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MP3 รวมเพลงลกูทุง่ไทบา้น อนิดีฟี้เว TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265023 ท าซ า้

วนัทีว่าง 7/4/2565 1 บคุคลท่ัวไป เป็นแฟนเกา่ยังบไ่ด ้เจา้บเ่ต็มใจ ยา่นเขา ล าเพลนิ วงศกร;โตโน่ ภาคนิ ค าวลิยัศกัดิ์ √

2 แมน่ทีรั่กบน่อ้ THE TIK(ปรชีา ปัดภัย) X

3 เลกิบไ่ดก้ะฮายลงคอ กระตา่ย พรรณนภิา X

4 รักควรมสีองคน พร จันทพร;เนย ภัสวรรณ X

5 จบฮัก(ฉบับควายๆ) นีบ่อ้คนฮักกัน ใหมใ่หมก่ะเฮ็ดดนี าอยูด่อก แพ็กกี ้สกลนรี √

6 ฮักอยู่ ฮัก..ทีแ่ปลวา่บฮ่ักแลว้ ฮัก..ทีแ่ตกคอื เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

7 ชดุลา้งใจ ขอ่ยอยูผู่เ้ดยีวบไ่ด ้หวัใจสขิาดลงป๊ัดปั ล าเพลนิ วงศกร;มอส ค าหมากบนิ √

8 บนืตาย จบบส่วย คนอว่ยแมน่อา้ย ทีต่อ้งกลาย เบนซ ์เมอืงเลย √

9 น ้าตา ปรชีา ปัดภัย;กระตา่ย พรรณนภิา X

10 คดิฮอดเดอ้ เนม สรุพงศ์ X

11 คบซอ้นซอ่นคม ขอมอืคนโสดแน ขอมอืคนแพใ้นคนืนี้ ล าเพลนิ วงศกร;แซค็ ชมุแพ √

12 เวา้บาป นอ้งๆๆๆ นาง นอ้งนางฟังอา้ยสากอ่น ตร ีชัยณรงค์ √

13 ญาอา้ย อา๋วละ่แมนวาญาอา้ย ใจนางประสงคเ์จา้ แพ็กกี ้สกลนรี √

14 หวัใจหนูวา่ง กระตา่ย พรรณนภิา X

15 พลงัวเิศษ นุ๊ก ธนดล;ป๊าย ปาย โอรโิอ ้ X

16 เรวตัตะฮักนะลลีาวดี อา้ยฮักเจา้อหีล ีลลีาวดนีอ้งฮักอา้ยบ่ เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

17 สใิหเ้วา้อหียัง(cover) ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้า่เวา้บอ่อกเป็นจัง กา้นตอง ทุง่เงนิ √

18 คดิฮอดสบิาปบ่ จนิตหรา พนูลาภ;แบม ไพลนิ X

19 เสยีงฟ้าบอก แซค็ ชมุแพ X

20 เจ็บส า่ฟ้า เห็นวา่ฮักส า่ฟ้า กะสใิหอ้า้ยเจ็บส า่ฟ้า เน็ค นฤพล √

21 ซงัเด ้ น่ังซดเหลา้ขาวตัง้เป้าใหเ้มาตายกันไป เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

22 ฆาตกรซอ่นน ้าตา ทมีเมยี(จุบ๊แจง เจนจริา) X

23 สมน ้าหนา้เจา้ของ เรือ่งของเฮากะฮูว้า่จบไปแลว้เด ้ใจมันยัง ตร ีชัยณรงค์ √

24 มือ้อืน่อา้ยสติืน่พรอ้มไผ โอย้..ใจอา้ยสขิาด คงฮอดคาดสเิจ็บ เน็ค นฤพล √

25 บต่อ้งออมมอื ดคีอืกัน ทีเ่จา้เปิดโตเขา ฮักของเฮาสไิด ้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

26 สองลงัยังบล่มื กระตา่ย พรรณนภิา X

27 ใจความ…บส่ าคญั เฮาเลกิกันเดอ้ ไปกอ่นเดอ้ นีส่เิป็น เบลล ์นภิาดา √

28 กะคนบฮ่ักกัน อา้ยคงบฮู่ว้า่ความคดิฮอดมันเป็นจังใด๋ เวยีง นฤมล √

29 หนักเตบิอยู่ บักเสีย่วเอย กเูป็นอหียัง คอืจังมาน่ัง ตร ีชัยณรงค;์เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

30 อา้ยดใีจน าเดอ้ กดหวัใจคนแรก คอมเมน้ตเ์ป็นคนแรก เบนซ ์เมอืงเลย √

31 ขอแสดงความเสยีใจ ออย แสงศลิป์ √

32 นางเอย แจม๋ พลอยไพลนิ X

33 บญุเกา่ ความฮักของคนสเิกดิขึน้ได ้ก็ยอ้นวา่ใจ ล าเพลนิ วงศกร √

34 โอ๊ยเนาะ แซค็ ชมุแพ X

35 ผูบ้า่วทรงโจร แจค๊ เด ้ลายไทย อนิดี้ X

36 เรวตัตะลาฮัก ก าแพงสงูเพยีงฟ้า ลลีาวดอีา้ยขว้มบไ่หว เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

37 บต่อ้งขอโทษ จนิตหรา พนูลาภ;แบม ไพลนิ X

38 ฝากเบิง่แนเดอ้(Cover) บไ่ดส้มิาป้อยมาดา่ ทีว่า่เขามเีธอ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

39 โรคซมึเหลา้ บอ่ยากเหลอืเศษซากความฮัก ใหอ้กุอั่ง ล าเพลนิ วงศกร √

40 ไปอยูก่ับคนใหมโ่ลด จักสเิฮ็ดจ่ังใด.๋.เมือ่อา้ยเลอืกไปกับเขา ออยเลอร์ √

41 อยา่เฮ็ดคอืนอ้งโงห่ลาย เป็นหมูก่ันตอ้งหอมแกม้กันอยูบ่่ เอ ิน้ขวญั วรัญญา √

42 เดีย๋วมันก็เซา เดีย๋วเฮาก็ลมื เป็นจ่ังใดล๋ะ่ตอนนี ้ตอนทีน่ ้าตาหลน่ มนีตรา อนิทริา √

43 หมาใตต้ะหลา่ง บแ่มน่บฮู่ว้า่เจา้บฮ่ักอา้ยแลว้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

44 สามัญบส่ านกึ ทัง้ๆทีใ่จ มันทรมาน...เจยีนตาย ตร ีชัยณรงค์ √

45 ฮักแลว้คอืบฮ่ักเลย เป็นหยังคอืฮักกันแลว้ คอืบฮ่ักกันเลย เวยีง นฤมล √

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

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

48 เธอน่ารักเอาไป 1 ธง แจค๊เด ้ลายไทย X

49 ตดูนิง่ นิว้ซ ิง่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

50 อยูใ่กลอ้า้ยสกิอด เป็นตางดึคกั เจา้คอืมาซางฮูจั้กใจแท ้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

51 มันแปลวา่ฮัก ไผวา่โงไ่ผวา่บเ่จยีมตวั...กะสา่ง ตร ีชัยณรงค์ √

52 ค าทีบ่ก่ลา้เวา้ ผูล้างคน เกดิมาเพือ่เป็นเพือ่นกัน เน็ค นฤพล √

53 สัง่น ้าตาไมไ่ด ้ เป็นแคค่นทีเ่คยส าคญั เป็นความฝันทีเ่กอืบ เอิน้ขวญั วรัญญา √

54 หนา้ทีไ่ผ หนา้ทีม่ัน หนา้ทีไ่ผ หนา้ทีม่ัน มันบง่า่ยกวา่กัน ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ;กระตา่ย พรรณนภิา √

55 ร าคาญกะบอกกันเดอ้ ทีอ่า้ยทักหา อยากใหเ้จา้ฮูว้า่ ล าเพลนิ วงศกร √

56 บต่อ้งยา่นบไ่ดไ้ป เตรยีมโตสไิปแลว้แมน่บ ่คอืฟ้าวแทน้อ้ มนีตรา อนิทริา √

57 นอ้งเสยีอา้ยไปหรอืยัง อยา่...อยา่มาเวา้เถาะวา่ยังคอืเกา่ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

