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รหสัปก CD GX0265006 ท ำซ ำ้

วนัทีว่าง 3/2/2565 1 ความหมาย เอือ้มควา้ เก็บดวงดาวหมดฟ้า ครอบครอง BODYSLAM √

2 ดวงใจ เธอเปรยีบดังเสมอืนดวงใจ ตามตดิตรงีแนบชดิ ปาลม์มี่ √

3 ทัชทีด่ตีอ่ใจ เป็นตัวเองไดเ้ลย เต็มทีเ่ลย ท าตามใจ KLEAR;ญาญา่ อรัุสยา เสปอรปั์นด์ √

4 เทา่ไหรไ่มจ่ า เคยเจ็บเคยเสยีใจมาเทา่ไหร ่ฉันลมืไป POTATO √

5 Love Does Exist Love does exist...Love does exist... CLASH √

6 จากนีไ้ปจนนรัินดร์ แคไ่ดม้องตาเธอในวนันัน้ จากทีเ่รา จริากร สมพทัิกษ์ (เอะ๊) √

7 เรา เนิน่นานทีเ่รามองตากัน ในแววตาคูนั่น้ COCKTAIL √

8 ไมก่ลัว บนทางเดนิทีฉั่นม ีกีท่ทีีฉั่นพลาด 25 Hours √

9 ยิง่คดิ ยิง่คดิถงึ เราก็โทรคยุกันทกุวนั ถา้อยากมองเห็นหนา้ พลพล √

10 ครัง้หนึง่ในชวีติ Once in a life time ขอบคณุทีเ่คยท าดใีหก้ัน คนไมเ่อาไหน เวยีร ์ศกุลวฒัน์ คณารศ;สม้ มาร ีเออเจนี เลอเลย์ √

11 จดุพักใจ วนัทีม่ันเหนือ่ยลา้มแีตเ่รือ่งไมด่ี จิว๋ ปิยนุช เสอืจงพร;ูมกิค ์ทองระยา้;นวิ นภัสสร ภธูรใจ √

12 เธอท าใหฉั้นไมม่แีฟน ตอนเธอมองตาแปลกใจเลยรูไ้หม สพุล พัวศริรัิกษ์ (เบล);มนิ พชีญา √

13 NO MAKEUP เธอไมต่อ้งกลัวไมห่รอกทีรั่ก เพราะเธอ MEYOU;Ziggavoy √

14 เชือ่ไดม้ัย้?(ล.นางสาว18มงกฎุ) ท ายังไงใหเ้ชือ่ซกัท ีใจมันมแีตเ่ธอ คชา นนทนันท;์ฟาง ธนันตธ์รญ ์นีระสงิห;์แกว้ จรญิญา ศริมิงคลสกลุ√

15 ความหวาน(Sweet) แลว้ฉันก็ไดรู้ว้า่เธอนัน้ส าคัญมากเพยีงไร ลลุา √

16 Would u please... ตัง้แตไ่ดเ้จอกับคณุหวัใจก็มคีณุ ออ๊ฟ ปองศักดิ ์รัตนพงษ์ √

17 คนมันรัก เธอไมรั่กฉันไมรู่ ้ทีเ่ธอไมรั่กฉันไมรู่ ้ ศรัณย ูวนัิยพานชิ (ไอซ)์ √

18 ชวูบั ชบูดีู ไมเ่คยบอกค าวา่รักกับใครเลย สพุล พัวศริรัิกษ์ (เบล);หนึง่ ETC √

19 ทีรั่ก ทีต่รงนีนั้น้มแีตค่วามรัก ตัง้แตว่นั ปราโมทย ์ปาทาน;แพตตี ้อังศมุาลนิ √

20 สิง่ส าคัญ ฉันไมรู่ว้า่หลังจากนี ้มันจะมอีะไร วง Endorphine √

21 วนัทีฉั่นไมอ่ยู(่TOMORROW) พรุง่นี ้ถา้เธอไมม่ฉัีนอยูใ่หรู้ ้ LOMOSONIC √

22 ชอบมากอยากได ้ ลมืไดไ้หมทีพู่ดวา่รักวนันัน้ ไมไ่ดค้ดิ Instinct √

23 ดใีจ แตล่ะเรือ่งราวทีเ่ราไดเ้จอะไดเ้จอ พลอยชมพู √

24 อัศจรรยข์องหวัใจ สิง่ทีไ่มน่่าเกดิ เรือ่งทีไ่มเ่คยคดิ มาตัง ระดับดาว √

25 ฝากฟ้าทะเลฝัน มเีพยีงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา สงิโต น าโชค √

26 กวา่จักรวาล x Atom จะยอมน่ังจรวด ไปตรวจดาวอังคาร ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);ชนกันต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

27 นีแ่หละความรัก (This is Love) เหมอืนวา่โลกหมนุเร็วทัง้ทีไ่มม่อีะไร เป๊ก ผลติโชค อายนบตุร √

28 มเีราตลอดไป สิง่ทีเ่ธอฝันมันคงจะดวูา่แสนไกล ปองกลู สบืซึง้(ป๊อป) √

29 ดวงจันทรก์ลางวนั(Aftermoon) ดวงจันทรใ์นยามกลางวนั อาจจะมองไมเ่ห็น GETSUNOVA;วโิอเลต วอเทยีร์ √

30 อยูน่าน ๆ ไดไ้หม เมือ่ในวนันีท้ีฉั่นไดเ้จอเธอ Sin √

31 แคไ่ดค้ดิถงึ ตัง้แตค่รัง้ทีเ่ราจากกันแสนไกล เหตแุละผล MUZU √

32 ไมม่วีนัปลอ่ยมอื ฤดกูาลเปลีย่น สิง่ทีเ่ขยีนมันคงจะเลอืนลบ ดวิ อรณุพงศ ์ชยัวนิติย์ √

33 มผีลตอ่หวัใจ นนท ์ธนนท์ X

34 ใจฉันเป็นของเธอ (ละครใจรา้ว) ฉันไมรู่ว้า่เป็นเพราะใคร โชคชะตา บอย Peacemaker √

35 YOU YOU YOU เก็บเอารอยยิม้เธอมาเรยีงรอ้ย ภัทรว ีศรสีันตสิขุ (เอิ๊ต);Ammy The Bottom Blues √

36 คนทีใ่ช ่(The 1) จากวนันัน้ทีเ่ราไดพ้บกัน จนวนันี้ Jetset'er √

37 รักทีเ่ป็นของจรงิ (Real Love) ท าไมใครทีเ่คยผา่น ตอ้งเป็นเพยีงคนที่ นวิ นภัสสร ภธูรใจ;จิว๋ ปิยนุช เสอืจงพรู √

38 ค าตอบอยูท่ีห่วัใจ(ซรีสี ์Sotus S) มันดแีคไ่หนทีเ่รานัน้ไดรั้กกัน ตน้ ธนษิต √

39 Baby I Love You Baby i love you yes oh yes i do The Bottom Blues √

40 เธอท าใหฉั้นคดิถงึแตเ่ธอ ทกุท ีเวลาจะไปไหน ทกุท ีไมม่ใีคร ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE;ปรยีวศิว ์นลิจลุกะ √

41 ใจกลางความรูส้กึดดีี แมแ้ละถงึแมว้นัเวลาผา่นเพยีงไหน จริากร สมพทัิกษ์ (เอะ๊);วนิ Potato √

42 มแีตค่ าวา่รัก หนึง่คนทีค่อยมองเธออยูต่รงนี ้หนึง่ค า NOS √

43 พรหมลขิติ เหมอ่มองบนฟ้าไกล จอ้งมองดว้ยความ Big Ass √

44 ใหเ้ธอ คงเป็นค าแรกทีเ่ธอเอย่ปาก SILLY FOOLS (วงเกา่) √

45 เธอเป็นแฟนฉันแลว้ ตะวนัหลับตาทอ้งฟ้าก็ทาสดี า และสิง่ที่ กะลา √

46 คอืเธอเทา่นัน้ เก็บไวต้รงนัน้หวัใจของฉันเก็บมันเอาไว ้ PARATA √

47 3 มติิ แดเ่ธอ...ผูเ้ป็นทกุอยา่ง จะมฉัีนรอคอย PARADOX √

48 คนมเีสน่ห์ เฮ เธอ ท าไมตัวเธอถงึด ๊าด า โอแ้มง่ามข า นครนิทร ์กิง่ศักดิ์ √

49 แพท้าง ท าไมเธอตอ้งยิม้ ทกุททีีเ่ดนิสวนกัน LABANOON √

50 รูส้กึด ี(Acoutic Version) ไมต่อ้งคดิเลยถา้ในวนันีไ้มม่เีธอ NO MORE TEAR √

51 ตกลงฉันคดิไปเองใชไ่หม มันคงจะธรรมดา ทีเ่ธอนัน้ท าดกีับใคร ไบรท์ วชริวชิญ์ √

52 คัน่ก ู(ละครซรีีส่ ์เพราะเราคูก่ัน) ไมรู่ว้า่เริม่เมือ่ไร มันเริม่ทีใ่คร วชริวชิญ ์ไพศาลกลุวงศ์ √

