
บรษิทั จเีอ็มเอ็ม มวิสคิ พบัลชิชิง่ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ำกดั Copyright  Control  Section

CD ธงไชย แมคอนิไตย ์สบาย สบาย TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0566055 ท าซ า้

วันทีว่าง 19/1/2566 1 สบาย สบาย สบาย สบาย ถกูใจก็คบกนัไป ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

2 เหมอืนเป็นคนอืน่ เธอจะอยู่ทีไ่หน ฉันนัน้ไมเ่คยหา่ง ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

3 พอจะมสีทิธิไ์หม เห็นเธอ เห็นเธอแลว้ปวดใจ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

4 เหงา ความซึง้ใจทีเ่คยใหก้นั ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

5 วอนลม อยากใหล้มพัดมา และพาใหฉั้น ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

6 ฝากใจไว ้ ฝากใจไว ้(ฝากใจไว)้ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

7 ทัง้ทัง้ทีเ่ขา้ใจ และแลว้ก็ตอ้งไป แลว้เธอก็ตอ้งไป ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

8 ความหวังใหม ่(ก าลงัใจ 2) ในบางเวลาเราเหมอืนคนออ่นแอ ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

9 เขายังคอย เขายังคอย เขายังคอย ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

10 วันของเรา ถงึวันทีเ่ราใฝ่และฝัน ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

CD ต ัม้ สมประสงค ์แหวกฟ้าควา้ดาว TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0566054 ท าซ า้

วันทีว่าง 19/1/2566 1 แหวกฟ้า ควา้ดาว เหมอ่มองไปบนฟ้า สมประสงค ์สงิหวนวัฒน์ √

2 กระจกเงา คดิๆ แลว้ไมรู่ท้ าไม สมประสงค ์สงิหวนวัฒน์ √

3 สามค าทีห่ายไป สามค าแคนั่น้เอง สมประสงค ์สงิหวนวัฒน์ √

4 จะเอายังไง เธอจะไปแลว้เรา สมประสงค ์สงิหวนวัฒน์ X

5 อะไรคอืใจเธอ ถามตวัเองเหตใุดทอ้งฟ้ากวา้งใหญ่ สมประสงค ์สงิหวนวัฒน์ √

6 ทีเ่กา่ทีฉั่นยนื ตอ่จากวันนี้ ส ิง่ทีเ่คยฝัน สมประสงค ์สงิหวนวัฒน์ √

7 รูก้นัอยู่แลว้ บอกกนัสกัหน่อยบอก สมประสงค ์สงิหวนวัฒน์ √

8 เรือ่งแคน่ี้ ไมเ่ป็นไรลมืซะเรือ่ง สมประสงค ์สงิหวนวัฒน์ X

9 ควา้ไขว่ ควา้ไขวใ่ครก็ดี สมประสงค ์สงิหวนวัฒน์ √

10 ตวัของเรา หากมสี ิง่ไหนทีเ่รา สมประสงค ์สงิหวนวัฒน์ √

CD กบ ทรงสทิธิ ์ชุด กบใสใส TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0566053 ท าซ า้

วันทีว่าง 19/1/2566 1 วันใส ๆ ฟ้าใส แดดไกลๆ สจีางๆ ทรงสทิธิ ์รุ่งนพคณุศร(ีกบ) √

2 รักกนัหน่อย หนาวไปหน่อย ทรงสทิธิ ์รุ่งนพคณุศร(ีกบ) √

3 ปาฏหิารยิ์ เมือ่เราเจอกนั เจอกนัแคค่รัง้เดยีว ทรงสทิธิ ์รุ่งนพคณุศร(ีกบ) √

4 ตา่งคนตา่งใจ คนสองคน ใจสองใจ ทรงสทิธิ ์รุ่งนพคณุศร(ีกบ) √

5 เกดิมาพรอ้มกบัค าวา่ผูช้าย เป็นผูช้ายตอ้งกรา้วแกร่ง ทรงสทิธิ ์รุ่งนพคณุศร(ีกบ) √

6 เตมิไมเ่ต็ม ใครมา เป็นอยา่งฉัน ก็คงมวีันทอ้แท ้ ทรงสทิธิ ์รุ่งนพคณุศร(ีกบ) √

7 ชา่งเถอะ จบลงตรงนี้คงจะดกีวา่ ทรงสทิธิ ์รุ่งนพคณุศร(ีกบ) X

8 ทะลกุลางใจ หลายครัง้ทีค่นบอก ทรงสทิธิ ์รุ่งนพคณุศร(ีกบ) √

9 รักหรอืไมรั่ก รักก็ไมรั่ก จะชงัก็ไมช่งั ทรงสทิธิ ์รุ่งนพคณุศร(ีกบ) √

10 สวยเกรดซี จะมใีครบอกเธอหรอืเปลา่ ทรงสทิธิ ์รุ่งนพคณุศร(ีกบ) X

CD เสก โลโซ 10 Years rock 1 (MQA) TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0566003 ท าซ า้

วันทีว่าง 19/1/2566 1 ใจสั่งมา หากวา่เธอผา่นมาไดย้นิเพลงนี้ LOSO √

2 อะไรก็ยอม อยา่โกหกฉัน อยา่ท าอยา่งนัน้ LOSO √

3 แมว้า่ แมว้า่เธอจะไมเ่ชือ่ใจ หนา้ตารา้ยๆ เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

