง ตา่ย อรทยั X

59 ไปรักกนัทอีนื..ไดบ้่ ฮักกนัมานานหลายปี แตว่นันนีอ้งหลอยมี ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

60 กนัตรมึ..ลมืบ่ลง โอ่ โอ บองเอย เนียงยังบ่เคยใช ้ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264029 ทําซํา

วันทวีาง 2/6/2564 1 บุญผลา(Cover) บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

2 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่(Cover) เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

3 ซงัไดซ้งัแลว้(Cover) กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

4 ผูห้ญงิหลายมอื(Cover) อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

5 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

6 นอ้งฮักเขา ตอนอา้ยบ่ฮัก นอ้งฮักเขาตอนใด ๋มันจุกเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

7 คนตอบบ่อยู่ (Acoustic Version) พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

8 แคอ่า้ยหวนั(Cover) บ่แมนหาแนวมาว่าให ้บ่แมนว่าบ่เซอืใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

9 หมาวัด(Cover) ไดแ้ตถ่ามเจา้ของสมุอื ว่าเฮาคอืเป็นคน ลําเพลนิ วงศกร √

10 กลบัคําสาหลา่(Cover) คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

11 สเิทนอ้งใหบ้อกแน(Cover) แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

12 หมอนขาด สาดผนืเกา่(Cover) วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

13 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

14 โยนใจใหห้มากนิ(Cover) ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

15 รับของโจร(Cover) ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

16 อา้ยตวัว่าฮักนอ้ง บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

17 ฝากเบงิแนเดอ้(Cover) บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

ลกูทุง่กตีารห์วาน : ฮติตดิหู
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18 รักแทบ้่ไดแ้ปลว่าโง่ ผดิมากไหมทรีักเขาจนหมดใจ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

19 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย(Cover) อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

20 กรณกิาร(์Cover) อยู่กบัความเหงา เหมอืนคนทเีมานําตา มนตแ์คน แกน่คนู √

21 ขอโทษททํีาใหม้ันพัง(Cover) มันบ่คอืเกา่ เฮ็ดจงัใดก๋ะบ่คอืเกา่ เสถยีร ทํามอื √

22 บ่ฮักกะใหห้ลโูตน(Cover) คนบ่ฮูจ้ักกนัรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุง่เงนิ √

23 มันฮักแตเ่จา้ฮูบ้่ (Cover) คํากะเลกิสองคํากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

24 นอ้งไดต้าย อา้ยไดแ้ตง่(Cover) มอืทอีา้ยกนิดอง..นอ้ง นังฮอ้ง..ไห ้ ตกัแตน ชลดา √

25 ฝ้ายผูกแขนเปือนเหงอื(Cover) ฝ้ายผูกแขนเสน้ขาว ทมีันเกา่จนผูส้าวถาม เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

26 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้(่Cover) เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลยีนใจอา้ย ตา่ย อรทยั √

27 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ (Cover) เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

28 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย(Cover) บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

29 เบดิแลว้บอ้...ฮัก(Cover) เคยโพสต ์เคยแท็ก ถงึนอ้งอยู่ประจํา ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

30 ผ่านมาแคใ่หจํ้า เธอแคเ่พยีงหลงทางอา้ยแคย่่างเขา้มา กา้นตอง ทุง่เงนิ √

31 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กบัเธอ(Cover)ใจยังอ่อนแอ ยังแพค้ําว่าคดิถงึ เอนิขวัญ วรัญญา √

32 รักคนโทรมาจังเลย จากวันทรีอ พ.ศ.ทใีจคดิถงึ พ ีสะเดดิ √

33 กรุณาอยู่ในระยะของความคดิถงึ ทวนอกีครงัเอาไหม กตกิาการเป็นแฟนฉัน เปาวล ีพรพมิล √

34 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

35 นําตาหยดยังกด like(Cover) รูเ้ต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได ้ ตา่ย อรทยั √

36 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

37 ถมินอ้งไวต้รงนลีะ่(Cover) อา้ยเมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

38 สาํคญักว่าลมหายใจ เหมอืนเกดิมาเพอืรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

39 ใจสารภาพ แคเ่พยีงสมมุตวิ่าหยุดคบกนั จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

40 ปรญิญาใจ ไดฮ้ักกบัอา้ยเหมอืนใจไดป้รญิญา ศริพิร อําไพพงษ์ √

41 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

42 กอ้นขฟ้ีา(Cover) อยู่ใตฟ้้ากะบ่ไดย้่านฝน ฮักผูล้างคนเลยบ่ เตา๋ ภศูลิป์ √

43 แฟนเก็บ อย่าใหใ้ครรูว้่าเราคบกนั คอืคําทเีธอ ตกัแตน ชลดา √

44 ผัวเกา่ หากว่าเจา้ไดฟั้งเพลงนี ศร สนิชยั √

45 เมยีเกา่ หากว่าอา้ยไดฟั้งเพลงนี หากว่าอา้ยยัง ดอกออ้ ทุง่ทอง √

46 เกดิมาเพอืฮักอา้ย อยากสถิามหัวใจเจา้ของ เป็นหยังตอ้งทน กา้นตอง ทุง่เงนิ √

47 นอ้งมากบัคําว่าใช่ บ่เสยีใจเลย ทเีคยอกหัก เมอืได ้ ไหมไทย ใจตะวัน √

48 เขยีนฝันไวข้า้งฝา เขยีนตดิฝาหอ้งว่าตอ้งสูไ้หว ลกูตอ้งทํา รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