53 ตดิกับ (ประกอบซรีีส่ ์เพราะเราคูก่ัน) เห็นกันทกุวนัเธอกับฉัน รูก้ันในความตา่ง แม็กซ ์เจนมานะ √

54 เธอท าใหฉั้นโชคดี มันยังคงเป็นเธอทีค่อยเดนิจับมอื ยังคง ครสิ พรีวสั แสงโพธรัิตน์;สงิโต ปราชญา เรอืงโรจน์ √

55 ไมม่นียิาม เคยมบีางคนเขาบอกฉัน นยิามความรัก เต ตะวนั;นวิ ฐติภิมู ิ √

56 ตอ่ใหเ้ป็นจบูสดุทา้ย เคยไหม ทีเ่ธออยากไปทีแ่หง่หนึง่ทีม่ันไกล ฟลุค๊ กวนิ √

57 ความเงยีบดังทีส่ดุ มคี าบางค าทีเ่ก็บเงยีบงัน คอยเฝ้ารอวนัที่ ออฟ จมุพล อดลุกติพิร;กัน อรรถพันธ ์พูลสวสัดิ์ √

58 Sky ครัง้หนึง่ เหนือ่ยลา้ แตว่า่ไมถ่อดใจ ครสิ พรีวสั แสงโพธรัิตน์ √

59 ใหรั้กปรากฎตัว มใีครคนหนึง่ทีอ่ยูข่า้งๆ ดว้ยความ สงิโต ปราชญา เรอืงโรจน์ √

60 จะยอมใหเ้ธอคนเดยีว(ซรีสี ์ENDLESS LOVE) อยากพูดใหเ้ธอไดรู้ ้วา่เธอมคีา่แคไ่หน นนท ์ธนนท์ √

61 ไมว่า่อะไร (Wish this love) wish this love could be forever and our ดวิ อรณุพงศ ์ชยัวนิติย์ √

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2565
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62 เขา้ใจใชไ่หม รูม้ั๊ย ทกุครัง้ตอนทีเ่ธอมองสบตา เฟียด พัทธดนย ์จันทรเ์งนิ √

63 Best For You มองทีฉั่น และเธอโปรดลมืเมือ่วานเถอะ ไอซ ์พารสิ √

64 Empty King มแีตค่วามวา่งเปลา่ ทา่มกลางดวงดาว เจเจ กฤษณภมูิ √

65 Color Blind หยดุมองไมไ่ดเ้ลย Love is Colourful กัปตัน ชลธร คงยิง่ยง √

66 YOUniverse(จักรวาลเธอ) สบตากันเพยีงไมน่าน จะตกหลมุรักกันไดไ้หม นนน กรภัทร ์เกดิพันธุ์ √

67 ยิง่รักยิง่เจ็บ พยายามท าใจ ทอ่งเอาไวเ้ลย ครสิ พรีวสั แสงโพธรัิตน์ √

68 รักเธอคนเดยีว (ONE LOVE) ถา้ฉันนีเ้ป็นคนธรรมดาท่ัวไป ไมใ่ชภ่าพ ณัฐ ศักดาทร √

69 คนไมโ่ชคดทีีโ่ชคด(ีlucky man) One Night ฉันไมรู่ว้า่เพราะอะไร แมร้อบกายนัน้ ครสิ พรีวสั แสงโพธรัิตน์ √

70 ความลับในใจ(เพลงประกอบซรีสี ์Sotus) แมพู้ดไมไ่ด ้วา่เราตา่งคนก็รักกัน กันอช ิอชริวชิย ์สาลวิรรธนะ;แอมป์ ภรูกิลูกฤษฎ ์ชศูักดิส์กุ √

71 ค าตอบอยูท่ีห่วัใจ(ซรีสี ์Sotus S) มันดแีคไ่หนทีเ่รานัน้ไดรั้กกัน ตน้ ธนษิต √

72 เชือ่วา่รักแทม้อียูจ่รงิ(ซรีสี ์Make It) ฉันไมรู่ว้า่นานเทา่ไหร ่จะไดพ้บความจรงิ กันอช ิอชริวชิย ์สาลวิรรธนะ √

73 สูซ้า่ จะชอบไมช่อบ จะถูกใจก็ยังไมรู่ ้ ซงิค ์หฤษฎ ์ชวิการณุ;เฟียด พัทธดนย ์จันทรเ์งนิ;ภวูนิ ภวูนิทร ์ตัง้ศักดิย์นื√

74 กวา่จะรูใ้จตัวเอง (ซรีีส่ร์ุน่พี ่2) เสยีงของเพลงรักเกา่ที ่ทีม่ันวา่งเปลา่ นนน กรภัทร ์เกดิพันธุ์ √

75 ถา้เธอไมรู่ ้(ประกอบซรีีส่ ์U-Prince) อยากจะยิม้ใหก้ับเธอเหมอืนเดมิ กัปตัน ชลธร คงยิง่ยง √

76 พูดวา่รักเบาๆ(ซรีสีU์-Prince) อยากใหรู้ว้า่ฉันนัน้หว่งใย เมฆ จริกติติ ์ถาวรวงศ์ √

77 รอยยิม้ของเธอ(ซรีสี ์U-Prince) โลกของฉัน เต็มไปดว้ยค าถามมากมาย คชา นนทนันท์ √

78 เจ็บทีย่ังรูส้กึ(ซรีสี ์U-Prince) เคยมัน่ใจ วา่ฉันไมเ่คยหวัน่ไหวเรือ่งเธอ นนท ์ธนนท์ √

79 ฝ่ายเดยีว (ซรีีส่ ์U-Prince) มันก็ยังไมพ่อ แคเ่ราสบตา มันก็ยัง กัง้ วรกร ศริสิรณ์ √

80 วนัทีฉั่นอาจลมื(เพลงประกอบซรีสีU์-Prince อาจเป็นแรงดงึดดู หรอืพรหมลขิติ กันตช์นุตม ์เกง่การคา้ (กันต)์ √

81 อะไรก็ไดใ้นใจเธอ วนัทีเ่ธอเหนือ่ยลา้และมนี ้าตา เธอคง ศวิกร เลศิชโูชต ิ(กาย) √

82 ก าลังรออยูพ่อดี นานมาแลว้ ทีใ่นใจ เฝ้าคอยถามหา อารม์ วรียทุธ จันทรส์ขุ √

83 อยา่ท ารา้ย(ซรีสี ์My Dear Loser) ฉันทุม่เทใหใ้ครเทา่ไร ฉันก็ตอ้งมาเจ็บ ปลืม้ ปรุมิ รัตนเรอืงวฒันา √

84 บทเรยีนจากน ้าตา รูทั้ง้รูใ้ชไ่หมวา่รักครัง้นีต้อ้งจบลง แอมป์ ภรูกิลูกฤษฎ ์ชศูักดิส์กุ √

85 สัญชาตญาณของคนจะโดนทิง้ สัญชาตญาณของคนจะโดนทิง้ คอืความจรงิ กันอช ิอชริวชิย ์สาลวิรรธนะ;แอมป์ ภรูกิลูกฤษฎ ์ชศูักดิส์กุ √

86 ประต ูอากาศ และวนัดดีี มองลกึเขา้ไปในตาฉันส ิแลว้เธออาจจะเห็น ครสิ พรีวสั แสงโพธรัิตน์ √

87 นีแ่หละความรัก (This is Love) เหมอืนวา่โลกหมนุเร็วทัง้ทีไ่มม่อีะไร ธนัชชยั วจิติวงศท์อง (มอ่น) √

88 ไมใ่ชเ่รือ่งสมมตุิ รูต้ัว ฉันตกหลมุรักเธอ รูต้ัววา่ฉัน เมฆ จริกติติ ์ถาวรวงศ์ √

89 พรุง่นีจ้ะเขา้ใจ อยูก่ับรอยน ้าตา ทีผ่า่นและพน้มา รัตน จันทรป์ระสทิธิ์ √

90 Truth Or Dare อาจจะมอียูบ่างความลับทีต่อ้งเก็บไว ้ ตน้ ธนษิต √

91 NO MAKEUP เธอไมต่อ้งกลัวไมห่รอกทีรั่ก เพราะเธอ MEYOU;Ziggavoy √

92 เลอืกคนทีเ่ขารักเรา เธอมาถามวา่เหนือ่ยไหม ทีต่อ้งคอยซบัน ้าตา Three Man Down √

93 I'm OK รักทีใ่หไ้ปรักทีฉั่นใหไ้ป ไมต่อ้งเกรงใจ เป๊ก ผลติโชค อายนบตุร √

94 ไรส้ถานะ แมว้า่เราอยูใ่กลช้ดิ แมว้า่เรายังไม่ สพุล พัวศริรัิกษ์ (เบล) √

95 I Found You (feat. Caption) เกอืบไปแลว้นะ ถอดใจแลว้นะ คชา นนทนันท;์กัปตัน ชลธร คงยิง่ยง √

96 ไมเ่คยคดิแคเ่พือ่น(I'm not your friend) ฉันซมึทกุททีีเ่ห็นใครใกลเ้ธอ ฉันแอบไป มวิ MBO ชษิณุชา ตันตเิมธ √

