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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

Song:  Into the new world (다시다시다시다시 만난만난만난만난 세계세계세계세계) 

credit original code : www.naver.com 

credit Thai code : MoGi_JessFaHyuN @ soshifanclub.com 

전해주고싶어 슬픈 시간이 다 흩어진 후에야 들리지만 (김태연) 

ชอน แฮ จู โก ชิพ พอ ซึล พึน ซี กัน นี ทา ฮึท ทอ จีน ฮู เอ ยา ทึล รี จี มัน (คิม แทยอน) 

 

눈을 감고 느껴봐 움직이는 마음 너를 향한 내눈빛을 (서 주현) 

นุน นึน กัม โก นึ กยอ พวา อุม จกิ ก ีนึน มา อึม นอ รึล ฮยาง ฮัน แน นุน บดิ ชึล (ซอจูฮยอน) 

 

특 별한 기적을 기다리지만 눈앞에 선 우리의 거친길은 (제시카) 

ทึก บยอล ฮัน กี จอ กึล ก ีดา รี จี มัน นุน นับ เพ ซอน นู รี เอ กอ ชิน กิท ดึน (เจสสิก้า) 

 

알수 없는 미래라면 바꾸지 않아 포기할수 없어 (권 유리) 

อัล ซู ออบ นึน มี แร รา มยอน พา ก ูจ ีอัน ฮา โพ กี ฮัล ซู ออบ ซอ (ควอนยูริ) 

 

변 치않을 사랑으로 지켜줘 상처입은 내 마음까지 (티파니) 

พยอน ชี อัน ฮึล ซา รัง อ ึโร จ ีคยอ จวอ ซัง ชอ อพิ พึน แน มา อึม กา จ ี(ทิฟฟาน่ี) 

 

시 선속에서 나는 필요없어 멈춰져 버린 이시간 (써니짱) 

ซี ซอน ซก เก ซอ นา นึน พีล รโย ออพ ซอ มอม ชวอ จยอ บอ ริน นี ซี กัน (ซันน่ีจัง) 

 

사 랑해 널 이느낌 이대로 그려왔던 헤매임의 끝  
ซา รัง แฮ นอล รี นือ กิม มี แด โร กือ รยอ วัซ ดอน เฮ แม อิม อี กึท 

 

이세상 속에서 반복되는 슬픔 이젠 안녕 (소 - 녀 - 시 - 대) 

ที เซ ซัง ซก เก ซอ พัน บก ดเว นึน ซึล พึม มี เจน อัน นยอง (โซ - นยอ - ชี - แด) 

 

수 많은 알수없는 길속에 희미한 빛을 난 쫓아가 
ซู มัน ฮึน นัล ซู ออบ นึน กิล ซก เก ฮี มี ฮัน พิช ชึล นัน จด ชา กา  

 

언제까지나 너 함께하는거야 다시 만난 나의 세계  
ออ น เจ กา จ ีนา นอ ฮัม เก ฮา นึน กอ ยา ทา ชี มัน นัน นา อี เซ กเย 

 

태연 써니 제시카  
แทยอน ซันน่ี เจสสิก้า  

효연 유리 티파니 
ฮโยยอน ยูริ ทิฟฟาน่ี 
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

 

윤 아 수영 서현짱 
ยูนอา ซูยอง ซอฮยอนจัง 

 

소녀시대 사랑해 
โซนยอชี แดซารังเฮ 

 

김효연 김효연 권유리 권유리 
คิมฮโยยอน คิมฮโยยอน ควอนยูริ ควอนยูริ  

(ในกรณีของท่อนน้ี ถ้าฮโยยอนเต้นคนเดียว ก็จะเรียกช่ือคนเดียวค่ะ) 

 

특 별한 기적을 기다리지만 눈앞에 선 우리의 거친길은 (임윤아) 

ทึก พยอล ฮัน กี จอก กึล กี ดา รี จ ีมัน นุน อับ เพ ซอน อู รี เอ กอ ชิน กิท ดึน (อิมย ุนอา) 

 

알수없는 미래와 바꾸지 않아 포기할수 없어 (김 태연) 

อัล ซู ออบ นึน มี แร วา พา กู จี อัน ฮา โพ ก ีฮัล ซู ออบ ซอ (คิมแทยอน) 

 

변 치않을 사랑으로 지켜줘 상처입은 내 마음까지 (최수영) 

พยอน ชี อัน ฮึล ซา รัง อือ โร จี คยอ จวอ ซัง ชอ อิบ บึน แน มา อึม กา จ ี(ชเวซูยอง) 

 

시 선속에서 나는 필요없어 멈춰져 버린 이시간 (김효연) 

ซี ซอน ซก เก ซอ นา นึน พิล รโย ออบ ซอ มอม ชวอ จยอ บอ ริน อ ีซี กัน (คิมฮโยยอน) 

 

사 랑해 널 이느낌 이대로 그려왔던 헤매임의 끝  
ซา รัง แฮ นอล รี นือ กิม มี แด โร กือ รยอ วัซ ดอน เฮ แม อิม อี กึท 

 

이세상 속에서 반복되는 슬픔 이젠 안녕 (소 - 녀 - 시 - 대) 

ที เซ ซัง ซก เก ซอ พัน บก ดเว นึน ซึล พึม มี เจน อัน นยอง (โซ - นยอ - ชี - แด) 

 

수 많은 알수없는 길속에 희미한 빛을 난 쫓아가  
ซู มัน ฮึน นัล ซู ออบ นึน กิล ซก เก ฮี มี ฮัน พิช ชึล นัน จด ชา กา 

 

언제까지나 너 함께하는거야 다시 만난 우리의  
ออ น เจ กา จ ีนา นอ ฮัม เก ฮา นึน กอ ยา ทา ชี มัน นัน นู รี เอ 

 

이 렇게 까만밤 홀로 느끼는 (서주현) 

อี รอด เก กา มัน บัม ฮล โร นือ ก ีนึน (ซอ จูฮยอน) 
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

그대의 부드러운 숨결이 (제시카) 

คือ แด เอ บู ดือ รอ อุน ซุม กยอล ลี (เจสสิก้า) 

 

이 순간 따스하게 감겨오는 모든 나의 떨림 전할래 (소 - 녀 - 시 - 대) 

อี ซุน กัน ตา ซึ ฮา เก กัม กยอ โอ นึน โม ดึน นา เอ ตอน ริม ชอน ฮัน แร (โซ - นยอ - ชี - แด) 

 

사 랑해 널 이느낌 이대로 그려왔던 헤매임의 끝  
ซา รัง แฮ นอล รี นือ กิม มี แด โร กือ รยอ วัซ ดอน เฮ แม อิม อี กึท 

 

이세상 속에서 반복되는 슬픔 이젠 안녕  
ที เซ ซัง ซก เก ซอ พัน บก ดเว นึน ซึล พึม มี เจน อัน นยอง 

 

널 생각만해도 난 강해져 울지않게 나를 도와줘  
นอล แซง กัก มัน แฮ โด นัน กัง แฮ จยอ อุล จี อัน เก นา รึล โด วา จวอ 

 

이순간의 느낌 함께 하는거야 다시 만난 우리의 
อี ซุน กัน อี นึ กิม ฮัม เก ฮา นึน กอ ยา ดา ซี มัน นัน นู นี เอ 
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

Song: Into The New World (Remix) 

Credit original code :  No.5수영 @ sosiz.net และ 탱아 ♡ 언니다 @ sosiz.net 

Credit Thai code : 하늘 ~ @ soshifanclub.com 

 

김태연 써니짱 제시카 사랑해 

김효연 권유리 티파니 사랑해 

임윤아 최수영 서현짱 사랑해 

영원히 함께해 소/녀/시/대  

 

คิมแทยอน ซันนีจัง เจสสิกา ซารังเฮ 

คิมฮโยยอน ควอนยูริ ทิฟฟานี ซารังเฮ 

อิมยุนอา เชซูยอง ซอฮยอนจัง ซารังเฮ 

ยองวอน ฮี ฮัมเกเฮ โซ/นยอ/ชิ/แด 

 

 

빰빠 바바밤 (렛 츠고) 빰빠바바밤 (소시고)  

ปัม ปาบาบาบัม (เร็ซ ชิ โก) ปัมปาบาบาบัม (โซ ชิ โก) 

빰 빠바바밤 (렛 츠고) 빰빠바바밤 (소시고)  

ปัม ปาบาบาบัม (เร็ซ ชิ โก) ปัมปาบาบาบัม (โซ ชิ โก) 

빰 빠바바밤 (렛 츠고) 빰빠바바밤 (소시고)  

ปัม ปาบาบาบัม (เร็ซ ชิ โก) ปัมปาบาบาบัม (โซ ชิ โก) 

빰 빠바바밤 소 /녀/시/대 

ปัมปาบาบาบัม โซ/นยอ/ชิ/แด 

 

 

사랑해 널 이 느낌 이 대로 그려왔던 헤매임의 끝  
ซา รัง เฮ นอล รี นือ กิม มี เด โร คือ รยอ วัซ ดอน เฮ แม อิม อี กึท 

이 세상 속에서 반복되는 슬픔 이제 안녕 (안녕) 

อี เซ ซัง ซก เก ซอ พัน บก ทเว นึน ซึล พึม มี เจน อัน นยอง (อัน นยอง) 

수 많은 알 수 없는 길 속에 희미한 빛을 난 쫓아가 
ซู มัน ฮึน นัล ซู ออบ นึน กิล ซก เก ฮว ีมี ฮัน บีช ชึล นัน จึด ชา กา 

언제까지라도 함께 하는 거야 다시 만난 나의 세계 
ออน เจ กา จี รา โท ฮัม เก ฮา นึน กอ ยา ทา ชี มัน นัน นา อ ีเซ กเย 

 

 

전해주고 싶어 슬픈 시간이 다 흩어진 후에야 들리지만 (김태연) 

จอน แฮ ชู โก ชิพ พอ ซึล พึน ซี กัน นี ทา ฮึท ทอ จีน ฮู เอ ยา ทึล รี จี มัน (คิม แทยอน) 
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

눈을 감고 느껴봐 움직이는 마음 너를 향한 내 눈빛을 (서주현)  

นุน นึน กัม โก นึ กยอ บวา อุม จกิ ก ีนึน มา อึม นอ รึล ฮยาง ฮัน เน นุน บิด ชึล (ซอจูฮยอน) 

 

특 별한 기적은 기다리지만 눈 앞에서 우리의 거친길은 (제시카) 

ทึก บยอล ฮัน กี จอ กึล ก ีดา รี จี มัน นุน นับ เพ ซอ อู รี เอ กอ ชิน กิล รึน (เจสสิก้า) 

 

알수 없는 미래와 벽 바꾸지 않아 포기 할 수 없어 (권 유리)  

อัล ซู ออบ นึน มี เร วา มยอก พา กู จี อัน นา โพ กี ฮัล ซู ออบ ซอ (ควอนยูริ) 

 

 

변 치 않을 사랑으로 지켜줘 상처 입은 내 마음까지 (티파니) 

พยอน จี อัน นึล ซา รัง อึ โร จี คยอ จวอ ซัง จอ อิพ พึน แน มา อึม กา จ ี(ทิฟฟาน่ี) 

시 선 속에서 말은 필요 없어 멈춰져 버린 이시간 (써니짱) 

ซี ซอน ซก เก ซอ นา นึน พีล รโย ออพ ซอ มอม จวอ ชยอ บอ ริน นี ซี กัน (ซันน่ีจัง) 

 

 

사 랑해 널 이 느낌 이 대로 그려왔던 헤매임의 끝  
ซา รัง เฮ นอล รี นือ กิม มี แด โร คือ รยอ วัซ ดอน เฮ เม อิม อ ีกึท 

이 세상 속에서 반복되는 슬픔 이제 안녕 (안녕) 

อี เซ ซัง ซก เก ซอ พัน บก ทเว นึน ซึล พึม มี เจน อัน นยอง (อัน นยอง) 

수 많은 알 수 없는 길 속에 희미한 빛을 난 쫓아가 
ซู มัน ฮึน นัล ซู ออบ นึน กิล ซก เก ฮว ีมี ฮัน บีช ชึล นัน จึด ชา กา 

언제까지라도 함께 하는 거야 다시 만난 나의 세계 
ออน เจ กา จี รา โท ฮัม เก ฮา นึน กอ ยา ทา ชี มัน นัน นา อ ีเซ กเย 

 

태연 써니 제시카 / 효연 유리 티파니 / 윤아 수영 서현짱 / 소녀시대 사랑해  

지금은 소녀시대 앞으로도 소녀시대 영원히 소녀시대 소녀시대 사랑해  
 

แท ยอน ซันน่ี เจสสิก้า/ ฮโย ยอน ยูริ ทิฟฟาน่ี/ ยูน อา ซู ยอง ซอ ฮยอน จัง/ โซ นยอ ชี แด ซา รัง เฮ 

ชิ กึม มึน โซ นยอ ชิ แด อพั พ ึโร โท โซ นยอ ชิ แด ยอง วอน ฮี โซ นยอ ชิ แด โซ นยอ ชิ แด ซา รัง เฮ 

 

이 렇게 까만 홀로 느끼는 (서주현) 

อี รอด เก กา มัน บัม ฮล โร นือ ก ีนึน (ซอ จูฮยอน) 

그대의 부드러운 숨결이 (제시카) 

คือ แด เอ บู ดือ รอ อุน ซุม กยอล ลี (เจสสิก้า) 

이 순간 따스하게 감겨오는 (김태연) 모든 나의 떨림 전할래  

อี ซุน กัน ตา ซึ ฮา เก กัม กยอ โอ นึน (คิมแทยอน) โม ดึน นา เอ ตอน ริม ชอน ฮัน แร  
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

 

사랑해 널 이 느낌 이 대로 (이대로) 그려왔던 헤매임의 끝  

ซา รัง แฮ นอล รี นือ กิม มี แด โร (อี เด โร) กือ รยอ วัซ ดอน เฮ แม อิม อี กทึ 

이 세상 속에서 반복되는 슬픔 이제 안녕 (안녕)  

อี เซ ซัง ซก เก ซอ พัน บก ดเว นึน ซึล พึม มี เจน อัน นยอง (อันนยอง) 

 

널 생각만 해도 난 강해져 울지않게 나를 도와줘  
นอล แซง กัก มัน แฮ โด นัน กัง แฮ จยอ อุล จี อัน เก นา รึล โด วา จวอ 

이 순간의 느낌 함께 하는거야 다시 만난 우리의 (소/녀/시/대)  

อี ซุน กัน อี นึ กิม ฮัม เก ฮา นึน กอ ยา ดา ซี มัน นัน นู นี เอ (โซ/นยอ/ชิ/แด)  
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

Song: Baby Baby  

Credit original code: 정시레교 @ sosiz.net 

Credit Thai code: 하 늘 ~ @ soshifanclub.com 

 

(태연 써니 제시카 / 효연 유리 티파니 / 윤아 수영 서현짱 / 소녀시대 사랑해!) 