49 โชวเ์บอรไ์ม่โชวใ์จ เห็นแตเ่บอรโ์ชวค์นโทรไม่รูอ้ยู่ไหน ดวงจันทร ์สวุรรณี √

50 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆ เบอรนี์มใีหเ้สมอ หนักใดทใีจ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264036 ทําซํา

วันทวีาง 10/6/2564 1 หา้มตวั ฮัก ฮัก ฮักเธอ แฮงกว่าทวติเตอร์ มนีตรา อนิทริา;OG-ANIC √

2 บักแตงโม โอ.้.นันมันบักแตงโม โอ.้.นันมันบัก วงฮันแนว X

3 งัดถงังัด เตย้ อธบิดนิทร์ X

4 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

5 ปูหนีบอปิี พร จันทพร X

6 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

7 มะลอ่งกอ่งแกง่ พจน ์สายอนิดี X

8 แอวลนัปัด ปรมิ ลายไทย X

9 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √

10 บอกว่านอนแลว้ออนไดไ้ง เอ มหาหงิค;์กอ้ง หว้ยไร่ X

11 คดิฮอด คลา้ยจันทราทอีับแสง ลา้นดวงดาวมดืมน BODYSLAM;ศริพิร อําไพพงษ์ √

12 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบ่สน ฝนตกก็บ่แคร์ หญงิล ีศรจีุมพล √

13 นางฟ้าหนา้รถแห่ เสยีงกลอนสนัน หลงัคาสนัตกึๆ ปลกุใจ เตา๋ ภศูลิป์ √

14 อา้ยสบิ่เบอื ใหญ่ละ่เป็นแสเ่ป็นสาว ยังบ่มผูีบ้่าว ลํายอง หนองหนิห่าว √

15 ซกิงกิ ลําไย ไหทองคํา X

16 สเิอาผูน้ี สหิลอยขายนาแม่มาเปยใ์หเ้จา้ ลําเพลนิ วงศกร √

17 ผูบ้่าวทรงโจร แจ๊ค เด ้ลายไทย อนิดี X

18 คนถอืหมอนยังบ่มี อา้ยถามเจา้แนนอ้งหลา่ เดอืนมถินุา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

19 G P เฮ็ด คยุกนัในแชต็ไดค้ราวหนงึ อา้ยคอืจัง เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

20 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

21 เตา่งอย จนิตหรา พูนลาภ X

22 เดอ๋เดยีงดา่ง ลําไย ไหทองคํา X

23 เมอืไหร่จะทํากบัฉันบา้ง เธอดสูดิ ูดคููน่สี ิเขาเกาะเขาตดิ หญงิล ีศรจีุมพล √

24 บ่หักคา เวา้เรอืงหมากไมม้ันก็มหีลายชนดิ แต่ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

25 หอยกบิกี หอยกบิกีๆ กบิกเีก็บหอยกบิกีๆ ลํายอง หนองหนิห่าว √

26 ปี(จน)ป่น เอ มหาหงิค์ X

27 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีุมพล √

28 ลําซงิสายโสด บ่อยากใหไ้ผเห็นนําตา บ่ใหไ้ผฮู ้ ตกัแตน ชลดา √

29 อย่าไวใ้จทาง อย่าวางใจแฟน เจ็บใจแทบพังแตเ่ฮ็ดหยังบ่ได ้คนทํารา้ย ศริพิร อําไพพงษ์;โจ๊ก SO COOL √

30 ใจสเิพ ลําไย ไหทองคํา X

31 อหีลา่ขาเดง้ จนิตหรา พูนลาภ X

32 ของฮ่าง - X

33 ประสาซําผัว ประสาซาํผัว ฮยึ ประสาซําผัว ประสา ลํายอง หนองหนิห่าว √

34 สาวมอหนิขาว สาวมอหนิขาวปวดรา้วนําตานองหนา้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

35 หนุ่มโคโยตา้ หนุ่มนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ์ ปากไฟ √

36 นักเลงบ่ย่าน ณ เวลานีทหีนา้ฮา้นหมอลํา สถานการณ์ ลําเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

อสีานมว่นคกั ๆ
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37 รถบ่มนํีามัน จ๊อบ เสกสนัต์ X

38 ฮักบา้นๆ เตะ๊ ตระกลูตอ;สายแนน ญาณัจฉรา X

39 ย่านรถไฟชนกนั ทบี่กลา้โทรไปย่อนว่าย่านสายมันซอ้นกนั เบลล ์นภิาดา √

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

41 30 จบีได ้ จะบอกอายุตรง ตรง พไีม่ตอ้งงง หญงิล ีศรจีุมพล √

42 จบีเอาสคิะ เขามแีม่พ่อไปขอเอาส ิทําเหมอืนของฟรี ลํายอง หนองหนิห่าว √

43 โสดแตใ่นเฟซ Like คอืมาหา Like แม่นผูส้าวทางใด๋ สมบูรณ์ ปากไฟ √

44 เจ็บตรงน(ีกดใหน้อ้งแหน่) ลําไย ไหทองคํา X

45 สาดไลโ่สด ฮอดสงกรานตอ์กีแลว้บ่น ีแลว้สไิปไสดี ตกัแตน ชลดา √

46 บ่งดึ บ่ตาย ยังบ่ตาย เมอืคนหมดใจ ศริพิร อําไพพงษ์ √

47 เดยีวปาดว้ยเบอรโ์ทร อย่ามองหนา้เดยีวปาดว้ยเบอรโ์ทร ลํายอง หนองหนิห่าว √

48 สาวเกาหลี ผมซนัสางหลาง คอืจงัแหนงไมไ้ผ่ พ ีสะเดดิ √

49 อนิดขีาดง อา้ยเป็นหละผูบ้่าวบา้นๆ งานบา้นใด๋ ศร สนิชยั √

50 หงษ์ทองคะนองลํา สายลมละก็โชยพัดตอ้ง สาวหงษ์ทองละออกมา ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ X