97 Lonely Night เป็นอกีค า่คนืกับบรรยากาศทีคุ่น้เคย เป๊ก ผลติโชค อายนบตุร √

98 ไมเ่คยคดิแคเ่พือ่น(I'm not your friend) ฉันซมึทกุททีีเ่ห็นใครใกลเ้ธอ ฉันแอบไป มวิ MBO ชษิณุชา ตันตเิมธ √

99 หวัใจของเธอ (ละครหวัใจศลิา) ลองมองใหล้กึลงไปไดไ้หม ลกึเขา้ไป ตอ่ ธนภพ √

100 คนธรรมดา (ละครสตูรเสน่หา) เธอไมต่อ้งกลัว ไมต่อ้งหวัน่ไหว ชนิวฒุ อนิทรคสูนิ (ชนิ) √

100เพลงลกูทุง่ รกั (Promotion) TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0265001 ท ำซ ำ้

วนัทีว่าง 3/2/2565 1 บญุผลา บน่่าเซือ่เนาะวา่เฮาสมิาพอ้กัน ไมค ์ภริมยพ์ร √

2 นลิันดอน คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวนั ตา่ย อรทัย √

3 ไมม่ขีอ้แมต้ัง้แตเ่ริม่ตน้ สบิถ่ามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

4 โลกยังมผีูช้ายแบบอา้ย หา้มฝนบใ่หต้กจังใด ๋หา้มใจบใ่หค้ดิฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

5 ฮักหลาย อา้ยกะละ่บเ่ซาตัว๋ นอ้งกะละ่บเ่ซาโง่ ตา่ย อรทัย √

6 บไ่ดจ้ากไปน าอา้ย กะสอิยูผู่เ้ดยีว ใหไ้ดจั้กเทอื ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

7 วนัคดิฮอดเด อยูซ่อืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

8 ตน้ทางคอืฮัก ปลายทางคอืเฮา เบิง่ทางสไิปคอืไกลแทน้อ้ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

9 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทีเ่บดิสทิธิ์ ไมค ์ภริมยพ์ร √

10 ฝากพรุง่นีไ้วก้ับอา้ย อา้ยฮูบ้ว่า่..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทัย √

11 ส าคัญกวา่ลมหายใจ เหมอืนเกดิมาเพือ่รักเธอ หวัใจเป็นของเธอ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

12 ขอปรกึษาเธอแน เธอ...เฮามเีรือ่งปรกึษาเธอแน กะคอืเฮาแอบ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

13 ทา้ยทีส่ดุ...อา้ยก็คอืสดุทีฮ่ัก กลับมายนื ทีเ่ดมิอกีครัง้ เดนิยอ้นคนื ศริพิร อ าไพพงษ์ √

14 ตรงนัน้คอืหนา้ที ่ตรงนีค้อืหวัใจ เซาฮักละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

15 กลางใจเธอคอืฉัน กลางใจฉันคอืเธอ ยังอยูอ่าศัยในค าวา่เรา เหงามันก็ไมเ่หงา เตา๋ ภศูลิป์;เปาวล ีพรพมิล √

16 เหงาบวกเหงาเทา่กับฮัก เป็นจังใด ๋ใจเป็นหยังนอ้งจ่ังเผลอเศรา้ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร;์ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

17 เหนือ่ยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอกีวนัทีห่นัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวนั √

18 รักคนโทรมาจังเลย จากวนัทีร่อ พ.ศ.ทีใ่จคดิถงึ พ ีสะเดดิ √

19 เพิง่คดิถงึไป คดิถงึก็มา ขอ้ดขีองความหา่งไกล คอืท าให ้ เสถยีร ท ามอื √

20 อยากมเีธอเป็นแฟน คนไมม่แีฟนก็เหมอืนเพลงทีม่แีคท่ านอง ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

21 แอบรักแอบคดิถงึ เมือ่ไดเ้ห็นหนา้เขาเพยีงหน่อยเดยีว ตา่ย อรทัย X

22 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวา่คดิถงึ ไมใ่ช่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

23 รอสายคนใจด า ใจด าแทห้นอ ทิง้ใหห้นา้จอวา่งงาน กา้นตอง ทุง่เงนิ √

24 ขอจองในใจ ฟ้าสัง่ใหฉั้น รักคนทีม่เีจา้ของ ตั๊กแตน ชลดา √

25 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆ เบอรน์ีม้ใีหเ้สมอ หนักใดทีใ่จ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

26 ปรญิญาใจ ไดฮ้ักกับอา้ยเหมอืนใจไดป้รญิญา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

27 เจา้ชายของชวีติ จรงิจังแคไ่หน จรงิใจมากพอหรอืเปลา่ ตา่ย อรทัย √

28 ฝันอกีครึง่ตอ้งพึง่เธอ หวัใจเกนิรอ้ยแตม่ปีมดอ้ยเรือ่งแฟน มนตแ์คน แกน่คนู √

29 คดิถงึจังเลย ไมเ่จอะกันนานคดิถงึจังเลย ไมค ์ภริมยพ์ร X

30 โชคดทีีม่เีธอรัก ขอบคณุทีอ่ยูด่ว้ยกัน...ขอบคณุ เสถยีร ท ามอื √

หนา้ 2/7



31 เบอรโ์ทรนีม้แีฟนหรอืยัง เจา้ของเบอรน์ีม้แีฟนหรอืยัง อยากถาม ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

32 อยากอยูใ่นออ้มกอดเธอ ชวีติผา่นโลกมามาก ความรักนัน้ก็เคยมี หญงิล ีศรจีมุพล √

33 อยากเห็นหนา้เธอทกุวนั พรุง่นีช้วีติไมรู่จ้ะบวกหรอืลบ แตก็่ขอ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

34 อยากกอดผูช้ายคนนีจั้งเลย ความรูส้กึบอก วา่ชอบคนนีจั้ง ศริพิร อ าไพพงษ์ √

35 ผูห้ญงิคนหนึง่..คดิถงึอา้ย พกความคดิถงึไปดว้ยหรอืเปลา่ ฝากสายลม ตา่ย อรทัย √

36 กรณุาอยูใ่นระยะของความคดิถงึ ทวนอกีครัง้เอาไหม กตกิาการเป็นแฟนฉัน เปาวล ีพรพมิล √

37 เตมิใหก้ัน..ทกุวนันะเธอ เตมิแคท่ลีะนดิ ทลีะนดิ แคท่ลีะหน่อย ตั๊กแตน ชลดา √

38 เก็บค าวา่เรา ไวใ้นค าวา่รัก ไหนๆหวัใจทีห่ว่งหา ไหนๆแววตาทีห่ว่งใย ตา่ย อรทัย √

39 รอเดอ้คนดี มสีมองกับสองแขน มคี าวา่แฟนเป็นตน้ทนุใจ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

40 นอ้งมากับค าวา่ใช่ บเ่สยีใจเลย ทีเ่คยอกหกั เมือ่ได ้ ไหมไทย ใจตะวนั √

41 คดิฮอดวนัละหน่อย เก็บค าวา่คดิฮอด หยอดกระปกุหวัใจ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

42 กนิขา้วหรอืยัง กนิขา้วแลว้ยัง ก าลังเฮ็ดหยังนอ้อา้ย ตา่ย อรทัย √

43 ยามทอ้ขอโทรหา อยา่ใหถ้่าดนหลายรับสายแน อยา่ให ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

44 แพใ้จคนดี มอบค าวา่แฟนตอบแทนความดขีองอา้ย ศริพิร อ าไพพงษ์ √

45 หวัใจคดึฮอด บม่ธีรุะแตโ่ทรหาเพราะวา่คดึฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

46 กด Like ใหแ้นเดอ้ สง่ความสขุผา่นเฟชบคุขึน้กระดานของอา้ย ตา่ย อรทัย √

47 เธอคอืค าตอบ ใครคอืคนหนึง่ทีย่ามจนทนสูเ้คยีงบา่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

48 ตัวจรงิประจ าใจ นอ้งเกอืบเสยีใจตลอดชวีติ ทัง้ทีใ่กลช้ดิ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

49 ชอบท าใหค้นคดิถงึ แคไ่ดย้นิเสยีง ทกุค า่ทกุเชา้ความเหงา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

50 ชวีติเพือ่ชาต ิหวัใจเพือ่เธอ วนัเกณฑท์หาร อา้ยจับไดใ้บแดง มนตแ์คน แกน่คนู √

51 ค าเวา้สูข่วญั เฮ็ดหยังอยู ่อยูไ่สอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √

52 นลิันดอน คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวนั ตา่ย อรทัย √

