
บรษิทั จเีอ็มเอ็ม มวิสคิ พบัลชิชิง่ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ำกดั Copyright  Control  Section

หมอล ำซูเปอรฮ์ติ ตดิรถแห*่*Braded** TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265020 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 3/3/2565 1 เอาทีส่บายใจ โอย๊..นอ้..เอาโลดเดอ้เดอ้หลา่ เอาที่.. ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

2 เอาทีอ่า้ยสบายใจ (รถแห)่ โอย๊..นอ้..เอาโลดเดอ้เดอ้หลา่ เอาที่.. กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

3 ชาตหินา้ฮกัอา้ยเดอ้ ดกึดืน่เดอืนบแ่จง้ บม่แีสงทีส่วา่ง มนตแ์คน แกน่คนู √

4 ใจสั่งมาหรอืวา่เขาทิง้ จนิตหรา พนูลาภ;ยกู ิเพ็ญผกา X

5 ขอมักนอ้งสาวหมู่ เฮ ้เฮ ้เฮห้มู่ วา่จังใดเ๋พือ่น เฮ ้เฮ ้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์;วเิชยีร ไชยเลศิ √

6 มักสาวซอนแลน นอกจากชา่งตดัผม นอกจากชา่งตดัผม เจมส ์จตรุงค;์เอ อนุชา √

7 ผัวมา กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

8 ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง X

9 แฟนรถแห่ จนิตหรา พนูลาภ X

10 คารถแห.่.แววับ!! หงสา ประภาพร X

11 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบส่น ฝนตกก็บแ่คร์ หญงิล ีศรจีมุพล √

12 สาวมอหนิขาว สาวมอหนิขาวปวดรา้วน ้าตานองหนา้ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

13 มนตแ์คนล าซิง่ แฟนๆ ผมมนตแ์คนขอบอก วา่วันนี้ขอออกไป มนตแ์คน แกน่คนู √

14 ครางชือ่อา้ยแน ศรจัีนทร ์วสี;ีตา้ร ์เพ็ญนภา แนบชดิ X

15 มนตรั์กผักกะแยง โออ้ดตียังตดิตรงึใจ สม้ พฤกษา;ดอกเหมย เพ็ญนภา สมสขุ √

16 แดเ่ธอ...ดว้ยดอกแค คนใจด า แปลค าวา่แครบ์เ่ป็น ถงึได ้ แพ็กกี ้สกลนร;ีเอริน์ กนกอร √

17 ฝากซองกนิดองแฟน cover วา่มาเดอ้ มาเดอ มาเดอ้ขวัญเอย้ เวยีง นฤมล √

18 ฝันวา่ไดเ้ป็นพระเอก ละ่กอ่นสเิปิดผา้มา่นกัง้ อยากขอหยั่ง ตร ีชยัณรงค์ √

19 โอย้กะละวาคดิฮอด สติืน่ สนิอน สน่ัิง สลิกุ กะคดิ เบลล ์นภิาดา;แอน อรดี √

20 สาวสวา่ง Young Love มือ้ใดอ๋า้ยวา่ง มาแวะสวา่งฯ แนเดอ้ แพ็กกี ้สกลนร;ีเน็ค นฤพล √

21 สงิหค์ะนองล า cover เขาฟังบอดีส้ะแลมๆ หมู่เฮามักแจมลกูคอ เบยีร ์พรอ้มพงษ์;ล าเพลนิ วงศกร √

22 อนัตรายตอ่ใจ เอ อนุชา X

23 สถานะหมอล า จนิตหรา พนูลาภ X

24 คดิฮอดผูบ้า่วสะแบง ยามเมือ่ฟ้าค า่แลง หอมดอกสะแบงแดง กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

25 รักพา่ยทีแ่กง่สะพอื นอ้งไปเทีย่วสงกรานตท์ีแ่กง่สะพอื ดอกออ้ ทุ่งทอง √

26 ฮกัจอดซอดแจง้ ดุย่ เชยีงรัมย์ X

27 เสอืฮอ้งไห ้ คูแ่ฝดโอเอ X

28 ถงึเหงาก็ไมเ่อาผัวใคร แพรวพราว แสงทอง X

29 ยอมรับสาวา่ฮกัอา้ย โอย้นอ้...ละ่บต่อ้งอา้ยดอกเดอ้หลา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

30 ฮกับไ่ด ้แตล่มือา้ยบล่ง ละ่ฮูแ้กใ่จ วา่การเป็นแฟนอา้ย เวยีง นฤมล √

31 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลว้ท่ัวทอ้งนา ตน้เดอืนกมุภา เวยีง นฤมล √

32 ตามใจแมเ่ถดินอ้ง ตามใจแมเ่จา้เถดิหลา่ ผูเ้พิน่เลีย้งเฮามา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ X

33 เคานตด์าวนก์บัสาวนา เคานตด์าวน์ๆ  กบัไผหลา่ ฮูบ้ว่า่อา้ยรอ เจมส ์จตรุงค;์สม้ พฤกษา √

34 ผูบ้า่วรถแหแ่หยล่กูสาวเจา้ภาพ บไ่ดด้อกบไ่ดด้อก บไ่ดด้อกบไ่ดด้อก มนตแ์คน แกน่คนู;แพ็กกี ้สกลนรี √

35 เบอรโ์ทรขีต้ั๋ว ใหเ้บอรม์อืถอื คอื คอื แต ่บ ่จรงิใจ ดอกออ้ ทุ่งทอง;กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

36 ผา้ไหมอา้ยลมื จนิตหรา พนูลาภ X

37 คนเคยแลว้อยู่บเ่ป็น นี้ละนอ้เพิน่วา่ แนววา่ใจคนเอย ศร สนิชยั √

38 สบตาหนา้ฮา้น พอแตเ่ปิดผา้มา่นกัง้ผูใ้ดน่ั๋งเดอ้ รวมศลิปิน √

39 New Year เสยีแฟน แฮปป้ีนวิเยยีร ์คอืวันทีเ่สยีอา้ยไป เวยีง นฤมล √

40 พาใจมาโสเดง้ จนิตหรา พนูลาภ;ยกู ิเพ็ญผกา X

41 ผัวมักซี้ บวัผัน ทังโส X

42 ผูบ้า่วขาดแคลนแฟนเขาก็ได ้ เอม อภัสรา X

43 หนชี า้มาล าซิง่ เตรยีมตวัพรอ้มหรอืยังคะทา่น เชคอนิ สม้ พฤกษา √

44 ขาขาวสาวล าซิง่ บญุบา้นเฮา มว่นแทน้อ้ พอ้กนั หญงิล ีศรจีมุพล √

45 ล าซิง่สายโสด บอ่ยากใหไ้ผเห็นน ้าตา บใ่หไ้ผฮู ้ ตั๊กแตน ชลดา √

46 สาวใหญม่ักมว่น อายเุลขสีแ่ลว้แตเ่รือ่งแอวยังเด็ด ศริพิร อ าไพพงษ์ √

47 อา้ยสบิเ่บือ่ ใหญล่ะ่เป็นแสเ่ป็นสาว ยังบม่ผีูบ้า่ว ล ายอง หนองหนิหา่ว √

48 กอดแลว้บแ่ตง่ นอ้งโดนอา้ยกอด กอด กอด กอด กอด เวยีง นฤมล √

49 อยากลมืผูห้ญงิคนนัน้ อยากลมือยากลมื ผูห้ญงิคนนัน้ตั๋วเป็น มนตแ์คน แกน่คนู;ไหมไทย ใจตะวัน X