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264035 ทําซํา

วันทวีาง 10/6/2564 1 วอนหลวงพ่อรวย มนตแ์คน แกน่คนู X

2 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภยั X

3 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

4 ไสว่าสบิ่ถมิกนั กอ้ง หว้ยไร่ X

5 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

6 สญัญานําตาแม่ คอืจังบาปขชีา้งสบูยา เขา้มายําใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

7 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

8 คูค่อง กอ้ง หว้ยไร่ X

9 แผ่นดนิไหวในใจอา้ย ตา้ร ์ตจว. X

10 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

11 ภาวะแทรกซอ้น ออย แสงศลิป์ X

12 แรงกอ้นสดุทา้ย คยุกบัเม็ดเหงอืทกุเมอืยามลา้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

13 มันฮักแตเ่จา้ฮูบ้่ คํากะเลกิสองคํากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

14 คดิฮอดเดอ้ เนม สรุพงศ์ X

15 นักเลงบ่ย่าน ณ เวลานีทหีนา้ฮา้นหมอลํา สถานการณ์ ลําเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

16 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

17 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

18 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

19 เวา้สูฟั่ง ปรชีา ปัดภยั X

20 แพน็้อค ตา้ร ์ตจว. X

21 โรคซมึเหลา้ บ่อยากเหลอืเศษซากความฮัก ใหอุ้กอัง ลําเพลนิ วงศกร √

22 โพสตเ์ขาเจา้เมนต์ ไวใ้จเขา เชอืใจเขาเบดิซอุย่าง ตร ีชยัณรงค์ √

23 รอ้งไหไ้ดไ้หม แซ็ค ชมุแพ X

24 ขดีอันตราย ออย แสงศลิป์ X

25 แคอ่า้ยหวนั บ่แมนหาแนวมาว่าให ้บ่แมนว่าบ่เซอืใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

26 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

27 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

28 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

29 กอ่นสไิป อยู่ซอืซอืเจา้กะมาเฮ็ดแบบน ีอยู่ซอื พ ีสะเดดิ √

30 แรกตงัใจฮัก ปรชีา ปัดภยั X

31 นอ้งมากบัคําว่าใช่ บ่เสยีใจเลย ทเีคยอกหัก เมอืได ้ ไหมไทย ใจตะวัน √

32 อา้ยพามา เขาพาไป โว.่.โว เป็นยอ้นความไวใ้จ เฮ็ดใหอ้า้ย ลําเพลนิ วงศกร X

33 โอล้ะนอ้ กอ้ง หว้ยไร่;feat.ปู่ จ๋าน ลองไมค์ X

34 ลมืคาว เนม สรุพงศ์ X

35 #ขอแท็กแฟนเกา่ ตา้ร ์ตจว. X

36 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

37 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

38 คนอ่อนไหว..กําลงัใจสาํคญัทสีดุ หนักจรงิๆแกว้ตา กบัทกุเวลาทหีายใจอยู่ ไหมไทย ใจตะวัน √

39 สเตตสับ่เคยเปลยีน โพสตฮ์ักเจา้มอืละ่สหีา้เทอื บ่เคยเบอื ไมค ์ภริมยพ์ร √

40 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

41 มันแปลว่าฮัก ไผว่าโงไ่ผว่าบ่เจยีมตวั...กะสา่ง ตร ีชยัณรงค์ √

42 มงึเป็นบา้ติ มงึเป็นบา้ตบิักหัวใจ สฮิักเขาไปใหไ้ด ้ ลําเพลนิ วงศกร √

43 จากไปอย่างสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพอืดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

44 รักจนไม่รูจ้ะรักยังไง มันเกดิอะไร กบัความรักเรา เหมอืนมี พ ีสะเดดิ √

45 มาหยัง ตอนนี (สวนทาง) แซ็ค ชมุแพ X

46 งานแตง่คนจน ขอบคณุทยีังฮักกนั ขอบคณุทยีังบ่ลมื เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

47 สามัญบ่สาํนกึ ทงัๆทใีจ มันทรมาน...เจยีนตาย ตร ีชยัณรงค์ √

48 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบ่แม่นกปัตนัอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก ลําเพลนิ วงศกร √

49 คนถอืหมอนยังบ่มี อา้ยถามเจา้แนนอ้งหลา่ เดอืนมถินุา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

50 G P เฮ็ด คยุกนัในแชต็ไดค้ราวหนงึ อา้ยคอืจัง เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264038 ทําซํา

วันทวีาง 10/6/2564 1 ดอกฟ้า ฉันแคค่นธรรมดา รูด้วี่าตอ้งทําใจ LABANOON √

2 คนตวัเล็ก ฉันเคยคดิว่าโลกใบน ีมันกวา้งเกนิไป POTATO √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

ลกูทุง่ฮติมหาศาล หนุม่เสยีงทอง
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