53 ตน้ทางคอืฮัก ปลายทางคอืเฮา เบิง่ทางสไิปคอืไกลแทน้อ้ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

54 วนัคดิฮอดเด อยูซ่อืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

55 คดิฮอดแฮงแลว้เด ้ ตอบมาแนวา่อยูไ่ส ตอบมาแนวา่อยู่ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

56 สเตตัสบเ่คยเปลีย่น โพสตฮ์ักเจา้มือ้ละ่สีห่า้เทอื บเ่คยเบือ่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

57 ฝากพรุง่นีไ้วก้ับอา้ย อา้ยฮูบ้ว่า่..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทัย √

58 ส าคัญกวา่ลมหายใจ เหมอืนเกดิมาเพือ่รักเธอ หวัใจเป็นของเธอ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

59 หวัใจคดึฮอด บม่ธีรุะแตโ่ทรหาเพราะวา่คดึฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

60 มคีวามคดิฮอดมาฝาก คอืเกา่อยูเ่ดอ้ ถอ้ยค าทีเ่ฮาเวา้กัน ศร สนิชยั √

61 เหงาบวกเหงาเทา่กับฮัก เป็นจังใด ๋ใจเป็นหยังนอ้งจ่ังเผลอเศรา้ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร;์ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

62 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทีเ่บดิสทิธิ์ ไมค ์ภริมยพ์ร √

63 ไมม่ขีอ้แมต้ัง้แตเ่ริม่ตน้ สบิถ่ามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

64 เจา้ชายของชวีติ จรงิจังแคไ่หน จรงิใจมากพอหรอืเปลา่ ตา่ย อรทัย √

65 จะหายใจยังไงไมใ่หค้ดิถงึ กลัน้ใจนกึภาพเธอเอย่ค าลาเมือ่รูล้ว่งหนา้ เอิน้ขวญั วรัญญา √

66 สง่ความคดิถงึมากอดเธอ รูส้กึเหงาๆยังไงไมรู่ ้เมือ่เธอไมอ่ยู่ จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

67 ตรงนัน้คอืหนา้ที ่ตรงนีค้อืหวัใจ เซาฮักละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

68 คดิถงึจังเลย ไมเ่จอะกันนานคดิถงึจังเลย ไมค ์ภริมยพ์ร X

69 อยากกอดผูช้ายคนนีจั้งเลย ความรูส้กึบอก วา่ชอบคนนีจั้ง ศริพิร อ าไพพงษ์ √

70 ผูห้ญงิคนหนึง่..คดิถงึอา้ย พกความคดิถงึไปดว้ยหรอืเปลา่ ฝากสายลม ตา่ย อรทัย √

71 คดิฮอดวนัละหน่อย เก็บค าวา่คดิฮอด หยอดกระปกุหวัใจ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

72 คดิฮอดรอกอดแม่ กอ่นนอนคดึฮอด บไ่ดก้อดแมน่านแคไ่หน เอิน้ขวญั วรัญญา √

73 คดึฮอดคนไกล เบิง่ตะเว็นแดง...ยามมือ้แลง ไมค ์ภริมยพ์ร √

74 ทุง่นางคอย มองลบิลิว่แถวทวิพนา ใกลค้ า่ย า่สนธยา ตา่ย อรทัย X

75 แจว่บองในกลอ่งคอมพ์ คดึฮอดอา้ยเดอ้ คดึฮอดอา้ยเดอ้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

76 ยิง่หา่งยิง่คดิฮอด สบายดหีรอืเปลา่ กนิขา้วแลว้บค่นดี ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

77 ฝากเพลงใหแ้ฟนเพิน่ โทรมาหนา้ไมคจ์ากสายคนหวัใจเศรา้ ศร สนิชยั √

78 คดิฮอดเชยีงคาน มาเมอืงเชยีงคาน เมือ่ลมหนาวผา่น มนตแ์คน แกน่คนู √

79 เหนือ่ยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอกีวนัทีห่นัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวนั √

80 รอรักใตต้น้กระโดน มองน่ังมองดตูน้กระโดน ยนือยูใ่กล ้ ไมค ์ภริมยพ์ร √ √

81 สองคนบนทางใจ จากคนรูจั้กมาเป็นคนฮักทีรู่ใ้จ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

82 มเีธอจงึมฝัีน มาพบกันในยามทกุขย์าก มขีองมาฝาก ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

83 แอบรักแอบคดิถงึ เมือ่ไดเ้ห็นหนา้เขาเพยีงหน่อยเดยีว ตา่ย อรทัย X

84 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆ เบอรน์ีม้ใีหเ้สมอ หนักใดทีใ่จ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

85 เพิง่คดิถงึไป คดิถงึก็มา ขอ้ดขีองความหา่งไกล คอืท าให ้ เสถยีร ท ามอื √

86 คดิถงึ...คดิถงึ อยู่ๆ  ความเหงา ก็เขา้สงิสูห่วัใจ พ ีสะเดดิ √

87 ตะกอนความคดิถงึ เสยีงลมละเมอ ก็เหมอืนเสยีงเธอพูด โกไข;่นายสน √

88 อยากมใีครใหค้ดิถงึ น่ังมองขา้งฝา มรีปูดาราหลายใบ ดวงจันทร ์สวุรรณี √

89 ไดส้บตาดกีวา่น่ังคดิถงึ รักกัน..ก็ตอ้งยอมไวใ้จ มคีนพูดไว.้. เอริน์ สรัุตน์ตกิานต(์เดอะสตา √

90 ไมไ่ดโ้ทรผดิแตท่นคดิถงึไมไ่หว ฉันไมล่มืหรอก ทีเ่ธอบอกเราจบกันนะ ตั๊กแตน ชลดา √

91 เกลยีดความคดิถงึ เวลาทีเ่จอเธอในสายไมช่อบสักนดิ โกไข่ √

92 คนในความคดิฮอด จดชือ่คนของหวัใจ มาเก็บเอาไว ้ ตา่ย อรทัย √

93 นอ้งมากับค าวา่ใช่ บเ่สยีใจเลย ทีเ่คยอกหกั เมือ่ได ้ ไหมไทย ใจตะวนั √

94 รักเสมอไมว่า่อยูไ่หน แสงดาว สอ่งกรทบใจเหงา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

95 ทีพ่ึง่คนไกล คงเหลอืแคค่วามคดิถงึ เป็นทีพ่ ึง่สดุทา้ย ไมค ์ภริมยพ์ร √

96 ทกุเสยีง ทกุสาย กับอา้ยคนนัน้ ด.ีเจ เสยีงสวยขอฟังเพลงดว้ยไดบ้่ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

97 คอยนอ้งทีห่อ้งเชา่ หอ้งเชา่ของพีม่ตีูเ้ย็นแลว้เดอ๊ค าแพง ศร สนิชยั √

98 ขายกอ้ยคอยอา้ย ขายกอ้ยคอยอา้ย อยูเ่พงินัดใจ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

99 โรงงานปิดคดิฮอดนอ้ง เจา้ไปอยูไ่สโทรหายามใดบเ่คยตดิ มนตแ์คน แกน่คนู √

100 ก าลังใจทีเ่ธอไมรู่ ้ เธอรูไ้ดย้ังไง วา่ไมม่ใีครสักคน เสถยีร ท ามอื √

ฮติลำ้นเลำ่ LiveHits TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่
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รหสัปก CD GX0265016 ท ำซ ำ้

วนัทีว่าง 3/2/2565 1 ไมม่ใีครรู ้(Live Audio) ค าทีเ่ราบอก..รัก..กันมากมาย เป๊ก ผลติโชค อายนบตุร √

2 เธอท าใหล้มเปลีย่นทศิ เธอบอกกับฉันวา่ตัวเธอจะรัก ไมว่า่ COCKTAIL;เจง๋ Big Ass √

3 ความเจ็บปวด ใครคนทีเ่คยรูใ้จ รอยยิม้ทีเ่คย ปาลม์มี;่ตนู Bodyslam √

4 เชอืกวเิศษ Live Audio พยายามจนหมดปัญญา ไดเ้วลากม้หนา้รับกรรม LABANOON √

5 ปลอ่ย (Live Audio) เก็บอารมณ์ เก็บเอาเรือ่งราวนัน้ทิง้ไป ปองกลู สบืซึง้(ป๊อป) √

6 อา้ว (น่ังเลน่ 2) บบีเขา้ไป บบีน ้าตาแลว้บบีมอืฉัน ชนกันต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

7 คนทีถู่กรัก(Live Audio) ใจ ฉันเคยถูกทิง้เพยีงล าพัง รักใคร BODYSLAM √

8 ค ายนิด ี(Live Audio Concert) ฉันมายนิดใีหก้ับรักทีส่ดใส ยนิดทีีเ่ธอ KLEAR √

9 จบไมพ่รอ้มกัน (Live Audio) เธอไดเ้ดนิเลยจดุนัน้ไป ออ๊ฟ ปองศักดิ ์รัตนพงษ์ √

10 หนังสอืรุน่(Live Audio) เปิดออกมาดโูดยไมต่ัง้ใจ วา่จะไดเ้จอ นครนิทร ์กิง่ศักดิ์ √