58 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบแ่มน่กัปตนัอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮัก ล าเพลนิ วงศกร √

59 ปอนปอน on สตาร์ กอ้นดนิกอ้นหนึง่ ถกูโชคชะตา ตร ีชัยณรงค์ √

60 G P เฮ็ด คยุกันในแช็ตไดค้ราวหนึง่ อา้ยคอืจัง เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน เมษายน พ.ศ.2565
หมำยเหต ุ* : เอกสำรฉบบันีไ้มส่ำมำรถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธิไ์ด ้

หนา้ 1/7



MP3 BIG HITS TOP TREND **Branded** TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265026 ท าซ า้

วนัทีว่าง 7/4/2565 1 ทกุวนัไดไ้หม ในค า่คนืทีเ่หงา หวัใจ เพราะวา่เธออยูไ่กล NUM KALA;ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

2 แลกมาดว้ยความโง่ ฉัน..ไมใ่ชค่นทีเ่ธอฝัน ฉันรูถ้งึความจรงิ บอย Peacemaker √

3 พดูไมไ่ด ้ ขอบคณุทีเ่ธอยังหว่งใยฉัน ขอบคณุทีเ่ธอยัง POTATO √

4 พงิ(เพลงประกอบละคร กระเชา้สดีา) มองมาทีฉั่นสกัหน่อยไดไ้หม นนท ์ธนนท์ √

5 วนัเกดิฉันปีนี ้(HBD to me) วนมาอกีปีแลว้วนัเกดิฉันทีไ่มม่เีธอ Three Man Down √

6 เธอไหวคอ่ยไป เธอรูไ้หมวา่ฉันก็เจ็บทกุท ีทีอ่ยูต่รงนี้ KLEAR √

7 กลบัไปกอ่นไดไ้หม ชว่ยกลบัไปกอ่นไดไ้หม กลบัไปกอ่นไดไ้หม NUM KALA;Urboy TJ √

8 ถาม อยา่ไปทรมาน ตดิอยูก่ับกาลเวลา MEYOU √

9 แน่ใจไหม? ดเูหมอืนมอีะไรทีม่ันแปลกไปหรอืเธอ คนที่ นนท ์ธนนท์ √

10 ไปเอาความมั่นใจแบบนีม้าจากไหน เธอบอกวา่ขอโทษ ถา้ท าใหเ้ขา้ใจผดิไป ป๊อป ปองกลู √

11 ลูว่ ิง่ (Can't Keep Up) (เพราะตอนนี ้ฉันวิง่ตามเธอไมทั่น) Tilly Birds √

12 เรือ่งโงข่อใหบ้อก เธอคงเซง็ทีฉั่นรูม้ากเกนิไปใชไ่หม เรือ่ง Big Ass √

13 สง่เธอไดเ้ทา่นี ้(GOODBYE) ถงึเวลา จบสิน้แลว้ทกุทกุสิง่ ยอมรับความ LOMOSONIC √

14 ไมอ่าจหยดุรัก ฉัน ฉันเป็นแคค่นคนหนึง่ คนทีแ่อบมองเธอ NUM KALA;บอย Peacemaker √

15 โอ๊ย น่ังมองตาเธอ จับมอืทีก่มุเอาไวด้ว้ยกัน JOEY √

16 ยิม้แหง้ แกลง้ท าเป็นยิม้ แกลง้ท าเป็นเขนิ บอย Peacemaker √

17 รักคนผดิ ยอมเป็นคนถกูทิง้ในวนัทีเ่ธออยูข่า้งเขา LABANOON √

18 ผา่นมานานแลว้ ผา่นมาตัง้นาน ตัง้แตท่ีเ่ธอ ปลอ่ยมอืฉัน MEYOU √

19 เพือ่นสมัพันธ์ แคเ่พือ่นสมัพันธ ์ทีม่ันจะส าคญัแคต่อนเธอ ธันวา เกตสุวุรรณ(HYE) √

20 Friend zone เก็บเอาไวใ้นใจเสมอไมเ่คยบอก เก็บเอาไว ้ Three Man Down √

21 เดอะ แบก (Baggage) หนักเหมอืนกันนะ แบกความสมัพันธเ์อาไว ้ Tilly Birds √

22 ขวญัเอยขวญัมา ค า่คนืมดืมนลงครัง้ใด ท าฉันหวัใจไหวหวัน่ ปาลม์มี่ √

23 ปลอ่ยปาก เพือ่นคนนงึไดเ้ขา้มาถามดว้ยความเป็นหว่ง ชนกันต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

24 สบัสน (NO ONE) ไมม่ใีครจรงิใจสกัคน จนฉันสบัสนไปหมด MEYOU √

25 อกีไมน่าน นานแคไ่หน อกีไมน่านนีอ้กีนานเทา่ไร โปรดเธอบอกมา GETSUNOVA;Three Man Down;พระมหาไพรวลัย ์วรวณโน √

26 เพือ่นเลน่ ไมเ่ลน่เพือ่น(Just Being ...) หยดุคดิแบบนี ้หยดุคดิเลย รูส้กึดทัีง้ที่ Tilly Birds;Milli √

27 มารักกับพี ่(NUNA) มารักกับพีด่ไีหม มารักกับพีด่ไีหม ลลุา;LAZYLOXY √

28 บอก เธอคงเหนือ่ยใชม่ัย้ เรือ่งรักระหวา่งเรา CLASH √

29 หมดรัก (EXPIRE) ก็เหนือ่ยมาพอแลว้ กับทางทีแ่สนไกล LOMOSONIC √

30 ถา้เธอรักฉันจรงิ ฉันรูด้วีา่ทกุท ีทีเ่ธอมองมาทีฉั่น Three Man Down √

31 สถานะไหนในสายตา (ละครจติสงัหาร) หาค าตอบแตก็่ยังไมเ่จอ อยากรูใ้จเธอ Yes'sir Days √

32 จม อยากใหว้นัเวลาคนืกลบัมาเหมอืนเกา่ NUM KALA √

33 ดวงเดอืน คนืนีจั้นทรส์วา่ง แตใ่จฉันมันอา้งวา้ง JOEY;สงกรานต ์รังสรรค์ √

34 ชัว่ชวีติ ชัว่ชวีติฉัน จะดหีรอืรา้ยใครตดัสนิกัน COCKTAIL √

35 ไดโ้ปรดจดจ าฉันไว(้MEMORY) ฉันแคอ่ยากจะรู ้ถา้นีค่อืวนัสดุทา้ยจรงิ LOMOSONIC √

36 เพือ่นเธอ ไมว่า่เธอตอ้งเจออะไรใหเ้สยีน ้าตา POTATO √

37 หลงทาง เหมอืนโลกหยดุหมนุ ทกุๆอยา่งชา่งเงยีบงัน CLASH √

38 คนปากแข็ง ก็คงจะมแีตค่ าถาม ยังคน้หาค าตอบ THE MOUSSES √

39 สิง่ไมม่ชีวีติ ถา้ตวัเธอตอ้งการ แมม้ันท าฉันตอ้งทรมาน POTATO Feat.แสตมป์ √

40 คนอบอุน่ ไมไ่ดจ้บีเป็นนอ้ง แตไ่มรู่ท้ าไมเธอมอง LABANOON;โอ๊ต ปราโมทย์ √

41 คัน่ก ู(ละครซรีีส่ ์เพราะเราคูก่ัน) ไมรู่ว้า่เริม่เมือ่ไร มันเริม่ทีใ่คร วชริวชิญ ์ไพศาลกลุวงศ์ √

42 เจ็บจรงิ ถา้ไมอ่ยากเจ็บจรงิ อยา่ยิม้ใหผ้ม ไมอ่ยาก ชนกันต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

