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MP3 ลกูทุง่ซูเปอรฮ์ติ เพลงดงัมหานยิ TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265047 ท าซ า้

วันทีว่าง 11/8/2565 1 บคุคลท่ัวไป เป็นแฟนเกา่ยังบไ่ด ้เจา้บเ่ต็มใจ ยา่นเขา ล าเพลนิ วงศกร;โตโน่ ภาคนิ ค าวลิยัศกัดิ์ √

2 รับค าขอโทษเป็นเงนิสดเทา่นัน้ พร จันทพร;เนย ภัสวรรณ X

3 หยดุเวลาไวต้รงนี้ไดบ้่ บอ่ยากใหด้วงตะเว็นฟ้าวตกจากฟ้า ตา่ย อรทัย √

4 คนในความลบั อา้ยกะฮูโ้ตดอียู่ตลอดเวลา ตัง้เเตเ่ขา้มา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

5 วอนหลวงพอ่รวย มนตแ์คน แกน่คนู X

6 ยังโสดไหวอยู่ อายกุะซาวปีแลว้เดอ้ ถกืตั๋วเป็นหยังสแินม แพ็กกี ้สกลนรี √

7 นับหนึง่บถ่งึไส มแีตจ่ดุเริม่ตน้ แตบ่ม่สีน่สหิยา่งไปฮอด เบนซ ์เมอืงเลย √

8 กอดลม ศาล สานศลิป์;ปรชีา ปัดภัย X

9 คดิฮอดจังภลูงักา งอยหนิสามวาฬ บงึกาฬแดนงาม คดึฮอดคน เวยีง นฤมล √

10 กูห้วัใจฉันหน่อย (ล.กูภั้ยหวัใจสู)้ กวนประสาทอหิล ีทกุๆททีีเ่จอ เฮ็ดให ้ เตา๋ ภศูลิป์;ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

11 ยังฮกัไผอกีไดบ้่ ดกีรทีีเ่ทลงแกว้ บอกอา้ยเทแลว้บเ่อาโซดา มนตแ์คน แกน่คนู;มนีตรา อนิทริา √

12 สมิาฮกัหยังตอนนี้ เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บห่วงบห่า ตา่ย อรทัย √

13 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่วา่ หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบไ่หว ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

14 สญัญาน ้าตาแม่ คอืจังบาปขีช่า้งสบูยา เขา้มาย า่ใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

15 สาวเฒา่มักบา่วส า่นอ้ย ร าไพ แสงทอง X

16 ผูห้ญงิหลายมอื อกหกัมาน ้าตาพังหยา่ว อกีแลว้เรา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

17 กคูอืลกูทุ่ง อมัพร แหวนเพชร X

18 เรวัตตะฮกันะลลีาวดี อา้ยฮกัเจา้อหีล ีลลีาวดนีอ้งฮกัอา้ยบ่ เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

19 อหิลา่ฮกัอา้ยเดอ้ กระติ๊บ สรุางคนา X

20 นอ้งมาสง่ทางCover เสน้ทางเพนิใหเ้ฮาหยดุฮกัไวส้ า่นี้ เบลล ์นภิาดา √

21 รอ้งไหไ้ดไ้หม แซค็ ชมุแพ X

22 ชดุลา้งใจ ขอ่ยอยู่ผูเ้ดยีวบไ่ด ้หวัใจสขิาดลงป๊ัดปั ล าเพลนิ วงศกร;มอส ค าหมากบนิ √

23 แฮงกรรม คะแนน นัจนันท์ X

24 ฮกัอยู่ ฮกั..ทีแ่ปลวา่บฮ่กัแลว้ ฮกั..ทีแ่ตกคอื เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

25 งิว้ตอ่งตอ้นฮ าฮอนผูบ้า่วเกา่ ยาอา้ยเอย อา้ยผูเ้คยเป็นแฟนเคา้ เวยีง นฤมล √

26 เสีย่งตานอ้ย อี๊ด โปงลาง X

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

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

29 ชาตหินา้ฮกัอา้ยเดอ้ ดกึดืน่เดอืนบแ่จง้ บม่แีสงทีส่วา่ง มนตแ์คน แกน่คนู √

30 แฟนเขาผูส้าวอา้ย เป็นแฟนเขาละ่นอ้นอ้ง ผูส้าวเกา่ชาย ล าเพลนิ วงศกร √

31 ค าแพง แซค็ ชมุแพ X

32 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภัย X

33 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

34 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้า่อา้ยทิง้ไป กะฮูว้า่อา้ยอยู่น าเขา ตา่ย อรทัย √

35 ถิม่อา้ยไวต้รงนี้ละ่ เจา้เมอืยบน่อ้ทีต่อ้งฝืนทน ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

36 อา้ยฮกัเขา ตอนเจา้บฮ่กั อา้ยฮกัเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

37 เรวัตตะลาฮกั ก าแพงสงูเพยีงฟ้า ลลีาวดอีา้ยขว้มบไ่หว เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

38 นะจะ๊พอ่ม_ึสิ พร จันทพร;จุ๊บแจง เจนจริา X

39 ขดีอนัตราย ออย แสงศลิป์ X

40 โรคซมึเหลา้ บอ่ยากเหลอืเศษซากความฮกั ใหอ้กุอั่ง ล าเพลนิ วงศกร √

41 เจ็บส า่ฟ้า เห็นวา่ฮกัส า่ฟ้า กะสใิหอ้า้ยเจ็บส า่ฟ้า เน็ค นฤพล √

42 อา้ยดใีจน าเดอ้ กดหวัใจคนแรก คอมเมน้ตเ์ป็นคนแรก เบนซ ์เมอืงเลย √

43 สมน ้าหนา้เจา้ของ เรือ่งของเฮากะฮูว้า่จบไปแลว้เด ้ใจมันยัง ตร ีชยัณรงค์ √

44 บฮ่กักะใหห้ลโูตน คนบฮู่จั้กกนัรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

45 ไมใ่ชแ่ฟนท าแทนไมไ่ด ้ ก็อยากดแูลใหม้ากกวา่นี้เหลอืเกนิ ตั๊กแตน ชลดา √

46 จากไปอยา่งสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพือ่ดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

47 บกัแตงโม โอ.้.นัน้มันบกัแตงโม โอ.้.นัน้มันบกั วงฮนัแนว X

48 หอ่หมกฮวกไปฝากป้า มือ้นี้เฮยีนขอ่ยเพิน่ไปประสาฮตีฮอย ล าเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ √

49 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

50 แฟนเก็บ อยา่ใหใ้ครรูว้า่เราคบกนั คอืค าทีเ่ธอ ตั๊กแตน ชลดา √

51 ทบ.2 ลกูอสีาน ตอ้งจากบา้นนา ถกูเกณฑเ์ขา้มากรมทหาร ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

52 กนิขา้วหรอืยัง กนิขา้วแลว้ยัง ก าลงัเฮ็ดหยังนอ้อา้ย ตา่ย อรทัย √

53 ปรญิญาใจ ไดฮ้กักบัอา้ยเหมอืนใจไดป้รญิญา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

54 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

55 ตรงนัน้คอืหนา้ที ่ตรงนี้คอืหวัใจ เซาฮกัละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

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

57 จีห่อย โอเ่ด เพือ่นเอย่ คอืดงัเคยกนันัน้ พ ีสะเดดิ √

58 O.K.บอ่า้ย จักแมน่ลมอนัใด พัดหอบเอาอา้ยมาให ้ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

59 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

60 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แวบ๊เดยีวแคด่ ูก็ท าใหรู้ว้า่เธอนะ หญงิล ีศรจีมุพล √

ร ายชือ่อลับัม้เพลง

ปร ะจ าเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2565
หมำยเหต ุ* : เอกสำรฉบบันีไ้มส่ำมำรถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธิไ์ด ้
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MP3 100 เพลงสตรงิ "ฮติสดุปงั" (Prom TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265037 ท าซ า้

วันทีว่าง 11/8/2565 1 กรรม ทีรั่ก มอีะไรในใจหรอืเปลา่ ท าไมเธอ นครนิทร ์กิง่ศกัดิ์ √

2 ซอ่นกลิน่ ลมออ่นพัดโชยมา น ้าตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี่ √

3 เรา เนิน่นานทีเ่รามองตากนั ในแววตาคูนั่น้ COCKTAIL √

4 ยังคง อยากจับมอืเธอมาวางไวต้รงหวัใจ ในวันที่ POTATO √

5 ดวงจันทรก์ลางวัน(Aftermoon) ดวงจันทรใ์นยามกลางวัน อาจจะมองไมเ่ห็น GETSUNOVA;วโิอเลต วอเทยีร์ √

6 ใหน้านกวา่ทีเ่คย เพราะเชือ่วา่เขามจีรงิ แตก็่ไมรู่เ้ขา แพท Klear;ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

