Tag/การเล่นรูเล็ตออนไลน์
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this tag/การเล่นรูเล็ตออนไลน์ by online. You might not require more period to spend to go to the ebook initiation as capably as search for them. In some cases, you likewise complete not discover the message tag/การเล่นรูเล็ตออนไลน์ that you
are looking for. It will no question squander the time.
However below, in the same way as you visit this web page, it will be hence totally simple to get as capably as download guide tag/การเล่นรูเล็ตออนไลน์
It will not assume many era as we run by before. You can complete it even though action something else at house and even in your workplace. hence easy! So, are you question? Just exercise just what we have the funds for under as capably as evaluation tag/การเล่นรูเล็ตออนไลน์ what you considering to read!

เจ้าสาวจําเลย พิมพ์ฝัน ว่ากันว่า...การแต่งงานมักเริ่มต้นจากความรัก แต่สําหรับเธอและเขา การแต่งงานกลับเริ่มจาก...ความแค้น! เพราะภาระหนี้สิน
ของครอบครัว ม.ร.ว. อิงจันทร์ จึงถูกป้าแท้ๆ หลอกให้แต่งงานกับเสือเฒ่า เธอตัดสินใจหลบหนี และได้รับความช่วยเหลือจากชายหนุ่มคนหนึ่ง โดยไม่รู้
สักนิดว่าจะต้องกลายเป็น ‘เจ้าสาวจําเลย’ ของเขาเสียเอง! สิชล เศรษฐีหนุ่มบ้านไร่ เจ้าของไร่องุ่นขนาดใหญ่ในเพชรบูรณ์ เขาไม่ใช่คนใจดีอย่างที่
เธอคิด แต่เขาคือพวกทําดีหวังผล ราชนิกุลสาวผู้แสนทระนงจะทําเช่นไร เมื่อค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้เขาคือการ 'ผลิตลูก!' แบบนี้มันหนีเสือปะ
จระเข้ชัดๆ! ฝันไปเถอะ! คนอย่างอิงจันทร์ไม่มีทางยอมเป็นเครื่องมือของใครง่ายๆ โดยเฉพาะกับคนใจร้าย ลึกลับ และอันตรายเช่นเศรษฐีหนุ่มบ้านไร่
คนนี้ *************************** นิยายชุด วิวาห์หวาม ประกอบไปด้วย -เจ้าสาวจํายอม (เขตแดน+เมษาริน) -เจ้าสาวจําเลย (สิชล+อิงจันทร์) หมายเหตุ :
นิยายทั้งสองเรื่องสามารถอ่านแยกกันได้ค่ะ keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, nupakbungnaka
สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก 1999 Biography of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, b. 1927; commemorative volume brought out at his goldern jubilee
coronation anniversary.
สามีข้ากลายเป็นท่านอาเสียแล้ว เล่ม 1 ฉางโกวลั่วเยวี่ย / อวี้ 2021-10-01 "ชาติหนึ่ง ‘เจียงชิงหว่าน’ เคยเป็นภรรยารักของ ‘ชุยจี้หลิง’ แต่นางกลับ
ถูกสามีที่รักยิ่งหักหลัง ด้วยการไปมีสัมพันธ์กับสหายรักของนางจนมีบุตร และยังส่งนางไปเป็นสตรีบรรณาการของฮ่องเต้ชรา จวบจนห้วงสุดท้ายของชี
วิต ในใจนางก็ยังเคียดแค้นชิงชังเขา ครั้นลืมตาอีกครั้ง นางก็มาอยู่ในร่าง ‘เจียงชิงหว่าน’ บุตรสาวภรรยาเอกของหย่งชางป๋อ เวลาได้ล่วงผ่านมาหก
ปีแล้วนับแต่นางตาย เดิมทีนางเพียงหวังจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสงบ แต่ไหนเลยจะมีเรื่องง่ายดายปานนั้น เนื่องจากสกุลเจียงกับสกุลชุยมีสาย
สัมพันธ์ประหนึ่งญาติมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวด! ยามพบหน้าชุยจี้หลิงนางก็ต้องเรียกเขาว่า ‘ท่านอา’ ทว่าเหตุใดอดีตสามีผู้นั้นจึงไม่ได้แต่งงาน
ใหม่ ทั้งเขาก็ไม่มีหญิงงามหรือบุตรสักคนข้างกาย สายตาเขามักเหม่อมองออกไปไกล มีเพียงยามได้ยินนาม ‘เจียงชิงหว่าน’ ที่จะเผยสีหน้ารวดร้าวออก
มา การที่เขาทําเหมือนยังมีเยื่อใยเช่นนี้ คิดจะแสร้งทําไปให้ผู้ใดดูกัน!" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,
jamsaipub
สิ่งพิมพ์คลาสิค ʻAnēk Nāwikkamūn 1990
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 2008
หวามรักเจ้าพ่อคาสิโน Miss sexy 2020-04-29 เพราะคําว่า ‘หนี้’ ทําให้ชีวิตของนิลยาพลิกผัน คําๆ นี้มันร้ายแรงถึงขั้นทําให้ครอบครัวเธอแตกแยก