11 นาฬกิาตาย(Live Audio) ใบไมม้ันยังผลัดใบ เปลีย่นผันตามฤดกูาล BODYSLAM √

12 อยูต่รงนี ้นานกวา่นี ้(Live Audio) รักของเรา ในตอนนี ้เริม่ตน้ทีจ่ะจบลง GETSUNOVA √

13 เมือ่วาน (Live Audio) ผูค้น ตา่งบอกฉันก็บอก วา่มันนานแลว้ โอต๊ ปราโมทย์ √

14 เกนิค าวา่รัก (Live Audio Concert) ตัง้แตว่นัทีไ่ดเ้จอเธอ...เทา่ทีจ่ าเธอ CLASH √

15 ภาพจ า Live Audio จากวนันัน้ทีเ่ธอผา่นมา โชคชะตาใหเ้รา ปองกลู สบืซึง้(ป๊อป) √

16 เรือ่งจรงิยิง่กวา่นยิาย สขุก็เพราะรัก เศรา้ก็เพราะรัก สกุัญญา มเิกล √

17 แคค่นโทรผดิ (Live Audio) ไมต่อ้งรับสาย ถา้เธอไมเ่หงา อยูก่ับเขา เป๊ก ผลติโชค อายนบตุร;ออ๊ฟ ปองศักดิ ์รัตนพงษ์;ไอซ ์ศรัณยู √

18 เธอ (Live Audio) อยูไ่กลจนสดุสายตา ไมอ่าจเห็น COCKTAIL √

19 ไมเ่คย ฉันไมเ่คยรู ้คนทีส่ าคัญ นัน้มคีา่ 25 Hours;ป๊ับ Potato √

20 ขอเชด็น ้าตา เชด็น ้าตาแลว้มองกันไดไ้หม I-ZAX √

21 ตดิตลก (Live Audio) เป็นแคค่นทีท่ าใหเ้ธอหวัเราะเสมอ คนที่ โอต๊ ปราโมทย์ √

22 ยังยิม้ได ้(Live Audio) หลายครัง้ทีช่วีติเจอกับปัญหา ตนู Bodyslam;พลพล √

23 ฤดกูาล (Cover Night) ฤดกูาลก าลังจะผันผา่น พัดพายทุีม่อีอกไป 25 Hours √

24 ผงาดง ้าค ้าโลก ชวีติมันทอ้มันหดมันยอ้ยมันเสือ่ม PALMY;PARADOX √

25 ขา้นอ้ยสมควรตาย (Cover Night) โลกใบนี ้เหมอืนมคี าสาปใหค้น ทกุคน Big Ass √

26 มแีฟนแลว้ (Live Audio) เธอก็มคีนของเธอ เราก็อยากจะมเีธอ ไมต่อ้ง ปราโมทย ์ปาทาน;จริายทุธ ผโลประการ √

27 มฟ้ีา มดีาว มเีธอ (Live Audio) (เพลงมแีตค่ดิถงึ+อยา่ท าใหฟ้้าผดิหวงั) ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);DA endorphine √

28 ก านันทองหลอ่ (Live Audio) หลงรักลกูสาวก านัน ยนืยันดว้ยชวีี ป๊อป ปองกลู;โอต๊ ปราโมทย์ √

29 คดิถงึจัง (มาหาหน่อย)Live Audio Hello ตอนนีท้ าอะไรอยู ่อยูก่ับใคร ทีไ่หน โอต๊ ปราโมทย์ √

30 แพท้าง Live Audio ท าไมเธอตอ้งยิม้ ทกุททีีเ่ดนิสวนกัน LABANOON √

31 อกหกั (Live Auido Concert) ความรัก ตอ้งพังลงไป อนาคตทีส่ดุก็ BODYSLAM √

32 อยา่เอาความเหงามาลงทีฉั่น แลว้ฉันจะชว่ยอะไร จะชว่ยยังไงหรอืเธอ นวิ นภัสสร ภธูรใจ;จิว๋ ปิยนุช เสอืจงพรู √

33 รักเหอะ (Cover Night) ยังตอ้งเดนิทางอกีแสนไกลยังตอ้งเดยีวดาย Big Ass √

34 โปรดสง่ใครมารักฉันท ี(Live Audio) จะตอ้งเหงากัน อกีนานไหม INSTINCT √

35 รักไมย่อมเปลีย่นแปลง (Cove Night) ฟ้ายังมหีมน่ ฝนยังมวีนัแลง้ 25 Hours √

36 เรือ่งบนเตยีง (Live Audio) เชา้แลว้ยังอยูบ่นทีน่อน เงยีบๆคนเดยีว บอย Peacemaker √

37 PLEASE (น่ังเลน่ 2) รูฉั้นรูย้ังไงก็คงไมต่า่ง รูฉั้นรูย้ังไง ชนกันต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

38 ทะเลสดี า(Live Audio) ช.ทะเลสดี า ไมม่แีสงไฟ มองไมเ่ห็นทาง ลลุา;อทิธพิงศ ์กฤดากร ณ อยธุยา √

39 ขอบใจทีพู่ดแรง (Cover Night) ถงึฉันจะรูว้า่เธอไมเ่คยรักฉัน Big Ass √

40 คนทีไ่มเ่ขา้ตา มองใครตอ่ใครทีเ่ดนิจับมอืเกีย่วกัน ป๊อป ปองกลู √

41 เรือ่งจรงิยิง่กวา่นยิาย (Live Audio) สขุก็เพราะรัก เศรา้ก็เพราะรัก ออ๊ฟ ปองศักดิ ์รัตนพงษ์ √

42 เหนือ่ยไหมหวัใจ (Live Audio) เธอเป็นอยา่งไรจากวนัทีส่องเราไกลหา่ง Retrospect √

43 แรงโนม้ถ่วง (Cover Night) บนิไปในทอ้งนภา ใหไ้กลจนลับสายตา 25 Hours;Big Ass √

44 จากคนรักเกา่ Live Audio เธอไมช่อบไปไหนคนเดยีว เธอไมช่อบ ออ๊ฟ ปองศักดิ ์รัตนพงษ์ √

45 นีแ่หละความรัก (This is Love) (Live) เหมอืนวา่โลกหมนุเร็วทัง้ทีไ่มม่อีะไร เป๊ก ผลติโชค อายนบตุร √

46 เขยีนไวข้า้งเตยีง ใจเล็กๆ มันเจ็บลกึๆ อยูล่ับๆ แสตมป์ อภวิชัร ์เอือ้ถาวรสขุ √

47 เลา่สูก่ันฟัง ฉันยังจ าเสมอ ทีเ่ธอเคยบอกกับฉัน ชาต ิสชุาต ิ(The Voice) √

48 ฉันรู ้(Live Audio) ฉันรูเ้ธอมอีดตีในใจ ปองกลู สบืซึง้(ป๊อป) √

49 กะทันหนั Live Audio แปลกแตจ่รงิ ส ิง่นีไ้มน่่าจะเกดิขึน้ โอต๊ ปราโมทย์ √

50 คนืทีฟ้่าสวา่ง (Live Audio) ความรัก ทีเ่ธอไวใ้จ ไมว่า่ทกุข์ The Yers √

51 เทา่ทีม่ ี(Live Audio Concert) เหมอืนวา่โชคชะตาชา่งไมเ่คยเขา้ขา้งกัน Big Ass √

52 เธอสวย(Live Audio) จะมกีีค่นมองเห็นสายตาทีอ่อ่นโยน DOUBLE YOU √

53 ตัดใจ (Live Audio) เพราะเธอคอืแกว้ตาของฉัน THE MOUSSES √

54 สถานีตอ่ไป (Live Audio) คงจะดถีา้มซีกัเพลงทีจ่ะเขยีนถงึเธอ ตลุ ไวฑรูเกยีรติ √

55 ภาพลวงตา ภาพทีท่ าวา่มเียือ่ใย ภาพทีท่ าอะไร DA endorphine √

56 จากคนอืน่คนไกล (Cover Night) ความจรงิทีเ่ธอตอ้งฟัง ความจรงิทีเ่ธอ COCKTAIL √

57 เพือ่นสนทิ (Live Audio) เพือ่นคนนงึ แอบรักเธอ เก็บง า ความลับนัน้ DA endorphine √

58 ระยะท าใจ ( Live Audio) เจ็บและจรงิๆก็พรอ้มจะไป แตว่นันีเ้ธอ กัน นภัทร √

59 ยิง่สงูยิง่หนาว Live Audio กอ่นตะวนัลับแนวเหลีย่มภผูา Potato;POTATO;AB NORMAL √

60 แสงสดุทา้ย (Live Audio Concert) รอนแรมมาเนิน่นานเพยีงหนึง่ใจ BODYSLAM √

ลกูทุง่หวักะท ิเพลงฮติคูบ่ำ้น TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265017 ท ำซ ำ้

