
บรษิทั จเีอ็มเอ็ม มวิสคิ พบัลชิชิง่ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ำกดั Copyright  Control  Section

100 เพลงสตรงิ "ฮติเป็นลา้น" TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265012 ท าซ า้

วันทีว่าง 5/5/2565 1 กรรม ทีรั่ก มอีะไรในใจหรอืเปลา่ ท าไมเธอ นครนิทร ์กิง่ศกัดิ์ √

2 ใหน้านกวา่ทีเ่คย เพราะเชือ่วา่เขามจีรงิ แตก็่ไมรู่เ้ขา แพท Klear;ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

3 สบายดหีรอื ก็ไมไ่ดเ้จอไดค้ยุตัง้นาน ก็ไมรู่ ้ หนุ่ม กะลา √

4 ไมไ่หวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมือ่เธอยนืยันออกมาวา่ บอย Peacemaker √

5 ถา้ฉันเป็นเขา INDIGO X

6 ภาวนา พรอ้มเดนิจากไปพรอ้มแลว้ เตรยีมใจ MEYOU √

7 ทางผา่น (Passenger) PURE X

8 เอาไวค้อ่ยคยุ (ttyl) GLISS X

9 ฆา่คนดว้ยมอืเปลา่ คนเราบทจะทิง้กนัไป ท าไมงา่ยลงทกุวัน Big Ass √

10 ยังคง อยากจับมอืเธอมาวางไวต้รงหวัใจ ในวันที่ POTATO √

11 ดวงใจ เธอเปรยีบดงัเสมอืนดวงใจ ตามตดิตรงีแนบชดิ ปาลม์มี่ √

12 มแีคเ่รา ฟักกลิง้ ฮโีร;่LAZYLOXY;OG-ANIC X

13 ป้ี(จน)ป่น เอ มหาหงิค์ X

14 อา้ยพามา เขาพาไป โว.่.โว เป็นยอ้นความไวใ้จ เฮ็ดใหอ้า้ย OG-ANIC;ล าเพลนิ วงศกร √

15 คอืเธอใชไ่หม นานเนิน่นานแคไ่หน ทีค่ าวา่รัก GETSUNOVA;ตา่ย อรทัย √

16 ชอบแบบนี้ หนามเตย สะแบงบนิ X

17 ฝืนตวัเองไมเ่ป็น นนท ์ธนนท์ X

18 เจ็บนอ้ยทีส่ดุ ZEAL X

19 Good Morning Teacher ครัง้นัน้ฉันมเีธอทีเ่ป็นคนสอน ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

20 ลาลาลอย(100%) The TOYS X

21 Do you ฟักกลิง้ ฮโีร;่BamBam From GOT7 X

22 4:00 The TOYS X

23 ดใีจดว้ยนะ (Glad) INK WARUNTORN X

24 Happy Ending ถา้วันนัน้ฉันคอยอยู่เคยีงขา้งเธอ จับมอื ปองกลู สบืซึง้(ป๊อป) √

25 คดิถงึ ทกุๆสิง่ นัน้เปลีย่นไป เมือ่ตอนลมืตาขึน้ PALMY √

26 ความเงยีบดงัทีส่ดุ มคี าบางค าทีเ่ก็บเงยีบงัน คอยเฝ้ารอวันที่ GETSUNOVA √

27 พัง INDIGO X

28 เมาทกุขวดเจ็บปวดทกุเพลง ดโูอ-เมย์ X

29 ครัง้นี้ ความรักไมใ่ชผู่ร้า้ย สิง่ทีม่ันรา้ยคอืใจ KLEAR √

30 อยากใหเ้ธอเจอคนแบบเธอ อยากใหท้รมานเจ็บปวด จนลกึซึง้ จนเขา้ใจ ออ๊ฟ ปองศกัดิ ์รัตนพงษ์ √

31 ถา้ฉันเป็นเธอ มันคงไมม่ปีระโยชน ์ทีจ่ะดงึดนัตอ่ไป นวิ นภัสสร ภธูรใจ;จิว๋ ปิยนุช เสอืจงพรู √

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

33 เหมอืนในวันเกา่ ฉันพรอ้มเดนิทางแลว้ เสือ้ผา้กบัรองเทา้ KLEAR √

34 เกีย่วกนัไหม (YOU?) อิง้ค ์วรันธร X

35 พดูไมอ่อก (JUST WONDER) The TOYS X

36 เชา้ทีด่วงอาทติยไ์มเ่คยสอ่งแสง เชา้ทีด่วงอาทติยไ์มเ่คยสอ่งแสง เพยีง BODYSLAM √

37 ท า มะ ดา คงมเีป็นบางวัน คงมบีางการกระท าทีฉั่น GETSUNOVA √

38 ถา้เลอืกได ้ แกม้ วชิญาณี เปียกลิน่ X

39 เคยีงกนั (ละครลกูกรุง) สดุขอบฟ้าหรอืใตธ้ารา หมืน่ภผูา กนั นภัทร;D GERRARD √

40 พระเอกจ าลอง ฉันเขา้ใจ วา่รักของเราคงเป็นไปไมไ่ด ้ GETSUNOVA √

41 ยังคดิถงึ...(same) มารค์ ธัชพล X

42 ยังไงก็ไดไ้ป Season Five X

43 เกลยีดแฟนเกา่เธอ วง Fin X

44 ขา้งหลงั วง L.ก.ฮ. X

45 เชญิ วง Fin X

46 เกลยีด พยายามจะลมืทกุๆเรือ่งราว The Yers √

47 เร็ว วง zoom X

48 ใจพังพัง วงซี๊ดด (Zeed) X

49 พบพาน ใจฉัน มันยังเจ็บ ยังคงยับเยนิอยู่ COCKTAIL √

50 ภาพเกา่ (Photograph) คดิถงึเมือ่ตอนทีฉั่นตืน่นอนและหนัไปพบเธอ คชา นนทนันท์ √

51 ความเงยีบดงัทีส่ดุ มคี าบางค าทีเ่ก็บเงยีบงัน คอยเฝ้ารอวันที่ GETSUNOVA √

52 ซอ่นกลิน่ ลมออ่นพัดโชยมา น ้าตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี่ √

53 อยู่ตรงนี้เสมอ หากเธอตอ้งเหนื่อย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

54 วชิาตวัเบา อยู่บนโลกใบเกา่ จมกบัความปวดรา้ว คนืและ BODYSLAM √

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

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

57 Nobody Like You TH (JOOX Exclusive) เป๊ก ผลติโชค อายนบตุร;Hollaphonic √

58 ความรักก าลงักอ่ตวั นนท ์ธนนท์ X

59 ลบ (Delete) คนืนี้มันชา่งเงยีบงัน แตใ่นหวัใจฉัน จน่ีา ด ีณัฐชา เดอซซูา่ √

60 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท์ √

61 ใจเย็นเย็น เมือ่กอ่นไมเ่ป็นไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

ร ายชือ่อลับัม้เพลง

ปร ะจ าเดอืน พฤษภาคม พ.ศ.2565
หมำยเหต ุ* : เอกสำรฉบบันีไ้มส่ำมำรถใชเ้ป็นหนงัสอืยนืยนัสทิธิไ์ด ้
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62 ความรูส้กึทีไ่มเ่คยรูส้กึ เคยคดิวา่ฉันรูจั้กกบัความรัก เคยคดิวา่ GETSUNOVA √

63 รถคนัเกา่ เบรคเสือ่มควันด าไฟทา้ยไมด่รีถฉันมันเกา่ ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

64 ตดิตลก เป็นแคค่นทีท่ าใหเ้ธอหวัเราะเสมอ คนที่ โอต๊ ปราโมทย์ √

65 อยู่นาน ๆ ไดไ้หม เมือ่ในวันนี้ทีฉั่นไดเ้จอเธอ Sin √

66 ไมอ่ยู่ในชวีติแตอ่ยู่ในหวัใจ กวา่จะผา่นจะพน้วันเวลา ทีจ่ะยอมรับ ลลุา √

67 เพิง่รูต้วั โลกจะแตก ในวันแรกทีเ่ธอบอกเลกิกนัไป มาตงั ระดบัดาว √

68 หนึง่คนื ฉันก็แคเ่หงา ไมไ่ดต้อ้งการใคร ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

