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MP3 หมอล ำซูเปอรฮ์ติ ขวญัใจไทบำ้น ** TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265044 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 7/7/2565 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 ฝันวา่ไดเ้ป็นพระเอก ละ่กอ่นสเิปิดผา้มา่นกัง้ อยากขอหยั่ง ตร ีชยัณรงค์ √

5 งิว้ตอ่งตอ้นฮ าฮอนผูบ้า่วเกา่ ยาอา้ยเอย อา้ยผูเ้คยเป็นแฟนเคา้ เวยีง นฤมล √

6 ผัวมา กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

7 สถานะหมอล า จนิตหรา พนูลาภ X

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

9 มนตรั์กผักกะแญง โออ้ดตียังตดิตรงึใจ สม้ พฤกษา;ดอกเหมย เพ็ญนภา สมสขุ √

10 มักสาวซอนแลน นอกจากชา่งตดัผม นอกจากชา่งตดัผม เจมส ์จตรุงค;์เอ อนุชา √

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

12 อนัตรายตอ่ใจ เอ อนุชา X

13 คดิฮอดผูบ้า่วสะแบง ยามเมือ่ฟ้าค า่แลง หอมดอกสะแบงแดง กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

14 รักพา่ยทีแ่กง่สะพอื นอ้งไปเทีย่วสงกรานตท์ีแ่กง่สะพอื ดอกออ้ ทุ่งทอง √

15 ผูบ้า่วรถแหแ่หยล่กูสาวเจา้ภาพ บไ่ดด้อกบไ่ดด้อก บไ่ดด้อกบไ่ดด้อก มนตแ์คน แกน่คนู;แพ็กกี ้สกลนรี √

16 ฮกับไ่ด ้แตล่มือา้ยบล่ง ละ่ฮูแ้กใ่จ วา่การเป็นแฟนอา้ย เวยีง นฤมล √

17 เสอืฮอ้งไห ้ คูแ่ฝดโอเอ X

18 สาวใหญม่ักมว่น อายเุลขสีแ่ลว้แตเ่รือ่งแอวยังเด็ด ศริพิร อ าไพพงษ์ √

19 ตามใจแมเ่ถดินอ้ง ตามใจแมเ่จา้เถดิหลา่ ผูเ้พิน่เลีย้งเฮามา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

20 คนเคยแลว้อยู่บเ่ป็น นี้ละนอ้เพิน่วา่ แนววา่ใจคนเอย ศร สนิชยั √

21 ผา้ไหมอา้ยลมื จนิตหรา พนูลาภ X

22 กอดแลว้บแ่ตง่ นอ้งโดนอา้ยกอด กอด กอด กอด กอด เวยีง นฤมล √

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

24 มักสาวอเมซอน นัท ศลิา ลายไทย X

25 น ้าตายอ้ยโป๊ก จนิตหรา พนูลาภ X

26 ฮกัจอดซอดแจง้ ดุย่ เชยีงรัมย์ X

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

28 หงษ์ทองคะนองล า สายลมละก็โชยพัดตอ้ง สาวหงษ์ทองละออกมา ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

29 ขอบคณุทกุแรงใจ ฝากเสยีงล าหนอค ารอ้ง เป็นจังหวะ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

30 ผูส้าวมักเวา้ผูบ้า่วขีค้ยุ อา้ยศรๆสฟ้ิาวไปไส ใหอ้อ้คยุน า ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุ่งทอง √

31 ทหารเกณฑผ์ลดั 2 โอก้านดาตาหวานทหารเกณฑ์ ไหมไทย ใจตะวัน X

32 ยอมรับสาวา่ฮกัอา้ย โอย้นอ้...ละ่บต่อ้งอา้ยดอกเดอ้หลา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

33 รักสลายดอกฝ้ายบาน งานดอกฝ้ายเมอืงเลย จนิตหรา พนูลาภ X

34 โลโซโบวรั์ก ละ่คดึหยังหลายใหม้ันยาก สาวกคนอกหกั ศริพิร อ าไพพงษ์ √

35 ทายาทเซยีงเหมีย่ง หละเรือ่งตั๋วสาวบม่ไีผเกนิอา้ย ดอกออ้ ทุ่งทอง √

36 สาวมอหนิขาว สาวมอหนิขาวปวดรา้วน ้าตานองหนา้ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

37 ไปรักกนัทีอ่ ืน่..ไดบ้่ ฮกักนัมานานหลายปี แตว่ันนี้นอ้งหลอยมี ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

38 เคานตด์าวนก์บัสาวนา เคานตด์าวน์ๆ  กบัไผหลา่ ฮูบ้ว่า่อา้ยรอ เจมส ์จตรุงค;์สม้ พฤกษา √

39 หนชี า้มาล าซิง่ เตรยีมตวัพรอ้มหรอืยังคะทา่น เชคอนิ สม้ พฤกษา √

40 น ้าตาหลน่บนโตะ๊จนี ไดรั้บบตัรเชญิหลงเดนิมาในงาน ไมค ์ภริมยพ์ร √

41 น ้าตาหลน่บนหนา้เฟส จนิตหรา พนูลาภ X

42 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลว้ท่ัวทอ้งนา ตน้เดอืนกมุภา มนตแ์คน แกน่คนู √

43 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลว้ท่ัวทอ้งนา ตน้เดอืนกมุภา เวยีง นฤมล √

44 คนเคยแลว้อยู่บเ่ป็น นี้ละนอ้เพิน่วา่ แนววา่ใจคนเอย ศร สนิชยั √

45 สาวนาขาแดนซ์ พอฝนลาฟ้าสั่ง เจา้ออกเดนิสายไปกบั ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

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

47 บล่มื...ก็ปลืม้แลว้ บ ่กลา้หวังอหียังดอกผูช้ายบา้นนอกจนจน ไหมไทย ใจตะวัน √

48 บก่ลา้เจอ..ยา่นเผลอกอด ตอ้งจบจรงิจังทัง้ทีย่ังจรงิใจ เมือ่หนทาง ศริพิร อ าไพพงษ์ √

49 พญานาคฝากรัก จนิตหรา พนูลาภ X

50 กหุลาบแดง กหุลาบแดงก าลงัอา้ ก าลงับาน มนตแ์คน แกน่คนู √

51 ลา้งจานในงานแตง่ งานแตง่เขาแซงแยง่เอาไปกอ่น กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

52 บต่าย...แตอ่า้ยเจ็บ หละ่เจา้แตง่งานอา้ยนอนไห ้ ศร สนิชยั √

53 น ้าตาหลน่บนทีน่อน น ้าตาหลน่บนขอบเตยีง ตา่ย อรทัย √

54 เขามอีะไรกนัแลว้ เขามอีะไรกนัแลว้ สิน้แววเสยีแลว้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

55 ยามคดิฮอด...กอดดว้ยออ้มใจ เป็นจังใดน๋อ้นาง อยู่ทางพูน้ คดึฮอด ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

56 ฮกัสามเศรา้...เฮาสามคน หลา่เอย้หยับเขา้มาใกล ้ๆ เอือ้ยเบิง่ดู ดอกออ้ ทุ่งทอง;กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

57 รักโผลโ่สนแยม้ สายฝนฮ าใบมีพ้ีท่องมพีึง่หวนโผล่ จนิตหรา พนูลาภ X

58 คดิฮอดสาวฟังล า ละ่แสบหวัใจปานไฟจี ้อา้ยยนืเทงิเวทบี่ ไหมไทย ใจตะวัน √

59 เจา้หญงิล าซิง่ เวทชีวีติเหมอืนกลองตผีดิจังหวะ ตา่ย อรทัย √

60 ล าซิง่ลมืช า้ ละ่น่ังรถเหมากลบัคนืบา้น ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

ร ายชือ่อลับัม้เพลง

ปร ะจ าเดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2565
หมำยเหต ุ* : เอกสำรฉบบันีไ้มส่ำมำรถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธิไ์ด ้
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MP3 100 เพลงสตรงิ "ฟงัในรถ" (PromotTRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265035 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 7/7/2565 1 ดวงใจ เธอเปรยีบดงัเสมอืนดวงใจ ตามตดิตรงีแนบชดิ ปาลม์มี่ √

2 ทัชทีด่ตีอ่ใจ เป็นตวัเองไดเ้ลย เต็มทีเ่ลย ท าตามใจ KLEAR;ญาญา่ อรัุสยา เสปอรปั์นด์ √

3 พอแลว้ ใจทีย่ังทน เธอยังจมกบัความปวดรา้ว Potato √

4 พบพาน ใจฉัน มันยังเจ็บ ยังคงยับเยนิอยู่ COCKTAIL √

5 แสนสขุ ชว่งเวลาแสนสขุทีเ่ธอมอบใหฉั้น ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