วนัทีว่าง 3/2/2565 1 ดวงดาวทีห่ายไป มแีตเ่ทวดาทีฮู่ ้วา่เจา้ไปอยูไ่ส ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

2 ดัง่ดวงตะเว็น ค าวา่บเ่ป็นหยัง คอืค าทีค่นผดิหวงัเฮา ไมค ์ภริมยพ์ร √

3 ลมืไดแ้ตป่าก ลมืตายังวา่ลมืงา่ย ลมืคนในใจมันลมืยาก ตา่ย อรทัย √

4 สัญญาน ้าตาแม่ คอืจังบาปขีช่า้งสบูยา เขา้มาย า่ใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

5 บต่อ้งขอโทษ จนิตหรา พูนลาภ;แบม ไพลนิ X

6 ผูห้ญงิหลายมอื อกหกัมาน ้าตาพังหยา่ว อกีแลว้เรา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

7 เอาทีส่บายใจ โอย๊..นอ้..เอาโลดเดอ้เดอ้หลา่ เอาที.่. ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

8 ชาตหินา้ฮักอา้ยเดอ้ ดกึดืน่เดอืนบแ่จง้ บม่แีสงทีส่วา่ง มนตแ์คน แกน่คนู √
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9 น ้าตายอ้ยโป๊ก จนิตหรา พูนลาภ X

10 สาวใหญม่ักมว่น อายเุลขสีแ่ลว้แตเ่รือ่งแอวยังเด็ด ศริพิร อ าไพพงษ์ √

11 อา้ยตกหลมุฮักเจา้ซมุือ้ คอืดแีทห้นอ ไดต้ืน่พรอ้มเจา้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

12 สมิาฮักหยังตอนนี้ เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บห่วงบห่า ตา่ย อรทัย √

13 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บฮ่ัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

14 เชค็อนิทีด่นิแดง กดเชค็อนิ วา่อยูห่มอ่งนี ่ณ เวลายามแลง ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

15 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

16 พืน้ทีทั่บซอ้น จนิตหรา พูนลาภ;กระตา่ย พรรณนภิา X

17 สเตตัสบเ่คยเปลีย่น โพสตฮ์ักเจา้มือ้ละ่สีห่า้เทอื บเ่คยเบือ่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

18 ปานไดเ้หีย่มาเนาะ ค าวา่เฮาฮักกัน มันบม่ัน่บแ่กน่แลว้บอ้ ตา่ย อรทัย √

19 มันเป็นยอ่นหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีวา่เจา้มผีูใ้หมแ่ลว้ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

20 อา้ยมาสง่ทาง เสน้ทางเพนิใหเ้ฮาหยดุฮักไวส้ า่นี้ มนตแ์คน แกน่คนู √

21 ฮอยฮักปักใจ จนิตหรา พูนลาภ X

22 เมยีบไ่ดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบไ่ดใ้ส่ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

23 คนถอืหมอนยังบม่ี อา้ยถามเจา้แนนอ้งหลา่ เดอืนมถิุนา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

24 มนตแ์คนล าซิง่ แฟนๆ ผมมนตแ์คนขอบอก วา่วนันีข้อออกไป มนตแ์คน แกน่คนู √

25 เตา่งอย จนิตหรา พูนลาภ X

26 กลับค าสาหลา่ ค าสัน้ๆ ทีค่วามยาวมันบถ่งึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

27 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลวา่หยังนอ้อา้ย กับอาการเปลีย่นไป ตา่ย อรทัย √

28 จังใดเ๋จา้กะเซาฮัก คัน่เจา้บล่ าเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

29 อยา่ใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวนี ้มันบด่ฮีูบ้่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

30 บญุผลา บน่่าเซือ่เนาะวา่เฮาสมิาพอ้กัน ไมค ์ภริมยพ์ร √

31 ปรญิญาเจ็บ ถงึบฮู่จ้รงิแตล่กูผูห้ญงิทกุคนรูส้กึ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

32 ใหน้อ้งตายกอ่นบอ้ จนิตหรา พูนลาภ X

33 ค าวา่ฮักกัน มันเหีย่ถิม่ไส อา้ยบอ่ยากเชือ่สายตา วา่ภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

34 ไปฮักกันสา อยูด่ ีๆ  อา้ยกะเป็นคนอืน่ ทีไ่ดแ้ตย่นืแนม ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

35 ฮักหลาย อา้ยกะละ่บเ่ซาตัว๋ นอ้งกะละ่บเ่ซาโง่ ตา่ย อรทัย √

36 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทีเ่บดิสทิธิ์ ไมค ์ภริมยพ์ร √

37 มากอ่นไดห้นา้ มาชา้ไดใ้จ ดกีวา่ก็แคม่ากอ่นนอกนัน้ถูกบัน่ทอนใจ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

38 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

39 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

40 เจา้ชายของชวีติ จรงิจังแคไ่หน จรงิใจมากพอหรอืเปลา่ ตา่ย อรทัย √

41 สูเ้พือ่นอ้งไดไ้หม (เกริน่)หากใจมรัีก อปุสรรคคอืยาก าลัง ศริพิร อ าไพพงษ์ √

42 พระธาตหุลวง จนิตหรา พูนลาภ;สลิพิอน สปีะเสดิ X

43 รอเธอทีน่วนคร ลาถิน่คนจร นวนครทีเ่คยเคยีงใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

44 รัชดาซอยหา่ง มาจากไหนก็พีน่อ้งบา้นเฮา มสีขุมเีศรา้ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

45 ผูแ้พข้อแคเ่บอร์ เมือ่สทิธิข์องใจ บ ่ไปถงึฝ่ังของแฟน ศริพิร อ าไพพงษ์ √

46 อยากใหเ้ธอเขา้ใจ ผูช้ายคนนีอ้ยากเป็นคนดขีองเธอ ไมค ์ภริมยพ์ร √

47 ไมรู่ไ้มผ่ดิ จนิตหรา พูนลาภ X

48 ส าคัญกวา่ลมหายใจ เหมอืนเกดิมาเพือ่รักเธอ หวัใจเป็นของเธอ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

49 เจ็บก็ไดถ้า้อา้ยอยากจบ ตัง้แตฮู่ว้า่อา้ยแอบไปมเีขา นอ้งก็เฝ้า ตา่ย อรทัย √

50 บพ่รอ้มแตบ่แ่พ ้ ถา้เป็นแผน่ดนิไหว..ก็คงวดัได ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

51 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวา่คดิถงึ ไมใ่ช่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

52 ตัวจรงิประจ าใจ นอ้งเกอืบเสยีใจตลอดชวีติ ทัง้ทีใ่กลช้ดิ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

53 น ้าตาสาวสรุนิทร์ จนิตหรา พูนลาภ;ยกู ิเพ็ญผกา X

54 ทบ.2 ลกูอสีาน ตอ้งจากบา้นนา ถูกเกณฑเ์ขา้มากรมทหาร ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

55 ตรงนัน้คอืหนา้ที ่ตรงนีค้อืหวัใจ เซาฮักละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

56 ผูห้ญงิคนหนึง่..คดิถงึอา้ย พกความคดิถงึไปดว้ยหรอืเปลา่ ฝากสายลม ตา่ย อรทัย √

57 ชอบท าใหค้นคดิถงึ แคไ่ดย้นิเสยีง ทกุค า่ทกุเชา้ความเหงา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

58 ชวีติเพือ่ชาต ิหวัใจเพือ่เธอ วนัเกณฑท์หาร อา้ยจับไดใ้บแดง มนตแ์คน แกน่คนู √

59 บก่ลา้เจอ..ยา่นเผลอกอด ตอ้งจบจรงิจังทัง้ทีย่ังจรงิใจ เมือ่หนทาง ศริพิร อ าไพพงษ์ √

60 น ้าตาหลน่บนเขือ่นล าปาว จนิตหรา พูนลาภ X

ลกูทุง่ฮติขำ้มปี เพลงดรีอ้ยลำ้น TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265019 ท ำซ ำ้

วนัทีว่าง 10/2/2565 1 ค าแพง แซ็ค ชมุแพ X

2 คูค่อง กอ้ง หว้ยไร่ X

3 ค าวา่ฮักกัน มันเหีย่ถิม่ไส อา้ยบอ่ยากเชือ่สายตา วา่ภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

4 ร าคาญกะบอกกันเดอ้ ทีอ่า้ยทักหา อยากใหเ้จา้ฮูว้า่ ล าเพลนิ วงศกร √

5 กลับค าสาหลา่ ค าสัน้ๆ ทีค่วามยาวมันบถ่งึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

6 ผูบ้า่วเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

7 ภาวะแทรกซอ้น ออย แสงศลิป์ X

8 ผูส้าวขาเลาะ ล าไย ไหทองค า X

9 บกัแตงโม โอ.้.นัน้มันบกัแตงโม โอ.้.นัน้มันบกั วงฮันแนว X

10 หอ่หมกฮวกไปฝากป้า มือ้นีเ้ฮยีนขอ่ยเพิน่ไปประสาฮตีฮอย ล าเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

