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MP3 100 เพลงสตรงิ " ฮติ X ฮติ" (Promotion)TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0265004 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 6/10/2565 1 ไวล้าย ถงึเวลาตอ้งหยดุ พอแลว้ควรจะพอ D GERRARD;Jetset'er √

2 แทนใจ ทอ้งฟ้าชา่งวา่งเปลา่และเงยีบเหงา ท ีJetset'er √

3 เทลเลอรเ์มด หลายคนเฝ้าถาม เมือ่ไหร่ฉันจะเจอ ซนันี่ สวุรรณเมธานนท;์Jetset'er √

4 เธอเกง่ ทา่มกลางพายฝุนทีโ่หมกระหน ่าทา่มกลางเงา Jetset'er √

5 คนืนี้ ไมรู่ว้า่เป็นไปเพราะค า่คนื ไมรู่ว้า่ Jetset'er √

6 ยิง่ไมรู่ ้ย ิง่ตอ้งท า(75 ปีไทยประกนั) จะเกดิอะไรพรุ่งนี้ฉันเองไมรู่ซ้กัอยา่ง Jetset'er √

7 เศษ จติใจคนเรานัน้มันก็แปลก ชอบอะไรทีไ่มค่วร Jetset'er √

8 เพอ้ โชคชะตาน าเธอกบัฉัน Jetset'er √

9 ปีแสง (11) บนทอ้งฟ้ามดีวงดาวนับลา้น Jetset'er √

10 คนไมม่แีฟน ในชวีติเคยมคีนผา่นมา แตว่า่เขาเขา้มา Jetset'er √

11 เธอ เธอ เธอ เพลงเดมิทีฟั่ง ท าไมยิง่ฟังยิง่เพราะ ท ีJetset'er √

12 Oh Baby ความรูส้กึตอนนี้ ชัน้น่ะชา่งโชคดี Jetset'er √

13 ดอียา่งไร กดเบอรไ์ปจะคยุกบัเธอ อยากเคลยีร์ ท ีJetset'er √

14 คนสดุทา้ย (Last one) คดิจะมรัีก อยา่งใครกบัเขาสกัที Jetset'er;หนึง่ธดิา โสภณ (หนูนา) √

15 รักแทอ้ยู่เหนอืกาลเวลา (ล.สภุาพบรุุษฯ)เวลาทีล่ว่งเลย นัน้ท าใหค้นเปลีย่นไป Jetset'er;ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE √

16 Sense รูทั้ง้รูว้า่เธอกบัฉัน เรายังคงรักกนั Jetset'er √

17 ยิม้ ปา ดับ้ ปา ดี ้ดับ้ ปา...ก็เคยมั่นใจ Jetset'er √

18 รัตตกิาล (Lady Blackdress) ค า่คนืนี้ยาวไกล ในใจฉันรูด้ ีขอมันส์ Jetset'er √

19 เซยีนตดัเซยีน โวะ๊ โอะ๊ โอ...ดใูจมาก็นาน และคดิวา่ Jetset'er √

20 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนน้ไมม่ี Jetset'er √

21 กา้วไป เคยลองถามใจบา้งรเึปลา่...วา่ชวีติ Jetset'er √

22 ชายในฝัน (SIT COM เนื้อคูป่ระตถัูดไป)หากเธอไดฝั้นในนยิาย เจอเจา้ชาย Jetset'er X

23 ไมอ่ยากใหเ้ธอไวใ้จ เคยจะไปไหนไปสง่ เคยเอาใจเสยีจน ท ีJetset'er √

24 น ้าผึง้พระจันทร์ รักฉันรักเธอ และรูว้า่เธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

25 สญัญาณ (SIGN) หากทกุสญัญาณทีเ่ธอสง่มาใหก้บัฉัน Jetset'er √

26 พรหมลขิติ (ละครวนดิา) พรหมลขิติบนัดาลชกัพา ท ีJetset'er X

27 ไมใ่กลไ้มไ่กล (ละครมนตจั์นทรา) เธอไมต่อ้งขอบใจ กบัความหว่งใยทีม่ใีห ้ Jetset'er √

28 คดิถงึเธอ(Badly) คดิถงึเธอ...คดิถงึเธอเหลอืเกนิ Jetset'er √

29 คนทีใ่ช ่(The 1) จากวันนัน้ทีเ่ราไดพ้บกนั จนวันนี้ Jetset'er √

30 Her name is music เริม่ตน้ทีค่วามสมัพันธ ์แรกวันทีเ่รา Jetset'er √

31 อา้ว บบีเขา้ไป บบีน ้าตาแลว้บบีมอืฉัน ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

32 Good Morning Teacher ครัง้นัน้ฉันมเีธอทีเ่ป็นคนสอน ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

33 PLEASE รูฉั้นรูย้ังไงก็คงไมต่า่ง รูฉั้นรูย้ังไง ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

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

35 ทางของฝุ่ น(Dust) อยา่ใหฉั้นรัง้ เธอไวเ้ลย จากตรงนี้ ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

36 แผลเป็น(SCAR) กาลครัง้หนึง่ ซึง่เธออาจลมืไปแลว้ ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

37 พอ ไดเ้ห็นทกุอยา่งไดรู้ค้ าตอบ ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

38 รถคนัเกา่ เบรคเสือ่มควันด าไฟทา้ยไมด่รีถฉันมันเกา่ ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

39 ชว่งนี้ (Karma) Hey เธอท าอะไรมาน่ะ ท าไมหนา้ตาดู ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

40 ทัง้รูก็้รัก รู.้.รูเ้ธอนัน้มคีูใ่จใย ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

41 ไมใ่ชฉั่น ยังสวยงามเสมอเรือ่งเธอกบัฉัน ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

42 Werewolf ไมรู่ ้ไมส่น ใครเขาถามถงึเธออยา่งไร ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

43 Happy Anniversary Happy anniversary baby Happy anniversary ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

44 หนึง่คนื ฉันก็แคเ่หงา ไมไ่ดต้อ้งการใคร ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

45 อยู่นี่ไง สิง่หนึง่ทีย่ังตามหามานาน แคส่ ิง่เดยีว ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

46 คณุไดไ้ปตอ่ หนึง่ปีทีแ่ลว้มาเธอเป็นอยา่งไร เหนื่อย ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

47 ความสขุไมม่วีันสิน้สดุ(InfiniteHappinessInfinite Infinite...Happiness ความสขุที่ ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

48 แสนสขุ ชว่งเวลาแสนสขุทีเ่ธอมอบใหฉั้น ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

49 ความหมาย (ล.พรหมไมไ่ดล้ขิติ) ถา้รักคอืการใหไ้ป เหมอืนทีเ่คยมใีครบอก ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

50 Feel like home ขอบคณุเธอทีเ่ป็นทกุอยา่ง อยู่ดแูลและคอย ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม);บรุนิทร ์Groove Riders√

51 เธอมฉัีน ฉันมใีคร บอกมาแลว้ ไดย้นิแลว้ ทีเ่ธอนัน้ DA endorphine √

52 น ้าเต็มแกว้ วัน วันทีเ่ป็นอยู่ เฝ้าท าเพือ่เธอ วง Endorphine √

53 เขยีนในใจ รอ้งในเพลง แมไ้มรู่ว้า่เธออยู่ทีไ่หน ฉันก็ยัง DA endorphine √

54 ภาพลวงตา ภาพทีท่ าวา่มเียือ่ใย ภาพทีท่ าอะไร DA endorphine √

55 เรือ่งของเรา เธออาจไดย้นิ เสยีงของบางคนบอกมา DA endorphine √

56 ดแูลเขาใหด้ดีี ฉันไดพ้ดูคยุกบัเขาแลว้ ไดเ้จอะกบัเขา DA endorphine √

57 เมือ่เขามา...ฉันจะไป รูด้แีกใ่จ วา่ฉันเป็นใคร ไมเ่คยคดิไกล วง Endorphine √

58 อยา่บอกวา่ไมม่ใีคร เชด็น ้าตาเธอกอ่น แลว้คอ่ยมอง DA endorphine √

59 ไมข่อก็จะให ้ รูด้ยี ิง่กวา่ใคร รูใ้จเธอด ีน ้าเสยีง DA endorphine √

60 ครัง้หนึง่...เราเคยรักกนั เธออาจเหนื่อยกบัสิง่ทีเ่รานัน้เป็นอยู่ DA endorphine √

61 สิง่ส าคญั ฉันไมรู่ว้า่หลงัจากนี้ มันจะมอีะไร วง Endorphine √

ร ายชือ่อลับัม้เพลง

ปร ะจ าเดอืน ตลุาคม พ.ศ.2565
หมำยเหต ุ* : เอกสำรฉบบันีไ้มส่ำมำรถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธิไ์ด ้
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62 คนืขา้มปี มองเวลาก็เกอืบเทีย่งคนื สิน้คนืนี้ DA endorphine √

63 ไดย้นิไหม ฉันรูเ้ธอรอฉัน รอฟังค านัน้ซกัวัน DA endorphine √

64 ใหรั้กเดนิทางมาเจอกนั(ล.4หวัใจแหง่ขนุเขาตน้เหตขุองความเสยีใจ ก็คอืความจรงิ DA endorphine √