Top Hit ตดิชารต์ No. 1 Rock
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3 ฟ้าไม่เป็นใจ รักแทจ้รงิๆมันควรเป็นยังไง ฉันไม่เคย CLASH;Boy LOMOSONIC √

4 แลกมาดว้ยความโง่ ฉัน..ไม่ใชค่นทเีธอฝัน ฉันรูถ้งึความจรงิ บอย Peacemaker √

5 จุดแวะพัก (.5) เมอืไรทเีธอเหนือยลา้ เจ็บปวด GETSUNOVA √

6 ระยะเพอืน (socialdistancing) การเป็นเพอืนทแีสนด ีไม่ไดด้เีสมอไป HYE √

7 ดงึดนั ฉันก็รักเธอมาตงันานแลว้ และก็รักเธอมาก COCKTAIL;ตกั ศริพิร √

8 ตายเปลา่ ตอ้งว่ายในนําลําพัง ไดเ้ห็นเธอเป็นประจํา LABANOON;GUNGUN √

9 อกีนานไหม กคีรงัทบีอก หัวใจใหพ้อ กคีรงัทบีอก หนุ่ม กะลา √

10 รักครังสดุทา้ย(MY MAGNET) ก็เคยตอ้งทรมานกบัการทตีอ้งเรมิใหม่ LOMOSONIC √

11 ดวงเดอืน คนืนีจันทรส์ว่าง แตใ่จฉันมันอา้งวา้ง JOEY √

12 คนเดมิ ทไีม่เหมอืนเดมิ (who are youอยู่ๆตนืขนึมาก็เหมอืนเธอเปลยีนไป GETSUNOVA √

13 ใจ(ไม)่รา้ย อยากใหม้ันชนิ แตม่ันก็ยังไม่ชนิสกัที Yes'sir Days √

14 รักใหต้าย อยากพบเจอ เธอบอกว่าเธออยากเจอ KLEAR √

15 บอก เธอคงเหนอืยใชม่ัย เรอืงรักระหว่างเรา CLASH √

16 สบายดหีรอื ก็ไม่ไดเ้จอไดค้ยุตงันาน ก็ไม่รู ้ หนุ่ม กะลา √

17 เตลดิ ZEAL X

18 แคเ่ราไม่ไดร้ักกนั INDIGO X

19 ไม่ไดเ้กดิมาเพอืยอมแพ ้(Ost.ลา่ทา้ชนทางทตีวัฉันเดนิแมเ้ป็นเสน้ทางทมีองเห็น Kwang ABnormal √

20 อย่ากลบัไป ลมืตาขนึมาพรอ้มหยดนําตา Big Ass √

21 ทผี่านมา YERM X

22 Hello Mama You may be happy with the skyscraper Taitosmith √

23 ฤดกูาล ฤดกูาลกําลงัจะผันผ่าน พัดพายุทมีอีอกไป 25 Hours √

24 ถา้วันนันฉันกอดเธอไว ้ ความทรงจํา ยอ้นคนืวันเหลา่นันใหห้วนมา Clockwork Motionless √

25 กรรม ทรีัก มอีะไรในใจหรอืเปลา่ ทําไมเธอ นครนิทร ์กงิศกัดิ √

26 จดหมายจากวันวาน ผ่านมาเนนินาน แตก่็ไม่นาน.. PARADOX √

27 ถา้ฉันเป็นแม่เธอ เหมอืนว่าเราแปลงร่างเมอืเรา online การ KLEAR √

28 ไม่แกต่าย ถงึวันหนงึ ไม่มใีครจะคา้นเวลา ตอ้ง BODYSLAM;Joey boy √

29 คนป่าไดปื้น ตอนทมีคีวามรักนันฉันภกัดเีสมอมา THE MOUSSES √

30 อรุณ วันเวลาทไีม่มเีธอ ความเงยีบเหงาทฉัีน POTATO √

31 บังขายถวั อนีีเดนิทางจากอนิเดยี ทงิลกูทงิเมยี Taitosmith √

32 คําขอคนเจ็บ สงกรานต ์รังสรรค์ X

33 สองใจ (ล.เรงิรติา) เธอรักเขาหรอืเธอสงสาร เธอรักฉัน SDF;มาตงั ระดบัดาว √

34 ดมื ฉันรูแ้ลว้ ทเีรานัดกนั เพอืมาบอกลา The Yers √

35 ความคดิถงึทสีง่ไปไม่ถงึ ตงัแตว่ันทเีธอ อยากเดนิ จากไป เพราะใจ Paper Planes √

36 ขออภยั ฉันเชอืในความรักว่ามันยังสวย แมว้่า 25 Hours √

37 ยอมแพ ้(Surrender) เมอืรักไม่ใชก่ารแขง่ขนั มันจบตงัแต่ LOMOSONIC √

38 อย่าบอกว่ารัก หนาวเหลอืเกนิ ฉันหนาวหัวใจ ฟักแฟง √

39 สงิแทนใจ ของของเธอ ทเีก็บไว ้บางอารมณ์ Retrospect √

40 ไหนว่าจะไม่หลอกกนั เธอบอกว่าวันน ีเป็นวันทสีวยงาม SQWEEZ ANIMAL;WHITE ROSE √

41 หัวใจเตน้ชา้ลง(Acoustic Version) ถามตวัเองเสมอ หากวันทเีธอตอ้งไปจากกนั PARATA √