11 ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ่ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

12 บง่ดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้เ่คยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

13 บญุผลา บน่่าเซือ่เนาะวา่เฮาสมิาพอ้กัน ไมค ์ภริมยพ์ร √

14 สัญญาน ้าตาแม่ คอืจังบาปขีช่า้งสบูยา เขา้มาย า่ใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

15 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลวา่หยังนอ้อา้ย กับอาการเปลีย่นไป ตา่ย อรทัย √

16 ยังฮักไผอกีไดบ้่ ดกีรทีีเ่ทลงแกว้ บอกอา้ยเทแลว้บเ่อาโซดา มนตแ์คน แกน่คนู;มนีตรา อนิทริา √

17 แผน่ดนิไหวในใจอา้ย ตา้ร ์ตจว. X
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18 เทพบตุรใจหมา(บกัพาก) ฐา ขนษิ X

19 สมิาฮักหยังตอนนี้ เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บห่วงบห่า ตา่ย อรทัย √

20 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

21 คดิฮอดเดอ้ เนม สรุพงศ์ X

22 โอล้ะนอ้ กอ้ง หว้ยไร;่feat.ปู่ จา๋น ลองไมค์ X

23 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แวบ๊เดยีวแคด่ ูก็ท าใหรู้ว้า่เธอนะ หญงิล ีศรจีมุพล √

24 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้า่อา้ยทิง้ไป กะฮูว้า่อา้ยอยูน่ าเขา ตา่ย อรทัย √

25 ไมม่ขีอ้แมต้ัง้แตเ่ริม่ตน้ สบิถ่ามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

26 คอยนอ้งทีช่อ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหวัใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

27 คนตอบบอ่ยู่ พูดบอ่อกยอ่นวา่ล าบากใจ ทีใ่ครเขาอยากให ้ เอิน้ขวญั วรัญญา √

28 แคค่นคยุ ล าไย ไหทองค า X

29 งานแตง่คนจน ขอบคณุทีย่ังฮักกัน ขอบคณุทีย่ังบล่มื มนตแ์คน แกน่คนู √

30 ผูห้ญงิหลายมอื อกหกัมาน ้าตาพังหยา่ว อกีแลว้เรา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

31 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

32 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยูว่า่ หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบไ่หว ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

33 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตัง้ใจจ า ตั๊กแตน ชลดา √

34 ไสวา่สบิถ่ ิม่กัน กอ้ง หว้ยไร่ X

35 เจ็บบพ่อตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

36 ถิม่อา้ยไวต้รงนีล้ะ่ เจา้เมอืยบน่อ้ทีต่อ้งฝืนทน ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

37 เรวตัตะฮักนะลลีาวดี อา้ยฮักเจา้อหีล ีลลีาวดนีอ้งฮักอา้ยบ่ เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

38 เอาทีส่บายใจ โอย๊..นอ้..เอาโลดเดอ้เดอ้หลา่ เอาที.่. ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

39 ใจสเิพ ล าไย ไหทองค า X

40 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีมุพล √

41 รอ้งไหไ้ดไ้หม แซ็ค ชมุแพ X

42 คอืเกา่ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

43 ตัวละครลับ กระตา่ย พรรณนภิา X

44 ใหน้านกวา่ทีเ่คย เพราะเชือ่วา่เขามจีรงิ แตก็่ไมรู่เ้ขา แพท Klear;ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

45 เจา้ตัว๋วา่ฮักอา้ย บต่อ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าค าอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

46 แพน็้อค ตา้ร ์ตจว. X

47 ฉันก าลังเป็นตัวแทนของใครหรอืเปลา่ วนันีฉั้นส าคัญกับใจเธอหรอืเปลา่ พ ีสะเดดิ √

48 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทีเ่บดิสทิธิ์ ไมค ์ภริมยพ์ร √

49 หมอนใบเกา่ ทีต่รงนีเ้คยมสีองเฮา เคยเป็นเงา อี๊ด ศภุกร พัดศรี X

50 เมยีบไ่ดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบไ่ดใ้ส่ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

51 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถ่อใด ๋นอ้งกะเปลีย่นใจอา้ย ตา่ย อรทัย √

52 สัง่น ้าตาไมไ่ด ้ เป็นแคค่นทีเ่คยส าคัญ เป็นความฝันทีเ่กอืบ เอิน้ขวญั วรัญญา √

53 หมาวดั ไดแ้ตถ่ามเจา้ของสมุือ้ วา่เฮาคอืเป็นคน ล าเพลนิ วงศกร √

54 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกันมาตัง้โดน บค่ดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตั๊กแตน ชลดา √

55 อา้ยลมืทกุค า นอ้งจ าทกุนาที ลมืกันงา่ยคักเนาะ นีบ่ค่นเคยฮักกัน ตา่ย อรทัย √

56 นอ้งฮักเขา ตอนอา้ยบฮ่ัก นอ้งฮักเขาตอนใด ๋มันจกุเดอ้า้ยถูกถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

57 เอิน้ชือ่เขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

58 ไปถอนค าสาบาน มือ้เชา้บา้นเฮาสมิงีาน ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

59 ภมูแิพก้รงุเทพ โรคภมูแิพก้ าเรบิจนทนไมไ่ด ้หมอก็ขอให ้ นครนิทร ์กิง่ศักดิ;์feat.ตั๊กแตน ชลดา √

60 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลอ่งลอยจากแดนไกล LABANOON √

อสีำนลำ้นววิ เพลงชลิลท์อ้งทุง่ TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265018 ท ำซ ำ้

วนัทีว่าง 10/2/2565 1 ไรอ่อ้ยวทิยา ปรญิญาบม่ ีแตจ่ากมือ้นีต้อ้งหางานท า เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

2 ไรอ่อ้ย รอยช า้ นอ้งตอ้งมาแสนเศรา้อยูใ่นไรอ่อ้ย ตา่ย อรทัย X

3 กะไคแหน่แลว้ละ่ เมือ่เจา้พอ้ทางหยา่งใหม ่ไดพ้อ้ผูใ้หม่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

4 โลกยังมผีูช้ายแบบอา้ย หา้มฝนบใ่หต้กจังใด ๋หา้มใจบใ่หค้ดิฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

5 พลังวเิศษ นุ๊ก ธนดล;ป๊าย ปาย โอรโิอ ้ X

6 ใจความ…บส่ าคัญ เฮาเลกิกันเดอ้ ไปกอ่นเดอ้ นีส่เิป็น เบลล ์นภิาดา √

7 ขับขานกลอ่มแฟน เมือ่โชคชะตา ขดีใหส้าวนา จ าลาพลัดถิน่ ตา่ย อรทัย √

8 คดิฮอดในฐานะอหียัง กวาง จริพรรณ X

9 เดีย๋วมันก็เซา เดีย๋วเฮาก็ลมื เป็นจ่ังใดล๋ะ่ตอนนี ้ตอนทีน่ ้าตาหลน่ มนีตรา อนิทริา √

10 แมน่ทีรั่กบน่อ้ THE TIK(ปรชีา ปัดภัย) X

11 จบฮัก(ฉบบัควายๆ) นีบ่อ้คนฮักกัน ใหมใ่หมก่ะเฮ็ดดนี าอยูด่อก แพ็กกี ้สกลนรี √

12 รักนะตา้ววาฬ นุ๊ก ธนดล;ป๊าย ปาย โอรโิอ ้ X

13 หา้มตัว๋ ฮัก ฮัก ฮักเธอ แฮงกวา่ทวติเตอร์ มนีตรา อนิทริา;OG-ANIC √

14 นักเลงบย่า่น ณ เวลานีท้ีห่นา้ฮา้นหมอล า สถานการณ์ ล าเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

15 บง่ดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้เ่คยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

16 ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ่ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

17 อา้ยตกหลมุฮักเจา้ซมุือ้ คอืดแีทห้นอ ไดต้ืน่พรอ้มเจา้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

18 คนมคีูท่ีอ่ยูค่นเดยีว มแีฟนแลว้ สถานะนีก้ะบไ่ดปิ้ดบงั ตา่ย อรทัย √

19 รักแทบ้ไ่ดแ้ปลวา่โง่ ผดิมากไหมทีรั่กเขาจนหมดใจ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

20 ใหเ้อิน้นอ้งวา่..ผูส้าวเกา่ อยา่ตกใจเดอ้ ถา้เปิดไลน์เจอชือ่ผูส้าว ศริพิร อ าไพพงษ์ √

21 แผน่ดนิไหวในใจอา้ย ตา้ร ์ตจว. X

22 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภัย X

23 I.C.U.(ไอ.ซ.ีย)ู คูแ่ฝดโอเอ X

24 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

25 ร าคาญกะบอกกันเดอ้ ทีอ่า้ยทักหา อยากใหเ้จา้ฮูว้า่ ล าเพลนิ วงศกร √

26 ทอ่งไดท้กุค า จ าไดท้กุครัง้ ตัง้แตม่ือ้ ทีอ่า้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอิน้ขวญั วรัญญา √
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27 ขอแสดงความเสยีใจ ออย แสงศลิป์ √