43 ทีส่ดุของฉัน ทุม่เททัง้ชวีติเพือ่ใหเ้ธอยอมรับ ทุม่เท ศลิปิน 2021 ราตรี √

44 Waste my time Oh oh baby เธอน่ะคดิอะไร เธอจะมายังไงนะ มัจฉา โมชมิันน์ √

45 Lonely city ก็อยูม่าแลว้ตัง้กีปี่ ก็ลองมาแลว้ Tippsy √

46 พอไหว แตจ่ะเป็นอะไรไหม ถา้ใหฉั้นเก็บเธอไว ้ ชนกันต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

47 ฉันไมไ่ดรั้กเธอขนาดนัน้ อกีแลว้...ทีเ่ห็นเธอพรอ้มกับชอ่ดอกไม ้ เหวยเหวย ฮัน √

48 ครึง่ชวีติ (ทัง้จติใจ) เก็บทกุสิง่ทีเ่ธอทิง้ไวเ้ก็บทกุอยา่งออก นวิ นภัสสร ภูธรใจ;จิว๋ ปิยนุช เสอืจงพรู √

49 คนนอกหวัใจ (ล.มนตรั์กผักกะแยง) โบว ์เมลดา X

50 ความรัก (ล.กระเชา้สดีา) วนัทีค่วามเจ็บช า้มันท าลายหวัใจ ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE √

51 ผดิทีเ่ผลอ (ล.แคน้รักสลบัชะตา) เพราะรักไมเ่คยมเีหตผุล คนจงึสบัสนและเผลอ จริากร สมพทัิกษ์ (เอ๊ะ) X

52 ไดแ้ตน่กึถงึ ดแูววตาก็รูเ้ธอมอีะไร แตฉั่นคงไมอ่า่นใจ Only Monday √

53 ก าหมัด กลายเป็นคนโง่ๆ  ทีถ่กูเธอหลอกเงยีบๆ Paper Planes √

54 คนตวัเล็ก ฉันเคยคดิวา่โลกใบนี ้มันกวา้งเกนิไป POTATO √

55 ฟ้าไมเ่ป็นใจ รักแทจ้รงิๆมันควรเป็นยังไง ฉันไมเ่คย CLASH;Boy LOMOSONIC √

56 ORAL I Don t Give a Fuck!!! เหนือ่ยจะฟัง Sweet Mullet √

57 บา้ยอ ถา้มงึชอบใหป้ระจบ ใหม้งึกบดานกับค าที่ Bomb at Track √

58 ต ารับยา ภาวนาใหล้มืใครคนทีท่ ิง้ไป The Yers √

59 เชือ่หรอืไม่ ไปฟังอะไรมา ถงึมองตาไมเ่ชือ่ใจ มันเป็น Sweet Mullet √

60 ตราบ ตราบใดทีด่วงอาทติย ์ยังขึน้ทางทศิตะวนั Taitosmith √

MP3 100 เพลงสตรงิ "ฟงัเพลนิ" (Pro TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265010 ท าซ า้

วนัทีว่าง 7/4/2565 1 อยากรอ้งดงัดงั ไมรู่ว้า่เป็นอะไร คลา้ยๆโลกมันเปลีย่นไป ปาลม์มี่ √

2 ขีห้งึ ยิม้ใหก้ับฉันหน่อย แคห่งึเล็กนอ้ย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

3 คดิถงึฉันไหมเวลาทีเ่ธอ... คดิถงึฉันไหมเวลาทีเ่ธอ ไมเ่จอะเจอ TAXI √

4 เธอเป็นแฟนฉันแลว้ ตะวนัหลบัตาทอ้งฟ้าก็ทาสดี า และสิง่ที่ กะลา √

5 พดูไมค่อ่ยเกง่ มบีางค าทีอ่ยาก บอกกับเธอ AB NORMAL √

6 ขอเช็ดน ้าตา เช็ดน ้าตาแลว้มองกันไดไ้หม CLASH √

7 ความลบัในใจ ฉันเขา้ใจเธออยู ่ฉันเขา้ใจเธอดี วง สบิลอ้ √
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8 เลา่สูก่ันฟัง ฉันยังจ าเสมอ ทีเ่ธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

9 ครึง่หนึง่ของชวีติ เมือ่ความรักมันพังลง เราเหมอืนคน เสาวลกัษณ์ ลลีะบตุร(แอม) √

10 แพใ้จ เก็บใจไวใ้นลิน้ชัก ใหม ่เจรญิปรุะ √

11 เรามเีรา แตก่อ่นแตไ่รไมเ่คยอุน่ใจ ฐติมิา สตุสนุทร(แหวน) √

12 ฝนตกทีห่นา้ตา่ง วนันีฝ้นตกไหลลงทีห่นา้ตา่ง เธอคดิถงึ LOSO √

13 ใชเ่ลย ใชเ่ลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวฒุิ √

14 ขอใหเ้หมอืนเดมิ ไมต่อ้งรักฉันจนลน้ฟ้า BUDOKAN √

15 ไมต่อ้งมคี าบรรยาย จะแตง่จะเตมิถอ้ยค า สกักีห่มืน่ค า MR.TEAM √

16 ท าอะไรสกัอยา่ง หวัใจเตน้แรง หนา้แดงทกุท ีใชเ่ธอหรอืนี่ นครนิทร ์กิง่ศกัดิ์ √

17 ดอกไมก้ับหวัใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝ้ารอ I-ZAX √

18 เลีย้งสง่ เธอไปไมล่าสกัค า ไมทั่นไดเ้ตรยีมใจ SO COOL √

19 สองรัก แตก่อ่นแตไ่ร เขา้ใจ วา่การเป็นคนรัก ZEAL √

20 อยูไ่ป-ไมม่เีธอ หมดแลว้หมดสิน้หนทาง BLACKHEAD √

21 ขดีเสน้ใต ้ หา้มใจเทา่ไร หวัใจก็ยังไมฟั่ง ทรงสทิธิ ์รุง่นพคณุศร(ีกบ) √

22 ยิง่ใกลย้ิง่เจ็บ จากคนคนทีเ่คยมใีจกันอยู่ ศกัดา พัทธสมีา;อนิคา √

23 รักเธอเสมอ วนัคนืทีเ่นิน่นาน อาจผา่นชวีติคน อัสน ีโชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

24 ชาวนากับงเูหา่ ถา้เธอไมอ่ยากอยูก่ับฉันจรงิจรงิ FLY √

25 ทิง้รักลงแมน่ ้า เพราะรักแลว้ช า้ รักมันท าลาย Y NOT 7 √

26 รักไมย่อมเปลีย่นแปลง ฟ้ายังมหีมน่ ฝนยังมวีนัแลง้ ติ๊ก ชโิร่ √

27 ฝากเลีย้ง โอ๊ะๆๆโอว้ๆๆใจเรานัน้ชักจะยังไง เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

28 พลกิล็อค จะไมรั่กก็ไมบ่อก หลอก ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

29 โอ๊ะ...โอ๊ย ถกูบังคบัและก็ขูเ่สมอ ทาทา ยัง √

30 เหลวไหล มาแลว้ยังดกีวา่มาชา้ มาชา้ยังดกีวา่ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

31 กะโปโล ก็เกดิตามเธอไมก่ีว่นัหรอก นโิคล เทรโิอ √

32 O.K.นะคะ โอ๊ยคดิถงึ คดิถงึอยากจะเจอใหซ้ ึง้ใจ แคทรยีา องิลชิ (แคท) √

33 คนไมส่ าคญั แมไ้มใ่ชค่นโปรด อยา่งคนอืน่เขา พลพล √

34 คนใจงา่ย จ๊ัด จา ดา ดา จ๊ัด จ๊ัด จ๊ัด ศรัณย ูวนัิยพานชิ (ไอซ)์ √

35 รักแท.้.ยังไง รักเอย รักเอย ก็เคยดผููค้นรักกัน น ้าชา ชรีณัฐ ยสูานนท์ √

36 เนือ้คู่ เนือ้คู ่ฉันยังไมเ่กดิซกัท ีและดู บอย Peacemaker √

37 โปรดสง่ใครมารักฉันที จะตอ้งเหงากัน อกีนานไหม INSTINCT √

38 เลน่ของสงู รูว้า่เสีย่ง แตค่งตอ้งขอลอง รูว้า่ Big Ass √

39 ภาพลวงตา ภาพทีท่ าวา่มเียือ่ใย ภาพทีท่ าอะไร DA endorphine √

40 กอ้นหนิกอ้นนัน้ เคยมใีครสกัคนไดบ้อกฉันมา วา่เวลา ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE √

41 คนทีไ่มเ่ขา้ตา มองใครตอ่ใครทีเ่ดนิจับมอืเกีย่วกัน Calories Blah Blah √

42 ไมม่ใีครรู ้ ค าทีเ่ราบอก..รัก..กันมากมาย เป๊ก ผลติโชค อายนบตุร √

43 คนเจา้น ้าตา ทัง้ทีรู่จ้บไปแลว้ รูทั้ง้รูว้า่ไมรั่ก นวิ นภัสสร ภูธรใจ;จิว๋ ปิยนุช เสอืจงพรู √

44 รักไมต่อ้งการเวลา ฉันคดิวา่รักมันคอืความผกูพัน คดิวา่รัก KLEAR √

45 แทงขา้งหลงั..ทะลถุงึหวัใจ ไมใ่ชน่ยิาย ไมใ่ชล่ะคร ทีฉั่นมองเห็น อ๊อฟ ปองศกัดิ ์รัตนพงษ์ √

46 ไกลแคไ่หน คอื ใกล ้ พยายามจะท าวธิตีา่งๆใหเ้ธอนัน้รักฉัน GETSUNOVA √

47 ทีรั่ก ทีต่รงนีนั้น้มแีตค่วามรัก ตัง้แตว่นั ปราโมทย ์ปาทาน √

48 ตุก๊ตาหนา้รถ ฉันจะเป็นตุก๊ตาหนา้รถ ตอนเธอขบัรถ ลลุา √

49 จังหวะหวัใจ อยู ่อยู ่ใจก็ตกึตกั ก็เพราะเธอน่ะ บี ้สกุฤษฏิ ์วเิศษแกว้ √

50 รักเธอไปทกุวนั เหนือ่ยแตไ่มย่อม ฉันพรอ้มทีจ่ะเดนิตอ่ POTATO √

51 เปลา่ ฉันบังเอญิผา่นมาเทา่นัน้ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

52 นอนไมห่ลบั จะเจอใครๆ ไมเ่คยจะสบัสน ZA ZA √

53 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมใีครสกัคน ทาทา ยัง √

54 ตามใจ รูบ้า้งไหมจากวนันัน้ วนัทีเ่ธอเดนิเขา้ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

55 เกลยีด มองเธอกับเขา เดนิจับมอืดว้ยกัน ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน)์ √

56 โกรธไหม อยากจะเห็นเธอ ทีเ่หมอืนเป็นคนเดมิ BUBBLE GIRLS √

57 รักไปแลว้ อยา่บังคบัใจฉันเลย อยา่หา้มใจ นาวนิ ตา้ร์ √

58 รัก ไมรั่ก เขาคนนัน้ทีเ่จอะกันมาก็แสนนาน ZA ZA √

59 กะโปโล ก็เกดิตามเธอไมก่ีว่นัหรอก นโิคล เทรโิอ √

60 ไมรั่กไดไ้ง เธอโทรมาแตเ่ชา้คยุกันใหฉั้น พฒุพิงศ ์ศรวีฒัน(์ลโีอ พฒุ) √

61 ลดัวงจร เธอคอืไฟ...เธอคอืไฟ เป็นอาการทางใจ ไบรโอนี่ √

62 ไมม่ใีครแทนทีเ่ธอ ไมว่า่เธอคดิถงึกันหรอืเปลา่ ก็จะขอคดิถงึ เตะ๊ ศตวรรษ เศรษฐกร √

63 แคไ่ดค้ดิถงึ ตัง้แตค่รัง้ทีเ่ราจากกันแสนไกล เหตแุละผล ญารนิดา บนุนาค (NINA) √

64 วชิามาร อยาก จะรูใ้จเธอ จรงินะอะไร เทห่ ์อเุทน พรหมมนิทร์ X

65 ระแวง บอกตรงๆฉันนอ้ยใจทีเ่ธอพาเขามา แมทธวิ ดนี √

66 ของขวญัวนัปวดใจ ฉันรูว้า่เธอคงจะขอ้งใจ มอีะไรในกลอ่ง นัท มเีรยี √

67 ใจละลาย..แลว้เพือ่น ตอ่ใหเ้ป็นเทวดา ก็ไมม่ทีางหา้มใจ U.H.T. √

68 คนใกลต้วั เคยไดย้นิใครๆ บอกไว ้ อชติะ ปราโมช ณ อยธุยา(องิค)์ √

69 ตะโกนบอกฟ้า เมือ่ไรทีเ่ห็นเธอไดแ้ตเ่พยีงแคทั่กทาย เจสนั ยัง √

70 เจา้หญงิของฉัน เหมอืนสายใยบาง ๆ ผกูปลายขา้ง ภูธเนศ หงษ์มานพ(กัปตนั) √

71 เพลงของเธอ (ลา..ลา) ในบางเวลาหากเธอจะหนั เกรกิพล มัสยวาณชิ(ฟลุค๊) √

72 ไมใ่ชใ่ครก็ได ้ ไมไ่ดข้อฟ้า ไดโ้ปรดหาใครสกัคน KAL √

73 ดอกไมใ้นใจเธอ วนัใดทีเ่ธอ เงยีบเหงาไมม่ใีคร บัวชมพ ูฟอรด์ √

74 บอกไดไ้หม คนไมเ่คยยอมใคร ไมเ่คยนกึถงึใจใคร วฒุสิทิธิ ์สบืสวุรรณ (เต็ม) √

75 รักเธอขา้งเดยีว ฉันอยูต่รงนี ้เธออยูต่รงนัน้ เคน √

76 หวงัเล็ก ๆ ไมรู่ว้า่เธอชอบใคร แตรู่ใ้ครๆ ชอบเธอ บางแกว้ √

77 ค าถามจากเพือ่นเกา่ ตอ้งกลายเป็นแคเ่พือ่นเกา่ ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน) √

78 สายลมทีห่วงัดี แอบสง่ดอกไมไ้ปใหเ้ธอไมรู่ห้รอก ทราย เจรญิปรุะ √

79 Miss call นานไป ไมด่เีลย เราโกรธกัน SENORITA √
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80 องศาเดยีว ท าอะไร ใจยัง..อดึอัด มองทีเ่ธอ CREAM √

81 หลบไปพัก อยากอยูเ่งยีบๆอยา่งนี ้อยากคดิอะไร ทนี(สราวฒุ ิพุ่มทอง);คมิ(คมิหนัต ์วฒันร์ณชัย) √

82 เธอมากับฝน เรามันตวัคนเดยีว ไมเ่คยคดิจะมใีคร ฐติ ิเวชบลุ (เอ็กซ)์ √

83 ตบหนา้ อยา่มาเห็นใจ อยา่มาสงสาร วาสนา √

84 ก็พอ เธอบอกวา่ฉันคงผดิหวงั ไมม่ทีาง วฒุสิทิธิ ์สบืสวุรรณ (เต็ม) √

85 เธอคอืของขวญั ดอกไมท้ีใ่หก้ัน ทกุๆวนัทีเ่ธอใหม้า DRAGON 5 √

86 ท าไมตอ้งรักเธอ สัง่ตวัเองควรจะลมื ลมืเธอไป BKK √

87 คูค่วร อยา่เลย เธออยา่มารักกับฉัน ราม รัตนะพร √

88 รือ้ฟ้ืน สิง่ทีเ่ธอวา่รักกัน กับทีเ่ธอพดูมา ANNITA √

89 อยากฟังชัด ๆ ฉันไมใ่ชห่ฝูาดไปใชไ่หม ค าพดูทีไ่ดย้นิ 3G √

90 พรุง่นี.้..ไมส่าย เพยีงแคม่องในตาก็รูว้า่เราชอบกัน ทาทา ยัง √

91 ยังยนิด.ี.ครับเพือ่น ไดย้นิวา่เธอไดเ้จอกับเพือ่นใหม่ U.H.T. √

92 คดิผดิใชไ่หม ฉันเห็นทกุๆอยา่ง กีค่รัง้ทีเ่ขาเดนิผา่น โนต้ & ตนู √

93 นอกสายตา แอบยิม้เมือ่เธอดใีจ แอบทกุขเ์มือ่เธอ แคทรยีา องิลชิ (แคท) √

94 เพือ่นเทา่นัน้ เพือ่นเทา่นัน้ แคเ่พือ่นเทา่นัน้ Teen 8 Grade A √

95 ฉันยังมเีธอ ตัง้แตม่เีธอไดค้บเธอมา ก็พบความจรงิ PETER CORP DYRENDAL √

96 พดูไมอ่อก อยากมถีอ้ยค า เพือ่ฉุดดงึเธอ ญาญา่ญิง๋ √

97 แน่ใจวา่รัก (IT'S A) SURE THING เธอไมใ่ชค่นทีฉั่นใฝ่ฝัน เธอไมใ่ช่ อรรถวด ีจริมณีกลุ (มิน้ท)์ √

