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MP3 Top Of The Chart 2022 (BRANDED ALBUM)TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0265013 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 8/12/2565 1 ล าไยลองกอง สิง่หนึง่ทีท่ าใหใ้ครตอ่ใครเดนิใจลอย ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

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

3 เจ็บแลว้จ า แคอ่ยากใหเ้ธอไดล้องทบทวนดกูอ่น วันทีเ่ธอ DA endorphine √

4 ลูว่ ิง่ (Can't Keep Up) (เพราะตอนนี้ ฉันวิง่ตามเธอไมทั่น) Tilly Birds √

5 มคีวามสขุมากๆ นะ เธอเป็นเชน่ไร หวังวา่จะสบาย ฉันก็เป็น Big Ass √

6 สง่เธอไดเ้ทา่นี้ (GOODBYE) ถงึเวลา จบสิน้แลว้ทกุทกุสิง่ ยอมรับความ LOMOSONIC √

7 โอย๊ น่ังมองตาเธอ จับมอืทีก่มุเอาไวด้ว้ยกนั JOEY √

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

9 อนุบาล ตัง้แตเ่ล็กจนเตบิโตเป็นผูใ้หญ ่ไดเ้รยีน GETSUNOVA √

10 ขอบคณุทีเ่ลกิกนั แลว้เราก็ทนไดต้ัง้นาน ทนเสยีน ้าตา KLEAR;Tilly Birds √

11 เผือ่วา่จะพบเธอสกัวัน แคเ่พยีงบงัเอญิไดเ้ดนิผา่นมาทีเ่กา่ The White Hair Cut √

12 ถกูเวลา จะถกูเวลาไหม คนืนี้มคีวามในใจจะระบาย The Yers √

13 สิง่ไมม่ชีวีติ ถา้ตวัเธอตอ้งการ แมม้ันท าฉันตอ้งทรมาน POTATO Feat.แสตมป์ √

14 ทกุวันพรุ่งนี้ (Along The Way) ทกุวันทีม่ ีมันก็ดแีตแ่คผ่า่นพน้ไปวันวัน Tilly Birds;PALMY √

15 ฉันคอืดวงจันทร์ ดวงดาวมากมายพร่างพราวอยู่บนทอ้งฟ้า แต่ Monica √

16 ไมม่อีะไรเหมอืนเดมิ No No Never Never ฉันทนเจ็บซ า้ซ า้ นวิ นภัสสร ภธูรใจ;จิว๋ ปิยนุช เสอืจงพรู √

17 เพลงทีไ่มม่ใีครฟัง เคยมเีธอเทา่นัน้ ทีเ่ป็นคนทีฟั่งเพลง ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

18 เทา่ไหร่ก็ไมพ่อ ท าใหเ้ธอเทา่ไรก็ไมพ่อ ถา้จะดใีหพ้อ สพุล พัวศริรัิกษ์ (เบล) √

19 ผา่นมานานแลว้ ผา่นมาตัง้นาน ตัง้แตท่ีเ่ธอ ปลอ่ยมอืฉัน MEYOU √

20 TASTE ME เธอ เธอชอบพดูเลน่กนั แตว่า่ฉันมันคดิจรงิ LAZ1 √

21 คา้งคา บางสิง่มันยังคงคา้งอยู่ บางสิง่มันยังคง COCKTAIL;JSPKK √

22 เบือ่คนขีเ้บือ่ (I'm Not Boring..) เหมอืนจะไปไดด้ ีทีเ่รายังคยุกนัแบบนี้ Tilly Birds √

23 ลายนิว้มอื คนคนไหน เขาก็เป็นคนคนนัน้ Big Ass √

24 เด็กเอย๋เด็กดี เด็กเอย๋เด็กดตีอ้งเชือ่ฟัง ผูใ้หญส่อน Bomb at Track;Milli √

25 ไทเท่ You know, you know อเมรกิง อเมรกิา Taitosmith Feat. ไวพจน ์เพชรสวุรรณ √

26 ฉันไมคุ่น้เคยกบัความเหงา (LONELLINESS)ฉันไมคุ่น้เคยกบัความเหงา เมือ่วันทีเ่ขา LOMOSONIC √

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

28 จบไมจ่รงิ ทีเ่ธอบอกวา่จบ แตเ่ธอน่ะจบไมจ่รงิ เพราะ Yes'sir Days √

29 ไมต่อ้งมา เธอเปรยีบดั่งไฟแผดเผาทีก่ าลงัหลอมละลาย Only Monday √

30 ยิม้แหง้ แกลง้ท าเป็นยิม้ แกลง้ท าเป็นเขนิ บอย Peacemaker √

31 ไมค่ดิจะลมื มองไปในหอ้งทีแ่สนวา่งเปลา่ทีเ่ธอเคยอยู่ Only Monday √

32 ไปเอาความมั่นใจแบบนี้มาจากไหน เธอบอกวา่ขอโทษ ถา้ท าใหเ้ขา้ใจผดิไป ป๊อป ปองกลู √

33 รักฉันรเึปลา่ (ละครสเิน่หาสา่หร)ี เจอเรือ่งราวมากมายไมเ่คยเป็นแบบนี้ KLEAR √

34 คนรา้ย (ซรีสี ์ดว้ยรักและหกัหลงั) ยังจ าไดด้ทีกุค าทีพ่ดู ใหฟั้งอยู่ อา้ย สรัลชนา อภสิมัยมงคล √

35 ถา้เธอไมไ่ดค้ดิอะไร ในบางครัง้ เหมอืนเธอท าวา่เธอนัน้แคร์ บมู THE STAR IDOL √

36 จ าขึน้ใจ ถา้ไมค่ดิจะกลบัมา (จะบอกใหร้อท าไม) ASIA7 √

37 กอดท ี(ภ.เพราะเราคูก่นั) นกึไมอ่อก ถา้ชวีติฉันไมไ่ดม้เีธอ ป่านนี้ ไบรท์ วชริวชิญ์ √

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

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

40 สมัยนี้เคา้ไมแ่อบรัก (Just Say ...) มาบอกฝันดที าไม ถา้เธอไมค่ดิอะไร มกุ วรนษิฐ ์ถาวรวงศ์ √

41 พสิจูน์(PROVE IT) (แจน) ทีเ่ธอบอกวา่รักกนั ทกุคนืทกุวัน SIZZY √

42 Who Am I ฉันทีม่ทีกุอยา่งทีใ่ครตอ้งการ มผีูค้น ดวิ จริวรรตน ์สทุธวิณชิศกัดิ;์นาน ิหรัิญกฤษฎิ;์วนิ เมธวนิ√

43 ผดิกตกิา อยา่โกรธเลยนะก าลงัพยายามหา้มใจ KIN √

44 เลกิกนัแลว้(แลว้ยังไง) วันนี้รักของเราตอ้งจบใชไ่หม I Hate Monday √

45 มเีพยีงน ้าตา ถงึคราว ทีต่วัฉันและเธอไมอ่าจจะฝืน Clockwork Motionless √

46 ขาดเธอไมไ่ด ้(ล.หวัใจรักพทัิกษ์เธอ)ตอ่ใหเ้ดนิถงึฝันทีส่ดุไกล ตอ่ใหเ้จอสาย POTATO √

47 ใตห้ลา้ (ละครใตห้ลา้) วันทีช่วีติเดนิทางมาถงึทางตนัของมัน Taitosmith √

48 เดอืนหงาย คนืเดอืนหงาย มันท าใหอ้อ่นไหว คดิถงึคน พลพล;JOEY √

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

50 เสือ้กั๊ก จบปรญิญาตร ีมหาวทิลยัก็อยา่งดี Taitosmith √

51 ขวัญเอยขวัญมา ค า่คนืมดืมนลงครัง้ใด ท าฉันหวัใจไหวหวั่น ปาลม์มี่ √

52 ฟ้อนทัง้น ้าตา ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

53 รถฉันบนิไมไ่ด ้ ขบัอยู่บนถนน เสน้ทีเ่ราเคยไปดว้ยกนั Three Man Down √

54 อกีไมน่าน นานแคไ่หน อกีไมน่านนี้อกีนานเทา่ไร โปรดเธอบอกมา GETSUNOVA;Three Man Down;พระมหาไพรวัลย ์วรวณโน√

55 มารักกบัพี ่(NUNA) มารักกบัพีด่ไีหม มารักกบัพีด่ไีหม ลลุา;LAZYLOXY √

56 คนอบอุน่ ไมไ่ดจ้บีเป็นนอ้ง แตไ่มรู่ท้ าไมเธอมอง LABANOON;โอต๊ ปราโมทย์ √

57 เจ็บจรงิ ถา้ไมอ่ยากเจ็บจรงิ อยา่ยิม้ใหผ้ม ไมอ่ยาก ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