7 ยิง่คดิ ยิง่คดิถงึ เราก็โทรคยุกนัทกุวัน ถา้อยากมองเห็นหนา้ พลพล √

8 พรบิตา x STAMP ทกุครัง้ทีรู่ว้า่ดาวตก ทัง้โลกจะมองขีน้ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);อภวิัชร ์เอือ้ถาวรสขุ √

9 ไมแ่กต่าย ถงึวันหนึง่ ไมม่ใีครจะคา้นเวลา ตอ้ง BODYSLAM;Joey boy √

10 ชวีติทีม่ชีวีติ ท าไมเราตอ้งเดนิ ตาม ทางเหมอืนกบัใคร GETSUNOVA √

11 มผีลตอ่หวัใจ นนท ์ธนนท์ X

12 Good Morning Teacher ครัง้นัน้ฉันมเีธอทีเ่ป็นคนสอน ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

13 นอนไดแ้ลว้ (Sleep now) ฟักกลิง้ ฮโีร;่The TOYS X

14 มันเป็นใคร I Alright POLYCAT X

15 โทษทีเ่อาแตใ่จ Nothing I can say เป๊ก ผลติโชค อายนบตุร √

16 ภาวนา พรอ้มเดนิจากไปพรอ้มแลว้ เตรยีมใจ MEYOU √

17 หลบันรัินดร์ ตืน่ลมืตาขึน้มา ฟ้ืนขึน้จากความฝัน 25 Hours √

18 อยู่ตรงนี้เสมอ หากเธอตอ้งเหนื่อย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

19 อยา่พดูเลย(ดกีวา่) ใครทีเ่คยบอก วา่รักซึง้ใจจนวันนี้ ใครที่ Sweet Mullet √

20 กลวัวา่ความคดิถงึของฉันจะท ารา้ยเธอจบ จบมาเนิน่นาน เจ็บมาเทา่ไหร่ และ LOMOSONIC √

21 20 ตลุา SILLY FOOLS (วงใหม)่ X

22 ครึง่ฝัน DAX ROCK RIDER X

23 เกลยีด พยายามจะลมืทกุๆเรือ่งราว The Yers √

24 ภาพจ า จากวันนัน้ทีเ่ธอผา่นมา โชคชะตาใหเ้รา ปองกลู สบืซึง้(ป๊อป) √

25 ไมไ่หวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมือ่เธอยนืยันออกมาวา่ บอย Peacemaker √

26 อยากใหเ้ธอเจอคนแบบเธอ อยากใหท้รมานเจ็บปวด จนลกึซึง้ จนเขา้ใจ ออ๊ฟ ปองศกัดิ ์รัตนพงษ์ √

27 ไมรู่ใ้ชเ่ธอไหม ตืน่ลมืตาขึน้มาทกุวันตอ้งพบเจอ วา่ตวัเอง พัดชา เอนกอายวุัฒน์ √

28 เพิง่รูต้วั โลกจะแตก ในวันแรกทีเ่ธอบอกเลกิกนัไป มาตงั ระดบัดาว √

29 ความเจ็บปวด cover ใครคนทีเ่คยรูใ้จ รอยยิม้ทีเ่คย ดวิ อรุณพงศ ์ชยัวนิติย์ √

30 เมือ่วาน ผูค้น ตา่งบอกฉันก็บอก วา่มันนานแลว้ โอต๊ ปราโมทย์ √

31 เราไมรู่จั้กกนั เธอไมรู่จั้กฉัน เราไมรู่จั้กกนั ลลุา √

32 เทา่ไหร่ไมจ่ า (ละครบาปรัก) เคยเจ็บเคยเสยีใจมาเทา่ไหร่ ฉันลมืไป แพรว คณติกลุ เนตรบตุร √

33 รองเทา้เกา่ I OLD STUFF TATTOO COLOUR X

34 ร(W8) จนี กษิดศิ X

35 เขยีนไวข้า้งเตยีง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลกึๆ อยู่ลบัๆ PARADOX √

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

37 แพท้าง ท าไมเธอตอ้งยิม้ ทกุททีีเ่ดนิสวนกนั LABANOON √

38 รักในมหานคร กทม.จอ้งมองฉัน เหงาเพยีงล าพัง อพารต์เมนตค์ณุป้า √

39 ฟัง ฉันไดย้นิเสยีงเธอ ถามผูค้นมากมาย Sin;สนุสิา สขุบญุสงัข(์ออ้ม) √

40 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท์ √

41 นี่แหละความรัก (This is Love) เหมอืนวา่โลกหมนุเร็วทัง้ทีไ่มม่อีะไร เป๊ก ผลติโชค อายนบตุร √

42 เพราะเธอ เพราะวา่เป็นเธอ เพราะวา่เธอคอืลมหายใจ สพุล พัวศริรัิกษ์ (เบล);ปนัดดา เรอืงวฒุิ √

43 เธอมฉัีน ฉันมใีคร บอกมาแลว้ ไดย้นิแลว้ ทีเ่ธอนัน้ DA endorphine √

44 ไมเ่ดยีงสา สง่ยิม้ใหค้วามทรงจ าดีๆ  ทีม่ใีหก้นั Big Ass √

45 สิง่ของ ฉันทีเ่คยโดนท ารา้ยมา ใจเหมอืนไมม่คีณุคา่ KLEAR √

46 เจ็บทีต่อ้งรู ้ เหมอืนวา่มบีางอยา่งทีข่าดหาย THE MOUSSES √

47 งานเตน้ร าในคนืพระจันทรเ์ต็มดวง ในคนืทีเ่ราจอ้งมองตาสบกนั เหมอืนฉัน COCKTAIL √

48 แสงสดุทา้ย (น่ังเลน่ Version) รอนแรมมาเนิน่นานเพยีงหนึง่ใจ BODYSLAM √

49 วันทีไ่ดค้ าตอบ วันทีโ่ชคชะตาไมอ่ยู่เคยีงขา้งเรา วันที่ บอย Peacemaker;ไมค ์ภริมยพ์ร √

50 ไมต่า่งกนั 25 Hours X

51 นี่แหละความรัก (This is Love) เหมอืนวา่โลกหมนุเร็วทัง้ทีไ่มม่อีะไร เป๊ก ผลติโชค อายนบตุร √

52 ซอ่นกลิน่ ลมออ่นพัดโชยมา น ้าตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี่ √

53 วชิาตวัเบา อยู่บนโลกใบเกา่ จมกบัความปวดรา้ว คนืและ BODYSLAM √

54 อยู่ตรงนี้เสมอ หากเธอตอ้งเหนื่อย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

55 ตดิตลก เป็นแคค่นทีท่ าใหเ้ธอหวัเราะเสมอ คนที่ โอต๊ ปราโมทย์ √

56 มผีลตอ่หวัใจ นนท ์ธนนท์ X

57 อยา่บอก ไมจ่ าเป็นตอ้งอธบิายอะไร ก็ได ้เก็บค าพดู ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

58 ไมเ่กีย่วกบัเธอ ถามวา่ฉันสบายดเีหรอ เธอจะใหต้อบเธอ นวิ นภัสสร ภธูรใจ;จิว๋ ปิยนุช เสอืจงพรู √

59 คนกลางคนื ทีต่รงฉันยนืตรงนี้มันมดืมน ผูค้นเขา้มา เสาวลกัษณ์ ลลีะบตุร(แอม) √

60 เพลงนี้เกีย่วกบัความรัก เพลงนี้เกีย่วกบัความรัก มันเกีย่วกบั Retrospect √

61 นอนไดแ้ลว้ (Sleep now) ฟักกลิง้ ฮโีร;่The TOYS X

62 มแีฟนแลว้ เธอก็มคีนของเธอ เราก็อยากจะมเีธอ ไมต่อ้ง ปราโมทย ์ปาทาน;จริายทุธ ผโลประการ √

63 ใจเย็นเย็น เมือ่กอ่นไมเ่ป็นไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

64 ใครคอืเรา Who we are from the star ใครก าหนด BODYSLAM √

65 เธอเปลีย่นไป(Cover) มันเกดิอะไรในใจระหวา่งเรา บอย Peacemaker √

66 เทา่ไหร่ไมจ่ า เคยเจ็บเคยเสยีใจมาเทา่ไหร่ ฉันลมืไป POTATO √

67 ไมอ่ยู่ในชวีติแตอ่ยู่ในหวัใจ กวา่จะผา่นจะพน้วันเวลา ทีจ่ะยอมรับ ลลุา √

68 Good Morning Teacher ครัง้นัน้ฉันมเีธอทีเ่ป็นคนสอน ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

69 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท์ √
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70 กอ่นฤดฝูน The TOYS X

71 รองเทา้เกา่ I OLD STUFF TATTOO COLOUR X

72 หนึง่คนื ฉันก็แคเ่หงา ไมไ่ดต้อ้งการใคร ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

