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 ช่ือกระทู: [HTC-Tattoo] วิธีการทํา GoldCard แบบ Step By Step   

 [HTC-Tattoo] วิธีการทํา GoldCard แบบ Step By Step

VRmagician โพสต: 21-04-10 เวลา 13:24 | IP Logged Post to FB Post to TT 

บทความหนาแรก: 1

เขารวมเม่ือ: 16-03-08
อยูท่ี: กรุงเทพ
โพสต: 52

[HTC-Tattoo] วิธีการทํา GoldCard 

อุปกรณท่ีตองม(ีใช) 
1.     เครื่อง Computer ระบบปฎิบัติการ WindowsXP 

2.     เครื่อง HTC-Tattoo 
3.     สาย Sync ระหวาง Computer กับ HTC-Tattoo 
4.     Mini SD Card (ใชตัวท่ีแถมมาหรือตัวอื่นๆก็ได) 

โปรแกรมท่ีตองใช 
1.     Andriod SDK Tools ซึ่งสามารถโหลดไดจาก andriod-sdk_r05-windows.zip ซึ่งแนนอนวาเราใช
Windows จึงตองโหลดตัวท่ีสัมพันธกัน และ r05 เปนรุนลาสุด ณ เวลาท่ีเขียนนี้นะครับ 
2.     HTC Sync โหลดไดจาก HTC Sync 2.0.33 รุนลาสุด ณ เวลาท่ีเขียน 
3.     HXD โหลดไดจาก HXD-Hex-Editor รุนลาสุด ณ เวลาท่ีเขียน 

วิธีการแบบ Step By Step 

ท่ี Computer 
1.     ติดตั้งโปรแกรม HTC Sync ท่ีไดมาลง Computer 
2.     สราง Folder ท่ีช่ือ AndroidSDK (อาจจะตั้งช่ืออื่นๆก็ได แลวแตละบุคคล)ไวท่ี C:\ หลังจากนั้นให
คลายไฟล android-sdk-r05_windows.zip ท่ีไดมา แลวคัดลอกไฟลท้ังหมดภายใน Folder ท่ีคลายออก
มามาใสใน Folder ท่ีสรางขึ้นดังกลาว หรืออาจจะใชวิธีคลายไฟล android-sdk-r05_windows.zip ดัง
กลาวใหไปไวท่ี C:\ แลวคอย Rename เปนช่ือท่ีตองการก็ไดเชนกันครับ เอาท่ีงายสําหรับทานนะครับ
:wink: 

3.     ติดตั้งโปรแกรม HXD ลง Computer ใหเรียบรอยเชนกัน 

ท่ี HTC-Tattoo 
4.     ใส Mini SD Card ลงใน Tattoo ถาทานตองการใชตัวท่ีแถมมา ใหทําการ Copy ขอมูลท้ังหมดท่ีมี
ใน Card เก็บไวใน Computer กอนนะครับ (แตผมแนะนําใหใช Card ใหมเลยดีกวา) เพราะเราจะตอง
ทําการ Format เจา Card นี้ใหม (ผมไมทราบวาหลังจากเราทํา Card นี้ใหเปน GoldCard แลวจะยังสามารถ
นําไปใชเก็บขอมูลไดตอไปอีกหรือเปลานะครับ) 
5.     เขา All programs>Settings>Applications>Development แลวใสเครื่องหมายถูกตรงหนาของ
USB Debugging กับ Allow mock locations 
6.     เขา All programs>Settings>SD card & phone storage>Format SD Card
[color=red](ถาทานใส SD Card ไวอยูแลว อสจจะไมสามารถกดตรงนี้ได ใหทานทําการกด Unmount
SD card กอนครับ)[/color] 
7.     เสียบสาย Sync เขาท่ีเครื่อง Computer กับเครื่อง HTC-Tattoo เจา WindowsXP จะแจงวา
Detect เจออุปกรณใหม รอจนกวาจะแจงวาพรอมใชงานครับ (ถาระหวางน้ี มีหนาตาง HTC Sync ขึ้นมา ก็ให
ปดไปเลย) 