58 Lonely city ก็อยู่มาแลว้ตัง้กีปี่ ก็ลองมาแลว้ Tippsy √

59 ฉันไมไ่ดรั้กเธอขนาดนัน้ อกีแลว้...ทีเ่ห็นเธอพรอ้มกบัชอ่ดอกไม ้ เหวยเหวย ฮนั √

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

ร ายชือ่อลับัม้เพลง
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MP3 100 เพลงสตรงิ " สดุคุม้ยอ้นวยั" TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0265005 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 8/12/2565 1 รบกวนมารักกนั (มารักกนัเถอะ) ก็อยากมใีครสกัคน ทาทา ยัง √

2 เชือ่เถอะครับ เชือ่เถอะครับ เชือ่เถอะครับ ผมไมเ่คย ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

3 ติ๊กต็อก เงยหนา้ดนูาฬกิา ฟังเสยีงเจา้นาฬกิา แคทรยีา องิลชิ (แคท) √

4 อรีุงตงุนัง เคยไดย้นิวา่เธอ มใีครๆวุน่วาย ญาญา่ญิง๋ √

5 ไมใ่ช ่ไมใ่ช่ ไหนใครบอกวา่เราน่ะรักกนั ใครไปแอบพดู นโิคล เทรโิอ √

6 รักเลย อยากเปิดใจวา่รักเธอ แตใ่จก็สั่น ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน) √

7 เดีย๋วเหอะ พอ่ไมใ่หพ้ดู ไมใ่หพ้ดูกบัคนแปลก ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน์) √

8 อยากฟังเหตผุล บอกกบัฉันสกัค าไดห้รอืเปลา่ BUBBLE GIRLS √

9 ยิม้ ยิม้ อยู่ อยู่ก็บอกวา่เลกิกนั เบือ่ๆก็คง ศรพีรรณ ชืน่ชมบรูณ์ (อน้) √

10 บอกอะไรป่านนี้ ฉันนัน้เคยรัก ทุ่มเทใหก้บัเธอ สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

11 เธอคงไมรู่ ้ อาจจะดวูา่เฉยเมย ZA ZA √

12 หลบไปพัก อยากอยู่เงยีบๆอยา่งนี้ อยากคดิอะไร ทนี(สราวฒุ ิพุ่มทอง);คมิ(คมิหนัต ์วัฒนร์ณชยั) √

13 ท าไมตอ้งรักเธอ สั่งตวัเองควรจะลมื ลมืเธอไป BKK √

14 บอกไดไ้หม คนไมเ่คยยอมใคร ไมเ่คยนกึถงึใจใคร วฒุสิทิธิ ์สบืสวุรรณ (เต็ม) √

15 ดาวกบัเม็ดทราย เธอคอืดาวทีส่วยงาม สกุสกาวแสนไกล ลโีอ พฒุ √

16 เปรีย้วใจ สดุทีรั่กของฉันไมเ่หมอืนคนอืน่ นโิคล เทรโิอ √

17 ฉันยังมเีธอ ตัง้แตม่เีธอไดค้บเธอมา ก็พบความจรงิ PETER CORP DYRENDAL √

18 เพิง่เขา้ใจ รักของเธอ ทีเ่ธอใหฉั้น นาวนิ ตา้ร์ √

19 เธอมากบัฝน เรามันตวัคนเดยีว ไมเ่คยคดิจะมใีคร ฐติ ิเวชบลุ (เอ็กซ)์ √

20 จากวันทีเ่ธอไมอ่ยู่ ลายมอืก็ยังคุน้อยู่ อา่นดก็ูยังคุน้ตา วง พาย √

21 รออยู่ตรงนี้ พยายามรูจั้ก พยายามทักทายกบัเธอ HUM √

22 เพยีงหนึง่ค า เดยีวดายอา้งวา้ง ทา่มกลางผูค้น ศริศกัดิ ์อทิธพิลพาณชิย์ √

23 ถามใจ ก็มสี ิง่หนึง่ทีย่ังคา้งใจอยู่ SUPER GLUE(1) √

24 เจา้หญงิคนตอ่ไป เนิน่นานทีฉั่นยังแปลกใจ เหตใุดเจา้หญงิ วง Blissonic √

25 ชวูับ ชบูดีู ไมเ่คยบอกค าวา่รักกบัใครเลย ขนัเงนิ เนื้อนวล √

26 ดว้ยความคดิถงึ ดว้ยความคดิถงึ ถงึเธอทีจ่ากลา Drama Stream √

27 เจา้ชายนทิรา เพราะอะไร ยังไมเ่ขา้ใจวา่เหตใุด ETC √

28 รออยู่ตรงนี้ พยายามรูจั้ก พยายามทักทายกบัเธอ นู๋ มนตท์พิย ์ลปิิสนุทร √

29 ไวใ้จไ๋ดก้า แตก่อ่นแตไ่ร ไปแอว่ตางไดก๋นั เฮาก็ไป ลานนา คมัมนิส์ √

30 ขอใหเ้หมอืนเดมิ ไมต่อ้งรักฉันจนลน้ฟ้า BUDOKAN √

31 คดิถงึกนับา้งไหม เธอจะลมืรักเราหรอืเปลา่ เจสนั ยัง √

32 ทกุนาทใีหเ้ธอ มหีลาย ๆ คนบอกวา่งา่ยดาย U.H.T. √

33 ฉันยังอยู่ ส ิง่ตา่ง ๆ จะเปลีย่นไปเธอเองจะอยู่ทีไ่หน อชติะ ปราโมช ณ อยธุยา(องิค)์ √

34 คนแบบฉัน ความเป็นจรงิก็บอ่ยครัง้ ทาทา ยัง √

35 ดม ใจเธอเป็นยังไงใจเธอเป็นอยา่งไหน อมัรนิทร ์นติพิน(อ า่) √

36 นางฟ้ากบัควาย นางฟ้าองคห์นึง่ ก าลงัหลงทาง TAXI √

37 เกนิใจจะอดทน เรือ่งราวทีเ่ธอไดท้ าใหฉั้นเห็นมัน SYAM √

38 ใจใหไ้ป ก็มแีตใ่จใหไ้ปไมค่ดิอะไร แคอ่ยากใหเ้ธอ เสกสรรค ์ปานประทปี √

39 ฉันน่ังดรููปเธอ ฉันน่ังดรููปเธออยู่ทัง้วัน รือ้มันมา ชยัชตัน ์ศรศีภุวัฒนะ (ชดั) √

40 เธอเปลีย่นไป มันเกดิอะไรในใจระหวา่งเรา SYAM √

41 อากาศ เธอเห็น วา่เป็นฉัน หรอืเธอไมเ่ห็นมัน นครนิทร ์กิง่ศกัดิ์ √

42 รักเป็นเชน่ใด ถามใจตวัเองเมือ่ใจตอ้งหวั่นไหว เมือ่รัก วง สบิลอ้ √

43 คดิถงึฉันไหมเวลาทีเ่ธอ... คดิถงึฉันไหมเวลาทีเ่ธอ ไมเ่จอะเจอ TAXI √

44 เธอเป็นแฟนฉันแลว้ ตะวันหลบัตาทอ้งฟ้าก็ทาสดี า และสิง่ที่ กะลา √

45 ขอเชด็น ้าตา เชด็น ้าตาแลว้มองกนัไดไ้หม CLASH √

46 ไมต่อ้งเสยีใจ ฉันไมส่นเขาวา่เธออยา่งไร ฉันไมส่น ธนพล อนิทฤทธิ์ √

47 เจา้หญงิของฉัน จากคนทีใ่จเว ิง้วา้ง หมดแรงและก าลงัใจ ธรีภัทร ์สจัจกลุ √

48 รักกนิไมไ่ด ้ เธอไมรู่ใ้ชไ่หม วา่ฉันนัน้มาจากไหน STER √

49 ใชเ่ลย ใชเ่ลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวฒุิ √

50 ฝนตกทีห่นา้ตา่ง วันนี้ฝนตกไหลลงทีห่นา้ตา่ง เธอคดิถงึ LOSO √

51 หมอกหรอืควัน หมอกจางๆ และควันคลา้ยกนัจนบางทไีมอ่าจรู ้ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

52 แพใ้จ เก็บใจไวใ้นลิน้ชกั ใหม ่เจรญิปรุะ √

53 ครึง่หนึง่ของชวีติ เมือ่ความรักมันพังลง เราเหมอืนคน เสาวลกัษณ์ ลลีะบตุร(แอม) √