73 ภาพจ า จากวันนัน้ทีเ่ธอผา่นมา โชคชะตาใหเ้รา ปองกลู สบืซึง้(ป๊อป) √

74 จบไมพ่รอ้มกนั เธอไดเ้ดนิเลยจดุนัน้ไป ออ๊ฟ ปองศกัดิ ์รัตนพงษ์ √

75 ใครเจ็บกวา่ ETC X

76 ทานขา้วกนัไหม หวิไหม ทานอะไรมาหรอืยัง ถา้ยัง พลพล √

77 เอาไวค้อ่ยคยุ (ttyl) GLISS X

78 อยากใหรู้ว้า่เหงา(Cover) แคเ่พยีงหลบัตาเมือ่ไร ก็มแีต่ หนุ่ม กะลา √

79 ฉันก็คง... เมือ่ความรักตอ้งอ าลาความเจ็บช า้มาเป็น LABANOON √

80 เงาของเมือ่วาน เห็น แตม่ันยังไมเ่ขา้ใจ แตเ่รือ่งบาง COCKTAIL √

81 เหมอืนในวันเกา่ ฉันพรอ้มเดนิทางแลว้ เสือ้ผา้กบัรองเทา้ KLEAR √

82 จดหมายจากวันวาน ผา่นมาเนิน่นาน แตก็่ไมน่าน.. PARADOX √

83 ไมม่เีธอไมต่าย ตอนนี้มเีพยีงแคเ่รามสีองคนเทา่นัน้ แกม้ วชิญาณี เปียกลิน่;Two Pee √

84 ปลอ่ย (Miss) Clockwork Motionless X

85 ความออ่นแอ (FEELING) ความผกูพัน ไมอ่าจฉุดรัง้สองเรา LOMOSONIC √

86 ใหไ้ปไมเ่คยพอ ไมไ่ดเ้ตรยีมตวัไวเ้พือ่รอวันนัน้ Cookie Cutter √

87 คนืสดุทา้ย (หา้มใช)้ PARATA X

88 ผูต้อ้งหา x Labanoon แคต่วัคนเดยีว ไมต่ายละ่มัง้ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);LABANOON √

89 บทสดุทา้ย ตา่งก็เคยผดิหวังในรักมา เคยหลบัหหูลบัตา Bankk Ca$h;DA endorphine √

90 คดิถงึจัง (มาหาหน่อย) Hello ตอนนี้ท าอะไรอยู่ อยู่กบัใคร ทีไ่หน โอต๊ ปราโมทย์ √

91 รูด้วีา่ไมด่ี ฉันแคค่นทีเ่ธออาจมองไมเ่ห็น ฉันแคค่นที่ GETSUNOVA;YOUNGOHM √

92 ฉันคนเดยีวทีรู่ ้ Musketeers X

93 แบตส ารอง (POWER BANK) ไมเ่ป็นไร ถา้เธอยังไมเ่ลอืกฉัน บอย Peacemaker √

94 ภักดี Polycat X

95 ลบ (Delete) Acoustic Version คนืนี้มันชา่งเงยีบงัน แตใ่นหวัใจฉัน จน่ีา ด ีณัฐชา เดอซซูา่;Diamond √

96 ระยะหา่ง แม็กซ ์เจนมานะ X

97 ตราบชวีติจะหาไม ่(Acoustic Version) ชาต ิสชุาต ิ(The Voice) X

98 เหตผุลของการจากลา รูด้วีา่ตอ้งจบ รูด้วีา่ตอ้งจาก หนอยแน่ วลิลิล ์ศริะธนนิทฉั์ตร √

99 ฟัง ฉันไดย้นิเสยีงเธอ ถามผูค้นมากมาย Sin;สนุสิา สขุบญุสงัข(์ออ้ม) √

100 สบายดหีรอืเปลา่ 2017 สบายดหีรอืเปลา่ ขา่วคราวไมเ่คยรู ้ Thaitanium √

MP3 100 เพลงลกูทุง่ "ฮติสดุปงั" (Pr TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265036 ท าซ า้

วันทีว่าง 11/8/2565 1 ค าแพง แซค็ ชมุแพ X

2 คูค่อง กอ้ง หว้ยไร่ X

3 บญุผลา บน่่าเซือ่เนาะวา่เฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

4 ค าวา่ฮกักนั มันเหีย่ถิม่ไส อา้ยบอ่ยากเชือ่สายตา วา่ภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

5 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลวา่หยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลีย่นไป ตา่ย อรทัย √

6 ถิม่อา้ยไวต้รงนี้ละ่ เจา้เมอืยบน่อ้ทีต่อ้งฝืนทน ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

7 เจ็บละเนาะ เพชร สหรัตน;์เอ มหาหงิค์ X

8 แผน่ดนิไหวในใจอา้ย ตา้ร ์ตจว. X

9 ไมอ้อ่ยไฟ คูแ่ฝดโอเอ X

10 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

11 ผูส้าวขาเลาะ ล าไย ไหทองค า X

12 ปลอ่ยน ้าใสน่านอ้ง เพชร สหรัตน;์แพรวพราว แสงทอง X

13 กลบัค าสาหลา่ ค าสัน้ๆ ทีค่วามยาวมันบถ่งึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

14 คอยนอ้งทีช่อ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหวัใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

15 I.C.U.(ไอ.ซ.ีย)ู คูแ่ฝดโอเอ X

16 ไปตอ่หรอืพอส า่นี้ อาม ชตุมิา X

17 โยนใจใหห้มากนิ ฮกักนัมาตัง้โดน บค่ดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตั๊กแตน ชลดา √

18 บฮ่กักะใหห้ลโูตน คนบฮู่จั้กกนัรถเสยีขา้งทางอา้ยยังไปชว่ย กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

19 รักแทบ้ไ่ดแ้ปลวา่โง่ ผดิมากไหมทีรั่กเขาจนหมดใจ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

20 ฝากพรุ่งนี้ไวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้ว่า่..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทัย √

21 รัว้ของชาต ิสขิาดใจ ตา้ร ์ตจว. X

22 รักไดค้รัง้ละคน เชือ่ใจไดค้นละครัง้ ขอโทษท าไม เมือ่ใจเธอนัน้ไมรู่ส้กึผดิ ตั๊กแตน ชลดา √

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

24 โทรมา ณ บดัNOW หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

25 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีมุพล √

26 ไสวา่สบิถ่ ิม่กนั กอ้ง หว้ยไร่ X

27 คนทีใ่ชไ่ดแ้คม่อง แคค่ดิถงึเธอ ก็เหมอืนลว่งเกนิมากไป ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

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

29 บอ่ยากเจอหนา้คูก่รณี เธอบต่อ้งมาทักแคอ่ยากถามวา่เป็นยังไง มนตแ์คน แกน่คนู √

30 ฮกัเจา้จนตาย เพชร สหรัตน์ X

31 นาทง่นอ้ย ถา้หากเบิง่วา่เขานัน้บแ่มน่ คนสฝิาก ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุ่งทอง;กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

32 อาลยับวัเขยีว อา้ยเหงา...เหมอืนขา้วขาดฝนตน้เหีย่ว ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

33 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

34 เขาขอไลน ์อา้ยขอลา เฝ้าสง่ไลนพ์า่ยรักฝากใหเ้ธอ มนตแ์คน แกน่คนู √

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

36 ปัดโทะ! หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

37 นายรอ้ยหนา้ลฟิต์ ท างานแกรมมีแ่ตม่หีนา้ทีเ่ป็นยาม ไมค ์ภริมยพ์ร √

38 ไมม่ขีอ้แมต้ัง้แตเ่ริม่ตน้ สบิถ่ามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

หนา้ 3/8



39 บอกรัก..แตบ่รู่ส้กึวา่รัก บใ่กลบ้ไ่กล แตเ่หมอืนหายไปจากชวีติ ตา่ย อรทัย √

40 เปลีย่นความตัง้ใจของนอ้งไดบ้่ ขณะทีอ่า้ยอา่นขอ้ความนี้ นอ้งไดม้า ศริพิร อ าไพพงษ์ √

41 น ้าตาบกัหนา้โง่ เดน่ชยั วงศส์ามารถ X

42 เกดิมาเพือ่ฮกัอา้ย อยากสถิามหวัใจเจา้ของ เป็นหยังตอ้งทน กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

43 ยา้นเขาซงัอา้ย แพรวพราว แสงทอง X

44 ตรงนัน้คอืหนา้ที ่ตรงนี้คอืหวัใจ เซาฮกัละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

45 ของหมัน้เป็นของขวัญ สรอ้ยทองเสน้นี้เก็บเงนิสามปีจงึได ้ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