(แท ยอน ซันนี เจสสิกา, ฮโย ยอน ยูริ ทิฟฟานี , ยุนอา ซูยอง ซอ ฮยอน จัง, โซ นยอ ชิ แด ซา รัง เฮ) 

 

(태연) 떨 리는 맘 고마운 맘 가득히 담아서 

(แท ยอน) ตัล รี นึน มัม โค มา อุน มัม กา ดึก ฮี ทา มา ซอ 

 

제일 예쁜 포장속에 (전하고 싶은데) 

เจ ล เย ปึน โพ จัง โซ เก (ชอน ฮา โก ชิพ พึน เด) 

 

(유리) 아닐꺼야 웃을꺼야 엉뚱한 상상 때문에 

(ยูริ) อา นิล กอ ยา อู ซึล กอ ยา ออง ตุง ฮัน ซัง ซัง แต มู เน 

 

매일 미루는 바보 (왜 나같잖게) 

เม อิล มี รุ นึน พา โบ (เว นา คัท จัน เก)  

 

(제시카) 늘 웃던 모습 니가 내 맘 훔친건 

(เจสสิกา) นึล อุท ตอน โม ซืบ นี กา เน มัม ฮุม ชิน กอ  

 

(써니) 정 말로 너무 말도 안 되는데 

(ซันนี) จอง มัล โร นอ มู มัล โด อัน ดเว นึน เด 

 

(ALL) Please Baby Baby Baby 그대가 내안에 

Please baby baby baby คือ เด กา เน อา เน  

 

(서현) 너무도 깊이 들어와 보일까 이런 내 수줍은 고백 

(ซอ ฮยอน) นอ มู โด ก ีพี ดือ รอ วา โพ อิล กา อี รอน เน ซู จู บึน โค เบค  

 

(ALL) Baby Baby Baby 살며시 다가가 

baby baby baby ซัล มยอ ซี ตา กา กา  

 

(수영) 작 은 목소리로 가까이  

(ซู ยอง) จัก คึน มก โซ รี โร คา กา อ ี 
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

너만 들리게 말해줄게 (소녀시대 사랑해) 

นอ มัน ดืล รี เก มัล เฮ จุล เก ( โซ นยอ ชิ แด ซา รัง เฮ) 

 

(윤아) 답답한 맘 미안한 맘 언젠가  

(ยุน อา) ทับ ทับ ฮัน มัม มี อัน ฮัน มัม ออน เจน กา  

 

전해줄 매일 쌓여가는 선물 (전하고 싶은데) 

จอน เฮ จุล เม อิล ซัท ยอ กา นึน ซอน มุล (จอน ฮา โก ชิพ พึน เด)  

 

(티파니) 아닐꺼야 싫을꺼야 그냥 날 편한  

(ทิฟฟานี) อา นิล กอ ยา ชี รึล กอ ยา คือ นยัง นัล พยอน ฮัน 

 

친구이상은 절대 아냐 (그러면 어째?) 

ชิน กู อ ีซัง งึน จอล เด อา นยา (คือ รอ มยอน ออ เจ?) 

 

(써니) 늘 웃는 모습 니 맘 훔치고 싶어 

(ซันนี) นืล อุท นึน โม ซืบ นี มัม ฮุม ชี โก ชิพ พอ  

 

(태연) 정 말로 너무 들려주고 싶어 

(แท ยอน) ชอง มัล โร นอ มู ดึล รยอ จ ูโก ชิพ พอ  

 

(ALL) Please Baby Baby Baby 그대가 내안에 

Please baby baby baby คือ เด กา เน อา เน  

 

(제시카) 너무도 깊이 들어와 보일까 이런 내 수줍은 고백 

(เจสสิกา) นอ มู โด กี พี ดือ รอ วา โพ อิล กา อี รอน เน ซู จ ูบึน โค เบค  

 

(ALL) Baby Baby Baby 살며시 다가가 

baby baby baby ซัล มยอ ซี ตา กา กา  

 

(효연) 부 드러운 눈웃음으로 너의 맘에 스며갈거야 

(ฮโย ยอน) บู ดือ รอน นู นู ซือ มือ โร นอ เอ มา เม ซือ มยอ คัล กอ ยา 

 

(반주) Baby Baby Baby~ (지금은 소녀시대) 

(บัน ชู) Baby Baby Baby~ (ชิ กึม มึน โซ นยอ ชิ แด) 

(반주) Baby Baby Baby~ (영 /원/히/함/께/해) 

(บัน ชู) Baby Baby Baby~ (ยอง, วอน, ฮี, ฮัม, เก, เฮ) 
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

(서현) 사 실 너도 알걸 다가가지 못하는 날 

(ซอ ฮยอน) ซา ชิล นอ โด อัล กอล ทา กา กา จิ มท ทา นึน นัล  

 

(제시카) 어느샌가 나에게 너 다가오고 있는걸 

(เจสสิกา) ออ นือ เซน กา นา เอ เก นอ ทา กา โอ โก อิท นึน กอล  

 

(태연) 포근한 그 품으로 날 꼭 안아줘 

(แท ยอน) โพ คึน นัน คือ พุม มือ โร นัล กก อัน นา จวอ  

 

(ALL) Please Baby Baby Baby 그대가 내안에 (제 시카-내안에) 

Please baby baby baby คือ เด กา เน อัน เน (เจสสิกา - เน อัน เน) 

 

(유리) 너무도 깊이 들어와  

(태연-깊이 들어와) 보일까 이런 내 수줍은 고백 

(ยู ริ) นอ มู โด กิพ พ ีตึล รอ วา  

(แท ยอน - กิพ พี ตึล รอ วา) โพ อิล กา อี รอน เน ซู จ ูบึน โค เบค  

 

(ALL) Baby Baby Baby 살며시 다가가 

baby baby baby ซัล มยอ ซี ตา กา กา  

(윤아) 작 은 목소리로 가까이 너만 들리게 말해줄게 

(ยุนอา) จา คึน มก โซ รี โร คา กา อี นอ มัน ดืล รี เก มัล เฮ จุล เก  

 

(ALL) Please Baby Baby Baby 내가 그대 안에 

Please baby baby baby เน กา คือ เด อา เน  

(티 파니) 소중한 사랑만으로  

(제시카-사랑만으로) 가득히 채워놓고 싶은걸요 

(ทิฟฟานี) โซ จุง ฮัน ซา รัง มัน นือ โร  

(เจสสิกา - ซา รัง มัน นือ โร) กา ดึก ฮี เช วอ นท โก ชิพ พึน กอล โย 

 

(ALL) Baby Baby Baby 이제는 그대의 

baby baby baby อี เจ นึน คือ เด เอ 

(태연) 누구도 부럽지 않을 가장 예쁜 여자 친구야 

(แท ยอน) นู กู โด พู รอบ จ ิอา นึล คา จัง เย ปืน ยอ ยอ จา ชิน ก ูยา 

 

(ALL) Baby Baby Baby 

baby baby baby  
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

Song: Girl’s Generation (소녀시대소녀시대소녀시대소녀시대)  

Credit original code: No.5수영 @ sosiz.net และ 탱아 ♡ 언니다 @ sosiz.net 

Credit Thai code: 하늘 ~ @ soshifanclub 

 

지금은 소녀시대 

앞으로도 소녀시대 

영원히 소녀시대 

소녀시대 사랑해 
(ชิ กึม มึน โซ นยอ ชิ แด 

อัพ พ ึโร โท โซ นยอ ชิ แด 

ยอง วอน ฮี โซ นยอ ชิ แด 

โซ นยอ ชิ แด ซา รัง เฮ) 

 

날 아직 어리다고 말하던 얄미운 욕심쟁이가 (김태연) 

(นัล ) อา จิก กอ รี ตา โก มัล ฮา ตอน ยัล มี อุน ยก ชิม เจ็ง อี กา (คิม แท ยอน) 

오늘 은 왠일인지 (서 주현) 사랑해 하며 키스해 주었네 

(โอ) นึล รึน เว็น นิล ริน จ ิ(ซอ จู ฮยอน) ซา รัง เฮ ฮา มยอ คิ สึ เฮ จ ูออซ เน  

 

태연 써니 제시카 

효연 유리 티파니 

윤 아 수영 서현짱 

소녀시대 사랑해 
แท ยอน ซัน นี เจสสิกา 

ฮโย ยอน ยู ริ ทิฟฟานี 

ยุน อา ซู ยอง ซอ ฮยอน จัง 

โซ นยอ ชิ แด ซา รัง เฮ 

 

얼굴 은 빨개지고 놀란눈은 커다래지고 (임윤아) 

(ออล) กุล รึน ปัล เก จิ โก นล รัน นุน นึน คอ ทา เร จิ โก (อิม ยุน อา) 

떨리 는 내입술은 파란빛깔 파도같아 (써니짱) 

(ตอล) รี นึน เน อบิ ซุล รึล พา รัน บีช กัล พา โด คัท ทา (ซันนี จัง) 

 

너 무 놀라버린 나는 아무말도 하지못하고 (티파니) 

นอ มู นล รา บอ ริน นา นึน อา มู มัล โท ฮา จิ มด ฮา โก (ทิฟฟานี) 

화 를 낼까 웃어버릴까 (제시카) 생각하다가 (Yeah!) 

ฮวา รึล เนล กา อุซ ซอ บอ ริล กา (เจสสิกา) เซง กัก คา ทา กา (เย่!)  