แถมเธอยังถูกพี่ชายต่างพ่อ มอมยาแล้วนํามาขายราวกับสินค้าไร้ราคา ++++++++++++++ “อยากได้เงินมากขนาดนั้นเลยหรือไง” “ใช่...ฉันอยากได้
เงิน เพราะเงินมันทําให้ฉันไปจากที่นี่ได้” เพราะโกรธที่ราเชนทํากับเธอย่างไม่มีเหตุผล ทําให้นิลยาตอบกลับมาด้วยอารมณ์ ทั้งๆ ที่พึ่งขอบคุณ
ในใจไปหยกๆ ที่เขาเข้าไปช่วยให้รอดพ้นจากไพรวัลย์ “ถ้างั้นฉันจะให้เธอเอง” เอ่ยจบ ราเชนก็เดินกลับมาที่โต๊ะทํางาน จากนั้นก็เปิดลิ้นชักออก
แล้วคว้าเงินปึกใหญ่หลายปึกมาถือไว้ เสร็จก็เดินกลับหานิลยาพร้อมโยนเงินปึกแรกให้เธอ “หนึ่งแสนสําหรับเสื้อตัวนั้น ถอดออกสิ” ประโยคที่
ได้ยินจากราเชน ทําให้นิลยาหน้าชาอย่างบอกไม่ถูก หรือว่าที่ผ่านมาเธอมองผู้ชายตรงหน้าผิดไป เขาคงเหมือนผู้ชายเลวๆ คนอื่น ที่คิดว่าเงินซื้อ
ได้ทุกอย่าง นิลยาจ้องมองราเชนด้วยแววตาผิดหวังอย่างเห็นได้ชัด แววตานั้นทําให้ราเชนชะงักไปนิดหน่อยและรู้สึกผิดที่ทําเช่นนี้ แต่เพราะอยาก
สอนให้เธอรู้ว่าโลกใบนี้ไม่ได้สวยงามไปเสียหมด ราเชนก็จําต้องใจร้าย “แล้วนี่ก็อีกหนึ่งแสนสําหรับกระโปรงตัวนั้นของตัวเธอ อยากได้เงินมาก
ไม่ใช่เหรอ ถ้าใช่ก็รีบถอดเสื้อกับประโปรงออกมาแลก” นิลยาไม่เอ่ยอะไร แต่ทว่าเธอกลับทําตามที่ราเชนบอก ด้วยการถอดเสื้อและกระโปรงออกทันที
ราเชนมองเห็นความกลัวจากแววตาของนิลยาได้ รวมถึงร่างกายบอบบางที่กําลังสั่นเทานั่นก็ด้วย แต่เขากลับมองเธอด้วยความเฉยชา กระทั่งนิลยาถอด
เสื้อและกระโปรงพ้นไปจากตัว เรือนร่างกึ่งเปลือยของนิลยานั้นชวนมองไม่น้อย แต่ราเชนก็จําต้องใจแข็ง “สองแสนสําหรับบราเซียกับบิกินี่” เอ่ยจบ
ราเชนก็โยนเงินลงไปบนโต๊ะตรงหน้านิลยา เธอยืนกําหมัดเล็กๆ ของตัวเองไว้แน่น พร้อมพยายามหยุดนํ้าตาที่ค่อยๆ เอ่อออกมา นิลยากัดฟันไว้แน่น จาก
นั้นก็ปลดสายบราเซียออกจากหัวไหล่ข้างซ้ายก่อนตามด้วยข้างขวา แต่จังหวะที่เธอเอื้อมมือไปด้านหลังเพื่อปลดตะขอ ราเชนกลับทนดูไม่ไหวเสียเอง
“หยุด พอแค่นั้นแหละ” “แต่ฉันอยากได้เงินเพิ่ม ส่วนคุณก็พร้อมจะจ่ายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ” นิลยาเอ่ยถามเสียงสั่นพร้อมจ้องมองราเชนอย่างถือดี
ชายหนุ่มก้าวเพียงหนึ่งก้าวก็เข้ามาประชิดตัวนิลยาได้แล้ว ก่อนจะโยนเงินทั้งหมดในมือลงไปบนโซฟา แล้วล็อคใบหน้าของเธอไว้ด้วยมือหนาทั้งสอง
ข้าง จากนั้นก็บดขยี้จูบหนักๆ ลงไปบนริมฝีปากอิ่มของเธออย่างจาบจ้วง +++++++++++++++++++ ฝาก หวามรักเจ้าพ่อคาสิโน ผลงานจากนามปากกา
Miss sexy ด้วยนะคะ นามปากกานี้เน้นความเซ็กซี่ ร้อนแรง นอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังมีเรื่อง… รัญจวนรัก รัญจวนหลง ซ่านปรารถนา ที่รักของคนเถื่อน
มาเฟียทวงสิทธิ์รัก ซึ่งทั้ง 5 เรื่อง วางขายแบบ E-book แล้วเช่นกันค่ะ ขอบคุณมากค่ะ Miss sexy keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ, yuwadeep
ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง (ฉบับการ์ตูน) ภาณุ ตรัยเวช 2020 เรื่องเกี่ยวกับสาธารณรัฐไวมาร์ หรือประเทศเยอรมนีใน
ปัจจุบัน ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือ ก่อนอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ จะมีอํานาจ ชวนผู้อ่านมาดูกันว่า เหตุใดสังคม
ประชาธิปไตยในตอนนั้นจึงปล่อยให้ฮิตเลอร์มีอํานาจได้ เวอร์ชั่นนี้จะเล่าแบบการ์ตูนทําให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น
เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข โทคิโอะ โกะโด 2018
ปลาสายรุ้ง Marcus Pﬁster 2017
กลใจพรางรัก สิตางศุ์ 2017-07-27 ตามทฤษฎีแล้ว ‘กันตา’ คือผู้หญิงคนสุดท้ายใน ‘รายการผู้หญิงที่เขาควรจะให้ความสนใจ’ แต่เมื่อ ‘รัฐภาค จักราบวร
กุล’ ได้พบกับเธอในงานเลี้ยงดูตัว และเธอมาในฐานะต้อยตํ่าเพียงแค่ ‘สาวเสิร์ฟ’ ไม่มีทางและเป็นไปไม่ได้เลยที่หนุ่มหล่อรวยและรักอิสระอย่างเขา
จะถูกดึงดูดใจโดยสาวเสิร์ฟอย่างเธอ! แล้วทําไมเขาจึงพร้อมที่จะเสี่ยง... ด้วยการปลดเปลื้องระบบ ป้องกันหัวใจตนเองลงชั่วคราวเพื่อให้ได้เธอมา