50 ฮกัตลอดคดิฮอดเสมอ ฝากใจดวงนี้ถงึอา้ยคนนัน้ สะพาน ตา่ย อรทัย √

51 ตกงา่ขามนอ้ย หลงมักนอ้งหลา่ ผูส้าวสา่บา้นร่อง ศร สนิชยั √

52 เบอรโ์ทรเจา้ชู ้ อยา่บอกไผเดอ้เบอรโ์ทรอา้ย ลบัเฉพาะ สม้ พฤกษา √

53 โลโซโบวรั์ก ละ่คดึหยังหลายใหม้ันยาก สาวกคนอกหกั ศริพิร อ าไพพงษ์ √

54 กหุลาบแดง กหุลาบแดงก าลงัอา้ ก าลงับาน มนตแ์คน แกน่คนู √

55 วอนอา้ยลบลายเสอื ละฮกัอา้ยหลาย ตายกะตายแทนได ้ ดอกออ้ ทุ่งทอง √

56 บต่าย...แตอ่า้ยเจ็บ หละ่เจา้แตง่งานอา้ยนอนไห ้ ศร สนิชยั √

57 ลา้งจานในงานแตง่ งานแตง่เขาแซงแยง่เอาไปกอ่น กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

58 เหลา้กลมสดุทา้ย เพือ่นเอย๋กนิเหลา้เมาบเ่สีย่ว มนตแ์คน แกน่คนู;ไหมไทย ใจตะวัน √ 

59 กนิดองนอ้งเมยี ศรีๆ มือ้นี้เป็นมือ้สนัตว์ันด ีมือ้เอาปลา ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุ่งทอง;กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

60 ขอบคณุทกุแรงใจ ฝากเสยีงล าหนอค ารอ้ง เป็นจังหวะ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ.2565
หมำยเหต ุ* : เอกสำรฉบบันีไ้มส่ำมำรถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธิไ์ด ้
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เพลงฮติเกดิทนั RETRO DANCE 90s TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0265002 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 3/3/2565 1 ดิน้กนัมัย้ลงุ ฉันมันวัยชราหกสบิหา้เขา้ เพชร โอสถานุเคราะห์ √

2 น ้าพรกิปลาทู ดใีจไดเ้กดิมาชาตหินึง่ ถงึเรามันไมด่ี สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

3 ยกึยัก ยกึยักเธอน่ันแหละทีย่กึยัก ฐติมิา สตุสนุทร(แหวน) √

4 รักนอ้งคนเดยีว งานกบัเงนิ เงนิมัน ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

5 สรุปวา่...บา้ คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบตดิตาม กมัปะนี √

6 ด.ีเจ.เสยีงใส (พดู) สวัสดคีรับทา่น นันทดิา แกว้บวัสาย √

7 สบิลอ้มาแลว้ สบิลอ้มาแลว้สองแถวหลบกอ่น นกแล √

8 ฉันเลยโอเค เขายิม้ๆ เขาน่ะชอบ เพ็ญพักตร ์ศริกิลุ √

9 ขออภัยไวก้อ่น ขออภัยไวก้อ่นเพราะไม่ นรนิทร ณ บางชา้ง √

10 เจา้สาวทีก่ลวัฝน เหตอุนัใดพอความรักเธอเริม่ตน้ เรวัต พทุธนัินทน์ √

11 เชา้วันอาทติย์ ถงึแลว้เชา้ทีส่ขุใจ บาราคดูสั √

12 ชืน่ใจจรงินะ จะยิม้ใหเ้ธอ ชืน่ใจจรงินะ เอ็กซ ์วาย แซด √

13 ยนิดไีมม่ปัีญหา การโน่นการไหนไมยุ่่งเกีย่ว อสัน ีโชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

14 ลาออก น่ังท างาน หลายปี ยังไมไ่ปไหน บลิลี ่โอแกน √

15 เรือ่งมันจ าเป็น เรือ่งมันจ าเป็น ของมันจ าเป็น ใหม ่เจรญิปรุะ √

16 สม้หลน่ คดิแลว้ปลืม้ แทบ ไมโคร √

17 สญัชาตญาณบอก มันลงตวัถกูไปทกุอยา่ง มันจังงัง นูโว √

18 คูก่ดั ลิน้กบัฟันพบกนัทไีรก็เรือ่งใหญ่ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

19 ขอเริม่ใหม่ วันทีเ่ราตอ้งจากกนั อนิคา √

20 ไมบ่อก ไมบ่อก ฉันไมบ่อก ไมบ่อก ไมบ่อก ถงึรู ้ กวาง(กมลชนก โกมลฐติ)ิ √

21 มา้เหล็ก เธอเห็นฟ้ารอ้ง ฟ้าคะนองนัน้ไหม อ าพล ล าพนู(หนุ่ย) √

22 ไมย่ากหรอก มันตอ้งอยา่งนี้ส ิอยา่งนี้ส ิ ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

23 อาการน่าเป็นหว่ง ไมร่อด..อาการน่าเป็นหว่ง จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

24 จงเป็นสขุเป็นสขุเถดิ จะจองเวรไปถงึไหน วุน่วายอะไรกนั อลสิา อนิทสุมติ(ยู่ยี)่ √

25 เรือ่งคอขาดบาดตาย เรือ่คอขาดบาดตายคลา้ยๆ นันทนา บญุ-หลง √

26 เกดิมาท าไมไมรู่ ้ เกดิมาท าไมไมรู่ ้ถา้รูอ้ยา่งนี้ไมเ่กดิ อมัรนิทร ์นติพิน(อ า่) √

27 ฝากเลีย้ง โอะ๊ๆๆโอว้ๆๆใจเรานัน้ชกัจะยังไง เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

28 นนิจา แปลกจรงิจรงิเลย ก็อยู่ ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

29 ขอใจเธอคนื มาเดีย๋วก็ไป แตจ่ะไปยังไงเดีย๋วก็มา TIME √

30 ใครไมเ่กีย่วถอยไป ใครไมเ่กีย่วก็ถอยไป ไมใ่ชเ่รือ่งของใคร ขจรศกัดิ ์รัตนนสิสยั √

31 ยายตุด๊ตู่ ตามมาท าไม เธอวุน่วายนัก อมัรนิทร ์นติพิน(อ า่) √

32 มอ'ไซครั์บจา้ง เชา้ตืน่ตอ้งรบีไปปากซอย น่ังคอยวา่ใคร LOSO √

33 มนตรั์กสบิลอ้ วิง่ไปบนถนน กบัหนทางทีย่าวนาน วง สบิลอ้ √

34 เจา้ทยุอยู่ไหน เจา้ทยุอยู่ไหน เจา้ทยุอยู่ไหน PETER CORP DYRENDAL √

35 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถกูใจนักหนา ไท ธนาวฒุิ √

36 คนใชช้วีติ ตืน่ข ึน้มาตอนเชา้ ชวีติของเรา ธนพล อนิทฤทธิ์ √

37 วันวาน ใครก็เคยไดท้ าผดิไป จอหน์ รัตนเวโรจน์ √

38 อปุสรรค มันเป็นยังไง ไอเ้รือ่งอะไรทีม่ันท าล าบาก เสาวลกัษณ์ ลลีะบตุร(แอม) √

39 นอ้งท าเกนิไป นอ้งก็ท าเกนิไป นอ้งมหีวัใจหรอืเปลา่ ไพบลูยเ์กยีรต ิเขยีวแกว้(ป่ัน) √

40 คางคกร่าเรงิเลย ฝนเอยฝนตก คางคก นูโว X

41 เสีย่งเป็นเสีย่งกนั อยากจะลองดสูกั ใหม ่เจรญิปรุะ √

42 ออ่นซอ้ม ซึง้จรงิจรงิ ซึง้จรงิจรงิทิง้กนัไปได ้ สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

43 SORRY อยากจะบอกวา่การไปถามเขา พาเมลา่ เบาวเ์ดน้ท์ √

44 ชอ็ต เมือ่มคีวามรัก จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

45 ทอมทอม พดูไป หมดก าลงัใจ บลิลี ่โอแกน √

46 โดน โดน..ตอ้งอยา่งงี้ อรพรรณ พานทอง √

47 ปิดบญัชี ปิดบญัช ีโอย๊อยากจะปิด เพ็ญพักตร ์ศริกิลุ √

48 พรกิขีห้นู เผ็ดจรงิจรงิ เลยนะตวัแคน่ี้ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