6 ภาวนา พรอ้มเดนิจากไปพรอ้มแลว้ เตรยีมใจ MEYOU √

7 กรรมการ ทีป่รกึษา ระหวา่งเขาและเธอ The Parkinson √

8 สบายดหีรอื ก็ไมไ่ดเ้จอไดค้ยุตัง้นาน ก็ไมรู่ ้ หนุ่ม กะลา √

9 พรุ่งนี้คอ่ย (Cheat Day) รูน้ะวา่มันไมค่วรและดเูป็นคนไมด่ซีะเลย ปองกลู สบืซึง้(ป๊อป) √

10 พรอ้ม เพยีงแคส่บตาแทบไมพ่ดูจา ก็พอรูว้า่เธอ Sin √

11 พระเอกจ าลอง ฉันเขา้ใจ วา่รักของเราคงเป็นไปไมไ่ด ้ GETSUNOVA √

12 Lonely Night เป็นอกีค า่คนืกบับรรยากาศทีคุ่น้เคย เป๊ก ผลติโชค อายนบตุร √

13 เรือ่งจรงิก็คอื เหมอืนเดมิ กลบัมาเป็นเหมอืนวันกอ่น จิว๋ ปิยนุช เสอืจงพรู;The Parkinson √

14 ไมรั่กก็บอก ไมใ่ชน่อกใจ อยา่มาท าเป็นแครแ์ละหว่งใยฉัน ปองศกัดิ ์รัตนพงษ์ √

15 จะยอมใหเ้ธอคนเดยีว(ซรีสี ์ENDLESS LOVE)อยากพดูใหเ้ธอไดรู้ ้วา่เธอมคีา่แคไ่หน นนท ์ธนนท์ √

16 Happy Ending ถา้วันนัน้ฉันคอยอยู่เคยีงขา้งเธอ จับมอื ปองกลู สบืซึง้(ป๊อป) √

17 ปลาบนฟ้า คงไมม่ปีลาตวัไหน คดิจะไปวา่อยู่บนฟ้า GETSUNOVA √

18 นรัินดร์ ก็ยังเป็นค าถามอยู่ กีค่รัง้ยังไมเ่ขา้ใจ BODYSLAM;PALMY √

19 เรา เนิน่นานทีเ่รามองตากนั ในแววตาคูนั่น้ COCKTAIL √

20 ฆา่คนดว้ยมอืเปลา่ คนเราบทจะทิง้กนัไป ท าไมงา่ยลงทกุวัน Big Ass √

21 ไมแ่กต่าย ถงึวันหนึง่ ไมม่ใีครจะคา้นเวลา ตอ้ง BODYSLAM;Joey boy √

22 สตั๊น (Stun) ละลาย...แวบ๊แรกทีไ่ดเ้จอฉันเกอืบจะตาย Yes'sir Days;โอต๊ ปราโมทย์ √

23 ชอบมากอยากได ้ ลมืไดไ้หมทีพ่ดูวา่รักวันนัน้ ไมไ่ดค้ดิ Instinct √

24 Lonely นานละ...ไมม่ใีครรักไมม่ใีครสน I feel so CLASH √

25 คนป่าไดปื้น ตอนทีม่คีวามรักนัน้ฉันภักดเีสมอมา THE MOUSSES √

26 ไวล้าย ถงึเวลาตอ้งหยดุ พอแลว้ควรจะพอ D GERRARD;Jetset'er √

27 อนีอ้งเอย นอ้งเอย ไปกนิอะหยังมา เธอหยังมางามน่าฮกั ETC;นวิ นภัสสร ภธูรใจ √

28 ชกัชา้เองิเอย ฉันไมรู่ ้ฉันไมรู่ว้า่ ฉันไมรู่ว้า่เธอ SIZZY √

29 ความคดิถงึทีส่ง่ไปไมถ่งึ ตัง้แตว่ันทีเ่ธอ อยากเดนิ จากไป เพราะใจ Paper Planes √

30 ยิง่คดิ ยิง่คดิถงึ เราก็โทรคยุกนัทกุวัน ถา้อยากมองเห็นหนา้ พลพล √

31 ใหรั้กปรากฎตวั มใีครคนหนึง่ทีอ่ยู่ขา้งๆ ดว้ยความ บอย ตรัย ภมูรัิตน √

32 ไมรู่ใ้ชเ่ธอไหม ตืน่ลมืตาขึน้มาทกุวันตอ้งพบเจอ วา่ตวัเอง พัดชา เอนกอายวุัฒน์ √

33 ดไีมพ่อ(REAL ME) ถา้ฉันนัน้มันเลวรา้ย มันไมไ่ดด้ั่งใจ แกงสม้ ธนทัต √

34 เธอเขา้ใจหรอืเปลา่ อาจจะเวิน่เวอ้ อาจจะเยอะไป อะไรทีไ่ดท้ า มาตงั ระดบัดาว √

35 ฝนตกไหม ในคนืทีฝ่นโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี้ Three Man Down √

36 สมัพันธ์ จะเอายังไงอะ ใหเ้ธอเชือ่ใจวา่ฉันนัน้รัก โอต๊ ปราโมทย์ √

37 มเีหมอืนไมม่ี จะลองบอกเธอวา่ไมรั่กสกัท ีอยากรูว้า่ ลลุา √

38 ยอมแพ ้(Surrender) เมือ่รักไมใ่ชก่ารแขง่ขนั มันจบตัง้แต่ LOMOSONIC √

39 จาก-วันนี้ เหนื่อยกนัพอหรอืยัง กบัความรัก GREASY CAFE';ดา เอ็นโดรฟิน √

40 หยดุค า่คนืไวต้รงหนา้เธอจะดไีหม หยดุค า่คนืไวต้รงหนา้เธอจะดไีหม อพารต์เมนตค์ณุป้า √

41 พดูไมอ่อก (JUST WONDER) The TOYS X

42 พอแลว้ พอแลว้ ไมต่อ้งสง่ยิม้ใหฉั้นจะไดไ้หม หนุ่ม กะลา √

43 หฝูาด เสยีงคนเขาดา่ บางทก็ีฟังวา่ชม ไปรยา มาลาศร ี(ฟักแฟง) √

44 เหงา เหงา (INSOMNIA) INK WARUNTORN X

45 อยู่ๆก็คดิถงึ ไมไ่ดเ้ป็นวัน ทีพ่เิศษ ไมใ่ชว่า่ฉัน Sin;MEAN √

46 Tears น ้าตา กวา่จะเขา้ใจ วา่เป็นเชน่ไรก็วันที่ Fool Step √

47 แทบตาย ไมเ่คย...ท าใหใ้ครขนาดนี้ ยอมฉันยอม Smile Eyes √

48 เธอเปลีย่นไป(Another Version) มันเกดิอะไรในใจระหวา่งเรา บอย Peacemaker √

49 หาเรือ่งเจ็บตวั ขอบคณุนะทีย่ังไมห่ลงไมล่มื คนคนนี้ ปั้น Basher √

50 อรุณ วันเวลาทีไ่มม่เีธอ ความเงยีบเหงาทีฉั่น POTATO √

51 ดวงใจ เธอเปรยีบดงัเสมอืนดวงใจ ตามตดิตรงีแนบชดิ ปาลม์มี่ √

52 สบายดหีรอื ก็ไมไ่ดเ้จอไดค้ยุตัง้นาน ก็ไมรู่ ้ หนุ่ม กะลา √

53 เชา้ทีด่วงอาทติยไ์มเ่คยสอ่งแสง เชา้ทีด่วงอาทติยไ์มเ่คยสอ่งแสง เพยีง BODYSLAM √

54 กลวัวา่ความคดิถงึของฉันจะท ารา้ยเธอจบ จบมาเนิน่นาน เจ็บมาเทา่ไหร่ และ LOMOSONIC √

55 ฆา่คนดว้ยมอืเปลา่ คนเราบทจะทิง้กนัไป ท าไมงา่ยลงทกุวัน Big Ass √

56 ยังคง อยากจับมอืเธอมาวางไวต้รงหวัใจ ในวันที่ POTATO √

57 อยู่ตรงนี้เสมอ หากเธอตอ้งเหนื่อย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

58 ปลอ่ย (Miss) Clockwork Motionless X

59 ชวีติหลงัเอย่ค าลา เพลงเดมิๆ ทีเ่ดมิๆ ความทรงจ า ของเรา Sweet Mullet √

60 เรา เนิน่นานทีเ่รามองตากนั ในแววตาคูนั่น้ COCKTAIL √

61 นรัินดร์ ก็ยังเป็นค าถามอยู่ กีค่รัง้ยังไมเ่ขา้ใจ BODYSLAM;PALMY √

62 ใจ..กลางเมอืง ทีเ่ห็นวา่ทอประกายดั่งดวงดาวทีแ่ทม้ันคอื LABANOON √

63 กรรม ทีรั่ก มอีะไรในใจหรอืเปลา่ ท าไมเธอ นครนิทร ์กิง่ศกัดิ์ √

64 ซอ่นกลิน่ ลมออ่นพัดโชยมา น ้าตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี่ √