ครอบครอง หรือว่าสาวเสิร์ฟคนสวยนอกสายตาคนนี้จะเป็นหายนะใหม่ให้กับชีวิตโสดของเขา! รัฐภาคคือประธานบริษัทและ ‘เจ้านายคนใหม่’ ของเธอหลังจาก
ที่ถูกไล่ออกจากงานมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง เขาดุดันและน่ากลัวมากกว่าที่พนักงานในออฟฟิศนินทากันเสียอีก ระมัดระวังตัวแจ สูงสง่าเหมือน
นายแบบ และคุกคามด้วยความเผด็จการ กันตาพยายามแล้วที่จะหลบเลี่ยงการเผชิญหน้ากับเขา แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่หล่อหลอมกันเป็นเขาคือสิ่งมอมเมา
ที่น่าลุ่มหลงอย่างร้ายกาจ หญิงสาวรู้ดีว่าเธอจะต้องอดทนและต่อต้านเขา แต่เจ้านายรูปหล่อก็คอยแต่จะทําให้หัวใจของเธอหวั่นไหวอยู่เรื่อย
“ทําไม หรือว่าบัวรังเกียจสัมผัสของพี่” “มันไม่ใช่อย่างนั้น” กันตาบอกได้ทันทีว่ามันไม่ใช่ เธอไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลย ตรงกันข้ามเธอหวั่น
ไหวทุกครั้งเมื่อถูกเขาสัมผัสแตะต้อง และหัวใจเธอก็เต้นรัวทุกครั้งด้วย “แล้วมันอย่างไหน...ไหนลองบอกสิ” ริมฝีปากร้อนกระซิบถามอยู่ข้างหู ขณะ
ที่มือก็อยู่ไม่นิ่ง ซุกสอดลูบไล้ไปทั่วร่างนิ่ม “เราไม่ได้เป็นอะไรกัน ทําแบบนี้ไม่ได้” “ก็กําลังจะทําให้เป็นอยู่นี่ไง” keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, sitark
Prae Pittaya's English-Thai Encyclopaedic Dictionary Prae Pittaya. Lexicographical and Linguistic Staﬀs 1972
เศรษฐกิจการพนัน 2003 On the gambling business in Thailand.
Wiwat 1995
พืชกระท่อม 2019
ปรัชญาของซาร์ต ศักดิ์ บวร หลักปรัชญาของฌอง ปอล ซาร์ตเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักศึกษา นักวิชาการ นักปฏิวัติรวมไปถึงสาธารณชนทั่วไป ความนิยม
ในตัวเขาถือได้ว่าเป็นความนิยมที่ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อน สําหรับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นมาจากแนวคิดในการปฏิวัติ
ระบบการเมือง แต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะบทบาทของเขาในฐานะปากเสียงของลัทธิการดํารงอยู่ของตน ลัทธิซึ่งเชื่อว่า"ตนมีอิสระและรับผิดชอบต่อการกระ
ทําของตน" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, thanapong2716
tag
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ล่ามหัวใจบอดี้การ์ด ศิวารินทร์ “ญดา” ทนายสาวที่มีความสวยเป็นที่ถูกตาถูกใจ “มาเฟียดอน” เจ้าพ่อบ่อนคาสิโนผู้ทรงอิทธิพล เขาใช้เล่ห์เหลี่ยม
หลอกล่อจนพี่ชายของเธอต้องขายน้องสาวให้เป็นของเขาโดยไม่เต็มใจ ญดาถูกกักขังไว้ในกรงทองที่เพนท์เฮาส์หรู เพื่อรอวันเหมาะๆ ที่มาเฟียด
อนจัดการให้เธอเป็นผู้หญิงของเขา โดยมี “คิมหันต์” บอดี้การ์ดหนุ่มหล่อมาดดีคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิด แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมาย
มาเฟียดอนได้มอมยาญดาเพื่อมี 'คํ่าคืนแรก' ด้วยกัน แต่กลับกลายเป็นหนุ่มบอดี้การ์ดที่เป็นผู้ที่ได้เชยชมหญิงสาวของเจ้านายเสียเอง เมื่อตื่น
ขึ้นมา ทั้งคู่ถึงได้รู้ว่าตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวง หากมาเฟียดอนจับได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ทั้งญดาและคิมหันต์จะต้องโดนสังหารโหดอย่างแน่นอน
คิมหันต์จึงต้องพาเธอหนีไปซ่อนในเซฟเฮาส์ ปลายทางคือเกาะสวาทหาดสวรรค์ ที่นั่นกลายเป็นรังรักโรแมนติกที่ทั้งคู่ใช้เวลาร่วมกันอย่างหวานชื่น
ทะเลสีฟ้ากลายเป็นสีชมพู กับบทรักร้อนระอุที่กระทั่งทะเลยังต้องเดือดพล่าน พร้อมกันนั้น ญดาก็ได้ล่วงรู้ความลับบางอย่างว่า เขาไม่ได้เป็นแค่
บอดี้การ์ดเท่านั้น keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, Sivarin
กลลวงซ่อนตาย ฮิงาชิโนะ เคโงะ (Keigo Higashino) เกิดการฆาตกรรม ณ ริมแม่นํ้าคิวเอโดะ ใบหน้าของผู้ตายถูกทุบจนเละ ลายนิ้วมือถูกเผาไม่เหลือรอย
ตํารวจไม่สามารถสืบได้ว่าผู้ตายเป็นใครหากไม่มีลายนิ้วมือที่รถจักรยาน นักสืบคุซานางิจะจํานนต่อหลักฐานและคําให้การต่างๆ ที่ฆาตกรถวายพานมา
ให้หรือไม่...