42 เหมอืนทเีคยเป็นมา วันทฟ้ีามดืมน ชวีติเธอเดนิหลงทาง Big Ass √

43 ไหนว่าดี เธอบอกเหตผุลใหฉั้นเขา้ใจ แตค่อืเหตุ NOS √

44 เป็นหมา รอบนจีะเลกิกบัมันจรงิๆ ไม่ใชร่อบแรกที นงิหน่อง Pancake √

45 จุดทชีดัยงิโฟกสัก็ยงิเบลอ(Got a Senseฉันมคีวามรูส้กึ ว่าพายุกําลงัเขา้มา อพารต์เมนตค์ณุป้า;Yellow Fang √

46 ทําดไีม่เคยจํา หัวใจคนเราไม่นานก็ลมื รอ้งขออะไร COCKTAIL √

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

48 ยังไงก็โดน อย่ามาซํา อย่ามายํา โตโน่ ภาคนิ คําวลิยัศกัด ิ √

49 ORAL I Don t Give a Fuck!!! เหนอืยจะฟัง Sweet Mullet √

50 นําลาย เพยีงแคเ่ธอสบตา เพยีงแคเ่ธอผ่านมา SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264028 ทําซํา

วันทวีาง 10/6/2564 1 อยากจะบอกใครสกัคน หนใดทใีจเหงา ทกุคราวทเีราทอ้ ไมโคร √

2 คํามักง่าย คําเดยีวทเีธอ คงเคยใชบ้่อยเกนิไป บลิล ีโอแกน √

3 ไม่เป็นไรเลย ไม่เป็นไรบอกเลย นูโว √

4 แผลในใจ วันเวลากบัความไวใ้จกบัชวีติผูช้าย อําพล ลําพูน(หนุ่ย) √

5 ยงิใกลย้งิเจ็บ จากคนคนทเีคยมใีจกนัอยู่ ศกัดา พัทธสมีา;อนิคา √

6 สดุฤทธสิดุเดช ตอบตอบมาหน่อย ใหม่ เจรญิปุระ √

7 พลกิล็อค จะไม่รักก็ไม่บอก หลอก ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

8 พรกิขหีนู เผ็ดจรงิจรงิ เลยนะตวัแคนี่ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

9 อกีนดินงึ เบยีดเขา้มาซเิธอ ศรัณย่า สง่เสรมิสวัสด ิ √

10 ขอเพยีงทพีักใจ เดนิอยู่กลางลมฝน มาลวีัลย ์เจมน่ีา √

11 ขอเป็นคนของเธอ จากวันทพีบกนั จากวันทพีบเธอ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

12 ผดิอะไรหรอื รูก้็แตเ่พยีง เธอคดิจะเดนิไป ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

13 ฟ้ากบัตะวัน ฟ้า เมอืยามดวงตะวันนันลาไป นัท มเีรยี √

14 รบกวนมารักกนั (มารักกนัเถอะ) ก็อยากมใีครสกัคน ทาทา ยัง √

15 กะโปโล ก็เกดิตามเธอไม่กวีันหรอก นโิคล เทรโิอ √

16 กองไว ้ ทแีลว้มา เธอไม่เคยดแูลหัวใจ เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

17 เธอปันใจ หัวใจสลายเมอืเธอเดนิไปกบัเขา อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

18 หมากเกมนี หากลมืฉันไดไ้ม่ลําบาก ศกัดา พัทธสมีา;อนิคา √

19 หนักเกนิไปแลว้ เหนอืยลา้มาเทา่ไร หัวใจตอ้งสูม้า ใหม่ เจรญิปุระ √

20 ฉันรู ้ ฉันรูเ้ธอมอีดตีในใจ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

21 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเ้ลย ไมโคร √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
Superstar ลา้นตลบั
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22 เป็นอย่างงตีงัแตเ่กดิเลย ใครเป็นอย่างเรา คงตอ้งรูว้่า นูโว √

23 เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม ใครจะมสีตางคก์็มไีป ใครจะไป บลิล ีโอแกน √

24 กุม้ใจ ไม่รูไ้ปโกรธใครมา ไม่พูดไม่จา อัสนี โชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

25 เสยีมยั ดใูจกนัก็มาแลว้นานวัน อําพล ลําพูน(หนุ่ย) √

26 ฝากเลยีง โอ๊ะๆๆโอว้ๆๆใจเรานันชกัจะยังไง เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

27 ไม่รัก...ก็บา้ เดมิทเีดยีวไม่เคยสนใจ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

28 อย่าทํา อย่าทํา บอกคนน ีและบอกกบัคนนัน นัท มเีรยี √

29 ประวัตศิาสตร์ แตก่อ่นอาจจะตอ้งยอม ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

30 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองนันยังไม่แน่ใจ ทาทา ยัง √

31 พอแลว้ พอแลว้ เพยีงพอแลว้ ตดัใจเสยี นโิคล เทรโิอ √

32 สงสารกนัหน่อย ในวันทเีธอเลกิไป มาลวีัลย ์เจมน่ีา √

33 นอ้ยไปอกีหรอื นอ้ยไปอกีหรอืทใีห ้ ศรัณย่า สง่เสรมิสวัสด ิ √

34 หมอกหรอืควัน หมอกจางๆ และควันคลา้ยกนัจนบางทไีม่อาจรู ้ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

35 รักแลว้รักเลย เมอืมแีตฉั่นและเธอตลอดมา ใหม่ เจรญิปุระ √

36 นาททียีงิใหญ่ บนทางเดนิ อาจไม่มทีางไหน ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

