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เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264012 ทําซํา

วันทวีาง 4/3/2564 1 ดงึดนั ฉันก็รักเธอมาตงันานแลว้ และก็รักเธอมาก COCKTAIL;ตกั ศริพิร √

2 วันนันของพ ีวันนีของนอ้ง ก็ภาวนาว่าจะมใีครใหก้อด พอเจอทไีรก็ CLASH;พงษ์สทิธ ิคําภรี์ √

3 ตายเปลา่ ตอ้งว่ายในนําลําพัง ไดเ้ห็นเธอเป็นประจํา LABANOON;GUNGUN √

4 ไปไม่ถงึ สง่รอยยมิใหเ้ธอทงัทหีัวใจยังสนัไหว Big Ass;Wanyai √

5 บอก เธอคงเหนอืยใชม่ัย เรอืงรักระหว่างเรา CLASH √

6 ยังไม่ถงึเวลา(TIMING) ฉันแคเ่ผลอไป กบัแสงไฟในคนืทสีบัสน LOMOSONIC √

7 ยังคงสวยงาม เปรยีบความรัก เรอืงเราสองคน เป็นเหมอืน Tilly Birds √

8 ขวัญเอยขวัญมา คําคนืมดืมนลงครงัใด ทําฉันหัวใจไหวหวัน ปาลม์มี √

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

10 ตามตะวัน เดนิตามดวงตะวันไป หมายจะตามไปใหท้นั หนุ่ม กะลา;แอ๊ด คาราบาว √

11 ความหมาย เออืมควา้ เก็บดวงดาวหมดฟ้า ครอบครอง BODYSLAM √

12 ทํานองทมีเีธอ หากชวีติคอืทํานองของบทเพลง เปรยีบตวัฉัน POTATO √

13 เสมอตลอดมา ครงัเมอืนานมาแลว้ เธอกบัฉันเคยคยุ KLEAR √

14 ลมืว่าตอ้งลมื(forgot to forget) เธอและฉันเราโอบกอดกนั ในคนืวัน GETSUNOVA √

15 อกีนานไหม กคีรงัทบีอก หัวใจใหพ้อ กคีรงัทบีอก หนุ่ม กะลา √

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

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

18 ฝนตกไหม ในคนืทฝีนโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี Three Man Down √

19 ไม่เป็นไร ทพีูดว่ารักไป คดิว่าใจเราตรงกนั แตเ่ธอ LingRom √

20 ลบเลอืน แมว้่าสวยงาม ก็เป็นไดแ้คค่วามหลงั Fool Step √

21 หรอื/OR SLUR X

22 คนเดมิ ทไีม่เหมอืนเดมิ (who are youอยู่ๆตนืขนึมาก็เหมอืนเธอเปลยีนไป GETSUNOVA √

23 รักใหต้าย อยากพบเจอ เธอบอกว่าเธออยากเจอ KLEAR √

24 ปลอ่ย ปลอ่ยความคดิ ทงิไวใ้หใ้จไม่ตอ้งคดิ หนุ่ม กะลา √

25 ยังคง อยากจับมอืเธอมาวางไวต้รงหัวใจ ในวันที POTATO √

26 ถา้วันนันฉันกอดเธอไว ้ ความทรงจํา ยอ้นคนืวันเหลา่นันใหห้วนมา Clockwork Motionless √

27 ฝันถงึแฟนเกา่ ในกลางดกึคนืหนงึฉันฝันถงึเธอ ภาพเธอยัง Three Man Down √

28 อย่างนอ้ยก็มากพอ เคา้อาจจะมองเธอไม่ด ีตดัสนิว่าเธอ GETSUNOVA;นอ้ย วงพรู กฤษดา แคลปป์ √

29 ใหค้วามลบัมันตายไปกบัตวัฉัน ผดิทฉัีนคดิเกนิเลยกบัเธอ ก็รูว้่า KLEAR √

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

31 รักครังสดุทา้ย(MY MAGNET) ก็เคยตอ้งทรมานกบัการทตีอ้งเรมิใหม่ LOMOSONIC √

32 สบายดหีรอื ก็ไม่ไดเ้จอไดค้ยุตงันาน ก็ไม่รู ้ หนุ่ม กะลา √

33 ORANGE SILLY FOOLS (วงใหม)่ X

34 ครงึฝัน DAX ROCK RIDER X

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

36 ถา้ฉันเป็นเขา INDIGO X

37 ระบาย รอ้งเธอจงรอ้งมา..ใหนํ้าตาไหลรนิจนชนิ Yes'sir Days √

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

39 คนไม่มหีัวใจ มองดเูหมอืนกบัคนทวัไป ทยีังพอหายใจ ปัน Basher √

40 ฆา่คนดว้ยมอืเปลา่ คนเราบทจะทงิกนัไป ทําไมง่ายลงทกุวัน Big Ass √

41 ไม่ไดไ้ปตอ่ มันเหลอืเพยีงความรัก ใหเ้ราไดก้อดไว ้ Fool Step √

42 ไม่ไหวอย่าฝืน น่าจะจบกนัไปตงันาน จะไดเ้จ็บตงัแต่ พลพล √

43 ลมืกนัแลว้หรอืยัง ลมืกนัแลว้หรอืยัง ตอนนีเธอทําอะไร 25 Hours √

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

45 ชวีติหลงัเอ่ยคําลา เพลงเดมิๆ ทเีดมิๆ ความทรงจํา ของเรา Sweet Mullet √

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

47 โรคาภวิัตน ์(Localization) อโรคยา ปรมา โรคาภวิัตน ์อโรคยา ปรมา อพารต์เมนตค์ณุป้า √