4 ฉันหรอืเธอ (ทีเ่ปลีย่นไป) สิง่เดยีวทีข่อรอ้งเธอกอ่นไป LOSO √

5 ซมซาน เกดิมาไมเ่คยเจอใครเหมอืนเธอ LOSO √

6 หมาเหา่เครือ่งบนิ อาจฟังไมม่เีหตผุลเทา่ไหร่ ก็ฉันไมม่ี LOSO √

7 ผูช้นะ หากชวีติคอืการดิน้รน คนหนึง่คน เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

8 เคยรักฉันบา้งไหม และแลว้ก็มาถงึวัน วันทีเ่ธอตอ้งไป LOSO √

9 คดิไดย้ังไง พอไดย้นิขา่ว วา่เธอมคีนใหม ่ฉันแทบขาดใจ เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

10 อยากบอกวา่เสยีใจ หากแคไ่ดพ้บไดเ้จออกีที LOSO √

11 เคยบอกวา่รักกนั เธอไมเ่ขา้ใจกบัความหว่งใยทีใ่หเ้ธอ LOSO √

12 เราและนาย วันคนืทีเ่นิน่นานทีม่เีราสองคน LOSO √

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

14 คณุเธอ มผีูค้นมากมายพากนัลมุลอ้มเธอ LOSO √

15 แอน (DO YOU KNOW WHAT I MEAN?)หากอยู่คนเดยีว มันคงไมด่นีะเธอ เสกสรรค ์ศขุพมิาย √

16 ร็อกแอนดโ์รล(ROCK&ROLL) เราไมเ่ป็นอยา่งใคร ใครไมเ่ป็นอยา่งเรา LOSO √

CD ศรณัยา่ สง่เสรมิสวสัด ิ ์THE MAST TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0566028 ท าซ า้

วันทีว่าง 19/1/2566 1 อยากหยดุเวลา ฉันเริม่จะใจหาย ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

2 นอ้ยไปอกีหรอื นอ้ยไปอกีหรอืทีใ่ห ้ ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

3 เควง้ควา้ง สดุกล ้ากลนืยนืน ้าตาคลอ ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน มกราคม พ.ศ.2566
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4 อยา่ท าอยา่งนี้อกีเลย สิง่ทีฉั่นท าไปใจรูด้วีา่ผดิ ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

5 ทรมาน พยายามจะฝืนตวัเอง ฝืนใจท าเป็นไมฟั่ง ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

6 โลกคอืความรัก ขอแบง่ความรักซกัหน่อย ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

7 สองเวลา ถงึแมเ้ราจะหา่งกนัไป ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

8 จดเธอไวใ้นใจ เขยีนบนัทกึไวม้ากมาย ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

9 อยู่นาน ๆ ไดไ้หม เมือ่ในวันนี้ทีฉั่นไดเ้จอเธอ ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

10 แปลกตรงทีห่วัใจ เพยีงเจอกนัครู่เดยีว ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

11 อกีนดินงึ เบยีดเขา้มาซเิธอ ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

12 เรือ่งดดีี ไดแ้ตย่ ิม้ทกุครัง้ เมือ่มองดู ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

13 โกรธกนัจรงิหรอืเปลา่ โกรธกนัจรงิหรอืเปลา่ ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

14 ฉันจะฝันถงึเธอ เมือ่ตะวันลบัลา ฟ้าก็หมองมดืหมน่ ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

15 บว่งรัก แมเ้ราจะตา่งดว้ยกาลเวลา ความรัก ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

16 คอืหตัถาครองพภิพ สองมอืทีด่นุู่มนวลออ่นโยน ศรัณยา่ สง่เสรมิสวัสดิ์ √

CD ชรสั เฟ่ืองอารมย ์/ The Very Bes TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0566002 ท าซ า้