69 รองเทา้เกา่ I OLD STUFF TATTOO COLOUR X

70 ไมใ่หเ้ธอหายไป ภัทรว ีศรสีนัตสิขุ (เอิ๊ต) X

71 เศษ จติใจคนเรานัน้มันก็แปลก ชอบอะไรทีไ่มค่วร Jetset'er √

72 เอาไวค้อ่ยคยุ (ttyl) GLISS X

73 เทา่ไหร่ไมจ่ า เคยเจ็บเคยเสยีใจมาเทา่ไหร่ ฉันลมืไป POTATO √

74 เจ็บนอ้ยทีส่ดุ ZEAL X

75 ดโูงโ่ง่ เหตกุารณ์มันผา่นไป สิง่ทีเ่หลอืคาใน 25 Hours √

76 ดืม่ ฉันรูแ้ลว้ ทีเ่รานัดกนั เพือ่มาบอกลา The Yers √

77 อยา่เลย..อยา่(ทรมาน) Moving and Cut X

78 กอด (AIRPORT) ฉันไมรู่ว้ันนี้วา่ระยะทาง อาจจะท าให ้ LOMOSONIC √

79 ลมฝน (Rainy Day) YOUNG MAN AND THE SEA X

80 ขอโทษ บรุนิทร ์Groove Riders X

81 เกมหวัใจ แสตมป์ อภวิัชร ์เอือ้ถาวรสขุ X

82 เขยีนไวข้า้งเตยีง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลกึๆ อยู่ลบัๆ PARADOX √

83 คนกลางคนื ทีต่รงฉันยนืตรงนี้มันมดืมน ผูค้นเขา้มา LABANOON √

84 ภาพจ า จากวันนัน้ทีเ่ธอผา่นมา โชคชะตาใหเ้รา ปองกลู สบืซึง้(ป๊อป) √

85 เพลงนี้เกีย่วกบัความรัก เพลงนี้เกีย่วกบัความรัก มันเกีย่วกบั Retrospect √

86 ไมม่เีงือ่นไข สงกรานต ์รังสรรค์ X

87 ทนท าไม Feat.นิง้หน่อง เจ็บมาตัง้กีค่รัง้ แตเ่ธอก็ยังเหมอืนเดมิ NOS;นิง้หน่อง √

88 ไมใ่ชไ่มเ่ป็นไร (หา้มใช)้ PARATA X

89 แผลในใจ GTK X

90 ทกุวนิาที เหตผุลดีๆ ของคนจะไป ทีเ่ธอไดพ้ดูวันนัน้ SPF √

91 เงาของเมือ่วาน เห็น แตม่ันยังไมเ่ขา้ใจ แตเ่รือ่งบาง COCKTAIL √

92 ทานขา้วกนัไหม หวิไหม ทานอะไรมาหรอืยัง ถา้ยัง พลพล √

93 อยากใหรู้ว้า่เหงา(Cover) แคเ่พยีงหลบัตาเมือ่ไร ก็มแีต่ หนุ่ม กะลา √

94 รอฉันหรอืเปลา่ เหตทุีฉั่นไมม่ใีคร เพราะวา่ฉันไมล่มืเธอ Bankk Ca$h √

95 เสยีงสะทอ้น นานเทา่ไหร่แลว้เธอ ทีท่ าเพือ่เธอมากมาย นวิ นภัสสร ภธูรใจ;จิว๋ ปิยนุช เสอืจงพรู √

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

97 ไมอ่ยากเป็นแบบนี้ ปิดประตแูละน่ังลงเพยีงล าพังคนเดยีว หญงิ รฐา √

98 แฟนเธอ..(I don't like) อยากจะท าเป็นเหมอืนไมแ่ครอ์ยู่นะ baby แพม เปมกิา สขุเสว;ีHi-U √

99 ไมม่วีันปลอ่ยมอื ฤดกูาลเปลีย่น สิง่ทีเ่ขยีนมันคงจะเลอืนลบ ดวิ อรุณพงศ ์ชยัวนิติย์ √

100 สมดั่งใจ สมดั่งใจเธอหรอืเปลา่ ไดข้า่ววา่เขามี แอมมี ่The bottom blues √

100 เพลงลกูทุง่ "ฮติเป็นลา้น" TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265011 ท าซ า้

วันทีว่าง 5/5/2565 1 บกัแตงโม โอ.้.นัน้มันบกัแตงโม โอ.้.นัน้มันบกั วงฮนัแนว X

2 มักอา้ยหลายเดอ้ เฮ็ดตาสมัตาหวานหลอกลอ่ใหน้อ้งตายใจ กวาง จริพรรณ X

3 งัดถ่ังงัด เตย้ อธบิดนิทร์ X

4 หอ่หมกฮวกไปฝากป้า มือ้นี้เฮยีนขอ่ยเพิน่ไปประสาฮตีฮอย ล าเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

5 สเิทนอ้งใหบ้อกแน แปลวา่หยังนอ้อา้ย กบัอาการเปลีย่นไป ตา่ย อรทัย √

6 ขอบใจเดอ้ ศาล สานศลิป์ X

7 กอดเสาเถยีง ปรชีา ปัดภัย X

8 รอ้งไหไ้ดไ้หม แซค็ ชมุแพ X

9 ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ X

10 จากใจแฟนเกา่ คะแนน นัจนันท์ X

11 เจ็บบพ่อตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

12 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้า่อา้ยทิง้ไป กะฮูว้า่อา้ยอยู่น าเขา ตา่ย อรทัย √

13 ถิม่อา้ยไวต้รงนี้ละ่ เจา้เมอืยบน่อ้ทีต่อ้งฝืนทน ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

14 เจา้ตั๋ววา่ฮกัอา้ย บต่อ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าค าอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

15 I.C.U.(ไอ.ซ.ีย)ู คูแ่ฝดโอเอ X

16 คนตอบบอ่ยู่ พดูบอ่อกยอ่นวา่ล าบากใจ ทีใ่ครเขาอยากให ้ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

17 ผูห้ญงิหลายมอื อกหกัมาน ้าตาพังหยา่ว อกีแลว้เรา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

18 ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เป็นตาฮกัปานนี่ ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

19 รถบม่นี ้ามัน จอ๊บ เสกสนัต์ X

20 บง่ดึจักเม็ด นอ้งฮกัหลายจนสติายแทนไดบ้เ่คยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

21 เดอ๋เดีย่งดา่ง ล าไย ไหทองค า X

22 เอิน้ชือ่เขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

23 มันเป็นยอ่นหยัง กะฮูด้ ีอา้ยฮูด้ ีวา่เจา้มผีูใ้หมแ่ลว้ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

24 สงัหารหมู่ SODA5 (โซดาไฟ) X

25 แคค่นคยุ ล าไย ไหทองค า X

26 ขอฮกัอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลีย่นใจอา้ย ตา่ย อรทัย √

27 ไปฮกักนัสา อยู่ดีๆ  อา้ยกะเป็นคนอืน่ ทีไ่ดแ้ตย่นืแนม ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

28 ค าเวา้สูข่วัญ เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √

29 สญัญาน ้าตาแม่ คอืจังบาปขีช่า้งสบูยา เขา้มาย า่ใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

30 ทอ่งไดท้กุค า จ าไดท้กุครัง้ ตัง้แตม่ือ้ ทีอ่า้ยบอกฮกั ก็ปานอา้ยปัก เอิน้ขวัญ วรัญญา √
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31 หมาวัด ไดแ้ตถ่ามเจา้ของสมุือ้ วา่เฮาคอืเป็นคน ล าเพลนิ วงศกร √