65 ยิง่รูจั้ก ยิง่รักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัค าวา่เธอท าไดอ้ยา่งไร DA endorphine √

66 รักเอย อู ๊อู ๊อู ๊อู ๊อู.๊..เคยคดิวา่เจอแลว้ DA endorphine √

67 อยา่ท าใหฟ้้าผดิหวัง ฟ้ายังมตีา ทีฟ้่าน าเธอมาร่วมทาง วง Endorphine √

68 สกัวาปากหวาน สกัวาหวานอืน่มหีมืน่แสน ไมเ่หมอืนแมน้ วง Endorphine √

69 ดอกราตรี ดกึลบัดบัแสง แอบแฝงในฟ้าราตรี วง Endorphine √

70 หญงิไทย เป็นคนทีอ่อ่นไหว กบัเรือ่งราวทีเ่ขา้มา DA endorphine √

71 เพือ่นสนทิ เพือ่นคนนงึ แอบรักเธอ เก็บง า ความลบันัน้ วง Endorphine √

72 รักษาสทิธิ์ เอาจรงิ จรงิ ก็ไมเ่ป็นไร หากเธอ DA endorphine √

73 ไมต่อ้งรูว้า่เราคบกนัแบบไหน ใครอาจจะไมเ่ขา้ใจ วา่ความสมัพันธ์ DA endorphine √

74 รักครัง้ใหม่ รักวันวานใหค้วามเจ็บช า้ เคยท าให ้ DA endorphine √

75 การเดนิทางทีแ่สนพเิศษ ฉันเองก็ไมรู่ ้วา่ทีเ่ป็นอยู่ ทีเ่รา DA endorphine √

76 ใหน้านกวา่ทีเ่คย เพราะเชือ่วา่เขามจีรงิ แตก็่ไมรู่เ้ขา แพท Klear;ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

77 ไวใ้จ เพยีงวันเวลาผา่นไปเธอไมเ่หมอืนเดมิ KLEAR X

78 กระโดดกอด เธอยังจ าเรือ่งราววันสดุทา้ยไดร้เึปลา่ KLEAR √

79 จะรักหรอืจะรา้ย (ละครกหุลาบเหนอืเมฆ)กีเ่รือ่งราวทีใ่ครพดูกนั มันไมเ่หมอืน KLEAR √

80 เลน่ของสงู (ละครแจว๋ใจรา้ยฯ) รูว้า่เสีย่ง แตค่งตอ้งขอลอง รูว้า่ KLEAR √

81 สิง่ของ ฉันทีเ่คยโดนท ารา้ยมา ใจเหมอืนไมม่คีณุคา่ KLEAR √

82 ค ายนิดี ฉันมายนิดใีหก้บัรักทีส่ดใส ยนิดทีีเ่ธอ KLEAR √

83 พันหมืน่เหตผุล เธอบอกใหฉั้น ไปเจอคนทีด่ี KLEAR √

84 แดเ่ธอทีรั่ก เหลอืเพยีงความรัก ทีไ่มม่เีธอแลว้ KLEAR √

85 หาย กลบัมาทีห่อ้งเดมิ เปิดเพลงซ า้ๆเดมิๆ KLEAR √

86 ฉันอยู่ตรงนี้ขา้งๆเธอ (ภ.I MISS YOU)เธอรูใ้ชไ่หม คนอยู่ตรงนี้ขา้งเธอ KLEAR √

87 รักไมต่อ้งการเวลา ฉันคดิวา่รักมันคอืความผกูพัน คดิวา่รัก KLEAR √

88 แพใ้จ (ละครคูแ่คน้แสนรัก) เก็บใจไวใ้นลิน้ชกั KLEAR √

89 ผเีสือ้ทีห่ายไป ฉันก็เหมอืนคนอกีเป็นรอ้ยพัน ทีย่ัง KLEAR √

90 ครัง้หนึง่ไมถ่งึตาย ผา่นมากีค่รัง้ทีเ่ธอท าผดิสญัญา KLEAR √

91 ครัง้นี้ ความรักไมใ่ชผู่ร้า้ย สิง่ทีม่ันรา้ยคอืใจ KLEAR √

92 อกีฝ่ัง สองนกตวันอ้ยเริม่ออกบนิดว้ยกนั KLEAR √

93 นาททีีย่ ิง่ใหญ่ บนทางเดนิ อาจไมม่ทีางไหน KLEAR √

94 ไมอ่ยากหายใจ นับตัง้แตว่ัน ทีเ่ธอไดจ้ากไป KLEAR √

95 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตเูจอเธอยนืถอืประคองชอ่ดอกไม ้ KLEAR;POLYCAT √

96 ดั่งฝันฉันใด (ละครหวัใจรักขา้มภพ) ฟ้าดลบนัดาลใหเ้รามาพบ เวทมนตฉั์นใด KLEAR √

97 คนในฝัน (ภาพยนตรรั์กแรกพบ) รอมาตัง้นานแตล่ะคนืก็คงฝันไป KLEAR √

98 อดทนกบัความเหงา เธอมคีวามฝันทีเ่ธอตอ้งการ ฉันก็มทีาง KLEAR √

99 ซกักะนดิ ฉันคดิถงึเธอทกุวัน เปรยีบขนาด KLEAR √

100 สดุฤทธิส์ดุเดช (ละครคูแ่คน้แสนรัก) ตอบตอบมาหน่อย KLEAR √

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

รหสัปก CD GX0265039 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 6/10/2565 1 บง่ดึจักเม็ด นอ้งฮกัหลายจนสติายแทนไดบ้เ่คยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

2 กะเทยหา่ว จนิตหรา พนูลาภ X

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

4 ผัวไผกะชา่ง บวัผัน ทังโส X

5 ไหงง่อ่ง ละพอแตเ่ปิดผะมา่นกัง้ สาวหมอล าสพิามว่น ตั๊กแตน ชลดา √

6 ชมรมหนา้ฮา้นบย่า่นผัว สาวแย ้เจตยิา X

7 น ้าตาหลน่บนบวัแดง จนิตหรา พนูลาภ X

8 อนิดีข้าดง อา้ยเป็นหละผูบ้า่วบา้นๆ งานบา้นใด๋ ศร สนิชยั √

9 บห่กัคา เวา้เรือ่งหมากไมม้ันก็มหีลายชนดิ แต่ ดอกออ้ ทุ่งทอง √

10 ยาหมอสั่ง โอละนอ้ๆ.....เออ่....นอ้งเมยี ศร สนิชยั;ดอกออ้ ทุ่งทอง;กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

11 หาหมอ จนิตหรา พนูลาภ X

12 เตย้ลาหนา้เฟส กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

13 โสดแตใ่นเฟซ Like คอืมาหา Like แมน่ผูส้าวทางใด๋ สมบรูณ์ ปากไฟ √

14 ล าซิง่สายโสด บอ่ยากใหไ้ผเห็นน ้าตา บใ่หไ้ผฮู ้ ตั๊กแตน ชลดา √

15 เตา่งอย จนิตหรา พนูลาภ X

16 มา้กบัแพะ สาวแย ้เจตยิา X

17 แกว้ป้ิงไก่ แกว้ มณีทรัพย์ X

18 เทิง้ใหญเ่ทิง้ยาว ดาหลา ธัญญาพร X

19 ลมสา่ ล าซิง่ สายลมสา่ออกพรรษาหยา่ว หยา่ว หยา่ว ศริพิร อ าไพพงษ์ √

20 สงิดึต ิ(Cover) บต่อ้งยา้น นอ้งสไิปตเีขา นอ้งบเ่อาชวีติ ตั๊กแตน ชลดา X

21 อยา่ไวใ้จทาง อยา่วางใจแฟน เจ็บใจแทบพังแตเ่ฮ็ดหยังบไ่ด ้คนท ารา้ย ศริพิร อ าไพพงษ์;โจก๊ SO COOL √

22 ปลอ่ยน ้าใสน่านอ้ง เพชร สหรัตน;์แพรวพราว แสงทอง X

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

24 ปหูนบีอปิี พร จันทพร X

25 เป๊ะเวอร์ บแ่มน่คนสวย ขาวหมวยคอืเขา กะยอ่นวา่ ล ายอง หนองหนิหา่ว X

26 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แวบ๊เดยีวแคด่ ูก็ท าใหรู้ว้า่เธอนะ หญงิล ีศรจีมุพล √

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

28 เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไป ล ายอง หนองหนิหา่ว √

29 เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ สมบรูณ์ ปากไฟ √

30 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีมุพล √
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31 ชวนนอ้งไปแทงเอีย่น เดน่ชยั วงศส์ามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

32 จับฮ าแหน่ พร จันทพร X

33 หนาวเย็นจนเอ็นแข็ง เตะ๊ ตระกลูตอ X

34 คารม เพชร สหรัตน;์บวัผัน ทังโส X

35 คดึฮอดกอดบไ่ด ้ ค าถาม สดุฮอด อหียังคดึฮอดแตก่อดบไ่ด ้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