49 ประวัตศิาสตร์ แตก่อ่นอาจจะตอ้งยอม ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

50 กลบัดกึ กลบัดกึ อยู่ก็ลกึในซอยเปลีย่ว ใหม ่เจรญิปรุะ √

51 โลกเอยีง โลกจะเอยีง ก็ปลอ่ย มาชา่ วัฒนพานชิ √

52 เสยีมัย้ ดใูจกนัก็มาแลว้นานวัน อ าพล ล าพนู(หนุ่ย) √

53 ไมต่อ้งกลวั อยากจะมใีครสกัคนจะเป็นไร มคิกี้ √

54 ตอ้งดกีวา่เกา่ ไมค่ดิจะลงแขง่ สมประสงค ์สงิหวนวัฒน์ X

55 อกหกัไมย่ักกะตาย เขาคนนัน้มาตดิพันรักเธอ เรวัต พทุธนัินทน์ √

56 คอนเสริต์คนจน ขา้งบา้นเขามคีอนเสริต์ นกแล X

57 เบือ่คนแถวนี้ อยากไปใหพ้น้ จากคนแถวนี้ ไท ธนาวฒุิ √

58 ซมซาน เกดิมาไมเ่คยเจอใครเหมอืนเธอ LOSO √

59 บงัอรเอาแตน่อน ขา้วปลา ไมก่นิ ไมเ่ดอืนรอ้น เหตใุดเธอจงึ อสัน ีโชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

MP3 100 เพลงสตรงิ"สดุมนัส"์(Promoti TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265008 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 3/3/2565 1 O.K.นะคะ โอย๊คดิถงึ คดิถงึอยากจะเจอใหซ้ ึง้ใจ แคทรยีา องิลชิ (แคท) √

2 พดูอกีที ก็ชอบมาก ทีเ่ธอบอกวา่รัก ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

3 แมลง เสยีงรอ้งก็ดงัปีกมันบางใส ทาทา ยัง √

4 ฝากเลีย้ง โอะ๊ๆๆโอว้ๆๆใจเรานัน้ชกัจะยังไง เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

5 เจา้ชอ่มาลี ตืน่นอนแตเ่ชา้ก็เอากระเป๋าสะพายบนบา่ MR.TEAM √

6 สลดั...สะบดั แอบไปดกัวันนี้ กะวา่ม ีSurprise ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

7 บษุบา คณุคะ เราเคยเจอ เคยเดนิมาชนกนั นโิคล เทรโิอ √

8 หมวยนี่คะ ตา้ชั่วเทอ่ชั่ว ปู๋ ยา๋วหลายอหูลหูวอ่ CHINA DOLLS √
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9 ซกักะนดิ ฉันคดิถงึเธอทกุวัน เปรยีบขนาด ทาทา ยัง √

10 ยุ่งน่า ยุ่งน่า ไมต่อ้งมายุ่งอะน่า เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

11 อยา่มองตรงนัน้ อยา่มองตรงนัน้ อยา่มองตรงนัน้ ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

12 HULA HULA Hula Hula Hoo la la la ไปทะเล 2005 ทวิา Hula Hula √

13 โอะ๊ โอะ๊ โอะ๊ โอะ๊ๆๆเจ็บ โอะ๊ๆๆๆๆเจ็บ CHINA DOLLS √

14 ไมรั่ก...ก็บา้ เดมิทเีดยีวไมเ่คยสนใจ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

15 เจ็บนดิ..นดิ โน่นก็ไมด่ ีฉันคงไมด่เีทา่ไหร่ ญาญา่ญิง๋ √

16 ผเีสือ้ราตรี (จะไปกบัแสงส ีกบัปีกทีส่วยๆ) แคทรยีา องิลชิ (แคท) √

17 BURN เปลวไฟอนัตราย อนัตรายถา้เจอ แคทรยีา องิลชิ (แคท) √

18 จนีี่ จา๋ พัน พันราตร ีที ่Genie ไมเ่จอใครๆ ศลิปิน 2002 ราตรี √

19 เหรอ Feat.Buddha Bless ตอนนี้ฉันยังไมม่องใคร เหรอ ZA ZA √

20 มะลกึกึ๊กกึย๋ย์ ฉันเป็นแมม่ดดตูวัเล็กไปหน่อยหนึง่ นาตาลี √

21 SORRY อยากจะบอกวา่การไปถามเขา พาเมลา่ เบาวเ์ดน้ท์ √

22 ร.ฟ.ร. (Love Train) CHOO LA CHOO CHOO CHOO LA เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

23 ไมรั่กไดไ้ง เธอโทรมาแตเ่ชา้คยุกนัใหฉั้น พฒุพิงศ ์ศรวีัฒน์(ลโีอ พฒุ) √

24 อยา่ท า อยา่ท า บอกคนนี้ และบอกกบัคนนัน้ นัท มเีรยี √

25 ไมใ่ช.่..ไมช่อบ! ไมใ่ชไ่มช่อบ ไมใ่ชฉั่น ไมเ่คยรักใคร นาวนิ ตา้ร์ √

26 โอะ๊...โอย๊ ถกูบงัคบัและก็ขูเ่สมอ ทาทา ยัง √

27 เหลวไหล มาแลว้ยังดกีวา่มาชา้ มาชา้ยังดกีวา่ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

28 ควักหวัใจ หลายครัง้ทีใ่จตอ้งเจ็บ ใหม ่เจรญิปรุะ √

29 รักนอ้งคนเดยีว งานกบัเงนิ เงนิมัน ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

30 พลกิล็อค จะไมรั่กก็ไมบ่อก หลอก ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

31 กลบัดกึ กลบัดกึ อยู่ก็ลกึในซอยเปลีย่ว ใหม ่เจรญิปรุะ √

32 ไมย่ากหรอก มันตอ้งอยา่งนี้ส ิอยา่งนี้ส ิ ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

33 ก็ใครมันจะไปรูล้ะ่ รูไ้หมวา่ใครแอบคดิถงึ อะ๊อนันี้ เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

34 ประวัตศิาสตร์ แตก่อ่นอาจจะตอ้งยอม ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

35 เชา้ไมก่ลวั ตาตอ่ตากบัเธอ เจอะเจอคราวนี้ พฒุพิงศ ์ศรวีัฒน์(ลโีอ พฒุ) √

36 ดว้ยรักและปลาทู อยากใหเ้ธอคดิวา่ฉันเป็นแมว ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

37 ตะโกนบอกฟ้า (Remix) เมือ่ไรทีเ่ห็นเธอไดแ้ตเ่พยีงแคทั่กทาย เจสนั ยัง √

38 NON-STOP พอเห็นแลว้ก็ไมทั่ก พอทักแลว้ก็ไมห่นั DRAGON 5 √

39 จะ๊จา๋หน่อยนะจะ๊ ท ายังไงไมเ่ป็นไมเ่ป็นเลยจรงิ ไบรโอนี่ √

40 มดืตึ๊ดตือ๋ มดืตึ๊ดตือ๋ ท าไมมันมดืตึ๊ดตือ๋ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน์) √

41 นนิจา แปลกจรงิจรงิเลย ก็อยู่ ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