48 บังขายถวั อนีีเดนิทางจากอนิเดยี ทงิลกูทงิเมยี Taitosmith √

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

50 คนขอี่อย(FLIRT!) หากว่าความคดิถงึไม่เคยมคีวามหมาย LOMOSONIC √

51 เดลเิวอรี อยากจะกนิอะไรด ีฉันคนนจีะซอืมา LABANOON √

52 เป็นหมา รอบนจีะเลกิกบัมันจรงิๆ ไม่ใชร่อบแรกที นงิหน่อง Pancake √

53 ขอดกูอ่น ทผี่านมาหัวใจ เคยเจ็บชาํเทา่ไหร่ ยังจํา THE MOUSSES √

54 ดวงใจ เธอเปรยีบดงัเสมอืนดวงใจ ตามตดิตรงีแนบชดิ ปาลม์มี √

55 เลอืกคนทเีขารักเรา เธอมาถามว่าเหนอืยไหม ทตีอ้งคอยซบันําตา Three Man Down √

56 ยมิ บังเอญิมเีรอืงราวใหส้นัไปทงัหัวใจ INSTINCT √

57 ไม่เขา้ทา่ อาจคลา้ยดงัคนลอยชาย ดชูา่งไรจุ้ดหมาย BODYSLAM √

58 แดงกบัเขยีว หยงิทะนงองอาจในวถิ ีแบกศกัดศิรคีาํคอ Taitosmith √

59 ไม่มอีะไรตอ้งกลวั ชวีติมันไม่ไดง่้ายดาย ตรากตรําตอ้งทํา CLASH;ฟักกลงิ ฮโีร่ √

60 149.6 ขอบคณุระยะทาง ทไีกลกําลงัพอด ีใหโ้ลกนี BODYSLAM √

รายชอือลับมัเพลง

ประจําเดอืน มนีาคม พ.ศ.2564
หมายเหตุ * : เอกสารฉบบันไีมส่ามารถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธไิด้

คําขนึตน้ ชอืศลิปินชอืเพลง
เพลงฮติลา้นเลา่ ร็อคลา้นววิ
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เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264010 ทําซํา

วันทวีาง 4/3/2564 1 ผัวมา กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

2 ผัวเผลอแลว้เจอกนั บัวผัน ทงัโส X

3 ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง X

4 แอวลนัปัด ปรมิ ลายไทย X

5 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบ่สน ฝนตกก็บ่แคร์ หญงิล ีศรจีุมพล √

6 เดอ๋เดยีงดา่ง ลําไย ไหทองคํา X

7 ชวีติหมอลํา 2019 แฟ้ม บุญมา X

8 กลนิลาบทสีลีม ผูเ้ฒา่เพนิว่าหม่องใด ๋ทใีดม๋กีลบิลาบ ตร ีชยัณรงค;์เบยีร ์พรอ้มพงษ์;มนตแ์คน แกน่คนู √

9 สาวใหญ่มักม่วน อายุเลขสแีลว้แตเ่รอืงแอวยังเด็ด ศริพิร อําไพพงษ์ √

10 ครางชอือา้ยแน ศรจีันทร ์วสี;ีตา้ร ์เพ็ญนภา แนบชดิ X

11 ปลอ่ยนําใสน่านอ้ง เพชร สหรัตน;์แพรวพราว แสงทอง X

12 เจ็บตรงน(ีกดใหน้อ้งแหน่) ลําไย ไหทองคํา X

13 ลําซงิสายโสด บ่อยากใหไ้ผเห็นนําตา บ่ใหไ้ผฮู ้ ตกัแตน ชลดา √

14 อา้ยสบิ่เบอื ใหญ่ละ่เป็นแสเ่ป็นสาว ยังบ่มผูีบ้่าว ลํายอง หนองหนิห่าว √

15 สาวมอหนิขาว สาวมอหนิขาวปวดรา้วนําตานองหนา้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

16 เตย้ฟ้าผ่า เอา้มา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากนั ศริพิร อําไพพงษ์ √

17 เตย้ลาหนา้เฟส กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

18 เสอืฮอ้งไห ้ คูแ่ฝดโอเอ X

19 ไปรวยเอาดาบหนา้ โอ่ย..นอ้ ยอ้นความจนมาบบีเคน้ มนตแ์คน แกน่คนู √

20 โลโซโบวร์ัก ละ่คดึหยังหลายใหม้ันยาก สาวกคนอกหัก ศริพิร อําไพพงษ์ √

21 ถงึเหงาก็ไม่เอาผัวใคร แพรวพราว แสงทอง X

22 คดิฮอดผูบ้่าวสะแบง ยามเมอืฟ้าคําแลง หอมดอกสะแบงแดง กา้นตอง ทุง่เงนิ √

23 รอยเล็บทรีะลกึ ร่องรอยเล็บมอืนอ้งนาง ยังฝังอยู่ มนตแ์คน แกน่คนู X

24 ตามใจแม่เถดินอ้ง ตามใจแม่เจา้เถดิหลา่ ผูเ้พนิเลยีงเฮามา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ X

25 อนิดขีาดง อา้ยเป็นหละผูบ้่าวบา้นๆ งานบา้นใด๋ ศร สนิชยั √

26 หลอยฮัก เอาฮานี คอืหลอ่แท ้ๆ  อ่อนแอแ้ล ้ หญงิล ีศรจีุมพล √

27 ผัวมักซี บัวผัน ทงัโส X

28 จกิโกนํ๋าเขา้ กางเกงยนีสก์็เมดอนิจนีแดงเสอืตวัแพง พ ีสะเดดิ √

29 แพร้บสนามรัก กลบัจากแนวรบมาพบบัตรเชญิ นอ้งนาง มนตแ์คน แกน่คนู √

30 รักพ่ายทแีกง่สะพอื นอ้งไปเทยีวสงกรานตท์แีกง่สะพอื ดอกออ้ ทุง่ทอง √

31 บ่ลมื...ก็ปลมืแลว้ บ่ กลา้หวังอหียังดอกผูช้ายบา้นนอกจนจน ไหมไทย ใจตะวัน √

32 นับวันจะห่างเหนิ หัวใจดวงน ีมอบรับเขาหมด ศริพิร อําไพพงษ์ X

33 ชาตหินา้ฮักอา้ยเดอ้ ดกึดนืเดอืนบ่แจง้ บ่มแีสงทสีว่าง มนตแ์คน แกน่คนู √

34 สาวเลยยังรอ ลมพัดตงึกําภกูระดงึเขตเมอืงเลย สาวแย ้เจตยิา X

35 สง่ขา่วสาวเลย ลมพัดตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ตงึ ศร สนิชยั √