37 ตอ่ไปนีนะ ฉันรูว้่าเธอก็อาจรําคาญ เวลาทเีจอ นโิคล เทรโิอ √

38 เธอไม่เคยถาม เก็บมานานแสนนาน สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

39 เจ็บไปเจ็บมา อยู่กบัเธอแลว้เหนอืยกบัความเรอืยเปือย เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

40 สองเวลา ถงึแมเ้ราจะห่างกนัไป ศรัณย่า สง่เสรมิสวัสด ิ √

41 เล็ก ๆ นอ้ย ๆ เรามกีนัแคเ่พยีงสองคน มาลวีัลย ์เจมน่ีา;ไพบูลยเ์กยีรต ิเขยีวแกว้(ปัน √

42 เหลวไหล มาแลว้ยังดกีว่ามาชา้ มาชา้ยังดกีว่า ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

43 บุษบา คณุคะ เราเคยเจอ เคยเดนิมาชนกนั นโิคล เทรโิอ √

44 ไม่อยากรัก (คนทไีม่อยากรักเรา) ไม่อยากรักคนทไีม่อยากรักเรา สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

45 นนิจา แปลกจรงิจรงิเลย ก็อยู่ ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

46 โอ๊ะ...โอ๊ย ถกูบังคบัและก็ขูเ่สมอ ทาทา ยัง √

47 ว่างเมอืไรมาอกีนะ ว่างเมอืไรก็มาอกีนะ นัท มเีรยี √

48 ไม่อยากจะเชอืเลย ในวันทเีรา มคีํารําลา ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

49 เหนอืยไหม เจอะเธอทกุทกุครงั พรอ้มรอยนําตา ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

50 ตอ่ไปนีไม่มใีคร เพราะฉันรูด้วี่าคง ใหม่ เจรญิปุระ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0164009 ทําซํา

วันทวีาง 17/6/2564 1 ไม่มเีธอ(กลอ่งดวงใจ)vs dj manits nไม่ๆๆๆ ไม่ๆๆๆ โอไ้ม่มเีธอ โอไ้ม่มเีธอ PARADOX √

2 โป๊ะเชะ โป๊ะเชะ โป๊ะเชะ โป๊ะเชะ เย.. เย.. PARADOX √

3 หลมุศพปลาวาฬ ดวงอาทติยล์วงหลอกจันทรา ในความฝัน PARADOX √

4 รถไฟขบวนแห่งความฝัน เพอืนเอย..ฝันของเธออยู่แห่งใด? PARADOX √

5 มสิไซล(์โรงงานผลติความเกลยีดชงั) อยู่ดว้ยความ...กระวนกระวาย PARADOX √

6 ฤดฝูน ในวันทฝีนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดว้ยนําตา PARADOX √

7 ขเีมา ใครๆก็เรยีกว่าขเีมา ใครๆก็ว่าฉันขเีมา PARADOX √

8 หรรษาราตรี Shake your body Sahake your body PARADOX √

9 ดาวเสาร์ เบอืแลว้ ทตีอ้งอดทน จําเจ PARADOX √

10 ลาออก นังทํางาน หลายปี ยังไม่ไปไหน PARADOX √

11 บะหมกีงึสาํเร็จรูป การเดนิทาง...เพอ้ฝัน ตามแสงสว่าง PARADOX √

12 มาโซคสิม(์หยดเทยีนแห่งความปรารถนาโลกทโีรคจติ โลกทซีาดสิม์ PARADOX √

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

14 ปรสติ ในวันทโีลกเสอืมโทรม... PARADOX √

15 The game วนเวยีนโวยวายไปกบัเกมส.์.. PARADOX √

16 จดหมายจากวันวาน ผ่านมาเนนินาน แตก่็ไม่นาน.. PARADOX √

17 พรุ่งนี unplugged ไม่รูว้่าวันพรุ่งน ีไม่รูต้อ้งนานแคไ่หน PARADOX √

18 ลอง อย่ามัวแตค่ดิ อย่ามัวแตฝั่น ยังไม่ไดล้อง PARADOX √

19 กนิเนอืนางเงอืก ควักเอามดีขนึมา เหมอืนกบัในนยิาย PARADOX √

20 เพดาน เคา้มคีวามสขุไปแลว้ เธอควรดใีจ PARADOX √

21 หอ้งดบัจติ ทรมาน..กบัรักทฉัีนทําทกุอย่าง PARADOX √

22 วันใหม่ มากมาย..ชวีติมันอาจจะรา้ย รา้ยกาจ PARADOX √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264031 ทําซํา

วันทวีาง 17/6/2564 1 คําเวา้สูข่วัญ เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √

2 กฎแห่งชาํ โลกใบนี มคํีาว่ากฎตามธรรมชาติ ตา่ย อรทยั √

3 คนนผีัวเฮา เฮาบ่ไดโ้ง่ เฮาฮูว้่าโตคดึหยัง สเิวา้สู่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

4 สเิอาผัวใหม่ เมอืย...กะบ่ฮูส้บิอกกบัไผ เขา้นอน ดอกออ้ ทุง่ทอง √

5 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

6 เอนิชอืเขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

7 ของอา้ยหรอืของถมิ อา้ยคอืหลอ่แทเ้ด ้อา้ยคอืดแีทน้อ้ เวยีง นฤมล √

8 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

9 นักเลงบ่ย่าน ณ เวลานีทหีนา้ฮา้นหมอลํา สถานการณ์ ลําเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