46 ค าวา่จบพดูเบาๆ ก็เจ็บ เตรยีมจะไปแลว้ใชไ่หม ก็เห็นเธอ ตา่ย อรทัย √

47 คนก าลงันอ้ยใจ เธอไมเ่หมอืนเกา่แตอ่ยากใหเ้ราเหมอืนกอ่น เอิน้ขวัญ วรัญญา √

48 ไมใ่ชแ่ฟนท าแทนไมไ่ด ้ ก็อยากดแูลใหม้ากกวา่นี้เหลอืเกนิ ตั๊กแตน ชลดา √

49 ชวีติดี๊ดี จ๊ัด จา้ ดา ดดั จัด จ๊ัด หญงิล ีศรจีมุพล √

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

51 ค าเวา้สูข่วัญ เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √

52 วันทีบ่ม่อีา้ย ฟ้าเอย๋ มไีวเ้ฮ็ดหยัง ถา้อา้ยบน่ั่ง ตา่ย อรทัย √

53 เอิน้ชือ่เขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

54 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

55 ฮกัเจา้เบดิใจ เบ็น ศรัณยู X

56 สเตตสับเ่คยเปลีย่น โพสตฮ์กัเจา้มือ้ละ่สีห่า้เทอื บเ่คยเบือ่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

57 ขอฮกัอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลีย่นใจอา้ย ตา่ย อรทัย √

58 ไปฮกักนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอืน่ ทีไ่ดแ้ตย่นืแนม ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

59 อา้ยฮกัเขา ตอนเจา้บฮ่กั อา้ยฮกัเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

60 นอ้งฮกัเขา ตอนอา้ยบฮ่กั นอ้งฮกัเขาตอนใด ๋มันจกุเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

61 I.C.U.(ไอ.ซ.ีย)ู คูแ่ฝดโอเอ X

62 เจ็บบพ่อตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

63 ใจบาง มอส รัศมี X

64 มักอา้ยหลายเดอ้ เฮ็ดตาสมัตาหวานหลอกลอ่ใหน้อ้งตายใจ กวาง จริพรรณ X

65 เจา้ตั๋ววา่ฮกัอา้ย บต่อ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าค าอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

66 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อยา่...อยา่มาเวา้เถาะวา่ยังคอืเกา่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

67 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้า่อา้ยทิง้ไป กะฮูว้า่อา้ยอยู่น าเขา ตา่ย อรทัย √

68 ร าคาญกะบอกกนัเดอ้ ทีอ่า้ยทักหา อยากใหเ้จา้ฮูว้า่ ล าเพลนิ วงศกร √

69 คนตอบบอ่ยู่ พดูบอ่อกยอ่นวา่ล าบากใจ ทีใ่ครเขาอยากให ้ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

70 ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ X

71 ทนความเจ็บบไ่หว คะแนน นัจนันท์ X

72 ไดส้ า่นี้บอ้ สใิหรั้บแตบ่ทเจ็บซั่นติ๊  ชาตนิี้เกดิมา เวยีร ์ศกุลวัฒน ์คณารศ √

73 ตวัชว่ยทีบ่ไ่ดเ้ชญิ ยัง..จะท าหนา้ทีฮ่กัอา้ย ถงึแมว้าระ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

74 ดอกคนูเสยีงแคน แลน่...แตร่เสยีงแคนดงัแลน่แตร่ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

75 บฮ่กับต่อ้งสงสาร หากอา้ยบฮ่กักะบต่อ้งหนักใจดอก มนตแ์คน แกน่คนู √

76 ถิม่อา้ยไวต้รงนี้ละ่ เจา้เมอืยบน่อ้ทีต่อ้งฝืนทน ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

77 ฮกัแพงกนัเดอ้ จักสเิวา้สวิาสหิาค าได ๋มาตอบแทนหวัใจ ไมค ์ภริมยพ์ร √

78 นลินัดอน คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวัน ตา่ย อรทัย √

79 รถไฟรางคู่ เนาะนอ้งเนาะ นอ้งเนาะ นอ้งเน๊าะ มนตแ์คน แกน่คนู √

80 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

81 ยังใหห้น่อยไปอกีบอ้ อยากหอมแกม้กะใหแ้ลว้ อยากเฮ็ดหยังกะให ้ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

82 ใหต้ายไปกบัใจ ฝนจะตกฟ้ายังสง่ขา่ว ใหเ้มฆเทาๆ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

83 ทอ่งไดท้กุค า จ าไดท้กุครัง้ ตัง้แตม่ือ้ ทีอ่า้ยบอกฮกั ก็ปานอา้ยปัก เอิน้ขวัญ วรัญญา √

84 จากไปอยา่งสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพือ่ดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

85 เป็นเจา้คอืเกา่ แซค็ ชมุแพ X

86 อยา่โพสตห์าเขาดูห๋ลาย คะแนน นัจนันท์ X

87 สอ่งเฟส เตะ๊ ตระกลูตอ X

88 มงึเป็นบา้ติ มงึเป็นบา้ตบิกัหวัใจ สฮิกัเขาไปใหไ้ด ้ ล าเพลนิ วงศกร √

89 สอ่หลอ่แสแ่หล่ มือ้นี้เซง็เซง็เซง็ มาหาฟังเพลงฮา้นเกา่ ตั๊กแตน ชลดา √

90 หอ่หมกฮวกไปฝากป้า มือ้นี้เฮยีนขอ่ยเพิน่ไปประสาฮตีฮอย ล าเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ √

91 โทรหาแหน่เดอ๊ โทรหาแหน่เดอ๊ จ าเบอรโ์ทรนอ้งไดบ้่ ตา่ย อรทัย √

92 คอยนอ้งทีช่อ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหวัใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

93 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลวา่หยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลีย่นไป ตา่ย อรทัย √

94 เบดิแลว้บอ้...ฮกั เคยโพสต ์เคยแท็ก ถงึนอ้งอยู่ประจ า ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

95 ฝนฮวยดอกจาน(Cover) ฝนฮวยดอกจาน ทุ่งนาบา้นเฮา กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

96 ตั๋วใหค้ดึฮอด อา้ยคงบฮ่กันอ้งอยา่งจรงิใจ สิง่เวา้กนั ตร ีชยัณรงค์ √

97 รูว้า่เขาหมดใจ...ท าไมยังฮกัเหลอืเกนิหาเศษความจรงิใจ จากแววตา เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

98 ผูบ้า่วนนิจา มือ้สมิากะมา มือ้สหิายกะหาย ตา่ย อรทัย √

99 มแีฮงใจ แคอ่ยากไดย้นิค าวา่ฮกัเธอสเิบือ่กนับน่อ้ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

100 ขีค้า้นเจ็บ จดุจบของคนหลายใจ สดุทา้ยคอืบเ่หลอืไผ ล าเพลนิ วงศกร √

MP3 BIG HITS VIRAL HITS TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265050 ท าซ า้

วันทีว่าง 11/8/2565 1 TASTE ME เธอ เธอชอบพดูเลน่กนั แตว่า่ฉันมันคดิจรงิ LAZ1 √

2 โคโยตี้ ดไูดเ้พยีงแคต่าแตม่อือยา่ตอ้งป้องปิดความ Taitosmith Feat. Milli √

3 ฉันจะฉาปเธอ (CURSE) bamm X

4 ถา้เราเจอกนัอกี (Until Then) จากวันนัน้ ทีเ่ธอไดไ้ปจากฉัน ไมรู่เ้ธอ Tilly Birds √

5 คนหรอืไมโครเวฟ (Microwave) Bell Warisara X

6 เพลงทีไ่มม่ใีครฟัง เคยมเีธอเทา่นัน้ ทีเ่ป็นคนทีฟั่งเพลง ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

7 ถา้รูอ้ยา่งนี้ สดุทา้ยแลว้เธอก็ไปจากกนั ตามชวีติทีต่อ้ง Big Ass √
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8 เสแสรง้ ( Pretend ) ทีเ่ธอท าแคเ่สแสรง้ แกลง้ท าเป็นรักฉัน Paper Planes; Moon √

9 สง่เธอออกไป ลมืฉันไปเถอะ อยา่จ าฉันเลย สงสารฉันบา้ง COCKTAIL √

10 Rocket Festival (สญัญาเดอืนหก) โอ ้ฮะ โอ โอเ้จา้ดอกสะแบง พอถงึปลายแลง้ ภวูศษิฐ ์อนันตพ์รสริ ิ(โจอี)้ √

11 เดอืนหงาย คนืเดอืนหงาย มันท าใหอ้อ่นไหว คดิถงึคน พลพล;JOEY √

12 รูเ้อง อยา่ปลอ่ยใหต้อ้งมารูเ้องส ิมันเจ็บจนทนไม MEYOU √

13 เกนิตา้น (Too Cute) PiXXiE X

14 ถา้เธอไมไ่ดค้ดิอะไร ในบางครัง้ เหมอืนเธอท าวา่เธอนัน้แคร์ บมู THE STAR IDOL √

15 กลบักอ่นนะ (GOOD BYE) INK WARUNTORN X

16 ฉันคอืดวงจันทร์ ดวงดาวมากมายพร่างพราวอยู่บนทอ้งฟ้า แต่ Monica √

17 ผดิกตกิา อยา่โกรธเลยนะก าลงัพยายามหา้มใจ KIN √

18 แลว้แตด่าว (ซรีีส่ ์แลว้แตด่าว) อาจจะดไูมแ่ครแ์ละนิง่ไป เป็นเหมอืนกบั จงุ อาเชน √