36 คดึฮอดกอดบ่ได ้ คําถาม สดุฮอด อหียังคดึฮอดแตก่อดบ่ได ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

37 คารม เพชร สหรัตน;์บัวผัน ทงัโส X

38 บ่งดึ บ่ตาย ยังบ่ตาย เมอืคนหมดใจ ศริพิร อําไพพงษ์ √

39 กหุลาบแดง กหุลาบแดงกําลงัอา้ กําลงับาน มนตแ์คน แกน่คนู X

40 กหุลาบแดง กหุลาบแดงกําลงัอา้ กําลงับาน สาวแย ้เจตยิา X

41 สูเ้พอืนอ้งไดไ้หม (เกรนิ)หากใจมรีัก อุปสรรคคอืยากําลงั ดอกออ้ ทุง่ทอง √

42 ฮอยไฟฮอยแฟน เซลฟีกบัอา้ย เมอืบุญบังไฟ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

43 มักสาวซอนแลน นอกจากชา่งตดัผม นอกจากชา่งตดัผม พ ีสะเดดิ √

44 คดิฮอดสาวฟังลํา ละ่แสบหัวใจปานไฟจ ีอา้ยยนืเทงิเวทบี่ ไหมไทย ใจตะวัน √

45 สจัจาหญงิ พฮีักนอ้งมาแตด่นนาน ตงัแตห่นองหาน ศริพิร อําไพพงษ์ √

46 เตย้ตอ๋หัวใจ ใสงามคอืนําในขนั ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

47 เตรยีมใจอภยันอ้ง เมอืพบทางตนั อย่าดนัทรุังเลยนาง มนตแ์คน แกน่คนู √

48 ฮักสาวอเีลคโทน อา้ยตามมาเชยีรห์นา้มน สาวอเีลคโทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

49 เบอรน์อ้งเลข4 บัวผัน ทงัโส X

50 บ่มสีทิธเิหนอืย หนักครับพ.ี.แตบ่่มสีทิธเิหนอืย ไหมไทย ใจตะวัน √

51 สาวชาวนาครวญ เสยีงซอออดอว้นแอ่วสาว ศริพิร อําไพพงษ์ X

52 ขาขาวสาวลําซงิ บุญบา้นเฮา ม่วนแทน้อ้ พอ้กนั หญงิล ีศรจีุมพล √

53 นักสูห้ัวใจเซงิ ทกุขก์็ทนจนก็สู ้ยมิเพอือยู่บนเสน้ทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

54 ฮักสามเศรา้...เฮาสามคน หลา่เอย้หยับเขา้มาใกล ้ๆ เออืยเบงิดู ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

55 รักก็ชาํเลกิก็ชาํ รักก็ชาํเลกิก็ชาํกรรมของเรา แฟ้ม บุญมา √

56 อส.รอรัก พเีป็นอ.ส.เฝ้ารอรัก นอ้งคงไม่อยาก มนตแ์คน แกน่คนู √

57 บ่ตาย...แตอ่า้ยเจ็บ หละ่เจา้แตง่งานอา้ยนอนไห ้ ศร สนิชยั √

58 ซําบายดทีคีานทอง รอบนคีนโสดเหมา เพอืบรรเทาฮัก ศริพิร อําไพพงษ์ √

59 สาวหมอลําจําได ้ เจอะหนา้ก็รูว้่าคณุครู เคยสอนหนู ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ X

60 ขอบคณุทกุแรงใจ ฝากเสยีงลําหนอคํารอ้ง เป็นจังหวะ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264014 ทําซํา

วันทวีาง 11/3/2564 1 พไีม่หลอ่ลวง (ภ.อา้ย..คนหลอ่ลวง) สายตาแบบน ีคงดเูจา้เลห่ไ์ป BamBam (GOT7) X

2 Swipe เธอใชม่ยัทชีนัเพงิพบเจอ Wanna come มัจฉา โมชมิันน์ √

3 So What (โซวอท) เธอเคยบอกว่ารักฉันมากมาย พักนโีทรไป มัจฉา โมชมิันน์ √

4 โนสน โนแคร์ Hey เธอ เธอมาคนเดยีวรปึะ ทเีธอมองมอง นวิ นภสัสร ภธูรใจ;จวิ ปิยนุช เสอืจงพรู;Milli √

5 เท เท เท ก็รูเ้ธอนันอยากจะระบาย แคม่องในตา โอ๊ต ปราโมทย์ √

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

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

TRACK คําขนึตน้ ชอืศลิปินชอืเพลง
หมอลําซูเปอรฮ์ติ ชุดท ี2

เพลงฮติฟินเวอ่ร ์Party Hits
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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8 มแีฟนแลว้ เธอก็มคีนของเธอ เราก็อยากจะมเีธอ ไม่ตอ้ง ปราโมทย ์ปาทาน;จริายุทธ ผโลประการ √

9 กํานันทองหลอ่ หลงรักลกูสาวกํานัน ยนืยันดว้ยชวีี ป๊อป ปองกลู;โอ๊ต ปราโมทย์ √

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

11 วรรณคดสีชีมพู ยอมจํานน แลว้คนอย่างเธอ ตอ่ใหใ้ครจะมาเสนอ เปาวล ีพรพมิล;Maiyarap √

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

13 NO MAKEUP เธอไม่ตอ้งกลวัไม่หรอกทรีัก เพราะเธอ MEYOU;Ziggavoy √

14 สวรรคช์นั 7 Oahh man,u know who it is man, เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

15 Tick Tock มันบังเอญิว่าฉันไม่มใีคร พอเธอดกีบัฉัน ปาลม์มี √

16 Look Like Love เธอดงึดดูใจของฉัน ใหม้ันอยากมองเต็มตา บ ีสกุฤษฏ ิวเิศษแกว้ √

17 ไม่อยากใหก้ลบั นานเทา่ไรทเีราไม่เจอ เธอเองเป็นไง เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร;Hollaphonic √