98 ขอโทษ อยากจะขอ ขอโทษ อยากใหห้าย กัลยกร นาคสมภพ (เอนิ) √

99 ถามหน่อย ก็อยากจะบอกจะตาย วา่ใจน่ะรักเธอ SATURDAY SEIKO √

100 ไมต่อ้งมคี าบรรยาย จะแตง่จะเตมิถอ้ยค า สกักีห่มืน่ค า MR.TEAM √

MP3 100 เพลงลกูทุง่ "ฟงัเพลนิ"(Pro TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265009 ท าซ า้

วนัทีว่าง 7/4/2565 1 นางฟ้าสารภัญ แสงดาว PTMusic X

2 คารถแห.่.แววบั!! หงสา ประภาพร X

3 เดอ๋เดีย่งดา่ง ล าไย ไหทองค า X

4 แมงขีน้าก อยา่มาออ่ย แฟนขอ้ย...อยา่มาใกลแ้ฟนขอ้ย ตั๊กแตน ชลดา √

5 ก็มาดคิะ ขอ้งใจอหิยังบค่ะ มปัีญหาบค่ะ เห็นอา้ยซอม ยุง่ยิง่ กนกนันทน์ X

6 ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ่ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

7 สงัหารหมู่ SODA5 (โซดาไฟ) X

8 แคค่นคยุ ล าไย ไหทองค า X

9 ทอ่งไดท้กุค า จ าไดท้กุครัง้ ตัง้แตม่ือ้ ทีอ่า้ยบอกฮัก ก็ปานอา้ยปัก เอิน้ขวญั วรัญญา √

10 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตัง้ใจจ า ตั๊กแตน ชลดา √

11 ขอฮักอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลีย่นใจอา้ย ตา่ย อรทัย √

12 บง่ดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้เ่คยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

13 มแีฮงใจ แคอ่ยากไดย้นิค าวา่ฮักเธอสเิบือ่กันบน่อ้ เอิน้ขวญั วรัญญา √

14 ผูบ้า่วนนิจา มือ้สมิากะมา มือ้สหิายกะหาย ตา่ย อรทัย √

15 มักอา้ยหลายเดอ้ เฮ็ดตาสมัตาหวานหลอกลอ่ใหน้อ้งตายใจ กวาง จริพรรณ X

16 ใจบาง มอส รัศมี X

17 สเิอาผัวใหม่ เมือ่ย...กะบฮู่ส้บิอกกับไผ เขา้นอน ดอกออ้ ทุง่ทอง √

18 โยนใจใหห้มากนิ ฮักกันมาตัง้โดน บค่ดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตั๊กแตน ชลดา √

19 นอ้งงา่ยกับอา้ยผูเ้ดยีว ล าไย ไหทองค า X

20 เทพบตุรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนษิ X

21 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

22 สัง่น ้าตาไมไ่ด ้ เป็นแคค่นทีเ่คยส าคญั เป็นความฝันทีเ่กอืบ เอิน้ขวญั วรัญญา √

23 น ้าตาหยดยังกด like รูเ้ต็มอก..วา่รักตกกระป๋อง บไ่ด ้ ตา่ย อรทัย √

24 บไ่ดจ้ากไปน าอา้ย กะสอิยูผู่เ้ดยีว ใหไ้ดจั้กเทอื ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

25 สอ่หลอ่แสแ่หล่ มือ้นีเ้ซง็เซง็เซง็ มาหาฟังเพลงฮา้นเกา่ ตั๊กแตน ชลดา √

26 บฮ่ักกะใหห้ลโูตน คนบฮู่จั้กกันรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุง่เงนิ √

27 ผูส้าวขาเลาะ ล าไย ไหทองค า X

28 ผูส้าวขีเ้หลา้ เมย ์จริาพร;วงค ์ชนะกันต์ X

29 ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง X

30 นอ้งสไิปแห่ จนิตหรา ฟ้าใส X

31 โคโยตีล้ าซิง่ บัวผัน ทังโส X

32 ล าซิง่สายโสด บอ่ยากใหไ้ผเห็นน ้าตา บใ่หไ้ผฮู ้ ตั๊กแตน ชลดา √

33 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้า่อา้ยทิง้ไป กะฮูว้า่อา้ยอยูน่ าเขา ตา่ย อรทัย √

34 คนตอบบอ่ยู่ พดูบอ่อกยอ่นวา่ล าบากใจ ทีใ่ครเขาอยากให ้ เอิน้ขวญั วรัญญา √

35 เบดิแลว้บอ้...ฮัก เคยโพสต ์เคยแท็ก ถงึนอ้งอยูป่ระจ า ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

36 ยังใหห้น่อยไปอกีบอ้ อยากหอมแกม้กะใหแ้ลว้ อยากเฮ็ดหยังกะให ้ กา้นตอง ทุง่เงนิ √

37 ถอยใจ บค่ดิวา่ความฮักเฮาสเิป็นแบบนี้ เบลล ์นภิาดา √

38 ตลีงักาฟ้าปลิน้ แพรวพราว แสงทอง X

39 ประสาซ า่ผัว ประสาซ า่ผัว ฮยึ ประสาซ า่ผัว ประสา ล ายอง หนองหนิหา่ว √

40 ไหงง่อ่ง ละพอแตเ่ปิดผะมา่นกัง้ สาวหมอล าสพิามว่น ตั๊กแตน ชลดา √

41 ขาขาวสาวล าซิง่ บญุบา้นเฮา มว่นแทน้อ้ พอ้กัน หญงิล ีศรจีมุพล √

42 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลวา่หยังนอ้อา้ย กับอาการเปลีย่นไป ตา่ย อรทัย √

43 ฝากเบิง่แนเดอ้ บไ่ดส้มิาป้อยมาดา่ ทีว่า่เขามเีธอ เอิน้ขวญั วรัญญา √

44 อา้ยฮักเขาแลว้แมน่บ่ รูต้วัหรอืเปลา่ วา่อา้ยพดูถงึเขาบอ่ยๆ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

45 หอยกิ๊บกี้ หอยกบิกี้ๆ กบิกีเ้ก็บหอยกบิกี้ๆ ล ายอง หนองหนิหา่ว √

46 บก่ลา้บอกคร ู(แตห่นูกลา้บอกอา้ย) ครภูาษาไทยเคยใหเ้ขยีนเรยีงความ เอิน้ขวญั วรัญญา √

47 นม ธกส แนนซี ่ท็อปไลน์ X

48 สาดไลโ่สด ฮอดสงกรานตอ์กีแลว้บน่ี ่แลว้สไิปไสดี ตั๊กแตน ชลดา √
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49 อยา่มาฤทธิเ์ยอะ ! ล ายอง หนองหนิหา่ว √

50 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แวบ๊เดยีวแคด่ ูก็ท าใหรู้ว้า่เธอนะ หญงิล ีศรจีมุพล √