วันทีว่าง 19/1/2566 1 ทัง้รูก็้รัก รู.้.รูเ้ธอนัน้มคีูใ่จใย ชรัส เฟ่ืองอารมย์ √

2 หลบัตา คนืนี้เธอจงนอนดว้ยใจเป็นสขุ ชรัส เฟ่ืองอารมย์ √

3 คนไมม่วีาสนา ฉันมันไมม่วีาสนา ขอเธอนัน้อยา่ ชรัส เฟ่ืองอารมย์ √

4 ทางทีเ่ดนิคนเดยีว ทกุครัง้ทีม่รัีกใหม้อีนัเป็นไปไดท้กุที ชรัส เฟ่ืองอารมย์ √

5 วันสดุทา้ย วันสดุทา้ยฉันไม่ ชรัส เฟ่ืองอารมย์ √

6 ตดัใจลา ฉันรูว้า่คงผดิหวัง มดืมน ชรัส เฟ่ืองอารมย์ √

7 อะไรท านองนัน้ จะวา่รักก็ใชมัน เป็นอะไรท านองนัน้ ชรัส เฟ่ืองอารมย์ √

8 ค า่นี้ ค า่นี้ฉันจะมรัีกให ้ ชรัส เฟ่ืองอารมย์ √

9 พอแลว้ ทน ไดแ้ตท่น เห็นเธอ ชรัส เฟ่ืองอารมย์ √

10 หลอกใหรั้ก ถา้ไมม่หีวัใจไฉน ชรัส เฟ่ืองอารมย์ √

11 อยู่ทีใ่จ คนถอืตะเกยีงกอ้งการ ชรัส เฟ่ืองอารมย์ √

12 ไมเ่คยรักใครอยา่งนี้ ไมเ่คยรักใครอยา่งนี้ ชรัส เฟ่ืองอารมย์ √

13 เพลงิชมพู เธอจดุไฟรักฉัน ดว้ยหวั ชรัส เฟ่ืองอารมย์ √

14 ดอกราตรี ฮา...หอมดอกราตรี ชรัส เฟ่ืองอารมย์ √

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

รหสัปก CD G0566001 ท าซ า้

วันทีว่าง 19/1/2566 1 พันธท์พิย์ ก็วา่จะชวนเธอไปดหูนัง และวา่จะชวนเธอ LOSO √

2 5 นาที ดเูวลาท าไมเร็วจัง ไมเ่หมอืนดงัที่ LOSO √

3 เคยรักฉันบา้งไหม และแลว้ก็มาถงึวัน วันทีเ่ธอตอ้งไป LOSO √

4 ฝนตกทีห่นา้ตา่ง วันนี้ฝนตกไหลลงทีห่นา้ตา่ง เธอคดิถงึ LOSO √

5 ไมค่ดินอกใจ ถา้เธอจะไปกบัใคร หรอืใครเขามาสูข่อ LOSO √

6 เธอชอบนาย เธอชอบนาย ฉันดอูอก ไมต่อ้งบอก LOSO √

7 อยากเปลีย่นใจเธอ อยากเปลีย่นวันจันทร ์เป็นวันอาทติย์ LOSO √

8 ลาจากเธอ หากเพยีงไดรู้ว้า่ เธอไมเ่คยสนใจ LOSO √

9 โชคดี เพือ่นเอย ถงึเวลาตอ้งไป เพือ่นเอย LOSO √

10 ทกุลมหายใจ เริม่จากวันทีฉั่นและเธอ ไดเ้จอะเจอ LOSO √

MP3 ต ัก๊แตน ชลดา ลกูทุง่ไทยไมคเ์ลี่ TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0266002 ท าซ า้

วันทีว่าง 19/1/2566 1 ไมใ่ชแ่ฟนท าแทนไมไ่ด ้ ก็อยากดแูลใหม้ากกวา่นี้เหลอืเกนิ ตั๊กแตน ชลดา √

2 แฟนเก็บ อยา่ใหใ้ครรูว้า่เราคบกนั คอืค าทีเ่ธอ ตั๊กแตน ชลดา √

3 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตัง้ใจจ า ตั๊กแตน ชลดา √

4 โยนใจใหห้มากนิ ฮกักนัมาตัง้โดน บค่ดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตั๊กแตน ชลดา √

5 รักไดค้รัง้ละคน เชือ่ใจไดค้นละครัง้ ขอโทษท าไม เมือ่ใจเธอนัน้ไมรู่ส้กึผดิ ตั๊กแตน ชลดา √

6 อยากเป็นคนรัก ไมอ่ยากเป็นชู ้ แฟนของใครโทรมา ฝากน ้าตาไวท้ีแ่กม้ ตั๊กแตน ชลดา √

7 เริม่ตน้เจา้ชาย ลงทา้ยเจา้ชู ้ คงสนุกใชไ่หม ทีห่ลอกวา่คนๆหนึง่พเิศษ ตั๊กแตน ชลดา √

8 เลอืกค าวา่เจ็บ เก็บไวค้นเดยีว เพิง่จะรูว้า่ค าวา่รัก ทีไ่ดย้นิไดฟั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

9 นาทเีดยีวเพือ่รัก ทัง้ชวีติเพือ่ลมื เธอเคยฟังค าทีเ่ธอเองพดูไปบา้งไหม ตั๊กแตน ชลดา √

10 ค าพพิากษา คงเป็นเวรกรรมทีฉั่นเคยท าชาตทิีผ่า่นมา ตั๊กแตน ชลดา √

11 คนืใจใหก้นั เกดิอะไร กบัความรักเรา สิง่ดนีี้ ตั๊กแตน ชลดา √

12 คนเหงาทีเ่ขา้ใจเธอ ก็ฉันเป็นแคอ่กีคนทีเ่ธอขอ้งเกีย่ว ตั๊กแตน ชลดา √

13 มคีนเหงารออยู่เบอรน์ี้ กหุลาบบนโตะ๊คอมันตกแตว่ันองัคาร ตั๊กแตน ชลดา √

14 อยา่โทรมาแคป่ลอบใจ เจ็บในใจ เหมอืนจะตาย น่ันคอืความจรงิ ตั๊กแตน ชลดา √

15 รอเป็นคนถัดไป อยากมสีทิธิห์วง เมือ่เห็นเธอควงคนอืน่ ตั๊กแตน ชลดา √

16 ขอจองในใจ ฟ้าสั่งใหฉั้น รักคนทีม่เีจา้ของ ตั๊กแตน ชลดา √

17 อยากเป็นแฟนเธอแทนเขา มอง..เห็นเธอควงเขาอยู่ รับรู.้.. ตั๊กแตน ชลดา √

18 หนา้ไมคส์ายเกา่ หนา้ไมคส์ายเกา่ขอเพลงเศรา้ใหใ้จเหงา ตั๊กแตน ชลดา √

19 อยา่เปิดเพลงนัน้ หมนุคลืน่เหงาๆ อยู่ในหอ้งเชา่ ตั๊กแตน ชลดา √

20 ตอบขอ้ไหนก็ผดิ ถา้จะคดิเราก็คงผดิกนัทัง้สามคน ตั๊กแตน ชลดา √

21 จรัิกหรอืจหิลอก ฝนตกบา้นนอ้ง ฟ้ามันรอ้งตึม้ๆ ตั๊กแตน ชลดา √

22 ดอกนอีอนบานค า่ ดอกไมอ่ะไรดกึแลว้ยังไมน่อน ก็ดอกนอีอน ตั๊กแตน ชลดา √

23 บง่ดึจักเม็ด นอ้งฮกัหลายจนสติายแทนไดบ้เ่คยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