ท่ี Computer 
8.     ให Start>Run เมื่อมีหนาตางใหมขึ้นมา ใหพิมพ cmd ลงไปแลวกด OK 
9.     ในหนาตางใหม ใหพิมพ cd \ แลวกด Enter จะทําใหไปอยูท่ี C:\> 
10.     ใหพิมพ cd AndroidSDK\Tools แลวกด Enter จะทําใหไปอยูท่ี C:\AndroidSDK\tools> (ตรง
AndroidSDK ใหเปล่ียนเปนช่ือตามท่ีทานตั้งไวดังขั้นตอนท่ี 2 นะครับ) 
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Forum

    hTC Artemis Club

    hTC Touch Club

    Asus/HP Forum

    มุมคนใช GPS

    เทคนิค GPS

    Gadgets&Accessories

    ชุมชน iPhone

    เทคนิค iPhone

    ชุมชน BlackBerry

    SmartPhone

    Windows/Mac/Linux

    เทคนิคและบทความ

    เทคนิคและบทความ

    เทคนิค SmartPhone

    กระดานซ้ือขายแลกเปล่ียน

    กระดานซื้อขายแลกเปลี่ยน

    ตลาดนัด Mobiz
 

 > Download

    PPC Themes & Skins

    โปรแกรม PPC

    โปรแกรม SmartPhone

    หนังสือ (Ebooks)

    วีดีโอ (ตองเขาระบบ)

  คนหาโดย Google

 

คนหา

  Link แนะนํา

มือใหมอานที่นี่กอน 
มือใหมSmartPhone 
ฟงวิทยุ-ดูทีวี-อานนสพ. 
รวมบทความการพัฒนาโปรแกรมบน

PocketPC 

### แนะนํา : การเขียนบทความ
(เพ่ือออกหนาแรก) โดยใช
Internet Explorer

 
สารบัญพีดีเอโมบิซ แฟน
คลับ
GPS Club
BlackBerry Club
Android Club
iPhone Club

HTC 
818Pro Club
Artemis Club 
Elf(in) Club
Trinity Club

Kaiser Club
Polaris C lub

Gene Club
Pharos Club
Diamond Club
Topaz (Diamond 2)

 คลิกท่ีภาพเพ่ือดูภาพขยาย 
11.     ใหพิมพ adb shell cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid แลวกด Enter ถามี
SD Card อยูและทุกอยางถูกตอง จะมีตัวเลขและตัวอักษรขึ้นมา 1 ชุด (มี 32 ตัว) 

 คลิกท่ีภาพเพ่ือดูภาพขยาย 
12.     เปด IE ขึ้นมาแลวใหไปท่ี [url]http://hexrev.soaa.me/[/url] ใหปอนตัวเลขชุดท่ีไดจากขั้น
ตอนท่ี 11. ลงไปในชองท่ีกําหนดแลวกด Submit 

 คลิกท่ีภาพเพ่ือดูภาพขยาย 
13.     จะมีหนาตางใหมขึ้นมา พรอมกับตัวเลขและตัวอักษรขึ้นมา 1 ชุด (มี 32 ตัว เชนกัน) ขึ้นมาใหม ให
ทําการ Copy ชุดดังกลาวไว แลวคลิกท่ี here ในหนาตางนี ้

 คลิกท่ีภาพเพ่ือดูภาพขยาย 
14.     จะมีหนาเว็ปใหมเปดขึ้นมา ก็ทําการ Paste ท่ี Copy มาลงในชองท่ีตอจาก CID: ขณะเดียวกันให
ปอน eMail ของทานลงไปในชองหลัง Email: กับ Repeat Email: แลวกดปุม Continue 

 คลิกท่ีภาพเพ่ือดูภาพขยาย 
15.     เปด Email ท่ีทานไดปอนไว จะมี Mail ใหมเขามา ใหทําการ โหลดไฟลท่ีช่ือ goldcard.img มาเก็บ
ไวใน Computer (Folder ท่ีจัดเก็บใหจําไวดวยนะครับ) 

  คลิกท่ีภาพเพ่ือ
ดูภาพขยาย 
16.     ใหเปดโปรแกรม HXD Hex Editor ท่ีติดตั้งไวดังขั้นตอนท่ี 3. ขึ้นมา 
17.     เลือก Extra Tab>Open Disk… ท่ีหนาตางใหม ใหดูท่ี Physical Disk เลือก Removable Disk
ขณะเดียวกันใหเอาเครื่องหมายถูกในชองหนา Open as Readonly ออก แลวกด OK จะมี Tab ช่ือเดียวกับ
ท่ีเราเลือก(Removable Disk)พรอมขอมูลขึ้นมา 
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Topaz (Diamond 2)
Touch 3G Club
Touch HD Club
ViVa Club