10 คนถอืหมอนยังบ่มี อา้ยถามเจา้แนนอ้งหลา่ เดอืนมถินุา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

11 เลว ออย แสงศลิป์ X

12 เซ ตา้ร ์ตจว. X

13 ขยีา2019 เตะ๊ ตระกลูตอ X

14 สเตตสับ่เคยเปลยีน โพสตฮ์ักเจา้มอืละ่สหีา้เทอื บ่เคยเบอื ไมค ์ภริมยพ์ร √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
PARADOX Before Sunrise After Sunset

รวมฮติเพลงดงัสดุคุม้ ลกูทุง่ Vol.12

หนา้ 9/11



15 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลยีนใจอา้ย ตา่ย อรทยั √

16 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

17 ยังใหห้น่อยไปอกีบอ้ อยากหอมแกม้กะใหแ้ลว้ อยากเฮ็ดหยังกะให ้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

18 ทนความเจ็บบ่ไหว คะแนน นัจนันท์ X

19 อย่าเวา้ใหน้อ้งซงัหลาย อ๋อมแอ๋ม ปิยธดิา X

20 ทอ่งไดท้กุคํา จําไดท้กุครัง ตงัแตม่อื ทอีา้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอนิขวัญ วรัญญา √

21 มงึเป็นบา้ติ มงึเป็นบา้ตบิักหัวใจ สฮิักเขาไปใหไ้ด ้ ลําเพลนิ วงศกร √

22 จากไปอย่างสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพอืดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

23 อา้ยจนคนมเีงนิ เตะ๊ ตระกลูตอ X

24 น่าฮักหนา้ฮา้น กุง้ สภุาพร สายรักษ์;ออย แสงศลิป์ X

25 นางฟ้าหนา้รถแห่ เสยีงกลอนสนัน หลงัคาสนัตกึๆ ปลกุใจ เตา๋ ภศูลิป์ √

26 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้่าเวา้บ่ออกเป็นจัง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

27 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

28 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

29 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

30 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

31 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

32 สาดไลโ่สด ฮอดสงกรานตอ์กีแลว้บ่น ีแลว้สไิปไสดี ตกัแตน ชลดา √

33 บ่งดึจักเม็ด(Cover) นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด มวิส ์อรภสัญาน ์สกุใส √

34 ปี(จน)ป่น เอ มหาหงิค์ X

35 แคค่นืเดยีว เป้ รอ้ยเอ็ด X

36 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

37 นลินัดอน คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวัน ตา่ย อรทยั √

38 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

39 ถมินอ้งไวต้รงนลีะ่ อา้ยเมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ตกัแตน ชลดา √

40 บ่น่าเฮ็ดกนัดอก(Cover) น่าสบิอกว่าจบ น่าสบิอกว่าเซาคบกนัโลด แสน (นากา) √

41 มันแปลว่าฮัก ไผว่าโงไ่ผว่าบ่เจยีมตวั...กะสา่ง ตร ีชยัณรงค์ √

42 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

43 รูไ้ส(้Cover) ขอบคณุจรงิๆทเีธอยังคงคดิถงึกนั มวิส ์อรภสัญาน ์สกุใส √

44 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

45 ผูบ้่าวนนิจา มอืสมิากะมา มอืสหิายกะหาย ตา่ย อรทยั √

46 มแีฮงใจ แคอ่ยากไดย้นิคําว่าฮักเธอสเิบอืกนับ่นอ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

47 ไปเลน่ตรงโนน้ รักทเีธอใหม้า รูว้่ามันไม่จรงิ เปาวล ีพรพมิล √

48 มักอา้ยหลายเดอ้ เฮ็ดตาสมัตาหวานหลอกลอ่ใหน้อ้งตายใจ มนีตรา อนิทริา X

49 ฝนฮวยดอกจาน(Cover) ฝนฮวยดอกจาน ทุง่นาบา้นเฮา กา้นตอง ทุง่เงนิ √

50 เคงิใจ (Cover) สบิบา้นสา่ หา้บา้นลอื ว่าอา้ยบ่คอืเกา่ ตร ีชยัณรงค์ √

51 ไปฮักกนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอนื ทไีดแ้ตย่นืแนม ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

52 คําเวา้สูข่วัญ เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √

53 กลบัไปก็เป็นสาํรอง อา้ยวดิโีอคอล มาออ้นมางอ้ ตา่ย อรทยั √

54 ทอ่งไดท้กุคํา จําไดท้กุครัง ตงัแตม่อื ทอีา้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอนิขวัญ วรัญญา √

55 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

56 มงึเป็นบา้ติ มงึเป็นบา้ตบิักหัวใจ สฮิักเขาไปใหไ้ด ้ ลําเพลนิ วงศกร √

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

58 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

59 บ่ตอ้งยอื บกิไบด ์สายลํา X

60 บ่เป็นหยัง กอ้ง หว้ยไร่ X

61 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

62 นอ้งฮักเขา ตอนอา้ยบ่ฮัก นอ้งฮักเขาตอนใด ๋มันจุกเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

63 สาดไลโ่สด ฮอดสงกรานตอ์กีแลว้บ่น ีแลว้สไิปไสดี ตกัแตน ชลดา √

64 เดอ๋เดยีงดา่ง ลําไย ไหทองคํา X

65 สายร็อคสายลํา จนิตหรา พูนลาภ X

66 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

67 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

68 ภกัดทีเีจ็บ จนิตหรา พูนลาภ X

69 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อย่า...อย่ามาเวา้เถาะว่ายังคอืเกา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