51 ป้ี(จน)ป่น เอ มหาหงิค์ X

52 เลว ออย แสงศลิป์ X

53 รถบม่นี ้ามัน จอ๊บ เสกสนัต์ X

54 บักจเีหลนิ จเีหลนิ สายหมอบ X

55 รถแหร่ถยู ้ นอ้งทวิเทน X

56 บักแตงโม โอ.้.นัน้มันบักแตงโม โอ.้.นัน้มันบัก วงฮันแนว X

57 หอ่หมกฮวกไปฝากป้า มือ้นีเ้ฮยีนขอ่ยเพิน่ไปประสาฮตีฮอย ล าเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

58 งัดถ่ังงัด เตย้ อธบิดนิทร์ X

59 โอล้ะนอ้ กอ้ง หว้ยไร;่feat.ปู่ จา๋น ลองไมค์ X

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

61 คนถอืหมอนยังบม่ี อา้ยถามเจา้แนนอ้งหลา่ เดอืนมถินุา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

62 นอ้งอนิดี ้พีอ่นิล า จเีหลนิ สายหมอบ;นุก ฐติมิา X

63 นางฟ้าหนา้รถแห่ เสยีงกลอนสน่ัน หลงัคาสัน่ตกึๆ ปลกุใจ เตา๋ ภูศลิป์ √

64 ขีย้า2019 เตะ๊ ตระกลูตอ X

65 #ขอแท็กแฟนเกา่ ตา้ร ์ตจว. X

66 โสดแตใ่นเฟซ Like คอืมาหา Like แมน่ผูส้าวทางใด๋ สมบรูณ์ ปากไฟ √

67 อนิดีข้าดง อา้ยเป็นหละผูบ้า่วบา้นๆ งานบา้นใด๋ ศร สนิชัย √

68 เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ สมบรูณ์ ปากไฟ √

69 จิ๊กโกน๋ าเขา้ กางเกงยนีสก็์เมดอนิจนีแดงเสือ้ตวัแพง พ ีสะเดดิ √

70 บา่วพันธุพ์ืน้เมอืง ถงึเป็นคนเชยๆ แตอ่า้ยบเ่คยซือ้ซดีปีลอม ไหมไทย ใจตะวนั √

71 คนบา้นเดยีวกัน คนบา้นเดยีวกัน แคม่องตากันก็เขา้ใจ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

72 จีห่อย โอเ่ด เพือ่นเอย่ คอืดงัเคยกันนัน้ พ ีสะเดดิ √

73 สง่ขา่วสาวเลย ลมพัดตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ศร สนิชัย √

74 เอาทีส่บายใจ โอ๊ย..นอ้..เอาโลดเดอ้เดอ้หลา่ เอาที.่. ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

75 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลว้ท่ัวทอ้งนา ตน้เดอืนกมุภา มนตแ์คน แกน่คนู √

76 ไสวา่สบิถ่ ิม่กัน กอ้ง หว้ยไร่ X

77 ภาวะแทรกซอ้น ออย แสงศลิป์ X

78 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

79 ค าแพง แซค็ ชมุแพ X

80 บญุผลา บน่่าเซือ่เนาะวา่เฮาสมิาพอ้กัน ไมค ์ภริมยพ์ร √

81 ไปฮักกันสา อยูด่ ีๆ  อา้ยกะเป็นคนอืน่ ทีไ่ดแ้ตย่นืแนม ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

82 เจา้ตัว๋วา่ฮักอา้ย บต่อ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าค าอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

83 กลบัค าสาหลา่ ค าสัน้ๆ ทีค่วามยาวมันบถ่งึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

84 อยา่ใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวนี ้มันบด่ฮีูบ้่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

85 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บฮ่ัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

86 ร าคาญกะบอกกันเดอ้ ทีอ่า้ยทักหา อยากใหเ้จา้ฮูว้า่ ล าเพลนิ วงศกร √

87 รอ้งไหไ้ดไ้หม แซค็ ชมุแพ X

88 แพน็้อค ตา้ร ์ตจว. X

89 ขดีอันตราย ออย แสงศลิป์ X

90 ทกุการแจง้เตอืน ศาล สานศลิป์ X

91 คูค่อง กอ้ง หว้ยไร่ X

92 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮัก มันยังฮักคอืเกา่ ฮัก ทีเ่บดิสทิธิ์ ไมค ์ภริมยพ์ร √

93 ค าวา่ฮักกัน มันเหีย่ถิม่ไส อา้ยบอ่ยากเชือ่สายตา วา่ภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

94 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้า่เวา้บอ่อกเป็นจัง ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

95 ผัวเกา่ หากวา่เจา้ไดฟั้งเพลงนี้ ศร สนิชัย √

96 หมาวดั ไดแ้ตถ่ามเจา้ของสมุือ้ วา่เฮาคอืเป็นคน ล าเพลนิ วงศกร √

97 แคอ่า้ยหวัน่ บแ่มนหาแนวมาวา่ให ้บแ่มนวา่บเ่ซือ่ใจกัน เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

98 บน่่าเฮ็ดกันดอก น่าสบิอกวา่จบ น่าสบิอกวา่เซาคบกันโลด ตร ีชัยณรงค์ √

99 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

100 คอยนอ้งทีช่อ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหวัใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

MP3 ลกูทุง่ขวญัใจมหาชน ฮติชนฮติ **B TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265025 ท าซ า้

วนัทีว่าง 21/4/2565 1 ผูส้าวขาเลาะ ล าไย ไหทองค า X

2 บักแตงโม โอ.้.นัน้มันบักแตงโม โอ.้.นัน้มันบัก วงฮันแนว X

3 หอ่หมกฮวกไปฝากป้า มือ้นีเ้ฮยีนขอ่ยเพิน่ไปประสาฮตีฮอย ล าเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

4 ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เป็นตาฮักปานนี ่ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

5 รถบม่นี ้ามัน จอ๊บ เสกสนัต์ X

6 เมยีบไ่ดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบไ่ดใ้ส่ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

7 กลบัค าสาหลา่ ค าสัน้ๆ ทีค่วามยาวมันบถ่งึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

8 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้า่อา้ยทิง้ไป กะฮูว้า่อา้ยอยูน่ าเขา ตา่ย อรทัย √

9 ถิม่อา้ยไวต้รงนีล้ะ่ เจา้เมอืยบน่อ้ทีต่อ้งฝืนทน ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

10 ค าวา่ฮักกัน มันเหีย่ถิม่ไส อา้ยบอ่ยากเชือ่สายตา วา่ภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

11 พืน้ทีทั่บซอ้น จนิตหรา พนูลาภ;กระตา่ย พรรณนภิา X

12 ภาวะแทรกซอ้น ออย แสงศลิป์ X

13 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

14 เจ็บละเนาะ ตั๊กแตน ชลดา X

15 สัง่น ้าตาไมไ่ด ้ เป็นแคค่นทีเ่คยส าคญั เป็นความฝันทีเ่กอืบ เอิน้ขวญั วรัญญา √

16 ร าคาญกะบอกกันเดอ้ ทีอ่า้ยทักหา อยากใหเ้จา้ฮูว้า่ ล าเพลนิ วงศกร √

17 ไมไ่ดห้มดรักแตห่วัใจหมดแรง ถอยออกมาใหห้า่ง จากความช า้ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √
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18 แคอ่า้ยหวัน่ บแ่มนหาแนวมาวา่ให ้บแ่มนวา่บเ่ซือ่ใจกัน เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

19 มะลอ่งกอ่งแกง่ พจน ์สายอนิดี้ X

20 บง่ดึจักเม็ด นอ้งฮักหลายจนสติายแทนไดบ้เ่คยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

21 ป้ี(จน)ป่น เอ มหาหงิค์ X

22 ปลอ่ยน ้าใสน่านอ้ง เพชร สหรัตน;์แพรวพราว แสงทอง X

23 อยา่มาฤทธิเ์ยอะ ! ล ายอง หนองหนิหา่ว √

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

25 สเตตสับเ่คยเปลีย่น โพสตฮ์ักเจา้มือ้ละ่สีห่า้เทอื บเ่คยเบือ่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