19 ทอ้งฟ้ากบัแสงดาว Star&Sky ไมม่ใีครบนโลกนี้ ทีเ่กดิมาไดเ้จอกบัรัก หลยุส ์ธณวนิ √

20 Last Love ไมใ่ชท่กุคนทีพ่รหมลขิติจะเมตตาสง่ความรัก Lazicon √

21 พงิ (ล.กระเชา้สดีา) / 03054301 มองมาทีฉั่นสกัหน่อยไดไ้หม นนท ์ธนนท์ √

22 รักฉันรเึปลา่ (ละครสเิน่หาสา่หร)ี เจอเรือ่งราวมากมายไมเ่คยเป็นแบบนี้ KLEAR √

23 ฟิลเตอร ์(ซรีีย่ ์รักไดไ้หม นายไมย่ิม้) ไดย้นิฉันไหม มสี ิง่ทีฉั่นตอ้งการจะบอก Fool Step √

24 ไมค่ดิจะลมื มองไปในหอ้งทีแ่สนวา่งเปลา่ทีเ่ธอเคยอยู่ Only Monday √

25 จ า มองกลบัไปในตอนทีเ่ธอยิม้มา เพยีงสบตา Bomb at Track;Pat Zweed n Roll √

26 ขาดเธอไมไ่ด ้(ล.หวัใจรักพทัิกษ์เธอ)ตอ่ใหเ้ดนิถงึฝันทีส่ดุไกล ตอ่ใหเ้จอสาย POTATO √

27 ฌนิ เคยกนิเคยนอนเคยท าอะไรก็อยู่ขา้งเธอ GETSUNOVA √

28 ลมืไดจ้รงิใชไ่หม บอ่ยครัง้ทีฉั่นมองเห็น เธอมอีาการ NUM KALA;สม้ มาร ีเออเจน ีเลอเลย์ √

29 ถา้เธอรักฉันจรงิ ฉันรูด้วีา่ทกุท ีทีเ่ธอมองมาทีฉั่น Three Man Down √

30 นักเลงเกา่ คกึคะนองกนัมากพอแลว้ อยา่ท าอยา่งนัน้เลย Taitosmith √

31 ไมม่มีติรแทห้รอืศตัรูถาวร ใครเลา่จะไปรู ้ความในใจของคนทัง้หมด COCKTAIL √

32 ฉันไมคุ่น้เคยกบัความเหงา (LONELLINESS)ฉันไมคุ่น้เคยกบัความเหงา เมือ่วันทีเ่ขา LOMOSONIC √

33 กลบัไปกอ่นไดไ้หม ชว่ยกลบัไปกอ่นไดไ้หม กลบัไปกอ่นไดไ้หม NUM KALA;Urboy TJ √

34 มเีพยีงน ้าตา ถงึคราว ทีต่วัฉันและเธอไมอ่าจจะฝืน Clockwork Motionless √

35 ปลอดภัย เธอชา่งดสูดใส และสวยงามเกนิใคร The White Hair Cut √

36 แสงหิง่หอ้ย ฉันมเีพยีงแสงน าทางแคป่ลายตดูหิง่หอ้ยนัน้ New Travelers √

37 ถกูเวลา จะถกูเวลาไหม คนืนี้มคีวามในใจจะระบาย The Yers √

38 นักซิง่เจา้น ้าตา (ROUTE11) วันทีส่ดใส แตห่วัใจฉันมดืมน มแีคเ่พยีง LOMOSONIC √

39 ยิม้แหง้ แกลง้ท าเป็นยิม้ แกลง้ท าเป็นเขนิ บอย Peacemaker √

40 มคีวามสขุมากๆ นะ เธอเป็นเชน่ไร หวังวา่จะสบาย ฉันก็เป็น Big Ass √

41 ก าหมัด กลายเป็นคนโง่ๆ  ทีถ่กูเธอหลอกเงยีบๆ Paper Planes √

42 ไดย้ัง ท าทกุอยา่งใหห้มดใจ ใหม้ากกวา่นี้ฉันก็ให ้ Fool Step √

43 เลกิกนัแลว้(แลว้ยังไง) วันนี้รักของเราตอ้งจบใชไ่หม I Hate Monday √

44 แคเ่พือ่นมัง้ (Just Friend?) ซรีีส่ ์แคเ่พือ่นครับ..ไมม่อีะไรมัง้ทีเ่ธอมองมาอยา่งนัน้ ใครๆก็ นนน กรภัทร ์เกดิพันธุ์ √

45 นี่เราก าลงัท าอะไรกนัอยู่ (Wrong?) วา่เลวตอ้งเลวแคไ่หน มแีคใ่จเรานัน้ทีม่ัน Fool Step √

46 ใตห้ลา้ (ละครใตห้ลา้) วันทีช่วีติเดนิทางมาถงึทางตนัของมัน Taitosmith √

47 พดูไมไ่ด ้ ขอบคณุทีเ่ธอยังหว่งใยฉัน ขอบคณุทีเ่ธอยัง POTATO √

48 ฆา่คนดว้ยมอืเปลา่ คนเราบทจะทิง้กนัไป ท าไมงา่ยลงทกุวัน Big Ass √

49 รักคนผดิ ยอมเป็นคนถกูทิง้ในวันทีเ่ธออยู่ขา้งเขา LABANOON √

50 เพือ่นเลน่ ไมเ่ลน่เพือ่น(Just Being ...)หยดุคดิแบบนี้ หยดุคดิเลย รูส้กึดทัีง้ที่ Tilly Birds;Milli √

51 ฝันถงึแฟนเกา่ ในกลางดกึคนืหนึง่ฉันฝันถงึเธอ ภาพเธอยัง Three Man Down √

52 พรอ้มยอมตาย เสยีงหวัเราะทีม่าจากความเสยีใจ ไมม่ใีคร The Yers √

53 Undo แคเ่สีย้วนาททีีไ่มทั่นหา้มใจ ปลอ่ยใจไป ป๊อป ปองกลู;Wonderframe √

54 ดงึดนั ฉันก็รักเธอมาตัง้นานแลว้ และก็รักเธอมาก COCKTAIL;ตั๊ก ศริพิร √

55 คอแหง้ ก็คอมันแหง้ ทีค่อมันแหง้เพราะเอาแตน่อน F.HERO;จะ๊ นงผณี √

56 เพือ่นสมัพันธ์ แคเ่พือ่นสมัพันธ ์ทีม่ันจะส าคญัแคต่อนเธอ ธันวา เกตสุวุรรณ(HYE) √

57 ระยะเพือ่น (socialdistancing) การเป็นเพือ่นทีแ่สนด ีไมไ่ดด้เีสมอไป HYE √

58 คนจรงิใจ ก็เป็นคนดทีีไ่มเ่คยลวงหลอกใคร COCKTAIL;ล าไย ไหทองค า;ปู่ จา๋น ลองไมค์ √

59 ฝนตกไหม ในคนืทีฝ่นโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี้ Three Man Down √

60 ความคดิถงึทีฉั่นไดเ้คยสง่ไปในคนืที่...ฝนตกอกีแลว้ คนืนี้คงหนาวกวา่คนืไหน Three Man Down;Tilly Birds √

CD Bird Thongchai Twenty Two TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565060 ท าซ า้

วันทีว่าง 18/8/2565 1 มากองรวมกนัตรงนี้ ถา้หากวา่ใครวังเวงฟังเพลงนี้อยู่ก็ออกมา ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

2 ล าไยลองกอง สิง่หนึง่ทีท่ าใหใ้ครตอ่ใครเดนิใจลอย ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

3 เพลงทีไ่มม่ใีครฟัง เคยมเีธอเทา่นัน้ ทีเ่ป็นคนทีฟั่งเพลง ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

4 เก็บ จับมอืกนัเพือ่บอกลา จับมอืกนัวา่เราตอ้ง ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

5 ใจบนัดาลแรง แรงบนัดาลใจ ไมผ่ดิทีเ่ธอ จะลา้จะเหนื่อย จะทอ้ จะแท ้ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

6 ฟ้อนทัง้น ้าตา ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

7 ฝนตกไหม ในคนืทีฝ่นโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี้ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

8 ทดลองใช ้ สวัสดคีรับเรามสี ิง่ดแีนะน าคณุ หวังไวว้า่ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

9 เก็บ (Acoustic Version) จับมอืกนัเพือ่บอกลา จับมอืกนัวา่เราตอ้ง ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