54 เธอปันใจ หวัใจสลายเมือ่เธอเดนิไปกบัเขา อสัน ีโชตกิลุ;วสนัต ์โชตกิลุ √

55 ใจสั่งมา หากวา่เธอผา่นมาไดย้นิเพลงนี้ LOSO √

56 รบกวนมารักกนั (มารักกนัเถอะ) ก็อยากมใีครสกัคน ทาทา ยัง √

57 อยากรอ้งดงัดงั ไมรู่ว้า่เป็นอะไร คลา้ยๆโลกมันเปลีย่นไป ปาลม์มี่ √

58 เหลวไหล มาแลว้ยังดกีวา่มาชา้ มาชา้ยังดกีวา่ ปฏภิาณ ปฐวกีานต(์มอส) √

59 กองไว ้ ทีแ่ลว้มา เธอไมเ่คยดแูลหวัใจ เจตรนิ วรรธนะสนิ(เจ) √

60 ขอโทษทีก่วนใจเธอ ฉันไมค่ดิวา่ ค าวา่รัก ทีเ่อย่ทีบ่อก นัท มเีรยี √

61 อยากใหเ้ธออยู่ตรงนี้ [พรกิขีห้นูฯ] ฉันเคยหลอกตวัฉันเอง สนุติา ลตีกิลุ(โบ) √

62 ขดีเสน้ใต ้ หา้มใจเทา่ไร หวัใจก็ยังไมฟั่ง ทรงสทิธิ ์รุ่งนพคณุศร(ีกบ) √

63 ท าใจล าบาก อยู่กบัเธออยา่งเชือ่ใจ ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

64 เขยีนไวข้า้งเตยีง ใจเล็กๆ มันเจ็บลกึๆ อยู่ลบัๆ นันทดิา แกว้บวัสาย √

65 คนเดนิถนน เธองามเหลอืเกนิ เธองามซึง้ตากวา่ใคร พลพล √

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

67 พลกิล็อค จะไมรั่กก็ไมบ่อก หลอก ครสิตน่ิา อากลีา่ร์ √

68 สดุสดุไปเลย อยากจะขบัรถ ตอ้งหดั นูโว √

69 เอาอะไรมาแลกก็ไมย่อม ใครจะมสีตางคก็์มไีป ใครจะไป บลิลี ่โอแกน √
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70 ขีห้งึ ยิม้ใหก้บัฉันหน่อย แคห่งึเล็กนอ้ย SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

71 คดิถงึฉันไหมเวลาทีเ่ธอ... คดิถงึฉันไหมเวลาทีเ่ธอ ไมเ่จอะเจอ TAXI √

72 กอด ฉันเคยบอก รูส้กึจะเมือ่วันกอ่น ซึง่เธอ CLASH √

73 ไมต่อ้งมคี าบรรยาย จะแตง่จะเตมิถอ้ยค า สกักีห่มืน่ค า MR.TEAM √

74 ถามหน่อย ก็อยากจะบอกจะตาย วา่ใจน่ะรักเธอ SATURDAY SEIKO √

75 ใชเ่ลย ใชเ่ลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวฒุิ √

76 O.K.นะคะ โอย๊คดิถงึ คดิถงึอยากจะเจอใหซ้ ึง้ใจ แคทรยีา องิลชิ (แคท) √

77 รักมากเลย รักมากเลย แบบวา่ ถกูใจ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน์) √

78 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนน้ไมม่ี คณติกลุ เนตรบตุร(แพรว);ธติมิา ประทมุทพิย(์แอน);เก็ต แกง้ค์√

79 กะโปโล ก็เกดิตามเธอไมก่ีว่ันหรอก นโิคล เทรโิอ √

80 ไวใ้จไ๋ดก้า แตก่อ่นแตไ่ร ไปแอว่ตางไดก๋นั เฮาก็ไป ลานนา คมัมนิส์ √

81 สิง่ส าคญั ฉันไมรู่ว้า่หลงัจากนี้ มันจะมอีะไร วง Endorphine √

82 ชาวนากบังเูหา่ ถา้เธอไมอ่ยากอยู่กบัฉันจรงิจรงิ FLY √

83 ทิง้รักลงแมน่ ้า เพราะรักแลว้ช า้ รักมันท าลาย Y NOT 7 √

84 คนไมเ่อาถา่น เธอเหนื่อยไหม ทีย่ังทนกบัคนไมเ่อาถา่น Big Ass √

85 แตก-หกั แตกเป็นแตกแบกเอาไว ้ มาชา่ วัฒนพานชิ √

86 อยา่คดิมาก ไมเ่อาน่ะอยา่คดิมากไมเ่อาน่ะ ขจรศกัดิ ์รัตนนสิสยั √

87 ขอใจเธอคนื มาเดีย๋วก็ไป แตจ่ะไปยังไงเดีย๋วก็มา TIME √

88 รักไมย่อมเปลีย่นแปลง ฟ้ายังมหีมน่ ฝนยังมวีันแลง้ ติ๊ก ชโิร่ √

89 นักโทษประหาร ขอบใจสกัครัง้ทีพ่ยายาม อยากจะท าให ้ จริศกัดิ ์ปานพุ่ม √

90 แคน่ี.้..ก็พอ รักหรอืเปลา่ ทีใ่นแววตาของเธอ ธัญญรัตน ์กิง่ไทร √

91 เพือ่อะไร มาออ้นวอนอะไรกนัมากมาย อมัรนิทร ์นติพิน(อ า่) √

92 น ้านอ้ย แพไ้ฟ เตมิใจเธอดว้ยรัก เตมิไปจนหมดใจ นาวนิ ตา้ร์ √

93 กอ้นหนิกอ้นนัน้ เคยมใีครสกัคนไดบ้อกฉันมา วา่เวลา ศรินิทพิย ์หาญประดษิฐ ์ROSE √

94 100 เหตผุล คนทีเ่คยมกีนัผกูพันจรงิใจ STER √

95 พดูไมค่อ่ยเกง่ มบีางค าทีอ่ยาก บอกกบัเธอ AB NORMAL √

96 คนเจยีมตวั เอือ้มไมถ่งึรูต้วัฉันดยีังไกลหา่ง SO COOL √

97 เจ็บนดิ..นดิ โน่นก็ไมด่ ีฉันคงไมด่เีทา่ไหร่ ญาญา่ญิง๋ √

98 หมวยนี่คะ ตา้ชั่วเทอ่ชั่ว ปู๋ ยา๋วหลายอหูลหูวอ่ CHINA DOLLS √

99 ไมรั่กไดไ้ง เธอโทรมาแตเ่ชา้คยุกนัใหฉั้น พฒุพิงศ ์ศรวีัฒน์(ลโีอ พฒุ) √

100 UHT..นี่แหละเพือ่น ผา่นการฆา่เชือ้บรรจเุอาไวอ้ยู่ในกลอ่ง U.H.T. √

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

รหสัปก CD GX0265042 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 8/12/2565 1 รักสลายดอกฝ้ายบาน งานดอกฝ้ายเมอืงเลย จนิตหรา พนูลาภ X

2 น ้าตาหลน่บนทีน่อน น ้าตาหลน่บนขอบเตยีง ตา่ย อรทัย X

3 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลว้ท่ัวทอ้งนา ตน้เดอืนกมุภา มนตแ์คน แกน่คนู √

4 ตวัะใหร้อบอ่ขอจอ้ย ปากจังไดใ๋สวา่ใจจังซั่น ดอกออ้ ทุ่งทอง √

5 มักสาวใสย่นีส์ แมน มณีวรรณ X

6 อายซองบตัรเชญิ อยากเป็น เป็นเจา้สาวแตห่าเจา้บา่ว บ ่ได ้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