32 โอย๊เนาะ แซค็ ชมุแพ X

33 สอ่หลอ่แสแ่หล่ มือ้นี้เซง็เซง็เซง็ มาหาฟังเพลงฮา้นเกา่ ตั๊กแตน ชลดา √

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

35 เลว ออย แสงศลิป์ X

36 ขอเงนิแน่แม่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

37 ตน้ทางคอืฮกั ปลายทางคอืเฮา เบิง่ทางสไิปคอืไกลแทน้อ้ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

38 นลินัดอน คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวัน ตา่ย อรทัย √

39 มงึเป็นบา้ติ มงึเป็นบา้ตบิกัหวัใจ สฮิกัเขาไปใหไ้ด ้ ล าเพลนิ วงศกร √

40 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

41 เคงิใจ สบิบา้นสา่ หา้บา้นลอื วา่อา้ยบค่อืเกา่ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

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

43 สอ่ยกลบัมาเฮ็ดใหล้มื ยามมใีจ เจา้กะเฮ็ดใหฮ้กั ยามเซาฮกั เสถยีร ท ามอื √

44 ฮกัแพงกนัเดอ้ จักสเิวา้สวิาสหิาค าได ๋มาตอบแทนหวัใจ ไมค ์ภริมยพ์ร √

45 สเิอาผัวใหม่ เมือ่ย...กะบฮู่ส้บิอกกบัไผ เขา้นอน ดอกออ้ ทุ่งทอง √

46 ทกุลมหายใจ คูแ่ฝดโอเอ X

47 คนนี้ผัวเฮา เฮาบไ่ดโ้ง ่เฮาฮูว้า่โตคดึหยัง สเิวา้สู่ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

48 ยังใหห้น่อยไปอกีบอ้ อยากหอมแกม้กะใหแ้ลว้ อยากเฮ็ดหยังกะให ้ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

49 ผูบ้า่วนนิจา มือ้สมิากะมา มือ้สหิายกะหาย ตา่ย อรทัย √

50 จะมามั๊ยหนอ จะมามั๊ยหนอปีนี้ จะมแีฟนมั๊ยหนอปีนี้ เปาวล ีพรพมิล √

51 สเตตสับเ่คยเปลีย่น โพสตฮ์กัเจา้มือ้ละ่สีห่า้เทอื บเ่คยเบือ่ ไมค ์ภริมยพ์ร √

52 ร าคาญกะบอกกนัเดอ้ ทีอ่า้ยทักหา อยากใหเ้จา้ฮูว้า่ ล าเพลนิ วงศกร √

53 กลบัไปก็เป็นส ารอง อา้ยวดิโีอคอล มาออ้นมางอ้ ตา่ย อรทัย √

54 สใิหเ้วา้อหียัง ลองเป็นอา้ยด ูสฮิูว้า่เวา้บอ่อกเป็นจัง ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

55 อา้ยฮกัเขา ตอนเจา้บฮ่กั อา้ยฮกัเขาตอนใด ๋เจา้แนมหนา้อา้ยแลว้ มนตแ์คน แกน่คนู √

56 นอ้งฮกัเขา ตอนอา้ยบฮ่กั นอ้งฮกัเขาตอนใด ๋มันจกุเดอ้า้ยถกูถาม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

57 ขอฮกัอา้ยตอ่ไปไดบ้่ เฮ็ดสเิฮ็ดถอ่ใด ๋นอ้งกะเปลีย่นใจอา้ย ตา่ย อรทัย √

58 ผูห้ญงิหลายมอื อกหกัมาน ้าตาพังหยา่ว อกีแลว้เรา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

59 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตัง้ใจจ า ตั๊กแตน ชลดา √

60 จากไปอยา่งสงบ กกัขงัตวัเองไวใ้นหอ้งเล็กๆเพือ่ดบัจติ ออย แสงศลิป์ X

61 รอ้งไหไ้ดไ้หม แซค็ ชมุแพ X

62 #ขอแท็กแฟนเกา่ ตา้ร ์ตจว. X

63 หอ่หมกฮวกไปฝากป้า มือ้นี้เฮยีนขอ่ยเพิน่ไปประสาฮตีฮอย ล าเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

64 บง่ดึจักเม็ด นอ้งฮกัหลายจนสติายแทนไดบ้เ่คยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

65 บญุผลา บน่่าเซือ่เนาะวา่เฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

66 นลินัดอน คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวัน ตา่ย อรทัย;Jojo Miracle √

67 รถไฟรางคู่ เนาะนอ้งเนาะ นอ้งเนาะ นอ้งเน๊าะ มนตแ์คน แกน่คนู √

68 แพงปานตา ออย แสงศลิป์ X

69 ฮกัแลว้จบ คบแลว้เจ็บ การฮอ้งไห.่.บไ่ดซ้อ่ยใหไ้ผก๋ลบัมา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

70 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้า่อา้ยทิง้ไป กะฮูว้า่อา้ยอยู่น าเขา ตา่ย อรทัย √

71 เจา้ตั๋ววา่ฮกัอา้ย บต่อ้งเวา้ดอกหลา่ ประหยัดไวส้าค าอธบิาย มนตแ์คน แกน่คนู √

72 หากบเ่คยฮกัอา้ย แตก่อ่นแตก่ีนั้น้หนาอา้ยเคยสญัญาวา่ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

73 ขดีอนัตราย ออย แสงศลิป์ X

74 ผูบ้า่วเกา่ เตะ๊ ตระกลูตอ X

75 แพน็้อค ตา้ร ์ตจว. X

76 ภาวะแทรกซอ้น ออย แสงศลิป์ X

77 อยา่ใหเ้ขาฮูเ้ดอ้ เป็นหยังคอืเฮ็ดแนวนี้ มันบด่ฮีูบ้่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

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

79 สใิหอ้า้ยขาดใจ...พุน้บอ้ ใจด า ด ๊า ด า เอาหยังนอ้ท าหวัใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

80 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮกั มันยังฮกัคอืเกา่ ฮกั ทีเ่บดิสทิธิ์ ไมค ์ภริมยพ์ร √

81 วาสนา คูแ่ฝดโอเอ X

82 อา้ยเสยีเจา้ไปหรอืยัง อยา่...อยา่มาเวา้เถาะวา่ยังคอืเกา่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

83 คนตอบบอ่ยู่ พดูบอ่อกยอ่นวา่ล าบากใจ ทีใ่ครเขาอยากให ้ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

84 แคอ่า้ยหวั่น บแ่มนหาแนวมาวา่ให ้บแ่มนวา่บเ่ซือ่ใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

85 นอ้งไดต้าย อา้ยไดแ้ตง่ มือ้ทีอ่า้ยกนิดอง..นอ้ง น่ังฮอ้ง..ไห ้ ตั๊กแตน ชลดา √

86 บน่่าเฮ็ดกนัดอก น่าสบิอกวา่จบ น่าสบิอกวา่เซาคบกนัโลด ตร ีชยัณรงค์ √

87 ตวัเลอืกสดุทา้ย คงสบิเ่ป็นหยังถา้ยังสยินือยู่ตรงนี้ เนส พรอ านาจ X

88 ค าแกต้วัของคนฮกัจาง เมย ์จริาพร X

89 คดิฮอดผูบ้า่วสะแบง ยามเมือ่ฟ้าค า่แลง หอมดอกสะแบงแดง กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

90 รักพา่ยทีแ่กง่สะพอื นอ้งไปเทีย่วสงกรานตท์ีแ่กง่สะพอื ดอกออ้ ทุ่งทอง √

91 ใหเ้ขารักเธอ เหมอืนเธอรักเขา ยังคงมเีงาเจา้ในใจอา้ย จบนานเทา่ใด มนตแ์คน แกน่คนู √

92 กิง่ไมบ้ว่เิศษ อา้ยเวา้หยังบไ่ด ้อา้ยเฮ็ดหยังบไ่ด ้ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