65 พันหมืน่เหตผุล เธอบอกใหฉั้น ไปเจอคนทีด่ี KLEAR √

66 ครึง่ๆกลางๆ กบัชวีติครึง่ๆกลางๆ เหมอืนวา่ไมม่ทีาง BODYSLAM √

67 พบพาน ใจฉัน มันยังเจ็บ ยังคงยับเยนิอยู่ COCKTAIL √

68 พอแลว้ ใจทีย่ังทน เธอยังจมกบัความปวดรา้ว Potato √

69 ปีศาจ พอแลว้ พอแลว้ ไมห่วังอะไรกบัวญิญาณที่ Retrospect √
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70 อยา่พดูเลย(ดกีวา่) ใครทีเ่คยบอก วา่รักซึง้ใจจนวันนี้ ใครที่ Sweet Mullet √

71 ความคดิถงึทีส่ง่ไปไมถ่งึ ตัง้แตว่ันทีเ่ธอ อยากเดนิ จากไป เพราะใจ Paper Planes √

72 คดิ วเิคราะห ์แยกแยะ อนุบาลยันปรญิญาตร ีครูสอนมาทัง้ชวีติ Clash √

73 ท า มะ ดา คงมเีป็นบางวัน คงมบีางการกระท าทีฉั่น GETSUNOVA √

74 คนป่าไดปื้น ตอนทีม่คีวามรักนัน้ฉันภักดเีสมอมา THE MOUSSES √

75 วชิาตวัเบา อยู่บนโลกใบเกา่ จมกบัความปวดรา้ว คนืและ BODYSLAM √

76 สตั๊น (Stun) ละลาย...แวบ๊แรกทีไ่ดเ้จอฉันเกอืบจะตาย Yes'sir Days;โอต๊ ปราโมทย์ √

77 ดโูงโ่ง่ เหตกุารณ์มันผา่นไป สิง่ทีเ่หลอืคาใน 25 Hours √

78 รักดว้ยชวีติ ถา้มใีครคนหนึง่อะ คอยท าเราเสยีใจ Muzu √

79 พดูไมไ่ดส้กัที เธอจะรูบ้า้งไหม วา่ใจฉันมันรักเธอแคไ่หน Yes'sir Days √

80 ปาใสห่นา้ เธอท าไมไมเ่คยเขา้ใจ ท าไมไมเ่คย จริากร สมพทัิกษ์ (เอะ๊) √

81 ไรค้วามหมาย ก็คนมันไมรั่ก แมพ้ยายามแคไ่หน พยายาม Paper Planes √

82 หอ้งทีไ่มเ่คยสวา่ง รูฉั้นรูว้ธิจีะท าหอ้งนี้ใหด้สูวยงาม The Yers √

83 เธอเปลีย่นไป(Cover) มันเกดิอะไรในใจระหวา่งเรา บอย Peacemaker √

84 แกลง้ ทรมานกบัการตอ้งยอม ยอมใหเ้ธอท ารา้ย ปั้น Basher √

85 บนิเขา้กองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ท าไม จติใจ Big Ass √

86 เขยีนในใจ รอ้งในเพลง แมไ้มรู่ว้า่เธออยู่ทีไ่หน ฉันก็ยัง DA endorphine √

87 ดืม่ ฉันรูแ้ลว้ ทีเ่รานัดกนั เพือ่มาบอกลา The Yers √

88 เขยีนไวข้า้งเตยีง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลกึๆ อยู่ลบัๆ PARADOX √

89 พอแลว้ พอแลว้ ไมต่อ้งสง่ยิม้ใหฉั้นจะไดไ้หม หนุ่ม กะลา √

90 เจ็บนอ้ยทีส่ดุ ZEAL X

91 ใหน้านกวา่ทีเ่คย เพราะเชือ่วา่เขามจีรงิ แตก็่ไมรู่เ้ขา แพท Klear;ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

92 ฉันก็คง... เมือ่ความรักตอ้งอ าลาความเจ็บช า้มาเป็น LABANOON √

93 ทกุดา้นทกุมมุ หากไดย้นิแบบไหนแลว้เราก็เชือ่อยา่งนัน้ Potato;พงษ์สทิธิ ์ค าภรี์ √

94 ชอบมากอยากได ้ ลมืไดไ้หมทีพ่ดูวา่รักวันนัน้ ไมไ่ดค้ดิ Instinct √

95 ใครคนนัน้ กาลเวลาท าใหเ้ราตอ้งจากกนั ความผกูพันธ์ พลพล;LABANOON √

96 เธอไมค่วร เธอไมค่วรบอกวา่เธอยังรักฉัน เธอไมค่วร PARATA √

97 คดิไปเอง หา่งไกล จากทีค่ดิทีใ่ฝ่ฝัน หยดน ้าตา NOS √

98 ยิง่คดิ ยิง่คดิถงึ เราก็โทรคยุกนัทกุวัน ถา้อยากมองเห็นหนา้ พลพล √

99 คอืเธอใชไ่หม นานเนิน่นานแคไ่หน ทีค่ าวา่รัก GETSUNOVA;ตา่ย อรทัย √

100 ไมคุ่ม้เสีย่ง ควรรัก ฝากความหวัง วางความฝัน SPF √

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

รหสัปก CD GX0265034 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 7/7/2565 1 ความคดิถงึก าลงัเดนิทาง ความคดิถงึ ไมโ่ทรก็ถงึเพราะคดิถงึ ไมค ์ภริมยพ์ร √

2 เสน้ทางสายคดิฮอด ลมยามเดอืนสามคลอ้ย พัดวอยๆขา้งซอกตกึ ตา่ย อรทัย √

3 เชค็อนิทีด่นิแดง กดเชค็อนิ วา่อยู่หมอ่งนี่ ณ เวลายามแลง ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

4 ตรงนัน้คอืหนา้ที ่ตรงนี้คอืหวัใจ เซาฮกัละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

5 เมือ่ความฮกัเกา่ นอ้งสเิหงาบ่ กอ่นจะปลอ่ยหวัใจเดนิทาง เคยีงขา้ง ศริพิร อ าไพพงษ์ √

6 ไมใ่ชแ่ฟนท าแทนไมไ่ด ้ ก็อยากดแูลใหม้ากกวา่นี้เหลอืเกนิ ตั๊กแตน ชลดา √

7 คดิถงึเธออยากเจอเหลอืเกนิ ทกุสปัดาหจ์ะมวีันหนึง่ ซึง่เราไดนั้ด เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

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

9 เพิง่คดิถงึไป คดิถงึก็มา ขอ้ดขีองความหา่งไกล คอืท าให ้ เสถยีร ท ามอื √

10 คอยฮกัคนบา้นไกล เงยีบหายไปนานคดึฮอดค าหวานอา้ยคนบา้นไกล ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

11 ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เป็นตาฮกัปานนี่ ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

12 ถนนสายมติรภาพ โอ โอ..โอ ่ละ่นอ้ โอ โฮะ โอ โอ โอ โอ.้. ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร;์ตา่ย อรทัย √

13 กรุณาอยู่ในระยะของความคดิถงึ ทวนอกีครัง้เอาไหม กตกิาการเป็นแฟนฉัน เปาวล ีพรพมิล √

14 ผูห้ญงิคนหนึง่..คดิถงึอา้ย พกความคดิถงึไปดว้ยหรอืเปลา่ ฝากสายลม ตา่ย อรทัย √

15 เป็นเพือ่นไมไ่ด ้หวัใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ท าไมไดเ้ป็นแคเ่พือ่น ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

16 ใหเ้ขาไปหรอืใหอ้า้ยเจ็บ ซอยถามหวัใจเจา้ใหอ้า้ยแหน่ วา่ยังแคร์ มนตแ์คน แกน่คนู √

17 อยากเห็นหนา้จังเลย คดึฮอดทกุวันอา้ยอยู่ทางนัน้คอืกนับน่อ้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

18 เธอคอืค าตอบ ใครคอืคนหนึง่ทีย่ามจนทนสูเ้คยีงบา่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

19 คอยทางทีน่างรอง ใจผูส้าวอ าเภอนางรอง ถกูความหมน่หมอง ดอกออ้ ทุ่งทอง √

20 เหนื่อยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอกีวันทีห่นัก ผลกัออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

21 อยากเห็นหนา้เธอทกุวัน พรุ่งนี้ชวีติไมรู่จ้ะบวกหรอืลบ แตก็่ขอ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

22 รอเป็นคนถัดไป อยากมสีทิธิห์วง เมือ่เห็นเธอควงคนอืน่ ตั๊กแตน ชลดา √

23 โทรหาครัง้สดุทา้ย คนใจเหงา ไดแ้ตท่นเหงาใจ เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

24 คดิถงึกนัจรงิหรอืเปลา่ อยา่มาพดูเลยวา่คดิถงึกนั พดูไป รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