7 รอยเล็บทีร่ะลกึ ร่องรอยเล็บมอืนอ้งนาง ยังฝังอยู่ มนตแ์คน แกน่คนู X

8 แตงโมจนิตหรา แตงโมแตงโมแตงโม แตงโมลกูโต จนิตหรา พนูลาภ X

9 สวยขึน้ทกุวัน หากมเีครือ่งชั่งความสวย แมน มณีวรรณ X

10 อยา่ใหแ้ครข์า้งเดยีว บค่ดึฮอดกนัเลยคนเคยรอด าแทห้นอหวัใจ ตา่ย อรทัย √

11 ขอเพยีงเห็นหนา้ เข็มนาฬกิาบอกเวลาชั่วโมงนาที มนตแ์คน แกน่คนู √

12 ขอยนืเคยีงขา้ง ละ่นอ้งขอยนืเคยีงขา้งฝากความฮกั ดอกออ้ ทุ่งทอง √

13 มักสาวนักเรยีน ม. ชดุนักเรยีนขาวเนยีนสะอาดตา แมน มณีวรรณ X

14 ลา้งจานในงานแตง่ งานแตง่เขาแซงแยง่เอาไปกอ่น ศริพิร อ าไพพงษ์ √

15 เซิง้คอยสาว มแีรงฮดึ แตอ่า้ยอดึแรงใจ บา่วบา้นไกล มนตแ์คน แกน่คนู √

16 เหงาใจในตา่งแดน จนิตหรา พนูลาภ X

17 สะเดดิรัก แมน มณีวรรณ X

18 เจา้หญงิล าซิง่ เวทชีวีติเหมอืนกลองตผีดิจังหวะ ตา่ย อรทัย √

19 ขอนางเป็นยางลบ จากและจบแตย่ังลบไมจ่าง ภาพความหลงั มนตแ์คน แกน่คนู √

20 คอยควิจอดใจ ละซงั..ผูช้ายหลายชู.้.ใจเพิน่มี ดอกออ้ ทุ่งทอง X

21 รักสาวรุ่นพี่ แมน มณีวรรณ X

22 ระวังหนุ่มเมยีเผลอ หลงรักคนมเีมยี เสยีตวัยังตอ้งมาเสยีใจ ศริพิร อ าไพพงษ์ X

23 แฟนอา้ยไปดี แฟนจา๋อา้ยขอลากอ่น ฝากค าอวยพร มนตแ์คน แกน่คนู √

24 กอดหมอนขา้ง กอดหมอนขา้งตติา่งวา่นอนกอดอา้ย จนิตหรา พนูลาภ X

25 แคค่ดิก็ผดิแลว้ แมน มณีวรรณ X

26 ขอ้ยเวา้แมน่บ่ เมือ่ยามกนิ มันก็บไ่ดน้อน เมือ่ยามนอน ตา่ย อรทัย X

27 ปลาคอ่ใหญ่ เดอืนสามออกใหมเ่กา้ค า่ ไดม้ายาม มนตแ์คน แกน่คนู √

28 หวัใจตอ่งแตง่ ใจมะหลอ่งตอ่งแตง่ ผูส้าวแกม้แดง ดอกออ้ ทุ่งทอง √

29 สามจอกออกลาย แมน มณีวรรณ X

30 ฝากซองกนิดองแฟน ขอบคณุทีม่นี ้าใจ ยังรักอาลยัยังใหบ้ตัร ศริพิร อ าไพพงษ์ √

31 ถา้อกหกัมักอา้ยเดอ้ อา้ยไดค้วามเหงาสว่นเขาไดเ้บอรต์ดิตอ่ มนตแ์คน แกน่คนู √

32 ขอเพยีงแคส่งสาร อา้ยฮกับไ่ด ้ก็อยา่ฝืนใจเลยหนา จนิตหรา พนูลาภ X

33 สาวแซมแลม แมน มณีวรรณ X

34 ดาวเตน้ ม.ตน้ หางเครือ่งชั่วคราว สาวนักเรยีน ม.ตน้ ตา่ย อรทัย √

35 แพร้บสนามรัก กลบัจากแนวรบมาพบบตัรเชญิ นอ้งนาง มนตแ์คน แกน่คนู √

36 บห่กัคา เวา้เรือ่งหมากไมม้ันก็มหีลายชนดิ แต่ ดอกออ้ ทุ่งทอง √

37 เมาแลว้มักแฟนหมู่ - X

38 อแีหลโ่สตาย โอยนอ พวกผูช้ายนอมันเลน่เห็นผูห้ญงิ ศริพิร อ าไพพงษ์ √
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39 บา้นเฮาแมน่บ่ เฮ็ดงานหนัก เป็นตาฮกัแทน้อ้น ้าใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

40 กางเกงยนีสแ์หง่ความหลงั กางเกงยนีสน์ี้ อา้ยคนดี จนิตหรา พนูลาภ X

41 ไอห้นุ่มล าซิง่ แมน มณีวรรณ X

42 สญัญาหนา้ฮา้น เตน้หนา้ฮา้น บญุบา้นเฮา (ซ า้) ตา่ย อรทัย √

43 ฝากเสยีงล าถามเสยีงใจ โปรดฟังล ากลอนนี้จากคนทีล่มืบไ่ด ้ มนตแ์คน แกน่คนู √

44 เบอรโ์ทรเจา้ชู ้ อยา่บอกไผเดอ้เบอรโ์ทรอา้ย ลบัเฉพาะ ดอกออ้ ทุ่งทอง √

45 กอดหมอนแทนกาย แมน มณีวรรณ X

46 หนา้ฮา้นประจานฮกั อกหกัเทือ่นี้ หวัใจ บ ่มทีางออก เจ็บแลว้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

47 กหุลาบแดง กหุลาบแดงก าลงัอา้ ก าลงับาน มนตแ์คน แกน่คนู X

48 รักพังวังสามหมอ ละจังวา่เปิดผา้ทัง้ ๆ เห็นตาฝ่ังวัง จนิตหรา พนูลาภ X

49 จดหมายนอ้ยคอยรัก แมน มณีวรรณ X

50 แกม้แดงแรงใจ จากใจสาวแกม้แดง อา้ยบม่เีงนิแตง่ ตา่ย อรทัย √

51 ใจสารภาพ (ละครลเิก.๊..ลเิก) แคเ่พยีงสมมตุวิา่หยดุคบกนั จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

52 ใจออ่น แตก่อ่นแตไ่รหวัใจกลา้แกร่ง ฝน ธนสนุทร X

53 สั่งนาง แกว้ตาหนัมาซพิีจ่ะบอก มนตส์ทิธิ ์ค าสรอ้ย X

54 ปรญิญาใจ ไดฮ้กักบัอา้ยเหมอืนใจไดป้รญิญา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

55 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

56 น ้าตาสาววารนิ สาววารนิวันนี้ตอ้งกนิน ้าตา จนิตหรา พนูลาภ X

57 โทรหาแหน่เดอ๊ โทรหาแหน่เดอ๊ จ าเบอรโ์ทรนอ้งไดบ้่ ตา่ย อรทัย √

58 กระเป๋าแบนแฟนทิง้ คนรักจากลาตอนชะตาของพีต่กต า่ เอกราช สวุรรณภมูิ √

59 จดหมายผดิซอง พีแ่สนดใีจไดรั้บจดหมายจากไปรษณีย์ มนตส์ทิธิ ์ค าสรอ้ย X

60 ชานรักชานชลา ดวงตา คงทอง X

61 สมศร ี1992 ขา่วคราวเงยีบหายไปสองสามปี ยิง่ยง ยอดบวังาม X

62 กราบเทา้ยา่โม สองมอืกราบลงทีต่รงเหนอือาสน์ สนุาร ีราชสมีา X

63 ขายแรงแตง่นาง สองมอืคนจนจะทนเพือ่เจา้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

64 พีช่ายชั่วคราว ยมืเป็นพีช่ายไดไ้หมชั่วคราว ฝน ธนสนุทร X

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

66 นักรอ้งบา้นนอก เมือ่สรุยินย า่สนธยาหมู่นกกา เปาวล ีพรพมิล X

67 คดิถงึจังเลย ไมเ่จอะกนันานคดิถงึจังเลย มนตส์ทิธิ ์ค าสรอ้ย X

68 ตวัจรงิประจ าใจ นอ้งเกอืบเสยีใจตลอดชวีติ ทัง้ทีใ่กลช้ดิ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

69 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

70 บก่ลา้บอกครู (แตห่นูกลา้บอกอา้ย) ครูภาษาไทยเคยใหเ้ขยีนเรยีงความ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

71 จีห่อย โอเ่ด เพือ่นเอย่ คอืดงัเคยกนันัน้ พ ีสะเดดิ √

72 ดาวเตน้ ม.ตน้ หางเครือ่งชั่วคราว สาวนักเรยีน ม.ตน้ ตา่ย อรทัย √

73 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แวบ๊เดยีวแคด่ ูก็ท าใหรู้ว้า่เธอนะ หญงิล ีศรจีมุพล √

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

75 เลกิแลว้คะ่ เลกิแลว้คะ่หนูเลกิกบัเขาแลว้คะ่ อาภาพร นครสวรรค์ X

76 ทบ.2 ลกูอสีาน ตอ้งจากบา้นนา ถกูเกณฑเ์ขา้มากรมทหาร ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

77 กนิขา้วหรอืยัง กนิขา้วแลว้ยัง ก าลงัเฮ็ดหยังนอ้อา้ย ตา่ย อรทัย √

78 รอสายใจสั่งมา อยากถกูโทรหาเพราะวา่คดิถงึ ไมใ่ช่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

79 รอสายคนใจด า ใจด าแทห้นอ ทิง้ใหห้นา้จอวา่งงาน ศริพิร อ าไพพงษ์ √

80 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆ เบอรน์ี้มใีหเ้สมอ หนักใดทีใ่จ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

81 จดหมายฉบบัสดุทา้ย เกษม คมสนัต์ X

82 อยากเจอคนจรงิใจ อยากเจอคนจรงิใจมไีหมแถวนี้ ดวงตา คงทอง X

83 รักคณุยิง่กวา่ใคร รักคณุเสยียิง่กวา่ใคร จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