93 จดหมายฉบบัสดุทา้ย แมน้หากเธอไดอ้า่นจดหมาย ตา่ย อรทัย X

94 กรณกิาร์ อยู่กบัความเหงา เหมอืนคนทีเ่มาน ้าตา มนตแ์คน แกน่คนู √

95 ฝากเบิง่แนเดอ้ บไ่ดส้มิาป้อยมาดา่ ทีว่า่เขามเีธอ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

96 อา้ยตั๋ววา่ฮกันอ้ง(Cover) เบิง่เพิน่เวา้พุ่นน่ะ กะเบิง่เพนิหา เวยีง นฤมล √

97 ตวัจรงิขา้งใจ เห็นอยู่เดอ้ สายตาของเธอเวลาบงัเอญิ ล าเพลนิ วงศกร √

98 ค าทีบ่ก่ลา้เวา้ ผูล้างคน เกดิมาเพือ่เป็นเพือ่นกนั เน็ค นฤพล √

99 ขอโทษทีท่ าใหม้ันพัง มันบค่อืเกา่ เฮ็ดจ่ังใดก๋ะบค่อืเกา่ เสถยีร ท ามอื √

100 ดาวจรัสฟ้า (ละคร ดาวจรัสฟ้า) บไ่ดอ้ยู่เทงิฟ้า ก็แคผู่ห้ญงิธรรมดา ตา่ย อรทัย √

MP3 มนั มว่น ซิง่ เซิง้เต็มพกิดั ** TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่
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รหสัปก CD GX0265027 ท าซ า้

วันทีว่าง 5/5/2565 1 ผัวมา กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

2 ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง X

3 ครางชือ่อา้ยแน ศรจัีนทร ์วสี;ีตา้ร ์เพ็ญนภา แนบชดิ X

4 ปลอ่ยน ้าใสน่านอ้ง เพชร สหรัตน;์แพรวพราว แสงทอง X

5 ไหงง่อ่ง ละพอแตเ่ปิดผะมา่นกัง้ สาวหมอล าสพิามว่น ตั๊กแตน ชลดา √

6 ขาขาวสาวรถแห่ แดดฮอ้นกะบส่น ฝนตกก็บแ่คร์ หญงิล ีศรจีมุพล √

7 สาวด าร าพัน 2022 นุช วลิาวัลย์ X

8 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึง่ก ้าภกูระดงึเขตเมอืงเลย สาวแย ้เจตยิา X

9 สง่ขา่วสาวเลย ลมพัดตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ตึง้ ศร สนิชยั √

10 อา้ยสบิเ่บือ่ ใหญล่ะ่เป็นแสเ่ป็นสาว ยังบม่ผีูบ้า่ว ล ายอง หนองหนิหา่ว √

11 กิง้กา่ กิง้กอื ซนัญา่ มานา ท็อปไลน์ X

12 สาวขายหวี มดแดง จริาพร X

13 มา้กบัแพะ สาวแย ้เจตยิา X

14 กอดแลว้บแ่ตง่ นอ้งโดนอา้ยกอด กอด กอด กอด กอด เวยีง นฤมล √

15 มนตรั์กผักกะแยง โออ้ดตียังตดิตรงึใจ สม้ พฤกษา;ดอกเหมย เพ็ญนภา สมสขุ √

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

17 มนตแ์คนล าซิง่ แฟนๆ ผมมนตแ์คนขอบอก วา่วันนี้ขอออกไป มนตแ์คน แกน่คนู √

18 ล าซิง่ลมืช า้ ละ่น่ังรถเหมากลบัคนืบา้น ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

19 ล าซิง่สายโสด บอ่ยากใหไ้ผเห็นน ้าตา บใ่หไ้ผฮู ้ ตั๊กแตน ชลดา √

20 สาวใหญม่ักมว่น อายเุลขสีแ่ลว้แตเ่รือ่งแอวยังเด็ด ศริพิร อ าไพพงษ์ √

21 สาวอดุรเอิน้หาแฟน ดาหลา ธัญญาพร X

22 เตย้ลาหนา้เฟส กุง้ สภุาพร สายรักษ์ X

23 ฝากซองกนิดองแฟน cover วา่มาเดอ้ มาเดอ มาเดอ้ขวัญเอย้ เวยีง นฤมล √

24 ฝันวา่ไดเ้ป็นพระเอก ละ่กอ่นสเิปิดผา้มา่นกัง้ อยากขอหยั่ง ตร ีชยัณรงค์ √

25 โบวแ์ดงแสลงใจ (โบวแ์ดง2021) ล าไย ไหทองค า X

26 ผัวเผลอแลว้เจอกนั บวัผัน ทังโส X

27 อยู่กบันอ้งสดิคีอืเขาบ่ มดแดง จริาพร X

28 นอ้งพรอ้มเจ็บ ตะแลด๊แตด่แตด๊ นุช วลิาวัลย์ X

29 เฒา่หวังู เอา้มาๆซมีาชว่ยกนัทลีะ่มาชว่ยจับงู หญงิล ีศรจีมุพล √

30 อนิดีข้าดง อา้ยเป็นหละผูบ้า่วบา้นๆ งานบา้นใด๋ ศร สนิชยั √

31 บา่วพันธุพ์ืน้เมอืง ถงึเป็นคนเชยๆ แตอ่า้ยบเ่คยซือ้ซดีปีลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

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

33 ตกงา่ขามนอ้ย หลงมักนอ้งหลา่ ผูส้าวสา่บา้นร่อง ศร สนิชยั √

34 สบตาหนา้ฮา้น พอแตเ่ปิดผา้มา่นกัง้ผูใ้ดน่ั๋งเดอ้ รวมศลิปิน √

35 หนา้ฮา้นประจานฮกั อกหกัเทือ่นี้ หวัใจ บ ่มทีางออก เจ็บแลว้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

36 หนา้ฮา้นประหารใจ เจมสบ์อล ธนกจิ X

37 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลว้ท่ัวทอ้งนา ตน้เดอืนกมุภา เวยีง นฤมล √

38 ยอมรับสาวา่ฮกัอา้ย โอย้นอ้...ละ่บต่อ้งอา้ยดอกเดอ้หลา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

39 มักสาวซอนแลน นอกจากชา่งตดัผม นอกจากชา่งตดัผม เจมส ์จตรุงค;์เอ อนุชา √

40 ขอมักนอ้งสาวหมู่ เฮ ้เฮ ้เฮห้มู่ วา่จังใดเ๋พือ่น เฮ ้เฮ ้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์;วเิชยีร ไชยเลศิ X

41 หนชี า้มาล าซิง่ เตรยีมตวัพรอ้มหรอืยังคะทา่น เชคอนิ สม้ พฤกษา √

42 มักสาวใสย่นีส์ เห็นเธอนุ่งกางเกงยนีส์ สามทโมน X

43 หนุ่มโคโยตา้ หนุ่มนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบรูณ์ ปากไฟ √

44 คนใช ่เกดิชา้ อยากฮกัสติาย แตก็่อายใบเกดิ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

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

46 บห่กัคา เวา้เรือ่งหมากไมม้ันก็มหีลายชนดิ แต่ ดอกออ้ ทุ่งทอง √

47 สกินับ่ มดแดง จริาพร X

48 เมือ่ไหร่จะท ากบัฉันบา้ง เธอดสูดิ ูดคููน่ี้ส ิเขาเกาะเขาตดิ หญงิล ีศรจีมุพล √

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

50 ชวนนอ้งไปแทงเอีย่น เดน่ชยั วงศส์ามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

51 หอยกิ๊บกี้ หอยกบิกี้ๆ กบิกีเ้ก็บหอยกบิกี้ๆ ล ายอง หนองหนิหา่ว √

52 จิ๊กโกน๋ าเขา้ กางเกงยนีสก็์เมดอนิจนีแดงเสือ้ตวัแพง พ ีสะเดดิ √

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

54 ท าใจไดแ้ฟนหลอ่ จะเป็นโชครา้ยหรอืด ีเกดิชาตนิี้ที่ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