25 ...ก็ยังคดิถงึ ดา ดา ดา่ ดา้ ดา...คนดอียา่งเธอทีเ่ป็น จ๊ักจ่ัน วันวสิา √

26 ชอบท าใหค้นคดิถงึ แคไ่ดย้นิเสยีง ทกุค า่ทกุเชา้ความเหงา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

27 ปลายทางของความคดิถงึ แคม่องขอบฟ้า ก็เจอสายตา อกีคนที่ ตั๊กแตน ชลดา √

28 ปลายกอ้ยของความฮกั จากลกูสาวของแมเ่ขา้มาเป็นลกูจา้ง ตา่ย อรทัย √

29 อยากกอดผูช้ายคนนี้จังเลย ความรูส้กึบอก วา่ชอบคนนี้จัง ศริพิร อ าไพพงษ์ √

30 ทางลกูรัง ตอ่จากนี้ไปใหเ้ธอโชคด ีจากกนัวันนี้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

31 ยังรักเขาอยู่ใชไ่หม เอาหวัใจมาดว้ยไหม ในการมาคบกนั เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

32 รักคนโทรมาจังเลย จากวันทีร่อ พ.ศ.ทีใ่จคดิถงึ พ ีสะเดดิ √

33 ตะกอนความคดิถงึ เสยีงลมละเมอ ก็เหมอืนเสยีงเธอพดู โกไข;่นายสน √

34 เธออยู่ทีไ่หนหนอ ตรงรมิหนา้ตา่ง ทีเ่ธอเคยน่ังเสมอ แชม่ แชม่รัมย์ √

35 อยากเป็นใครคนนัน้ทีเ่ธอฝันถงึ ไมรู่ว้า่เธอมใีครคนนัน้หรอืเปลา่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

36 แวะมาหลอก..หรอืตัง้ใจมารัก บฮู่ด้อกนะ วา่อา้ยเขา้มาดว้ยเหตผุลใด ตา่ย อรทัย √

37 อยากเห็นหนา้จังเลย คดึฮอดทกุวันอา้ยอยู่ทางนัน้คอืกนับน่อ้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √
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38 เพราะโลกนี้มเีธอ ชวีติคนชัน้แรงงาน เหมอืนเกดิมา ไมค ์ภริมยพ์ร √

39 สรา้งฝันดว้ยกนับ่ ฮูบ้น่อ้นาง อา้ยแอบแตง่ตัง้เจา้เป็น มนตแ์คน แกน่คนู √

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

41 เขยีนฝันไวข้า้งฝา เขยีนตดิฝาหอ้งวา่ตอ้งสูไ้หว ลกูตอ้งท า รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

42 สง่ใจมาใกลช้ดิ สง่ใจทีห่ว่งหาโดยสารมากบัความหว่งใย ตา่ย อรทัย √

43 คดิฮอดรอกอดแม่ กอ่นนอนคดึฮอด บไ่ดก้อดแมน่านแคไ่หน เอิน้ขวัญ วรัญญา √

44 ยิง่หา่งยิง่คดิฮอด สบายดหีรอืเปลา่ กนิขา้วแลว้บค่นดี ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

45 รักจัง ไมม่สี ิง่ใดท าใหอุ้น่ใจเทา่เธอ ในทกุวัน พ ีสะเดดิ √

46 ไดส้บตาดกีวา่น่ังคดิถงึ รักกนั..ก็ตอ้งยอมไวใ้จ มคีนพดูไว.้. เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

47 เมือ่ถกูความรักหาเจอ ถา้ไมล่ าบาก ฝากเก็บแววตา...นัน้ไว ้ จ๊ักจ่ัน วันวสิา √

48 บนเสน้ทางสายเดมิ ฝันทีอ่ยู่ไกล ปลายทางมองไมเ่ห็น ไมค ์ภริมยพ์ร √

49 ทางเดนิเหงาๆของสาวไกลบา้น ทางเดนิเหงาๆของสาวหวัใจไกลบา้น ตา่ย อรทัย √

50 โยนใจถามทาง มแีฟนแลว้บ ่ถา้บ ่มองหาไผอยู่ คนมา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

51 หา้มตั๋ว ฮกั ฮกั ฮกัเธอ แฮงกวา่ทวติเตอร์ มนีตรา อนิทริา;OG-ANIC √

52 ซกิงกิ ล าไย ไหทองค า X

53 แอวลั่นป๊ัด ปรมิ ลายไทย X

54 งัดถ่ังงัด เตย้ อธบิดนิทร์ X

55 อา้ยสบิเ่บือ่ ใหญล่ะ่เป็นแสเ่ป็นสาว ยังบม่ผีูบ้า่ว ล ายอง หนองหนิหา่ว √

56 สเิอาผูน้ี้ สหิลอยขายนาแมม่าเปยใ์หเ้จา้ ล าเพลนิ วงศกร √

57 รุ่นนี้บม่คี าวา่เหงา ตั๊กแตน ชลดา X

58 ปลอ่ยน ้าใสน่านอ้ง เพชร สหรัตน;์แพรวพราว แสงทอง X

59 ป้ี(จน)ป่น เอ มหาหงิค์ X

60 หอ่หมกฮวกไปฝากป้า มือ้นี้เฮยีนขอ่ยเพิน่ไปประสาฮตีฮอย ล าเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

61 อกุอั่งเอา้ (บม่เีงนิใช)้ - X

62 ซปุเปอรว์าเลนไทน์ SUPER วาเลนไทน์ X

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

64 ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เป็นตาฮกัปานนี่ ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

65 บง่ดึจักเม็ด นอ้งฮกัหลายจนสติายแทนไดบ้เ่คยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

66 ซกังักงัก ผูบ้า่วเจา้อยู่บา้นใด ๋ผูบ้า่วเจา้มา หญงิล ีศรจีมุพล √

67 หอยกิ๊บกี้ หอยกบิกี้ๆ กบิกีเ้ก็บหอยกบิกี้ๆ ล ายอง หนองหนิหา่ว √

68 เดอ๋เดีย่งดา่ง ล าไย ไหทองค า X

69 ไหงง่อ่ง ละพอแตเ่ปิดผะมา่นกัง้ สาวหมอล าสพิามว่น ตั๊กแตน ชลดา √

70 ตลีงักาฟ้าปลิน้ แพรวพราว แสงทอง X

71 เลกิกบัอา้ยมันงา่ยกวา่ เหลา้มันดตีอ่ใจ แตม่ันกะท ารา้ยตบั กะสา่ง ล ายอง หนองหนิหา่ว √

72 อนิดีข้าดง อา้ยเป็นหละผูบ้า่วบา้นๆ งานบา้นใด๋ ศร สนิชยั √

73 สาวใหญม่ักมว่น อายเุลขสีแ่ลว้แตเ่รือ่งแอวยังเด็ด ศริพิร อ าไพพงษ์ √

74 ล าซิง่สายโสด บอ่ยากใหไ้ผเห็นน ้าตา บใ่หไ้ผฮู ้ ตั๊กแตน ชลดา √

75 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีมุพล √

76 คนบา้นเดยีวกนั 2020 ออกมาเจอกนัสงัสรรคห์น่อยเพือ่นยาก ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร;์ล าไย ไหทองค า;Taitosmith√

77 อยา่เยอะ SUPER วาเลนไทน์ X

78 อยา่มาฤทธิเ์ยอะ ! ล ายอง หนองหนิหา่ว √

79 โสดแตใ่นเฟซ Like คอืมาหา Like แมน่ผูส้าวทางใด๋ สมบรูณ์ ปากไฟ √

80 บห่กัคา เวา้เรือ่งหมากไมม้ันก็มหีลายชนดิ แต่ ดอกออ้ ทุ่งทอง √

81 O.K.บอ่า้ย จักแมน่ลมอนัใด พัดหอบเอาอา้ยมาให ้ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

82 เจ็บตรงนี(้กดใหน้อ้งแหน่) ล าไย ไหทองค า X

83 แมใ่ชล้า้งถว้ย สะเลอป้ี;มารโิอ ้โจก๊ X

84 นักเลงบย่า่น ณ เวลานี้ทีห่นา้ฮา้นหมอล า สถานการณ์ ล าเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

85 เลาะหาชน ตั๊กแตน ชลดา X

86 เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไป ล ายอง หนองหนิหา่ว √

87 เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ สมบรูณ์ ปากไฟ √

88 นางฟ้าหนา้รถแห่ เสยีงกลอนสน่ัน หลงัคาสั่นตกึๆ ปลกุใจ เตา๋ ภศูลิป์ √

89 เทพบตุรหนา้รถแห ่(Cover) เสยีงกลอนสน่ัน หลงัคาสั่นตกึๆ ปลกุใจ ฮาย ชตุมิา √

90 เอิน้อา้ยมาแหยหู่ ญ.อา้ยๆตอนนี้อยู่ไส ช.มเีรือ่งอะไรฟ้าว สมบรูณ์ ปากไฟ;ล ายอง หนองหนิหา่ว √