Samsung
i900 Club
i8000 Club

Motorola
Moto Q Club

MWG
Himalaya Club
Zinc Club
Atom V Club
Atom Life Club

ASUS
P525 Club
P535 Club

P320 Club
P750 Club
P526 Club
P527 Club

HP
iPaq612C Club
BenQ
P51 Club

Mio
Mio Club
Nokia
5800 Symbian Club
PhoneOne
S501 Club

S101 Club
LG
KS20 Club
MobizCamera
MobizCamera Club

(คลับใดทําสารบัญเสร็จ
แลวสง PM ไดท่ีคุณ
Chan เพ่ือปกหมุดและ
อัพเดทครับ)
----------------------
--------- 
PPC Progamming Guide 
----------------------
--------- 
Linux PDA 
----------------------
--------- 
เทคนิคการบริหาร 
ทักษะที่ปรึกษาในองคกร 
เทคนิคการสื่อสาร 
หัวใจของการบริหารคน 
Balanced Scorecard & KPIs

พัฒนาภาวะผูนําของหัวหนางาน 
----------------------
--------- 
เทคนิคการใชเวบ
บอรดแบบ 
วิธีการโพสรูปและTable 
----------------------
---------
THAISITE.net Hosting

  เขาสูระบบ

Username

Password

ล็อกอินอัตโนมัติ

รวมคุณไวในรายช่ือสมาชิกท่ีใชงาน
เว็บบอรด

 เขาสูระบบ 

ลืมรหัสผาน | ลงทะเบียน

 คลิกท่ีภาพเพ่ือดูภาพขยาย 

 คลิกท่ีภาพเพ่ือดูภาพขยาย 

 คลิกท่ีภาพเพ่ือดูภาพขยาย 
18.     เลือก Extra Tab>Open Disk Image… ท่ีหนาตางใหม ใหเลือกไปท่ีไฟล goldcard.img ใน
Folder ท่ีจัดเก็บไวจากขั้นตอนท่ี 15. แลวกด OK จะมี Tab ช่ือเดียวกับไฟลท่ีเปดเพ่ิมข้ึนมา 

 คลิกท่ีภาพเพ่ือดูภาพขยาย 

 คลิกท่ีภาพเพ่ือดูภาพขยาย 

 คลิกท่ีภาพเพ่ือดูภาพขยาย 
19.     ชวงนี้อาจจะมีหนาตาง Sector Size โผลขึ้นมา ใหกด OK ไดเลยครับ 

 คลิกท่ีภาพเพ่ือดูภาพขยาย 
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20.     คลิกท่ี Tab ของ goldcard.img แลวท่ีบรรทัด Menu ใหเลือก Edit>Select All เสร็จแลวก็ตาม
ดวย Edit>Copy 

 คลิกท่ีภาพเพ่ือดูภาพขยาย 

 คลิกท่ีภาพเพ่ือดูภาพขยาย 
21.     คลิกท่ี Tab ของ Removable Disk แลวใหเลือก(ระบาย/คลิกแลวลาก)จากบรรทัด 00000000
คลุมไปจนถึงบรรทัด 00000170 (รวมบรรทัดนี้ดวยนะครับ) แลวท่ี Menu>Edit>Paste Write ขอมูลท่ีเรา
คัดลอกมาจาก goldcard.img ก็จะเขามาแทนท่ีใน Removable Disk 

 คลิกท่ีภาพเพ่ือดูภาพขยาย 

 คลิกท่ีภาพเพ่ือดูภาพขยาย 
22.     ท่ีบรรทัด Menu>File>Save เมื่อเสร็จแลวก็ออกจากโปรแกรมไดเลย จะทํา Rooted ตอหรือถายัง
ไมทําก็ Unmount แลวถอด Mini SD Card ออกมาเก็บไวใชวันหนาก็ไดครับ (หาปากกาหรือ Sticker
เขียนวา GoldCard แปะไวดวยนะครับ กันพลาด) 