42 ALL I WANNA DO แลว้เธอก็กลบัมา แลว้เธอก็กลบัมา เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

43 เดีย๋วนะ ทางซา้ยก็มคีนเชยีร ์ทางขวาก็มคีนเชยีร์ นัท มเีรยี √

44 ลดัวงจร เธอคอืไฟ...เธอคอืไฟ เป็นอาการทางใจ ไบรโอนี่ √

45 ไมใ่ช ่ไมใ่ช่ ไหนใครบอกวา่เราน่ะรักกนั ใครไปแอบพดู นโิคล เทรโิอ √

46 วา่งเมือ่ไรมาอกีนะ วา่งเมือ่ไรก็มาอกีนะ นัท มเีรยี √

47 ยังไงไมรู่ซ้ ิ มาเจอะเขา้แลว้ซิ ใหม ่เจรญิปรุะ √

48 H.N.Y สวัสด ีคะ่... ถงึปีใหม ่ก็ใหเ้ป็นคนดี CHINA DOLLS √

49 'มนัสจัง วันนัน้ทีฉั่นถกูเธอทิง้ สนุสิา สขุบญุสงัข(์ออ้ม) √

50 อรีุงตงุนัง เคยไดย้นิวา่เธอ มใีครๆวุน่วาย ญาญา่ญิง๋ √

51 คกึคะนอง (JOOX Exclusive) คกึคะนอง คกึคะนอง คกึคะนอง ไมเ่คย จน่ีา ด ีณัฐชา เดอซซูา่ √

52 มแีฟนแลว้ เธอก็มคีนของเธอ เราก็อยากจะมเีธอ ไมต่อ้ง ปราโมทย ์ปาทาน;จริายทุธ ผโลประการ √

53 SRY ฟักกลิง้ ฮโีร;่Maiyarap X

54 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด OG-ANIC √

55 อา้ยพามา เขาพาไป โว.่.โว เป็นยอ้นความไวใ้จ เฮ็ดใหอ้า้ย OG-ANIC;ล าเพลนิ วงศกร √

56 โรงเรยีนเกา่ hip hop คอืชวีติ This shit is now รอ้ง ตลุ ไวฑรูเกยีรต;ิฟักกลิง้ ฮโีร่ √

57 แจ็คผูฆ้า่ยักษ์ ฟักกลิง้ ฮโีร;่เตา๋ Sweet Mullet X

58 เสอืสิน้ลาย ฟักกลิง้ ฮโีร;่P-Hot;YOUNGOHM X

59 สดุขอบฟ้า Feat.แอด๊ คาราบาว ไปใหส้ดุขอบฟ้า จะไมม่องยอ้นมา Thaitanium X

60 ขอไปคนเดยีว ขอโทษท ีวันนี้ไมไ่ดเ้จอหนา้กนั LAZYLOXY √

61 ปลอ่ยเธอไป ปลอ่ยเธอไปไมเ่ป็นไร เดีย๋วพรุ่งนี้ก็มี MEYOU;Urboy TJ √

62 Do you ฟักกลิง้ ฮโีร;่BamBam From GOT7 X

63 ชาวนากบังเูหา่ ถา้เธอไมอ่ยากอยู่กบัฉันจรงิจรงิ 1-Flow √

64 Beautiful Hm You re beautiful Ha Hm So Beautiful จน่ีา ด ีณัฐชา เดอซซูา่ √

65 คดิฮอดบา้น คดิฮอดบา้น เฮอืนซานทีเ่ฮาเคยอยู่ Sir Poppa Lot;เตะ๊ ตระกลูตอ √

66 Slow Motion (ระวังมันสช์นโอ!๋!) เหนื่อยทัง้ปีเซง็และทนเต็มทถีา้ใหด้ี โจอี ้บอย √

67 มแีคเ่รา ฟักกลิง้ ฮโีร;่LAZYLOXY;OG-ANIC X

68 จรงิๆมันก็ดี ไมรู่ส้ ิฉันจะยิม้ไดอ้กีทพีรุ่งนี้หรอื จน่ีา ด ีณัฐชา เดอซซูา่ √

69 เท เท เท ก็รูเ้ธอนัน้อยากจะระบาย แคม่องในตา โอต๊ ปราโมทย์ √

70 ฝนตกทีห่นา้ตา่ง วันนี้ฝนตกไหลลงทีห่นา้ตา่ง เธอคดิถงึ OZEEOOS √

71 Wanna Tell You Sunny Day;Urboy TJ X

72 นอกใจหนึง่ครัง้ แคน่อกใจเพยีงหนึง่ครัง้ รักก็พังไป Dif Kids;นิง้หน่อง Pancake √

73 ลบ (Delete) คนืนี้มันชา่งเงยีบงัน แตใ่นหวัใจฉัน จน่ีา ด ีณัฐชา เดอซซูา่ √

74 Get You Out (JOOX Exclusive) I need to get you of my head right now, ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม);Maiyarap √

75 รักคนผดิ ถา้เธอรูว้า่ไมไ่ดรั้กกนัจรงิ เบือ่แลว้ SDF √

76 นาฬกิาเรอืนเกา่ นาฬกิาเรอืนเกา่ เวลาไมเ่ดนิแลว้ HIGHHOT √

77 เจ็บทีต่อ้งรู ้ เหมอืนวา่มบีางอยา่งทีข่าดหาย Jom Jahrom √

78 ไหนวา่จะไมห่ลอกกนั เธอบอกวา่วันนี้ เป็นวันทีส่วยงาม T-BIGGEST √

79 ยนิดไีมม่ปัีญหา การโน่นการไหนไมยุ่่งเกีย่ว MC-KING √

80 ใจเย็น แอบมองเธอยิม้ใจมันก็สั่นไหว Dif Kids √
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81 ยิง่รักยิง่เจ็บ พยายามท าใจ ทอ่งเอาไวเ้ลย Ben Bizzy √

82 Empty King มแีตค่วามวา่งเปลา่ ทา่มกลางดวงดาว เจเจ กฤษณภมูิ √

83 Revolution ฉันเองก็เพิง่รูต้วั เมือ่ลมืตาขึน้มา ดา เอ็นโดรฟิน;Two Pee √

84 ไมม่เีธอ(Cover) ความปวดรา้วทีอ่ยู่ในใจ ทนและฝืนเก็บมัน Liberate P √

85 เหมอืนเมือ่คนื (Like Last Night) อยากหลบัอยา่งนัน้ยังไมพ่รอ้มจะตืน่ กนัตธ์รี ์ปิตธิัญ √

86 สบายดหีรอืเปลา่ 2017 สบายดหีรอืเปลา่ ขา่วคราวไมเ่คยรู ้ Thaitanium √

87 คดิถงึเธอทกุท(ีทีอ่ยู่คนเดยีว) ตะวันลบัฟ้า เมือ่ตอนเย็นเย็น Blacksheep √

88 Okay x Urboy TJ Okay ไมว่า่จะเป็นยังไง Baby ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);Urboy TJ √

89 รบกวนมารักกนั (มารักกนัเถอะ) ก็อยากมใีครสกัคน K.AGLET √

90 ไวล้าย ถงึเวลาตอ้งหยดุ พอแลว้ควรจะพอ D GERRARD;Jetset'er √

91 It's a trap Jira of P.O.N.R X

92 ดุก๊ดิ๊ก Buddha Bless Orignal Thai Buddha Bless √

93 สวรรคช์ัน้ 7 Oahh man,u know who it is man, เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

94 หนา้กาก ก็เพราะวา่คนชอบใสห่นา้กาก ก็เพราะวา่ Liberate P;Boy LOMOSONIC √

95 เรอืเล็กควรออกจากฝ่ัง(Cover) เสยีงลมค าราม ฟ้าครามพลนัมดืมัว G-BEAR;CHUNWEN √

96 มาไง คาใจ ตอนแรกก็มั่นใจ ทีค่ยุครัง้แรกฉันก็เชือ่ใ K.AGLET;Dif Kids √

97 Ta Lueng feat.Nara ขอผมจับ ขอผม touch (อยา่ท าทะลึง่baby) Thaitanium;นรา ชมภนูชิ (AMY) √

98 ลยุเฮลยุ(Groundbreaking) เทพพนม พรหมสีห่นา้ สงิหยาตรา TONY JAA X

99 Bump Boom Boom เปิดเพลงดงัๆ ใหเ้บสบัม้บมูๆ Buddha Bless √

100 จน้ จน โอ ้แมน่วลนอ้ง แมเ่นื้อทองคนด ีมคีวาม Buddha Bless √

MP3 100 เพลงลกูทุง่"สดุมนัส"์(Promo TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265007 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 3/3/2565 1 จะมามั๊ยหนอ จะมามั๊ยหนอปีนี้ จะมแีฟนมั๊ยหนอปีนี้ เปาวล ีพรพมิล √