84 เป็นแฟนกนัมะ ฝน ธนสนุทร X

85 แตง่งานกนัเฮอะ จะท ายังไงดเีนอ้ใหเ้ธอตอบรับฉันมา หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

86 สญัญา 5 บาท ลงทนุหา้บาทตดัขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภมูิ √

87 เต็มใจให ้ ฉันรูค้วรรักเธออยา่งไร เพราะรู ้ ตา่ย อรทัย X

88 รองเทา้หนา้หอ้ง ประตหูอ้งเชา่มรีองเทา้สองคูเ่คยีงกนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

89 สาวเพชรบรุี หนุ่มทุ่งกระโจมทอง เปาวล ีพรพมิล √

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

91 เรารอเขาลมื สนุาร ีราชสมีา X

92 เก็บไถขึน้ลาน ความรูพ้อ่เพยีงแคช่ัน้ป.4 เกษม คมสนัต์ X

93 สดุทา้ยคอือา้ยเจ็บ หากค าวา่ฮกัของเฮาเขยีนดว้ยกระดาษ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

94 ผูห้นชี า้ ช า้ใจจงึจากอสีานบา้นทุ่ง หนเีขา้เมอืง จนิตหรา พนูลาภ X

95 ปรญิญาเจ็บ ถงึบฮู่จ้รงิแตล่กูผูห้ญงิทกุคนรูส้กึ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

96 ตดิ ร.วชิาลมื วธิลีมืเขาจะเขา้โรงเรยีนทีไ่หน เอิน้ขวัญ วรัญญา √

97 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีมุพล √

98 คาถาขอใจ หลวิ อาราดา (อาจารยีา) X

99 ชอบไหม ชอบไหม ชอบไหมรูปร่างหนา้ตาแบบเนี๊ ยะ อาภาพร นครสวรรค์ X

100 รักสาวซะเราะแอง ยิง่ยง ยอดบวังาม X

CD Best of the year 2022 (2p) TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0565001 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 8/12/2565 1 ถา้เราเจอกนัอกี (Until Then) จากวันนัน้ ทีเ่ธอไดไ้ปจากฉัน ไมรู่เ้ธอ Tilly Birds √

2 พงิ (ล.กระเชา้สดีา) มองมาทีฉั่นสกัหน่อยไดไ้หม นนท ์ธนนท์ √

3 วันเกดิฉันปีนี้ (HBD to me) วนมาอกีปีแลว้วันเกดิฉันทีไ่มม่เีธอ Three Man Down √

4 ไดแ้ตน่กึถงึ ดแูววตาก็รูเ้ธอมอีะไร แตฉั่นคงไมอ่า่นใจ Only Monday √

5 สลกัจติ จากวันนัน้ก็นาน มันนานแสนนานทีเ่รา ปองกลู สบืซึง้(ป๊อป);DA endorphine √

6 ทกุวันไดไ้หม ในค า่คนืทีเ่หงา หวัใจ เพราะวา่เธออยู่ไกล NUM KALA;ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √
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7 โตะ๊รมิ นนท ์ธนนท์ X

8 กลบักอ่นนะ (GOOD BYE) INK WARUNTORN X

9 เรือ่งธรรมดา ผา่นมาก็นานแลว้ จบไปก็นานแลว้ COCKTAIL √

10 เวลา (ล.เวลากามเทพ) เราอาจจะเคยเดนิสวนกนั แคเ่ป็นวันทีม่ใีคร ป๊อป ปองกลู √

11 มากองรวมกนัตรงนี้ ถา้หากวา่ใครวังเวงฟังเพลงนี้อยู่ก็ออกมา ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

12 กลบัไปกอ่นไดไ้หม ชว่ยกลบัไปกอ่นไดไ้หม กลบัไปกอ่นไดไ้หม NUM KALA;Urboy TJ √

13 โคโยตี้ ดไูดเ้พยีงแคต่าแตม่อือยา่ตอ้งป้องปิดความ Taitosmith Feat. Milli √

14 เพือ่นสมัพันธ์ แคเ่พือ่นสมัพันธ ์ทีม่ันจะส าคญัแคต่อนเธอ ธันวา เกตสุวุรรณ(HYE) √

15 อยู่คนเดยีวมันเหงา ใหท้ าอยา่งไร มันตอ้งนานแคไ่หน Oh Baby KIN √

16 นักเลงเกา่ คกึคะนองกนัมากพอแลว้ อยา่ท าอยา่งนัน้เลย Taitosmith √

17 เสแสรง้ ( Pretend ) ทีเ่ธอท าแคเ่สแสรง้ แกลง้ท าเป็นรักฉัน Paper Planes; Moon √

18 นะหนา้ทอง ใครตอ่ใครทีม่องเขา้มา มแีตค่นอจิฉาทีฉั่น ภวูศษิฐ ์อนันตพ์รสริ ิ(โจอี)้ √

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

20 คนหรอืไมโครเวฟ (Microwave) Bell Warisara X

21 ถา้เธอรักใครคนหนึง่ (OST.บพุเพสนันวิาส2)ถา้เธอรักใครคนหนึง่ เธอเองจะรูห้รอืเปลา่ อิง้ค ์วรันธร X

22 แพค้วามออ่นแอ SILLY FOOLS (วงใหม)่ X

23 ถา้รูอ้ยา่งนี้ สดุทา้ยแลว้เธอก็ไปจากกนั ตามชวีติทีต่อ้ง Big Ass √

24 สง่เธอออกไป ลมืฉันไปเถอะ อยา่จ าฉันเลย สงสารฉันบา้ง COCKTAIL √

25 เสน้บาง ๆ INDIGO X

26 พดูไมไ่ด ้ ขอบคณุทีเ่ธอยังหว่งใยฉัน ขอบคณุทีเ่ธอยัง POTATO √

27 ไอส้อง ไอส้องมันเป็นผูช้ายทีม่อีะไรมากมายคลา้ย Taitosmith Feat. เบน ชลาทศิ X

28 Who Am I ฉันทีม่ทีกุอยา่งทีใ่ครตอ้งการ มผีูค้น ดวิ จริวรรตน ์สทุธวิณชิศกัดิ;์นาน ิหรัิญกฤษฎิ;์วนิ เมธวนิ√

29 แลว้แตด่าว (ซรีีส่ ์แลว้แตด่าว) อาจจะดไูมแ่ครแ์ละนิง่ไป เป็นเหมอืนกบั จงุ อาเชน √

30 เจา้ของที ่(My Favorite) Mirrr X

MP3 ลกูทุง่ฮติแหง่ปี 2565 (BRANDED TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265061 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 8/12/2565 1 คาถาขนุแผน (หลวงพอ่กวย) กานต ์ทศน X

2 วอนหลวงพอ่รวย มนตแ์คน แกน่คนู X

3 ใบสมรสหมดอายุ ร าไพ แสงทอง X

4 หยดุเวลาไวต้รงนี้ไดบ้่ บอ่ยากใหด้วงตะเว็นฟ้าวตกจากฟ้า ตา่ย อรทัย √

5 เป็นเกยีรตหิลาย ความฮกัทีส่มหวัง ยกใหเ้จา้ทกุอยา่ง มนตแ์คน แกน่คนู √

6 เกนิสยิือ้ รวบรวมความเข็มแข็งเพือ่ไปตอ่รองกบัความ เบนซ ์เมอืงเลย √

7 นคิมสดุทา้ย น่ังกนิขา้ว แซบ่กวา่เกา่ ในชดุเฮ็ดงานตวั ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

8 รูเ้ทา่ไมถ่งึแก ไมเ่คยคดิ ชวีติ จะตอ้งมาเจออะไรเลวรา้ย เลง้ ศรันยกนัย์ √

9 หนบีม่ม้ ค าวา่ฮกัปั้นมาดว้ยใจบไ่ดใ้ชด้นิเหนยีว มนตแ์คน แกน่คนู √

10 มาหยังตอนนี้ คะแนน นัจนันท์ X

11 บคุคลท่ัวไป เป็นแฟนเกา่ยังบไ่ด ้เจา้บเ่ต็มใจ ยา่นเขา ล าเพลนิ วงศกร;โตโน่ ภาคนิ ค าวลิยัศกัดิ์ √