เปนอันจบวิธีการทํา GoldCard สําหรับ HTC-Tattoo ครับ ผิดพลาดประการใด ตองขออภัยมา ณ ท่ีนี้
ดวย แลวถามีเวลาและทําได จะจับภาพเอามาเพ่ิมเติมใหดูงายขึ้นไปอีกนะครับ แบบวา(มือใหม)เพ่ิงซื้อเครื่องมา
(ใหลูกใช)เมื่อ 14/04/2553 เลยใชยังไมคลอง(เพราะตองรอจนดึกลูกนอนกอนถึงจะเอามาลองเลนได)และ
ยังไมรูวิธีจับภาพหนาจอของ Tattoo เลยอาจจะยังไมมีภาพจาก Tattoo มาประกอบนะครับ (ถาทําเปน
สัญญาวาจะนํามาเพ่ิมแนนอนครับ) 

ถามีทานอื่นเขียนแลว ก็ตองขอโทษและขอใหทาน Admin/ผูดูแล ลบออกไดเลยนะครับ 

ขอขอบคุณ คุณ MiSSigNNo แหง http://forum.xda-developers.com สําหรับวิธีการทําแบบภาษาอังกฤษ
และเปนท่ีมาของกระทูนี้ และเปนตนแบบใหผมไดทดลองทํา :D 

สําหรับทานท่ีรูสึกวาฝาหลังถอดยาก/ลําบาก ขอแนะนํา วิธีเปดฝาหลังของ Tattoo โดยทาน spcom ไดแนะนําไว
ท่ี www.pdamobiz.comครับ 

ปรับปรุงโดย VRmagician วันท่ี 23-04-10 เวลา 15:22
 

JAK6426 โพสต: 21-04-10 เวลา 15:17 | IP Logged

Goldcard คืออะไร งง อยากรูครับ
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บทความหนาแรก: 4

เขารวมเม่ือ: 14-07-03
อยูท่ี: กรุงเทพ
โพสต: 212

Goldcard คืออะไร งง อยากรูครับ

 

doodeewa โพสต: 21-04-10 เวลา 15:44 | IP Logged

 
Magic Staff 

บทความหนาแรก: 13

เขารวมเม่ือ: 31-03-09
อยูท่ี: อุดรธานี
โพสต: 561

ไมรูเหมือนท่ีผมเคยเขียนไวไหม 

ลองคนหาดูไดคับ. 

ปรับปรุงโดย doodeewa วันท่ี 21-04-10 เวลา 15:47

__________________

ดวยความเคราพ 
*หากตอบ pm. ชาไปหนอย ขออภัยดวยครับ ^^

 

VRmagician โพสต: 21-04-10 เวลา 22:18 | IP Logged

บทความหนาแรก: 1

เขารวมเม่ือ: 16-03-08
อยูท่ี: กรุงเทพ
โพสต: 52

doodeewa เขียน:

ไมรูเหมือนที่ผมเคยเขียนไวไหม 

ลองคนหาดูไดคับ.

อะ ถาทานเคยทําไวแลว ก็ตองขอโทษดวยครับ (จริงๆผมลอง"คนหา" คําวา tatto goldcard แตไมเจอ ก็
เลยทดลองเขียนดูอะครับ 

รบกวนทาน Admin ชวยลบกระทูนี้ออกดวยนะครับ (ผมพยายามหาปุมกดลบ แตหาไมเจอครับ  )

 

mumu_eak โพสต: 02-05-10 เวลา 23:09 | IP Logged

บทความหนาแรก: 1

เขารวมเม่ือ: 02-12-05
อยูท่ี: นนทบุรี
โพสต: 45

เวบ http://hexrev.soaa.me ท่ีใชสราง goldcard.img สามารถใชรวมกับ magic ไดหรือเปลาครับ

 

bungy โพสต: 03-05-10 เวลา 09:50 | IP Logged

 
i900 #71 

เขารวมเม่ือ: 08-09-07
อยูท่ี: กรุงเทพ
โพสต: 577

ใชกับ desire ไดไหมครับ

 

bungy โพสต: 03-05-10 เวลา 11:15 | IP Logged

 
i900 #71 

เขารวมเม่ือ: 08-09-07
อยูท่ี: กรุงเทพ

ยอดเยี่ยมมากครับ ใหรายละเอียดไดดีมากครับ แลวการรูททําอยางไร กรุณาอธิบายดวยไ ดไหมครับ เพราะดู