2 สา่ย หลวิ อาราดา (อาจารยีา);สกายพาส X

3 ผูช้ายของฉัน ฝน ธนสนุทร X

4 30 จบีได ้ จะบอกอายตุรง ตรง พีไ่มต่อ้งงง หญงิล ีศรจีมุพล √

5 บกัแตงโม โอ.้.นัน้มันบกัแตงโม โอ.้.นัน้มันบกั วงฮนัแนว X

6 บง่ดึจักเม็ด นอ้งฮกัหลายจนสติายแทนไดบ้เ่คยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

7 สาวใหญม่ักมว่น อายเุลขสีแ่ลว้แตเ่รือ่งแอวยังเด็ด ศริพิร อ าไพพงษ์ √

8 นางฟ้าสารภัญ แสงดาว PTMusic X

9 คารถแห.่.แววับ!! หงสา ประภาพร X

10 งัดถ่ังงัด เตย้ อธบิดนิทร์ X

11 อยา่มาฤทธิเ์ยอะ ! ล ายอง หนองหนิหา่ว √

12 ปัดโทะ! หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

13 ไดไ้มด่ไีมม่ดีกีวา่ ฝน ธนสนุทร X

14 แมค่า้หนา้คอม ก็เป็นแมค่า้ พัฒนา มาอยู่หนา้คอม เปาวล ีพรพมิล √

15 เมือ่ไหร่จะท ากบัฉันบา้ง เธอดสูดิ ูดคููน่ี้ส ิเขาเกาะเขาตดิ หญงิล ีศรจีมุพล √

16 สวุรรณคาน เห็นเขาก็ชวน ชวนกนัไปเทีย่วทีเ่ชยีงคาน เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

17 โสดกะปรบิกะปรอย ปอ อรรณพ X

18 กลวัมแีฟนไมทั่นใช ้ โสด รับรองวา่โสด เมือ่วานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

19 รูปไมห่ลอ่มสีทิธิไ์หมครับ คาวบอย Feat.ดาว ข ามนิ;พงศ ์วงพัทลงุ X

20 คนถกืถิม่ยิม้บห่วาน ละพอแตเ่หลยีว นอ้เห็นอา้ย...คนท าใจ ดอกออ้ ทุ่งทอง X

21 คดิฮอดผูบ้า่วสะแบง ยามเมือ่ฟ้าค า่แลง หอมดอกสะแบงแดง กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

22 เอาทีส่บายใจ โอย๊..นอ้..เอาโลดเดอ้เดอ้หลา่ เอาที่.. ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

23 เดีย๋วปาดว้ยเบอรโ์ทร อยา่มองหนา้เดีย๋วปาดว้ยเบอรโ์ทร ล ายอง หนองหนิหา่ว √

24 โทรมา ณ บดัNOW หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

25 คนโสดประจ าคอนเสริต์ ถงึจะเกดิเป็นคนตดิดนิ แตก็่มศีลิปิน ตั๊กแตน ชลดา √

26 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีมุพล √

27 เตย้ลาหนา้เฟส กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

28 เตย้ฟ้าผา่ เอา้มา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากนั ศริพิร อ าไพพงษ์ √

29 สง่ขา่วสาวเลย ลมพัดตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ศร สนิชยั √

30 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึง่ก ้าภกูระดงึเขตเมอืงเลย สาวแย ้เจตยิา X

31 ไหงง่อ่ง ละพอแตเ่ปิดผะมา่นกัง้ สาวหมอล าสพิามว่น ตั๊กแตน ชลดา √

32 เป๊ะเวอร์ บแ่มน่คนสวย ขาวหมวยคอืเขา กะยอ่นวา่ ล ายอง หนองหนิหา่ว X

33 รองเูขา้ฝัน หงอ่ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ่ ง ูรบีมาเขา้ฝัน หญงิล ีศรจีมุพล √

34 ค ารักโหลๆ ค ารักของพีแ่จกงา่ยเหมอืนจา่ยนามบตัร เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

35 จะขอก็รบีขอ แน่หรอื พีจ่า๋ บอกวา่จะมาขอหมัน้ เปาวล ีพรพมิล √

36 โกรธไหลยอ้น ปอ อรรณพ X

37 สบัปะรด หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

38 เซอรไ์พรส์ ฝน ธนสนุทร X

39 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แวบ๊เดยีวแคด่ ูก็ท าใหรู้ว้า่เธอนะ หญงิล ีศรจีมุพล √

40 จบีเอาสคิะ เขามแีมพ่อ่ไปขอเอาส ิท าเหมอืนของฟรี ล ายอง หนองหนิหา่ว √

41 โสดแตใ่นเฟซ Like คอืมาหา Like แมน่ผูส้าวทางใด๋ สมบรูณ์ ปากไฟ √

42 เตน้หลดุเถยีด ดนๆจ่ังมงีานบญุ ขอขอบคณุเจา้ภาพ ศร สนิชยั √

43 สงิดึต ิ(Cover) บต่อ้งยา้น นอ้งสไิปตเีขา นอ้งบเ่อาชวีติ ตั๊กแตน ชลดา X

44 มนตเ์พลงมนตแ์คน นี่คอืมนตแ์คน แฟนๆยังจ าไดบ้่ มนตแ์คน แกน่คนู √

45 ดอกออ้วอนแฟน (เกริน่) ละกราบงามๆ แฟนผูช้อ่ยเชยีร์ ดอกออ้ ทุ่งทอง X

46 หนชี า้มาล าซิง่ เตรยีมตวัพรอ้มหรอืยังคะทา่น เชคอนิ สม้ พฤกษา √

47 กนิดองนอ้งเมยี ศรีๆ มือ้นี้เป็นมือ้สนัตว์ันด ีมือ้เอาปลา ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุ่งทอง;กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

48 ป๋าผัวกะบไ่ดซ้ั่วดอกคา่ ใหม ่พัชรี X

49 เอิน้อา้ยมาแหยหู่ ญ.อา้ยๆตอนนี้อยู่ไส ช.มเีรือ่งอะไรฟ้าว สมบรูณ์ ปากไฟ;ล ายอง หนองหนิหา่ว √
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50 เห็นแลว้เฉยไว ้ เห็นแลว้ก็เฉยไว ้เอา้เห็นไหม พ ีสะเดดิ X

51 ล าซิง่ลซิ ึม่ ยามเฮ็ดเวยีกละ่จม่ วา่เจ็บแขนเจ็บขา หญงิล ีศรจีมุพล √

52 ซกังักงัก ผูบ้า่วเจา้อยู่บา้นใด ๋ผูบ้า่วเจา้มา หญงิล ีศรจีมุพล √

53 ไมรั่กอยา่หงึ ไมค่ดิถงึอยา่หวง ฉันจะแชตฉันจะคยุกบัใคร จะเมนตจ์ะไลค์ หญงิล ีศรจีมุพล √