91 ชวนนอ้งไปแทงเอีย่น เดน่ชยั วงศส์ามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

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

93 โชกโชน ตั๊กแตน ชลดา X

94 สงิดึติ บต่อ้งยา้น นอ้งสไิปตเีขา นอ้งบเ่อาชวีติ เตะ๊ ตระกลูตอ X

95 ชวีติดี๊ดี จ๊ัด จา้ ดา ดดั จัด จ๊ัด หญงิล ีศรจีมุพล √

96 จบีเอาสคิะ เขามแีมพ่อ่ไปขอเอาส ิท าเหมอืนของฟรี ล ายอง หนองหนิหา่ว √

97 มวยบน็่อค แป่นแวน่ โอย้ แป่นแวน่ แฟนผูใ้ด๋ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

98 เมาซ าใด๋ ตั๊กแตน ชลดา X

99 เมาแลว้เละ เหลา้ก็เหลา้เรา บา้นก็บา้นเรา พ ีสะเดดิ √

100 เตน้หลดุเถยีด ดนๆจ่ังมงีานบญุ ขอขอบคณุเจา้ภาพ ศร สนิชยั √

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

รหสัปก CD G0565005 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 7/7/2565 1 บา้บอ อยากไดก็้ให ้หากไมส่งูเกนิไป SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

2 หนา้ไมอ่าย ไรท้างออก ก็ตอนทีเ่ธอบอก เธอจะจากฉัน SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

3 ผดิทีไ่วใ้จ อยากใหล้มหายใจ สดุทา้ย ไดห้มดไป SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

4 ขีห้งึ ยิม้ใหก้บัฉันหน่อย แคห่งึเล็กนอ้ย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

5 แกลง้ แกลง้ทิง้ตวัลงนอนไดไ้หม แกลง้จับมอื SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

6 น ้านิง่ไหลลกึ มันจะนิง่ๆๆ ซะกอ่น กอ่นพายมุันจะ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √
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7 วัดใจ มคีนมากมาย ตอ้งการจะหยดุฉัน SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

8 เหงา ยังคงวนเวยีน ใจวนเวยีนอยู่กบัสายลม SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

9 พอแลว้ รักเธอ ฉันเคย รักมากอ่น แตเ่ธอยอม SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

10 ปรักปร า เหตผุล คอืแอบมคีนเขาบอก บอกเธอ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

MP3 เพลงฮติเกดิทนั เฮริท์ขำ้มยคุ ** TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0265006 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 7/7/2565 1 ขอเป็นตวัเลอืก เผือ่ใจไวก้อ่นอยา่เพิง่ทุ่มเทใหฉั้นเลย กะลา √

2 ความลบัในใจ ฉันเขา้ใจเธออยู่ ฉันเขา้ใจเธอดี วง สบิลอ้ √

3 แกลง้ แกลง้ทิง้ตวัลงนอนไดไ้หม แกลง้จับมอื SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

4 นานเทา่ไรก็รอ เมือ่ไรเธอจะกลบัมาเมือ่ไรหนาฉันจะไดเ้จอ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

5 ใจสั่งมา หากวา่เธอผา่นมาไดย้นิเพลงนี้ LOSO √

6 100 เหตผุล คนทีเ่คยมกีนัผกูพันจรงิใจ STER √

7 รักแทห้รอืแคเ่หงา ตัง้หลายครัง้ ทีเ่กดิค าถาม วา่ตอนนี้ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

8 ขอเพยีงทีพั่กใจ เดนิอยู่กลางลมฝน มาลวีัลย ์เจมน่ีา √

9 ประโยคบอกเลกิ ค าพดูแรงแรง ฟังแลว้เจ็บเทา่ไร ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE √

10 ตอ้งโทษดาว... ความจรงิทีฉั่นตอ้งการเก็บไว ้มันท าให ้ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

11 ฉันอยู่ตรงนี้ ฉันอยู่ตรงนี้ถา้เธอตอ้งการ BLACKHEAD √

12 ไมม่อีกีแลว้ รูด้วีา่เธอไดเ้ปลีย่นไปแลว้ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

13 นอกสายตา แอบยิม้เมือ่เธอดใีจ แอบทกุขเ์มือ่เธอ แคทรยีา องิลชิ (แคท) √

14 ผดิทีไ่วใ้จ (Audio Concert) อยากใหล้มหายใจ สดุทา้ย ไดห้มดไป SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

15 คนืจันทร์ คนืนี้จันทรน์วลผอ่งมองแลว้คดิถงึ LOSO √

16 เลีย้งสง่ (Audio Concert) เธอไปไมล่าสกัค า ไมทั่นไดเ้ตรยีมใจ SO COOL √

17 หลดุปากใชไ่หม ใจจรงิก็พอรู ้วา่รักของฉันทีเ่ตมิลงไป วง POWER PAT √

18 ไดอ้ยา่งเสยีอยา่ง จากเคยรักอยู่ จากเคยรักกนั อสัน ีโชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

19 ลองเชงิลองใจ สิง่ทีฉั่นท าใหท้กุสิง่ นัน้เป็นความจรงิ อ าพล ล าพนู(หนุ่ย) √

20 ซ า้เตมิ แบกความเจ็บช า้มา แบกมาตัง้ไกล ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

21 เกลยีด เกลยีดเวลาทีเ่ธอเอาใจใส่ FLY √

22 เมือ่รักฉันเกดิ ก็เป็นค าถามอยู่ขา้งใน อาจเป็นเพราะ SILLY FOOLS (วงเกา่) √

23 คนไมม่สีทิธิ์ อยู่อยา่งคนไมม่ี ไมโคร √

24 รอ ปิดตวัเองใหม้ดืมน อยา่งคน กะลา √

25 ผดิจนเกนิอภัย เธอคนเดยีวเธอ บลิลี ่โอแกน √

26 ลมืไปไมรั่กกนั รูแ้ลว้วา่เราเลกิกนั รูแ้ลว้วา่เป็นเพยีง นูโว √

27 หนักเกนิไปแลว้ เหนื่อยลา้มาเทา่ไร หวัใจตอ้งสูม้า ใหม ่เจรญิปรุะ √

28 คนทีฆ่า่ฉัน รอฉันหน่อย ฉันตามไมค่อ่ยทัน SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

29 ถา้หากไมรั่ก (ละคร4หวัใจแหง่ขนุเขา)สายตาทีม่องฉัน ฟ้องวา่ใจเธอคดิวา่ฉัน ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE √

30 นักโทษประหาร ขอบใจสกัครัง้ทีพ่ยายาม อยากจะท าให ้ จริศกัดิ ์ปานพุ่ม √

31 รับไดท้กุอยา่ง รูอ้ยู่แกใ่จวา่เธอไปไหนมา เห็นอยู่ต าตา CLASH √

32 ปวดใจ อยู่อยู่กนัไปไมม่คีวามหมาย ฉันก็เบือ่ I-ZAX √

33 เธอรูห้รอืเปลา่ อาจจะดวูา่มันนาน ใหม ่เจรญิปรุะ √

34 อยากหยดุเวลา ฉันเริม่จะใจหาย ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

35 ปลอ่ยมอื ใจละลาย เมือ่มองแววตาเธอ ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน) √

36 แผลในใจ วันเวลากบัความไวใ้จกบัชวีติผูช้าย อ าพล ล าพนู(หนุ่ย) √

37 ไหนวา่จะไมห่ลอกกนั เธอบอกวา่วันนี้ เป็นวันทีส่วยงาม SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

38 อยา่เพิง่คยุกนัตอนนี้ ถา้แคโ่ทรมาทักทาย ขอรอ้งเถอะอยา่เพิง่ ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE √

39 กลบัไมไ่ด ้ไปไมถ่งึ ฉันรูว้า่เธอรู ้และฉันก็ดรูู ้ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

40 กลบักลอก บอกคนโนน้ บอกคนนี้ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

41 ตอ่ไปนี้นะ ฉันรูว้า่เธอก็อาจร าคาญ เวลาทีเ่จอ นโิคล เทรโิอ √

42 อยู่ไป-ไมม่เีธอ หมดแลว้หมดสิน้หนทาง BLACKHEAD √

43 ไมข่อก็จะให ้ รูด้ยี ิง่กวา่ใคร รูใ้จเธอด ีน ้าเสยีง DA endorphine √

44 สงสารกนัหน่อย ในวันทีเ่ธอเลกิไป มาลวีัลย ์เจมน่ีา √

45 ใจฉันอยู่กบัเธอ ผา่นไปแลว้ ทกุอยา่งมันจบลงแลว้ BLACKHEAD √

46 คดิไมถ่งึ กวา่จะมารักกนั ผกูพัน นันทนา บญุ-หลง √

47 ปราสาททราย กวา่จะรวมจติใจ เก็บทรายสวยๆ สรุสหี ์อทิธกิลุ √

48 ความลบั ฉันไมรู่ ้เหตใุดจงึมารักเธอ พาเมลา่ เบาวเ์ดน้ท์ √

49 เงยีบๆ คนเดยีว อยา่มาใหเ้จออกีเลย เฉยเฉยไปเลย ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