พนันพื้นบ้าน กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ 2014
ท่านประธานซาตาน (ซีรีส์ชุด ภรรยาท่านประธาน ลําดับที่ 1) กัณฑ์กนิษฐ์ 2020-09-03 " ความเข้าใจผิดเป็นเหตุให้ กาเนส เดอ ฟิลาฟลองซ์ ตัดขาดความ
สัมพันธ์กับ คาริตา เพียงพบรัก จากคนรักจึงกลายเป็นแค่อดีตคนรัก... กฎของแฟนเก่าคือการเพิกเฉยต่อกันไม่ใช่หรอกหรือ กาเนสบอกเลิกเธอ หยิบยื่น
ความเจ็บชํ้าให้เธอ แต่กลับไม่ยอมตัดขาดจากชีวิตของเธอ ความเจ็บชํ้ายังไม่ทันเจือจาง เขาก็หวนคืนกลับมา… หึง! หวง! แสดงความเป็นเจ้าของ!
กระชากเธอกลับคืนสู่อ้อมแขนไร้หัวใจของเขาอย่างไม่ปรานี! “มีอะไร” อาการออดอ้อนแบบนี้ กาเนสไม่คุ้นเคย คาริตาไม่เคยอ้อนเขาเลย เธอเป็นคนรัก
ที่แทบจะเรียกได้ว่าไร้ปากเสียง หญิงสาวทําตัวเหมือนเงามากกว่า พยายามที่จะทําให้ตัวเองโปร่งแสงมากที่สุดเมื่อใกล้ชิดเขา จนกาเนสหงุดหง
ิดว่าเธอต้องการเขาจริงหรือเปล่า “เพราะฉันเจ็บปวดค่ะ” “เจ็บปวด?” “ค่ะ การที่คุณเดินออกไปจากชีวิตฉัน ทําให้ฉันเจ็บปวด ฉันต้องทํางานเยอะๆ
เพื่อไม่ให้ตัวเองมีเวลาว่างสําหรับความเจ็บปวดค่ะ” กาเนสแตะนิ้วลงบนพวงแก้มแดงปลั่ง ชายหนุ่มเกลี่ยนิ้วกับแก้มเธอเบาๆ คาริตาเขินอายอย่าง
น่ารัก เมื่อพยายามจะสื่อความรู้สึกของตัวเอง “ฉันไม่รู้จะทํายังไงถึงจะรับมือกับความรู้สึกเคว้งคว้างที่เกิดขึ้นได้ ฉันไม่เคยต้องเจอกับ
ความรู้สึกแบบนี้มาก่อน ฉันก็เลยเลือกที่จะทํางานให้มากที่สุดค่ะ” “ทํางานจนนํ้าหนักลด?” “ฉันไม่ค่อยหิวค่ะ แต่ฉันก็พยายามกิน แต่ก็ยังกินได้
น้อย ฉันก็เลยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ร่างกายของฉันทรุดโทรม” “เป็นผู้หญิงที่โง่ชะมัด” “ค่ะ ฉันโง่จริงๆ”
************************************************************ ซีรีส์ชุด ภรรยาท่านประธาน ผลงานโดย กัณฑ์กนิษฐ์ มีทั้งหมด 3 เรื่อง คือ 1.ท่านประธานซาตา
น โดย กัณฑ์กนิษฐ์ 2.ท่านประธานอสูร โดย กัณฑ์กนิษฐ์ 3.ท่านประธานมาเฟีย โดย กัณฑ์กนิษฐ์" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts,
หนังสือ, lightoﬂove
นําให้ชนะ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน และ ไมเคิล มอริตซ์ 2016 Leading หรือ นําให้ชนะ หนังสือเล่มใหม่ของเซอร์อเล็กซ์ เผยเคล็ดลับต่างๆ ที่ทําให้เส้น
ทางการทํางานของยอดผู้จัดการทีมคนนี้ประสบความสําเร็จได้อย่างน่าทึ่ง ยากจะหาใครเทียบได้ นําให้ชนะ นําเสนอทักษะสําคัญที่เซอร์อเล็กซ์ให้
ความสําคัญอย่างยิ่งยวด ทั้งหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสไตล์การคุมทีมของเซอร์อเล็กซ์โดยตรง ได้แก่ เรื่องวินัย การควบคุม การทํางานเป็นทีม และ
การสร้างแรงจูงใจ อีกทั้งยังนําเสนอหัวข้ออื่นๆ ที่มีความสําคัญไม่แพ้กัน ได้แก่ การมอบหมายงานให้ผู้อื่น การวิเคราะห์ข้อมูล และการรับมือกับ
ความล้มเหลว นําให้ชนะ คือผลงานที่เซอร์อเล็กซ์ เขียนร่วมกับเซอร์ไมเคิล มอริตซ์ นักลงทุนมากฝีมือ ทั้งสองรู้จักกันมายาวนาน หนังสือเล่มนี้
อัดแน่นด้วยมุมมองอันลึกซึ้ง ข้อคิด อารมณ์ขัน และความตรงไปตรงมา แม้ภายในเล่มจะหนีไม่พ้นเรื่องราวและความสําเร็จในวงการฟุตบอล แต่ไม่ว่าใคร
ก็สามารถนําบทเรียนต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ อาจารย์ หรือทํางานเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็ตาม หนังสือ นําให้ชนะ
เล่มนี้จะช่วยให้คุณเป็นผู้นําได้ดีมากยิ่งขึ้น
LEAN ผู้ประกอบการยุคใหม่ จากก้าวเล็กๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจ วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ และคณะ 2018-09-01 LEAN ผู้ประกอบการยุคใหม่ จาก
