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ไปมา

แปะ

เฟี้ยว

พรึ่บ
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ดูยังไง
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อะตอม...
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กว่านี้
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กบบนิไมเคิล 
แจ็กสนัไทม์

แมชีน

ไก่ ฟิ้ว

ฟิ้ว

แผงไข่
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เหลอือกี 3 นำที 
ช่วยออกไอเดีย
ให้เร็วอีกนิด
นะครับ
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ลืมกฎห้ำมวิจำรณ์
แล้วหรือครับ

ไม่ว่ำควำมคิดเห็น
ของคู่แข่งจะดีหรือแย่ยังไง 

ก็ห้ำมวิจำรณ์นะครับ

ครับ

เข้าใจแล้วครับ

หงึก