24 ไหงง่อ่ง ละพอแตเ่ปิดผะมา่นกัง้ สาวหมอล าสพิามว่น ตั๊กแตน ชลดา √

25 ถนนคน้ฝัน เนิน่นาน ทีเ่ราเดนิตามฝันจากบา้น ตั๊กแตน ชลดา √

26 หนาวแสงนอีอน มองดาวใสผา่นใจเต็มฝัน คนอยู่ทางบา้น ตั๊กแตน ชลดา √
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27 ลกูจา้งเขาสาวโรงงาน อกีคนืทีส่ายลมชา่งเหน็บหนาว แหงนมองดาว ตั๊กแตน ชลดา √

28 คนของวันพรุ่งนี้ เงา..ทีเ่ดนิเคยีงขา้งกบัเราวันนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

29 วา่งๆอยา่ลมืคดิถงึกนั คนมเีสน่หอ์ยา่งเธออยู่ไหนก็ไดแ้ฟน ตั๊กแตน ชลดา √

30 สาเหตแุทจ้รงิ..ทีท่ าผูห้ญงิเสยีใจ เป็นเพยีงผูห้ญงิ เลยตอ้งถกูท ารา้ย ตั๊กแตน ชลดา √

31 เธอไมใ่ชแ่ฟนฉัน ฉันไมใ่ชแ่ฟนเธอ อยา่ประชดดว้ยการ ควงใครไมซ่ า้หนา้ ตั๊กแตน ชลดา √

32 อยากหลบัตาในออ้มกอดเธอ เธอหลบัหรอืยัง คงก าลงันอนกอดกบัเขา ตั๊กแตน ชลดา √

33 ไมเ่หลอืค าวา่รัก ก็เหลอืค าวา่ลา เจอกนัทกุวัน น่ันคอืตอนเริม่ตน้ ตั๊กแตน ชลดา √

34 กอ่นค าโกหกค าตอ่ไป ก็ไมรู่จ้ะทนฟังไปไดน้านเทา่ไร เพราะวา่ ตั๊กแตน ชลดา √

35 ฉันแคเ่หงา เขาแคป่ลอบ อาจเป็นเพราะวา่น ้าตาหยดนัน้ ทีเ่ปียก ตั๊กแตน ชลดา √

36 เหตเุกดิทีเ่ธอ ผลอยู่ทีฉั่น ฉันไมใ่ชค่นเริม่ แตห่นคีวามผดิไมพ่น้ ตั๊กแตน ชลดา √

37 ค านี้กบัคนนัน้ ค านัน้กบัคนนี้ แอบรักเธอ และคดิวา่เธอคงรู ้ ตั๊กแตน ชลดา √

38 เอารักใหเ้ขา เอาเหงาใหฉั้น แคบ่อกวา่เลกิกนั เธอคดิวา่มันจบเรือ่ง ตั๊กแตน ชลดา √

39 เจตนา..แตว่า่ไมต่ัง้ใจ ฉันเจตนารักเขา ทุ่มเทหวัใจใหเ้ขา ตั๊กแตน ชลดา √

40 ทางลดัของคนรอ เจอความคดิถงึของฉัน นอนหนาว ตั๊กแตน ชลดา √

41 นักรอ้งงานเลีย้ง ฮลัโหลๆๆ สวัสดคีะ่ เจอกนัทกุงานเลีย้ง ตั๊กแตน ชลดา √

42 คนโสดประจ าคอนเสริต์ ถงึจะเกดิเป็นคนตดิดนิ แตก็่มศีลิปิน ตั๊กแตน ชลดา √

43 แตว่า่..เมือ่ไหร่ละ่ หนังสกัเรือ่งก็ไมเ่คยไดด้ ูเห็นพอูอยู่ ตั๊กแตน ชลดา √

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

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

46 เจ็บนี้ไมม่วีันจาง ไมร่อ้งไดไ้งก็มันเสยีใจไปแลว้ ตั๊กแตน ชลดา √

47 ไมด่ ีไมจ่ า ในชวีติฉันชอบจ าแตค่นดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

48 ของขวัญหรอืของเหลอื ตัง้ใจมาใหห้รอืเปลา่ หรอืวา่เก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

49 ฉันคดิมากไปหรอืเปลา่ ท าอะไรก็ผดิ ไมท่ าอะไรก็ผดิ ตั๊กแตน ชลดา √

50 หรอืวา่เธอคอืคนนัน้ รักแทไ้มเ่คยมหีรอก บอกตวัเองเรือ่ยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

MP3 Love Messages TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0266003 ท าซ า้

วันทีว่าง 19/1/2566 1 นะหนา้ทอง ใครตอ่ใครทีม่องเขา้มา มแีตค่นอจิฉาทีฉั่น ภวูศษิฐ ์อนันตพ์รสริ ิ(โจอี)้ √

2 รักแท ้-True Love  (ละครคณุชาย) ตอ่ใหร้ะยะทางไกลเทา่ไหร่ ก็ไมอ่าจขวาง NuNew √

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

4 ใครคดิถงึ (ละครวมิานทราย) คงจะจรงิทีว่ันเวลา มันจะพาอะไรใหเ้ปลีย่น ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

5 พงิ (ล.กระเชา้สดีา) มองมาทีฉั่นสกัหน่อยไดไ้หม นนท ์ธนนท์ √

6 รบิบิน้เลฟิคลัเลอรแ์บล็ค รักคนใจสดี า เจ็บซ า้ซ า้ชอกช า้ในใจ PALMY;สงิโต น าโชค √

7 มากองรวมกนัตรงนี้ ถา้หากวา่ใครวังเวงฟังเพลงนี้อยู่ก็ออกมา ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