12 สอเขยีนคิว้หลดุมอื ก าลงัแตง่หนา้อยู่หลงัเวทหีมอล า เวยีง นฤมล √

13 ไมต่อ้งมฉัีนก็ได ้ วงโอท;ูเจนนี่ ไดห้มดถา้สดชืน่ X

14 เธอมากบัผัว Owen;Jack Wc Man r X

15 น่ารักเกนิปยุมุย้ เจน เจา้คะ่ X

16 ทกุขอ้ความ ดกึดืน่กะบห่ลบับน่อน แทล้ะแมเ่นื้อออ่น ตร ีชยัณรงค์ √

17 สาวออย โลกนี้ชา่งโหดรา้ย กบัดวงใจสาวออยเสยีจรงิ ออยเลอร์ √

18 ดื๊อ ดื๊อ ดึม่ วา้ว.วา้ว..กด 1 เอาไงด ีคนนี้ไอต้า้ว หญงิล ีศรจีมุพล √

19 ผัวขา้ใครอยา่แตะ ทมีเมยีSEASON2 X

20 คดิฮอดจังภลูงักา งอยหนิสามวาฬ บงึกาฬแดนงาม คดึฮอดคน เวยีง นฤมล √

21 มดในแกว้น ้า ไข ่มาลฮีวนน่า X

22 คนในความลบั อา้ยกะฮูโ้ตดอียู่ตลอดเวลา ตัง้เเตเ่ขา้มา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

23 กญุแจแหง่ความฝัน เกดิเป็นคนคอืกนั ถงึตน้ทนุบส่ า่กนั ตา่ย อรทัย √

24 ดวงจันทรบ์เ่คยหายไป กาแฟแกว้นัน้ยังหอมละมนุ เสือ้หนาวโตนัน้ มนีตรา อนิทริา √

25 นอ้งบไ่ดต้อ้งการอหิยัง บม่รีถ บม่บีา้น บม่งีานดดีคีอืเพิน่ เวยีง นฤมล √

26 มะซงัวะ ดดิ คติตี้ X

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

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

29 บย่าก ฮกัเขาบ ่คดิฮอดเขาบ ่เวลาทีบ่ไ่ดพ่อ้ จา สงิหช์ยั;ยกูิ √

30 สาวโรงงานน ้าตา อกีแลว้บใ่จ เป็นตาหน่ายชวีติเจา้ของ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

31 จง่น ้าตาไวถ้า่ฮั่ว ดดิ คติตี้ X

32 อกีฟากคอืปลายทาง (มนีตรา) ฟ้ามดืครึม้ดทูะมนึมาแตไ่กล มนีตรา อนิทริา;เกมส ์จลุโหฬาร √

33 โอ ้ละ่ หนอ...หมอล า กอ่นกา้วขึน้เวท ีกะมเีรือ่งใหค้ดิมากมาย เวยีง นฤมล √

34 มาเดอ้ฝันเอย เก็บเอาเศษความฝัน มาซอ่มมันขึน้ใหม่ มนตแ์คน แกน่คนู √

35 บฮ่กักะลองเบิง่ ซอมเบิง่อยู่เดอ้ มาลองฮกักนับจ่า้ ฮาย ชตุมิา √

36 ดแีลว้ทีเ่ธอเลอืกเขา อารท์ พชรพล;แป้ง นลณีิ X

37 รับค าขอโทษเป็นเงนิสดเทา่นัน้ พร จันทพร;เนย ภัสวรรณ X

38 นักโทษประหาร คยุกนักอ่นสฟ้ิาวไปไส สถิิม่ไปจังซีซ้ั่น เบนซ ์เมอืงเลย √

39 แคค่นทีเ่คยฮกั ลมหอบฮกั มาแตฟ่ากฟ้าเอย กะจ่ังไดเ้ซย ออยเลอร์ √

40 ถิม่กนัเทา่กบัหว่ง ถามเฮ็ดหยัง วา่สอิยู่จังใด ๋ถามเฮ็ดหยัง เอิน้ขวัญ วรัญญา √

41 กอดลม ศาล สานศลิป์;ปรชีา ปัดภัย X

42 ลมืไดแ้ตป่าก ลมืตายังวา่ลมืงา่ย ลมืคนในใจมันลมืยาก ตา่ย อรทัย √

43 นอ้งมาสง่ทางCover เสน้ทางเพนิใหเ้ฮาหยดุฮกัไวส้ า่นี้ เบลล ์นภิาดา √

44 แฟนเกา่กลบัใจ คดิพอ้บ ่มือ้ทีอ่า้ยยา่งจากนอ้งไป เวยีง นฤมล √
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45 ไผวา่สบิต่ั๋ว คอืเฮ็ดบาปนอ้ง คอืตั๋วกนัคกัแท ้ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

46 ไร่ออ้ยวทิยา ปรญิญาบม่ ีแตจ่ากมือ้นี้ตอ้งหางานท า เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

47 คบซอ้นซอ่นคม ขอมอืคนโสดแน ขอมอืคนแพใ้นคนืนี้ ล าเพลนิ วงศกร;แซค็ ชมุแพ √

48 ศกึวันดวลเหลา้ แถวนี้มคีนถกืถิม่บ ่ทีย่ังรอและคดิฮอดแต่ เน็ค นฤพล √

49 ตวัเพือ่ชาตหิวัใจเพือ่เธอ ไมม่เีวลา ไมไ่ดแ้ปลวา่จะไมรั่ก ไมใ่ชว่า่ อสิร ์อสิรพงศ์ √

50 ยังโสดไหวอยู่ อายกุะซาวปีแลว้เดอ้ ถกืตั๋วเป็นหยังสแินม แพ็กกี ้สกลนรี √

51 แกม้อ า่ถ า่ เปิดผา้กัง้ ไดแ้ตน่ั่งแหงนเบิง่ ปีนบ่ เตา๋ ภศูลิป์ √

52 ค าขอรอ้ง คะแนน นัจนันท์ X

53 ตวัรา้ย ไผสวิา แมนไผสเิวา้ วา่เฮาเป็นคนหลายใจ ออยเลอร์ √

54 ล าบากใจบ่ นอ้งคงมคีนใหม ่อา้ยเลยไดเ้ป็นคนทีเ่จา้ ล าเพลนิ วงศกร √

55 ยังบฮ่อดงา่ย ฮะโหล ไดย้นิบแ่ม ่ลกูไดห้ยดุงานอยู่แม่ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

56 หว้งมหรรณพ เริม่ตน้บนจดุจบ ไดแ้ตพ่บรอยฝันสลาย รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

57 ดาวอยู่หมอ่งเกา่ ดาวกะอยู่หมอ่งเกา่แมน่แนมบเ่ห็น จา สงิหช์ยั √

58 แพฮ้กัผูบ้า่วอนิดี้ ถ ิม่กนัซ า้เนาะ ผูส้าวผูส้าวอนิดี้ ตร ีชยัณรงค์ √

59 สาวเฒา่มักบา่วส า่นอ้ย ร าไพ แสงทอง X

60 เงอืกนอ้ย นอ้ยใจ มองแสงดาวงดงามจับใจ เฝ้าแตค่ดิค านงึอยู่ แป้งร า่ ศวินารี √

MP3 รวมเพลงลกูทุง่ไทบำ้น เพลงมว่นมห TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265062 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 15/12/2565 1 ต.ล.ก สมหวัง มรีถไหมคะ เอามาแลกเงนิ บอล เชญิยิม้;โชค ไทรถแห่ X

2 คอแหง้ ก็คอมันแหง้ ทีค่อมันแหง้เพราะเอาแตน่อน F.HERO;จะ๊ นงผณี √

3 แอวลั่นป๊ัด ปรมิ ลายไทย X

4 เจ็บตรงนี(้กดใหน้อ้งแหน่) ล าไย ไหทองค า X

5 บง่ดึจักเม็ด นอ้งฮกัหลายจนสติายแทนไดบ้เ่คยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

6 อา้ยสบิเ่บือ่ ใหญล่ะ่เป็นแสเ่ป็นสาว ยังบม่ผีูบ้า่ว ล ายอง หนองหนิหา่ว √

7 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบส่น ฝนตกก็บแ่คร์ หญงิล ีศรจีมุพล √

8 สาวใหญม่ักมว่น อายเุลขสีแ่ลว้แตเ่รือ่งแอวยังเด็ด ศริพิร อ าไพพงษ์ √

9 ล าซิง่สายโสด บอ่ยากใหไ้ผเห็นน ้าตา บใ่หไ้ผฮู ้ ตั๊กแตน ชลดา √

10 คดิฮอดจังภลูงักา งอยหนิสามวาฬ บงึกาฬแดนงาม คดึฮอดคน เวยีง นฤมล √

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

12 ผัวมา กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

13 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึง่ก ้าภกูระดงึเขตเมอืงเลย สาวแย ้เจตยิา X

14 สง่ขา่วสาวเลย ลมพัดตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ศร สนิชยั √

15 เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไปเทริน์ เอาผัวไป ล ายอง หนองหนิหา่ว √