จากท่ีอื่น ๆ แลวไมไดรายละเอียดแบบนี้เลย ขอพระคุณมาก ๆ ครับ  
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โพสต: 577
 

VRmagician โพสต: 03-05-10 เวลา 23:06 | IP Logged

บทความหนาแรก: 1

เขารวมเม่ือ: 16-03-08
อยูท่ี: กรุงเทพ
โพสต: 52

mumu_eak เขียน:

เวบ http://hexrev.soaa.me ที่ใชสราง goldcard.img สามารถใชรวมกับ magic ไดหรือเปลาครับ

ผมไมไดใช magic เลยไมทราบวาเปนการทําแบบเดียวกันหรือไม ถาเปนขั้นตอนท่ีตองเอา CID มทําการ
Reverse เชนกัน ผม(คิด)วานาจะใชแทนกันได (กระมัง)ครับ ลองเอาคา CID ท่ีทานได มาแปะดูครับ การทํา
GoldCard ยังไมใชการทํา Rooted ดังนั้น ยังไมนากลัวเทาไหร (กระมัง ตามความเขาใจของผมนะครับ อิอิ)

bungy เขียน:

ยอดเย่ียมมากครับ ใหรายละเอียดไดดีมากครับ แลวการรูททําอยางไร กรุณาอธิบายดวยไ ดไหมครับ เพราะดูจากที่อื่น ๆ

แลวไมไดรายละเอียดแบบนี้เลย ขอพระคุณมาก ๆ ครับ  

ขอบคุณครับ

เดิมทีตั้งใจจะเขียนตอเรื่องการ Rooted เชนกันครับ แต .... ผมยังหา Rom0 ของเจา tattoo ไมได เลยยัง
ไมกลาท่ีจะลอง อิอิ แต ณ ปจจุบัน ผมทดลองทําและสามารถเขาถึงหนา HBOOT ไดแลว (ยังไมทราบวา
แบบนี้ ใชหมายถึง Rooted แลวหรือยัง ?) และสามารถใช Nandroid Backup ทําการ Backup ของเดิมไว
แลว ถาเผ่ือมีโอกาสไดทดลองก็(นาจะ)สามารถทํากลับมาเปนแบบเดิมๆไดเลย(กระมัง)

 

ปรับปรุงโดย VRmagician วันท่ี 03-05-10 เวลา 23:14
 

saasiisuu โพสต: 14-05-10 เวลา 18:46 | IP Logged

 
TouchHD #015 

เขารวมเม่ือ: 13-02-06
อยูท่ี: กรุงเทพ
โพสต: 450

พอถึงขั้นตอนท่ี 17 พอเลือก physical disk มันไมมี Removable Disk ครับมีแต Hard Disk อยางเดียว
เลยครับ เลยไปตอไมถูกเลยครับ

 

phitsanu โพสต: 14-05-10 เวลา 20:38 | IP Logged

เขารวมเม่ือ: 20-04-10
อยูท่ี: กรุงเทพ
โพสต: 201

saasiisuu เขียน:

พอถึงขั้นตอนที่ 17 พอเลือก physical disk มันไมมี Removable Disk ครับมีแต Hard Disk อยางเดียวเลยครับ
เลยไปตอไมถูกเลยครับ

เจอเหมือนผมเลย เพ่ิงทําวันนี้เหมือนกัน วิธีแกของผม เลือก "Choose a connection type : Disk drive"
แลว Removable Disk ถึงจะขึ้นมา

 

cutiescat โพสต: 15-06-10 เวลา 15:37 | IP Logged

เขารวมเม่ือ: 19-11-09
อยูท่ี: กรุงเทพ
โพสต: 56

phitsanu เขียน:

saasiisuu เขียน:

พอถึงขั้นตอนที่ 17 พอเลือก physical disk มันไมมี Removable Disk ครับมีแต Hard Disk อยางเดียว
เลยครับ เลยไปตอไมถูกเลยครับ

เจอเหมือนผมเลย เพ่ิงทําวันนี้เหมือนกัน วิธีแกของผม เลือก "Choose a connection type : Disk drive" แลว
Removable Disk ถึงจะขึ้นมา

 

ไป เลือก Choose a connection type ท่ีไหนคะ แบบวามือใหมคะ
 

phitsanu โพสต: 15-06-10 เวลา 17:56 | IP Logged

เขารวมเม่ือ: 20-04-10
อยูท่ี: กรุงเทพ
โพสต: 201

cutiescat เขียน:

phitsanu เขียน:

saasiisuu เขียน:

พอถึงขั้นตอนที่ 17 พอเลือก physical disk มันไมมี Removable Disk ครับมีแต Hard Disk อยาง
เดียวเลยครับ เลยไปตอไมถูกเลยครับ

เจอเหมือนผมเลย เพ่ิงทําวันนี้เหมือนกัน วิธีแกของผม เลือก "Choose a connection type : Disk drive"
แลว Removable Disk ถึงจะขึ้นมา 

  

ไป เลือก Choose a connection type ที่ไหนคะ แบบวามือใหมคะ
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ขอโทษทีเขามาตอบชา 
เวลาเราเสียบสาย USB เขา Computer เขามือถือของเรา จะมีหนาตาง Choose a connection type:
ข้ึนมา 
โดยท่ีจะมี 
- Charge Only (Charge phone over USB) 

- HTC Sync (Sync contacts and calendar) 

- Disk drive (Mount as disk drive) 

- Internet sharing (Share phone's mobile network with PC) 

ปรกติแลวมันจะเลือก default ไวท่ี Charge Only ก็ใหเราเปล่ียนเปน Disk drive ครับ 

โชคดีนะครับ  

__________________

HTC Legend (Root) 

Firmware : Android 2.1-update1 (2.03.405.3) 

Baseband version : 47.39.35.09U_7.08.35.21 

Rom name : signed_060910_112724.zip
 

jamiroquais โพสต: 24-06-10 เวลา 11:17 | IP Logged

เขารวมเม่ือ: 14-05-10
อยูท่ี: กรุงเทพ
โพสต: 1

ถาเปน windows 7 ไดมั้ยอะครับ หรือตอง xp อยางเดียวครับ

 

aeh_32 โพสต: 10-07-10 เวลา 16:25 | IP Logged

เขารวมเม่ือ: 31-10-07
อยูท่ี: ปราจีนบุรี
โพสต: 105

ขอบคุณครับ 7 ไดครับ ลองแลว

__________________

Burned with Desire

 

star61 โพสต: 24-07-10 เวลา 09:13 | IP Logged

 
Zinc # 057 

เขารวมเม่ือ: 25-12-07
อยูท่ี: กรุงเทพ
โพสต: 59

SD card ตองใชขนาดไหน พอดีมีการด 128 mb อยู 
จะลองทํา ไมแนใจวาพ้ืนท่ีพอหรือเปลา

 

ถาคุณตองการตอบกระทู คุณตองสมัครสมาชิกกอน เขาระบบ
ถาคุณยังไมไดสมัครสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกกอน สมัครสมาชิก

 

 รูปแบบท่ีเหมาะสมตอการพิมพ

ไปฟอรัม -- เลือกฟอรัม --

คุณ ไมสามารถ ต้ังกระทูใหมในกลุมน้ี
คุณ ไมสามารถ ตอบกระทูในกลุมน้ี

คุณ ไมสามารถ ลบขอความของคุณในกลุมน้ี
คุณ ไมสามารถ แกไขขอความของคุณในกลุมน้ี

คุณ ไมสามารถ สรางแบบสอบถามในกลุมน้ี
คุณ ไมสามารถ ลงคะแนนแบบสอบถามในกลุมน้ี

หนาน้ีแสดงผลใน 0.3125 วินาที

เพื่อความเปนกลางของเวบท่ีเปนส่ือออนไลน และคงไวซ่ึงวัตถุประสงคของเวบคือการชวย
เหลือซ่ึงกันและกันโดยไมแบงแยก ดังนั้นขอความกรุณาทุกๆทาน ไมโพสแสดงความคิดเห็น

ทางการเมืองโดยเด็ดขาด! ขอบคุณครับ

ขอความรวมมือสมาชิกทุกทาน งดเวนการโพสกระทู หรือขอความท่ีเก่ียวของกับการเผย
แพรสิ่งท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ ไมวาจะเปนการขอหรือแจกโปรแกรมผลงานท่ีมีลิขสิทธ์ิ หรือภาพโป

เปลือย เนื่องจากการกระทําดังกลาวผิดตอกฏหมายมีบทลงโทษขั้นรุนแรง
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