 



SoShi Fanclub – Girls’ Generation (SNSD) Fan club in Thailand  P a g e  | 12 

 

 

PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

어 리다고 놀리지 말아요 (안 놀려) 수줍어서 말도 못하고 (소시짱) 

ออ รี ทา โก นล รี จี มัล รา โย (อัล นล รยอ) ซู จุบ บอ ซอ มัล โท มด ฮา โก (โซ ชิ จัง) 

어 리다고 놀리지 말아요 (안 놀려) 스쳐가는 얘기뿐인걸 (소시짱) 

ออ รี ทา โก นล รี จี มัล รา โย (อัล นล รยอ) สึ จยอ คา นึน เย กี ปุน นิน กอล (โซ ชิ จัง) 

 

태연 써니 제시카 

효연 유리 티파니 

윤 아 수영 서현짱 

소녀시대 사랑해 
แท ยอน ซัน นี เจสสิกา 

ฮโย ยอน ยู ริ ทิฟฟานี 

ยุน อา ซู ยอง ซอ ฮยอน จัง 

โซ นยอ ชิ แด ซา รัง เฮ  

 

날 아 직 어리다고 말하던 얄미운 욕심쟁이가 (권유리) 

(นัล ) อา จิก กอ รี ตา โก มัล ฮา ตอน ยัล มี อุน ยก ชิม เจ็ง อี กา (ควอน ยู ริ) 

오늘 은 왠일인지 (김 효연) 사랑해 하며 키스해 주었네 

(โอ) นึล รึน เว็น นิล ริน จ ิ(คิม ฮโย ยอน) ซา รัง เฮ ฮา มยอ คิ สึ เฮ จ ูออซ เน  

 

너무 놀라버린 나는 아무말도 하지못하고 (최수영) 

นอ มู นล รา บอ ริน นา นึน อา มู มัล โท ฮา จิ มด ฮา โก (ชอย ซู ยอง) 

화 를 낼까 웃어버릴까 (김 태연) 생각하다가  

ฮวา รึล เนล กา อุซ ซอ บอ ริล กา (คิม แท ยอน) เซง กัก คา ทา กา  

 

어 리다고 놀리지 말아요 (안 놀려) 수줍어서 말도 못하고 (소시짱) 

ออ รี ทา โก นล รี จี มัล รา โย (อัล นล รยอ) ซู จุบ บอ ซอ มัล โท มด ฮา โก (โซ ชิ จัง) 

어 리다고 놀리지 말아요 (안 놀려) 스쳐가는 얘기뿐인걸 (소시짱) 

ออ รี ทา โก นล รี จี มัล รา โย (อัล นล รยอ) สึ จยอ คา นึน เย กี ปุน นิน กอล (โซ ชิ จัง)  

 

조금은 서툰 그런 모습도 어쩜 그대 내맘을 흔들어 놓는지 (제시카) 

โจ กึม มึน ซอ ทุน คือ รอน โม ซึบ โด ออ จอม คือ เด เน มัม มึล ฮึน ดึล รอ นด นึน จ ิ(เจ สสิกา)  

woo~ 바보같지만 나도 모르겠어 (김태연) 

โว ~ พา โบ คัท จ ิมัน นา โด โม รือ เกซ็ ซอ (คิม แท ยอน) 

그 저 이맘이 가는 그대로 
คือ จอ อี มัม มี คา นึน คือ เด โร  
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

어리다고 놀리지 말아요 (임 윤아) 

ออ รี ทา โก นล รี จี มัล รา โย (อิม ยุน อา) 

woo~ 날모르잖아요 (제시카) 

โว ~ นัล โม รือ จัน นา โย (เจสสิกา)  

 

어리다고 놀리지 말아요 
ออ รี ทา โก นล รี จี มัล รา โย 

 

어리다고 놀리지 말아요 (안 놀려) 수줍어서 말도 못하고 (소시짱) 

ออ รี ทา โก นล รี จี มัล รา โย (อัล นล รยอ) ซู จุบ บอ ซอ มัล โท มด ฮา โก (โซ ชิ จัง) 

어 리다고 놀리지 말아요 (안 놀려) 스쳐가는 얘기뿐인걸 (소시짱) 

ออ รี ทา โก นล รี จี มัล รา โย (อัล นล รยอ) สึ จยอ คา นึน เย กี ปุน นิน กอล (โซ ชิ จัง)  

 

어리다고 놀리지 말아요 (안놀려) 수줍어서 말도 못하고 (소시짱) 

ออ รี ทา โก นล รี จี มัล รา โย (อัล นล รยอ) ซู จุบ บอ ซอ มัล โท มด ฮา โก (โซ ชิ จัง) 

어리다고 놀리지말아요 스쳐가는 얘기뿐인걸 
ออ รี ทา โก นล รี จี มัล รา โย สึ จยอ คา นึน เย กี ปุน นิน กอล  

어리다고 놀리지말아요  
ออ รี ทา โก นล รี จี มัล รา โย 
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

Song: Kissing You 

credit original code : 윤아야언니야 @ sosiz.net 

credit Thai code : MoGi_JessFaHyuN @ soshifanclub.com  

태연 써니 제시카 효연 유리 티파니 
แทยอน ซันน่ี เจสสิก้า ฮโยยอน ยูริ ทิฟฟาน่ี 

 

윤아 수영 서현짱 소녀시대 사랑해 
ยู นอา ซูยอง ซอฮยอนจัง โซนยอชีแดซารังเฮ 

 

지금은 소녀시대 앞으로도 소녀시대 영원히 소녀시대 소녀시대 사랑해 
จีกึมมึน โซนยอชีแดอพัพือโรโดโซนยอชีแดยองวอนฮี โซนยอชีแดโซนยอชีแดซารังเฮ 

 

Kissing you baby 

Loving you baby 

 

장난스런 너의 키스에 기분이 좋아 (서주현) 

จัง นัน ซือ รอน นอ เอ Kiss เอ กิ ปู นี โช วา (ซอจูฮยอน) 

 

귀 엽게 새침한 표정 지어도 (임 윤아) 

กวี ยอบ เก เซ ชิม ฮัน พโย จอง จิ ออ โด (อิมยุ นอา) 

 

어느샌가 나는 숙녀처럼 (김 - 태 - 연) 

ออ นือ เซน กา นา นึน ซค นยอ ชอ รอม (คิม - แท - ยอน) 

 

내 입술은 사근 사근 그대 이름 부르죠 
เน อิบ ซู รึน ชา กึน ชา กึน คือ เด อี รึม บ ูรือ จโย 

 

*그대와 발을 맞추며 걷고 (걷고), 너의 두손을 잡고 (잡고),  

คือ เด วา พา รึล มัจ ชู มยอ กอด โก (กอด โก), นอ เอ ทู โซ นึล จับ โก (จับโก), 

 

니 어깨에 기대어 말하고 싶어 
นี ออ เก เอ กิ เด ออ มัล ฮา โก ชิพ พอ 

 

(써니짱) 고 마워 사랑해 행복만 줄게요 

(ซันน่ีจัง) โค มา วอ ซา รัง เฮ เฮง บก มัน จุล เก โย 

 

Kissing you oh my love 
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

 

내 일은 따스한 햇살 속에 (속 에?) 너는 내옆에 누워 (누워?) 

เน อี รึน ทา ซือ ฮัน เฮท ซัล โซ เก (โซเก?) นอ นึน เน ยอ เพ นู วอ (นูวอ?) 

 

사 랑의 노랠 불러주며 웃어줘 
ซา รัง เง โน เรล พุล รอ จู มยอ อู ซอ จวอ 

 

(권유리) 달콤한 사랑해 기분 좋은 한마디 

(ควอนยูริ) ทัล โก มัน ซา รัง เฮ ก ิปุน โจ ฮึน ฮัน มา ดี 

 

키씽유 완전대박 사 - 랑 - 해 - 요 

คิสซ่ิง ยู วันจอนแดบัค ซา - รัง - เฮ - โย 

 

Kissing you baby 

Loving you baby 

 

눈을 감고 너의 입술에 키스를 하면 (티 파니) 

นู นึล คัม โก นอ เอ อิบ โซ เร Kiss รึล ฮา มยอน (ทิฟฟาน่ี) 

 

내 볼은 핑크빛 물이 들어도 (김 효연) 

เน โพ รึน พิง คึ บิช มู รี ดือ รอ โด (คิมฮ โยยอน) 

 

내 마음은 이미 넘어가고 (제 - 시 - 카) 

เน มา อือ มึน อี มี นอ มอ คา โก (เจส - สิ - กา้) 

 

내 가슴엔 두근두근 심장소리 들리죠 
เน คา ซือ เมน ทู กึน ทู กึน ซิม จัง โซ รี ดึล รี จโย 

 

*그대와 발을 맞추며 걷고 (걷고), 너의 두손을 잡고 (잡고),  

คือ เด วา พา รึล มัจ ชู มยอ กอด โก (กอด โก), นอ เอ ทู โซ นึล จับ โก (จับโก),  

 

니 어깨에 기대어 말하고 싶어 
นี ออ เก เอ กิ เด ออ มัล ฮา โก ชิพ พอ 

 

(서 주현) 고마워 사랑해 행복만 줄게요 

(ซอจูฮยอน) โค มา วอ ซา รัง เฮ เฮง บก มัน จุล เก โย 
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

Kissing you oh my love 

 

내 일은 따스한 햇살 속에 (속 에?) 너는 내옆에 누워 (누워?) 

เน อี รึน ทา ซือ ฮัน เฮท ซัล โซ เก (โซเก?) นอ นึน เน ยอ เพ นู วอ (นูวอ?) 

 

사 랑의 노랠 불러주며 웃어줘 
ซา รัง เง โน เรล พุล รอ จู มยอ อู ซอ จวอ 

 

(최수영) 달콤한 사랑해 기분 좋은 한마디 

(ชเวซูยอง) ทัล โก มัน ซา รัง เฮ กิ ปุน โจ ฮึน ฮัน มา ดี 

 

사랑해 사랑해 너만을 사랑해 하늘만큼 
ซา รัง เฮ ซา รัง เฮ นอ มา นึล ซา รัง เฮ ฮา นึล มัน คึม 

 

언제나 행복하게 환한 웃음 줄게 
ออ น เจ นา เฮง บก คา เก ฮวัน ฮัน อ ูซึม จุล เก 

 

너만의 소중한 여자친굴 약속해 
นอ มา เน โซ จุง ฮัน ยอ จา ชิน กุล ยกั โซ เก 

 

너는 내 옆에 있고, 나의 두눈에 있고, 

นอ นึน เน ยอ เพ อิท โก, นา เอ ทู นู เน อิท โก, 

 

너 의 품안엔 항상 내가 있을게 
นอ เอ พ ูมา เนน ฮัง ซัง เน กา อิท ซึล เก 

 

* 그대와 발을 맞추며 걷고 (걷 고), 너의 두손을 잡고 (잡고),  

คือ เด วา พา รึล มัจ ชู มยอ กอด โก (กอดโก), นอ เอ ทู โซ นึล จับ โก (จับโก),  

 

니 어깨에 기대어 말하고 싶어 
นี ออ เก เอ กิ เด ออ มัล ฮา โก ชิพ พอ 

 

(김 태연) 고마워 사랑해 행복만 줄게요 

(คิมแทยอน) โค มา วอ ซา รัง เฮ เฮง บก มัน จุล เก โย 

 

Kissing you oh my love 
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

내 일은 따스한 햇살 속에 (속 에?) 너는 내옆에 누워 (누워?) 

เน อี รึน ทา ซือ ฮัน เฮท ซัล โซ เก (โซเก?) นอ นึน เน ยอ เพ นู วอ (นูวอ?) 

 

사 랑의 노랠 불러주며 웃어줘 
ซา รัง เง โน เรล พุล รอ จู มยอ อู ซอ จวอ 

 

(티파니) 달 콤한 사랑해 기분 좋은 한마디 

(ทิฟฟาน่ี) ทัล โก มัน ซา รัง เฮ กิ ปุน โจ ฮึน ฮัน มา ดี 

 

달콤한 사랑해 기분 좋은 사랑해 한마디 
ทัล โก มัน ซา รัง เฮ ก ิปุน โจ ฮึน ซา รัง เฮ ฮัน มา ดี 

 

지금은 소녀시대 앞으로도 소녀시대 영원히 소녀시대 
จีกึมมึน โซนยอชีแดอพัพือโรโดโซนยอชีแดยองวอนฮี โซนยอชีแด 
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

Song: Gee 
Credit original code: www.naver.com & sosiz.net 

Credit Thai code: MoGi_JessFaHyuN @ soshifanclub.com 

Uh-Huh Listen Boy, My First Love Story (U-Uh-Huh U-Uh-Huh Yeah) 

My Angel(Ha-Ah) & My Girls(Ha-Ah), My Sunshine (소 - 녀 - 시 - 대) 

My Angel(Ha-Ah) & My Girls(Ha-Ah), My Sunshine (โซ - นยอ - ชี - แด) 

 

너 무 너무 멋 져 눈이 눈이 부셔 숨을 못 쉬겠어 떨리는 Girl 

นอ มู นอ มู มอซ จยอ นู นี นู นี บู ชยอ ซูม มึล มซ ซวี เกซ ซอ ตอล รี นึน Girl 

 

Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby Baby Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby Baby 

 

Oh! 너무 부끄러워 쳐다 볼 수 없어 사랑에 빠져서 수줍은 Girl 

Oh! นอ มู บ ูคือ รอ วอ ชยอ ดา บล ซู ออบ ซอ ซา รัง เง ปา จยอซ ซอ ซู จปู ปึน Girl 

 

Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby Baby Gee Gee Gee Gee Be Be Be Be Be Be 

 

(어떻게 하죠) 어떡 어떡하죠 (떨리는 나는) 떨리는 나는요 

(ออ ตอ เค ฮาจโย) ออ ตอค ออ ตอค ฮา จโย (ตอล รี นึน นา นึน) ตอล รี นึน นา นึน โย 

 

(두근두근두근두근) 두근두근거려 밤엔 잠도 못 이루죠 

(ดู คึน ดู คึน ดู คึน ดู คึน) ดู คึน ดู คึน คอ รยอ พาม เมน จับ โด โมซ ซี รู จโย 

 

나 는 나는 바본가봐요 그대 그대 밖에 모르는 바보 그래요 그댈 보는 난 
นา นึน นา นึน พา บน คา บวา โย คือ แด คือ แด บัก เค โม รือ นึน พา โบ คือ แร โย คือ แดล โบ นึน นัน 

 

너 무 반 짝 반짝 눈이 부셔 No No No No No 

นอ มู บัน จัก บัน จัก นู นี บ ูชยอ No No No No No 

 

너 무 깜 짝 깜짝 놀란 나는 Oh Oh Oh Oh Oh 

นอ มู กัม จัก กัม จัก นล รัน นา นึน Oh Oh Oh Oh Oh 

 