16 เดอ๋เดีย่งดา่ง ล าไย ไหทองค า X

17 สาวด าร าพัน 2022 นุช วลิาวัลย์ X

18 สาวมอหนิขาว สาวมอหนิขาวปวดรา้วน ้าตานองหนา้ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

19 รักพา่ยทีแ่กง่สะพอื นอ้งไปเทีย่วสงกรานตท์ีแ่กง่สะพอื ดอกออ้ ทุ่งทอง √

20 รอสายคนโสด บางลลีาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญงิล ีศรจีมุพล √

21 ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เป็นตาฮกัปานนี่ ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

22 เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ เอาเมยีไปเทริน์ สมบรูณ์ ปากไฟ X

23 ขาขาวสาวล าซิง่ บญุบา้นเฮา มว่นแทน้อ้ พอ้กนั หญงิล ีศรจีมุพล √

24 O.K.บอ่า้ย จักแมน่ลมอนัใด พัดหอบเอาอา้ยมาให ้ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

25 มา้กบัแพะ สาวแย ้เจตยิา X

26 สงิดึติ บต่อ้งยา้น นอ้งสไิปตเีขา นอ้งบเ่อาชวีติ เตะ๊ ตระกลูตอ X

27 ไหงง่อ่ง ละพอแตเ่ปิดผะมา่นกัง้ สาวหมอล าสพิามว่น ตั๊กแตน ชลดา √

28 บห่กัคา เวา้เรือ่งหมากไมม้ันก็มหีลายชนดิ แต่ ดอกออ้ ทุ่งทอง √

29 G P เฮ็ด คยุกนัในแชต็ไดค้ราวหนึง่ อา้ยคอืจัง เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

30 หนุ่มบา้นไกลใจฮกัจรงิ อา้ยหนุ่มบา้นไกลหวัใจฮกัจรงิหวังแตง่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

31 ฝากซองกนิดองแฟน cover วา่มาเดอ้ มาเดอ มาเดอ้ขวัญเอย้ เวยีง นฤมล √

32 คดึฮอดกอดบไ่ด ้ ค าถาม สดุฮอด อหียังคดึฮอดแตก่อดบไ่ด ้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

33 จิ๊กโกน๋ าเขา้ กางเกงยนีสก็์เมดอนิจนีแดงเสือ้ตวัแพง พ ีสะเดดิ √

34 จิ๊กโกห๋าเกบิ ถอดไวห้มอ่งนี่จ าได.้.จ าได ้เกบิคูใ่หม่ ไหมไทย ใจตะวัน √

35 โสดแตใ่นเฟซ Like คอืมาหา Like แมน่ผูส้าวทางใด๋ สมบรูณ์ ปากไฟ √

36 อยา่มาฤทธิเ์ยอะ ! ล ายอง หนองหนิหา่ว √

37 เมือ่ไหร่จะท ากบัฉันบา้ง เธอดสูดิ ูดคููน่ี้ส ิเขาเกาะเขาตดิ หญงิล ีศรจีมุพล √

38 อนิดีข้าดง อา้ยเป็นหละผูบ้า่วบา้นๆ งานบา้นใด๋ ศร สนิชยั √

39 มวยบน็่อค แป่นแวน่ โอย้ แป่นแวน่ แฟนผูใ้ด๋ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

40 เจา้หญงิล าซิง่ เวทชีวีติเหมอืนกลองตผีดิจังหวะ ตา่ย อรทัย √

41 30 จบีได ้ จะบอกอายตุรง ตรง พีไ่มต่อ้งงง หญงิล ีศรจีมุพล √

42 จีห่อย โอเ่ด เพือ่นเอย่ คอืดงัเคยกนันัน้ พ ีสะเดดิ √

43 คนบา้นเดยีวกนั คนบา้นเดยีวกนั แคม่องตากนัก็เขา้ใจ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

44 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แวบ๊เดยีวแคด่ ูก็ท าใหรู้ว้า่เธอนะ หญงิล ีศรจีมุพล √

45 บก่ลา้บอกครู (แตห่นูกลา้บอกอา้ย) ครูภาษาไทยเคยใหเ้ขยีนเรยีงความ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

46 แดเ่ธอ...ดว้ยดอกแค คนใจด า แปลค าวา่แครบ์เ่ป็น ถงึได ้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

47 มักสาวซอนแลน นอกจากชา่งตดัผม นอกจากชา่งตดัผม พ ีสะเดดิ √

48 มนตรั์กผักกะแญง โออ้ดตียังตดิตรงึใจ สม้ พฤกษา;ดอกเหมย เพ็ญนภา สมสขุ √

49 กอดแลว้บแ่ตง่ นอ้งโดนอา้ยกอด กอด กอด กอด กอด เวยีง นฤมล √

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

51 บง่ดึ บต่าย ยังบต่าย เมือ่คนหมดใจ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

52 ธดิารา้นลาบ แกม้ป่อยลอยสาวส า่นอ้ยใจงาม ประจ าที่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √
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53 บา่วพันธุพ์ืน้เมอืง ถงึเป็นคนเชยๆ แตอ่า้ยบเ่คยซือ้ซดีปีลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

54 ก ากา่สกาฬสนิธุ์ เซยฮ์ลัโหลเดอ้ขาดิน้สกาฬสนิธุน์อ้มาแลว้ พ ีสะเดดิ √

55 สกา..จ๊ักกะหน่อย อกีจ๊ักหน่อย อกีจ๊ักหน่อยรอหน่อยนะคะ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

56 ชวีติดี๊ดี จ๊ัด จา้ ดา ดดั จัด จ๊ัด หญงิล ีศรจีมุพล √

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

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

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

60 สบตาหนา้ฮา้น พอแตเ่ปิดผา้มา่นกัง้ผูใ้ดน่ั๋งเดอ้ พ ีสะเดดิ √

MP3 ลกูทุง่ขวญัใจมหำชน ลกูคอรอ้ยลำ้ TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265063 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 15/12/2565 1 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

2 ปรญิญาใจ ไดฮ้กักบัอา้ยเหมอืนใจไดป้รญิญา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

3 สั่งนาง แกว้ตาหนัมาซพิีจ่ะบอก มนตส์ทิธิ ์ค าสรอ้ย X

4 น ้าตาสาววารนิ สาววารนิวันนี้ตอ้งกนิน ้าตา จนิตหรา พนูลาภ X

5 ใจออ่น แตก่อ่นแตไ่รหวัใจกลา้แกร่ง ฝน ธนสนุทร X

6 วอนดเีจ สวัสดคีรับพีด่เีจ ผมมเีรือ่งขอความ จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

7 ละครชวีติ จากแดนอสิาน บา้นเกดิเมอืงนอน ไมค ์ภริมยพ์ร √

8 หนแีมม่าแพรั้ก เมือ่กนิน ้าตาจงึรูค้า่ของค าเตอืนแม่ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

9 ผูห้นชี า้ ช า้ใจจงึจากอสีานบา้นทุ่ง หนเีขา้เมอืง จนิตหรา พนูลาภ X

10 ขีเ้หร่โดนรัก ฝน ธนสนุทร X

11 จดหมายผดิซอง พีแ่สนดใีจไดรั้บจดหมายจากไปรษณีย์ มนตส์ทิธิ ์ค าสรอ้ย X

12 อยา่ปลอ่ยใหเ้ธอลอยนวล ปิดประกาศ ท่ัวราชอาณาจักร จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

13 ขายแรงแตง่นาง สองมอืคนจนจะทนเพือ่เจา้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

14 เพือ่แมแ่พ ้บ ่ได ้ เขยีนค าแมส่อนเป็นกลอนตดิไวข้า้งฝา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

15 ถว้ยป่นหลดุมอื เหมอืนลางสงัหรณ์เมือ่ตอนถว้ยป่นหลดุมอื จนิตหรา พนูลาภ X

16 ขายควายชว่ยแม่ ยนืมองควายขา้น ้าตาไหลปรี่ มนตส์ทิธิ ์ค าสรอ้ย X

17 ขอใชส้ทิธิ์ ฝน ธนสนุทร X

18 จากคนทีรั่กเธอ แคค่นรัก เธอ ไมใ่ชค่นทีเ่ธอรัก จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

19 จอมอ ปอ 6 ความรูต้ า่..เขยีนค าวา่รักไมส่วย ไมค ์ภริมยพ์ร √

20 ความจนวัดใจ ขอบคณุความจนทีช่ว่ยคดัคนจรงิใจ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

21 นัดรอบพ่อ้อา้ย อา้ยนัดมารอที ่บขส.ขนสง่ จนิตหรา พนูลาภ X

22 คนนอกสายตา มนตส์ทิธิ ์ค าสรอ้ย X

23 มากอ่นคอืแฟนเกา่ เมือ่ผูม้าใหมเ่ขาดใูชก่วา่ ฝน ธนสนุทร X

24 รอวันของเรา คอยบอกหวัใจวา่ไมใ่ชว่ันของเรา จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