54 สายบนัเทงิ เป็นอหิยัง น่ังคอตก ซงักะตาย หญงิล ีศรจีมุพล;โอต๊ ปราโมทย์ √

55 ยิง่เหงา..ยิง่เรา้ใจ อยา่ปลอ่ยใหน้อ้ง เหงาใจ บด่ดีอก หญงิล ีศรจีมุพล √

56 เอวดี เสยีงบแ่จว๋แตแ่อวด ีแอวดหีุน่กะดเีดอ้คา้ หญงิล ีศรจีมุพล √

57 โสดเองนักเลงพอ เมือ่โลกทัง้ใบ ไมม่แีคเ่ธอเพยีงคนเดยีว หญงิล ีศรจีมุพล √

58 บป่ากกะอยากอยู่เดอ้ มักกะจ่ังวา่มักๆ อา้ยแทเ้ด ้ หญงิล ีศรจีมุพล √

59 โชวใ์จ ยคุออนไลนก็์โชวไ์ดโ้ชวด์ ีโชวส์วยเซก็ซี่ หญงิล ีศรจีมุพล √

60 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบส่น ฝนตกก็บแ่คร์ หญงิล ีศรจีมุพล √

61 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แวบ๊เดยีวแคด่ ูก็ท าใหรู้ว้า่เธอนะ หญงิล ีศรจีมุพล √

62 หญงิลัล้ลา อยู่คนเดยีวมันเหงาเปลีย่วหวัใจ หญงิล ีศรจีมุพล √

63 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีมุพล √

64 อยู่เย็นเป็นโสด อยู่เย็นเป็นโสด..อยา่งนี.้.ไมม่.ี.แฟนก็ หญงิล ีศรจีมุพล √

65 ขาขาวสาวล าซิง่ บญุบา้นเฮา มว่นแทน้อ้ พอ้กนั หญงิล ีศรจีมุพล √

66 ชวีติดี๊ดี จ๊ัด จา้ ดา ดดั จัด จ๊ัด หญงิล ีศรจีมุพล √

67 แจว๋ ถกูหวยไดเ้ป็นลา้น มัน ก็แจว๋นะซิ หญงิล ีศรจีมุพล √

68 30 จบีได ้ จะบอกอายตุรง ตรง พีไ่มต่อ้งงง หญงิล ีศรจีมุพล √

69 Number one เห็นเธอแลว้บอกรักเธอเลยไดไ้หม BANKK CA$H;หญงิล ีศรจีมุพล √

70 รองเูขา้ฝัน หงอ่ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ่ ง ูรบีมาเขา้ฝัน หญงิล ีศรจีมุพล √

71 โด เร มี โด เร ม ีโด เร ม ีซอลลา หนูขอเวลา หญงิล ีศรจีมุพล √

72 ทีรั่กหรอืทีพั่ก อกหกัไมรู่จ้ะไปทีไ่หน เพือ่นก็คอยปลอบใจ หญงิล ีศรจีมุพล √

73 หลอยฮกั เอาฮานี้ คอืหลอ่แท ้ๆ  ออ่นแอแ้ล ้ หญงิล ีศรจีมุพล √

74 เฒา่หวังู เอา้มาๆซมีาชว่ยกนัทลีะ่มาชว่ยจับงู หญงิล ีศรจีมุพล √

75 สาวดจิติอล คดิฮอดกนับอ้ ขอเสยีงคนหลอ่แน่เดอ้จา้ หญงิล ีศรจีมุพล √

76 เมือ่ไหร่จะท ากบัฉันบา้ง เธอดสูดิ ูดคููน่ี้ส ิเขาเกาะเขาตดิ หญงิล ีศรจีมุพล √

77 หยอกแลว้บา๊ยบาย โอ..โอโ้อ..โอฮะโอ.่.โอละหนอ ถา้ไมช่อบ หญงิล ีศรจีมุพล √

78 เขา้ใจตรงกนันะ มองๆๆอยู่น่ันแหละ แวะๆๆมาคยุเลย หญงิล ีศรจีมุพล √

79 รักนะ จุ๊บๆ กีค่นืหรอืกีว่ัน เราก็ทะเลาะกนัแลว้ หญงิล ีศรจีมุพล √

80 นอ้ยใจ เพราะไอเลฟิยู ใครๆก็ชอบเธอ ใครๆก็รักเธอ แตเ่ธอ หญงิล ีศรจีมุพล √

81 แฟนนนิจา ปากบอกวา่รักไมค่ดิดแูล ปากบอกวา่แคร์ หญงิล ีศรจีมุพล √

82 ชว่ยกนัเราอยู่ แยง่กนัเราอด เจอคนหลอ่บอกตอ่กนัดว้ย จะไดไ้ปชว่ย หญงิล ีศรจีมุพล √

83 ชดั ชา่ว แคอ่ยากบอกวา่ไมไ่ดช้อบเทีย่ว หญงิล ีศรจีมุพล √

84 ขอ้ดคีอืไมม่เีมยี ขอ้ดคีอืไมม่เีมยี ขอ้เสยีคอืไมม่ตีงัค์ หญงิล ีศรจีมุพล √

85 เอารักกลบับา้นเรา เกดิมาจนละไมใ่ชค่นมตีงัค์ หญงิล ีศรจีมุพล √

86 รักซะแลว้ พรหมลขิติเราไดม้าพบกนั เป็นนัมเบอรว์ัน หญงิล ีศรจีมุพล √

87 แชรก์นัไปทีรั่ก แชรเ์ร็วเร็วทีรั่ก ใหเ้คา้รูว้า่เธอรัก หญงิล ีศรจีมุพล √

88 อา้ยหลายใจสยิา้ยไปฝ่ังลาว สาวฝ่ังไทยคอืเหงาใจแทเ้จา้ หญงิล ีศรจีมุพล √

89 เราและนาย (Special Version) วันคนืทีเ่นิน่นานทีม่เีราสองคน BODYSLAM;Potato;หญงิล ีศรจีมุพล √

90 O.K.นะคะ(Cover) โอย๊คดิถงึ คดิถงึอยากจะเจอใหซ้ ึง้ใจ หญงิล ีศรจีมุพล √

91 ขวัญใจมหาเชยีร์ ตอ้งเชยีรต์อ้งเชยีร ์คนเราถา้คดิรักใคร หญงิล ีศรจีมุพล √

MP3 ลกูทุง่ยอดนยิม อกหกัไมรู่จ้บ**B TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265022 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 10/3/2565 1 ชดุลา้งใจ ขอ่ยอยู่ผูเ้ดยีวบไ่ด ้หวัใจสขิาดลงป๊ัดปั ล าเพลนิ วงศกร;มอส ค าหมากบนิ √

2 รักควรมสีองคน พร จันทพร;เนย ภัสวรรณ X

3 สองลงัยังบล่มื กระตา่ย พรรณนภิา X

4 ใจความ…บส่ าคญั เฮาเลกิกนัเดอ้ ไปกอ่นเดอ้ นี่สเิป็น เบลล ์นภิาดา √

5 ลมืไดแ้ตป่าก ลมืตายังวา่ลมืงา่ย ลมืคนในใจมันลมืยาก ตา่ย อรทัย √

6 ถิม่อา้ยไวต้รงนี้ละ่ เจา้เมอืยบน่อ้ทีต่อ้งฝืนทน ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

7 ฆาตกรซอ่นน ้าตา ทมีเมยี(จุ๊บแจง เจนจริา) X

8 จบฮกั(ฉบบัควายๆ) นี่บอ้คนฮกักนั ใหมใ่หมก่ะเฮ็ดดนี าอยู่ดอก แพ็กกี ้สกลนรี √

9 สมน ้าหนา้เจา้ของ เรือ่งของเฮากะฮูว้า่จบไปแลว้เด ้ใจมันยัง ตร ีชยัณรงค์ √

10 เอาค าวา่รักคนืหนู เอาค าวา่ชูค้นืไป ทมีชู ้(เนย ภัสวรรณ) X

11 ขอโทษทีเ่ป็นความสขุใหอ้า้ยบไ่ด ้ เดอืนเพ็ญ อ านวยพร X

12 คบซอ้นซอ่นคม ขอมอืคนโสดแน ขอมอืคนแพใ้นคนืนี้ ล าเพลนิ วงศกร;แซค็ ชมุแพ √

13 คดิฮอดเดอ้ เนม สรุพงศ์ X

14 ความเศรา้กบัเหลา้หนึง่กลม เจมส ์อษัฎาวฒุ;ิปาย วงธรรมดา X

15 ค าวา่ฮกักนั มันเหีย่ถิม่ไส อา้ยบอ่ยากเชือ่สายตา วา่ภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