너 무 짜 릿 짜릿 몸이 떨려 Gee Gee Gee Gee Gee 

นอ มู จา ริซ จา ริซ โม มี ตอล รยอ Gee Gee Gee Gee Gee 

 

Oh! 젖은 눈빛 Oh Yeah~ Oh! 좋은 향기 Oh Yeah Yeah Yeah~ (소 - 녀 - 시 - 대) 

Oh! จอ จึน นุน บิช Oh Yeah~ Oh! โจ ฮึน ฮยัง ก ีOh Yeah Yeah Yeah~ (โซ - นยอ - ชี - แด) 
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

 

Oh! 너무 너무 예 뻐 맘이 너무 예뻐 첫 눈에 반했어 꼭 짚은 Girl 

Oh! นอ มู นอ มู เย ปอ มา มี นอ มู เย ปอ ชอซ นู เน บัน เฮซ ซอ กก จี พึน Girl 

 

Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby Baby Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby Baby 

 

너무나 뜨거워 만질 수가 없어 사랑에 타버려 후끈한 Girl 

นอ มู นอ มู ตือ คอ วอ มัน จิล ซู กา ออบ ซอ ซา รัง เง ทา บอ รยอ ฮู กึน ฮัน Girl 

 

Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby Baby Gee Gee Gee Gee Be Be Be Be Be Be 

 

(어쩌면 좋아) 어쩌면 좋아요 (수줍은 나는) 수줍은 나는요 

(ออ จอ มยอน โจ ฮา) ออ จอ มยอน โจ ฮา โย (ซู จ ูพึน นา นึน) ซู จู พึน นา นึน โย 

 

(몰라몰라몰라몰라) 몰라몰라 하며 매일 그대만 그리죠 

(มล ลา มล ลา มล ลา มล ลา) มล ลา ฮา มยอน แม อิล คือ แด มัน คือ รี จโย 

 

친한 친구들은 말하죠 정말 너는 정말 못 말려 바보 하지만 그댈 보는 난 
ชิน ฮัน ชิน ก ูดือ รึน มัล ฮา จโย ชอง มัล นอ นึน จอง มัล มซ มัล รยอ พา โบ ฮา จี มัน คือ แดล โบ นึน นัน 

 

너무 반짝 반짝 눈이 부셔 No No No No No 

นอ มู บัน จัก บัน จัก นู นี บ ูชยอ No No No No No 

 

너무 깜짝 깜짝 놀란 나는 Oh Oh Oh Oh Oh 

นอ มู กัม จกั กัม จัก นล รัน นา นึน Oh Oh Oh Oh Oh 

 

너무 짜릿 짜릿 몸 이 떨려 Gee Gee Gee Gee Gee 

นอ มู จา ริซ จา ริซ โม มี ตอล รยอ Gee Gee Gee Gee Gee 

 

Oh! 젖은 눈빛 Oh Yeah~ Oh! 좋은 향기 Oh Yeah Yeah Yeah~  

Oh! จอ จึน นุน บิช Oh Yeah~ Oh! โจ ฮึน ฮยัง ก ีOh Yeah Yeah Yeah~ 

 

말도 못했는걸 너무 부끄러워 하는 난 (Ooh Wo Oh Ooh Wo Oh Yeah)  

มัล โด โมซ แฮซ นึน กอล นอ มู บู คือ รอ วอ ฮา นึน นัน (Ooh Wo Oh Ooh Wo Oh Yeah)  

(หมายถึงร้องตามเสียงคอรัส) 

용기가 없 는걸까 어떡해야 좋은걸까  
ยง กี กา ออบ นึน กอล กา ออ ตอก แค ยา โจ ฮึน กอล กา  
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

 

두근두근 맘 졸이며 바라보고 있는 난 
ดู คึน ดู คึน มัม โจ รี มยอ บา รา โบ โก อิซ นึน นัน 

 

너 무 반짝 반짝 눈이 부셔 (Oh~) No No No No No (Ha!) 

นอ มู บัน จัก บัน จัก นู นี บ ูชยอ (Oh~) No No No No No (Ha!) (ตะโกน เสียง Ha! ตามเจสสิก้าด้วย) 

 

너 무 깜짝 깜짝 놀란 나는 Oh Oh Oh Oh Oh (Oh Oh Oh Yeah~) 

นอ มู กัม จกั กัม จัก นล รัน นา นึน Oh Oh Oh Oh Oh (Oh Oh Oh Yeah~) 

 

너무 짜릿 짜릿 몸이 떨려 Gee Gee Gee Gee Gee (떨려와~) 

นอ มู จา ริซ จา ริซ โม มี ตอล รยอ Gee Gee Gee Gee Gee (ตอล รยอ วา~) 

 

Oh! 젖은 눈빛 Oh Yeah~ Oh! 좋은 향기 Oh Yeah~ (oh Yeah~) 

Oh! จอ จึน นุน บิช Oh Yeah~ Oh!โจ ฮึน ฮยัง ก ีOh Yeah ~ (oh Yeah~) 

 

너무 반짝 반짝 눈이 부셔 (눈이 부셔~) No No No No No (No No No~) 

นอ มู บัน จัก บัน จัก นู นี บ ูชยอ (นู นี บ ูชยอ~)No No No No No (No No No~) 

 

너무 깜 짝 깜짝 놀란 나는 Oh Oh Oh Oh Oh (깜짝 깜짝 놀란 나는 Oh Oh Oh~) 

นอ มู กัม จกั กัม จัก นล รัน นา นึน Oh Oh Oh Oh Oh (กัม จัก กัม จัก นล รัน นา นึน Oh Oh Oh~ ) 

 

너무 짜릿 짜릿 몸이 떨려 Gee Gee Gee Gee Gee (떨려와) 

นอ มู จา ริซ จา ริซ โม มี ตอล รยอ Gee Gee Gee Gee Gee (ตอล รยอ วา) 

 

Oh! 젖은 눈빛 Oh Yeah~ Oh! 좋은 향기 Oh Yeah Yeah Yeah 

Oh! จอ จึน นุน บิช Oh Yeah~ Oh! โจ ฮึน ฮยัง ก ีOh Yeah Yeah Yeah 
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

Song:  Way To Go (힘힘힘힘 내내내내!) 

Credit original code: www.girlsgeneration.com 

Credit Thai code: GIFFANIIE & MoGi_JessFaHyuN @ soshifanclub.com 

[서현] 힘을 내라고 말해줄래 (힘!을!내!요!) 

[ซอ ฮยอน] ฮีมึล แนราโกมัลแฮจุลแร (ฮิม!อึล! แน! โย!)  

 

그 눈을 반짝여 날 일으켜줄래 (사!랑!해!요!소!녀!시!대!)  

คือ นูนึล บันจากยอ นัล อี รือ คยอจุลแร (ซา!รัง !แฮ!โย!โซ!นยอ!ชี!แด!)  

 

[제 시카] 사람들은 모두 원하지 (소!녀!시!대!) 

[เจ สสิก้า] ซารัมดือรึล โมดู วอนฮาจ ี(โซ!นยอ!ชี!แด!) 

 

더 빨리 더 많이 오 난 평범한 소녀인걸 
ทอ ปัลรีดอมานี โอนัน พยองบอมฮัน โซนยออินกอล 

 

[윤아] 바람은 자유로운데 

[ยุนอา] บารามึน จายูโรอุนเด  

 

[수영] 모르겠어 다들 어디론지 (힘-을-내-) 

[ซูยอง] โมรือเกซซอ ดาดือรอดีรนจ ี(ฮิม-อึล- แน-) 

 

[ALL] 하지만 힘을 내, 이만큼 왔잖아 이것쯤은 정말 별거 아냐 세상을 뒤집자~ hah! 

ฮาจีมัน ฮีมึลแน, อามันคัม วัซจานา อีกอซจือมึน จองมัล บยอลกอ อานยา เซ ซังอึล ดวีจิบจา hah! 

 

도무지 알 수 없는 것뿐인 복잡한 이 지구가 재밌는 그 이유는 하나 
โดมูจี อัลซู ออบนึน กอซปูนิน บกจับฮัน อี จกีูกา แจมิซนึน คือ อียูนึนฮานา 

 

[티파니] yes, it's you! (1, 2, 3) (지 금은 소녀시대! 영원히 소녀시대!) 

[ทิฟฟาน่ี] yes, it's you! (1, 2, 3) (ชี กือมึน โซนยอชีแด! ยองวอนฮี โซนยอชีแด!) 

 

[써 니] 사랑한다고 말해줄래 (사!랑!해!요!) 

[ซัน น่ี] ซารังฮันดาโก มัลแฮจุลแร (ซา!รัง!แฮ!โย!)  

지친 널 감싸고 함께 웃어줄래 (함!께!해!요!소!녀!시!대!) 

จาชินนอลคัมซาโกฮัมเก อูซอจุลแร (ฮัม!เก!แฮ!โย!โซ!นยอ !ชี!แด!)  

 

[태연] 사람들은 모두 원하지 (소! 녀!시!대!) 

[แทยอน] ซารัมดือรึล โมดู วอนฮาจ ี(โซ!นยอ !ชี!แด!) 
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

더 빨리 더 많이 오 난 평범한 소녀인걸 
ดอ ปัลรีดอมานี โอนัน พยองบอมฮัน โซนยออินกอล 

 

[유 리] 하늘은 저리도 파란데 

[ยูรี] ฮานือรึล ชอรีโด พารันเด 

 

[효연] 모르겠어 다들 어디로 가 (힘 -을-내-) 

[ฮโยยอน] โมรีเกซซอ ทาดือ รอดีโรกา(ฮิ ม-อึล-แน)  

 

[ALL] 하지만 힘을 내, 이만큼 왔잖아 이것쯤은 정말 별거 아냐 세상을 뒤집자~ hah!  

ฮาจีมัน ฮีมึลแน, อามันคัม วัซจานา อีกอซจือมึน จองมัล บยอลกอ อานยา เซ ซังอึล ดวีจิบจา hah! 

 

도무지 알 수 없는 것뿐인 복잡한 이 지구가 재밌는 그 이유는 하나 
โดมูจี อัลซู ออบนึน กอซปูนิน บกจับฮัน อี จกีูกา แจมิซนึน คือ อียูนึนฮานา 

[윤 아] 바로 너 

[ยุนอา] บาโรนอ 

 

[제 시카&티파니] I like you just the way you are (소!녀!시!대!) you set me free 

[เจสสิก้า&ทิฟฟาน่ี] I like you just the way you are (โซ!นยอ !ชิ!แด!) you set me free 

 

[티파니] set me free, my boy~ (사.랑.해.요.소.녀.시.대.) 

[ทิฟฟา น่ี] set me free, my boy~ (ซา.รัง.แฮ.โย.โซ.นยอ.ชิ.แด.) 

 

[ALL] 네가 나타난 뒤 (I've been changed) 모든 게 달라졌어 

เนกา นาทานัน ดว ี(I've been changed) โมดึน เกดัลราจยอซซอ 

 

[제시카] 이제부터 다시 시! 작! 해! 

[เจ สสิก้า] อีเจบูทอ ดาชี ชี!จัก!แฮ! 

 

[ALL] 좋았어! 힘을 내, 이만큼 왔잖아 이것쯤은 정말 별거 아냐 세상은 뒤집혔어 

โจวัสซอ! ฮีมึลแน,อีมันคึม วัซจานา อีกอซจือมึน จองมัล บยอลกอ อานยา เซ ซังอึล ดวีจิบฮยอซซอ  

 

도무지 알 수 없는 것뿐인 복잡한 이 지구가 재밌는 그 이유는 하나  
โดมูจี อัลซู ออบนึน กอซปูนิน บกจับฮัน อี จกีูกา แจมิซนึน คือ อียูนึนฮานา 

 

[태연] yes, it's you! ready for your love (정말 별거 아냐) 

[แทยอน] yes, it's you! ready for your love (ชองมัล บยอลกอ อา-นยา) 
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

 

[ALL] 도무지 알 수 없는 것뿐인 복잡한 이 지구가 

โดมูจี อัลซู ออบนึน กอซปูนิน บกจับฮัน อี จกีูกา  

 

재밌는 그 이유는 하나 바로 너! (1, 2, 3, 4) (소! 녀! 시! 대!) 

แจมิซนึน คือ อียูนึนฮานา บาโรนอ!(1, 2, 3, 4) (โซ!นยอ!ชี!แด!) 
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

Song: Genie (소원을소원을소원을소원을 말해봐말해봐말해봐말해봐) 

Credit original code : 소녀시대 담당자 @ girlsgeneration.smtown.com 

Credit Thai code : MoGi_JessFaHyuN @ soshifanclub.com 

소원을 말해봐! (말해봐!) 니 마음속에 있는 작은 꿈을 말해봐. (말해봐!) 

โซ วอ นึล มัล เร บวา (มัลเรบวา!) นี มา อึม โซ เก อิต นึน จา กึน กู มึน มัล เร บวา (มัลเรบวา!) 

 

니 머리에 있는 이상형을 그려봐. (그려봐!) 

นี มอ รี เอ อิต นึน อี ซัง ฮยอง งึล คือ รยอ บวา (คือรยอบวา!) 

