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เจลลีถ่ งึ เด้งดึง๋ ยืดหยุน่ ท�ำไมเวลานัง่ ขัดสมาธิ ขาถึงเป็นเหน็บ ปลานอนหลับบ้างหรือเปล่า
ดาวตกเกิดจากอะไร สิ่งมีชีวิตใดแข็งแกร่งที่สุดในโลก และอีกหลายเรื่องชวนสงสัยถึง
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