36 จบีเอาสคิะ เขามแีมพ่อ่ไปขอเอาส ิท าเหมอืนของฟรี ล ายอง หนองหนิหา่ว √

37 เมือ่ไหร่จะท ากบัฉันบา้ง เธอดสูดิ ูดคููน่ี้ส ิเขาเกาะเขาตดิ หญงิล ีศรจีมุพล √

38 หนุ่มโคโยตา้ หนุ่มนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบรูณ์ ปากไฟ √

39 จิ๊กโกน๋ าเขา้ กางเกงยนีสก็์เมดอนิจนีแดงเสือ้ตวัแพง พ ีสะเดดิ √

40 บม่สีทิธิเ์หนื่อย หนักครับพี.่.แตบ่ม่สีทิธิเ์หนื่อย ไหมไทย ใจตะวัน √

41 เตน้หลดุเถยีด ดนๆจ่ังมงีานบญุ ขอขอบคณุเจา้ภาพ ศร สนิชยั √

42 เดีย๋วปาดว้ยเบอรโ์ทร อยา่มองหนา้เดีย๋วปาดว้ยเบอรโ์ทร ล ายอง หนองหนิหา่ว √

43 แจว๋ ถกูหวยไดเ้ป็นลา้น มัน ก็แจว๋นะซิ หญงิล ีศรจีมุพล √

44 เด็กป๊ัม ขอ้ยจากอสีานหลายปี เขา้มาอยู่กรุงศรี พ ีสะเดดิ X

45 เป็นจ่ังใดล๋ะ่บดันี้ อยากสถิามใจนอ้งนาง มันเกดิอหียังขึน้ ไหมไทย ใจตะวัน √

46 ตกงา่ขามนอ้ย หลงมักนอ้งหลา่ ผูส้าวสา่บา้นร่อง ศร สนิชยั √

47 สามชา่สละช า้ มันช า้ มันเหงา โดนเขากระท ากบัใจ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

48 ทายาทเซยีงเหมีย่ง หละเรือ่งตั๋วสาวบม่ไีผเกนิอา้ย ดอกออ้ ทุ่งทอง √

49 บง่ดึ บต่าย ยังบต่าย เมือ่คนหมดใจ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

50 ก ากา่สกาฬสนิธุ์ เซยฮ์ลัโหลเดอ้ขาดิน้สกาฬสนิธุน์อ้มาแลว้ พ ีสะเดดิ √

51 โยกยา้ยสา่ยสะโพก จิง้หรดีขาว วงศเ์ทวัญ X

52 ผูช้ายของฉัน ฝน ธนสนุทร X

53 ผูช้ายในฝัน ตัง้แตเ่ป็นสาวเต็มกาย หาผูช้ายถกูใจ เปาวล ีพรพมิล √

54 อือ้ฮอืหลอ่จัง อือ้ฮอื หลอ่จัง อือ้ฮา่หลอ่จรงิ แมงปอ ชลธชิา √

55 คนโสดประจ าคอนเสริต์ ถงึจะเกดิเป็นคนตดิดนิ แตก็่มศีลิปิน ตั๊กแตน ชลดา √

56 ปัดโทะ! หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

57 แตว๋บตูคิ คฑัลยีา มารศรี X

58 เมือ่ไหร่จะท ากบัฉันบา้ง เธอดสูดิ ูดคููน่ี้ส ิเขาเกาะเขาตดิ หญงิล ีศรจีมุพล √

59 หนูไมเ่อา แน่ะ..แฟนใครน่ะรูปหลอ่ เขามาน่ังจอ้ เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

60 หนูไมรู่ ้ ขอโทษทีๆ ๆ ทีไ่ปสคีนมเีจา้ของ เปาวล ีพรพมิล √

61 เป็นแฟนกนัมะ ฝน ธนสนุทร X

62 สงวนสทิธิเ์ฉพาะคนโสด สงวนสทิธิเ์ฉพาะคนโสด ไดท้ าอะไร ตั๊กแตน ชลดา √

63 สะบดับอ๊บ จิง้หรดีขาว วงศเ์ทวัญ X

64 ค ารักโหลๆ ค ารักของพีแ่จกงา่ยเหมอืนจา่ยนามบตัร เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

65 โลเล โลเ้ล ้โลเล โลเล โลเล โลเล ฝน ธนสนุทร X

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

67 นักรอ้งงานเลีย้ง ฮลัโหลๆๆ สวัสดคีะ่ เจอกนัทกุงานเลีย้ง ตั๊กแตน ชลดา √

68 กระแซะเขา้มาซิ เขยบิๆๆๆเขา้มาซ ิกระแซะๆๆๆเขา้มาซิ เปาวล ีพรพมิล √

69 หวัใจ...มงีานเขา้ มงีานเขา้ มงีานเขา้ มงีานเขา้ หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

70 พีไ่ปด ูหนูไปดว้ย พีจ่า๋ พีจ่า๋พี ่งานปีใหมปี่นี้ เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

71 เงนิน่ะมไีหม เรารักกนัชอบกนัดว้ยใจ แมงปอ ชลธชิา √

72 สาวทา้ยซอย จากบา้นนาเขา้มาหางานในเมอืงหลวง ตั๊กแตน ชลดา √

73 แมค่า้หนา้คอม ก็เป็นแมค่า้ พัฒนา มาอยู่หนา้คอม เปาวล ีพรพมิล √

74 ปุ๊ บป๊ับ มันเป็นงง งง มันชงหรอืไง เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

75 รักนะ จุ๊บๆ กีค่นืหรอืกีว่ัน เราก็ทะเลาะกนัแลว้ หญงิล ีศรจีมุพล √

76 สบัปะรด หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

77 ดอกนอีอนบานค า่ ดอกไมอ่ะไรดกึแลว้ยังไมน่อน ก็ดอกนอีอน ตั๊กแตน ชลดา √

78 ไดไ้มด่ไีมม่ดีกีวา่ ฝน ธนสนุทร X

79 ชวีติดี๊ดี จ๊ัด จา้ ดา ดดั จัด จ๊ัด หญงิล ีศรจีมุพล √

80 หางเครือ่ง 3 ชา่ คฑัลยีา มารศรี X

81 โคราชระเรงิ ไช ไช ยะ ชะ ชไิช ไชยะ ไช ไช ตั๊กแตน ชลดา √

82 สวุรรณคาน เห็นเขาก็ชวน ชวนกนัไปเทีย่วทีเ่ชยีงคาน เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

83 อะไรก็ฉัน จะ๊จะ๊จะ๊จา๋ คะคะคะคา่..อะไรก็ฉัน อะไร แพรวา พัชรี √

84 รองเูขา้ฝัน หงอ่ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ่ ง ูรบีมาเขา้ฝัน ดวงจันทร ์สวุรรณี √

85 จะขอก็รบีขอ แน่หรอื พีจ่า๋ บอกวา่จะมาขอหมัน้ เปาวล ีพรพมิล √

86 แมงมมุ หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

87 คดิถงึบา้งเนอ้ พีจ่ะไปเรยีนบางกอก คดิถงึบา้นนอก ฝน ธนสนุทร √

88 สามโหส่ามชา่ คฑัลยีา มารศรี X

89 จรัิกหรอืจหิลอก ฝนตกบา้นนอ้ง ฟ้ามันรอ้งตึม้ๆ ตั๊กแตน ชลดา √

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

91 มันสวยดี ฝน ธนสนุทร X

92 น่ารักอะ่ น่ารักอะ่ น่ารักอะ่ น่ารักอะ่ จิง้หรดีขาว วงศเ์ทวัญ X

93 คดิถงึนี่คะ ก็คนมันคดิถงึ คดิถงึ คดิถงึนี่คะ เปาวล ีพรพมิล √

94 กลวัมแีฟนไมทั่นใช ้ โสด รับรองวา่โสด เมือ่วานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

95 หา่งหน่อยถอยนดิ ถอยหา่งไปนดิอกีนดิน่ันแหละ เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

96 เขา้ใจตรงกนันะ มองๆๆอยู่น่ันแหละ แวะๆๆมาคยุเลย หญงิล ีศรจีมุพล √

97 ไมคล์อยล าฟาง กา้วขึน้ไปยนืบนเวทคีนันา กม้เกีย่ว ตั๊กแตน ชลดา √

98 นะคะ..รอหน่อย กรุณาฟังเพลงกอ่นนะ เดีย๋วจะมา เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

99 ทาแป้งรอ หรดีหริง่เรไรกลอ่มพฤกไพร เปาวล ีพรพมิล √

100 อยู่ไหน ไหน ไหน อยู่ไหน ไหน ไหน ไหน ไหน อยากรูจ้รงิๆ ตั๊กแตน ชลดา √

MP3 ลกูทุง่หวักะท ิฮติพนัลำ้น TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่
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รหสัปก CD G0265010 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 6/10/2565 1 บญุผลา บน่่าเซือ่เนาะวา่เฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