18 ปลอ่ยเธอไป ปลอ่ยเธอไปไม่เป็นไร เดยีวพรุ่งนกี็มี MEYOU;Urboy TJ √

19 คดิฮอดบา้น คดิฮอดบา้น เฮอืนซานทเีฮาเคยอยู่ Sir Poppa Lot;เตะ๊ ตระกลูตอ √

20 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด OG-ANIC √

21 ยงิรักยงิเจ็บ พยายามทําใจ ทอ่งเอาไวเ้ลย Ben Bizzy √

22 ขอไปคนเดยีว ขอโทษท ีวันนไีม่ไดเ้จอหนา้กนั LAZYLOXY √

23 Miss call นานไป ไม่ดเีลย เราโกรธกนั Ben Bizzy;MONA V √

24 เขา้ใจไม่ตรงกนั อยากบอกว่าฮักก็ยังไม่กลา้พอ แคบ่อกว่า บ ีสกุฤษฏ ิวเิศษแกว้;ตา่ย อรทยั √

25 นวด ใครบางคน ทําใหฉั้นตอ้งปวดใจเจา้กรรม ปาลม์มี √

26 คณุและคณุเทา่นัน เห็นใครๆเขาบอกว่าคนน่ารักชอบเอาแตใ่จ แกงสม้ ธนทตั √

27 รูด้วี่าไม่ดี ฉันแคค่นทเีธออาจมองไม่เห็น ฉันแคค่นที GETSUNOVA;YOUNGOHM √

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

29 Amazing Thailand ไทยแลนดด์นิแดนมหัศจรรย ์ฝรังมังคา่ Taitosmith √

30 ณ บัดNOW อารมณ์ ณ บัดนีหัวใจชกัคน ละลนั บ ีสกุฤษฏ ิวเิศษแกว้ √

31 First lady (Hollaphonic Remix) JOOXคนทแีสนด ีคนทน่ีารักอย่างเธอ คงจะมี เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

32 กา กา กา จะมัวกงัวนกนัไปทําไม ปลอ่ยใจลอยไป ปาลม์มี X

33 นนิจา แปลกจรงิจรงิเลย ก็อยู่ จนี กษิดศิ;สนุสิา สขุบุญสงัข(์ออ้ม) √

34 เปลา่เจา้ชู ้ ก็เกดิมาสวยจะใหทํ้ายังไง อยู่เฉยๆก็ทําให ้ อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์;Urboy TJ √

35 คนืนีอยากไดก้คีรงั ไม่ตอ้งคดิอะไรทงันัน เธอตอ้งรูอ้ะไร ชนิวุฒ อนิทรคสูนิ (ชนิ) √

36 น่ารักเกนิ โวอูโวอูโว (yeah! yeah!) โวอูโวอูโว ไอซ ์ศรัณยู √

37 JUST ONE NIGHT บอกตวัเองใหอ้อกมา ออกมา อ๊อฟ ปองศกัด ิรัตนพงษ์ √

38 MUSIC LOVER (ซรีสีไ์ดอารตีุด๊ซสี)์ ลองเก็บตวัเงยีบ เหนือยมามาก เผ่าเพชร เจรญิสขุ;ธงชยั ทองกนัทม √

39 ประวัตศิาสตร ์(ประกอบไดอารตีุด๊ซสี ์ แตก่อ่นอาจจะตอ้งยอม เผ่าเพชร เจรญิสขุ;ธงชยั ทองกนัทม;รัฐนันท ์จรรยาจริวงศ์√

40 ยนิดทีไีม่รูจ้ัก (ภาพยนตรก์วน มนึ โฮ)ไม่รูว้่าเธอเป็นใคร ไม่รูว้่าฉันเป็นใคร 25 Hours X

41 เดลเิวอรี อยากจะกนิอะไรด ีฉันคนนจีะซอืมา LABANOON √

42 Empty King มแีตค่วามว่างเปลา่ ทา่มกลางดวงดาว เจเจ กฤษณภมูิ √

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

44 ใครมแีฟนออกจากแกง๊เราไป วัยรุ่นอย่างเรานะคะเรอืงเรยีนอ่ะนะเรา Hi-U √

45 ชกัชา้เองิเอย ฉันไม่รู ้ฉันไม่รูว้่า ฉันไม่รูว้่าเธอ SIZZY √

46 แครไ์กลไกล (ซรีสีจ์นินายกลายเป็น.. มันดแีคไ่หน ทเีรามอบใจใหใ้ครสกัคน ละอองฟอง √

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

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

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

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

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264009 ทําซํา

วันทวีาง 11/3/2564 1 สญัญานําตาแม่ คอืจังบาปขชีา้งสบูยา เขา้มายําใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

2 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

3 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่ว่า หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบ่ไหว ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

4 คอืเกา่ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

5 เมาทกุขวดเจ็บปวดทกุเพลง ดโูอ-เมย์ X

6 ใสใ่จไดแ้คม่อง Gx2 X

7 คดิฮอดเดอ้ เนม สรุพงศ์ X

8 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

9 สนัดานเกา่ กระตา่ย พรรณนภิา X

10 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภยั X

11 บุญผลา บ่น่าเซอืเนาะว่าเฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

12 ผูห้ญงิหลายมอื อกหักมานําตาพังหย่าว อกีแลว้เรา ศริพิร อําไพพงษ์ √

13 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

14 ถมิอา้ยไวต้รงนีละ่ เจา้เมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

15 งานแตง่คนจน ขอบคณุทยีังฮักกนั ขอบคณุทยีังบ่ลมื มนตแ์คน แกน่คนู √

16 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

17 แคค่นคยุ ลําไย ไหทองคํา X

18 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

19 รําคาญกะบอกกนัเดอ้ ทอีา้ยทกัหา อยากใหเ้จา้ฮูว้่า ลําเพลนิ วงศกร √

20 คนตอบบ่อยู่ พูดบ่ออกย่อนว่าลําบากใจ ทใีครเขาอยากให ้ เอนิขวัญ วรัญญา √

21 เจ็บบ่พอตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

22 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บ่ฮัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