 

그 리고 나를 봐. 난 너의 Genie야, 꿈이야, Genie야. (Genie야) 

คือ รี โก นา รึล บวา นัน นอ เย จี นี ยา กู มี ยา จี นี ยา (จีนียา) 

 

드 림카를 타고 달려봐. 넌 내 옆자리에 앉아. 그저 내 이끌림 속에 모두 던져. 

ดือ ริม คา รึล ทา โก ทัล รยอ บวา นัน เน ยอพ จา รี เอ อัน จา คือ จอ เน อ ีกึล ริม โซ เก โม ดู ดอน จยอ  

 

가슴 벅차 터져버려도, 바람결에 날려버려도 지금 이 순간 세상은 너의 것. (사랑해!) 

คา ซึม บอก ชา ทอ จยอ บอ รยอ โด, พา รัม กยอ เร นัล รยอ บอ รยอ โด จี กึม อ ีซุน กัน เซ ซัง งึน นอ เย กอต (ซารางเฮ!) 

 

그 래요 난 널 사랑해. 언 제나 믿어. 꿈도 열정도다 주고 싶어. 

คือ เร โย นัน นอล ซา รัง เฮ ออน เจ นา มิ ดอ กุม โด ยอล จอง โด ทา จู โก ชิพ พอ 

 

난 그대 소원을 이뤄주고 싶은(싶은) 행운의 여신. 

นัน คือ เด โซ วอ นึล อิ รวอ จู โก ชิพ พึน(ชิพ พึน) แฮง อู เน ยอ ชิน  

 

소원을 말해봐! (김태연) (I'm Genie for you, boy!) 소원을 말해봐! (제시카) (I'm Genie for your wish.) 

โซ วอ นึล มัล เร บวา (คิมแทยอน) (I'm Genie for you, boy!) โซ วอ นึล มัล เร บวา (เจสสิก้า) (I'm Genie for your wish.)  

 

소원을 말해봐! (써니짱) (I'm Genie for your dream.) 내게만 말해봐! (소녀시대)(I'm Genie for your world.) 

โซ วอ นึล มัล เร บวา (ซันน่ีจัง) (I'm Genie for your dream.) แน เก มัน มัล เร บวา(โซนยอชีแด) (I'm Genie for your world.)  

 

소원을 말해봐! (말해봐!) 지루한 날들이 넌 지겹지 않니? (AH!) 

โซ วอ นึล มัล เร บวา (มัล เรบวา!) ชี รู ฮัน นัล ดือ รี นอน จ ีกยอบ จ ีอัน นิ? (AH!) 

 

평범 한 생활에 넌 묻혀버렸니? 

พยอง บอม มัน แซง ฮวา เร นอน มุท ทยอ บอ รยอต นี?  
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

이 제 그만 깨어나. 넌 나의 Superstar, shining star, superstar. (superstar) 

อี เจ คือ มัน เก ออ นา นอน นา เย Superstar, shining star, superstar. (superstar) 

 

심 장소리 같은 떨림의 Harley에 네 몸을 맡겨봐. 이제 이 세상은 오직 너의 무대. 

ชิม จัง โซ รี กา ทึน ตอล ริ เม Harley เอ เน โม มึล มัต กยอ บวา อ ีเจ อ ีเซ ซัง งึน โอ จิก นอ เย มู เท  

 

환호소리 같은 파도가, 내 가슴엔 너의 체온이 나는 너의 길. 영원한 Biggest fan. (사 랑해!) 

ฮวัน โฮ โซ รี กา ทึน พา โด กา, เน คา ซือ เมน นอ เย เช โอ นี นา นึน นอ เย กิล ยอง วอน ฮัน Biggest fan (ซา รางเฮ!) 

 

그래요 난 널 사랑해. 언제나 믿어. 꿈도 열정도다 주고 싶어. 

คือ เร โย นัน นอล ซา รัง เฮ ออ น เจ นา มิ ดอ กุม โด ยอล จอง โด ทา จู โก ชิพ พอ 

 

난 그대 소원을 이뤄주고 싶은(싶은) 행운의 여신. 

นัน คือ เด โซ วอ นึล อิ รวอ จู โก ชิพ พึน(ชิพ พึน) แฮง อู เน ยอ ชิน 

 

소원을 말해봐! (티파니) (I'm Genie for you, boy!) 소원을 말해봐! (김효연) (I'm Genie for your wish.) 

โซ วอ นึล มัล เร บวา (ทิฟฟาน่ี) (I'm Genie for you, boy!) โซ วอ นึล มัล เร บวา (คิมฮโยยอน) (I'm Genie for your wish.)  

 

소원을 말해봐! (권유리) (I'm Genie for your dream.) 내게만 말해봐! (소녀시대) (I'm Genie for your world.) 

โซ วอ นึล มัล เร บวา (ควอนยูริ) (I'm Genie for your dream.) แน เก มัน มัล เร บวา (โซนยอชีแด) (I'm Genie for your world.) 

 

소원을 말해봐! 

โซ วอ นึล มัล เร บวา!  

 

DJ! put it back on.  

 

그래요 난 널 사랑해. 언제나 믿어. 꿈도 열정도다 주고 싶어. 

คือ เร โย นัน นอล ซา รัง เฮ ออ น เจ นา มิ ดอ กุม โด ยอล จอง โด ทา จู โก ชิพ พอ  

 

난 그대 소원을 이뤄주고 싶은(싶은) 행운의 여신. 

นัน คือ เด โซ วอ นึล อ ิรวอ จู โก ชิพ พึน(ชิพ พึน) แฮง อู เน ยอ ชิน 

 

소원을 말해봐! 

โซ วอ นึล มัล เร บวา! 

 

난 널 사랑해. 넌 나의 Music . 난 널 사랑해. 넌 나의 기쁨. 

นัน นอล ซา รัง เฮ นอน นา เย Music นัน นอล ซา รัง เฮ นอน นา เย คี ปึม  
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

 

(너 의 Fantasy를 숨김없이 말해봐 나는 Genie 길을 보여줄게) 

(นอ เย Fantasy รึล ซุม ก ิมอบ ชี มัล เร บวา นา นึน Genie กี รึล โบ ยอ จุล เก)  

 

난 널 사랑해. 난 너의 행운-이 되고 싶어. 

นัน นอล ซา รัง เฮ นัน นอ เย แฮง อ ูนี ทเว โก ชิพ พอ  

 

(니 가 가진 소원 숨김없이 말해봐 너의 Genie 내가 들어줄게) 

(นี กา กา จิน โซ วอน ซุม ก ิมอบ ชี มัล เร บวา นอ เย Genie เน กา ทือ รอ จุล เก)  

 

소원을 말해봐! (최 수영) (I'm Genie for you, boy!) 소원을 말해봐! (임 윤아) (I'm Genie for your wish.) 

โซ วอ นึล มัล เร บวา (ชเวซูยอง) (I'm Genie for you, boy!) โซ วอ นึล มัล เร บวา (อิมยุนอา) (I'm Genie for your wish.)  

 

소원을 말해봐! (서주현) (I'm Genie for your dream.) 내게만 말해봐! (소녀시대) (I'm Genie for your world.) 

 

โซ วอ นึล มัล เร บวา (ซอจูฮยอน) (I'm Genie for your dream.) แน เก มัน มัล เร บวา (โซนยอชีแด) (I'm Genie for your world.) 

 

소원을 말해봐! (소!녀!시!대!) 소원을 말해봐! (사! 랑!해!요! 소!녀!시!대!) 

 

โซ วอ นึล มัล เร บวา (โซ! นยอ! ชี! แด!) โซ วอ นึล มัล เร บวา (ซา! ราง! เฮ! โย! โซ! นยอ! ชี! แด!) (ร้องทับท่อนภาษาอังกฤษค่ะ) 
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Song: Oh! 

Credit original code: 소녀시대 담당자 @ girlsgeneration.smtown.com 

Credit Thai code: MoGi_JessFaHyuN @ soshifanclub.com 

전에 알던 내가 아냐 Brand New Sound (김태연) 

จอน เน อัล ดอน แน กา อา นยา Brand New Sound (คิมแทยอน) 

 

새 로워진 나와 함께 one more round (제 시카) 

แซ โร วอ จิน นา วา ฮัม เก One More Round (เจ สสิก้า) 

 

Dance Dance Dance till we run this town (써 -니) 

Dance Dance Dance till we run this town (ซัน-น่ี) 

 

오 빠 오빠 I'll be I'll be down down down down (소! 녀! 시! 대!) 

โอ ปา โอ ปา I'll Be I'll Be Down Down Down Down (โซ! นยอ! ชี! แด!) (ร้องทับจังหวะเดียวกับ Down ค่ะ) 

 

Hey 오빠 나 좀 봐 나를 좀 바라봐 (처음이야 이런 내 말투 ha!) 

Hey โอ ปา นา จม บวา นา รึล จม พา รา บวา (ชอ อึม มี ยา อ ีรอน แน มัล ทู ha!) 

 

머 리도 하고 화장도 했는데 (왜 너만 너만 모르니) 

มอ รี โด ฮา โก ฮวา จาง โด แฮซ นึล เด (เว นอ มัน นอ มัน โม รือ นี) 

 

두근 두근 가슴이 떨려와요 자꾸 자꾸 상상만 하는걸요 
ดู กึน ดู กึน คา ซือ มี ตอล รยอ วา โย จา ก ูจา ก ูซัง ซัง มัน ฮา นึน กอล โย 

 

어떻게 하나 콧대 높던 내가 말하고 싶어 
ออ ตอก เค ฮา นา โคซ แด นพ ดอน แน กา มัล ฮา โก ชิพ พอ 

 

Oh! Oh! Oh! 오빠 를 사랑해 Ah! Ah! Ah! Ah! 많이 많이 해 

Oh! Oh! Oh! โอ ปา รึล ซา รัง เฮ Ah! Ah! Ah! Ah! มัน นี มัน นี เฮ 

 

수 줍으니 제발 웃지마요 진심이니 놀리지도 말아요 
ซู จู บือ นี เจ บัล อุช จี มา โย จิน ซิม มี นี นล รี จี โด มัล รา โย 

 

또 바보 같은 말뿐야 Oh! Oh! Oh! 

โต พา โบ คัท ทึล มัล ปุน ยา Oh! Oh! Oh! 
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전에 알던 내가 아냐 Brand New Sound (티파니) 

จอน เน อัล ดอน แน กา อา นยา Brand New Sound (ทิฟฟาน่ี) 

 

새 로워진 나와 함께 one more round (김 효연) 

แซ โร วอ จิน นา วา ฮัม เก One More Round (คิมฮ โยยอน) 

 

Dance Dance Dance till we run this town (권 유리) 

Dance Dance Dance till we run this town (ควอน ยูริ) 

 

오빠 오빠 I'll be I'll be down down down down (소! 녀! 시! 대!) 

โอ ปา โอ ปา I'll Be I'll Be Down Down Down Down (โซ! นยอ! ชี! แด!) (ร้องทับจังหวะเดียวกับ Down ค่ะ) 

 

오빠 잠깐만 잠깐만 들어봐 (자꾸 딴 얘기는 말고) 

โอ ปา จัม กัน มัน จัม กัน มัน ดึล รอ วา (จา ก ูตัน เย กี นึน มัล โก) 

 

동생으로만 생각하진 말아 (1년 뒤면 후회할 걸) 

ทง แซง อือ โร มัน แซง กัก ฮา จิน มัล รา (อิล นยอน ทวี มยอน ฮู ฮวี ฮัล กอล) 

 

몰 라 몰라 내 맘을 전혀 몰라 눈치 없게 장난만 치는걸요 
มล ลา มล ลา แน มา มึล จอน ฮยอ มล ลา นุน ชี ออพ เก จาง นัน มัน ชี นึน กอล โย 

 

어떻게 하나 이 철없는 사람아 들어봐 정말 
ออ ตอ เก ฮา นา อี ชอล รอพ นึน ซา รัม มา ดึล รอ บวา จอง มัล 

 

Oh! Oh! Oh! 오빠 를 사랑해 Ah! Ah! Ah! Ah! 많이 많이 해 

Oh! Oh! Oh! โอ ปา รึล ซา รัง เฮ Ah! Ah! Ah! Ah! มัน นี มัน นี เฮ 

 

수 줍으니 제발 웃지마요 진심이니 놀리지도 말아요 
ซู จู บือ นี เจ บัล อุช จี มา โย จิน ซิม มี นี นล รี จี โด มัล รา โย 

 

또 그러면 나 울지도 몰라 Oh! 

โต คือ รอ มยอน นา อุล จ ีโด มล ลา Oh! 

 

전에 알던 내가 아냐 Brand New Sound (최수영) 

จอน เน อัล ดอน แน กา อา นยา Brand New Sound (ชเวซูยอง) 
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PS. ตัวหนังสือสีแดง คือโค้ดที่จะต้องท่องนะคะ 

뭔 가 다른 오늘만은 뜨거운 마음 (임 윤아) 

มยอน กา ทา รึน โอ นึล มัน นึน ตือ กอ อุน มา อึม (อิมย ุนอา) 

 

다음 다음 미루지 마 화만 나 (서주현) 

ดา อึม ดา อึม มี ลู จี มา ฮวา มัน นา (ซอจูฮยอน) 

 

오 빠 오빠 이대로는 No! No! No! No! (소! 녀! 시! 대!) 