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

9 ยังคงสวยงาม เปรยีบความรัก เรือ่งเราสองคน เป็นเหมอืน Tilly Birds √

10 ไปเถอะเธอ ไปเถอะเธอ ไปทีท่ีด่กีวา่ หากอยู่กบัฉัน Three Man Down √

11 รักครัง้สดุทา้ย(MY MAGNET) ก็เคยตอ้งทรมานกบัการทีต่อ้งเริม่ใหม่ LOMOSONIC √

12 ปลอ่ย เก็บอารมณ์ เก็บเอาเรือ่งราวนัน้ทิง้ไป ป๊อป ปองกลู √

13 ยังไกล รูแ้ตว่า่หา้มใจไมไ่หว อยากจะหนเีดนิออก บอย Peacemaker √

14 ตดิตลก เป็นแคค่นทีท่ าใหเ้ธอหวัเราะเสมอ คนที่ โอต๊ ปราโมทย์ √

15 จม ลลุา √

16 กรรม ทีรั่ก มอีะไรในใจหรอืเปลา่ ท าไมเธอ นครนิทร ์กิง่ศกัดิ์ √

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

18 ซอ่นกลิน่ ลมออ่นพัดโชยมา น ้าตาก็ไหลรนิ เหลอืเพยีง ปาลม์มี่ √

19 เรา เนิน่นานทีเ่รามองตากนั ในแววตาคูนั่น้ COCKTAIL √

20 ยังคง อยากจับมอืเธอมาวางไวต้รงหวัใจ ในวันที่ POTATO √

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

22 ใหน้านกวา่ทีเ่คย เพราะเชือ่วา่เขามจีรงิ แตก็่ไมรู่เ้ขา แพท Klear;ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

23 ยิง่คดิ ยิง่คดิถงึ เราก็โทรคยุกนัทกุวัน ถา้อยากมองเห็นหนา้ พลพล √

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

25 ไมแ่กต่าย ถงึวันหนึง่ ไมม่ใีครจะคา้นเวลา ตอ้ง BODYSLAM;Joey boy √

26 ชวีติทีม่ชีวีติ ท าไมเราตอ้งเดนิ ตาม ทางเหมอืนกบัใคร GETSUNOVA √

27 Good Morning Teacher ครัง้นัน้ฉันมเีธอทีเ่ป็นคนสอน ชนกนัต ์รัตนอดุม(อะตอม) √

28 โทษทีเ่อาแตใ่จ Nothing I can say เป๊ก ผลติโชค อายนบตุร √

29 ภาวนา พรอ้มเดนิจากไปพรอ้มแลว้ เตรยีมใจ MEYOU √

30 หลบันรัินดร์ ตืน่ลมืตาขึน้มา ฟ้ืนขึน้จากความฝัน 25 Hours √

31 อยู่ตรงนี้เสมอ หากเธอตอ้งเหนื่อย หากเธอตอ้งแบก CLASH √

32 อยา่พดูเลย(ดกีวา่) ใครทีเ่คยบอก วา่รักซึง้ใจจนวันนี้ ใครที่ Sweet Mullet √

33 กลวัวา่ความคดิถงึของฉันจะท ารา้ยเธอจบ จบมาเนิน่นาน เจ็บมาเทา่ไหร่ และ LOMOSONIC √

34 เกลยีด พยายามจะลมืทกุๆเรือ่งราว The Yers √

35 ภาพจ า จากวันนัน้ทีเ่ธอผา่นมา โชคชะตาใหเ้รา ปองกลู สบืซึง้(ป๊อป) √

36 ไมไ่หวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมือ่เธอยนืยันออกมาวา่ บอย Peacemaker √

37 อยากใหเ้ธอเจอคนแบบเธอ อยากใหท้รมานเจ็บปวด จนลกึซึง้ จนเขา้ใจ ออ๊ฟ ปองศกัดิ ์รัตนพงษ์ √

38 ไมรู่ใ้ชเ่ธอไหม ตืน่ลมืตาขึน้มาทกุวันตอ้งพบเจอ วา่ตวัเอง พัดชา เอนกอายวุัฒน์ √

39 เพิง่รูต้วั โลกจะแตก ในวันแรกทีเ่ธอบอกเลกิกนัไป มาตงั ระดบัดาว √

40 เมือ่วาน ผูค้น ตา่งบอกฉันก็บอก วา่มันนานแลว้ โอต๊ ปราโมทย์ √

41 เทา่ไหร่ไมจ่ า เคยเจ็บเคยเสยีใจมาเทา่ไหร่ ฉันลมืไป POTATO √

42 เขยีนไวข้า้งเตยีง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลกึๆ อยู่ลบัๆ PARADOX √

43 แพท้าง ท าไมเธอตอ้งยิม้ ทกุททีีเ่ดนิสวนกนั LABANOON √

44 ฟัง ฉันไดย้นิเสยีงเธอ ถามผูค้นมากมาย Sin;ปัณฑพล ประสารราชกจิ √

45 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท์ √
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46 นี่แหละความรัก (This is Love) เหมอืนวา่โลกหมนุเร็วทัง้ทีไ่มม่อีะไร เป๊ก ผลติโชค อายนบตุร √

47 เธอมฉัีน ฉันมใีคร บอกมาแลว้ ไดย้นิแลว้ ทีเ่ธอนัน้ DA endorphine √

48 ไมเ่ดยีงสา สง่ยิม้ใหค้วามทรงจ าดีๆ  ทีม่ใีหก้นั Big Ass √

49 สิง่ของ ฉันทีเ่คยโดนท ารา้ยมา ใจเหมอืนไมม่คีณุคา่ KLEAR √

50 งานเตน้ร าในคนืพระจันทรเ์ต็มดวง ในคนืทีเ่ราจอ้งมองตาสบกนั เหมอืนฉัน COCKTAIL √