2 ผูห้ญงิหลายมอื อกหกัมาน ้าตาพังหยา่ว อกีแลว้เรา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

3 สญัญาน ้าตาแม่ คอืจังบาปขีช่า้งสบูยา เขา้มาย า่ใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

4 สมิาฮกัหยังตอนนี้ เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บห่วงบห่า ตา่ย อรทัย √

5 คนในความลบั อา้ยกะฮูโ้ตดอียู่ตลอดเวลา ตัง้เเตเ่ขา้มา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

6 กลบัค าสาหลา่ ค าสัน้ๆ ทีค่วามยาวมันบถ่งึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

7 รับของโจร ดปีานใด ใชเ่ทา่ใด อา้ยกะมเีจา้ของ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

8 กอดทพิย์ เบิง่แตรู่ป ผูส้าวอา้ยผา่นจอมอืถอื มนตแ์คน แกน่คนู √

9 หยดุเวลาไวต้รงนี้ไดบ้่ บอ่ยากใหด้วงตะเว็นฟ้าวตกจากฟ้า ตา่ย อรทัย √

10 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่วา่ หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบไ่หว ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

11 ค าเวา้สูข่วัญ เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √

12 คนนี้ผัวเฮา เฮาบไ่ดโ้ง ่เฮาฮูว้า่โตคดึหยัง สเิวา้สู่ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

13 มาเดอ้ฝันเอย เก็บเอาเศษความฝัน มาซอ่มมันขึน้ใหม่ มนตแ์คน แกน่คนู √

14 ยา่นอา้ยบฮ่กั ยา่นอา้ยบฮ่กัๆ ยา่นอา้ยบฮ่กัๆ โอ.. ตา่ย อรทัย √

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

16 อา้ยตกหลมุฮกัเจา้ซมุือ้ คอืดแีทห้นอ ไดต้ืน่พรอ้มเจา้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

17 มากอ่นไดห้นา้ มาชา้ไดใ้จ ดกีวา่ก็แคม่ากอ่นนอกนัน้ถกูบั่นทอนใจ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

18 ค าวา่ฮกักนั มันเหีย่ถิม่ไส อา้ยบอ่ยากเชือ่สายตา วา่ภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

19 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้า่อา้ยทิง้ไป กะฮูว้า่อา้ยอยู่น าเขา ตา่ย อรทัย √

20 ถิม่อา้ยไวต้รงนี้ละ่ เจา้เมอืยบน่อ้ทีต่อ้งฝืนทน ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

21 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮกั มันยังฮกัคอืเกา่ ฮกั ทีเ่บดิสทิธิ์ ไมค ์ภริมยพ์ร √

22 ใหเ้อิน้นอ้งวา่..ผูส้าวเกา่ อยา่ตกใจเดอ้ ถา้เปิดไลนเ์จอชือ่ผูส้าว ศริพิร อ าไพพงษ์ √

23 อา้ยมาสง่ทาง เสน้ทางเพนิใหเ้ฮาหยดุฮกัไวส้ า่นี้ มนตแ์คน แกน่คนู √

24 ลมืไดแ้ตป่าก ลมืตายังวา่ลมืงา่ย ลมืคนในใจมันลมืยาก ตา่ย อรทัย √

25 อยา่ใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวนี้ มันบด่ฮีูบ้่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

26 สเตตสับเ่คยเปลีย่น โพสตฮ์กัเจา้มือ้ละ่สีห่า้เทอื บเ่คยเบือ่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

27 เปลีย่นความตัง้ใจของนอ้งไดบ้่ ขณะทีอ่า้ยอา่นขอ้ความนี้ นอ้งไดม้า ศริพิร อ าไพพงษ์ √

28 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

29 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลวา่หยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลีย่นไป ตา่ย อรทัย √

30 ไปฮกักนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอืน่ ทีไ่ดแ้ตย่นืแนม ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

31 คดิถงึจังเลย ไมเ่จอะกนันานคดิถงึจังเลย ไมค ์ภริมยพ์ร √

32 กอดคนนอกใจ บไ่ดโ้ดนหลอกแตถ่กูนอกใจ ถงึจับบไ่ด ้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

33 คอยนอ้งทีช่อ่งเม็ก สาวลาวใตเ้ฮ็ดบาปหวัใจอา้ยแทน้อ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

34 เทา่ทีฟ้่าเพิน่ให ้ บฮู่ม้ ือ้อืน่ สติืน่มาน าอา้ยบ่ ตา่ย อรทัย √

35 กะไคแหน่แลว้ละ่ เมือ่เจา้พอ้ทางหยา่งใหม ่ไดพ้อ้ผูใ้หม่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

36 เพราะโลกนี้ไมม่ใีครแทนเธอได ้ ดั่งฟ้ามดีวงตะวันคอืใจพีนั่น้ทีม่แีตเ่ธอ ไมค ์ภริมยพ์ร √

37 ปรญิญาเจ็บ ถงึบฮู่จ้รงิแตล่กูผูห้ญงิทกุคนรูส้กึ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

38 แรงกอ้นสดุทา้ย คยุกบัเม็ดเหงือ่ทกุเมือ่ยามลา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

39 ฝากพรุ่งนี้ไวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้ว่า่..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทัย √

40 คนทีใ่ชไ่ดแ้คม่อง แคค่ดิถงึเธอ ก็เหมอืนลว่งเกนิมากไป ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

41 วันทีไ่ดค้ าตอบ วันทีโ่ชคชะตาไมอ่ยู่เคยีงขา้งเรา วันที่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

42 สองคนบนทางใจ จากคนรูจั้กมาเป็นคนฮกัทีรู่ใ้จ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

43 โลกยังมผีูช้ายแบบอา้ย หา้มฝนบใ่หต้กจังใด ๋หา้มใจบใ่หค้ดิฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

44 อา้ยลมืทกุค า นอ้งจ าทกุนาที ลมืกนังา่ยคกัเนาะ นี่บค่นเคยฮกักนั ตา่ย อรทัย √

45 อา้ยเพิง่รู ้หรอืเจา้เพิง่ท า ความในใจทีเ่ขาสง่ไลนม์าทัก ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

46 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

47 ปรญิญาใจ ไดฮ้กักบัอา้ยเหมอืนใจไดป้รญิญา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

48 สรา้งฝันดว้ยกนับ่ ฮูบ้น่อ้นาง อา้ยแอบแตง่ตัง้เจา้เป็น มนตแ์คน แกน่คนู √

49 กนิขา้วหรอืยัง กนิขา้วแลว้ยัง ก าลงัเฮ็ดหยังนอ้อา้ย ตา่ย อรทัย √

50 ทบ.2 ลกูอสีาน ตอ้งจากบา้นนา ถกูเกณฑเ์ขา้มากรมทหาร ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

51 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนด ีมพีีเ่ป็นแฟน ไมค ์ภริมยพ์ร √

52 เพือ่แมแ่พ ้บ ่ได ้ เขยีนค าแมส่อนเป็นกลอนตดิไวข้า้งฝา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

53 ฝันอกีครึง่ตอ้งพึง่เธอ หวัใจเกนิรอ้ยแตม่ปีมดอ้ยเรือ่งแฟน มนตแ์คน แกน่คนู √

54 หนา้จอรอสาย โหลดเพลงรอสายทีม่คีวามหมาย ตา่ย อรทัย √

55 ยมืหนา้มาเขา้ฝัน บ ่ฮกั บ ่วา่ เจา้ดอกค าแพง เวา้น าพอ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

56 รอสายใจสั่งมา อยากถกูโทรหาเพราะวา่คดิถงึ ไมใ่ช่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

57 ท าบาปบล่ง บญุบส่มอา้ย คดิไปปวดดวงแด พอ้ฮกัแท ้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

58 ชาตหินา้ฮกัอา้ยเดอ้ ดกึดืน่เดอืนบแ่จง้ บม่แีสงทีส่วา่ง มนตแ์คน แกน่คนู √

59 ขอ้ยเวา้แมน่บ่ เมือ่ยามกนิ มันก็บไ่ดน้อน เมือ่ยามนอน ตา่ย อรทัย X

60 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

MP3 ฮติลำ้นเลำ่ เพลงเศรำ้ เหงำ เจ็บ TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0265011 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 6/10/2565 1 ยังคงสวยงาม เปรยีบความรัก เรือ่งเราสองคน เป็นเหมอืน Tilly Birds √

2 ไปเถอะเธอ ไปเถอะเธอ ไปทีท่ีด่กีวา่ หากอยู่กบัฉัน Three Man Down √

3 รักครัง้สดุทา้ย(MY MAGNET) ก็เคยตอ้งทรมานกบัการทีต่อ้งเริม่ใหม่ LOMOSONIC √

4 โอย๊ น่ังมองตาเธอ จับมอืทีก่มุเอาไวด้ว้ยกนั JOEY √

5 ปลอ่ย ปลอ่ยความคดิ ทิง้ไวใ้หใ้จไมต่อ้งคดิ หนุ่ม กะลา √

6 ยังไกล รูแ้ตว่า่หา้มใจไมไ่หว อยากจะหนเีดนิออก บอย Peacemaker √

7 ตดิตลก เป็นแคค่นทีท่ าใหเ้ธอหวัเราะเสมอ คนที่ โอต๊ ปราโมทย์ √

8 จม ลลุา √
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9 ภาวนา พรอ้มเดนิจากไปพรอ้มแลว้ เตรยีมใจ MEYOU √