23 พนืททีบัซอ้น จนิตหรา พูนลาภ;กระตา่ย พรรณนภิา X

24 ห่อหมกฮวกไปฝากป้า มอืนีเฮยีนขอ่ยเพนิไปประสาฮตีฮอย ลําเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

25 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √

26 กลบัคําสาหลา่ คําสนัๆ ทคีวามยาวมันบ่ถงึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

ลกูทุง่มาแรงรอ้ยลา้น ชุดท ี2
TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
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27 คําว่าฮักกนั มันเหยีถมิไส อา้ยบ่อยากเชอืสายตา ว่าภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

28 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

29 จากไปอย่างสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพอืดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

30 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

31 คอยนอ้งทชีอ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหัวใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

32 แพน็้อค ตา้ร ์ตจว. X

33 เจา้ตวัว่าฮักอา้ย บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

34 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แว๊บเดยีวแคด่ ูก็ทําใหรู้ว้่าเธอนะ หญงิล ีศรจีุมพล √

35 ปี(จน)ป่น เอ มหาหงิค์ X

36 เดอ๋เดยีงดา่ง ลําไย ไหทองคํา X

37 เตา่งอย จนิตหรา พูนลาภ X

38 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทเีบดิสทิธิ ไมค ์ภริมยพ์ร √

39 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

40 เมยีบ่ไดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบ่ไดใ้ส่ ศริพิร อําไพพงษ์ √

41 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

42 ตวัละครลบั กระตา่ย พรรณนภิา X

43 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลยีนใจอา้ย ตา่ย อรทยั √

44 หมาวัด ไดแ้ตถ่ามเจา้ของสมุอื ว่าเฮาคอืเป็นคน ลําเพลนิ วงศกร √

45 สงันําตาไม่ได ้ เป็นแคค่นทเีคยสาํคญั เป็นความฝันทเีกอืบ เอนิขวัญ วรัญญา √

46 อย่าใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวน ีมันบ่ดฮีูบ้่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

47 ฝากเบงิแนเดอ้ บ่ไดส้มิาป้อยมาดา่ ทวี่าเขามเีธอ เอนิขวัญ วรัญญา √

48 แคอ่า้ยหวนั บ่แมนหาแนวมาว่าให ้บ่แมนว่าบ่เซอืใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

49 นักเลงบ่ย่าน ณ เวลานีทหีนา้ฮา้นหมอลํา สถานการณ์ ลําเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

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

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0164005 ทําซํา

วันทวีาง 18/3/2564 1 เรอืงของผูใ้หญ(่SWEET BROS.) ฉันเคยคดิว่าฉันโตพอจะรู ้แตแ่ลว้ใหโ้ต LOMOSONIC √

2 วันทฉัีนไม่อยู่(TOMORROW) พรุ่งนี ถา้เธอไม่มฉัีนอยู่ใหรู้ ้ LOMOSONIC √

3 คนขอี่อย(FLIRT!) หากว่าความคดิถงึไม่เคยมคีวามหมาย LOMOSONIC √

4 ยังไม่ถงึเวลา(TIMING) ฉันแคเ่ผลอไป กบัแสงไฟในคนืทสีบัสน LOMOSONIC √

5 เพอืนเกา่ชอืความเจ็บชาํ(HOMECOMINGเป็นยังไงความเจ็บชาํ ไม่เจอกนั ตงันาน LOMOSONIC;25 Hours √

6 รักครังสดุทา้ย(MY MAGNET) ก็เคยตอ้งทรมานกบัการทตีอ้งเรมิใหม่ LOMOSONIC √

7 คําตดัสนิ(HEARTBEAT) เสยีงในหัวใจยังเคลอืนไหว ผ่านแสงในคํา LOMOSONIC √

8 กลวัว่าความคดิถงึของฉันจะทํารา้ยเธอจบ จบมาเนนินาน เจ็บมาเทา่ไหร่ และ LOMOSONIC √

9 ยอมแพ ้(Surrender) เมอืรักไม่ใชก่ารแขง่ขนั มันจบตงัแต่ LOMOSONIC √

10 ดบัดวงอาทติย(์Shut down the sun) ปลกุทกุความเร่ารอ้น Light it up. จุดไฟ LOMOSONIC;Twopee Southside √

11 TONIGHT , WE RUN ฉันทรมานดว้ยความคดิ ทฉัีนเคยทําผดิพลงั LOMOSONIC √

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

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264015 ทําซํา

วันทวีาง 18/3/2564 1 ดงึดนั ฉันก็รักเธอมาตงันานแลว้ และก็รักเธอมาก COCKTAIL;ตกั ศริพิร √

2 ทํานองทมีเีธอ หากชวีติคอืทํานองของบทเพลง เปรยีบตวัฉัน POTATO √

3 ไปไม่ถงึ สง่รอยยมิใหเ้ธอทงัทหีัวใจยังสนัไหว Big Ass;Wanyai √

4 ตายเปลา่ ตอ้งว่ายในนําลําพัง ไดเ้ห็นเธอเป็นประจํา LABANOON;GUNGUN √

5 ถา้เธอรักฉันจรงิ ฉันรูด้วี่าทกุท ีทเีธอมองมาทฉัีน Three Man Down √

6 ถา้วันนันฉันกอดเธอไว ้ ความทรงจํา ยอ้นคนืวันเหลา่นันใหห้วนมา Clockwork Motionless √

7 Undo แคเ่สยีวนาททีไีม่ทนัหา้มใจ ปลอ่ยใจไป ป๊อป ปองกลู;Wonderframe √

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

9 A little thing โอเค โอเคคนืนีมแีคส่องเรา ไม่ตอ้ง เป๊ก ผลติโชค อายนบุตร √

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

11 ตามตะวัน เดนิตามดวงตะวันไป หมายจะตามไปใหท้นั หนุ่ม กะลา;แอ๊ด คาราบาว √

12 ใหก้อดของฉันบอกทกุอย่าง (Just Soถา้เผอืเธออยากรู ้ว่าฉันดใีจขนาดไหน Tilly Birds √