MP3 ทีส่ดุลกูทุง่หวักะท ิ(ฉลอง 40 ปี จเีอ็มเอ็ม แกรมมี)่TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0266001 ท าซ า้

วันทีว่าง 19/1/2566 1 คาเฟอนี แคล่มืตาหวัใจก็ยังคดิฮอด มันเป็นเหงาๆ หญงิล ีศรจีมุพล √

2 นางไอข่องอา้ย คดึฮอดควมเกา่ ตัง้แตเ่ป็นบา่วเป็นสาวขึน้ มนตแ์คน แกน่คนู √

3 สงัหารอา้ยสา บต่อ้งปิดเรือ่งเขาเอาไว.้.ถา้หวัใจเจา้บ่ ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

4 หยดุเวลาไวต้รงนี้ไดบ้่ บอ่ยากใหด้วงตะเว็นฟ้าวตกจากฟ้า ตา่ย อรทัย √

5 กลบัค าสาหลา่ ค าสัน้ๆ ทีค่วามยาวมันบถ่งึนาที ไมค ์ภริมยพ์ร √

6 ซงัไดซ้งัแลว้ กะฮูว้า่อา้ยทิง้ไป กะฮูว้า่อา้ยอยู่น าเขา ตา่ย อรทัย √

7 ถิม่อา้ยไวต้รงนี้ละ่ เจา้เมอืยบน่อ้ทีต่อ้งฝืนทน ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

8 ค าวา่ฮกักนั มันเหีย่ถิม่ไส อา้ยบอ่ยากเชือ่สายตา วา่ภาพตรงหนา้ มนตแ์คน แกน่คนู √

9 เมยีบไ่ดแ้ตง่ ขอ่ยเป็นเมยีเจา้ ชดุเจา้สาวกะบไ่ดใ้ส่ ศริพิร อ าไพพงษ์ √

10 โยนใจใหห้มากนิ ฮกักนัมาตัง้โดน บค่ดิหลโูตนนอ้งแหน่ ตั๊กแตน ชลดา √

11 บญุผลา บน่่าเซือ่เนาะวา่เฮาสมิาพอ้กนั ไมค ์ภริมยพ์ร √

12 เรวัตตะฮกันะลลีาวดี อา้ยฮกัเจา้อหีล ีลลีาวดนีอ้งฮกัอา้ยบ่ เวยีง นฤมล;เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

13 เป็นเกยีรตหิลาย ความฮกัทีส่มหวัง ยกใหเ้จา้ทกุอยา่ง มนตแ์คน แกน่คนู √

14 สมิาฮกัหยังตอนนี้ เฮ็ดคอืจังเบดิใจนลิะ บห่วงบห่า ตา่ย อรทัย √

15 ผูห้ญงิหลายมอื อกหกัมาน ้าตาพังหยา่ว อกีแลว้เรา ศริพิร อ าไพพงษ์ √

16 อา้ยเกง่กะดอ้ ฮูอ้ยู่วา่ หลโูต ยา้นอา้ยทนรับมอืบไ่หว ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

17 คนตอบบอ่ยู่ พดูบอ่อกยอ่นวา่ล าบากใจ ทีใ่ครเขาอยากให ้ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

18 โคตรเลวในดวงใจ จบแลว้นานแลว้ แตฉั่นยังตัง้ใจจ า ตั๊กแตน ชลดา √

19 ร าคาญกะบอกกนัเดอ้ ทีอ่า้ยทักหา อยากใหเ้จา้ฮูว้า่ ล าเพลนิ วงศกร √

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

21 ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เป็นตาฮกัปานนี่ ใหเ้คอรีม่าสง่ไดบ้่ เบลล ์นภิาดา √

22 ขอใจเธอแลกเบอรโ์ทร แวบ๊เดยีวแคด่ ูก็ท าใหรู้ว้า่เธอนะ หญงิล ีศรจีมุพล √

23 แฟนเกา่กลบัใจ คดิพอ้บ ่มือ้ทีอ่า้ยยา่งจากนอ้งไป เวยีง นฤมล √

24 กอ้นขีฟ้้า อยู่ใตฟ้้ากะบไ่ดย้า่นฝน ฮกัผูล้างคนเลยบ่ เตา๋ ภศูลิป์ √

25 เจ็บส า่ฟ้า เห็นวา่ฮกัส า่ฟ้า กะสใิหอ้า้ยเจ็บส า่ฟ้า เน็ค นฤพล √

26 อยู่กบัเขาเหงาดว้ยหรอื จบกนัไปไหนวา่จบกนัไง แลว้ท าไม ขา้วทพิย ์ธดิาดนิ √

27 ฝ้ายผกูแขนเป้ือนเหงือ่ ฝ้ายผกูแขนเสน้ขาว ทีม่ันเกา่จนผูส้าวถาม เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

28 มันฮกัแตเ่จา้ฮูบ้่ ค ากะเลกิสองค ากะลา เวา้ใสห่นา้ ตร ีชยัณรงค์ √

29 แพใ้จคนดี มอบค าวา่แฟนตอบแทนความดขีองอา้ย ศริพิร อ าไพพงษ์ √

30 อยากใหเ้ธอเขา้ใจ ผูช้ายคนนี้อยากเป็นคนดขีองเธอ ไมค ์ภริมยพ์ร √

31 กนิขา้วหรอืยัง กนิขา้วแลว้ยัง ก าลงัเฮ็ดหยังนอ้อา้ย ตา่ย อรทัย √

32 นอ้งมากบัค าวา่ใช่ บเ่สยีใจเลย ทีเ่คยอกหกั เมือ่ได ้ ไหมไทย ใจตะวัน √

33 ทบ.2 ลกูอสีาน ตอ้งจากบา้นนา ถกูเกณฑเ์ขา้มากรมทหาร ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