28 ฮักกับเขาสาเดอ้ เตะ๊ ตระกลูตอ X

29 สมน ้าหนา้เจา้ของ เรือ่งของเฮากะฮูว้า่จบไปแลว้เด ้ใจมันยัง ตร ีชยัณรงค์ √

30 บไ่ปกรงุเทพฯไดบ้่ สไิปอหิล ีซัน่บอ้ นอ้งหลา่ค าแพง เตา๋ ภศูลิป์ √

31 อา้ยพามา เขาพาไป โว.่.โว เป็นยอ้นความไวใ้จ เฮ็ดใหอ้า้ย ล าเพลนิ วงศกร √

32 มานอนนาเดอ้ เหนือ่ยแนบน่อ้ผูส้าว เฮ็ดโอทจีนวา่บไ่ด ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

33 ฝากพรุง่นีไ้วก้ับอา้ย อา้ยฮูบ้ว่า่..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทัย √

34 คนทีใ่ชไ่ดแ้คม่อง แคค่ดิถงึเธอ ก็เหมอืนลว่งเกนิมากไป ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

35 วาสนา คูแ่ฝดโอเอ X

36 รัว้ของชาต ิสขิาดใจ ตา้ร ์ตจว. X

37 บฮ่ักกะใหห้ลโูตน คนบฮู่จั้กกันรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุง่เงนิ √

38 ฝากเบิง่แนเดอ้ บไ่ดส้มิาป้อยมาดา่ ทีว่า่เขามเีธอ เอิน้ขวญั วรัญญา √

39 จากไปอยา่งสงบ กักขังตัวเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพือ่ดับจติ ออย แสงศลิป์ X

40 โรคซมึเหลา้ บอ่ยากเหลอืเศษซากความฮัก ใหอ้กุอัง่ ล าเพลนิ วงศกร √

41 ดแูลกันดีๆ เดอ้ เตะ๊ ตระกลูตอ X

42 หมาใตต้ะหลา่ง บแ่มน่บฮู่ว้า่เจา้บฮ่ักอา้ยแลว้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

43 กะคนบฮ่ักกัน อา้ยคงบฮู่ว้า่ความคดิฮอดมันเป็นจังใด๋ เวยีง นฤมล √

44 สอ่หลอ่แสแ่หล่ มือ้นีเ้ซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟังเพลงฮา้นเกา่ ตั๊กแตน ชลดา √

45 มักอา้ยหลายเดอ้ เฮ็ดตาสัมตาหวานหลอกลอ่ใหน้อ้งตายใจ กวาง จริพรรณ X

46 โสดเองนักเลงพอ เมือ่โลกทัง้ใบ ไมม่แีคเ่ธอเพยีงคนเดยีว หญงิล ีศรจีมุพล √

47 เลกิกับอา้ยมันงา่ยกวา่ เหลา้มันดตีอ่ใจ แตม่ันกะท ารา้ยตับ กะสา่ง ล ายอง หนองหนิหา่ว √

48 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถ่อใด ๋นอ้งกะเปลีย่นใจอา้ย ตา่ย อรทัย √

49 เอิน้ชือ่เขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

50 อยา่ใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวนี ้มันบด่ฮีูบ้่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

51 เวา้สูฟั่ง ปรชีา ปัดภัย X

52 กอ่นสไิป อยูซ่ ือ่ซือ่เจา้กะมาเฮ็ดแบบนี ้อยูซ่ ือ่ พ ีสะเดดิ √

53 สใิหเ้วา้อหียัง(cover) ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้า่เวา้บอ่อกเป็นจัง กา้นตอง ทุง่เงนิ √

54 เจา้ตัว๋วา่ฮักอา้ย บต่อ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าค าอธบิาย เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

55 นอ้งเสยีอา้ยไปหรอืยัง อยา่...อยา่มาเวา้เถาะวา่ยังคอืเกา่ เวยีง นฤมล √

56 นอ้งไดต้าย อา้ยไดแ้ตง่ มือ้ทีอ่า้ยกนิดอง..นอ้ง น่ังฮอ้ง..ไห ้ ตั๊กแตน ชลดา √

57 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบแ่มน่กัปตันอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก ล าเพลนิ วงศกร √

58 ยา่นรถไฟชนกัน ทีบ่ก่ลา้โทรไปยอ่นวา่ยา่นสายมันซอ้นกัน เบลล ์นภิาดา √

59 มแีฮงใจ แคอ่ยากไดย้นิค าวา่ฮักเธอสเิบือ่กันบน่อ้ เอิน้ขวญั วรัญญา √

60 ฮักบา้นๆ เตะ๊ ตระกลูตอ;สายแนน ญาณัจฉรา X

CD Silly Fools / IQ180 (Japan) TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565001 ท ำซ ำ้

วนัทีว่าง 17/2/2565 1 สูไ้มไ่ด ้ เธอจะลองกับใครประชนักับใคร SILLY FOOLS (วงเกา่) √

2 เมือ่รักฉันเกดิ ก็เป็นค าถามอยูข่า้งใน อาจเป็นเพราะ SILLY FOOLS (วงเกา่) √

3 สายไป มคี าทีค่ดิทีอ่ยากบอก เป็นค าทีด่พีอ SILLY FOOLS (วงเกา่) √

4 คดิไปท าไม มองไปทางซา้ย และหนัไปทางขวา SILLY FOOLS (วงเกา่) √

5 เซ็ง ความพอใจอยูท่ีไ่หน ฉันไมเ่ขา้ใจ SILLY FOOLS (วงเกา่) √

6 เพอ้ สงสัยวา่เหตใุดเบือ่หน่ายกับชวีติ SILLY FOOLS (วงเกา่) √

7 ตา่งกัน ฉันคงตอ้งโดนทกุคนเหยยีดหยาม SILLY FOOLS (วงเกา่) √

8 เวลา ใชส้ ิง่ทีก่ าหนด เรยีกวา่เวลา SILLY FOOLS (วงเกา่) √

9 พีส่าวครับอัดผมที ฉันเองก็เพิง่รู ้วา่ทีฉั่นท าไป SILLY FOOLS (วงเกา่) √

10 ใหเ้ธอ คงเป็นค าแรกทีเ่ธอเอย่ปาก SILLY FOOLS (วงเกา่) √

11 หรอืเปลา่? อาจเป็นวนัทีเ่วยีนหมนุผา่น ทีเ่ฝ้ารอ SILLY FOOLS (วงเกา่) √

CD Meyou / Wednesday Child TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0564045 ท ำซ ำ้

วนัทีว่าง 24/2/2565 1 ถาม อยา่ไปทรมาน ตดิอยูก่ับกาลเวลา MEYOU √

2 ผา่นมานานแลว้ ผา่นมาตัง้นาน ตัง้แตท่ีเ่ธอ ปลอ่ยมอืฉัน MEYOU √

3 GIRLS I don t want a girls like this a girls MEYOU √

4 สับสน (NO ONE) ไมม่ใีครจรงิใจสักคน จนฉันสับสนไปหมด MEYOU √

5 สรา่ง (SOBER) I hate it when I m sober มันท าใหภ้าพของ MEYOU;KHan Thaitanium √

6 รูเ้อง อยา่ปลอ่ยใหต้อ้งมารูเ้องส ิมันเจ็บจนทนไม MEYOU √

Box CD ไททศมติร / เพือ่ชวีติกู TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565021 ท ำซ ำ้

วนัทีว่าง 24/2/2565 1 เพือ่ชวีติ(ก)ู รอ้งบรรเลง ขดีเขยีนบทเพลง หลอ่เลีย้ง Taitosmith √

2 เสือ้กั๊ก จบปรญิญาตร ีมหาวทิลัยก็อยา่งดี Taitosmith √

3 โคโยตี้ ดไูดเ้พยีงแคต่าแตม่อือยา่ตอ้งป้องปิดความ Taitosmith Feat. Milli √

4 ไทเท่ You know, you know อเมรกิง อเมรกิา Taitosmith Feat. ไวพจน์ เพชรสวุรรณ √

5 ผพีนัน Taitosmith X

6 ดวงดารา Taitosmith X

7 ไอส้อง ไอส้องมันเป็นผูช้ายทีม่อีะไรมากมายคลา้ย Taitosmith Feat. เบน ชลาทศิ X

8 สภาโจก๊ เคยเปิดทวีดีตูอนเล็กๆ ตอนทีย่ังเป็นเด็ก Taitosmith √

9 ไสแ้หง้ Taitosmith X

10 นักเลงเกา่ คกึคะนองกันมากพอแลว้ อยา่ท าอยา่งนัน้เลย Taitosmith √

11 สักวนัหนึง่ อาจเกดิความเหงาขึน้บา้ง ในบางคราว Taitosmith √
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