ก้าวเล็กๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจ เปลี่ยนธุรกิจธรรมดาเป็นยักษ์ใหญ่ ISBN 9786164781139 ราคาปก 295 บาท · หนังสือเล่มนี้มี QR Code ตอบ
สนองนโยบาย Thailand 4.0 ให้ศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมตลอดทั้งเล่มมากกว่า 37 อัน และก้าวต่อไปด้วยทรัพยากรต่างๆ ในเล่ม เพื่อศึกษาเพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่องด้วยตัวเอง · มีรายการเพื่อนําทางมากกว่า 150 รายการ ทําทีละขั้นตอน ย่อยๆ อย่างชัดเจน เสมือนพี่เลี้ยงธุรกิจตลอดเส้นทาง · ภาพประกอบ
มากกว่า 60 ภาพ พร้อมกรณีศึกษาจากทั้งภายในและต่างประเทศมากกว่า 40 กรณี · นักเขียนกว่า 9 ท่าน ผู้มากประสบการณ์ จากหลายธุรกิจที่จะมอบมุมมอง
ต่างๆ ในการทําธุรกิจในหลากหลายมิติ สร้างธุรกิจเริ่มต้นใหม่จนถึง 100 ล้าน ไม่ใช่เรื่องยาก 1 เรียนรู้ (Learning) · สร้างแรงขับเคลื่อนด้วยฝัน
(LEANspiration) · ธุรกิจเริ่มต้นใหม่แบบลีน (LEAN Startup) · สุดยอด 5 หลักการธุรกิจเริ่มต้นใหม่แบบลีน · (LEAN Startup 5 Principles) · จากกระแสสู่ไอ
เดีย (Customer - Problem ﬁt) · ออกไปหาลูกค้า (Get Out of the Building: GOOB) · ผืนผ้าใบแบบจําลองธุรกิจ (Business Model Canvas) 2 สร้าง (Build) · ผืน
ผ้าใบแบบลีน (LEAN Canvas) · การออกแบบนวัตกรรมแบบลีน (LEAN Innovation Design) · จากแก้ปัญหา สู่เหมาะกับตลาด (Product-Marketing ﬁt) · ผลิตภัณฑ์ที่
พอใช้การได้ (LEAN MVP) · ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานให้ลีน (LEAN UX · แนวทางการสร้างต้นแบบแบบลีน (LEAN Prototype) 3 วัดผล (Measure) · ป่วนตลาด
(LEAN Disrupt) · มาตรวัดปังๆ แบบลีน (LEAN Metrics) · เคล็ดวิชาลากลูกค้าเข้ามาเพื่อเพิ่มยอดขาย (LEAN Traction) · เปลี่ยนทิศ (Pivot) · ไปต่อแบบลีน
(Running LEAN) · เกมสําหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ (Startup game) · สนุกสนานกับลีน (Playing LEAN) 4 ขยายสเกล (Scale) · เครื่องมือและวิธีในการสร้าง
ธุรกิจแบบใหม่ (LEAN LaunchPad) · เครือข่ายผู้ประกอบการระดับโลก · (Global Entrepreneurship Network: GEN) · ถ้วยรางวัลธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative
Business Cup: CBC) · การหาแหล่งเงินทุน (Fueling Venture) · ล่อเหยื่อมาติดกับเพื่อคว้าเพียงโอกาสเดียว (HooK and Pitching) · ขยายสเกลด้วย
PLATFORMS (Platforms Scaling) · สังคมแห่งการเรียนรู้แบบลีน (LEANxACADEMY) ติดตามพูดคุยเพิ่มเติมได้อีก fb.me/L6SSCOR
ข้อมูลอาชีพ Sučhanyā Sirichai 2006
เสน่ห์นางมาร นิราอร หล่อนแรง…เขายิ่งแรง…หล่อนร้าย…แต่เขาร้ายกว่า! บลินดาจะทําอย่างไรให้ชายหนุ่มที่หมายตาเข้ามาสยบ ซบอกอวบๆ ของหล่อน
เพียงผู้เดียว รพี เมินเสียเถอะผู้หญิงเอาแต่ใจไร้สาระ…เพราะคนอย่างเขาไม่มีวันเสียเวลากับผู้หญิงเปรี้ยวซ่าอย่างหล่อนเด็ดขาด! บลินดา วิ
สุทธิศักดิ์ สาวสวยเซ็กซ์ เอ็กซ์ อึ๋ม คุณหนูสุดไฮโซหรูเริด จอมวีน ลูกสาวคนเดียวของนักธุรกิจใหญ่ เอาแต่ใจตัวเองอย่างร้ายมีแต่คนเอาใจแต่
กลับมาหลงรักผู้ชายสุดทึ่มปากเสีย โลโซ บ้านนอกที่เอาใจใครไม่เป็น! ที่สําคัญไม่เคยชายตาแลมองหล่อนสักครั้ง! แต่คนอย่างคุณหนูบลินดาไม่มีทาง
ยอมแพ้คนแข็งๆ ที่แสนจะร้อนแรงอย่างรพี หล่อนจะงัดทุกกระบวนท่ามาหลอกล่อเขาให้หลงรัก ด้วยมารยาหญิงร้อยเล่มเกวียนที่มี! รพี รัตนะไพรวัลย์