34 ตรงนัน้คอืหนา้ที ่ตรงนี้คอืหวัใจ เซาฮกัละ่บอ้คอืเฮ็ดหนา้งอใสอ่า้ย มนตแ์คน แกน่คนู √

35 นอ้งมผัีวแลว้ สองขาคูน่ี้ ทีม่ันเคยเดนิเคยีงอา้ย ดอกออ้ ทุ่งทอง √

36 กระทอ่มท าใจ กระทอ่มมงุฟางกลางทุ่งนาขีก้ระตา่ย ศร สนิชยั √

37 ทนพษิบาดแผลไมไ่หว ดั่งกบัโดนมดีโกนกรดีลงกลางใจ กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

38 น่ังเฝ้าเขาจบี ไผโทรมานอ้คอืเวา้น าเขามว่นแท ้ เอกพล มนตต์ระการ √

39 เจ็บเมือ่ไหร่ก็โทรมา ไดข้า่ววา่เธอเจอปัญหา ก็เลยตอ้ง เสถยีร ท ามอื √

40 ฝนตกในทะเล นานเทา่ไรทีฉั่นตอ้งคอย ท าดกีบัความ รัชนก ศรโีลพันธุ์ √

41 ในความคดึฮอดมแีตเ่จา้ผูเ้ดยีว ฮกั มันยังฮกัคอืเกา่ ฮกั ทีเ่บดิสทิธิ์ ไมค ์ภริมยพ์ร √

42 ไมม่ขีอ้แมต้ัง้แตเ่ริม่ตน้ สบิถ่ามเธอเคยรักใคร กอ่นมาเจออา้ย ไผ ่พงศธร ศรจัีนทร์ √

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

44 เอิน้ชือ่เขาใหช้นิ กะนอ้งเลอืกเขาแลว้เดะ๊ อา้ยถกืเจา้เท มนตแ์คน แกน่คนู √

45 เกดิมาเพือ่ฮกัอา้ย อยากสถิามหวัใจเจา้ของ เป็นหยังตอ้งทน กา้นตอง ทุ่งเงนิ √

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

47 ฝากเบิง่แนเดอ้ บไ่ดส้มิาป้อยมาดา่ ทีว่า่เขามเีธอ เอิน้ขวัญ วรัญญา √

48 แคอ่า้ยหวั่น บแ่มนหาแนวมาวา่ให ้บแ่มนวา่บเ่ซือ่ใจกนั เบยีร ์พรอ้มพงษ์ √

49 มันแปลวา่ฮกั ไผวา่โงไ่ผวา่บเ่จยีมตวั...กะสา่ง ตร ีชยัณรงค์ √

50 รักจนไมรู่จ้ะรักยังไง มันเกดิอะไร กบัความรักเรา เหมอืนมี พ ีสะเดดิ √

MP3 Hits To The Max TRACK ชือ่เพลง ค าข ึน้ตน้ ชือ่ศลิปิน เผยแพร/่

รหสัปก CD G0266007 ท าซ า้

วันทีว่าง 19/1/2566 1 สลกัจติ จากวันนัน้ก็นาน มันนานแสนนานทีเ่รา ปองกลู สบืซึง้(ป๊อป);DA endorphine √

2 ขอตายกอ่น รักคอือะไรมชีวีติไปเพือ่ใคร ไมเ่คยจะ INSTINCT √

3 ไมเ่ป็นรอง พยายามจะเป็นใหไ้ดด้งัตัง้ใจ และความ COCKTAIL √

4 เทา่ไหร่ก็เทา่นี้ ยังมบีางสิง่ทีม่ันไมม่ทีาง เป็นไดม้าก Big Ass √

5 รบิบิน้เลฟิคลัเลอรแ์บล็ค รักคนใจสดี า เจ็บซ า้ซ า้ชอกช า้ในใจ PALMY;สงิโต น าโชค √

6 โรงอาหาร (Canteen) ไมเ่คยรูจั้กแตค่ดิถงึ ไมเ่คยพดูจา ไมเ่คย Kamin Kingsak √

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

8 ผดิไหม ผดิไหมทีด่าวยังเกลือ่นฟ้า ผดิไหมที่ LABANOON √

9 ทกุวันไดไ้หม ในค า่คนืทีเ่หงา หวัใจ เพราะวา่เธออยู่ไกล NUM KALA;ธงไชย แมคอนิไตย(์เบริด์) √

10 ขอบคณุทีเ่ลกิกนั แลว้เราก็ทนไดต้ัง้นาน ทนเสยีน ้าตา KLEAR;Tilly Birds √

11 อนุบาล ตัง้แตเ่ล็กจนเตบิโตเป็นผูใ้หญ ่ไดเ้รยีน GETSUNOVA √
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12 ทรงอยา่งแบด (Bad Boy) แอบไปกดไลกใ์น story เธอชา่งดดูี Paper Planes √