55 แฟนอา้ยไปดี แฟนจา๋อา้ยขอลากอ่น ฝากค าอวยพร มนตแ์คน แกน่คนู √

56 ฮกัสาวอเีลคโทน อา้ยตามมาเชยีรห์นา้มน สาวอเีลคโทน ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

57 สาวเกาหลี ผมซนัสางหลาง คอืจ่ังแหนงไมไ้ผ่ พ ีสะเดดิ √

58 ผัวขอ่ยเดอ้ ผัวขอ่ยเดอ้ ผัวขอ่ยเดอ้ จ าไวเ้ดอ้ ล ายอง หนองหนิหา่ว √

59 เหลา้กลมสดุทา้ย เพือ่นเอย๋กนิเหลา้เมาบเ่สีย่ว มนตแ์คน แกน่คนู;ไหมไทย ใจตะวัน √ 

60 จดุเทยีนเวยีนวน จดุเทยีนเวยีนวนเรามาหลายคนวนเอย๋ รวมศลิปิน √

MP3 เพลงฮติประเทศไทย The Biggest HiTRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265030 ท าซ า้

วันทีว่าง 5/5/2565 1 พงิ(เพลงประกอบละคร กระเชา้สดีา) มองมาทีฉั่นสกัหน่อยไดไ้หม นนท ์ธนนท์ √

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

3 เอาปากกามาวง Bell Warisara X

4 มเูตล(ูMUTELU) PiXXiE X

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

6 เกง่แตเ่รือ่งคนอืน่ INK WARUNTORN;SPRITE X

7 อกีไมน่าน นานแคไ่หน อกีไมน่านนี้อกีนานเทา่ไร โปรดเธอบอกมา GETSUNOVA;Three Man Down;พระมหาไพรวัลย ์วรวณโน√
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8 Undo แคเ่สีย้วนาททีีไ่มทั่นหา้มใจ ปลอ่ยใจไป ป๊อป ปองกลู;Wonderframe √

9 ถาม อยา่ไปทรมาน ตดิอยู่กบักาลเวลา MEYOU √

10 ยิม้แหง้ แกลง้ท าเป็นยิม้ แกลง้ท าเป็นเขนิ บอย Peacemaker √

11 ผดิไหม ผดิไหมทีด่าวยังเกลือ่นฟ้า ผดิไหมที่ LABANOON √

12 พดูไมไ่ด ้ ขอบคณุทีเ่ธอยังหว่งใยฉัน ขอบคณุทีเ่ธอยัง POTATO √

13 ดวงเดอืน คนืนี้จันทรส์วา่ง แตใ่จฉันมันอา้งวา้ง JOEY √

14 คา้งคา บางสิง่มันยังคงคา้งอยู่ บางสิง่มันยังคง COCKTAIL;JSPKK X

15 เรือ่งโงข่อใหบ้อก เธอคงเซง็ทีฉั่นรูม้ากเกนิไปใชไ่หม เรือ่ง Big Ass √

16 กลบัไปกอ่นไดไ้หม ชว่ยกลบัไปกอ่นไดไ้หม กลบัไปกอ่นไดไ้หม NUM KALA;Urboy TJ √

17 สง่เธอไดเ้ทา่นี้ (GOODBYE) ถงึเวลา จบสิน้แลว้ทกุทกุสิง่ ยอมรับความ LOMOSONIC √

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

19 เวลา เราอาจจะเคยเดนิสวนกนั แคเ่ป็นวันทีม่ใีคร ป๊อป ปองกลู √

20 เจ็บจรงิ ถา้ไมอ่ยากเจ็บจรงิ อยา่ยิม้ใหผ้ม ไมอ่ยาก ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

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

22 แน่ใจไหม? ดเูหมอืนมอีะไรทีม่ันแปลกไปหรอืเธอ คนที่ นนท ์ธนนท์ √

23 คาราคาซงั บอกวา่รักกนั ท าไมตอ้งบอกวา่รักกนั โอปอ ประพทุธ ์พมิพามา √

24 แลกมาดว้ยความโง่ ฉัน..ไมใ่ชค่นทีเ่ธอฝัน ฉันรูถ้งึความจรงิ บอย Peacemaker √

25 Nighttime ดั่งนาฬกิาก าลงัหยดุเดนิ คนืทีย่าวนาน ไบรท์ วชริวชิญ์ √

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

27 มคีวามสขุมากๆ นะ เธอเป็นเชน่ไร หวังวา่จะสบาย ฉันก็เป็น Big Ass √

28 เพือ่ชวีติ(ก)ู รอ้งบรรเลง ขดีเขยีนบทเพลง หลอ่เลีย้ง Taitosmith √

29 มเีพยีงน ้าตา ถงึคราว ทีต่วัฉันและเธอไมอ่าจจะฝืน Clockwork Motionless √

30 เรือ่งธรรมดา ผา่นมาก็นานแลว้ จบไปก็นานแลว้ COCKTAIL √

31 เดาไมเ่กง่ ฉันจะรูไ้ดไ้ง วา่เธอนัน้คดิยังไง Three Man Down √

32 อยู่คนเดยีวมันเหงา ใหท้ าอยา่งไร มันตอ้งนานแคไ่หน Oh Baby KIN √

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

34 มารักกบัพี ่(NUNA) มารักกบัพีด่ไีหม มารักกบัพีด่ไีหม ลลุา;LAZYLOXY √

35 So Over You ทีเ่ธอบอกวา่รักกนั เธอพดูจรงิหรอื มัจฉา โมชมิันน์ √

36 คยุคนเดยีวเกง่ คนืนี้ทนไมไ่หว ถงึหา้มใจสกัแคไ่หน Three Man Down √

37 ไปเอาความมั่นใจแบบนี้มาจากไหน เธอบอกวา่ขอโทษ ถา้ท าใหเ้ขา้ใจผดิไป ป๊อป ปองกลู √

38 ใหเ้ราไดอ้ยู่ดว้ยกนั (Last day with you)ถา้วันพรุ่งนี้ฉันนัน้ตืน่มาแลว้พบวา่ Topeople √

39 ครึง่ทีเ่ห็น (BROKEN) ถา้คดิวา่ฉันแคท่ าตวัออ่นแอ ใหม้าเป็นฉัน Urboy TJ;Waii √

40 อนาคตคอื เธอไมต่อ้งกลวัอะไรทัง้นัน้ จับมอืไวแ้ลว้ YOUNGOHM;Milli √

41 เพือ่นสมัพันธ์ แคเ่พือ่นสมัพันธ ์ทีม่ันจะส าคญัแคต่อนเธอ ธันวา เกตสุวุรรณ(HYE) √

42 ระยะเพือ่น (socialdistancing) การเป็นเพือ่นทีแ่สนด ีไมไ่ดด้เีสมอไป HYE √

43 เพือ่นเธอ ไมว่า่เธอตอ้งเจออะไรใหเ้สยีน ้าตา POTATO √

44 รักฉันรเึปลา่ (ละครสเิน่หาสา่หร)ี เจอเรือ่งราวมากมายไมเ่คยเป็นแบบนี้ KLEAR √

45 แสงหิง่หอ้ย ฉันมเีพยีงแสงน าทางแคป่ลายตดูหิง่หอ้ยนัน้ New Travelers √

46 เดอะ แบก (Baggage) หนักเหมอืนกนันะ แบกความสมัพันธเ์อาไว ้ Tilly Birds √

47 ทีห่นึง่ในใจของเธอ (Last ONE) เพยีงคนทีท่ าตามเสยีงหวัใจ คนทีเ่ดนิตาม อจัฉรยิา ดลุยไพบลูย;์ธันวา เกตสุวุรรณ;จารุวัฒน ์เชีย่วอร่าม (โดม)√

48 เขา้ขา้งตวัเอง(My Side) เริม่กงัวล แปลกนะใจของคน ออฟ จมุพล อดลุกติพิร;กนั อรรถพันธ ์พลูสวัสดิ์ √

49 One Last Cry (ซรีี ่F4 Thailand ) รูว้า่ชวีติ ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยดาย บอก ว ีวโิอเลต วอเทยีร์ √