25 ผูอ้ยู่เบือ้งหลงั ตกึนี้สงูใหญ ่มอืไผเลา่สรา้ง ไมค ์ภริมยพ์ร √

26 สองคนบนทางใจ จากคนรูจั้กมาเป็นคนฮกัทีรู่ใ้จ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

27 สาวน ้าพองสะอืน้ สาวคนไดเ๋อาใจอา้ยจงึลมืนอ้ง จนิตหรา พนูลาภ X

28 ผูผ้ดิหวัง มนตส์ทิธิ ์ค าสรอ้ย X

29 ใครมปืีนเถือ่น ฝน ธนสนุทร X

30 สญัญาหวัใจ สญัญาหวัใจไมไ่ดใ้ชป้ากกา เป็นเพยีง จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

31 ฝากฟ้าไปลานอ้ง ละ่ฝากหวัใจไปน าฟ้า ไมค ์ภริมยพ์ร √

32 สูเ้พือ่นอ้งไดไ้หม (เกริน่)หากใจมรัีก อปุสรรคคอืยาก าลงั ศริพิร อ าไพพงษ์ √

33 รักสลายดอกฝ้ายบาน งานดอกฝ้ายเมอืงเลย จนิตหรา พนูลาภ X

34 โกสมัพี มนตส์ทิธิ ์ค าสรอ้ย X

35 นอ้งวา่งทกุวัน โถเวลาสามนาที ฝน ธนสนุทร X

36 รักคณุยิง่กวา่ใคร รักคณุเสยียิง่กวา่ใคร จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

37 ภาพถา่ยใตห้มอน เหงาใจ...ทกุคนืตอ้งขม่ตานอน ไมค ์ภริมยพ์ร √

38 ฝากค าขอโทษ บเ่จตนาสฮิกัแฟนเขา บอกหวัใจเรา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

39 ล าดวนต าใจ หอมดอกล าดวน ชวนให ้ จนิตหรา พนูลาภ X

40 คนชือ่เดอืน เดอืนเห็นเดอืนเคลอืนคลอ้ยลอยร่น ไมค ์ภริมยพ์ร X

41 บารห์วัใจ หวัใจของนางเหมอืนยังกบับาร์ ฝน ธนสนุทร X

42 สดุหา้มใจรัก ตอ่ใหเ้อาชา้งสกัรอ้ยพันเชอืก จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

43 อยากเด็ดดอกฟ้า มองแคร่องเทา้ก็รูว้า่เราตา่งกนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

44 แพใ้จคนดี มอบค าวา่แฟนตอบแทนความดขีองอา้ย ศริพิร อ าไพพงษ์ √

45 ถกูหลอกออกโรงเรยีน สงสารคณุแมแ่กสง่ฉันเรยีน จนิตหรา พนูลาภ X

46 สาวคลองจนิดา มนตส์ทิธิ ์ค าสรอ้ย X

47 จบูแลว้ลา ลมจบูลบูไลข้า้วรวงจนเม็ดขา้วร่วง ฝน ธนสนุทร √

48 ภาพทรมาน ไมอ่ยากจะคดิ แตม่ันอดคดิไมไ่ด ้ จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

49 น ้าตาผา้เย็น ร า่เรยีนมานอ้ยไดง้านเป็นบอ๋ยรา้นเหลา้ ไมค ์ภริมยพ์ร √

50 ผูแ้พข้อแคเ่บอร์ เมือ่สทิธิข์องใจ บ ่ไปถงึฝ่ังของแฟน ศริพิร อ าไพพงษ์ √

51 คนน าทางใจ จนิตหรา พนูลาภ X

52 รองเทา้หนา้หอ้ง ประตหูอ้งเชา่มรีองเทา้สองคูเ่คยีงกนั มนตส์ทิธิ ์ค าสรอ้ย √

53 คดิฮอดจังเลย คนืหนึง่ดวงจันทรต์ระการแสงจา้ ฝน ธนสนุทร X

54 คนรักคนลวง คนลวงเธอรัก คนทีรั่กเธอลวง จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) X

55 น ้าตาหลน่บนโตะ๊จนี ไดรั้บบตัรเชญิหลงเดนิมาในงาน ไมค ์ภริมยพ์ร √

56 ท าบาปบล่ง บญุบส่มอา้ย คดิไปปวดดวงแด พอ้ฮกัแท ้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

57 แตงโมจนิตหรา แตงโมแตงโมแตงโม แตงโมลกูโต จนิตหรา พนูลาภ X

58 สงสารเมยีเขา จากวันนัน้ทีเ่ธอแตง่งานไป มนตส์ทิธิ ์ค าสรอ้ย X

59 รักก็ช า้เลกิก็ช า้ รักก็ช า้เลกิก็ช า้กรรมของเรา ฝน ธนสนุทร √

60 เจรญิ เจรญิ อะกนิด ีอยู่ด ีขอใหม้โีชค จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √
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CD กอ๊ต จกัรพนัธ ์ช็อต TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565059 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 22/12/2565 1 ฉันคนนี้ก็คน เห็นฉันเป็นตวัอะไร จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

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

3 อยู่ประจ า อยู่คนเดยีว เดีย๋วเดยีว จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

4 ศกัดิศ์รใีนใจ สิง่ใดๆ ทีเ่คอืงแคน้ จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

5 ฟ้าคราม ฟ้าครามใหฝ้นพร า จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

6 แพ ้ วันทีเ่ธออยู่ เคยีงคู่ จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

7 ชอ็ต เมือ่มคีวามรัก จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

8 พึง่กนั หากน ้า ขาดเรอื จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

9 ไหนอกีทซี ิ ก็นกึวา่หมดหวัง จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

10 โบกมอืลา จดุจบแหง่การพบกนั จักรพันธ ์ครบรุธีรีโชต ิ(กอ๊ท) √

CD วสนัต ์โชตกิลุ ข ึน้โตะ๊ TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565053 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 22/12/2565 1 ขึน้โตะ๊ สม้ต าซบุ ซบุหน่อไม ้ วสนัต ์โชตกิลุ √

2 แทนค านัน้ อยากจะมคี าพดูสกัค า วสนัต ์โชตกิลุ √

3 เชญิแขก โลกใบนี้ คงจะไมไ่ด ้ วสนัต ์โชตกิลุ √

4 ไมม่ทีาง ทอ้งทะเล พืน้น ้า วสนัต ์โชตกิลุ √

5 สบัสน คยุกบัตงัเองอยา่ง วสนัต ์โชตกิลุ √

6 ชา่งมันนะ รอ้ยคนื หมืน่วัน วสนัต ์โชตกิลุ √

7 ฝันทีส่วยงาม สิง่ทีเ่ราเคยมทีีเ่รา วสนัต ์โชตกิลุ √

8 ตกใจ ถามจรงิจรงิเถอะ วสนัต ์โชตกิลุ √

9 ทกุท ีทกุทีเ่ลย แดงมแีตแ่ดงไมม่ไีฟเขยีว วสนัต ์โชตกิลุ √

10 ฉันเองก็เสยีใจ เป็นเพราะเธอไมรั่บรู ้ วสนัต ์โชตกิลุ √

CD วสนัต ์โชตกิลุ กตีำรโ์ตะ๊ TRACK ชือ่เพลง ค ำข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565052 ท ำซ ำ้

วันทีว่าง 22/12/2565 1 เลยตามเลย หน่อย นอ้ย นอย วสนัต ์โชตกิลุ X

2 ใหเ้ธอ ฟ้าและทอ้งทะเล กบัลมนัน้มอียู่ วสนัต ์โชตกิลุ √

3 หอ้งของฉัน ไฟหวัเตยีงสลวั มองเห็นไดท่ั้ว วสนัต ์โชตกิลุ √

4 อาจจะพอแลว้ หากวา่เธอสนใจ วสนัต ์โชตกิลุ √

5 ชวีติกบัความหวัง (พดู) เราเกดิมาแลว้ วสนัต ์โชตกิลุ X

6 พบกนัครึง่ทาง เหน็ดเหนี่อยก็ยอมทน วสนัต ์โชตกิลุ X

7 มารช์คนงว่งนอน เสยีงคนทีไ่มรู่จั้ก วสนัต ์โชตกิลุ X

8 อยากกลบับา้น สิง่นัน้ยังหวังอยู่ วสนัต ์โชตกิลุ √

9 รบีท า ท าอะไรก็รบีท า วสนัต ์โชตกิลุ √

10 หวัใจมันเบือ่ จะไปไหนก็ไป วสนัต ์โชตกิลุ √

11 จะเรยีนรู ้ จะเรยีนรูแ้ละเดนิไป วสนัต ์โชตกิลุ X
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