10 สกัวันตอ้งไดด้ี คนบางคนชวีติชา่งยากชา่งเย็น เรวัต พทุธนัินทน์;ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

MP3 ลกูทุง่ขวญัใจมหาชน ทมีอกหกั TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265049 ท าซ า้

วันทีว่าง 18/8/2565 1 รักควรมสีองคน พร จันทพร;เนย ภัสวรรณ X

2 โยนใจใหห้มากนิ ฮกักนัมาตัง้โดน บค่ดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตั๊กแตน ชลดา √

3 พืน้ทีทั่บซอ้น จนิตหรา พนูลาภ;กระตา่ย พรรณนภิา X
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4 แผน่ดนิไหวในใจอา้ย ตา้ร ์ตจว. X

5 ชดุลา้งใจ ขอ่ยอยู่ผูเ้ดยีวบไ่ด ้หวัใจสขิาดลงป๊ัดปั ล าเพลนิ วงศกร;มอส ค าหมากบนิ √

6 ตวัละครลบั กระตา่ย พรรณนภิา X

7 เจ็บจบจ า บต่อ้งปลอ่ยมอืออกจากเขา..กอดไวค้อืเกา่ ออยเลอร์ √

8 สมิาฮกัหยังตอนนี้ เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บห่วงบห่า ตา่ย อรทัย √

9 ถิม่อา้ยไวต้รงนี้ละ่ เจา้เมอืยบน่อ้ทีต่อ้งฝืนทน ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

10 ค าวา่ฮกักนั มันเหีย่ถิม่ไส อา้ยบอ่ยากเชือ่สายตา วา่ภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

11 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตัง้ใจจ า ตั๊กแตน ชลดา √

12 ร าคาญกะบอกกนัเดอ้ ทีอ่า้ยทักหา อยากใหเ้จา้ฮูว้า่ ล าเพลนิ วงศกร √

13 คนตอบบอ่ยู่ พดูบอ่อกยอ่นวา่ล าบากใจ ทีใ่ครเขาอยากให ้ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

14 บค่ดึ คนทีอ่ยู่ขา้งขา้ง มสีทิธิห์ยังแนบ่ แพ็กกี ้สกลนรี √

15 บต่อ้งขอโทษ จนิตหรา พนูลาภ;แบม ไพลนิ X

16 เมยีบไ่ดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบไ่ดใ้ส่ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

17 ไมอ้อ่ยไฟ คูแ่ฝดโอเอ X

18 เจ็บบพ่อตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

19 ตะดนไป่ ขั่นบเ่ห็นกบัตากะคงบเ่ชือ่วา่นอ้งตั๋วกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

20 สงัหารหมู่ SODA5 (โซดาไฟ) X

21 ผา่นมาแคใ่หจ้ า เธอแคเ่พยีงหลงทางอา้ยแคย่า่งเขา้มา กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

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

23 แพน็้อค ตา้ร ์ตจว. X

24 มงึเป็นบา้ติ มงึเป็นบา้ตบิกัหวัใจ สฮิกัเขาไปใหไ้ด ้ ล าเพลนิ วงศกร √

25 ผูบ้า่วเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

26 ยังคดิฮอด Prim Thanyarat;กระตา่ย พรรณนภิา X

27 ฮกัอยู่ cover ฮกั..ทีแ่ปลวา่บฮ่กัแลว้ ฮกั..ทีแ่ตกคอื แพ็กกี ้สกลนรี √

28 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

29 เบดิแลว้บอ้...ฮกั เคยโพสต ์เคยแท็ก ถงึนอ้งอยู่ประจ า ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

30 เจา้ตั๋ววา่ฮกัอา้ย บต่อ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าค าอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

31 สญัญาณอนัตราย แชตบอ่า่น ทักไปบต่อบ กะคงสบิส่ าคญั ตา่ย อรทัย √

32 มันเป็นยอ่นหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีวา่เจา้มผีูใ้หมแ่ลว้ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

33 ทนพษิบาดแผลไมไ่หว ดั่งกบัโดนมดีโกนกรดีลงกลางใจ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

34 เลกิเป็นคนรักของคนรา้ย ตา้ร ์ตจว. X

35 ผเีสือ้ใจรา้ยกบัดอกไมใ้จออ่น นี่เรารักกนั หรอืเพยีงแคฉั่นรักเธอ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

36 เจ็บก็ไดถ้า้อา้ยอยากจบ ตัง้แตฮู่ว้า่อา้ยแอบไปมเีขา นอ้งก็เฝ้า ตา่ย อรทัย √

37 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

38 หมอนขาด สาดผนืเกา่ วางไวส้า่..ปัญหาใจพักเอาไวก้อ่น ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

39 มันฮกัแตเ่จา้ฮูบ้่ ค ากะเลกิสองค ากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

40 อา้ยเขีย่นอ้งถิม่ บแ่มน่ลกูฟตุบอลแตน่อ้งกะโดนเขีย่ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

41 ตวัหนังสอืบม่เีสยีง ค าวา่เฮาสองคนเลกิกนัสา ฮกัทีค่บกนัมา เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

42 ไมร่อ้งไห ้ไมใ่ชไ่มเ่จ็บ เจ็บแคไ่หน ตอ้งยอมแคไ่หน ใครเขา ตา่ย อรทัย √

43 เอิน้ชือ่เขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

44 กอดคนนอกใจ บไ่ดโ้ดนหลอกแตถ่กูนอกใจ ถงึจับบไ่ด ้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

45 วัยอกหกั บเ่คยฮูจั้กดอกค าวา่ฮกั บเ่คยฮูจั้ก เวยีง นฤมล √

46 คอืเกา่ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

47 คยุเลน่ๆ จนิตหรา พนูลาภ;ศาล สานศลิป์ X

48 สอ่งเฟส เตะ๊ ตระกลูตอ X

49 หมาวัด ไดแ้ตถ่ามเจา้ของสมุือ้ วา่เฮาคอืเป็นคน ล าเพลนิ วงศกร √

50 คอยนอ้งทีช่อ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหวัใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

51 ตั๋วอา้ยเป็นคนสดุทา้ยไดบ้่ อยากรูใ้นใจเคยรักฉันไหม ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

52 คนหนึง่ฝากชวีติ อกีคนคดิไมซ่ือ่ ก็คดิวา่ใชท่ีส่ดุ จงึหยดุการมองหาใคร ตา่ย อรทัย √

53 ดกึหนิลงหว้ย ตา้ร ์ตจว. X

54 บน่่าเฮ็ดกนัดอก น่าสบิอกวา่จบ น่าสบิอกวา่เซาคบกนัโลด ตร ีชยัณรงค์ √

55 ขอยมืมาตดัใจ คนก าลงัลมืฮกัหวัใจอกหกัเสยีศนูย์ เจมส ์จตรุงค์ √

56 ยังใหห้น่อยไปอกีบอ้ อยากหอมแกม้กะใหแ้ลว้ อยากเฮ็ดหยังกะให ้ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

57 นอ้งฮกัเขา ตอนอา้ยบฮ่กั นอ้งฮกัเขาตอนใด ๋มันจกุเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

58 รูว้า่เขาหมดใจ...ท าไมยังฮกัเหลอืเกนิหาเศษความจรงิใจ จากแววตา ตา่ย อรทัย √

59 เสยีใจกีค่รัง้ ก็ยังเลอืกเธอ เหมอืนความเศรา้ จับเอาใจฉันไปขงั ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

60 บอ่ยากเจอหนา้คูก่รณี เธอบต่อ้งมาทักแคอ่ยากถามวา่เป็นยังไง มนตแ์คน แกน่คนู √

MP3 รวมเพลงลกูทุง่ไทบา้น อสีาน...ม่ TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0265007 ท าซ า้

วันทีว่าง 18/8/2565 1 คดิฮอดจังภลูงักา งอยหนิสามวาฬ บงึกาฬแดนงาม คดึฮอดคน เวยีง นฤมล √

2 มนตแ์คนล าซิง่ แฟนๆ ผมมนตแ์คนขอบอก วา่วันนี้ขอออกไป มนตแ์คน แกน่คนู √

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

4 ฮกัแพง (ล.ทายาทพันธข์า้วเหนยีว) ใหอ้ยู่ดมีแีฮง ใหฮ้กัแพงแบง่ปัน หญงิล ีศรจีมุพล;ล ายอง หนองหนิหา่ว;ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์√

5 คูก่ดั (ล.ผูใ้หญส่นัตก์ านันศร)ี ลิน้กบัฟันพบกนัทไีรก็เรือ่งใหญ่ ตร ีชยัณรงค;์ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