10 PLEASE รูฉั้นรูย้ังไงก็คงไมต่า่ง รูฉั้นรูย้ังไง ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

11 เจ็บทีย่ังรูส้กึ(ซรีสี ์U-Prince) เคยมั่นใจ วา่ฉันไมเ่คยหวั่นไหวเรือ่งเธอ นนท ์ธนนท์ √

12 ไมเ่หลอืเหตผุลจะรัก ผูห้ญงิคนนงึเวลามใีจ ก็มักจะหาเหตผุล แกม้ วชิญาณี เปียกลิน่ √

13 ซ า้เตมิ แบกความเจ็บช า้มา แบกมาตัง้ไกล มาตงั ระดบัดาว √

14 เหตผุลของการจากลา รูด้วีา่ตอ้งจบ รูด้วีา่ตอ้งจาก หนอยแน่ วลิลิล ์ศริะธนนิทฉั์ตร √

15 IN MY ROOM เหมอ่มองนาฬกิา ก็ไมรู่เ้วลาผา่นไป หม ูMUZU √

16 ภาพจ า จากวันนัน้ทีเ่ธอผา่นมา โชคชะตาใหเ้รา ปองกลู สบืซึง้(ป๊อป) √

17 FAKE เธอยนืตอ่หนา้ฉัน เธอยนืตอ่หนา้ฉัน และ Singular √

18 ตวัจรงิไรต้วัตน รูฉั้นรูว้า่แฟนเกา่เธอ แคบ่งัเอญิเจอ นวิ นภัสสร ภธูรใจ;จิว๋ ปิยนุช เสอืจงพรู √

19 ปากไมด่ี เกลยีดตวัเองนัก ทีท่ าเธอใหเ้จ็บ สพุล พัวศริรัิกษ์ (เบล) √

20 แหลก ผา่นคนืวันทีเ่หมอืนดั่งความฝัน เพราะ Season Five √

21 Sense รูทั้ง้รูว้า่เธอกบัฉัน เรายังคงรักกนั Jetset'er √

22 Loop ท าไมแคห่นึง่นาทกีบัความรักทีต่อ้งเจ็บปวด Tabasco √

23 ตายกอ่น เราจะขา้มผา่นคนืวันทีเ่ลวรา้ยไปดว้ยกนั โทนี่ ผี √

24 ฤดอูกหกั มฤีดนูงึ มันชา่งยาวนาน ยังไมแ่ปรเปลีย่น พจิกิา จติตะปตุตะ (ลกูหวา้) √

25 กอ้นหนิกบันาฬกิา ความเป็นจรงิทีเ่ธอยังไมเ่ขา้ใจ ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE √

26 พอไดแ้ลว้ สายตาทีเ่ห็น ไมไ่ดเ้ป็นเหมอืน รณเดช วงศาโรจน ์(แหนม) √

27 นาที จบลงไปแลว้หยดุเธอกบัฉัน แตม่ันทนไมไ่หว วา่น ธนกฤต พานชิวทิย์ √

28 SKY & SEA มองทีม่มุเดมิเดมิ อยู่ตรงทีเ่ดมิเดมิ ภัทรว ีศรสีนัตสิขุ (เอิ๊ต) √

29 ไมข่อก็จะให ้ รูด้ยี ิง่กวา่ใคร รูใ้จเธอด ีน ้าเสยีง DA endorphine √

30 ของตายในมอืเธอ ไมอ่าจลมืใจ ไมใ่หค้ดิถงึ แตไ่มเ่ป็นไร Bankk Ca$h √

31 เวลากบัใจคน ฉันไมค่ดิแคน้และไมเ่คอืงอะไรเลย เป๊ก ผลติโชค อายนบตุร √

32 แปดโมงเชา้วันองัคาร แปดโมงเชา้วันองัคาร ถงึจะนานทีผ่า่นมา ปาลม์มี่ √

33 ฤดฝูน ในวันทีฝ่นพร า ใจฉันมันเปียกปอนดว้ยน ้าตา PARADOX √

34 เพยีงหนึง่ครัง้ จากวันทีเ่ดนิจากลา สิน้สดุค าวา่สองเรา The Yers √

35 ปลดิปลวิ จนวันนี้ยังเจ็บปวด ยังตอ้งเสยีน ้าตา BODYSLAM;เมธ ีLabanoon √

36 ค าถามซึง่ไรค้นตอบ ฉันรูด้ ีท าไมทอ้งฟ้ายามเชา้ กลบัดมูดื GETSUNOVA √

37 เชอืกวเิศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเ้วลากม้หนา้รับกรรม LABANOON √

38 เพลงผเีสือ้ ถา้ในโลกนี้เธอคอืดอกไม ้ฉันก็เหมอืน CLASH √

39 ดแีตป่าก ยิง่ไดย้นิ ยิง่ปวดใจ คดิอะไรอยู่ Big Ass √

40 หลบัขา้มวัน รูด้วีันนี้ มันเป็นวันเกดิเธอ ก็ได ้ Sweet Mullet √

41 อากาศ เธอเห็น วา่เป็นฉัน หรอืเธอไมเ่ห็นมัน นครนิทร ์กิง่ศกัดิ์ √

42 เธอท าใหฉั้นเสยีใจ เธอบอกกบัฉันวา่ตวัเธอจะรัก ไมว่า่นาน COCKTAIL √

43 เหงายิง่กวา่เหงา ชวีติฉันเคยดกีวา่นี้ ตอนนี้เหมอืนแสง Retrospect √

44 หาย กลบัมาทีห่อ้งเดมิ เปิดเพลงซ า้ๆเดมิๆ KLEAR √

45 อารมณ์สเีทา ฉันทนนอนคนเดยีวเปลีย่วใจคนืไหนที่ POTATO √

46 คดิถงึ รูไ้หมวา่มคีนทีเ่ฝ้าคอย เหมอ่ลอย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

47 ใจฉันอยู่กบัเธอ ผา่นไปแลว้ ทกุอยา่งมันจบลงแลว้ BLACKHEAD √

48 รักเธอใหน้อ้ยลง ฉันรูด้วีา่ควรรักเธอใหน้อ้ยลง BANDWAGON √

49 ปวดใจ อยู่อยู่กนัไปไมม่คีวามหมาย ฉันก็เบือ่ I-ZAX √

50 ความรูส้กึของคนหมดใจ เหตผุลดีๆ  ทัง้นัน้..ทีเ่ธอบอกมา วง ZHEEZ √

51 เธอเปลีย่นไป มันเกดิอะไรในใจระหวา่งเรา SYAM √

52 ฟังเขา้ใจแตไ่มรู่ส้กึ รัก ค านี้เธอแปลวา่อะไร ถา้แปลวา่ 7 DAYS CRAZY √

53 จรงิใจไมจ่รงิจัง เธอไมเ่คยโกหกอะไรฉันเลย เธอไมเ่คย Pancake √

54 นับถอยหลงั จะเสยีน ้าตากนัท าไม จะไปก็รบีไป INSTINCT √

55 ยนิดทีีไ่ดรั้ก เมือ่ไมเ่หลอืใจ ถกูแลว้ทีเ่ธอเลอืกเดนิ S.D.F √

56 หลอกใหรั้ก ใชไ่หม นี่เธอไมรั่กกนัเลย ใชไ่หม THE MOUSSES √

57 สมัผัสทีเ่จ็บ กอ่นเคยฟังเพลงรักเพลงเศรา้ใจ..ดลูะคร ZEAL √

58 ฤดกูาล ฤดกูาลก าลงัจะผันผา่น พัดพายทุีม่อีอกไป 25 Hours √

59 ไมไ่ดไ้ปตอ่ มันเหลอืเพยีงความรัก ใหเ้ราไดก้อดไว ้ Fool Step √

60 น ้าตาทว่มจอ มอง ทอ้งฟ้าคนืนี้แสนเศรา้ ใจเอย๊ TABASCO √

Boxset CD Cocktail FATE TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565034 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 6/10/2565 1 หวัใจเหล็ก จะเกลยีดจะแคน้เคอืงสกัเทา่ไร COCKTAIL √

2 ชั่วชวีติ ชั่วชวีติฉัน จะดหีรอืรา้ยใครตดัสนิกนั COCKTAIL √

3 เรือ่งธรรมดา ผา่นมาก็นานแลว้ จบไปก็นานแลว้ COCKTAIL √

4 ดงึดนั ฉันก็รักเธอมาตัง้นานแลว้ และก็รักเธอมาก COCKTAIL;ตั๊ก ศริพิร √

5 คา้งคา บางสิง่มันยังคงคา้งอยู่ บางสิง่มันยังคง COCKTAIL;JSPKK √

6 อภสิทิธิช์น สบิโมงเชา้กา้วเทา้ลงจากรถ เพือ่จะเดนิไป COCKTAIL √

7 รักจรงิ(ใหด้ ิน้ตาย) หากคณุตกหลมุรักใคร มถีอ้ยค าเป็นลา้นค า COCKTAIL;ติ๊ก ชโิร;่ฟักกลิง้ ฮโีร่ √