50 In The Wind Baby ไมวา่อยู่ไหน จะคอยดเูธอเรือ่ยไป ดวิ จริวรรตน ์สทุธวิณชิศกัดิ์ √

51 In The Wind Baby ไมวา่อยู่ไหน จะคอยดเูธอเรือ่ยไป ดวิ จริวรรตน ์สทุธวิณชิศกัดิ์ √

52 นักซิง่เจา้น ้าตา (ROUTE11) วันทีส่ดใส แตห่วัใจฉันมดืมน มแีคเ่พยีง LOMOSONIC √

53 อภสิทิธิช์น สบิโมงเชา้กา้วเทา้ลงจากรถ เพือ่จะเดนิไป COCKTAIL √

54 หมดความหมาย ทีแ่ลว้มา อดึอดัทีต่อ้งท าเป็นไมรู่ ้ POTATO √

55 ลม ลมเอย๋ลมเจา้ผา่นพัด พาเธอมาใหเ้จอฉัน หนุ่ม กะลา √

56 ฝนตกไหม ในคนืทีฝ่นโปรยลงมา ฝนตกอกีแลว้ คนืนี้ Three Man Down √

57 ภาวนา พรอ้มเดนิจากไปพรอ้มแลว้ เตรยีมใจ MEYOU √

58 ภาพจ า จากวันนัน้ทีเ่ธอผา่นมา โชคชะตาใหเ้รา ปองกลู สบืซึง้(ป๊อป) √

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

60 สิง่ของ ฉันทีเ่คยโดนท ารา้ยมา ใจเหมอืนไมม่คีณุคา่ KLEAR √

MP3 ลกูทุง่ฟงัเพลนิ หวัใจคดึฮอด **B TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265028 ท าซ า้

วันทีว่าง 12/5/2565 1 ฮกัอยู่ ฮกั..ทีแ่ปลวา่บฮ่กัแลว้ ฮกั..ทีแ่ตกคอื เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

2 หวัใจคดึฮอด บม่ธีรุะแตโ่ทรหาเพราะวา่คดึฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

3 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮกั มันยังฮกัคอืเกา่ ฮกั ทีเ่บดิสทิธิ์ ไมค ์ภริมยพ์ร √

4 ในความคดึฮอดมแีตอ่า้ยผูเ้ดยีว ฮกั มันยังฮกัคอืเกา่ ฮกั ทีเ่บดิสทิธิ์ ตั๊กแตน ชลดา √

5 คดิฮอดแฮงแลว้เด ้ ตอบมาแนวา่อยู่ไส ตอบมาแนวา่อยู่ ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

6 คอืเจา้เทา่นัน้ cover ดัน้ดน้มาแสนไกล ดว้ยจดุหมายเพือ่เป็น เน็ค นฤพล √

7 กคูดิฮอดเขา แบงค ์ธนา;เบ็น ศรัณยู X

8 คดิฮอดในฐานะอหียัง กวาง จริพรรณ X

9 วันคดิฮอดเด อยู่ซอืๆ กะเหงาคดิเห็นหนา้เจา้อองลองๆ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

10 มันบแ่มน่ของงา่ย บวิ สงกรานต์ √

11 อเวนเจอรใ์นใจนอ้ง ถงึบแ่มน่กปัตนัอเมรกิาแตอ่า้ยกะฮกั ล าเพลนิ วงศกร √

12 มักอา้ยหลายเดอ้ เฮ็ดตาสมัตาหวานหลอกลอ่ใหน้อ้งตายใจ กวาง จริพรรณ X

13 ค าเวา้สูข่วัญ เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ไสอา้ย กนิขา้วแลว้ยัง ไมค ์ภริมยพ์ร √

14 นลินัดอน คงสเิป็นแสนลา้นนาท ีคงสมิแีสนลา้นคนืวัน ตา่ย อรทัย √

15 อนิแฮง ...ใจอา้ยยังฮกับม่เีปลีย่นแปลง ไอดนิ อภนัินท์ X
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16 ตวัจรงิขา้งใจ เห็นอยู่เดอ้ สายตาของเธอเวลาบงัเอญิ ล าเพลนิ วงศกร √

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

18 ดอกคณูเศรา้ แอน อรดี X

19 คอยทางทีน่างรอง ใจผูส้าวอ าเภอนางรอง ถกูความหมน่หมอง ดอกออ้ ทุ่งทอง √

20 มคีวามคดิฮอดมาฝาก คอืเกา่อยู่เดอ้ ถอ้ยค าทีเ่ฮาเวา้กนั ศร สนิชยั √

21 อยากโทร.หาใจสขิาด บญุตา เมอืงใหม่ X

22 ตวัไกลใจคดิถงึ ตุม้ จา่นกรอ้ง X

23 ขออนุญาตคดิถงึ ขอโทษนะครับ ขอสารภาพความจรงิ ไชโย ธนาวัฒน์ X

24 ฝากเพลงถงึเธอ (ภ.ผูบ้า่วไทบา้น) เรยีบเรยีงค ารอ้ย ฝากเพลงลอยสายลม เตา๋ ภศูลิป์ X

25 เหนอืค าสาบาน มนตส์ทิธิ ์ค าสรอ้ย X

26 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนด ีมพีีเ่ป็นแฟน ไมค ์ภริมยพ์ร √

27 คดิฮอดตลอดเวลา จนิตหรา พนูลาภ X

28 คดิถงึทุ่งลยุลาย จากอสีานบา้นนามาอยู่กรุงจากแดนทุ่ง ตา่ย อรทัย X

29 คดึฮอดกอดบไ่ด ้ ค าถาม สดุฮอด อหียังคดึฮอดแตก่อดบไ่ด ้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

30 คดึฮอดสาวบา้นเพิน่ สาวบา้นเพิน่บงัเอญิไดพ้บเจา้ แมค่า้ ไหมไทย ใจตะวัน X

31 คดิถงึจังเลย ไมเ่จอะกนันานคดิถงึจังเลย ไมค ์ภริมยพ์ร X

32 เจา้ชายของชวีติ จรงิจังแคไ่หน จรงิใจมากพอหรอืเปลา่ ตา่ย อรทัย √

33 ไมม่ขีอ้แมต้ัง้แตเ่ริม่ตน้ สบิถ่ามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

34 โลกยังมผีูช้ายแบบอา้ย หา้มฝนบใ่หต้กจังใด ๋หา้มใจบใ่หค้ดิฮอด มนตแ์คน แกน่คนู √

35 อยากเห็นหนา้จังเลย คดึฮอดทกุวันอา้ยอยู่ทางนัน้คอืกนับน่อ้ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

36 คดิถงึใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์ X

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

38 ขอเรยีกเธอวา่ก าลงัใจ ไอดนิ อภนัินท์ X

39 จะหายใจยังไงไมใ่หค้ดิถงึ กลัน้ใจนกึภาพเธอเอย่ค าลาเมือ่รูล้ว่งหนา้ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

40 คนน าทางใจ จนิตหรา พนูลาภ X

41 รอยยิม้ในหยาดเหงือ่ เกษม คมสนัต์ X

42 คดิฮอดเชยีงคาน มาเมอืงเชยีงคาน เมือ่ลมหนาวผา่น มนตแ์คน แกน่คนู √

43 คดิฮอดวันละหน่อย เก็บค าวา่คดิฮอด หยอดกระปกุหวัใจ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

44 ผูห้ญงิคนหนึง่..คดิถงึอา้ย พกความคดิถงึไปดว้ยหรอืเปลา่ ฝากสายลม ตา่ย อรทัย √

45 ทกุเสยีง ทกุสาย กบัอา้ยคนนัน้ ด.ีเจ เสยีงสวยขอฟังเพลงดว้ยไดบ้่ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