13 ชวีติพีข่มเตมินมใหห้น่อย เราแมนๆเรือ่งมแีฟนไมเ่คยใสใ่จ คนลยุๆ Wolftone √

14 เสีย่ว มงึสูม้าตลอดเพือ่นเอย๋มงึสูต้ลอดแตว่า่ JOEY;เซยีนหร่ัง √

15 เอายังอะ เจออะไรทีเ่จอทกุวัน oh eh oh ท าอะไรก็ท า LEMONY √

16 ไดไ้งวะ(WTF) มคีวามสขุจังนะ ดจูากรอยยิม้เธอ ปภัสสร ฮนั √

17 มั่นไหม (Are You?) ตัง้แตรู่จั้ก ไดม้องเธอเรือ่ยมา LingRom √

18 ถามเพือ่อะไร(What for?) ไมเ่คยอยากไดย้นิค าถาม ทีเ่ธอก าลงัจะถาม KLEAR √

19 รอวันเธอลมืเขา อยู่เคยีงเธอ และเธอใหฉั้นไดเ้ป็นคนส าคญั The White Hair Cut √

20 ตวัเลอืก ตวัรอ (Can't Have It All) ไปจบกบัเขากอ่นไหมเธอ กอ่นเธอจะพดูวา่มใีจ Tilly Birds √

21 ปลอ่ยใหเ้วลา ฉันไมโ่ทษใครหรอก ผดิทีฉั่นเอง Three Man Down √

22 ลมื(FADE AWAY) ในทีส่ดุเราก็จากกนัเธอบอกกบัฉันใหเ้ขา้ใจ ASIA7 √

23 จบไมจ่รงิ ทีเ่ธอบอกวา่จบ แตเ่ธอน่ะจบไมจ่รงิ เพราะ Yes'sir Days √

24 ไมเ่ป็นไรหรอกมัง้ นกึถงึเรือ่งราว นกึถงึบางคราวเกีย่วกบั Only Monday √

25 ฉันโกหก ดใีจดว้ยนะทีเ่ธอ ไดพ้บกบัใครคนนัน้ Fool Step √

26 มเีพยีงคนทีรั่กกนัเทา่นัน้ มเีพยีงคนทีรั่กกนัเทา่นัน้ ทีบ่อกวา่โลก The Yers √

27 มเีพยีงน ้าตา ถงึคราว ทีต่วัฉันและเธอไมอ่าจจะฝืน Clockwork Motionless √

28 รอ้งไหท้กุคนื (ล.เขยบา้นไร่ สะไภไ้ฮโซ)วันเวลาทีด่ใีนชวีติหนึง่ คอืเวลาทีไ่ดพ้บ NUM KALA √

29 ขาดเธอไมไ่ด ้(ล.หวัใจรักพทัิกษ์เธอ)ตอ่ใหเ้ดนิถงึฝันทีส่ดุไกล ตอ่ใหเ้จอสาย POTATO √

30 เผือ่วา่จะพบเธอสกัวัน แคเ่พยีงบงัเอญิไดเ้ดนิผา่นมาทีเ่กา่ The White Hair Cut √

31 คนดไีมพ่อ ฉันรู ้ฉันไมใ่ชใ่คร และฉันไมไ่ดใ้จเธอ Wallrollers √

32 แทงรัก ไมเ่คยไดรู้ ้วา่รักท ารา้ยมากอ่น เพราะ THE WHITEST CROW;Tippsy √

33 ยิม้แหง้ แกลง้ท าเป็นยิม้ แกลง้ท าเป็นเขนิ บอย Peacemaker √

34 ไมม่คี าจ ากดัความ เคยคาดหวัง แตก็่ผดิหวังกบัความหลงั POTATO √

35 หวงไดไ้หม ท าไดเ้พยีงแคร่อ รอใหถ้งึวันนัน้ ไมอ่ยาก KIN √

36 รอ้งไหด้งั ๆ (NOT A CHANCE) Da Da Da Da Da Da โทษนะถา้ไมถ่กูใจ ALALA √

37 Complicated I’m going crazy กบัอะไรทีเ่ธอท า MATCHA √

38 สายฟ้าฟาด ไมม่วีีแ่ววจะเกดิ ไมม่เีวลาใหเ้ตรยีมตวั 20 Hz √

39 Don't Stop, Baby Girl I Wanna Get to Know You, อยากจะรู ้ KIN √

40 เทา่ไหร่ก็ไมพ่อ ท าใหเ้ธอเทา่ไรก็ไมพ่อ ถา้จะดใีหพ้อ สพุล พัวศริรัิกษ์ (เบล) √

41 ฉันคอืดวงจันทร์ ดวงดาวมากมายพร่างพราวอยู่บนทอ้งฟ้า แต่ Monica √

42 แสงหิง่หอ้ย ฉันมเีพยีงแสงน าทางแคป่ลายตดูหิง่หอ้ยนัน้ New Travelers √

43 เทา่นี้ (ขอโทษ...ขอโทษ...ขอโทษ...ขอโทษ...) The Darkest Romance √

44 แสดงความเสยีใจ ตลกดใีชไ่หม ไมรู่อ้ะไรมันพาเธอมาเจอฉัน The Yers √

45 นักแสวงโชค (The Seeker ) คนบางคนออกลา่ตามหาความฝันบนโลกอนักวา้ง ASIA7 √

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

47 ท าเป็นเลน่ เดนิมาไกลเทา่ไหร่ไมรู่ ้มันเป็นเรือ่ง POTATO;เต ้Bomb at Track √

48 ลายนิว้มอื คนคนไหน เขาก็เป็นคนคนนัน้ Big Ass √

49 เชือ่หรอืไม่ ไปฟังอะไรมา ถงึมองตาไมเ่ชือ่ใจ มันเป็น Sweet Mullet √

50 ไดโ้ปรดจดจ าฉันไว(้MEMORY) ฉันแคอ่ยากจะรู ้ถา้นี่คอืวันสดุทา้ยจรงิ LOMOSONIC √
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