8 แมฉั้นไมม่อีะไรใหเ้ธอ เธอคงไมรู่ห้รอก วา่มใีครแอบคดิอยากจะใกล ้ COCKTAIL √

9 พอดี ครัง้หนึง่เคยผกูพัน แตช่ว่งเวลาก็แสนสัน้ COCKTAIL √

10 ไมม่มีติรแทห้รอืศตัรูถาวร ใครเลา่จะไปรู ้ความในใจของคนทัง้หมด COCKTAIL √

11 สง่เธอออกไป ลมืฉันไปเถอะ อยา่จ าฉันเลย สงสารฉันบา้ง COCKTAIL √

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

13 เสยีชพีอยา่เสยีสตัย์ เคา้เคยสอนตอ่กนัมาเป็นปีปี กอ่นจะพดูอะไร COCKTAIL √

14 ตา่งคน เหมอืนสิง่ทีฉั่นเคยเขา้ใจ ราวกบัดมูัน COCKTAIL √

15 ไรญ้าตขิาดมติร สมองตอนนี้ไมม่อีะไรทัง้นัน้ COCKTAIL √

16 นักดนตรี เคยอยากลองจะโผบนิ บนิตามฝัน วิง่ตามใจ COCKTAIL;ธนพล อนิทฤทธิ;์จา๋ย ไททศมติร √

17 ฉันเดนิทางเพือ่มาพบเธอ ผา่นมานานจากวันทีเ่ราไกล หวัใจฉันยังไม่ COCKTAIL √
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CD Atom Cyantist (Japan) TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565011 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 6/10/2565 1 Good Morning Teacher ครัง้นัน้ฉันมเีธอทีเ่ป็นคนสอน ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

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

3 PLEASE รูฉั้นรูย้ังไงก็คงไมต่า่ง รูฉั้นรูย้ังไง ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

4 แผลเป็น(SCAR) กาลครัง้หนึง่ ซึง่เธออาจลมืไปแลว้ ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

5 ทางของฝุ่ น(Dust) อยา่ใหฉั้นรัง้ เธอไวเ้ลย จากตรงนี้ ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

6 อา้ว บบีเขา้ไป บบีน ้าตาแลว้บบีมอืฉัน ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

7 ชว่งนี้ (Karma) Hey เธอท าอะไรมาน่ะ ท าไมหนา้ตาดู ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

8 รถคนัเกา่ เบรคเสือ่มควันด าไฟทา้ยไมด่รีถฉันมันเกา่ ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

9 พอ ไดเ้ห็นทกุอยา่งไดรู้ค้ าตอบ ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

CD Asia 7 / The SEEKER นกัแสวงโชค TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565066 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 20/10/2565 1 Intro (เสยีงดนตรสีัน้ๆ) ASIA7 √

2 นักแสวงโชค (The Seeker ) คนบางคนออกลา่ตามหาความฝันบนโลกอนักวา้ง ASIA7 √

3 ถา้เธอคดิถงึใคร ถา้เธอคดิถงึใคร เธอไมจ่ าเป็นตอ้งทน ASIA7 √

4 ลมื(FADE AWAY) ในทีส่ดุเราก็จากกนัเธอบอกกบัฉันใหเ้ขา้ใจ ASIA7 √

5 จ าขึน้ใจ ถา้ไมค่ดิจะกลบัมา (จะบอกใหร้อท าไม) ASIA7 √

6 ยานอนไมห่ลบั (Oneirophobia) ASIA7 √

7 เจา้ความรัก (Yearning) จะมไีหม วันทีฉั่นไดเ้จอความรัก ใยโชคชะตา ASIA7 √

8 ซอ่นหา (Hide and Seek) มันดเูหมอืนก าลงัจะไปดว้ยด ีก็ไมค่ดิวา่ ASIA7 X

9 กลอ่ม (Lullaby) ฝันทีค่อยหลอกหลอน ยามเธอนอนหลบัใหล ASIA7 √

MP3 ลกูทุง่ฮติครบเครือ่ง TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265056 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 20/10/2565 1 วอนหลวงพอ่รวย มนตแ์คน แกน่คนู X

2 ไสวา่สบิถ่ ิม่กนั กอ้ง หว้ยไร่ X

3 ค าแพง แซค็ ชมุแพ X

4 กลบัค าสาหลา่ ค าสัน้ๆ ทีค่วามยาวมันบถ่งึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

5 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่วา่ หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบไ่หว ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

6 สมิาฮกัหยังตอนนี้ เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บห่วงบห่า ตา่ย อรทัย √

7 ผูห้ญงิหลายมอื อกหกัมาน ้าตาพังหยา่ว อกีแลว้เรา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

8 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภัย X

9 เจ็บบพ่อตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

10 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

11 คนตอบบอ่ยู่ พดูบอ่อกยอ่นวา่ล าบากใจ ทีใ่ครเขาอยากให ้ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

12 ยังฮกัไผอกีไดบ้่ ดกีรทีีเ่ทลงแกว้ บอกอา้ยเทแลว้บเ่อาโซดา มนตแ์คน แกน่คนู;มนีตรา อนิทริา √

13 ใหน้านกวา่ทีเ่คย เพราะเชือ่วา่เขามจีรงิ แตก็่ไมรู่เ้ขา แพท Klear;ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

14 ผัวเกา่ หากวา่เจา้ไดฟั้งเพลงนี้ ศร สนิชยั √

15 เมยีเกา่ หากวา่อา้ยไดฟั้งเพลงนี้ หากวา่อา้ยยัง ดอกออ้ ทุ่งทอง √

16 รักควรมสีองคน พร จันทพร;เนย ภัสวรรณ X

17 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

18 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตัง้ใจจ า ตั๊กแตน ชลดา √

19 ถิม่อา้ยไวต้รงนี้ละ่ เจา้เมอืยบน่อ้ทีต่อ้งฝืนทน ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

20 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้า่อา้ยทิง้ไป กะฮูว้า่อา้ยอยู่น าเขา ตา่ย อรทัย √

21 แคค่นคยุ ล าไย ไหทองค า X

22 สงัหารหมู่ SODA5 (โซดาไฟ) X

23 ขดีอนัตราย ออย แสงศลิป์ X

24 รอ้งไหไ้ดไ้หม แซค็ ชมุแพ X

25 ไปฮกักนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอืน่ ทีไ่ดแ้ตย่นืแนม ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

26 แฟนเกา่กลบัใจ คดิพอ้บ ่มือ้ทีอ่า้ยยา่งจากนอ้งไป เวยีง นฤมล √

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

28 หนา้ทีไ่ผ หนา้ทีม่ัน หนา้ทีไ่ผ หนา้ทีม่ัน มันบง่า่ยกวา่กนั ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ;กระตา่ย พรรณนภิา √

29 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลวา่หยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลีย่นไป ตา่ย อรทัย √

30 ค าวา่ฮกักนั มันเหีย่ถิม่ไส อา้ยบอ่ยากเชือ่สายตา วา่ภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

31 เรวัตตะฮกันะลลีาวดี อา้ยฮกัเจา้อหีล ีลลีาวดนีอ้งฮกัอา้ยบ่ เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

32 บญุผลา บน่่าเซือ่เนาะวา่เฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

33 นลินัดอน คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวัน ตา่ย อรทัย √

34 งานแตง่คนจน ขอบคณุทีย่ังฮกักนั ขอบคณุทีย่ังบล่มื มนตแ์คน แกน่คนู √

35 ไมม่ขีอ้แมต้ัง้แตเ่ริม่ตน้ สบิถ่ามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

36 แตง่งานกบัพีไ่ดไ้หม กอ้นเมฆสเีทาหอบเอาไอน ้าเดนิทาง เสถยีร ท ามอื √

37 รักคนโทรมาจังเลย จากวันทีร่อ พ.ศ.ทีใ่จคดิถงึ พ ีสะเดดิ √

38 รอท าอยา่งนัน้กบัเธอ เชา้ตืน่มามกีนั สายแรกของวันโทร เอริน์ สรัุตนต์กิานต(์เดอะสตา √

39 ขอจองในใจ ฟ้าสั่งใหฉั้น รักคนทีม่เีจา้ของ ตั๊กแตน ชลดา √

40 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

41 ส าคญักวา่ลมหายใจ เหมอืนเกดิมาเพือ่รักเธอ หวัใจเป็นของเธอ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

42 ฝากพรุ่งนี้ไวก้บัอา้ย อา้ยฮูบ้ว่า่..ชวีติกอ่นอา้ยหาเจอ ตา่ย อรทัย √

43 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮกั มันยังฮกัคอืเกา่ ฮกั ทีเ่บดิสทิธิ์ ไมค ์ภริมยพ์ร √