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

14 อย่าอยู่เลย (Songland) Tilly Birds √

15 Long Trip(ไกลแคน่ี) ดเูหมอืนเราเขา้กนั และไปดว้ยกนัไดด้ี ตน้ ธนษิต √

16 สมองสงัการชา้ (Delay) เธอคงอาจจะไม่รูว้่านอนสกัแคไ่หน ว่ามี ธนนท ์จําเรญิ √

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

18 ยังคงสวยงาม เปรยีบความรัก เรอืงเราสองคน เป็นเหมอืน Tilly Birds √

19 มองการณ์ไกล (Look forward) รูว้่าคงเป็นไปไม่ได ้ก็รูว้่าทําไดเ้พยีง Jetset'er √

20 มนุษยเ์อ๋ย (HUMAN ERROR) ก็รูอ้ะไรทคีวรไม่ควร เวลาใครมปัีญหา ปองกลู สบืซงึ(ป๊อป);AUTTA √

21 รูต้วัอกีที รูต้วัอกีททีกุอย่างก็หายไป รูต้วัอกีทกี็ MEYOU √

22 ระยะเพอืน (socialdistancing) การเป็นเพอืนทแีสนด ีไม่ไดด้เีสมอไป HYE √

23 ถอนหายใจในใจ จะทําอะไรก็เหมอืนเธอไม่สนใจ ถกูผดิยังไง GETSUNOVA;ครสิ พรีวัส √

24 นริันดร์ จากนีจนนริันดร ์จากฉัน สง่ใหเ้ธอ LingRom √

25 นทิาน จําไดห้รอืเปลา่ ทเีธอเคยบอกทกุครงั Ampersand √

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

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

28 อกีนานไหม กคีรงัทบีอก หัวใจใหพ้อ กคีรงัทบีอก หนุ่ม กะลา √

29 จุดแวะพัก (.5) เมอืไรทเีธอเหนือยลา้ เจ็บปวด GETSUNOVA √
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30 พรอ้ม เพยีงแคส่บตาแทบไม่พูดจา ก็พอรูว้่าเธอ Sin √

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

32 เก็บรัก รูด้ ีว่าฉันไม่ควรทจีะรักเธออกีตอ่ไป แอมม ีThe bottom blues √

33 ไรส้ถานะ แมว้่าเราอยู่ใกลช้ดิ แมว้่าเรายังไม่ สพุล พัวศริริักษ์ (เบล) √

34 ฝันถงึแฟนเกา่ ในกลางดกึคนืหนงึฉันฝันถงึเธอ ภาพเธอยัง Three Man Down √

35 ฝนตกลงมาครังใด ทกุเวลาทมีองฟ้า ฟ้าทมีแีตฝ่น Sin √

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

37 ความคดิถงึทสีง่ไปไม่ถงึ ตงัแตว่ันทเีธอ อยากเดนิ จากไป เพราะใจ Paper Planes √

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

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

40 คลนืลกูใหม่ (Another Waves) อกีครงั อกีครงั ทฉัีนตอ้งเสยีนําตา พัดชา เอนกอายุวัฒน์ √

41 ทมีรอเธอ เคยลมืใครไม่ไดบ้า้งไหม ตอนกลางคนื Three Man Down √

42 หลง (Obsession) Ost.ฝ้ายแกมแพร ฉันพยายามจะทําทกุอย่างเพอืเดนิไป มารน่ีา บาเล็นซเิอกา้ √

43 เจ็บแคไ่หนก็ยังรักอยู่ (ละครโซเ่วร)ี รักของฉันอาจดไูม่รู ้เพราะรักของฉัน วรกาญจน ์โรจนวัชร (Punch) √

44 หนา้ทขีองหัวใจ (ล.ม่านบังใจ) ฉันก็เสยีใจ กบัเหตกุารณ์ทไีม่ตงัใจ เวยีร ์ศกุลวัฒน ์คณารศ √

45 ปลาบนฟ้า คงไม่มปีลาตวัไหน คดิจะไปว่าอยู่บนฟ้า GETSUNOVA √

46 ไม่มวีันไหนไม่รัก (ซรีสีต์น้หนชลธ)ี ทกุนาททีผี่านพน้ไป ผ่านดผ่ีานรา้ย ไอซ ์ศรัณยู √

47 ฟัง ฉันไดย้นิเสยีงเธอ ถามผูค้นมากมาย Sin;ปัณฑพล ประสารราชกจิ √

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

49 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษททํีาใหบ้อบชาํ ขอโทษทยีังใหเ้จ็บ INSTINCT √

50 โปรดเถดิรัก รูด้วี่ามันก็จบไปนานแลว้ แตใ่จยังคงคดิ COCKTAIL √

เผยแพร/่

รหัสปก CD G0264014 ทําซํา

วันทวีาง 18/3/2564 1 ความคดิถงึกําลงัเดนิทาง ความคดิถงึ ไม่โทรก็ถงึเพราะคดิถงึ ไมค ์ภริมยพ์ร √

2 เสน้ทางสายคดิฮอด ลมยามเดอืนสามคลอ้ย พัดวอยๆขา้งซอกตกึ ตา่ย อรทยั √

3 เชค็อนิทดีนิแดง กดเชค็อนิ ว่าอยู่หม่องน ีณ เวลายามแลง ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

4 ตรงนันคอืหนา้ท ีตรงนคีอืหัวใจ เซาฮักละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

5 เมอืความฮักเกา่ นอ้งสเิหงาบ่ กอ่นจะปลอ่ยหัวใจเดนิทาง เคยีงขา้ง ศริพิร อําไพพงษ์ √

6 ไม่ใชแ่ฟนทําแทนไม่ได ้ ก็อยากดแูลใหม้ากกว่านเีหลอืเกนิ ตกัแตน ชลดา √

7 คดิถงึเธออยากเจอเหลอืเกนิ ทกุสปัดาหจ์ะมวีนัหนงึ ซงึเราไดนั้ด เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

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

9 เพงิคดิถงึไป คดิถงึก็มา ขอ้ดขีองความห่างไกล คอืทําให ้ เสถยีร ทํามอื √

10 คอยฮักคนบา้นไกล เงยีบหายไปนานคดึฮอดคําหวานอา้ยคนบา้นไกล ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