50 ใจรา้ย จากวันทีไ่ดเ้จอเธอ เธอชา่งแสนดกีบัฉัน BLACKHEAD √

51 สองใจ เธอรักเขาหรอืเธอสงสาร เธอรักฉัน ธรีภัทร ์สจัจกลุ √

52 คน้ใจ คน้หาความรูส้กึเธอ ทีเ่ธอนัน้ เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

53 อยา่ดกีบัฉันเลย เธอเขา้มาวนเวยีน เธอเขา้มาหา 3DC(Three Dee Cee) √

54 ขอบใจทีพ่ดูแรง ถงึฉันจะรูว้า่เธอไมเ่คยรักฉัน K-9 √

55 ตดัใจ เพราะเธอคอืแกว้ตาของฉัน VENUS √

56 ครึง่ใจ กลบัมาหาเธอ เมือ่วันทีรู่ข้า่ว มคิกี้ √

57 รักเธอใหน้อ้ยลง ฉันรูด้วีา่ควรรักเธอใหน้อ้ยลง BANDWAGON √

58 ไมรั่กกนัเลยใชไ่หม วันและคนืทีเ่ราคุน้เคย กีว่ันกีปี่ เคน √

59 อยา่กลบัไป ลมืตาขึน้มาพรอ้มหยดน ้าตา ไบรโอนี่ √

60 เสยีงทีไ่มไ่ดย้นิ ฉันยนือยู่ อยู่ในมมุของความเงยีบเหงา VENUS √

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

รหสัปก CD GX0265046 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 14/7/2565 1 วอนหลวงพอ่รวย มนตแ์คน แกน่คนู X
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2 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลวา่หยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลีย่นไป ตา่ย อรทัย √

3 อา้ยเพิง่รู ้หรอืเจา้เพิง่ท า ความในใจทีเ่ขาสง่ไลนม์าทัก ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

4 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

5 ค าวา่ฮกักนั มันเหีย่ถิม่ไส อา้ยบอ่ยากเชือ่สายตา วา่ภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

6 มนตรั์ก ต.จ.ว. เมือ่แลงวา่งบ ่อา้ยขอพอ้หนา้จักหน่อย ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

7 ไมใ่ชแ่ฟนท าแทนไมไ่ด ้ ก็อยากดแูลใหม้ากกวา่นี้เหลอืเกนิ ตั๊กแตน ชลดา √

8 ผเีสือ้ใจรา้ยกบัดอกไมใ้จออ่น นี่เรารักกนั หรอืเพยีงแคฉั่นรักเธอ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

9 ไร่ออ้ยวทิยา ปรญิญาบม่ ีแตจ่ากมือ้นี้ตอ้งหางานท า เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

10 ผูบ้า่วรถแหแ่หยล่กูสาวเจา้ภาพ บไ่ดด้อกบไ่ดด้อก บไ่ดด้อกบไ่ดด้อก มนตแ์คน แกน่คนู;แพ็กกี ้สกลนรี √

11 มันฮกัแตเ่จา้ฮูบ้่ ค ากะเลกิสองค ากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

12 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

13 สกัวัน..ฉันจะรูส้กึเฉยๆ กบัเธอ ใจยังออ่นแอ ยังแพค้ าวา่คดิถงึ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

14 สญัญาน ้าตาแม่ คอืจังบาปขีช่า้งสบูยา เขา้มาย า่ใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

15 คนมคีูท่ีอ่ยู่คนเดยีว มแีฟนแลว้ สถานะนี้กะบไ่ดปิ้ดบงั ตา่ย อรทัย √

16 เสยีงแคนทีห่นองคาย โอย้นอ้..เสยีงแคนคอืหมว่นแทห้นอ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

17 มนตรั์กผักกะแญง โออ้ดตียังตดิตรงึใจ สม้ พฤกษา;ดอกเหมย เพ็ญนภา สมสขุ √

18 ฝากซองกนิดองแฟน cover วา่มาเดอ้ มาเดอ มาเดอ้ขวัญเอย้ เวยีง นฤมล √

19 Stand by ทีอ่า้ยฮกั ยนืคอยแกม้แดง อยู่ทีต่ าแหน่งอา้ยฮกั ไหมไทย ใจตะวัน √

20 แรงกอ้นสดุทา้ย คยุกบัเม็ดเหงือ่ทกุเมือ่ยามลา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

21 บอกรัก..แตบ่รู่ส้กึวา่รัก บใ่กลบ้ไ่กล แตเ่หมอืนหายไปจากชวีติ ตา่ย อรทัย √

22 นอ้งฮกัเขา ตอนอา้ยบฮ่กั นอ้งฮกัเขาตอนใด ๋มันจกุเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

23 ยากส าหรับอา้ย งา่ยส าหรับเขา เพยีงแคอ่ยากม ีอยากมโีอกาสพบหนา้ ตร ีชยัณรงค์ √

24 อา้ยมันหมอล า อา้ยฮอ้งบเ่กง่ เดอ้..เพลงอนิดี ้เพราะใจ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

25 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆ เบอรน์ี้มใีหเ้สมอ หนักใดทีใ่จ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

26 อา้ยฮกัเขา ตอนเจา้บฮ่กั อา้ยฮกัเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

27 คอืเจา้เทา่นัน้ ดัน้ดน้มาแสนไกล ดว้ยจดุหมายเพือ่เป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

28 ฮกัหลาย อา้ยกะละ่บเ่ซาตั๋ว นอ้งกะละ่บเ่ซาโง่ ตา่ย อรทัย √

29 มักสาวซอนแลน นอกจากชา่งตดัผม นอกจากชา่งตดัผม เจมส ์จตรุงค;์เอ อนุชา √

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

31 เบอรโ์ทรขีต้ั๋ว(ล.ดาวจรัสฟ้า) ใหเ้บอรม์อืถอื คอื คอื แต ่บ ่จรงิใจ สม้ พฤกษา √

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

33 หนา้จอรอสาย โหลดเพลงรอสายทีม่คีวามหมาย ตา่ย อรทัย √

34 แผลเป็นวันวาเลนไทน์ ไมอ่ยากใหถ้งึวันวาเลนไทน์ ตั๊กแตน ชลดา √

35 รองเทา้หนา้หอ้ง ประตหูอ้งเชา่มรีองเทา้สองคูเ่คยีงกนั มนตส์ทิธิ ์ค าสรอ้ย √

36 พีช่ายชั่วคราว ยมืเป็นพีช่ายไดไ้หมชั่วคราว ตา่ย อรทัย √

37 ตดิ ร.วชิาลมื วธิลีมืเขาจะเขา้โรงเรยีนทีไ่หน เอิน้ขวัญ วรัญญา √

38 เจ็บนี้ไมม่วีันจาง ไมร่อ้งไดไ้งก็มันเสยีใจไปแลว้ ตั๊กแตน ชลดา √

39 คนบม่ใีจ ไหนบอกคดึฮอด แคก่อดก็บเ่ต็มใจ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

40 ฝ้ายผกูแขนเป้ือนเหงือ่ ฝ้ายผกูแขนเสน้ขาว ทีม่ันเกา่จนผูส้าวถาม เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

41 คนออ่นไหว..ก าลงัใจส าคญัทีส่ดุ หนักจรงิๆแกว้ตา กบัทกุเวลาทีห่ายใจอยู่ ไหมไทย ใจตะวัน √

42 เขยีนฝันไวข้า้งฝา เขยีนตดิฝาหอ้งวา่ตอ้งสูไ้หว ลกูตอ้งท า รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

43 ปรญิญาใจ ไดฮ้กักบัอา้ยเหมอืนใจไดป้รญิญา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

44 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

45 กระทอ่มท าใจ กระทอ่มมงุฟางกลางทุ่งนาขีก้ระตา่ย ศร สนิชยั √

46 นอ้งมากบัค าวา่ใช่ บเ่สยีใจเลย ทีเ่คยอกหกั เมือ่ได ้ ไหมไทย ใจตะวัน √

47 รอสายคนใจด า ใจด าแทห้นอ ทิง้ใหห้นา้จอวา่งงาน กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

48 สรา้งฝันดว้ยกนับ่ ฮูบ้น่อ้นาง อา้ยแอบแตง่ตัง้เจา้เป็น มนตแ์คน แกน่คนู √

49 โชวเ์บอรไ์มโ่ชวใ์จ เห็นแตเ่บอรโ์ชวค์นโทรไมรู่อ้ยู่ไหน ดวงจันทร ์สวุรรณี √

50 คนก าลงันอ้ยใจ เธอไมเ่หมอืนเกา่แตอ่ยากใหเ้ราเหมอืนกอ่น เอิน้ขวัญ วรัญญา √

51 ชวีติเพือ่ชาต ิหวัใจเพือ่เธอ วันเกณฑท์หาร อา้ยจับไดใ้บแดง มนตแ์คน แกน่คนู √

52 ท าบาปบล่ง บญุบส่มอา้ย คดิไปปวดดวงแด พอ้ฮกัแท ้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