44 โลกยังมผีูช้ายแบบอา้ย หา้มฝนบใ่หต้กจังใด ๋หา้มใจบใ่หค้ดิฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √
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45 โชคดทีีม่เีธอรัก ขอบคณุทีอ่ยู่ดว้ยกนั...ขอบคณุ เสถยีร ท ามอื √

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

47 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

48 บง่ดึจักเม็ด นอ้งฮกัหลายจนสติายแทนไดบ้เ่คยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

49 เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไป ล ายอง หนองหนิหา่ว √

50 เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ สมบรูณ์ ปากไฟ √

51 ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เป็นตาฮกัปานนี่ ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

52 บก่ลา้บอกครู (แตห่นูกลา้บอกอา้ย) ครูภาษาไทยเคยใหเ้ขยีนเรยีงความ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

53 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แวบ๊เดยีวแคด่ ูก็ท าใหรู้ว้า่เธอนะ หญงิล ีศรจีมุพล √

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

55 จีห่อย โอเ่ด เพือ่นเอย่ คอืดงัเคยกนันัน้ พ ีสะเดดิ √

56 ไหงง่อ่ง ละพอแตเ่ปิดผะมา่นกัง้ สาวหมอล าสพิามว่น ตั๊กแตน ชลดา √

57 หนุ่มโคโยตา้ หนุ่มนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบรูณ์ ปากไฟ √

58 จบีเอาสคิะ เขามแีมพ่อ่ไปขอเอาส ิท าเหมอืนของฟรี ล ายอง หนองหนิหา่ว √

59 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบส่น ฝนตกก็บแ่คร์ หญงิล ีศรจีมุพล √

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

MP3 อสีำนลำ้นววิ 3 หนุม่หมอล ำมว่นหล TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0265009 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 20/10/2565 1 เอาทีส่บายใจ โอย๊..นอ้..เอาโลดเดอ้เดอ้หลา่ เอาที่.. ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

2 ชาตหินา้ฮกัอา้ยเดอ้ ดกึดืน่เดอืนบแ่จง้ บม่แีสงทีส่วา่ง มนตแ์คน แกน่คนู √

3 คนเคยแลว้อยู่บเ่ป็น นี้ละนอ้เพิน่วา่ แนววา่ใจคนเอย ศร สนิชยั √

4 ตามใจแมเ่ถดินอ้ง ตามใจแมเ่จา้เถดิหลา่ ผูเ้พิน่เลีย้งเฮามา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ X

5 มนตแ์คนล าซิง่ แฟนๆ ผมมนตแ์คนขอบอก วา่วันนี้ขอออกไป มนตแ์คน แกน่คนู √

6 ไอห้นุ่มชมุชน คนจนคอือา้ยวันวาเลนไทนย์ังไปไตห้นู ศร สนิชยั √

7 ซเูปอรส์ตารห์นา้เฟซ ฮูบ้น่อ้งเหลา่ เจา้คอืซปูตาร์ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

8 ยอมรับสาวา่ฮกัอา้ย โอย้นอ้...ละ่บต่อ้งอา้ยดอกเดอ้หลา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

9 มักคนอว้น สาวทรงอว้นกวนใจอา้ยป่วน หลงมักสาว ศร สนิชยั √

10 สาวนาขาแดนซ์ พอฝนลาฟ้าสั่ง เจา้ออกเดนิสายไปกบั ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

11 อดตีรักมักสาวครู ฟังเสยีงสายลมตอ้ง จากรมิคลองนอ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

12 คดึฮอดสาวผา้ป่า กลบัมาอยู่บา้นเฮา ใหก้รุงเทพฯเหงา ศร สนิชยั √

13 กลบับา้นกนับ่ โอย๊นอ้..หลบัตาลงเห็นนาขา้วเห็นปลา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

14 หว่งเจา้ผูส้าวเพิน่ หละ่แมน่เมดิหวังใจยังออ้น ยังอาวรณ์ มนตแ์คน แกน่คนู √

15 ใจลอยในวงเหลา้ ยนิขา่วรา้ยอา้ยน่ังงงกลางวงเหลา้ ศร สนิชยั √

16 ขอ้ความจากเถยีงนานอ้ย กีค่วามคดิถงึ เขยีนลงตรงเสน้ขอบฟ้า ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

17 เตรยีมใจอภัยนอ้ง เมือ่พบทางตนั อยา่ดนัทรัุงเลยนาง มนตแ์คน แกน่คนู √

18 จดหมายขาดเคิง่ ขาดเคิง่จดหมายขาดเคิง่ แกม้เป่ิงเสิง่ได ้ ศร สนิชยั √

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

20 รอเธอทีน่วนคร ลาถิน่คนจร นวนครทีเ่คยเคยีงใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

21 บา่วซ านอ้ยอกหกั อกหกัเพราะรักมากเกนิไป รักอนัตราย ศร สนิชยั √

22 ขอบคณุทกุแรงใจ ฝากเสยีงล าหนอค ารอ้ง เป็นจังหวะ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

23 กหุลาบแดง กหุลาบแดงก าลงัอา้ ก าลงับาน มนตแ์คน แกน่คนู X

24 แมฮ่า้งซาวปลาย มาเห็นหุน่แมฮ่า้งวัยระหวา่งซาวปลาย ศร สนิชยั √

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

26 เอารักมาใหเ้หมอืนพาใจมาเจ็บ อา้ยมคีา่ เพยีงยาท าใจ ออืฮือ้เอย่... มนตแ์คน แกน่คนู √

27 หวัหนา้ผูบ้า่วแนว อยากเป็นแฟนนอ้งหลา้แตห่นา้ตา ่บ่ใ่ห ้ ศร สนิชยั √

28 ถามขา่วหวัใจ โอละ่นอ..พีน่อ้งเอย เป็นจ่ังใดล๋ะ่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

29 แฟนอา้ยไปดี แฟนจา๋อา้ยขอลากอ่น ฝากค าอวยพร มนตแ์คน แกน่คนู √

30 เอิน้หมู่คนืนา ตะเว็นงอยภคูดึฮอดหมู่เฮาเด ้ ศร สนิชยั √

31 คดิฮอด...ฮกัแท ้ ความรักใดในโลกาหาเทยีมเทา่ทีแ่มเ่รา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

32 มเีจา้บย่า่นจน บย่า่นดอกความจนถา้อยู่ใกลค้นจรงิใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

33 ฝากฟ้าไปลานอ้ง ละ่ฝากหวัใจไปน าฟ้า ศร สนิชยั √

34 เมอืเลน่สงกรานต์ ดอกคนูเหลอืงบานท่ัวแผน่ดนิบา้นเฮา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

35 แพร้บสนามรัก กลบัจากแนวรบมาพบบตัรเชญิ นอ้งนาง มนตแ์คน แกน่คนู √

36 พอ่ฮา้งซอมทางเมยี เถยีงนานอ้ยคอยใจผูไ้กลหา่งอกพอ่ ศร สนิชยั √

37 หวานใจหนา้จอ กดอกัษรเรยีงรอ้ยถอ้ยค า ในนามของ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

38 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลว้ท่ัวทอ้งนา ตน้เดอืนกมุภา มนตแ์คน แกน่คนู √

39 คดิฮอดคนขีต้ั๋ว บดันี.้..วา่แมน่เจา้ฮกัแน่ ทีแ่ทก้ะแค่ ศร สนิชยั √

40 ธดิารา้นลาบ แกม้ป่อยลอยสาวส า่นอ้ยใจงาม ประจ าที่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ X

41 ฝากเสยีงล าถามเสยีงใจ โปรดฟังล ากลอนนี้จากคนทีล่มืบไ่ด ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

42 เลกิไดล้มืบไ่ด ้ ใหพ้ีเ่ซามักนอ้งบข่อ้งเกีย่ว ศร สนิชยั √

43 ล าซิง่ลมืช า้ ละ่น่ังรถเหมากลบัคนืบา้น ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

44 บอกลาโทรมาก็ได ้ นอ้งสาวเอย๋..หละคนัสบิอกเลกิพี่ มนตแ์คน แกน่คนู √

45 สงสารสาวแมฮ่า้ง ละ่มาสงสารแมฮ่า้ง ผูม้ลีกูบม่ผัีว ศร สนิชยั X

46 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

47 แฟนเขาผูส้าวอา้ย เป็นแฟนเขาละ่นอ้นอ้ง ผูส้าวเกา่ชาย มนตแ์คน แกน่คนู √

48 สรภัญญส์ั่งชู ้ ละ่มาบดันี้ ขา้วดอพอพวมกม้ ศร สนิชยั √

49 สาวกนัตรมึ โอ ่โอ เนยีงเอย อา้ยเพิง่เคยไดพ้าใจ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