6 ฮกันอ้งตอ้งซิง่ ฮกันอ้ง..อา้ยตอ้งซิง่ซ ิง่ เฮ็ดมาดนิง่ ล ายอง หนองหนิหา่ว √

7 ไปรวยเอาดาบหนา้ โอย่..นอ้ ยอ้นความจนมาบบีเคน้ มนตแ์คน แกน่คนู √

8 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบส่น ฝนตกก็บแ่คร์ หญงิล ีศรจีมุพล √

9 นางฟ้าหนา้รถแห่ เสยีงกลอนสน่ัน หลงัคาสั่นตกึๆ ปลกุใจ เตา๋ ภศูลิป์ √

10 นอ้งยา่นลฟิตห์นบี โอโอโ่ฮะ๊โอล้ะหนอ...โอโ๊อล้ะหนอ... ดอกออ้ ทุ่งทอง;กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

11 ฝากซองกนิดองแฟน cover วา่มาเดอ้ มาเดอ มาเดอ้ขวัญเอย้ เวยีง นฤมล √

12 สง่ขา่วสาวเลย ลมพัดตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ศร สนิชยั √
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13 เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไป ล ายอง หนองหนิหา่ว √

14 เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ สมบรูณ์ ปากไฟ √

15 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีมุพล √

16 สาวใหญม่ักมว่น อายเุลขสีแ่ลว้แตเ่รือ่งแอวยังเด็ด ศริพิร อ าไพพงษ์ √

17 กอดแลว้บแ่ตง่ นอ้งโดนอา้ยกอด กอด กอด กอด กอด เวยีง นฤมล √

18 เกาหลขีีเ้มีย่ง ฮลัโหลๆแคน่ี้กอ่นเดอ้เธอ ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุ่งทอง;กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

19 จบีเอาสคิะ เขามแีมพ่อ่ไปขอเอาส ิท าเหมอืนของฟรี ล ายอง หนองหนิหา่ว √

20 สาวดจิติอล คดิฮอดกนับอ้ ขอเสยีงคนหลอ่แน่เดอ้จา้ หญงิล ีศรจีมุพล √

21 โสดแตใ่นเฟซ Like คอืมาหา Like แมน่ผูส้าวทางใด๋ สมบรูณ์ ปากไฟ √

22 เอือ้ยขีค้รา้น เอือ้ยเอย้นอ้งมแีนวสมิาสอ่นอ้งมคี าสมิา ดอกออ้ ทุ่งทอง;กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

23 คดึฮอดกอดบไ่ด ้ ค าถาม สดุฮอด อหียังคดึฮอดแตก่อดบไ่ด ้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

24 ฮกับไ่ด ้แตล่มือา้ยบล่ง ละ่ฮูแ้กใ่จ วา่การเป็นแฟนอา้ย เวยีง นฤมล √

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

26 ผูส้าวมักเวา้ผูบ้า่วขีค้ยุ อา้ยศรๆสฟ้ิาวไปไส ใหอ้อ้คยุน า ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุ่งทอง √

27 ลา้งจานในงานแตง่ งานแตง่เขาแซงแยง่เอาไปกอ่น กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

28 ขาขาวสาวล าซิง่ บญุบา้นเฮา มว่นแทน้อ้ พอ้กนั หญงิล ีศรจีมุพล √

29 บห่กัคา เวา้เรือ่งหมากไมม้ันก็มหีลายชนดิ แต่ ดอกออ้ ทุ่งทอง √

30 ผัวค ้าเมยีคณู ญ.เวา้เรือ่งผัวมาเออืมระอาเทงิเปิด สมบรูณ์ ปากไฟ;ล ายอง หนองหนิหา่ว √

31 พอปานกนั ช.ปากขึน้สหินสีหินจีม่ขึน้ละ่สหินสีหินี ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุ่งทอง √

32 สาวมอหนิขาว สาวมอหนิขาวปวดรา้วน ้าตานองหนา้ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

33 ทายาทเซยีงเหมีย่ง หละเรือ่งตั๋วสาวบม่ไีผเกนิอา้ย ดอกออ้ ทุ่งทอง √

34 บก่ลา้เจอ..ยา่นเผลอกอด ตอ้งจบจรงิจังทัง้ทีย่ังจรงิใจ เมือ่หนทาง ศริพิร อ าไพพงษ์ √

35 เมือ่ไหร่จะท ากบัฉันบา้ง เธอดสูดิ ูดคููน่ี้ส ิเขาเกาะเขาตดิ หญงิล ีศรจีมุพล √

36 เตน้หลดุเถยีด ดนๆจ่ังมงีานบญุ ขอขอบคณุเจา้ภาพ ศร สนิชยั √

37 หนุ่มโคโยตา้ หนุ่มนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบรูณ์ ปากไฟ √

38 หอยกิ๊บกี้ หอยกบิกี้ๆ กบิกีเ้ก็บหอยกบิกี้ๆ ล ายอง หนองหนิหา่ว √

39 หนชี า้มาล าซิง่ เตรยีมตวัพรอ้มหรอืยังคะทา่น เชคอนิ สม้ พฤกษา √

40 เทพธดิาปลารา้ (ละครเทพธดิาปลารา้)สาวบา้นนอกบา้นนา เอาตอ่นปลารา้ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

41 New Year เสยีแฟน แฮปป้ีนวิเยยีร ์คอืวันทีเ่สยีอา้ยไป เวยีง นฤมล √

42 หลอยฮกั เอาฮานี้ คอืหลอ่แท ้ๆ  ออ่นแอแ้ล ้ หญงิล ีศรจีมุพล √

43 อา้ยสบิเ่บือ่ ใหญล่ะ่เป็นแสเ่ป็นสาว ยังบม่ผีูบ้า่ว ล ายอง หนองหนิหา่ว √

44 คนเคยแลว้อยู่บเ่ป็น นี้ละนอ้เพิน่วา่ แนววา่ใจคนเอย ศร สนิชยั √

45 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลว้ท่ัวทอ้งนา ตน้เดอืนกมุภา เวยีง นฤมล √

46 จดุเทยีนเวยีนวน จดุเทยีนเวยีนวนเรามาหลายคนวนเอย๋ รวมศลิปิน √

47 ปลารา้ขาร็อก โอย..ละ่ไดย้นิเสยีงกตีารห์อนแลว้ของขึน้ พ ีสะเดดิ √

48 เฒา่หวังู เอา้มาๆซมีาชว่ยกนัทลีะ่มาชว่ยจับงู หญงิล ีศรจีมุพล √

49 บง่ดึ บต่าย ยังบต่าย เมือ่คนหมดใจ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

50 ยกซด ตกยามแลง ฟ้าก็แดงลมก็เอือ่ย เฮ็ดงาน พ ีสะเดดิ √

51 มอเตอรไ์ซคล์อ้เหีย้น มอเตอรไ์ซคล์อ้เหีย้น ทะเบยีน ศร สนิชยั √

52 ล าแคนคดิฮอดผูบ้า่ว บดันี.้..ขอจงฟังเอาถอ่น ฟังกลอนนอ้งสวิา่ ดอกออ้ ทุ่งทอง √

53 เลกิกบัอา้ยมันงา่ยกวา่ เหลา้มันดตีอ่ใจ แตม่ันกะท ารา้ยตบั กะสา่ง ล ายอง หนองหนิหา่ว √

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

55 สาวเกาหลี ผมซนัสางหลาง คอืจ่ังแหนงไมไ้ผ่ พ ีสะเดดิ √

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

57 ดาวเตน้ ม.ตน้ หางเครือ่งชั่วคราว สาวนักเรยีน ม.ตน้ สม้ พฤกษา √

58 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

59 เดีย๋วปาดว้ยเบอรโ์ทร อยา่มองหนา้เดีย๋วปาดว้ยเบอรโ์ทร ล ายอง หนองหนิหา่ว √

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

TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565055 ท าซ า้

วันทีว่าง 25/8/2565 1 อมพระมาพดู เธอเดนิมาหาท าหนา้เศรา้ เธอบอกวา่ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

2 คณุรูไ้หมครับ เพยีงแคจ่อ้งตา ใจก็สั่นไหว ค าทีพ่ดูไป ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

3 คอนฟิวส ์(Confused) ซะ เป็นไงเป็นกนั วันนี้ตอ้งตดัสนิใจ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

4 รับ (แฟนเธอ) ไมไ่ด ้ ไมอ่ยากจะท าอะไร เมือ่ไดข้า่วมา เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

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

6 สองเป็นหนึง่ สองคนสองใจสองวัยสองอนั ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

7 ซมซาน เกดิมาไมเ่คยเจอใครเหมอืนเธอ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

8 สวยไมเ่กรงใจใคร กนิอะไรเขา้ไป เขา้ไปแหละนี่ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์);เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

9 ขอบใจจรงิ ๆ อยากขอบใจสกัครัง้หนึง่ เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

10 ใจสั่งมา หากวา่เธอผา่นมาไดย้นิเพลงนี้ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

11 สบาย สบาย สบาย สบาย ถกูใจก็คบกนัไป เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