70 ฝากพรุ่งนไีวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้่ว่า..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทยั √

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

72 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

73 เตย้ฟ้าผ่า เอา้มา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากนั ศริพิร อําไพพงษ์ √

74 หาหมอ จนิตหรา พูนลาภ X

75 สอ่หลอ่แสแ่หล่ มอืนีเซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟังเพลงฮา้นเกา่ ตกัแตน ชลดา √

76 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

77 ไสว่าสบิ่ถมิกนั กอ้ง หว้ยไร่ X

78 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

79 ฮักหลาย อา้ยกะละ่บ่เซาตวั นอ้งกะละ่บ่เซาโง่ ตา่ย อรทยั √

80 ใหน้อ้งตายกอ่นบอ้ จนิตหรา พูนลาภ X

81 ยังจํา..ทกุสงิทเีธอลมื ถอยมาไกลดงึตวัอา้ย ตงัแตว่ันอกหัก มนตแ์คน แกน่คนู √

82 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อําไพพงษ์ √

83 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

84 ผูส้าวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

85 อหีลา่ขาเดง้ จนิตหรา พูนลาภ X

86 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √
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87 ชวีติดดีี จัด จา้ ดา ดดั จัด จัด หญงิล ีศรจีุมพล √

88 เพราะโลกนไีม่มใีครแทนเธอได ้ ดงัฟ้ามดีวงตะวันคอืใจพนัีนทมีแีตเ่ธอ ไมค ์ภริมยพ์ร √

89 เปลยีนความตงัใจของนอ้งไดบ้่ ขณะทอีา้ยอ่านขอ้ความนี นอ้งไดม้า ศริพิร อําไพพงษ์ √

90 ฝืนใจหน่อยไดไ้หม แคม่องตาก็รูว้่าเธอเปลยีนไป ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

91 ไม่รอ้งไห ้ไม่ใชไ่ม่เจ็บ เจ็บแคไ่หน ตอ้งยอมแคไ่หน ใครเขา ตา่ย อรทยั √

92 ใหเ้ขาไปหรอืใหอ้า้ยเจ็บ ซอยถามหัวใจเจา้ใหอ้า้ยแหน่ ว่ายังแคร์ มนตแ์คน แกน่คนู √

93 ผ่านมาแคใ่หจํ้า เธอแคเ่พยีงหลงทางอา้ยแคย่่างเขา้มา กา้นตอง ทุง่เงนิ √

94 กะฮักคอืเกา่ บกิไบด ์สายลํา X

95 หมอนใบเกา่ ทตีรงนเีคยมสีองเฮา เคยเป็นเงา อดี ศภุกร พัดศรี X

96 สอ่ยกลบัมาเฮ็ดใหล้มื ยามมใีจ เจา้กะเฮ็ดใหฮ้ัก ยามเซาฮัก เสถยีร ทํามอื √

97 ถมินอ้งไวต้รงนลีะ่ อา้ยเมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

98 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

99 เตา่งอย จนิตหรา พูนลาภ X

100 เมอืไหร่จะทํากบัฉันบา้ง เธอดสูดิ ูดคููน่สี ิเขาเกาะเขาตดิ หญงิล ีศรจีุมพล √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0564037 ทําซํา

วันทวีาง 24/6/2564 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 G0164016 ทําซํา

วันทวีาง 24/6/2564 1 เชดิสงิโต ปีนขนึฟ้า เพอืไปใหถ้งึ ทจีุดหมาย Big Ass √

2 เพลงรักของคนแพ ้ มันคอืความหมายของเสน้ขอบฟ้า Big Ass √

3 รักเหอะ ยังตอ้งเดนิทางอกีแสนไกลยังตอ้งเดยีวดาย Big Ass √

4 Gu ไม่ Ru ใครมันจะไปรู ้ในทกุๆสงิ โลกมันลกึลบั Big Ass √

5 เหมอืนทเีคยเป็นมา วันทฟ้ีามดืมน ชวีติเธอเดนิหลงทาง Big Ass √

6 No Hero เหมอืนละคร ทมีาถงึตอนสดุทา้ย ตอ้งมี Big Ass √

7 ไม่เดยีงสา สง่ยมิใหค้วามทรงจําดีๆ  ทมีใีหก้นั Big Ass √

8 บนิเขา้กองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จติใจ Big Ass √

9 แคค่ําคม มันเกดิอะไร กบัความทรงจํา อดตียังอยู่ Big Ass √

10 ไมข้ดีไฟ ทกุคนตา่งเป็นคนด ีก็เชอือย่างนันมา Big Ass √

11 คงไม่เป็นไร กลีมฝนทพีัดทเีลยผ่าน กวีันและคนื Big Ass √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0164062 ทําซํา

วันทวีาง 24/6/2564 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 √

6 A little thing โอเค โอเคคนืนีมแีคส่องเรา ไม่ตอ้ง เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

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

8 It s my turn ฉันรูว้่าเธอดเีทา่ไหร่ และรูว้่าเธอก็ เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

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

10 CALL ระหว่างทนัีงถอนหายใจในตอนนี เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
BoxSet CD Peck Palitchoke / A Littl

Big ASS /The Lion

Boxset Cassette+Playey ชุด A Little
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