โอ ปา โอ ปา อ ีแด โร นึน No! No! No! No! (โซ! นยอ! ชี! แด!) [ร้องทับจังหวะเดียวกับ No ค่ะ] 

 

Tell me, boy, boy. Love it? it, it, it, it, it, it, Ah! 

 

Oh! Oh! Oh! 오빠 를 사랑해 Ah! Ah! Ah! Ah! 많이 많이 해 

Oh! Oh! Oh! โอ ปา รึล ซา รัง เฮ Ah! Ah! Ah! Ah! มัน นี มัน นี เฮ 

 

Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! 오빠를 사 랑해 

Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! โอ ปา ลึล ซา รัง เฮ 

 

Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! 많이 많이 해 

Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! มัน นี มัน นี เฮ 

 

또 바보 같은 말 뿐야 Oh! 

โต พา โบ กัท ทึน มัล ปุน ยา Oh! 

 

Oh! Oh! Oh! Oh! (사.랑.해.요.) Ah! Ah! Ah! Ah! (소. 녀.시.대.) 

Oh! Oh! Oh! Oh! (ซา.รัง.เฮ.โย.) Ah! Ah! Ah! Ah! (โซ.นยอ.ชี.แด) 

 

Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! 오빠를 사 랑해 

Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! โอ ปา ลึล ซา รัง เฮ 

 

Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! 많이 많이 해 

Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! มัน นี มัน นี เฮ 

 

Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! 오빠를 사 랑해 

Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! โอ ปา ลึล ซา รัง เฮ 

 

Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! 많이 많이 Oh! 

Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! มัน นี มัน นี Oh! 
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(지금은 소녀시대 앞으로도 소녀시대 영원히 소녀시대 소녀시대 사랑해 Oh!!) 

(จีกึมมึน โซนยอชีแด อัพพอืโรโด โซนยอชีแด ยองวอนฮี โซนยอชีแด โซนยอชีแด ซารังเฮ Oh!!)  
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Song:  Show! Show! Show!  
Credit original code : withccm 

Credit Thai code : MoGi_JessFaHyuN @ soshifanclub.com 

Show me, show me, show me, show me 
Show me, show me, hurry, hurry 

(함성) (กร๊ีดตอนสาวๆ เดินมาขา้งหน้า) 
 

반 짝반짝, oh, 두근두근 
บัน จัก บัน จัก, oh, ดู กึน ดู กึน 
 

하나하나 다 맘에 들어 (제 시카) 
ฮา นา ฮา นา ทา มัม เม ทึล รอ (เจ สสิก้า) 
 

한 눈에 쓰윽 지나쳐 봐도 
ฮัน นุน เน สึ อกึ จ ีนา ชยอ บวา โด 
 

너 하나만 꼭 내 스타일인 걸 (써니짱) 
นอ ฮา นา มัน กก แน สึ ทา อิล ริน กอล (ซันน่ีจัง) 
 

Hush, hush, hush 너의 마음을 보여줘 
Hush, hush, hush นอ เย มา อึม มึล โบ ยอ จวอ 
 
Listen to me 
 

Show me, show me 아이코 큰일이야 show me, show me 이제 나 야단났어 
Show me, show me อา อ ีโค คึน นิล รี ยา show me, show me อี เจ นา ยา ดัน นัซ ซอ 
 

Show me, show me 자꾸 보고 싶은데 hurry, hurry 아직도 모르겠니 
Show me, show me จา ก ูโบ โก ชิพ พึน เด hurry, hurry อา จกิ โด โม รือ เกซ นี 
 

Show me, show me cuz I'm ready for you, show me, show me 너도 알고 있잖아 
Show me, show me cuz I'm ready for you, show me, show me นอ โด อัล โก อิท จัน นา (ในเพิร์ฟตัดท่อนน้ีทิ้ง) 

Show me, show me 이젠 맘을 보여줘 hurry, hurry 다가와 속삭여줘 
Show me, show me อี เจน มัม มึล โบ ยอ จวอ hurry, hurry ทา กา วา ซก ซัก ยอ จวอ (ในเพิร์ฟตัดท่อนน้ีทิ้ง) 
 

(지금은 소녀시대 앞으로도 소녀시대 영원히 소녀시대 소녀시대 사랑해) 
(จีกึมมึน โซนยอชีแด อัพพอืโรโด โซนยอชีแด ยองวอนฮี โซนยอชีแด โซนยอชีแด ซารังเฮ) 
 

Uh-Uh 이런 정말 대단해 
Uh Uh อี รอน จอง มัล แด ดัน แฮ 
 

아찔하게 네게 빠져들어 (김 태연) 
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อา จิล ฮา เก เน เก ปา จยอ ดึล รอ (คิม แทยอน) 
 

수 백 만 번 고민 해봐도 (서주현) 
ซู แบก มัน บอน โค มิน แฮ บวา โด (ซอจูฮยอน) 
 

내 심장은 automatic 인걸 (티파니) 
แน ซิม จัง อึน automatic อิน กอล (ทิฟฟาน่ี) 
 

Hush, hush, hush 너의 마음을 보여줘 
Hush, hush, hush นอ เย มา อึม มึล โบ ยอ จวอ 
 
Listen to me 

Show me, show me 아이코 큰일이야 show me, show me 이제 나 야단났어 
Show me, show me อา อ ีโค คึน นิล รี ยา show me, show me อี เจ นา ยา ดัน นัซ ซอ 
 

Show me, show me 자꾸 보고 싶은데 hurry, hurry 아직도 모르겠니 
Show me, show me จา ก ูโบ โก ชิพ พึน เด hurry, hurry อา จกิ โด โม รือ เกซ นี (ในเพิร์ฟตัดท่อนน้ีทิ้ง) 

Show me, show me cuz I'm ready for you, show me, show me 너도 알고 있잖아 
Show me, show me cuz I'm ready for you, show me, show me นอ โด อัล โก อิท จัน นา (ในเพิร์ฟตัดท่อนน้ีท้ิง) 
 

Show me, show me 이젠 맘을 보여줘 hurry, hurry 다가와 속삭여줘 
Show me, show me อี เจน มัม มึล โบ ยอ จวอ hurry, hurry ทา กา วา ซก ซัก ยอ จวอ  
 

(함성) (กร๊ีดตอนแทยอนเดินออกมา) 
 

Show me, show me, yeah, show me, baby, 숨기려 하지 말고 
Show me, show me, yeah, show me, baby ซุม กิ รยอ ฮา จ ิมัล โค 
 

어떻게 하나요 날 흔들지 말아줘요 
ออ ตอ เค ฮา นา โย นัล ฮึน ดึล จี มัล รา จวอ โย 
 

(함성) (กร๊ีดตอนฟาน่ีกับสิกา้เร่ิมพูด) 
If you wanna be my boy, I'm gonna be with you forever and more 
Just tell me that you love me, I'll be there, right, alright, just for you 
 

Show me, show me 아이코 큰일이야 show me, show me 이제 나 야단났어 
Show me, show me อา อ ีโค คึน นิล รี ยา show me, show me อี เจ นา ยา ดัน นัซ ซอ 
 

Show me, show me 자꾸 보고 싶은데 hurry, hurry 아직도 모르겠니 
Show me, show me จา ก ูโบ โก ชิพ พึน เด hurry, hurry อา จกิ โด โม รือ เกซ นี 
 

Show me, show me cuz I'm ready for you, show me, show me 너도 알고 있잖아 
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Show me, show me cuz I'm ready for you, show me, show me นอ โด อัล โก อิท จัน นา 
 

Show me, show me 이젠 맘을 보여줘 hurry, hurry 다가와 속삭여줘 
Show me, show me อี เจน มัม มึล โบ ยอ จวอ hurry, hurry ทา กา วา ซก ซัก ยอ จวอ
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Song: Run Devil Run 

Credit original code: 소녀시대 담당자 @ girlsgeneration.smtown.com 

Credit Thai Lyrics: Orr_LuvSoshi @ soshifanclub.com 

Credit Thai code: MoGi_JessFaHyuN @ soshifanclub.com 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  (소. 녀. 시. 대. Run. Devil. Run.) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (โซ.นยอ.ชี.แด. Run. Devil. Run.) 

똑바로 해 (해!) 넌 정말 Bad boy 사랑보단 (단!) 호기심뿐 (Run!) 

ตก-พา-โร แฮ (แฮ!) นอน จอง-มัล Bad boy ซา-ราง-โบ-ดัน (ดัน!) โฮ-กี-ชิม-ปุน (Run!) 

그 동안 난 (난!) 너 땜에깜빡속 아서 넘어 간거야 (Run Devil Run) 

กือ-ดง-งัน-นัน (นัน!) นอ-แด-เม- กัม-ปัก ซก-กา-ซอ-นอม มอ-กัน-กอ-ยา (Run Devil Run) 

넌 재미없어 매너 없어 (넌!) 넌 Devil Devil 넌넌 

นอน แจ-มี-ออบ-ซอ แม-นอ-ออบ-ซอ (นอน!) นอน Devil Devil นอน- นอน 

네 핸드폰 (폰!) 수많은 남잔 한 글자만 (만!) 바꾼 여자 (Run!) 

เน-แฮ น-ดือ-พน (พน!) ซู-มา-นึน นัม-จัน-ฮัน-กึล-จา-มัน (มัน!) พา-กุน-ยอ-จา (Run!) 

내 코까지 (지!) 역 겨운 Perfume 누구 건지 (지!) 설명해봐 (Run Devil Run) 

แน-โค-กา-จี (จ!ี) ยอก-กยอ-อุน Perfume นู-ก-ูกอน-จี (จี!) ซอล-มยอง-แฮ-บวา (Run Devil Run) 

넌 나 몰래 누굴 만나는 끔찍한 그 버릇 못 고쳤니 
นอน-นา-มล-แร นู-กุล มัน-นา-นึน กึม-ชิก-ฮัน กือ-บอ-รซ-มซ โก-ชยอส-นี 

뛰어 봐도 손바닥 안 인걸 (소.녀.시.대.) 

ดวี-ออ บวา-โด ซน-บา-ดัก-อา-นิน-กอล (โซ.นยอ.ชี.แด) 

You better run run run run run 

더는 못 봐 걷어차 줄래 
ทอ-นึน มซ-บวา-กอ-ดอ-ชา จุล-แร 

You better run run run run run 

날 붙잡아도 관심 꺼둘래 Hey 

นัล บุท-จา-บา-โด กวาน-ชิม-กอ-ดุล-แร Hey 

더 멋진 내가 되는 날 갚아주겠어 잊지 마 
ดอ-มอซ-จิน แน-กา-ทเว-นึน-นัล-กา-พา-จู-เกส-ซอ อิช-จี-มา 

You better run (run!) run (run!) run (run!) run (run!) run 
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딱 걸렸어 약 올렸어 (Run!) Run Devil Devil Run Run 

ดัก-กอ ล-รยอ-ซอ ยา-กอล-รยอ-ซอ (Run!) Run Devil Devil Run Run 

내 곁에서 (서!) 살 며시흘깃다 른 여잘 (잘!) 꼭 훑어봐 (Run!) 

แน กยอ-เท-ซอ (ซอ!) ซัล-มยอ-ชี- ฮึล-กิซ -ทา-รึน-ยอ-จัล (จัล!) กก-ฮุล-ทอ-บวา (Run!) 

나 없을 땐 (땐!) 넌 Super Playboy 고개 들어 (어!) 대답해봐 (Run Devil Run) 

นา-ออ บ-ซึล-แตน (แตน!) นอน Super Playboy โค-แก-ดึอ-รอ (ออ!) แท-ดับ-แฮ-บวา (Run Devil Run) 

넌 재미없어 매너 없어 (넌!) 넌 Devil Devil 넌넌 

นอน แจ-มี-ออบ-ซอ แม-นอ-ออบ-ซอ (นอน!) นอน Devil Devil นอน- นอน 

You better run run run run run 

더는 못 봐 걷어차 줄래 
ทอ-นึน มซ-บวา-กอ-ดอ-ชา จุล-แร 

You better run run run run run 

날 붙잡아도 관심 꺼둘래 Hey 

นัล-บุท-จา-บา-โด กวาน-ซิม-กอ-ดุล-แร Hey 

더 멋진 내가 되는 날 갚아주겠어 잊지 마 
ดอ-มอซ-จิน แน-กา-ทเว-นึน-นัล-กา-พา-จู-เกส-ซอ-อิช-จี-มา 

You better run (run!) run (run!) run (run!) run (run!) run 

딱 걸렸어 약 올렸어 (Run!) Run Devil Devil Run Run 

ดัก-กอ ล-รยอ-ซอ ยา-กอล-รยอ-ซอ (Run!) Run Devil Devil Run Run 

넌 재미없어 매너 없어 (Run!) Run Devil Devil Run Run 

นอน-แจ-มี- ออบ-ซอ แม-นอ-ออบ-ซอ (Run!) Run Devil Devil Run Run 

얘 나 같은 애 어디도 없어 잔머리 굴려서 실망했어 
แอ-นา-กัท-ทึน-แน-ออ-ดี-โด-ออบ-ซอ จัน-มอ-รี กุล-รยอ-ซอ ซิล-มัง-แฮ-ซอ 

난 걔네들 보다 더 대단해 너 그렇게 커서뭐 될래 (까불지 말랬지) 

นัน-แก-เน-ดึล โบ-ดา ทอ-แท-ดัน-แฮ นอ-กือ-รอ-เก คอ-ซอ มวอ-ดเว-แร (กา-บุล-จี มัล-แรซ-จี) 

널 사랑해 줄 때 잘 하랬지 (소. 녀. 시. 대.) 