CD วรรธนา วรียวรรธน Every Song I~Si TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565042 ท าซ า้

วันทีว่าง 25/8/2565 1 เธอเห็นทอ้งฟ้าน่ันไหม (Hawai Version)เธอเห็นทอ้งฟ้าน่ันไหมฉันเก็บเอาไว ้ วรรธนา วรียวรรธน X

2 ใครสกัคน (ละคร ทะเล จ าปี ดนตร ีทราย)นานเทา่ไหร่ ไกลเทา่ไหร่ ตอ้งเจ็บช า้ วรรธนา วรียวรรธน √

3 10 Things หนึง่ ฉันตอ้งใชแ้วน่ตาสเีทา เอาไว ้ วรรธนา วรียวรรธน √

4 เสน้ทางนี้ หากความรักเป็นดงัเสน้ทางสายหนึง่ วรรธนา วรียวรรธน √

5 อยากใหเ้ธอบอก อยา่เกรงใจจงบอกฉันเถดิ วรรธนา วรียวรรธน √

6 ขา้มฟ้ามารอ้งไห ้ จะแอบคดิถงึเธอ จนกวา่ดาวดวงสดุทา้ย วรรธนา วรียวรรธน √

CD Bird & Sek
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7 เธอไมอ่ยู่ (When You're Away) ฉันขา้มถนนทีท่างแยกเดมิ ขา้งๆ กาย วรรธนา วรียวรรธน √

8 ฉันผดิเอง วันกอ่นๆ ทีเ่ราเคยรูใ้จกนั วรรธนา วรียวรรธน X

9 เพยีงแตว่ันนัน้ ไดเ้พยีงพบกนัดงัฝันวันวาน วรรธนา วรียวรรธน √

10 กลบัมาสกัครัง้ อยู่ตรงไหนรูไ้วม้คีนทีห่ว่งอยู่ วรรธนา วรียวรรธน √

11 ขอรอ้ง (I Beg You Please) ทอ้งฟ้ากลบัหมองหมน่ เมือ่ขาด วรรธนา วรียวรรธน √

12 Lazy Love ฝันกลางวัน ใตต้น้มะพรา้วกนัไป วรรธนา วรียวรรธน √

13 วันเดอืนปี วันจันทรฉั์นคอยอยู่ วันองัคารก็คอยดู วรรธนา วรียวรรธน X

14 คดิถงึI (About Cafe') ฉัน ฉันน่ังอยู่ตรงนี้ คดิถงึทกุนาที วรรธนา วรียวรรธน √

CD สนิจยั หงษไ์ทย ทอฝนั TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565041 ท าซ า้

วันทีว่าง 25/8/2565 1 หา้มใจยังไง เหมอืนตะวันจากฟ้า สนิจัย หงษ์ไทย(เปลง่พานชิ) √

2 กอดหมอน กอดหมอน รอ้งไห ้ สนิจัย หงษ์ไทย(เปลง่พานชิ) √

3 ทอฝัน ทลีะนดิ ทลีะนอ้ย สนิจัย หงษ์ไทย(เปลง่พานชิ) √

4 ฟ้าก็สว่นฟ้า สดุขอบฟ้าไกล โบกบนิ สนิจัย หงษ์ไทย(เปลง่พานชิ) √

5 น ้าตา หลั่งน ้าตากบัฝนพร าๆ สนิจัย หงษ์ไทย(เปลง่พานชิ) √

6 นกป่า เมฆหมอกเหมอืนรอ้งไห ้ฟ้าไมส่ดใส สนิจัย หงษ์ไทย(เปลง่พานชิ) √

7 แครั่กก็พอ รักเธอมากกวา่ใคร สนิจัย หงษ์ไทย(เปลง่พานชิ) √

8 คอืความจรงิ อยากจะหลบัตาลงชา้ชา้ สนิจัย หงษ์ไทย(เปลง่พานชิ) √

9 ก าแพง..ประต.ู.หวัใจ เมือ่เจอประต ูบางครัง้ สนิจัย หงษ์ไทย(เปลง่พานชิ) √

10 ฝนในดวงตา ทางเดนิเปียกฝน สนิจัย หงษ์ไทย(เปลง่พานชิ) √

11 บทสง่ทา้ย ขดีเขยีนเป็นค า ร า่ลาอาลยั สนิจัย หงษ์ไทย(เปลง่พานชิ) √

CD อรพรรณ พานทอง ตวันดิ...นดิ TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565040 ท าซ า้

วันทีว่าง 25/8/2565 1 โดน โดน..ตอ้งอยา่งงี้ อรพรรณ พานทอง √

2 ลองวัดใจ เขาวา่กนัวา่เธอแรง อรพรรณ พานทอง √

3 แคก่า้วเดยีว ก็เพยีงแคก่า้วเดยีว อรพรรณ พานทอง √

4 ตา่งคนตา่งไป และแลว้ และแลว้ อรพรรณ พานทอง √

5 คนเลน่กล เอา้แร่เขา้มาซิ อรพรรณ พานทอง √

6 ชวีติเป้ือนฝุ่ น เตบิโตและใฝ่ฝัน อรพรรณ พานทอง √

7 วา่งมากรไึง เย็นเมือ่วานก็เจอกนั อรพรรณ พานทอง √

8 โอโ้ฮเฮะ โตจนป่านนี้ ไมเ่คย อรพรรณ พานทอง √

9 มันไมจ่รงิ ฉันยังไมอ่ยากเชือ่สายตา อรพรรณ พานทอง √

10 เหนื่อยบา้งไหม เหนื่อยบา้งไหม เหนื่อย อรพรรณ พานทอง √

11 อยากไดห้รอืเปลา่ จอ้งกนัใหด้ ีมอีะไร อรพรรณ พานทอง √

CD Hangman /Hangman (Japan) TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565009 ท าซ า้

วันทีว่าง 25/8/2565 1 Hangman ขอเวลาอกีนดิหนึง่ ใหเ้วลาฉันนับหนึง่ HANGMAN √

2 Chocolate เผลอปุ๊ ปนกึถงึ Chocolate ป๊ัป ลิน้ก็อยาก HANGMAN √

3 พยายามกีค่รัง้ก็ตามแต.่.. ไดแ้คเ่พยีงบอก ไดแ้คเ่พยีงหลอก HANGMAN √

4 ตอ้งลมืเสยีที ตอ้งลมืตอ้งลมืเธอใหล้ง เจ็บเกนิเสยีทน HANGMAN √

5 เพลงสดี า รอ้งไหจ้นน ้าตาหมดแลว้ ท าไมทกุคนตอ้ง HANGMAN √

6 ฉัน vs.ซาตาน อยา่ยอมอยา่ปลอ่ยเขาไป เขามาเหยยีบย า่ HANGMAN √

7 รักเธอหวัทิม่บอ่ หา่งหาย หา่งกาย ไมเ่คยหา่งใจ หา่งไป HANGMAN √

8 หมดเงนิหมดใจ ชา้กอ่น ท าไมถงึลากอ่น เหตใุดเธอไมบ่อก HANGMAN √

9 ไตรกฬีา ใกลห้มดทางออก เริม่จะถอดใจ แมจ้ะไมไ่หว HANGMAN √

10 สญัญาณในใจ (โฆษณาYAMAHA) บางครัง้ มสีญัญาณอยู่บนฟ้า เป็นสญัญาณ HANGMAN √

CD Bodyslam / คราม (Japan) TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565010 ท าซ า้

วันทีว่าง 25/8/2565 1 คราม ลกึลงเทา่ไรก็ยิง่มดืมน คน้ไปเทา่ไร BODYSLAM √

2 ความรัก วันทีค่วามเจ็บช า้มันท าลายหวัใจ BODYSLAM √

3 Sticker ใครตอ่ใครเคา้เตอืนประจ า ขบัรถสดี า BODYSLAM √

4 คดิฮอด คลา้ยจันทราทีอ่บัแสง ลา้นดวงดาวมดืมน BODYSLAM;ศริพิร อ าไพพงษ์ √

5 ทางกลบับา้น ในวันทีใ่จมดืหมน่ วันทีช่วีติหลงทาง BODYSLAM √

6 แสงสดุทา้ย รอนแรมมาเนิน่นานเพยีงหนึง่ใจ BODYSLAM √

7 ปลอ่ย ฝืนขม่เหมอืนคนไมม่นี ้าตา ฝืนทนกบัความ BODYSLAM;ธนชยั อชุชนิ √

8 เปราะบาง หนทาง ยังดเูหมอืนเดมิ มแีสงไฟ BODYSLAM √

9 โทน สิน้เสยีงระเบดิ ฟ้าพลนัปกคลมุดว้ยฝุ่ นด า BODYSLAM √

10 เงา มอืทีก่มุมอืฉัน แมย้ามหลบัฝัน มอืนัน้ BODYSLAM √
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