16 สมิาฮกัหยังตอนนี้ เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บห่วงบห่า ตา่ย อรทัย √

17 ร าคาญกะบอกกนัเดอ้ ทีอ่า้ยทักหา อยากใหเ้จา้ฮูว้า่ ล าเพลนิ วงศกร √

18 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่วา่ หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบไ่หว ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

19 คนตอบบอ่ยู่ พดูบอ่อกยอ่นวา่ล าบากใจ ทีใ่ครเขาอยากให ้ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

20 เจ็บบพ่อตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

21 นะจะ๊พอ่ม_ึสิ พร จันทพร;จุ๊บแจง เจนจริา X

22 ตวัละครลบั กระตา่ย พรรณนภิา X

23 ฮกัสดุทา้ย ยศ ภญิโญ X

24 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตัง้ใจจ า ตั๊กแตน ชลดา √

25 กอดคนนอกใจ บไ่ดโ้ดนหลอกแตถ่กูนอกใจ ถงึจับบไ่ด ้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

26 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลวา่หยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลีย่นไป ตา่ย อรทัย √

27 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √
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28 บฮ่กักะใหห้ลโูตน คนบฮู่จั้กกนัรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

29 ไปอยู่กบัคนใหมโ่ลด จักสเิฮ็ดจ่ังใด.๋.เมือ่อา้ยเลอืกไปกบัเขา ออยเลอร์ √

30 เลกิเป็นคนรักของคนรา้ย ตา้ร ์ตจว. X

31 อยา่ใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวนี้ มันบด่ฮีูบ้่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

32 ไสวา่สบิถ่ ิม่กนั กอ้ง หว้ยไร่ X

33 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

34 เทพบตุรใจหมา(บกัพาก) ฐา ขนษิ X

35 สั่งน ้าตาไมไ่ด ้ เป็นแคค่นทีเ่คยส าคญั เป็นความฝันทีเ่กอืบ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

36 ระยะหา่งของคนหมดใจคอืระยะท าใจของคนถกูทิ้เหลอืเพยีงดอกไม ้ทีม่ันแหง้คาแจกนั เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

37 สงัหารหมู่ SODA5 (โซดาไฟ) X

38 ผูบ้า่วเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

39 เจ็บส า่ฟ้า เห็นวา่ฮกัส า่ฟ้า กะสใิหอ้า้ยเจ็บส า่ฟ้า เน็ค นฤพล √

40 อา้ยดใีจน าเดอ้ กดหวัใจคนแรก คอมเมน้ตเ์ป็นคนแรก เบนซ ์เมอืงเลย √

41 ลมืคาว เนม สรุพงศ์ X

42 ยังฮกัแฟนเกา่ ตา้ร ์ตจว. X

43 อา้ยฮกัเขา ตอนเจา้บฮ่กั อา้ยฮกัเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

44 กลบัไปก็เป็นส ารอง อา้ยวดิโีอคอล มาออ้นมางอ้ ตา่ย อรทัย √

45 ไปฮกักนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอืน่ ทีไ่ดแ้ตย่นืแนม ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

46 ผา่นมาแคใ่หจ้ า เธอแคเ่พยีงหลงทางอา้ยแคย่า่งเขา้มา กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

47 ขอโทษทีล่มืบไ่ด ้ หวัใจบเ่คยเดนิลงซน้ วกวนเดนิบเ่คย พ ีสะเดดิ √

48 คอยนอ้งทีช่อ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหวัใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

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

50 มากอ่นไดห้นา้ มาชา้ไดใ้จ ดกีวา่ก็แคม่ากอ่นนอกนัน้ถกูบั่นทอนใจ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

51 ผเีสือ้ใจรา้ยกบัดอกไมใ้จออ่น นี่เรารักกนั หรอืเพยีงแคฉั่นรักเธอ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

52 ค าขอจากวา่ทีค่นถกูทิง้ ฟังฉันสกัหนึง่นาท ีกอ่นทีจ่ะทิง้กนัไป เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

53 ยิง่รักยิง่เหนื่อย ไมม่เีหตผุลทีฉั่นจะอยู่ น่ันเเหละคอื มิว้ส ์อรภัสญาน ์สกุใส √

54 คอืเกา่ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

55 แพน็้อค ตา้ร ์ตจว. X

56 มงึเป็นบา้ติ มงึเป็นบา้ตบิกัหวัใจ สฮิกัเขาไปใหไ้ด ้ ล าเพลนิ วงศกร √

57 ตดักรรม เมือ่เธอปันใจใหใ้ครตอ่ใคร ฉันคงตอ้งยอม หญงิล ีศรจีมุพล √

58 ทนพษิบาดแผลไมไ่หว ดั่งกบัโดนมดีโกนกรดีลงกลางใจ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

59 โพสตเ์ขาเจา้เมนต์ ไวใ้จเขา เชือ่ใจเขาเบิด่ซอุยา่ง ตร ีชยัณรงค์ √

60 หมาใตต้ะหลา่ง บแ่มน่บฮู่ว้า่เจา้บฮ่กัอา้ยแลว้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

MP3 ลกูทุง่รอ้ยลำ้น ดวลเพลงดงั**Bra TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265021 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 10/3/2565 1 วอนหลวงพอ่รวย มนตแ์คน แกน่คนู X

2 กลบัค าสาหลา่ ค าสัน้ๆ ทีค่วามยาวมันบถ่งึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

3 สมิาฮกัหยังตอนนี้ เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บห่วงบห่า ตา่ย อรทัย √

4 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่วา่ หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบไ่หว ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

5 เรวัตตะฮกันะลลีาวดี อา้ยฮกัเจา้อหีล ีลลีาวดนีอ้งฮกัอา้ยบ่ เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

6 ค าแพง แซค็ ชมุแพ X

7 แผน่ดนิไหวในใจอา้ย ตา้ร ์ตจว. X

8 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภัย X

9 สญัญาน ้าตาแม่ คอืจังบาปขีช่า้งสบูยา เขา้มาย า่ใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

10 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้า่อา้ยทิง้ไป กะฮูว้า่อา้ยอยู่น าเขา ตา่ย อรทัย √

11 ผูห้ญงิหลายมอื อกหกัมาน ้าตาพังหยา่ว อกีแลว้เรา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

12 สงัหารหมู่ SODA5 (โซดาไฟ) X

13 ขดีอนัตราย ออย แสงศลิป์ X

14 ผูส้าวขาเลาะ ล าไย ไหทองค า X

15 หอ่หมกฮวกไปฝากป้า มือ้นี้เฮยีนขอ่ยเพิน่ไปประสาฮตีฮอย ล าเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

16 ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เป็นตาฮกัปานนี่ ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

17 ผูส้าวขีเ้หลา้ เมย ์จริาพร;วงค ์ชนะกนัต์ X

18 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

19 งานแตง่คนจน ขอบคณุทีย่ังฮกักนั ขอบคณุทีย่ังบล่มื มนตแ์คน แกน่คนู √

20 ฝากพรุ่งนี้ไวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้ว่า่..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทัย √

21 ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ X

22 หมอนใบเกา่ ทีต่รงนี้เคยมสีองเฮา เคยเป็นเงา อี๊ด ศภุกร พัดศรี X

23 ไปฮกักนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอืน่ ทีไ่ดแ้ตย่นืแนม ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