11 ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ใหเ้คอรมีาสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

12 ถนนสายมติรภาพ โอ โอ..โอ่ ละ่นอ้ โอ โฮะ โอ โอ โอ โอ.้. ไผ่ พงศธร ศรจีันทร;์ตา่ย อรทยั √

13 กรุณาอยู่ในระยะของความคดิถงึ ทวนอกีครงัเอาไหม กตกิาการเป็นแฟนฉัน เปาวล ีพรพมิล √

14 ผูห้ญงิคนหนงึ..คดิถงึอา้ย พกความคดิถงึไปดว้ยหรอืเปลา่ ฝากสายลม ตา่ย อรทยั √

15 เป็นเพอืนไม่ได ้หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมไดเ้ป็นแคเ่พอืน ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

16 ใหเ้ขาไปหรอืใหอ้า้ยเจ็บ ซอยถามหัวใจเจา้ใหอ้า้ยแหน่ ว่ายังแคร์ มนตแ์คน แกน่คนู √

17 อยากเห็นหนา้จังเลย คดึฮอดทกุวันอา้ยอยู่ทางนันคอืกนับ่นอ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

18 เธอคอืคําตอบ ใครคอืคนหนงึทยีามจนทนสูเ้คยีงบ่า ไมค ์ภริมยพ์ร √

19 คอยทางทนีางรอง ใจผูส้าวอําเภอนางรอง ถกูความหม่นหมอง ดอกออ้ ทุง่ทอง √

20 เหนอืยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอกีวันทหีนัก ผลกัออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

21 อยากเห็นหนา้เธอทกุวัน พรุ่งนีชวีติไม่รูจ้ะบวกหรอืลบ แตก่็ขอ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

22 รอเป็นคนถดัไป อยากมสีทิธหิวง เมอืเห็นเธอควงคนอนื ตกัแตน ชลดา √

23 โทรหาครงัสดุทา้ย คนใจเหงา ไดแ้ตท่นเหงาใจ เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

24 คดิถงึกนัจรงิหรอืเปลา่ อย่ามาพูดเลยว่าคดิถงึกนั พูดไป รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

25 ...ก็ยังคดิถงึ ดา ดา ดา่ ดา้ ดา...คนดอีย่างเธอทเีป็น จกัจนั วันวสิา √

26 ชอบทําใหค้นคดิถงึ แคไ่ดย้นิเสยีง ทกุคําทกุเชา้ความเหงา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

27 ปลายทางของความคดิถงึ แคม่องขอบฟ้า ก็เจอสายตา อกีคนที ตกัแตน ชลดา √

28 ปลายกอ้ยของความฮัก จากลกูสาวของแม่เขา้มาเป็นลกูจา้ง ตา่ย อรทยั √

29 อยากกอดผูช้ายคนนจีังเลย ความรูส้กึบอก ว่าชอบคนนจีัง ศริพิร อําไพพงษ์ √

30 ทางลกูรัง ตอ่จากนไีปใหเ้ธอโชคด ีจากกนัวันนี ไมค ์ภริมยพ์ร √

31 ยังรักเขาอยู่ใชไ่หม เอาหัวใจมาดว้ยไหม ในการมาคบกนั เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

32 รักคนโทรมาจังเลย จากวันทรีอ พ.ศ.ทใีจคดิถงึ พ ีสะเดดิ √

33 ตะกอนความคดิถงึ เสยีงลมละเมอ ก็เหมอืนเสยีงเธอพูด โกไข;่นายสน √

34 เธออยู่ทไีหนหนอ ตรงรมิหนา้ตา่ง ทเีธอเคยนังเสมอ แชม่ แชม่รัมย์ √

35 อยากเป็นใครคนนันทเีธอฝันถงึ ไม่รูว้่าเธอมใีครคนนันหรอืเปลา่ ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

36 แวะมาหลอก..หรอืตงัใจมารัก บ่ฮูด้อกนะ ว่าอา้ยเขา้มาดว้ยเหตผุลใด ตา่ย อรทยั √

37 อยากเห็นหนา้จังเลย คดึฮอดทกุวันอา้ยอยู่ทางนันคอืกนับ่นอ้ ศริพิร อําไพพงษ์ √

38 เพราะโลกนมีเีธอ ชวีติคนชนัแรงงาน เหมอืนเกดิมา ไมค ์ภริมยพ์ร √

39 สรา้งฝันดว้ยกนับ่ ฮูบ้่นอ้นาง อา้ยแอบแตง่ตงัเจา้เป็น มนตแ์คน แกน่คนู √

40 ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ทอ่งคําเตมิฝัน จักรพันธ ์ครบุรธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

41 เขยีนฝันไวข้า้งฝา เขยีนตดิฝาหอ้งว่าตอ้งสูไ้หว ลกูตอ้งทํา รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

42 สง่ใจมาใกลช้ดิ สง่ใจทหี่วงหาโดยสารมากบัความห่วงใย ตา่ย อรทยั √

43 คดิฮอดรอกอดแม่ กอ่นนอนคดึฮอด บ่ไดก้อดแม่นานแคไ่หน เอนิขวัญ วรัญญา √

44 ยงิห่างยงิคดิฮอด สบายดหีรอืเปลา่ กนิขา้วแลว้บ่คนดี ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

45 รักจัง ไม่มสีงิใดทําใหอุ้่นใจเทา่เธอ ในทกุวัน พ ีสะเดดิ √

46 ไดส้บตาดกีว่านังคดิถงึ รักกนั..ก็ตอ้งยอมไวใ้จ มคีนพูดไว.้. เอริน์ สรุัตนต์กิานต(์เดอะสตา √

47 เมอืถกูความรักหาเจอ ถา้ไม่ลําบาก ฝากเก็บแววตา...นันไว ้ จักจนั วันวสิา √

48 บนเสน้ทางสายเดมิ ฝันทอียู่ไกล ปลายทางมองไม่เห็น ไมค ์ภริมยพ์ร √

TRACK ชอืเพลง คําขนึตน้ ชอืศลิปิน
ลกูทุง่ฟงัเพลนิ เพอืนเดนิทาง
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49 ทางเดนิเหงาๆของสาวไกลบา้น ทางเดนิเหงาๆของสาวหัวใจไกลบา้น ตา่ย อรทยั √