หนุ่มบ้านนอกแต่การศึกษาสูงจบจากสถาบันเดียวกับบลินดา คุณหนูจอมยุ่ง วุ่นวายและเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ หลังจากเรียนจบ เขากลับมาหมกตัวดําดินอยู่
ในถิ่นบ้านเกิด เขาชังผู้หญิงอย่างบลินดาที่ชอบยั่วให้ผู้ชายนํ้าลายไหล เขาชังพวกผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินที่ทําตัวไม่ติดดินอย่างหล่อน และ
ไม่มีทางที่จะสนใจผู้หญิงไร้สาระอย่างบลินดาเด็ดขาด เพราะสําหรับเขา หล่อนคือนางมารร้ายคอยล่าและพร่าพลาญหัวใจผู้ชายก่อนขยี้ลงจมฝ่าเท้า!
แต่ไม่มีทางเสียหละ ที่เขาจะหลงใหลผู้หญิงที่สวยแต่รูปจูบไม่หอมอย่างบลินดา! ทว่ายิ่งรพีแสดงท่าทีไม่แยแสมากเท่าใด สาวสวยที่มีแต่คนยอมสยบ
อย่างบลินดากําลังรู้สึกถูกหยาม และด้วยความรู้สึกเร้นลึกที่มีต่อเขามาเนิ่นนาน ทําให้หญิงสาววางแผนอย่างแยบยล เพื่อพาตนเองเข้าไปใกล้ชิด
เขามากกว่าเดิม! และเมื่อรพีต้องเสียท่าให้กับผู้หญิงที่เขาพยายามบอกตนเองนักหนาว่าเกลียดยิ่งกว่าไส้เดือนดินซึ่งเขาเห็นว่าน่ารักกว่าหล่อน
มากมาย เขาจะทําอย่างไร ปฏิเสธการรับผิดชอบอย่างสิ้นเยื่อใย หรือจําใจรับหล่อนเป็นภรรยา! ขอฝากเสน่ห์นางมาร ฉบับปรับปรุงด้วยนะคะ keyword: นิ
ยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, niraon
เพื่อนผมเป็นหนุมาน ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 2020-04-23 เด็กชายโปเฝ้าอธิษฐานขอให้เจอพญาลิงเผือกหนุมานจากเรื่องรามเกียรติ์ตัวจริง วันหนึ่ง ลิง
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เผือกลึกลับปรากฏขึ้น โปเชื่อว่ามันเป็นหนุมาน เขาจึงพาไปอวดเพื่อนๆ แต่เจมส์และเพื่อนคนอื่น ๆ ไม่เชื่อ แถมยังเจมส์แกล้งลิงตัวนั้นด้วย โปพา
มันหนีไป และเริ่มคิดว่ามันอาจไม่ใช่หนุมาน ต่อมาเจมส์ไปติดบนต้นไม้ โปจึงปีนไปช่วย แต่กิ่งไม้เกิดหัก ลิงตัวนั้นจึงยืดหางยาว ๆ ไปรับทั้งสอง
ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทันใดพระพายพ่อของหนุมานก็ปรากฏขึ้นและบอกเด็ก ๆ ว่าลิงตัวนี้คือหนุมานที่ประสบอุบัติเหตุจนความจําเสื่อม พระพายขอบใจ
พวกเด็ก ๆ แล้วพาหนุมานกลับไป โดยสัญญาว่าจะพาหนุมานมาเยี่ยมพวกเขาอีกแน่นอน
นวัตกรรมสุดลํ้าจากอิสราเอล : Thou Shalt Innovate Avi Yorisch 2020-03-19 เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากดินแดนแห่งนี้ไม่เพียงช่วย
ฟื้นฟูโลก แต่ยังช่วยชีวิตผู้คนนับพันล้านทั่วโลกด้วย เช่น ระบบชลประทานนํ้าหยดที่ทําให้พืชเติบโตได้ในทะเลทราย เมล็ดพันธุ์พืชที่ยังใช้เพาะ
ปลูกได้แม้เวลาผ่านไปนับสิบปี การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ผ้าพันแผลที่ห้ามเลือดได้ มอเตอร์ไซค์กู้ชีพฉุกเฉิน กล้องแคปซูลขนาดจิ๋วส่องตรวจ
ลําไส้ แม้แต่การใช้กัญชาในทางการแพทย์ก็ได้ริเริ่มใช้มาเกือบสามสิบปีแล้ว ณ ดินแดนแห่งนี้ หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวของนวัตกรรมสําคัญ
ๆ ของโลก และเบื้องหลังความสําเร็จเหล่านั้น ให้แรงบันดาลใจและชวนให้เราเปิดใจกว้างแล้วใช้พลังล้นเหลือที่เรามีช่วยโลก
สายใยสวาทมาเฟีย แวววิวาห์ 2017-04-24 เธอคือทายาทของเจ้าพ่อมาเฟียผู้ยิ่งใหญ่แห่งอิตาลี ‘ดาวิกา’ จึงไม่สามารถเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เธอ
ต้องการได้ เพื่อความมั่นคงของตระกูล เธอจึงต้องกัดฟันหมั้นหมายกับลีโอ ทายาทของตระกูลโนเชริโน่ อย่างไม่มีทางเลือก การบีบบังคับคือสิ่งที่
เธอเกลียดชัง! เธอจึงเลือกแหกกฎการเป็นคุณหนูดาวิกาด้วยการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ บอดี้การ์ดหนุ่มเจ้าเสน่ห์อย่าง ‘เอริโก้ โตริโน’! ที่