46 ไอห้นุ่มหนา้บา้น ไชโย ธนาวัฒน์ X

47 หนุ่มขอนแจน่ เป็นหนุ่มแจน่ขอน ขะหยอนเวา้ไทย พ ีสะเดดิ √

48 ถกูบงัคบัดว้ยความคดิถงึ หลบัตาหลบังา่ย หลบัใจนัน้ท าล าบาก ไมค ์ภริมยพ์ร √

49 มคีนเหงารออยู่เบอรน์ี้ กหุลาบบนโตะ๊คอมันตกแตว่ันองัคาร ตั๊กแตน ชลดา √

50 ลมืคดิฮอดกนัละ่บ่ ไอดนิ อภนัินท์ X

51 ใชช้วีติเพือ่คดิฮอด นับตัง้แตว่ัน ทีเ่จา้นัน้ทิง้อา้ยไป ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

52 คดิฮอดจังเลย คนืหนึง่ดวงจันทรต์ระการแสงจา้ ตา่ย อรทัย X

53 คดึฮอดจนฝันเห็น คดึน าตลอด...คดึฮอดอา้ยจนฝันเห็น มนตแ์คน แกน่คนู √

54 คดึฮอดนอ้งสาว สง่ใจคดึฮอด มาถงึนอ้งสาว หยอดเหรยีญ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

55 บแ่มน่ตั๋วบน่อ้ แมน่อหีลบีน่อ้ค าอา้ยวา่บม่ไีผใจวา่ง ดอกออ้ ทุ่งทอง √

56 คดึฮอดคนืฟังล า น่ังกนิกว๋ยเตีย๋วชามเดยีวกนัคนืนัน้จ าได ้ เอกพล มนตต์ระการ √

57 คดิฮอดอยา่งแฮง เกดิมายังบเ่คยฮกัปักหลกัฮกัไผเ๋ทา่นอ้ง ไมค ์ภริมยพ์ร X

58 ฮกัตลอดคดิฮอดเสมอ ฝากใจดวงนี้ถงึอา้ยคนนัน้ สะพาน ตา่ย อรทัย √

59 ฮูบ้.่..วา่คดึฮอด หละคดึน าสาวคนทีเ่คยไดเ้ห็นหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

60 คดึฮอดสาวผา้ป่า กลบัมาอยู่บา้นเฮา ใหก้รุงเทพฯเหงา ศร สนิชยั √

MP3 ลกูทุง่ฮติตดิดาว อสีานลา้นววิ * TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD GX0265029 ท าซ า้

วันทีว่าง 12/5/2565 1 ล าบากใจบ่ นอ้งคงมคีนใหม ่อา้ยเลยไดเ้ป็นคนทีเ่จา้ ล าเพลนิ วงศกร √

2 ฮกัเขาหลายๆ ศาล สานศลิป์ X

3 แมน่ทีรั่กบน่อ้ THE TIK(ปรชีา ปัดภัย) X

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

5 กอดทพิย์ เบิง่แตรู่ป ผูส้าวอา้ยผา่นจอมอืถอื มนตแ์คน แกน่คนู √

6 คนในความลบั อา้ยกะฮูโ้ตดอียู่ตลอดเวลา ตัง้เเตเ่ขา้มา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

7 กญุแจแหง่ความฝัน เกดิเป็นคนคอืกนั ถงึตน้ทนุบส่ า่กนั ตา่ย อรทัย √

8 เฮ็ดนา้เดอ้บไ่ดเ้ฮ็ดนม SOMBATH . 97;นัท ชนก X

9 บา่วกรรมกร STS73;Emon74;TA J X

10 ไร่ออ้ยวทิยา ปรญิญาบม่ ีแตจ่ากมือ้นี้ตอ้งหางานท า เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

11 เด็กเลีย้งควาย บอส ธรีพงษ์ วหีก;SON X

12 สมหวังนะพี(่เชฟบะ๊ Cover) สมหวัง มรีถไหมคะ เอามาแลกเงนิ อาภาพร นครสวรรค์ X

13 ยังฮกัไผอกีไดบ้่ ดกีรทีีเ่ทลงแกว้ บอกอา้ยเทแลว้บเ่อาโซดา มนตแ์คน แกน่คนู;มนีตรา อนิทริา √

14 เจ็บบพ่อตาย เบนซ ์เมอืงเลย X

15 ลมืไดแ้ตป่าก ลมืตายังวา่ลมืงา่ย ลมืคนในใจมันลมืยาก ตา่ย อรทัย √

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

17 เลกิบไ่ดก้ะฮายลงคอ กระตา่ย พรรณนภิา X

18 เสยีงฟ้าบอก แซค็ ชมุแพ X

19 อา้ยดใีจน าเดอ้ กดหวัใจคนแรก คอมเมน้ตเ์ป็นคนแรก เบนซ ์เมอืงเลย √

20 แพฮ้กัผูบ้า่วอนิดี้ ถ ิม่กนัซ า้เนาะ ผูส้าวผูส้าวอนิดี้ ตร ีชยัณรงค์ √

21 บต่อ้งออมมอื ดคีอืกนั ทีเ่จา้เปิดโตเขา ฮกัของเฮาสไิด ้ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

22 หลบุทนุ กวาง จริพรรณ;อนั พไิลพร X

23 เอาค าวา่รักคนืหนู เอาวา่ชูค้นืไป SOLOทมีชู(้เนย ภัสวรรณ) X

24 ไมโ่ทษเธอ Youd Salavan X
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25 ไมอ่ยากเป็นเสอื SON NPY X

26 วนเวยีน นุ๊ก ธนดล X

27 แชทป่าชา้ กะฮูว้า่โสด กะจ่ังแมนลงโทษคกั สบิใ่หไ้ผ เบลล ์นภิาดา √

28 จะเปยใ์หย้ับ ถา้จะใหเ้ลอืก ระหวา่งบเีอ็มกบัเบ็นซ์ อสิร ์อสิรพงศ์ √

29 มือ้อืน่อา้ยสติืน่พรอ้มไผ โอย้..ใจอา้ยสขิาด คงฮอดคาดสเิจ็บ เน็ค นฤพล √

30 ไปอยู่กบัคนใหมโ่ลด จักสเิฮ็ดจ่ังใด.๋.เมือ่อา้ยเลอืกไปกบัเขา ออยเลอร์ √

31 สญัญาน ้าตาแม่ คอืจังบาปขีช่า้งสบูยา เขา้มาย า่ใจ มนตแ์คน แกน่คนู √

32 ฟังเดอ้แมส่วิา่ ร าไพ แสงทอง;เมย ์จริาพร X

33 ปานไดเ้หีย่มาเนาะ ค าวา่เฮาฮกักนั มันบม่ั่นบแ่กน่แลว้บอ้ ตา่ย อรทัย √

34 กะไคแหน่แลว้ละ่ เมือ่เจา้พอ้ทางหยา่งใหม ่ไดพ้อ้ผูใ้หม่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

35 เรวัตตะลาฮกั ก าแพงสงูเพยีงฟ้า ลลีาวดอีา้ยขว้มบไ่หว เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

36 คอืเกา่ เบนซ ์เมอืงเลย;กระตา่ย พรรณนภิา X

37 ค าฮกั แซค็ ชมุแพ X

38 สองลงัยังบล่มื กระตา่ย พรรณนภิา X

39 สมน ้าหนา้เจา้ของ เรือ่งของเฮากะฮูว้า่จบไปแลว้เด ้ใจมันยัง ตร ีชยัณรงค์ √

40 มา้ง คดิด ีแลว้บอ้อา้ย คดิหลายคกัแลว้แมน่บ่ เบลล ์นภิาดา √

41 เจ็บส า่ฟ้า เห็นวา่ฮกัส า่ฟ้า กะสใิหอ้า้ยเจ็บส า่ฟ้า เน็ค นฤพล √

42 สมิาฮกัหยังตอนนี้ เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บห่วงบห่า เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

43 กะคนบฮ่กักนั อา้ยคงบฮู่ว้า่ความคดิฮอดมันเป็นจังใด๋ เวยีง นฤมล √

44 เนื้อคู ่cover มแีตเ่จา้ หมดทัง้หวัใจ หมดทัง้ชวีติ เบลล ์นภิาดา;ล าเพลนิ วงศกร √