24 โยนใจใหห้มากนิ ฮกักนัมาตัง้โดน บค่ดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตั๊กแตน ชลดา √

25 ฝากเบิง่แนเดอ้ บไ่ดส้มิาป้อยมาดา่ ทีว่า่เขามเีธอ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

26 ผัวเกา่ หากวา่เจา้ไดฟั้งเพลงนี้ ศร สนิชยั √

27 เมยีเกา่ หากวา่อา้ยไดฟั้งเพลงนี้ หากวา่อา้ยยัง ดอกออ้ ทุ่งทอง √

28 โอย๊เนาะ แซค็ ชมุแพ X

29 รถบม่นี ้ามัน จอ๊บ เสกสนัต์ X

30 ปหูนบีอปิี พร จันทพร X

31 บง่ดึจักเม็ด นอ้งฮกัหลายจนสติายแทนไดบ้เ่คยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

32 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

33 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลวา่หยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลีย่นไป ตา่ย อรทัย √

34 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

35 เมยีบไ่ดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบไ่ดใ้ส่ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

36 ไมอ้อ่ยไฟ คูแ่ฝดโอเอ X
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37 รอ้งไหไ้ดไ้หม แซค็ ชมุแพ X

38 จากไปอยา่งสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพือ่ดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

39 แรกตัง้ใจฮกั ปรชีา ปัดภัย X

40 เจา้ตั๋ววา่ฮกัอา้ย บต่อ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าค าอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

41 นอ้งมผัีวแลว้ สองขาคูน่ี้ ทีม่ันเคยเดนิเคยีงอา้ย ดอกออ้ ทุ่งทอง √

42 อา้ยเขีย่นอ้งถิม่ บแ่มน่ลกูฟตุบอลแตน่อ้งกะโดนเขีย่ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

43 คนมคีูท่ีอ่ยู่คนเดยีว มแีฟนแลว้ สถานะนี้กะบไ่ดปิ้ดบงั ตา่ย อรทัย √

44 ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ตอ้งมสีกัวัน ทอ่งค าเตมิฝัน จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

45 ใจออ่น แตก่อ่นแตไ่รหวัใจกลา้แกร่ง ฝน ธนสนุทร X

46 สยามเมอืงยิม้ จงภมูใิจเถดิทีเ่กดิเป็นไทยมเิป็นทาส ตั๊กแตน ชลดา √

47 กระเป๋าแบนแฟนทิง้ คนรักจากลาตอนชะตาของพีต่กต า่ เอกราช สวุรรณภมูิ √

48 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

49 ปรญิญาใจ ไดฮ้กักบัอา้ยเหมอืนใจไดป้รญิญา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

50 เหนื่อยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอกีวันทีห่นัก ผลกัออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

51 เขยีนฝันไวข้า้งฝา เขยีนตดิฝาหอ้งวา่ตอ้งสูไ้หว ลกูตอ้งท า รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

52 โชวเ์บอรไ์มโ่ชวใ์จ เห็นแตเ่บอรโ์ชวค์นโทรไมรู่อ้ยู่ไหน ดวงจันทร ์สวุรรณี √

53 สญัญา 5 บาท ลงทนุหา้บาทตดัขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภมูิ √

54 จดหมายผดิซอง พีแ่สนดใีจไดรั้บจดหมายจากไปรษณีย์ ไมค ์ภริมยพ์ร √

55 คาถามหานยิม โอม..จะเป่าคาถา มหาระรวย ดลหวัใจ จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) X

56 นักรอ้งบา้นนอก เมือ่สรุยินย า่สนธยาหมู่นกกา เปาวล ีพรพมิล X

57 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แวบ๊เดยีวแคด่ ูก็ท าใหรู้ว้า่เธอนะ หญงิล ีศรจีมุพล √

58 เดอ๋เดีย่งดา่ง ล าไย ไหทองค า X

59 ไหงง่อ่ง ละพอแตเ่ปิดผะมา่นกัง้ สาวหมอล าสพิามว่น ตั๊กแตน ชลดา √

60 เตา่งอย จนิตหรา พนูลาภ X

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

รหสัปก CD G0565002 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 24/3/2565 1 ฝัน ฉันมองไปบนฟ้าไกล เห็นดาว SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

2 อยา่บอกวา่รัก หนาวเหลอืเกนิ ฉันหนาวหวัใจ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

3 ไหนวา่จะไมห่ลอกกนั เธอบอกวา่วันนี้ เป็นวันทีส่วยงาม SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

4 เพยีงรัก ยนือยู่คนเดยีว ชา่งเปลา่ชา่งเปลีย่ว SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

5 ผูย้ ิง่ใหญ่ ถงึเวลาทีต่อ้งไป แสดงความมั่นใจ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

6 HEY... HEY...แอบไดย้นิไดฟั้งวา่เธอเจ็บ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

7 แค.่..คน หลบัตาเถดิคนด ีโปรดหยดุถามฉัน SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

8 นางฟ้า สบตา เธอสบตาฉัน หวัใจฉันสั่น SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

9 พอ่-แม-่ลกู ลกูหลานเราเขานอ้ยใจ ฉันเลยตอ้งการ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

10 ใจมันหาย ใจมันหาย อกีไมน่านคงสลาย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

CD นโูว / บญุคณุปดู ำ TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565032 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 24/3/2565 1 สญัชาตญาณบอก มันลงตวัถกูไปทกุอยา่ง มันจังงัง นูโว √

2 บญุคณุปดู า แตก่อ่นกาลครัง้นัน้ยังมปีดู า นูโว √

3 โงง่มงาย บอกกบัฉันวา่รักและหว่งใย นูโว √

4 หลบไปเลยไป ขม่กนัขูก่นัเรือ่ยเลย วา่เธอจะทิง้กนัไป นูโว √

5 ยอมแลว้ยอมอกี มคีนแบบไหนทีจ่ะยอมไดท้กุวัน นูโว √

6 เพือ่นกบัพอ่ ทุ่มเทหวัใจเมือ่เกดิไปรักเขา นูโว √

7 กวบีทเกา่ แตก่อ่นทกุครัง้ทไีร ไดอ้า่นไดเ้ห็น นูโว √

8 คดัมาอยา่งดี จะเป็นดอกไมส้กัชอ่ ก็ยังคดักนั นูโว √

9 โลกเราสวยงาม น ้าทีเ่คยใชน้ ้าทีเ่คยใส แลว้ท าไม นูโว √

10 ไมม่คี าตอบ เหตอุนัใดจงึมแีสงจันทร ์เมือ่ตะวัน นูโว √

CD ชคักี ้ธญัญรตัน ์/ ศรทัธำ TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565023 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 24/3/2565 1 คน คน คน คน ตายเกดิ คน ชคักี ้ธัญรัตน์ X

2 ชาวกรุง'85 จะเหริจะเดนิท าอะไร ชคักี ้ธัญรัตน์ X

3 เคยสญัญา เธอหนอเธอยังจ าไดไ้หมถงึกนั ชคักี ้ธัญรัตน์ X

4 มาลี เธอคอืใครฉันไมเ่คยเห็นหนา้ ชคักี ้ธัญรัตน์ X

5 เดยีวดาย เหลยีวมองดรูอบกาย เห็นความวุน่วายของคน ชคักี ้ธัญรัตน์ X

6 รัว้ รัว้..ถนนหนทางสญัจร ชคักี ้ธัญรัตน์ X

7 รักคณุเทา่ฟ้า หากฉันบนิบนิไปไดด้ั่งนก ชคักี ้ธัญรัตน์ X

8 เงารา้ย เกดิมายากเพยีงไหน ชคักี ้ธัญรัตน์ X

9 สนัตภิาพ เสยีงนกรอ้งขบัขาน ชคักี ้ธัญรัตน์ X

10 LISTEN TO THE SOUND THE BIRDS ARE SINGING ชคักี ้ธัญรัตน์ X
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