26 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

27 บต่อ้งขอโทษ จนิตหรา พนูลาภ;แบม ไพลนิ X

28 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลวา่หยังนอ้อา้ย กับอาการเปลีย่นไป ตา่ย อรทัย √

29 อยา่ใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวนี ้มันบด่ฮีูบ้่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

30 คอยนอ้งทีช่อ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหวัใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

31 นอ้งฮักเขา ตอนอา้ยบฮ่ัก นอ้งฮักเขาตอนใด ๋มันจกุเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

32 ผเีสือ้ใจรา้ยกับดอกไมใ้จออ่น นีเ่รารักกัน หรอืเพยีงแคฉั่นรักเธอ เอิน้ขวญั วรัญญา √

33 ขดีอันตราย ออย แสงศลิป์ X

34 หมาวดั ไดแ้ตถ่ามเจา้ของสมุือ้ วา่เฮาคอืเป็นคน ล าเพลนิ วงศกร √

35 ผูบ้า่วเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

36 ไปถอนค าสาบาน มือ้เชา้บา้นเฮาสมิงีาน ศร สนิชัย;ดอกออ้ ทุง่ทอง;กา้นตอง ทุง่เงนิ √

37 อา้ยมเีขาแตเ่จา้มอีา้ย เดน่ชัย วงศส์ามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

38 ผัวส ารอง ไหมไทย หวัใจศลิป์ X

39 เมยีส ารอง บัวผัน ทังโส X

40 สอ่หลอ่แสแ่หล่ มือ้นีเ้ซง็เซง็เซง็ มาหาฟังเพลงฮา้นเกา่ ตั๊กแตน ชลดา √

41 ผูส้าวขีเ้หลา้ เมย ์จริาพร;วงค ์ชนะกันต์ X

42 ใจสเิพ ล าไย ไหทองค า X

43 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แวบ๊เดยีวแคด่ ูก็ท าใหรู้ว้า่เธอนะ หญงิล ีศรจีมุพล √

44 บอกวา่นอนแลว้ออนไดไ้ง เอ มหาหงิค;์กอ้ง หว้ยไร่ X

45 จบีเอาสคิะ เขามแีมพ่อ่ไปขอเอาส ิท าเหมอืนของฟรี ล ายอง หนองหนิหา่ว √

46 หนุ่มโคโยตา้ หนุ่มนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบรูณ์ ปากไฟ √

47 รักไดค้รัง้ละคน เชือ่ใจไดค้นละครัง้ ขอโทษท าไม เมือ่ใจเธอนัน้ไมรู่ส้กึผดิ ตั๊กแตน ชลดา √

48 จากไปอยา่งสงบ กักขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพือ่ดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

49 สงัหารหมู่ SODA5 (โซดาไฟ) X

50 ฝืนใจหน่อยไดไ้หม แคม่องตาก็รูว้า่เธอเปลีย่นไป ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

51 ไมร่อ้งไห ้ไมใ่ชไ่มเ่จ็บ เจ็บแคไ่หน ตอ้งยอมแคไ่หน ใครเขา ตา่ย อรทัย √

52 ค าขอจากวา่ทีค่นถกูทิง้ ฟังฉันสกัหนึง่นาท ีกอ่นทีจ่ะทิง้กันไป เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

53 บพ่รอ้มแตบ่แ่พ ้ ถา้เป็นแผน่ดนิไหว..ก็คงวดัได ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

54 หวัใจยอมใหต้ัว๋ ไหมไทย หวัใจศลิป์ X

55 ปรญิญาเจ็บ ถงึบฮู่จ้รงิแตล่กูผูห้ญงิทกุคนรูส้กึ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

56 เหนือ่ยไหมคนดี เหนือ่ยไหมคนด ีมพีีเ่ป็นแฟน ไมค ์ภริมยพ์ร √

57 น ้าตาสาววารนิ สาววารนิวนันีต้อ้งกนิน ้าตา จนิตหรา พนูลาภ X

58 ขายกอ้ยคอยอา้ย ขายกอ้ยคอยอา้ย อยูเ่พงินัดใจ ดอกออ้ ทุง่ทอง √

59 ตรงนัน้คอืหนา้ที ่ตรงนีค้อืหวัใจ เซาฮักละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

60 ดอกหญา้ในป่าปนู หวัใจตดิดนิ สวมกางเกงยนีสเ์กา่ เกา่ ตา่ย อรทัย √

MP3 ลกูทุง่ซูเปอรฮ์ติ แรงมาราธอน ** TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265024 ท าซ า้

วนัทีว่าง 21/4/2565 1 บคุคลท่ัวไป เป็นแฟนเกา่ยังบไ่ด ้เจา้บเ่ต็มใจ ยา่นเขา ล าเพลนิ วงศกร;โตโน่ ภาคนิ ค าวลิยัศกัดิ์ √

2 กญุแจแหง่ความฝัน เกดิเป็นคนคอืกัน ถงึตน้ทนุบส่ า่กัน ตา่ย อรทัย √

3 ดวงดาวทีห่ายไป มแีตเ่ทวดาทีฮู่ ้วา่เจา้ไปอยูไ่ส ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

4 กอดทพิย์ เบิง่แตร่ปู ผูส้าวอา้ยผา่นจอมอืถอื มนตแ์คน แกน่คนู √

5 ฮักเขาหลายๆ ศาล สานศลิป์ X

6 ล าบากใจบ่ นอ้งคงมคีนใหม ่อา้ยเลยไดเ้ป็นคนทีเ่จา้ ล าเพลนิ วงศกร √

7 มะลอ่งกอ่งแกง่ พจน ์สายอนิดี้ X

8 แอวลัน่ป๊ัด ปรมิ ลายไทย X

9 ดื๊อ ดื๊อ ดึม่ วา้ว.วา้ว..กด 1 เอาไงด ีคนนีไ้อต้า้ว หญงิล ีศรจีมุพล √

10 ไสวา่สบิถ่ ิม่กัน กอ้ง หว้ยไร่ X

11 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภัย X

12 สญัญาน ้าตาแม่ คอืจังบาปขีช่า้งสบูยา เขา้มาย า่ใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

13 ดัง่ดวงตะเว็น ค าวา่บเ่ป็นหยัง คอืค าทีค่นผดิหวงัเฮา ไมค ์ภริมยพ์ร √

14 เรวตัตะฮักนะลลีาวดี อา้ยฮักเจา้อหีล ีลลีาวดนีอ้งฮักอา้ยบ่ เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

15 ลมืไดแ้ตป่าก ลมืตายังวา่ลมืงา่ย ลมืคนในใจมันลมืยาก ตา่ย อรทัย √

16 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยูว่า่ หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบไ่หว ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

17 บต่อ้งออมมอื ดคีอืกัน ทีเ่จา้เปิดโตเขา ฮักของเฮาสไิด ้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

18 สมน ้าหนา้เจา้ของ เรือ่งของเฮากะฮูว้า่จบไปแลว้เด ้ใจมันยัง ตร ีชัยณรงค์ √

19 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

20 เลกิเป็นคนรักของคนรา้ย ตา้ร ์ตจว. X

21 ผัวมา กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

22 นางฟ้าหนา้รถแห่ เสยีงกลอนสน่ัน หลงัคาสัน่ตกึๆ ปลกุใจ เตา๋ ภูศลิป์ √

23 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบส่น ฝนตกก็บแ่คร์ หญงิล ีศรจีมุพล √

24 เดอ๋เดีย่งดา่ง ล าไย ไหทองค า X

25 ผูห้ญงิหลายมอื อกหกัมาน ้าตาพังหยา่ว อกีแลว้เรา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

26 สมิาฮักหยังตอนนี้ เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บห่วงบห่า ตา่ย อรทัย √
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27 ถิม่อา้ยไวต้รงนีล้ะ่ เจา้เมอืยบน่อ้ทีต่อ้งฝืนทน ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

28 อา้ยฮักเขา ตอนเจา้บฮ่ัก อา้ยฮักเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