นอล-ซา-ราง-แฮ จุล-แด-จัล-ฮา-แรซ-จี (โซ.นยอ.ชี.แด.) 

You better run run run run run 
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더는 못 봐 걷어차 줄래 
ทอ-นึน มซ-บวา กอ-ดอ-ชา จุล-แร 

 

You better run run run run run 

 

날 붙잡아도 관심 꺼둘래 Hey 

นัล-บุ ท-จา-บา-โด กวาน-ซิม-กอ-ดุล-แร Hey 

더 멋진 내가 되는 날 갚아주겠어 잊지 마 
ดอ-มอซ-จิน-แน-กา ทเว-นึน นัล-กา-พา-จู-เกส-ซอ-อิช-จี-มา 

 

You better run (run!) run (run!) run (run!) run (run!) run 

 

이 넓은 세상 반은 남자 (Run!) 너 하나 빠져봤자 (소.녀.시.대.) 

อี-นอ ล-บึน เซ-ซัง พัน-นึน-นัม-จา (Run!) นอ-ฮา-นา-บา-ชยอ-บวาซ-จา (โซ.นยอ.ชี.แด.) 

꼭 나만 봐줄 멋진 남자 (Run!) 난 기다릴래 혼자 (Run! Run!) 

กก-นา-มัน -บวา-จุล-มอซ-จิน-นัม-จา (Run!) นัน-ก-ีดา-ริล-แร-ฮน-จา (Run! Run!) 
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Song: Hoot (훗훗훗훗) 

Credit original code: 소녀시대 담당자 @ girlsgeneration.smtown.com 

Credit Thai lyrics and code: MoGi_JessFaHyuN @ soshifanclub.com 

 (8초) 지금은 소녀시대 앞으로도 소녀시대 영원히 소녀시대 Go! Go! Go!  

(วินาทีท่ี 8) จีกึมมึน โซนยอชีแดอัพพอืโรโดโซนยอชีแดยองวอนฮี โซนยอชีแด Go! Go! Go! 

 

눈 깜빡 할 사이 넌 또 Check it Out~! 

นุน กัม ปกั ฮัล ซา อี นอน โต Check it Out~! 

 

지나가는 여자들 그만 좀 봐 
จี นา คา นึน ยอ จา ดึล คือ มัน จม บวา 

 

아닌 척 못들은 척 가시 박힌 코웃음. 이상해 다 다 다 

อา นิน ชอก มด ทึล อึน ชอก กา ชี พัก ฮิน โค อุส ซึม อี ซัง แฮ ดา ดา ดา 

 

조금만 내게 친절하면 어때 무뚝뚝한 말투 너무 아파 난 
โจ กึม มัน แน เก ชิน จอล ฮา มยอน ออ แต มู ตุก ตุก ฮัน มัล ทู นอ มู อา พา นัน 

 

이런 게 익숙해져 가는 건 정말 싫어 속상해 다 다 다 
อี รอน เก อิก ซุก แฮ จยอ คา นึน กอน จอง มัล ซิล รอ ซก ซัง แฮ ดา ดา ดา 

 

어딜 쳐다봐 난 여기 있는데 
ออ ทิล ชยอ ทา บวา นัน ยอ กี อิซ นึน เด 

 

너 때문에 내 마음은 갑옷 입고 이젠 내가 맞서줄게 
นอ แต มุน เน แน มา อึม มึน กับ อท อิบ โค อี เจน แน กา มัช ซอ จุล เก 

 

네 화살은 Trouble! Trouble! Trouble! (나를 노렸어) 

เน ฮวา ซัล รึล Trouble! Trouble! Trouble! (นา รึล โน รยอซ ซอ) 

 

너는 Shoot! Shoot! Shoot! 나는 훗! 훗! 훗! 

นอ นึน Shoot! Shoot! Shoot! นา นึน Hoot! Hoot! Hoot!  

 

독이 배인 네 말에 나 상처 입고도 다시 준 두 번째 Chance 

ทก อี แพ อิน เน มัล เร นา ซัง ชอ อิบ โค โด ทา ชิ จุน ทู บอน แจ Chance 

 

넌 역시 Trouble! Trouble! Trouble! (때를 노렸어) 
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นอน ยอก ชี Trouble! Trouble! Trouble! (แต รึล โน รยอซ ซอ) 

 

너는 Shoot! Shoot! Shoot! 나는 훗! 훗! 훗! 

นอ นึน Shoot! Shoot! Shoot! นา นึน Hoot! Hoot! Hoot!  

 

(1,2,3,4) 지금은 소녀시대 앞으로도 소녀시대 영원히 소녀시대 

(หยุด 4 จังหวะ) จีกึมมึน โซนยอชีแดอพัพือโรโดโซนยอชีแดยองวอนฮี โซนยอชีแด 

 

다른 여자의 함정에 푹 빠졌다니? 변명 끝! 넌 아직도 정신 못 차리고 있지 

ทา รึน ยอ จา เว ฮัม จอง เอ พกุ ปา ชยอส ทา นี? บยอน มยอง กึท นอน อา จิก โด จอง ซิน มท ชา รี โค อิซ จ ี

 

그 태도로 좋은 여자 못 만날거다 영원히 넌. 넌. 넌. 

โค แท โด โร โช อึน ยอ จา มท มัน นัล กอ ทา ยอง วอน ฮี นอน. นอน. นอน. 

 

착각마라 넌 큐피트가 아냐 (너 말야) 

ชัก กกั มา รา นอน คย ูพี ทือ จา อา นยา (นอ มัล ยา) 

 

너 때문에 내 마음은 갑옷 입고 이젠 내가 맞서줄게 (내가 맞서줄게 Oh) 

นอ แต มุน เน แน มา อึม มึน กับ อท อิบ โค อี เจน แน กา มัช ซอ จุล เก (แน กา มัจ ซอ จุล เก Oh) 

 

네 화살은 Trouble! Trouble! Trouble! (나를 노렸어) (너는 Trouble Oh Trouble) 

เน ฮวา ซัล รึล Trouble! Trouble! Trouble! (นา รึล โน รยอซ ซอ) (นา นึน Trouble Oh Trouble) 

 

너는 Shoot! Shoot! Shoot! 나는훗! 훗! 훗!  

นอ นึน Shoot! Shoot! Shoot! นา นึน Hoot! Hoot! Hoot!  

 

독이 배인 네 말에 나 상처 입고도 다시 준 두 번째 Chance (다시 준 두 번째 Chance) 

ทก อี แพ อิน เน มัล เร นา ซัง ชอ อิบ โค โด ทา ชิ จุน ทู บอน แจ Chance (ทา ชิ จุน ทู บอน แจ Chance) 

 

넌 역시 Trouble! Trouble! Trouble! (때를 노렸어) (Trouble! Trouble! Trouble! yeah~) 

นอน ยอก ชี Trouble! Trouble! Trouble! (แต รึล โน รยอซ ซอ) (Trouble! Trouble! Trouble! yeah~) 

 

너는Shoot! Shoot! Shoot! 나는훗! 훗! 훗! (Woo-) 

นอ นึน Shoot! Shoot! Shoot! นา นึน Hoot! Hoot! Hoot! (Woo-) 

 

물속에서 뜨려면 가라앉게 
มุล ซก เก ซอ ตือ รยอ มยอน คา รา อนั เก 
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내가 만든 Circle 너는 각지게 

แน กา มัน ทึล Circle นอ นึน กกั จ ีเก 

 

묻지 않은 말에 대답만 또 해 
มุท จี มัน นึน มัล เร แท ทับ มัน โต แฮ 

 

그래도 난 너처럼 화살은 안 쏠게 (소! 녀! 시! 대!) (Oh~ yeah) 

คือ แร โท นัน นอ ชอ รอม ฮวา ซัล อึล อัน ซล เก (โซ! นยอ! ชี! แด!) (Oh~ yeah) 

 

너 때문에 내 마음은 갑옷 입고 이젠 내가 맞서줄게(이젠 내가 맞서줄게) 

นอ แต มุน เน แน มา อึม มึน กับ อท อิบ โค อี เจน แน กา มัช ซอ จุล เก (อ ีเจน แน กา มัช ซอ จุล เก) 

 

네 화살은Trouble! Trouble! Trouble! (나를 노렸어) (Trouble! Trouble! Trouble!) 

เน ฮวา ซัล รึล Trouble! Trouble! Trouble! (นา รึล โน รยอซ ซอ) (Trouble! Trouble! Trouble!) 

 

너는Shoot! Shoot! Shoot! 나는훗! 훗! 훗!  

นอ นึน Shoot! Shoot! Shoot! นา นึน Hoot! Hoot! Hoot!  

 

독이 배인 네 말에 나 상처 입고도 다시 준 두 번째 Chance (Oh~ 두 번째 Chance) 

ทก อี แพ อิน เน มัล เร นา ซัง ชอ อิบ โค โด ทา ชิ จุน ทู บอน แจ Chance (Oh~ ทู บอน แจ Chance) 

 

넌 역시 Trouble! Trouble! Trouble! (때를 노렸어) (Trouble Trouble) 

นอน ยอก ชี Trouble! Trouble! Trouble! (แต รึล โน รยอซ ซอ) (Trouble Trouble) 

 

너는 Shoot! Shoot! Shoot! 나는훗! 훗! 훗!  

นอ นึน Shoot! Shoot! Shoot! นา นึน Hoot! Hoot! Hoot!  
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Song: The Boys 

Credit original code: 소녀시대 담당자 @ girlsgeneration.smtown.com 

Credit Thai lyrics and code: taenggyunjae @ soshifanclub.com 

[All] 겁이 나서 시작조차 안 해 봤다면 그댄 투덜대지 마라 좀! ([제시카] GG!)  

[All] คอ-บี นา-ซอ ชี-จัก-โจ-ชา อัน แฮ บวัด-ดา-มยอน คือ-แดน ทุ-ทอล-แท-จี มา-รา จม ([เจสสิก้า] GG!) 

 

[All] 주저하면 기회는 모두 너를 비켜가 가슴 펴고 나와봐라 좀 ([제시카] T.R.X) 

[All] ชู-จอ-ฮา-มยอน คี-ฮเว-นึน โม-ดู นอ-รึล บี-คยอ-กา คา-ซึม พยอ-โก นา-วา-พวา-รา จม ([เจสสิก้า] T.R.X) 

 

[All] Bring the boys out. (지금은 소녀시대 앞으로도 소녀시대 영원히 소녀시대) 

[All] Bring the boys out.( จิ-กือ-มึน โซ-นยอ-ชิ-แด อา-พือ-โร-โด โซ-นยอ-ชิ-แด ยอง-วอน-ฮี โซ-นยอ-ชิ-แด) 

 

[All] Bring the boys out. ([티파니] We bring the boys out We bring the boys out yeah)(We Bring the boys out) 

 

[All] Bring the boys out. 

 

[태연] 순리에 맞춰 사는 것, 넌 길들여져 버렸니? 괜찮니? 

[แทยอน] ซุน-รี-เอ มัด-ชวอ ซา-นึน กอท นอน กิล-ทือ-รยอ-ชยอ พอ-รยอด-นี คแวน-ชัน-นี 

 

[윤아] 암담한 세상이 그댈 주눅 들게 만드니? 괜찮니? 

[ยุนอา] อัม-ดัม-ฮัน เซ-ซัง-อี คือ-แดล ชู-นุก-ทึล-เก มัน-ทือ-นี แควน-ชัน-นี? 

 

[써니] 그냥 볼 수가 없어 난, 부딪히고 깨져도 몇 번이고 일어나 

[ซันน่ี] คือ-นยัง พล ซู-กา ออบ-ซอ นัน พู-ดิ-ชี-โก แก-ชยอ-โด มยอด พอ-นี-โก อิ-ลอ-นา 

 

[서현] 날카롭게, 멋지게 일을 내고야 말던 네 야성을 보여줘 My boy 

[ซอฮยอน] นัล-คา-รบ-เก มอด-ชิ-เก อ-ีรึล แน-โก-ยา มัล-ดอน เน ยา-ซอง-อึล โพ-ยอ-ชวอ My boy 

 

[All] (Bring the boys out.) 

 

*[All] Girls’ generation make you feel the heat! [유리] 전 세계가 너를 주목해 

*[All] Girls’ generation make you feel the heat! [ยูริ] ชอน เซ-กเย-กา นอ-รึล ชู-โม-แก 

 

[All] (Bring the boys out) 

 

[수영] 위풍도 당당하지. 뼛속부터 넌 원래 멋졌어. [All] You know the girls? 