เสี่ยงชีวิตช่วยเหลือเธอไว้ ทว่า... เมื่อความจริงปรากฏขึ้น พร้อมกับความทรงจําต่าง ๆ ก็นําความเจ็บปวดมาสู่หญิงสาวมากมาย ด้วยว่าบอดี้การ์ด
เจ้าเสน่ห์ที่เธอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยคือ อดีตคนรักของเธอ และที่สําคัญ เอริโก้คือพี่ชายของคู่หมั้นเธอเอง! keyword: นิยาย, นิยายไทย,
Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, weddinglovenovel
นิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 447 กรกฏาคม 2559 สํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน
ขายภาพออนไลน์รวยได้ไม่ยาก เกียรติพงษ์ บุญจิตร มือใหม่ ไม่รู้เรื่องมาก่อน ใช้สมาร์ทโฟนถ่าย ก็ขายได้ ถ่ายรูปมาอย่างสวย แค่ไว้โพสอวดเพื่อน
มันไม่ได้อะไร มาทําตามหนังสือเล่มนี้ โพสต์ขายออนไลน์อย่างมีเทคนิค สร้างรายได้เป็บกอบเป็นกํากันดีกว่า keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel,
Thai ebook, hytexts, หนังสือ, idcpremier
Psychic ปริศนาลับ สัมผัสวิญญาณ เล่ม 1 เฟิงหลิวซูไต / ปราณหยก 2021-10-15 "หลังจาก ‘ฟั่นจยาหลัว’ ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร เพราะเขาโพสต์เตือน
เพื่อนร่วมวงไม่ให้ขึ้นไปที่สูง ราวกับล่วงรู้อนาคตว่าเพื่อนร่วมวงจะตกตึกลงมาตาย แต่ในเมื่อมีหลักฐานยืนยันที่อยู่ของเขา แม้แต่ตํารวจที่
มองว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัย ก็ไม่สามารถเอาผิดฟั่นจยาหลัวได้ ทว่าเรื่องไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้น เมื่อฟั่นจยาหลัวยังคงโพสต์เตือนว่าจะมี
เหยื่อคนที่สอง คนที่สาม... ‘จวงเจิน’ นายตํารวจหนุ่มที่สงสัยฟั่นจยาหลัวอยู่เป็นทุนเดิม ได้ถึงคราวหัวหมุนเมื่อเห็นคําเตือนแบบเดิมซํ้าๆ และ
เบาะแสที่มีก็ยังไม่คืบหน้า แต่เขาจะต้องปกป้องเหยื่อรายต่อไปให้ได้ แม้จะไม่รู้ชื่อ... หรือแม้กระทั่งไม่รู้ว่าใครคือฆาตกรตัวจริงก็ตาม"
keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaieverypub
มฤตยูสีขาว Ken Follett 2013 หายนะกําลังจะเกิดขึ้นในคืนแห่งความสุข! ไวรัสที่อัตราการรอดชีวิตเท่ากับศูนย์ทําให้แอนโทเนีย แกลโล อดีตตํารวจ
หญิงผู้ทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้บริษัทเจ้าของไวรัสต้องสละคืนคริสต์มาสของเธอมารับมือกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ ไม่ใช่เพียงเพื่อรักษา
หน้าที่...แต่เพื่อปกป้องคนที่เธอรักและมวลมนุษยชาติ
ศาสตร์การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ รุ่งฤดี แผลงศร 2017
Necromancer เล่ม 2 Fe-PinK 2019-12-06 จู่ ๆ เด็กหนุ่มวัย 17 ผู้แสนจะเอื่อยเฉื่อย ที่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมและมีเพื่อนน้อยนิด ก็ถูกเซเฮล
เนโครแมนเซอร์จอมโหดทําสัญญาทาส แถมยังจับฝึกวิชาบรรดามีที่เกี่ยวกับวิญญาณ ทั้งที่เขาเองเป็นคนกลัวผีเข้าขั้นหวาดระแวง ด้วยเหตุผลที่เก
รย์ไม่อาจปฏิเสธได้เลย เมื่อเซเฮลทวงบุญคุณที่ดึงวิญญาณเขากลับร่าง แต่มันจะไม่พิลึกไปหน่อยเหรอ ที่เนโครแมนเซอร์จะมาอยู่ร่วมห้องกับเขา
เพื่อการฝึกอันเข้มข้นโดยที่มีเขาเป็นทาสรับใช้!! keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, cloverbook
วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 Wičhān Phānit 2012 On development of educational system in Thailand by implementing learning by
doing method and inquiry-based learning.