53 O.K.บอ่า้ย จักแมน่ลมอนัใด พัดหอบเอาอา้ยมาให ้ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

54 บม่สีทิธิเ์หนื่อย หนักครับพี.่.แตบ่ม่สีทิธิเ์หนื่อย ไหมไทย ใจตะวัน √

55 ใจสารภาพ แคเ่พยีงสมมตุวิา่หยดุคบกนั ตา่ย อรทัย √

56 ขอคนรูใ้จ กลบับา้นเย็นนี้อยากมคีนซบัเหงือ่ให ้ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

57 หวัใจคดึฮอด บม่ธีรุะแตโ่ทรหาเพราะวา่คดึฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

58 คอยนอ้งทีห่อ้งเชา่ หอ้งเชา่ของพีม่ตีูเ้ย็นแลว้เดอ๊ค าแพง ศร สนิชยั √

59 นักสู ้ม.3 เป็นสามัญชนคนจนไมม่นีามบตัร ไมค ์ภริมยพ์ร √

60 น่ังเฝ้าเขาจบี ไผโทรมานอ้คอืเวา้น าเขามว่นแท ้ เตา๋ ภศูลิป์ √

MP3 ลกูทุง่รอ้ยลำ้น Tik Tok Hits ** TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265045 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 14/7/2565 1 ต.ล.ก สมหวัง มรีถไหมคะ เอามาแลกเงนิ บอล เชญิยิม้;โชค ไทรถแห่ X

2 ป้ี(จน)ป่น เอ มหาหงิค์ X

3 เดอ๋เดีย่งดา่ง ล าไย ไหทองค า X

4 แอวลั่นป๊ัด ปรมิ ลายไทย X

5 ผัวมา กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

6 ดาวมไีวเ้บิง่ คนบางคน บไ่ดเ้กดิมาเพือ่เฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

7 รับค าขอโทษเป็นเงนิสดเทา่นัน้ พร จันทพร;เนย ภัสวรรณ X

8 สมิาฮกัหยังตอนนี้ เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บห่วงบห่า ตา่ย อรทัย √

9 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่วา่ หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบไ่หว ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

10 อา้ยมาสง่ทาง เสน้ทางเพนิใหเ้ฮาหยดุฮกัไวส้ า่นี้ มนตแ์คน แกน่คนู √
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11 ผูห้ญงิหลายมอื อกหกัมาน ้าตาพังหยา่ว อกีแลว้เรา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

12 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภัย X

13 เจ็บบพ่อตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

14 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตัง้ใจจ า ตั๊กแตน ชลดา √

15 รักนะตา้ววาฬ นุ๊ก ธนดล;ป๊าย ปาย โอรโิอ ้ X

16 นางเอย แจม๋ พลอยไพลนิ X

17 ไมอ่ยากเป็นเสอื SON NPY X

18 หา้มตั๋ว ฮกั ฮกั ฮกัเธอ แฮงกวา่ทวติเตอร์ มนีตรา อนิทริา;OG-ANIC √

19 เตย้ลาหนา้เฟซ (ยกเลกิ) กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

20 คดิฮอดเดอ้ เนม สรุพงศ์ X

21 มะลอ่งกอ่งแกง่ พจน ์สายอนิดี้ X

22 ค าวา่ฮกักนั มันเหีย่ถิม่ไส อา้ยบอ่ยากเชือ่สายตา วา่ภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

23 ถิม่อา้ยไวต้รงนี้ละ่ เจา้เมอืยบน่อ้ทีต่อ้งฝืนทน ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

24 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้า่อา้ยทิง้ไป กะฮูว้า่อา้ยอยู่น าเขา ตา่ย อรทัย √

25 กลบัค าสาหลา่ ค าสัน้ๆ ทีค่วามยาวมันบถ่งึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

26 บฮ่กักะใหห้ลโูตน คนบฮู่จั้กกนัรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

27 โยนใจใหห้มากนิ ฮกักนัมาตัง้โดน บค่ดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตั๊กแตน ชลดา √

28 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

29 แฟนใหมก็่เอา แฟนเกา่ก็รัก เธอบอกใหร้อเพือ่จะขอเลกิกนักบัเขา หญงิล ีศรจีมุพล √

30 เมาทกุขวดเจ็บปวดทกุเพลง ดโูอ-เมย์ X

31 ความเศรา้กบัเหลา้หนึง่กลม เจมส ์อษัฎาวฒุ;ิปาย วงธรรมดา X

32 รถบม่นี ้ามัน จอ๊บ เสกสนัต์ X

33 บญุผลา บน่่าเซือ่เนาะวา่เฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

34 ใหน้านกวา่ทีเ่คย เพราะเชือ่วา่เขามจีรงิ แตก็่ไมรู่เ้ขา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

35 คนมคีูท่ีอ่ยู่คนเดยีว มแีฟนแลว้ สถานะนี้กะบไ่ดปิ้ดบงั ตา่ย อรทัย √

36 เจา้ตั๋ววา่ฮกัอา้ย บต่อ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าค าอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

37 นอ้งมากบัค าวา่ใช่ บเ่สยีใจเลย ทีเ่คยอกหกั เมือ่ได ้ ไหมไทย ใจตะวัน √

38 คนนี้ผัวเฮา เฮาบไ่ดโ้ง ่เฮาฮูว้า่โตคดึหยัง สเิวา้สู่ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

39 คนตอบบอ่ยู่ พดูบอ่อกยอ่นวา่ล าบากใจ ทีใ่ครเขาอยากให ้ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

40 แคค่นคยุ ล าไย ไหทองค า X

41 มงึเป็นบา้ติ มงึเป็นบา้ตบิกัหวัใจ สฮิกัเขาไปใหไ้ด ้ ล าเพลนิ วงศกร √

42 ผูบ้า่วเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

43 ฉันก าลงัเป็นตวัแทนของใครหรอืเปลา่วันนี้ฉันส าคญักบัใจเธอหรอืเปลา่ พ ีสะเดดิ √

44 กรุณาอยู่ในระยะของความคดิถงึ ทวนอกีครัง้เอาไหม กตกิาการเป็นแฟนฉัน เปาวล ีพรพมิล √

45 หวัใจหนูวา่ง กระตา่ย พรรณนภิา X

46 นักเลงบย่า่น ณ เวลานี้ทีห่นา้ฮา้นหมอล า สถานการณ์ ล าเพลนิ วงศกร;แร็พอสีาน √

47 คนถอืหมอนยังบม่ี อา้ยถามเจา้แนนอ้งหลา่ เดอืนมถินุา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

48 ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เป็นตาฮกัปานนี่ ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

49 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

50 บก่ลา้บอกครู (แตห่นูกลา้บอกอา้ย) ครูภาษาไทยเคยใหเ้ขยีนเรยีงความ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

51 ไมม่ขีอ้แมต้ัง้แตเ่ริม่ตน้ สบิถ่ามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

52 จากส าคญั เป็นส ารอง ไสละ่ ไสละ่ ฮกัสดุหวัใจ หนาหนักเทา่ใด ตา่ย อรทัย √

53 จังใดเ๋จา้กะเซาฮกั คั่นเจา้บล่ าเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

54 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

55 คอืเจา้เทา่นัน้ ดัน้ดน้มาแสนไกล ดว้ยจดุหมายเพือ่เป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

56 สามัญบส่ านกึ ทัง้ๆทีใ่จ มันทรมาน...เจยีนตาย ตร ีชยัณรงค์ √

57 สอ่หลอ่แสแ่หล่ มือ้นี้เซง็เซง็เซง็ มาหาฟังเพลงฮา้นเกา่ ตั๊กแตน ชลดา √

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

59 คดึฮอดกอดบไ่ด ้ ค าถาม สดุฮอด อหียังคดึฮอดแตก่อดบไ่ด ้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

60 เหลา้กลมสดุทา้ย เพือ่นเอย๋กนิเหลา้เมาบเ่สีย่ว มนตแ์คน แกน่คนู;ไหมไทย ใจตะวัน √ 

CD Silly Fools / The Singles TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565007 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 21/7/2565 1 สูไ้มไ่ด ้ เธอจะลองกบัใครประชนักบัใคร SILLY FOOLS (วงเกา่) √

2 เมือ่รักฉันเกดิ ก็เป็นค าถามอยู่ขา้งใน อาจเป็นเพราะ SILLY FOOLS (วงเกา่) √

3 อยา่บอกวา่รัก หนาวเหลอืเกนิ ฉันหนาวหวัใจ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