[ซูยอง] ว-ีพุง-โด ทัง-ทัง-ฮา-จิ ปยอด-ซก-บุ-ทอ นอน วอน-แร มอด-ชยอ-ซอ [All] You know the girls? 
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[All] (Bring the boys out) 

 

[제시카] 흔들리지 말고 그댄 자릴 지켜. 원래 전쟁 같은 삶을 사는 인간인걸. 

[เจสสิก้า] ฮึน-ทึล-ริ-จิ มัล-โก คือ-แดน ชา-ริล ชิ-คยอ วอน-แร ชอน-แจง คา-ทึน ซัล-มึล ซา-นึน อิน-คา-นิน-กอล 

 

너는 왜? 벌써 왜? 포기해. Oh, 넌 멀었잖아. 

นอ-นึน แว? พอล-ซอ แว? โพ-กี-แฮ. Oh, นอน มอ-รอท-จา-นา 

 

[서현] 너의 집념을 보여줘. 지구를 좀 흔들어줘. 모두가 널 볼 수 있게. 

[ซอฮยอน] นอ-เอ ชิม-นยอ-นึล โพ-ยอ-ชวอ ชี-กู-รึล จม ฮึน-ทือ-รอ-ชวอ โม-ดู-กา นอล พล ซู อิซ-เก 

 

[태연] 역사는 새롭게 쓰여 지게 될 걸? 주인공은 바로 너! 바로 너! 

[แทยอน] ยอก-ซา-นึน แซ-รบ-เก ซือ-ยอ-จิ-เก ทเวล กอล ชู-อิน-คง-อึน พา-โร นอ! พา-โร นอ! 

 

[All] Bring the boys out. 

 

*[All] Girls’ generation make you feel the heat! [티파니] 전 세계가 너를 주목해 

*[All] Girls' generation make you feel the heat! [ทิฟฟาน่ี] ชอน เซ-กเย-กา นอ-รึล ชู-โม-แก 

 

[All] (Bring the boys out) 

 

[효연] 위풍도 당당하지. 뼛속부터 넌 원래 멋졌어. [All] You know the girls? 

[ฮโยยอน] ว-ีพุง-โด ทัง-ทัง-ฮา-จิ ปยอซ-ซก-บุ-ทอ นอน วอน-แร มอท-จยอ-ซอ [All] You know the girls? 

 

[All] (Bring the boys out)(소.녀.시.대.) 

[All] (Bring the boys out)(โซ.นยอ.ชิ.แด.) 

 

[All] Girls bring the boys out! 

 

[유리] I wanna dance right now! 내가 이끌어 줄게 come out. 

[ยูริ] I wanna dance right now! แน-กา ก-ีกือ-รอ ชุล-เก come out 

 

[윤아] 세상 남자들이여 난, No.1 지혜를 주는 Athena. Check this out! 

[ยุนอา] เซ-ซัง นัม-จา-ทือ-รี-ยอ นัน นัมเบอร์วัน ชี-ฮเย-รึล ชู-นึน Athena Check this out 

 

[효연] 즐겨봐라, 도전의 설레임 이미 모두 가진 세상의 남자. 

[ฮโยยอน] ชึล-กยอ-พวา-รา โด-จอ-เน ซอล-เร-อิม อ-ีมิ โม-ดู คา-จิน เซ-ซัง-เอ นัม-จา 
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[수영] 그대로 쭉 가는 거야, keep up! Girls' generation, We don't stop!  

[ซูยอง] คือ-แด-โร จุ๊ก คา-นึน กอ-ยา keep up! Girls' generation, We don't stop! 

 

[All] (Bring the boys out) 

 

[제시카] 막혀버렸던 미래가 안보였던 미래가 네 눈앞에 펼쳐져  

[เจสสิก้า] มา-กยอ-พอ-รยอด-ตอน มี-แร-กา อัน-โพ-ยอด-ตอน มี-แร-กา เน นุน-อา-เพ พยอล-ชยอ-จยอ 

 

[태연] 점점 더 완벽한 네 모습에 마치 난 빨려들 것 같아 My heart  

[แทยอน] ชอม-จอม ทอ วัน-พยอ-คัน เน โม-ซือ-เพ มา-ชิ นัน พัล-รยอ-ทึล กอท คา-ทา My heart 

 

[All] 겁이 나서 시작조차 안 해 봤다면 그댄 투덜대지 마라 좀! (Bring the boys out) 

[All] คอ-บี นา-ซอ ชี-จัก-โจ-ชา อัน แฮ บวัด-ดา-มยอน คือ-แดน ทุ-ทอล-แท-จี มา-รา จม! (Bring the boys out) 

 

[All] 주저하면 기회는 모두 너를 비켜가 가슴 펴고 나와 봐라 좀!(Bring the boys out ) 

[All] ชู-จอ-ฮา-มยอน คี-ฮเว-นึน โม-ดู นอ-รึล บี-คยอ-กา คา-ซึม พยอ-โก นา-วา-พวา-รา จม! (Bring the boys out) 

 

[제시카] 'cause the girls bring the boys out.  

[เจสสิก้า] 'cause the girls bring the boys out.  

Girls bring the boys out Girls bring the boys out Girls bring the boys out. 

 

[All] Girls’ generation make'em feel the heat! [써니] 전 세계가 우릴 주목해.  

[All] Girls’ generation make'em feel the heat! [ซันน่ี] ชอน เซ-กเย-กา อู-ริล ชู-โม-แก 

 

[All] (Bring the boys out) 

 

[티파니] 세상을 이끌 남자, 멋진 여자들. 여기 모여라 [All] You know the girls?  

[ทิฟฟาน่ี] เซ-ซัง-อึล อ-ีกึล นัม-จา มอท-ชิน ยอ-จา-ทึล ยอ-กี โม-ยอ-รา [All] You know the girls?  

 

[All] (Bring the boys out) 
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Song: MR.TAXI 

Credit original code: 소녀시대 담당자 @ girlsgeneration.smtown.com 

Credit Thai lyrics and code:  GIFFANIIE  @ soshifanclub.com 

SEOUL 또, TOKYO LONDON, N.Y. 정신 없이 내 맘대로 Drive tonight 

SEOUL โต, TOKYO LONDON, N.Y. จองชินออบชี แนมัมแดโร Drive Tonight 

 

상상 끝에 더 먼 세상에 New style 놀랄 거야 긴장해 자 이제 시작할까 

ซังซังคือเท ดอ มอน เซซังเอ New Style นลรัลกอยา คินจองแฮ จา อีเจ ชีจักฮัลกา 

 

만만히 볼 나라면 조심해 날 꽉 잡아 
มันมานี บุล นา-รา-มยอน โจชีแม นัล กวัก จาบา 

 

한 번도 본적 없는 세상을 보여줄게  
ฮันบอนโด บน-จอก-ออบ-นึน เซซังอึล โบ-ยอ-จุล-เก  

 

I'm so fast (소.녀.시.대.) 

I'm so fast (โซ.นยอ.ชี.แด.) 

 

*Mr. Taxi, Taxi, Taxi 지금 즉시 즉시 즉시  

*Mr. Taxi, Taxi, Taxi จีกึม จึกชี จกึชี จึกชี 

 

따라 올 수 있겠니? Oops! 잡힐 듯 말듯 아슬 

ตารา อล ซู อิดเกดนี? Oops! จาบิล ดึด มัลดึด อาซึล 

 

Mr. Taxi, Taxi, Taxi 지금 즉시 즉시 즉시  

Mr. Taxi, Taxi, Taxi จีกึม จึกชี จึกชี จกึชี 

 

반짝반짝 빛나지 너도 몰래 빠져들어 
บันจักบันจกั บิดนาจ ีนอโด มลแร ปาจยอดือรอ 

 

난 그래 Supersonic n' hypertonic 기회는 지금뿐 U take me 짜릿해 

นัน คือแร Supersonic n' hypertonic ก-ีฮวี-นึน จ-ีกึม-ปุน U take me จาริดแฮ  

 

Mr. Taxi, Taxi, Taxi 지금 즉시 즉시 즉시  

Mr. Taxi, Taxi, Taxi จีกึม จึกชี จึกชี จกึชี 
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Sorry 간단히 날 잡을 수는 없어 (1,2,3,4 소.녀.시.대)  

Sorry คันดานี นัล จาบึล ซู-นึน-ออบ-ซอ (1,2,3,4 โซ.นยอ.ชี.แด)  

 

스치는 거리 불빛은 Shooting star 절대 난 멈출 수 없어 Baby Non-stop  

ซือชีนึน คอรี บุลบีดึน Shooting star จอล-แด นัน มอม ชุล ซู-ออบ-ซอ Baby Non-stop 

 

엔진 소리만 뒤로 남겨 다시 보자 망설인 순간 Say good-bye  

เอนจิน โซรีมัน ดว-ีโร-นัม-กยอ ทาชีโบจา มังซอริน ซุนกัน Say good-bye 

 

이렇게 저렇게 또 재고 또 재지마 두 번을 생각하면 그때는 넌 늦을 걸  
อี-รด-เก ชอ-รด-เก โต แจโก โต แจจีมา ทู-บอ-นึล แซง-กา-ฮา-มยอน คือเต นึน นอน นือ-จึล-กอล  

 

I'm so sure (소.녀.시.대) 

I'm so sure (โซ.นยอ.ชี.แด) 

 

Mr. Taxi, Taxi, Taxi 지금 즉시 즉시 즉시  

Mr. Taxi, Taxi, Taxi จีกึม จึกชี จึกชี จกึชี 

 

따라 올 수 있겠니? Oops! 잡힐 듯 말듯 아슬 

ตารา อล ซู อิดเกดนี? Oops! จาบิล ดึด มัลดึด อาซึล 

 

Mr. Taxi, Taxi, Taxi 지금 즉시 즉시 즉시  

Mr. Taxi, Taxi, Taxi จีกึม จึกชี จึกชี จกึชี 

 

반짝반짝 빛나지 너도 몰래 빠져들어 
บันจักบันจกั บิดนาจ ีนอโด มลแร ปาจยอดือรอ 

 

난 그래 Supersonic n' hypertonic 기회는 지금뿐 U take me 짜릿해 

นัน คือแร Supersonic n' hypertonic ก-ีฮวี-นึน จ-ีกึม-ปุน U take me จาริดแฮ  

 

Mr. Taxi, Taxi, Taxi 지금 즉시 즉시 즉시  

Mr. Taxi, Taxi, Taxi จีกึม จึกชี จึกชี จกึชี 

 

Sorry 간단히 날 잡을 수는 없어  

Sorry คันดานี นัล จาบึล ซู-นึน-ออบ-ซอ  
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1,2,3 here we go (지금은 소녀시대 앞으로도 소녀시대 영원히 소녀시대 사.랑.해.요.) 

1,2,3 here we go (ชีกึมมึน โซนยอชีแด อาพอืโรโด โซนยอชีแด ยองวอนฮี โซนยอชีแด ซา.รัง.แฮ.โย.) 

 

상상보다 더 난 특별할 걸 알 수 없는 환상 같을 걸  
ซังซัง โบดา ดอ ทึก-บยอล ฮัล กอล อัล ซู ออบ-นึน ฮวัน-ซัง-กา-ทึน-กอล  

 

꿈꿔오던 그대론데 왜 이리도 불안해 해  
กุม-กวอ โอ-ดอน คือ-เด-รน-เด เว-อี-รี-โด บ-ุรา-แน-แฮ 

 

And I don't know why, and I don't know why 

And I don't know why, and I don't know why 

 

끝이 없이 달릴래 I don't wanna say good bye Good bye, Good bye 

กาชี ออบ-ซอ ดัล-ริล-แน I don't wanna say good bye Good bye, Good bye 

 

Mr. Taxi, Taxi, Taxi 지금 즉시 즉시 즉시  

Mr. Taxi, Taxi, Taxi จีกึม จึกชี จึกชี จกึชี 

 

따라 올 수 있겠니? Oops! 잡힐 듯 말듯 아슬 

ตารา อล ซู อิดเกดนี? Oops! จาบิล ดึด มัลดึด อาซึล 

 

Mr. Taxi, Taxi, Taxi 지금 즉시 즉시 즉시  

Mr. Taxi, Taxi, Taxi จีกึม จึกชี จึกชี จกึชี 

반짝반짝 빛나지 너도 몰래 빠져들어 
บันจักบันจกั บิดนาจ ีนอโด มลแร ปาจยอดือรอ 

 

난 그래 Supersonic n' hypertonic 기회는 지금뿐 U take me 짜릿해 

นัน คือแร Supersonic n' hypertonic ก-ีฮวี-นึน จ-ีกึม-ปุน U take me จาริดแฮ  

 

Mr. Taxi, Taxi, Taxi 지금 즉시 즉시 즉시  

Mr. Taxi, Taxi, Taxi จีกึม จึกชี จึกชี จกึชี 

 

Sorry 간단히 날 잡을 수는 없어  

Sorry คันดานี นัล จาบึล ซู-นึน-ออบ-ซอ 

 