50 เซิง้คอยสาว มแีรงฮดึ แตอ่า้ยอดึแรงใจ บา่วบา้นไกล มนตแ์คน แกน่คนู √

51 วอนนอ้งคนืนา ละ่บา่วคนจนคอือา้ย สาวใดเ๋ดส้จิอง ศร สนิชยั X

52 ฮกัสาวอเีลคโทน อา้ยตามมาเชยีรห์นา้มน สาวอเีลคโทน ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √
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53 รอยเล็บทีร่ะลกึ ร่องรอยเล็บมอืนอ้งนาง ยังฝังอยู่ มนตแ์คน แกน่คนู X

54 คนัแขว่แอวลอย คนัแขว่ๆ ผูส้าวแอวลอย เบิง่เพิน่ ศร สนิชยั √

55 สั่งฟ้าไปหานอ้ง ฟ้ารอ้งกอ้งกงัวาน คดิฮอดบา้นอสีาน ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ X

56 เรอืไฟไหลรัก เสยีงแคนกลอ่มแดนภไูท พาหวัใจของอา้ย มนตแ์คน แกน่คนู X

57 มอเตอรไ์ซคล์อ้เหีย้น มอเตอรไ์ซคล์อ้เหีย้น ทะเบยีน ศร สนิชยั √

58 เนยีง เนอว อนิา (นอ้งอยู่ทีไ่หน) หมู่บา้นเฮา มันเงยีบเหงามาดน ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

59 ปลาคอ่ใหญ่ เดอืนสามออกใหมเ่กา้ค า่ ไดม้ายาม มนตแ์คน แกน่คนู √

60 น าฮอยไฟ เดอืนหกเดอืนเจ็ดปีนี้ มปีระเพณีคอื ศร สนิชยั X

CD Big Ass ลำยนิว้มอื TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565063 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 20/10/2565 1 ลายนิว้มอื คนคนไหน เขาก็เป็นคนคนนัน้ Big Ass √

2 เรือ่งโงข่อใหบ้อก เธอคงเซง็ทีฉั่นรูม้ากเกนิไปใชไ่หม เรือ่ง Big Ass √

3 มคีวามสขุมากๆ นะ เธอเป็นเชน่ไร หวังวา่จะสบาย ฉันก็เป็น Big Ass √

4 เบาไดเ้บา ความฝันทีม่ก็ียังคงหา่ง ความรักทีพั่ง Big Ass √

5 สวัสดตีอนเชา้ ในฝันแมม้ันจะดเีพยีงใด แตฉั่นก็ยังรบี Big Ass √

6 ONE WAY (ภาพยนตร ์Leioไลโอโคตรแยย้ักษ์)ชวีตินี้มันคอืถนน วันเวย ์กระแสเวลา Big Ass √

7 ถา้รูอ้ยา่งนี้ สดุทา้ยแลว้เธอก็ไปจากกนั ตามชวีติทีต่อ้ง Big Ass √

8 เจ็บแตไ่มจ่บ ยอมจาก ยอมเจ็บ ยอมจบ ยอมใหห้มด Big Ass √

9 วันนัน้ของเดอืน ชวีติทกุคน ก็ลว้นมวีันทีโ่หดรา้ย Big Ass √

10 เทา่ไหร่ก็เทา่นี้ ยังมบีางสิง่ทีม่ันไมม่ทีาง เป็นไดม้าก Big Ass √

CD Bodyslam Dharmaj?ti (Japan) TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565015 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 20/10/2565 1 เตรยีมตวัตาย ตัง้แตท่ีฉั่นลมืตา ใชช้วีติ ทา่มกลาง BODYSLAM √

2 เรอืเล็กควรออกจากฝ่ัง เสยีงลมค าราม ฟ้าครามพลนัมดืมัว BODYSLAM √

3 ชวีติยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกนิตา เพยีงสายลมพา BODYSLAM √

4 ปลดิปลวิ จนวันนี้ยังเจ็บปวด ยังตอ้งเสยีน ้าตา BODYSLAM;เมธ ีLabanoon √

5 dharmajati(ดมั-มะ-ชา-ต)ิ แกร่งดงัเชน่ภผูา ใหญแ่ละสงูเสยีดฟ้า BODYSLAM √

6 ครึง่หลบัครึง่ตืน่ หวาดกลวั หวัใจ มหีมอกควันมันสบัสน BODYSLAM √

7 คดิถงึ มองดเูสน้ทางทีฉั่นเดนิอยู่ จะมใีครรู ้ BODYSLAM √

8 รักอยู่ขา้งเธอ แผน่ฟ้ากวา้ง หนทาง ยังคงกดีขวาง BODYSLAM;อญัชล ีจงคดกีจิ √

9 ความฝันกบัจักรวาล เหมอืนเป็นดั่งคกุสคีราม กลางทอ้งฟ้า BODYSLAM √

10 ชา่งมันเถอะเหงา ขอแคค่ า ค าเดยีวจากปาก วา่เธอ BODYSLAM √

CD ศรณัยำ่ แปลกตรงทีห่วัใจ TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565058 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 27/10/2565 1 คนทีไ่มเ่หมอืนเดมิ ถงึวันทีห่วัใจตอ้งพลนัสลาย ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ X

2 แปลกตรงทีห่วัใจ เพยีงเจอกนัครู่เดยีว ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

3 ยิม้ไดเ้มือ่ไมม่เีธอ รักเอยอาจจะรัก ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

4 บอกแลว้ยังไง บอกแลว้ยังไง ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

5 โกรธกนัจรงิหรอืเปลา่ โกรธกนัจรงิหรอืเปลา่ ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

6 อยากหยดุเวลา ฉันเริม่จะใจหาย ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

7 อยากอยู่ใกล ้ๆ อยากอยู่กบัเธอ ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

8 ถา้บอกสกันดิ ถา้บอกสกันดิวา่อยากเจอ ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

9 แตม้สแีดง อยากจะเอาสแีดงแตม้ ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

10 เก็บไวแ้ตส่ ิง่ดี วันทีเ่คยมเีธอ ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

CD รวมศลิปิน งำนซนคนดนตร ีนำนท ี10 TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565047 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 27/10/2565 1 สรุปวา่...บา้ คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบตดิตาม ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

2 ไดอ้ยา่งเสยีอยา่ง จากเคยรักอยู่ จากเคยรักกนั มาลวีัลย ์เจมน่ีา;จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

3 หมากเกมนี้ คนทีเ่ป็นอดตีเธอก็ยังไมล่มื อ าพล ล าพนู(หนุ่ย) √

4 ดว้ยรักและผกูพัน หากเราตอ้งจากกนั จะเป็นดว้ยเหตใุด ใหม ่เจรญิปรุะ √

5 แผลในใจ วันเวลากบัความไวใ้จกบัชวีติผูช้าย สรุสหี ์อทิธกิลุ √

6 คูก่ดั อะไรทีต่รงกนัขา้มถา้จะเอามาวาง เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

7 ยิง่ใกลย้ิง่เจ็บ จากคนคนทีเ่คยมใีจกนัอยู่ นูโว √

8 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเ้ลย ศกัดา พัทธสมีา √

9 เปลา่หรอกนะ หากบงัเอญิถา้เธอไดเ้จอ เสาวลกัษณ์ ลลีะบตุร(แอม) √

10 ฝังไวใ้นผนืดนิ วันและคนืทีเ่วยีนหมนุผา่น ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

11 เอาอะไรมาแลกก็ไมย่อม ใครจะมสีตางคก็์ตามใจ ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

12 ใหเ้ธอ ฟ้า และทอ้งทะเลกบัลมนัน้มอียู่ นันทดิา แกว้บวัสาย √

13 ไมเ่ป็นไรเลย ไมเ่ป็นไร บอกเลยไมเ่ป็นไร มาชา่ วัฒนพานชิ X

14 ลมืไปไมรั่กกนั รูแ้ลว้วา่เราเลกิกนั รูแ้ลว้วา่เป็นเพยีง จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

CD Y Not 7 Neverdie TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565046 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 27/10/2565 1 จนแตเ่จง๋ มแีตห่วัใจและก็ตวั เงนิน่ะมนีอ้ย Y NOT 7 √

2 ค ามักงา่ย ค าเดยีวทีเ่ธอคง Y NOT 7 √

3 ขอบใจจรงิ ๆ อยากขอบใจสกัครัง้หนึง่ Y NOT 7 √

4 ประมาณนี้หรอืเปลา่ แตก่อ่นไมเ่คยเอาใจใคร Y NOT 7 √
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5 ยังไงก็โดน อยา่มาซ า้ อยา่มาย ้า Y NOT 7 √

6 ค ามักงา่ย(ON MY GUITAR) ค าเดยีวทีเ่ธอ คงเคยใชบ้อ่ยเกนิไป Y NOT 7 √

7 สรุปวา่...บา้ คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบตดิตาม Y NOT 7 √

8 เห็นใจกนัหน่อย เห็นใจกนัหน่อย ฉันคอยเธออยู่ Y NOT 7 X

9 ENTER SANDMAN Say your prayers litte one Y NOT 7 X

10 กองไว ้ ทีแ่ลว้มา เธอไมเ่คยดแูลหวัใจ Y NOT 7 √

11 โชคดนีะเพือ่น วันวาน วันทีแ่สนเหนื่อย Y NOT 7 X
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