4 ไหนวา่จะไมห่ลอกกนั เธอบอกวา่วันนี้ เป็นวันทีส่วยงาม SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

5 จิ๊จะ๊ อยา่โกรธกนัเลย ยกโทษใหฉั้น SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

6 คดิถงึ รูไ้หมวา่มคีนทีเ่ฝ้าคอย เหมอ่ลอย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

7 เพลงนี้เกีย่วกบัความรัก เพลงนี้เกีย่วกบัความรัก มันเกีย่วกบั SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

8 รอยยิม้ SILLY FOOLS (วงใหม)่ X

9 บา้บอ อยากไดก็้ให ้หากไมส่งูเกนิไป SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

10 ขีห้งึ ยิม้ใหก้บัฉันหน่อย แคห่งึเล็กนอ้ย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

11 ผดิทีไ่วใ้จ อยากใหล้มหายใจ สดุทา้ย ไดห้มดไป SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

12 วัดใจ มคีนมากมาย ตอ้งการจะหยดุฉัน SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

13 น ้าลาย เพยีงแคเ่ธอสบตา เพยีงแคเ่ธอผา่นมา SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

14 คนทีฆ่า่ฉัน รอฉันหน่อย ฉันตามไมค่อ่ยทัน SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

15 ไมห่วั่นแมว้ันมามาก คดิดใูหม ่สูเ้ขาไมไ่หวซกัที SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

CD มอส ปฏภิำณ Mos เออ้เฮอ TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565057 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 28/7/2565 1 พลิกึ กกึกอื เธอเปลีย่นไป เธอเปลีย่นไป ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √
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2 งา่ยเกนิไป กอ่นจะจบเรือ่ง ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

3 แพต้ลอด เป็นขาลยุตลอดมา ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

4 ไมเ่ป็นไรจรงิๆ ไมเ่ป็นไรจรงิ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

5 ปลอ่ยมันไป หากวา่ความรักนัน้คอื ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

6 รักเหมอืนเกมกด ไปกลวัอะไร หากความ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

7 สองจติสองใจ เธอเอาใจของเธอ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

8 คนเนี๊ ยะดไูว ้ ดไูว ้ดไูว ้นี่แหละ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

9 บอกเพือ่น (เราคดิอยา่งนี้นะ) เฉยไวเ้ถอะ เขาวา่ดี ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

10 มันคอือะไร ยังจ าไมล่มืเมือ่ครัง้เธอ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

CD สำมำรถ พยคัฆอ์รณุ รวมฮติ หมดัเด็ TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565039 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 28/7/2565 1 ออ่นซอ้ม ซึง้จรงิจรงิ ซึง้จรงิจรงิทิง้กนัไปได ้ สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

2 อารมณ์ดี อารมณ์ดเีพราะมคีวามสขุ สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

3 เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลงเรือ่งมันแดงวา่ใจเธอ สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

4 ลงัเล ลงัเลเห็นเธอเมือ่ไหร่จติใจฉันลงัเล สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

5 แกว้ตายาใจ แวะเวยีนมาหาหรอืแกว้ตา ยาใจ สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

6 หยอ่นเป็นธรรมดา หยอ่นเป็นธรรมดา มันตอ้งหยอ่นเป็นธรรมดา สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

7 คณุนายใบสมีว่ง หนา้ตาด าคล ้า สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

8 น ้าพรกิปลาทู ดใีจไดเ้กดิมาชาตหินึง่ ถงึเรามันไมด่ี สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

9 ผูช้าย เหน่อ เหน่อ แตง่ตวัไปหาแฟน สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

10 เจ็บลว้น ๆ เจ็บลว้นลว้นไมป่นอยา่งอืน่ สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

11 เกาเอาเอง อยา่งงีต้อ้งเกาเอาเอง สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

12 อกหกัใครวา่เท่ อกหกันัน้ใครวา่เท่ สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

13 สายตาเย็นชา สายตาเย็นชาทีเ่ธอมใีห ้ สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

14 อยา่ขดัใจ รูม้ัย้ใจทีช่ า้ สามารถ พยัคฆอ์รุณ √

CD ขจรศกัด ิ ์รตันนสิสยั สงวนลขิสทิธ TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565038 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 28/7/2565 1 ใครไมเ่กีย่วถอยไป ใครไมเ่กีย่วก็ถอยไป ไมใ่ชเ่รือ่งของใคร ขจรศกัดิ ์รัตนนสิสยั √

2 พอ่ แตเ่ด็กแตเ่ล็กมา ไมค่อ่ยเอาถา่นนัก ขจรศกัดิ ์รัตนนสิสยั √

3 เหนอืฟ้ายังมฟ้ีา อยากไดส้ ิง่ไหนก็ไดม้า ขจรศกัดิ ์รัตนนสิสยั √

4 ฝากไวก้อ่นเหอะ ตัง้ใจจากบา้นมา กอ่นมาก็ซอ้มมา ขจรศกัดิ ์รัตนนสิสยั X

5 ขอใหบ้อก หวัไมด่นีะบอกจรงิพี ่คดิไมไ่หว ขจรศกัดิ ์รัตนนสิสยั √

6 เดีย๋วเดะ๊ ไอน้ี่แคค่ดิก็ยังไมไ่ดท้ า ขจรศกัดิ ์รัตนนสิสยั √

7 อกีไมน่านเกนิรอ หากวา่เรายังรักกนัตอ่ไป ขจรศกัดิ ์รัตนนสิสยั √

8 อยา่คดิมาก ไมเ่อาน่ะอยา่คดิมากไมเ่อาน่ะ ขจรศกัดิ ์รัตนนสิสยั √

9 ไมก่ีต่งัคห์รอกนอ้งรัก ไมม่อีะไรมากมายหรอกนอ้ง ขจรศกัดิ ์รัตนนสิสยั √

10 เลกิเลยมัย้ ท าอะไรไมเ่คยไดด้ ีไมเ่คยเห็นดซีกัอยา่ง ขจรศกัดิ ์รัตนนสิสยั √

CD บลิลี ่โอแกน ทรงเครือ่ง TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565025 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 28/7/2565 1 โสภาสถาพร จะบอกกลา่วเลา่ บลิลี ่โอแกน √

2 ฝืน อดึอดัมานาน บลิลี ่โอแกน √

3 เจา้ชายกบ เมือ่นัน้ ฉันจะมา บลิลี ่โอแกน X

4 ไมใ่ชก็่ใกลเ้คยีง เราจะเตอืนใครๆ บลิลี ่โอแกน √

5 บา้นนาคอยอยู่ เด็ดเดีย่วจรงิหนา บลิลี ่โอแกน √

6 เปลอืงหวั ไหนเธอบอกวา่รัก บลิลี ่โอแกน √

7 ไมเ่อาอกีแลว้ (โอย๊ ชวนแตก่นิเหลา้) บลิลี ่โอแกน √

8 ทอมทอม พดูไป หมดก าลงัใจ บลิลี ่โอแกน √

9 บอก ถา้อยากจะท าใหเ้มอืง บลิลี ่โอแกน √

10 เหมอืนกนัยังกะแกะ นอ้งเอย เคยรูไ้หมวา่ บลิลี ่โอแกน √

11 ดกีวา่หรอืเลวกวา่ เรานัน้มองอยู่ ดไูว ้ บลิลี ่โอแกน √

CD Bodyslam / Believe TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565008 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 28/7/2565 1 ชวีติเป็นของเรา คนเราจะมพีรุ่งนี้ไดอ้กีกีว่ัน มเีวลา BODYSLAM √

2 ขอบฟ้า ไดแ้ตเ่หลยีวมองไปสดุฟ้าไกล BODYSLAM √

3 คนทีถ่กูรัก ใจ ฉันเคยถกูทิง้เพยีงล าพัง รักใคร BODYSLAM √

4 ความรักท าใหค้นตาบอด รู ้วา่มันไมส่มควร ทีย่ังกวนหวัใจเธอ BODYSLAM √

5 ความเชือ่ มันเกอืบจะลม้ มันเหนื่อยมันลา้ BODYSLAM;ยนืยง โอภากลุ √

6 พดูในใจ ยังทรมานอยา่งนี้ เจอะเธอทกุที BODYSLAM √

7 รักก็เป็นอยา่งนี้ คอ่ยๆพดูคอ่ยจา ก็เอาเป็นวา่ตวัฉันเขา้ใจ BODYSLAM √

8 หา้มใจ สดุทา้ย ตอ่ใหเ้หนี่ยวรัง้สกัเทา่ไหร่ BODYSLAM √

9 ไมรู่เ้มือ่ไหร่ ยอมเจ็บยอมทนเพือ่คนรัก ฉันอยู่ล าพัง BODYSLAM √

10 เจ็บจนวันนี้ อาจจะเห็นวา่ฉันยังยิม้ หวัเราะได ้ BODYSLAM √
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