29 เรวตัตะลาฮัก ก าแพงสงูเพยีงฟ้า ลลีาวดอีา้ยขว้มบไ่หว เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

30 พืน้ทีทั่บซอ้น จนิตหรา พนูลาภ;กระตา่ย พรรณนภิา X

31 บญุผลา บน่่าเซือ่เนาะวา่เฮาสมิาพอ้กัน ไมค ์ภริมยพ์ร √

32 นลินัดอน คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวนั ตา่ย อรทัย √

33 งานแตง่คนจน ขอบคณุทีย่ังฮักกัน ขอบคณุทีย่ังบล่มื มนตแ์คน แกน่คนู √

34 ส าคญักวา่ลมหายใจ เหมอืนเกดิมาเพือ่รักเธอ หวัใจเป็นของเธอ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

35 ฮอยฮักปักใจ จนิตหรา พนูลาภ X

36 เทพบตุรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนษิ X

37 งิว้ตอ่งตอ้นฮ าฮอนผูบ้า่วเกา่ ยาอา้ยเอย อา้ยผูเ้คยเป็นแฟนเคา้ เวยีง นฤมล √

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

39 ชาตหินา้ฮักอา้ยเดอ้ ดกึดืน่เดอืนบแ่จง้ บม่แีสงทีส่วา่ง มนตแ์คน แกน่คนู √

40 เจ็บตรงนี(้กดใหน้อ้งแหน่) ล าไย ไหทองค า X

41 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

42 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้า่อา้ยทิง้ไป กะฮูว้า่อา้ยอยูน่ าเขา ตา่ย อรทัย √

43 ไปฮักกันสา อยูด่ ีๆ  อา้ยกะเป็นคนอืน่ ทีไ่ดแ้ตย่นืแนม ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

44 บเ่ป็นหยัง กอ้ง หว้ยไร่ X

45 แคค่นคยุ ล าไย ไหทองค า X

46 นอ้งเกง่กะดอ้ ทีอ่า้ยเห็นนอ้งเป็นบส่ว่งก็แคอ่าการ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

47 คนตอบบอ่ยู่ พดูบอ่อกยอ่นวา่ล าบากใจ ทีใ่ครเขาอยากให ้ เอิน้ขวญั วรัญญา √

48 แผน่ดนิไหวในใจอา้ย ตา้ร ์ตจว. X

49 ร าคาญกะบอกกันเดอ้ ทีอ่า้ยทักหา อยากใหเ้จา้ฮูว้า่ ล าเพลนิ วงศกร √

50 บฮ่ักกะใหห้ลโูตน คนบฮู่จั้กกันรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุง่เงนิ √

51 แคอ่า้ยหวัน่ บแ่มนหาแนวมาวา่ให ้บแ่มนวา่บเ่ซือ่ใจกัน เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

52 เบดิแลว้บอ้...ฮัก เคยโพสต ์เคยแท็ก ถงึนอ้งอยูป่ระจ า ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

53 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตัง้ใจจ า ตั๊กแตน ชลดา √

54 คนออ่นไหว..ก าลงัใจส าคญัทีส่ดุ หนักจรงิๆแกว้ตา กับทกุเวลาทีห่ายใจอยู่ ไหมไทย ใจตะวนั √

55 เกดิมาเพือ่ฮักอา้ย อยากสถิามหวัใจเจา้ของ เป็นหยังตอ้งทน กา้นตอง ทุง่เงนิ √

56 เมยีเกา่ หากวา่อา้ยไดฟั้งเพลงนี ้หากวา่อา้ยยัง ดอกออ้ ทุง่ทอง √

57 ผัวเกา่ หากวา่เจา้ไดฟั้งเพลงนี้ ศร สนิชัย √

58 ปอนปอน on สตาร์ กอ้นดนิกอ้นหนึง่ ถกูโชคชะตา ตร ีชัยณรงค์ √

59 ไหงง่อ่ง ละพอแตเ่ปิดผะมา่นกัง้ สาวหมอล าสพิามว่น ตั๊กแตน ชลดา √

60 G P เฮ็ด คยุกันในแช็ตไดค้ราวหนึง่ อา้ยคอืจัง เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

CD Butterfly / Action Vol.3 TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565027 ท าซ า้

วนัทีว่าง 21/4/2565 1 ACTION JUST A MAN IN A บัตเตอรฟ์ลาย √

2 DREAM CHASER DREAM CHASER OUT บัตเตอรฟ์ลาย √

3 NUMB I FIND MYSELF YING บัตเตอรฟ์ลาย √

4 HAMMER SONG THERE'S A HAMMER บัตเตอรฟ์ลาย √

5 PHOSPHORUS I DON'T WANNA บัตเตอรฟ์ลาย √

6 I LOST MY SMILE I'VE LOST MY SMILE บัตเตอรฟ์ลาย √

7 LET IT LIVE THAT'S THE THING บัตเตอรฟ์ลาย √

8 RED ROSE QUEEN SHE'S A RED ROSE บัตเตอรฟ์ลาย √

CD เสอื ธนพล / เสอื 12 ปี หวัใจเดยี TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565026 ท าซ า้

วนัทีว่าง 21/4/2565 1 หวัใจเดยีวกัน เมือ่ฉันเห็น เธอยนืรอ้งไห ้ ธนพล อนิทฤทธิ์ √

2 รอ้งไหก้ับฉัน แมช้วีติไมเ่ป็นดัง่ใจ หากผดิหวงัทอ้แท ้ ธนพล อนิทฤทธิ์ √

3 รักเดยีวใจเดยีว อยา่แปลกใจ ทีผ่า่นมานานเทา่ไร ธนพล อนิทฤทธิ์ √

4 ไมต่อ้งเสยีใจ ฉันไมส่นเขาวา่เธออยา่งไร ฉันไมส่น ธนพล อนิทฤทธิ์ √

5 ดโูงโ่ง่ เหตกุารณ์มันผา่นไป สิง่ทีเ่หลอืคาใน ธนพล อนิทฤทธิ์ √

6 ดาวดวงนอ้ย เพราะเธอนัน้คอืทกุสิง่ในชวีติทีฉั่นมี ธนพล อนิทฤทธิ์ √

7 ชอ่งวา่งในหวัใจ ก็เหมอืนเรอืนอ้ย ฝ่ามรสมุ ธนพล อนิทฤทธิ์ √

8 เทา่ทีม่ี ฉันบอกกับเธอ วนันัน้วา่ฉันรักเธอ ธนพล อนิทฤทธิ์ √

9 นางฟ้าขา้งถนน ฉันไมเ่คยลมืถนนสายเกา่ ยังจ าวนันัน้ ธนพล อนิทฤทธิ์ √

10 เศษดาว เราเป็นแคเ่ศษดวงดาว บนทอ้งฟ้า ธนพล อนิทฤทธิ์ √

CD Silly Fools Mint (Japan) TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565003 ท าซ า้

วนัทีว่าง 28/4/2565 1 ไม่ หยดุฟังใหด้ ีหยดุฟังฉันกอ่น SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

2 150 C.C. คนืนีส้ดใส งดงามจนจับใจ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

3 คดิถงึ รูไ้หมวา่มคีนทีเ่ฝ้าคอย เหมอ่ลอย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

4 เพลงนีเ้กีย่วกับความรัก เพลงนีเ้กีย่วกับความรัก มันเกีย่วกับ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

5 ฟังดงูา่ยงา่ย ฉันแพเ้วลาทีเ่ธอมอง ออ่นแอ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

6 จิ๊จะ๊ อยา่โกรธกันเลย ยกโทษใหฉั้น SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

7 เหนือ่ย หงดุหงดิมาแตเ่ชา้เลย อาจเป็น SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

8 เจ็บ ตน้เหตมุันเป็นเพราะเจ็บช า้ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

9 บัน้ทา้ย จดจ าวา่วนันัน้ วนัจันทรท์ีผ่า่นมา SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

10 ปลอ่ย อยากจะพอแลว้พอ ขอพอเพยีง SILLY FOOLS (วงใหม)่ √
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