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

46 ดลีมัย้ ดลี much สายตาดก็ีมไีวจ้อ้งมองเธอ แขนมแีรงดี ตา่ย อรทัย;ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร;์เบลล ์นภิาดา √

47 จังใดเ๋จา้กะเซาฮกั คั่นเจา้บล่ าเอยีง ไปทางเขาหลาย มนตแ์คน แกน่คนู √

48 เทา่ทีฟ้่าเพิน่ให ้ บฮู่ม้ ือ้อืน่ สติืน่มาน าอา้ยบ่ ตา่ย อรทัย √

49 จนกวา่ บเ่ป็นหยังดอกหลา่ หยับมาซบเอกิอา้ย ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

50 กลอ่งของขวัญ เฮ็ดทกุอยา่งเพือ่สรัิง้อา้ย แตส่ดุทา้ย เบลล ์นภิาดา;ตา่ย อรทัย √

51 คดิฮอดในฐานะอหียัง กวาง จริพรรณ X

52 เดีย๋วมันก็เซา เดีย๋วเฮาก็ลมื เป็นจ่ังใดล๋ะ่ตอนนี้ ตอนทีน่ ้าตาหลน่ มนีตรา อนิทริา √

53 เดีย๋วมันก็ผา่นไป นุ๊ก ธนดล X

54 เวา้บค่ดิ Cover เหตกุารณ์วันนัน้ ยังเป็นฝันรา้ยในใจ เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

55 เวา้บป่่อง เรือ่งของเฮากระจบไปโดนละ่เด ้อา้ยกะเท กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

56 ตะเว็นตกดนิ คนัวา่เขาเซาฮกั กะอยา่สปัิกใจน าเขาหลาย ดอกออ้ ทุ่งทอง;บอย พนมไพร √

57 ฮกัแลว้คอืบฮ่กัเลย เป็นหยังคอืฮกักนัแลว้ คอืบฮ่กักนัเลย เวยีง นฤมล √

58 ชาบู ออ๊ฟ สงกรานต;์แร็พอสีาน X

59 หอ่หมกฮวกไปฝากป้า มือ้นี้เฮยีนขอ่ยเพิน่ไปประสาฮตีฮอย ล าเพลนิ วงศกร;เตะ๊ ตระกลูตอ X

60 คนถอืหมอนยังบม่ี อา้ยถามเจา้แนนอ้งหลา่ เดอืนมถินุา ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

CD ธเนศ วรากลุนเุคราะห ์/ร็อกกระทบไม้ TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565029 ท าซ า้

วันทีว่าง 26/5/2565 1 ร็อกกระทบไม ้ เขานัน้ก็อยู่อยา่งเขา ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

2 อยา่คดินาน โอย๊ อยา่คดินาน ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

3 ซ า้เตมิ แบกความเจ็บช า้มา แบกมาตัง้ไกล ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

4 รักนอ้งคนเดยีว งานกบัเงนิ เงนิมัน ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

5 มันอยู่ตรงนี้ บนทางทีว่กวน มคีน ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

6 ไมต่ายก็โตเลย ขยับไปทางซา้ยก็ภผูา ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

7 อกีหน่อยเธอคงเขา้ใจ อาจจะดใูจรา้ย อาจจะเหมอืนไมแ่คร์ ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

8 ยาท าใจ ใครบงัเอญิทีไ่ม่ ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

9 เหตผุล อยากหาเหตผุล ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

10 สกัวา วา่กนัคนละอยา่ง หลายค าตอบ หลาย ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

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

รหสัปก CD G0565004 ท าซ า้

วันทีว่าง 26/5/2565 1 แลว้แตแ่ป๊ะ เกรงใจเขา บอกใหเ้กรงใจเขา SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

2 น ้าลาย เพยีงแคเ่ธอสบตา เพยีงแคเ่ธอผา่นมา SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

3 คนทีฆ่า่ฉัน รอฉันหน่อย ฉันตามไมค่อ่ยทัน SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

4 หนึง่เดยีวของฉัน หายไป เธอไดท้ิง้ฉันออกไป SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

5 ตมูตาม ลมื ไมเ่คยลบลมื เป็นค า่คนืทีฉั่น SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

6 ไมห่วั่นแมว้ันมามาก คดิดใูหม ่สูเ้ขาไมไ่หวซกัที SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

7 บอกลา ไมเ่คยจะพงึไมเ่คยพอใจ ไมเ่คยจะซึง้ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

8 มันแอบอยู่ขา้งเครือ่ง เป็นอะไร เห็นใครๆ อยากลองหวัใจ SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

9 เพลงของเธอ แตง่บทความดว้ยตวัฉันเอง แตง่บทเพลง SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

10 เบือ่ มันเบือ่ทีจ่ะรัก มันเบือ่ทีจ่ะทักใคร SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

11 แลว้แตแ่ป๊ะ (Monster Mix) เกรงใจเขา บอกใหเ้กรงใจเขา SILLY FOOLS (วงใหม)่ √

เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565028 ท าซ า้

วันทีว่าง 26/5/2565 1 ศลิปินเดีย่ว ชชูยัลกูนายชดิชยั ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

2 ท าใจล าบาก อยู่กบัเธออยา่งเชือ่ใจ ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

3 กดปุ่ ม กดปุ่ มไปทางซา้ย ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

4 ยอม เฉียดไป เฉียดมา ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

5 เรอื เรอืล าหนึง่ลอย ลอ่งลอยตามกระแส ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

CD ธเนศ วรากลุนเุคราะห ์/กดปุ่ ม
TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน
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6 เขตปลอดมนุษย์ เขตปลอดมนุษย์ ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

7 หายหมดจด ก็พอแลว้ถา้อยาก ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

8 ไมเ่จอไมจ่ า หลอกตวัเองไมเ่คยส าเร็จ ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

9 นาฬกิา เหลอืบมองดเูวลา บางครัง้มันชา้เกนิ ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

10 แดนศวิไิลซ ์II แดนศวิไิลซอ์ยู่ไหน ธเนศ วรากลุนุเคราะห์ √

เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565037 ท าซ า้

วันทีว่าง 26/5/2565 1 ค าสั่ง ประชาชนจงฟังใหด้ ีในขณะนี้เจา้หนา้ที่ Bomb at Track √

2 เสยีงในหวั ไดย้นิเสยีงอยู่ขา้งใน มันกระซบิอยู่ขา้งใ Bomb at Track √

3 อะดรนีาลนี กดู ิน้ตัง้แตเ่มือ่วาน ดิน้พลา่นเรีย่วแรง Bomb at Track √

4 บา้ยอ ถา้มงึชอบใหป้ระจบ ใหม้งึกบดานกบัค าที่ Bomb at Track √

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

6 แคเ่รือ่งเลา่ ในเชา้ทีแ่สงแดด ลอดผา่นหนา้ตา่งสอ่งตา Bomb at Track √

7 เด็กเอย๋เด็กดี เด็กเอย๋เด็กดตีอ้งเชือ่ฟัง ผูใ้หญส่อน Bomb at Track;Milli √

8 นับถอยหลงั เบือ่ทีจ่ะตามใคร มแีตค่นบอกใหก้ตูามใจ Bomb at Track √

9 ชว่งเปลีย่นผา่น มันคลา้ยวา่ชวีติเหมอืนก าลงัเริม่หลงทาง Bomb at Track √

เผยแพร/่

รหสัปก CD G0565033 ท าซ า้

วันทีว่าง 26/5/2565 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 X

15 ไรญ้าตขิาดมติร สมองตอนนี้ไมม่อีะไรทัง้นัน้ COCKTAIL X

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

17 ฉันเดนิทางเพือ่มาพบเธอ ผา่นมานานจากวันทีเ่ราไกล หวัใจฉันยังไม่ COCKTAIL X

CD Bomb At Track Bomb The System
TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน

CD Cocktail FATE (P.2)
TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน
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