50 โยนใจถามทาง มแีฟนแลว้บ่ ถา้บ่ มองหาไผอยู่ คนมา ไผ่ พงศธร ศรจีันทร์ √

เผยแพร/่

รหัสปก CD GX0264008 ทําซํา

วันทวีาง 25/3/2564 1 สมิาฮักหยังตอนนี เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บ่หวงบ่หา ตา่ย อรทยั √

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

3 หมาแลกคุ แพรวพราว แสงทอง X

4 พนืททีบัซอ้น จนิตหรา พูนลาภ;กระตา่ย พรรณนภิา X

5 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตงัใจจํา ตกัแตน ชลดา √

6 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้่าอา้ยทงิไป กะฮูว้่าอา้ยอยู่นําเขา ตา่ย อรทยั √

7 นอ้งเกง่กะดอ้ ทอีา้ยเห็นนอ้งเป็นบ่สว่งก็แคอ่าการ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

8 ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง X

9 เตา่งอย จนิตหรา พูนลาภ X

10 ไหง่ง่อง ละพอแตเ่ปิดผะม่านกงั สาวหมอลําสพิาม่วน ตกัแตน ชลดา √

11 คนมคีูท่อียู่คนเดยีว มแีฟนแลว้ สถานะนีกะบ่ไดปิ้ดบัง ตา่ย อรทยั √

12 นอ้งฮักเขา ตอนอา้ยบ่ฮัก นอ้งฮักเขาตอนใด ๋มันจุกเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

13 ยา้นเขาซงัอา้ย แพรวพราว แสงทอง X

14 ภกัดทีเีจ็บ จนิตหรา พูนลาภ X

15 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกนัมาตงัโดน บ่คดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตกัแตน ชลดา √

16 นําตาหยดยังกด like รูเ้ต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได ้ ตา่ย อรทยั √

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

18 นําตาขู แพรวพราว แสงทอง X

19 ฮอยฮักปักใจ จนิตหรา พูนลาภ X

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

21 จากสาํคญั เป็นสาํรอง ไสละ่ ไสละ่ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทา่ใด ตา่ย อรทยั √

22 อา้ยตวัว่าฮักนอ้ง บ่ตอ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าคําอธบิาย ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

23 บ่งดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้่เคยเฮ็ด ตกัแตน ชลดา √

24 ตลีงักาฟ้าปลนิ แพรวพราว แสงทอง X

25 นําตายอ้ยโป๊ก จนิตหรา พูนลาภ X

26 ถมินอ้งไวต้รงนลีะ่ อา้ยเมอืยบ่นอ้ทตีอ้งฝืนทน ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

27 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลว่าหยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลยีนไป ตา่ย อรทยั √

28 รักไดค้รังละคน เชอืใจไดค้นละครัง ขอโทษทําไม เมอืใจเธอนันไม่รูส้กึผดิ ตกัแตน ชลดา √

29 อยากแหกใจใหอ้า้ยเบงิ แพรวพราว แสงทอง X

30 นําตายอ้ยโป๊ก จนิตหรา พูนลาภ X

31 นอ้งคอืทเีหงา เขาคอืทรีัก ขอพนืทใีจลภียัความเหงาจกัคราวไดบ้่ มนตแ์คน แกน่คนู;ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

32 เจา้ชายของชวีติ จรงิจังแคไ่หน จรงิใจมากพอหรอืเปลา่ ตา่ย อรทยั √

33 ถงึเหงาก็ไม่เอาผัวใคร แพรวพราว แสงทอง X

34 ผา้ไหมอา้ยลมื จนิตหรา พูนลาภ X

35 ลําซงิสายโสด บ่อยากใหไ้ผเห็นนําตา บ่ใหไ้ผฮู ้ ตกัแตน ชลดา √

36 อา้ยลมืทกุคํา นอ้งจําทกุนาที ลมืกนังา่ยคกัเนาะ นีบ่คนเคยฮักกนั ตา่ย อรทยั √

37 อยู่กบัเขาเหงาดว้ยหรอื จบกนัไปไหนว่าจบกนัไง แลว้ทําไม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

38 อา้ยมเีขาแตเ่จา้มอีา้ย เดน่ชยั วงศส์ามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

39 คยุเลน่ๆ จนิตหรา พูนลาภ;ศาล สานศลิป์ X

40 อยากเป็นคนรัก ไม่อยากเป็นชู ้ แฟนของใครโทรมา ฝากนําตาไวท้แีกม้ ตกัแตน ชลดา √

41 ไม่รอ้งไห ้ไม่ใชไ่ม่เจ็บ เจ็บแคไ่หน ตอ้งยอมแคไ่หน ใครเขา ตา่ย อรทยั √

42 ไม่ไดห้มดรักแตห่ัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหห้่าง จากความชาํ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

43 แคห่มามาหยอก แพรวพราว แสงทอง X

44 นําตาหลน่บนบัวแดง จนิตหรา พูนลาภ X

45 เจ็บก็ไดถ้า้อา้ยอยากจบ ตงัแตฮู่ว้่าอา้ยแอบไปมเีขา นอ้งก็เฝ้า ตา่ย อรทยั √

46 บ่ไดจ้ากไปนําอา้ย กะสอิยู่ผูเ้ดยีว ใหไ้ดจ้ักเทอื ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

47 ไม่ใชแ่ฟนทําแทนไม่ได ้ ก็อยากดแูลใหม้ากกว่านเีหลอืเกนิ ตกัแตน ชลดา √

48 วอนพ่อพญาแถน แพรวพราว แสงทอง X

49 หมอลําออนไลน์ จนิตหรา พูนลาภ X

50 สงิดึต ิ(Cover) บ่ตอ้งยา้น นอ้งสไิปตเีขา นอ้งบ่เอาชวีติ ตกัแตน ชลดา X

ลกูทุง่ 5 สาว ไทบา้นฮติ
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