I's ไอส์ เล่ม 12 (จบ) Masakazu Katsura เซโตะ อิจิทากะ เด็กนักเรียนมัธยมที่ขี้อายเวลาเข้าหาเพศตรงข้าม ชอบทําอะไรตรงข้ามกับที่ตัวเองคิด และจะ
มานั่งนึกเสียใจทีหลัง แอบชอบ อิโอริ มาตลอด แต่ไม่กล้าพูด แต่วันหนึ่งถูกเข้าใจผิดเนื่องด้วยมีวัยรุ่นอันธพาลได้กล่าวถึงเรื่องด้านลบที่

tag

2/2

อิโอริได้ไปถ่ายแบบ แล้วยังต้องมาทํางานร่วมกัน ขณะที่ทั้งสองเริ่มที่จะยอมรับซึ่งกันและกัน อากิบะ อิตซึกิ ก็ได้เข้ามาในชีวิตเพื่อทําตาม
คําสัญญาที่ได้ทําไว้กับอิจิทากะว่า จะแต่งงานกัน (ตัวละครหลักในเรื่อง ชื่อจะขึ้นด้วยตัวอักษร I) เป็นการ์ตูนเกี่ยวกับความรัก ตลก แกมทะลึ่ง
เล็กน้อย
เสน่หาลาสเวกัส แก้วอักษรา 2021-08-24 เนวิกา เปรียบเสมือนเจ้าหญิงบนหอคอยสูง เป็นของต้องห้ามที่ใครก็ไม่มีสิทธิ์แตะต้องเพราะเธอคือผู้หญิง
ของมาเฟีย! มาร์ส ลูเฟ่น เจ้าหน้าที่หนุ่มแห่งหน่วยซีไอเอได้รับภารกิจลับให้ติดตามเธอไปทุกแห่งหนเพื่อสืบข้อมูลบางอย่าง จนกระทั่งคํ่าคืน
หนึ่งในฟูมูนปาร์ตี้นําพาเธอและเขาให้มาแนบชิดสนิทสนมแบบวันไนท์สแตน! มิหนําซํ้าเขายังเป็นผู้ชายคนแรกของเธอ! คืนนั้นเพียงคืนเดียวเปลี่ยน
ทุกสิ่งจากหน้ามือกลายเป็นหลังมือ มันคือความอัปยศที่แสนชิงชัง เนวิกาจึงพยายามหลบหนีจากชายแปลกหน้ากลับไปหลบใต้ปีกมาเฟียหนุ่มแห่งลาสเวกัส
แต่ทว่าพระเจ้ากลับเล่นตลกกับชีวิตเธอโดยการหวี่ยงผู้ชายคนนั้นกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้ง! “ใจเย็นๆ น่า ผมไม่พาไปขายหรอก ตัวเล็กแค่นี้จะ
ขายได้สักเท่าไหร่กัน ผมก็แค่อยากพาเนยไปกินข้าวนอกเมืองก็เท่านั้น สายตาของไอ้อเล็กซ์จะได้สอดส่องมาไม่ถึง” “บ้าหรือไง ทําไมต้องกลัวด้วย
ฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขาสักหน่อย” “ไม่เป็นเหรอเนย ออกข่าวออกงานด้วยกันขนาดนั้นต่อให้ถามเด็กสิบขวบ เด็กมันยังรู้เลยว่าเนยกําลังคบกับมัน!
สะใจมากไหมที่พอเขี่ยผมทิ้งได้ปุ๊บก็มีมันมาแทนที่ปั๊บ” “อย่ามาดูถูกฉันนะมาร์ส! ฉันยอมรับว่าฉันกับคุณอเล็กซ์เปิดเผยสถานะต่อกันแต่นั่นก็
ยังไม่ถึงขั้นคบหาดูใจ เขาเป็นสุภาพบุรุษมากพอที่จะให้เกียรติและให้เวลาฉันได้ปรับตัว ไม่เหมือนคุณที่เอะอะก็ฉุดเอะอะก็คิดแต่จะทําเรื่อง
อย่างว่า ฉันขอบอกเลยว่าคุณเทียบคุณอเล็กซ์ไม่ติดแม้แต่ปลายก้อย!” “เออ ชื่นชมมันเข้าไป ชื่นชมผู้ชายคนอื่นต่อหน้าผัวตัวเองเข้าไป ระวังเถอะ
ชมเพลินๆ แล้วจะโดนจูบปิดปากไม่รู้ตัว!” หมายเหตุ: นิยายเก่านํามาลงใหม่ เคยตีพิมพ์กับสํานักพิมพ์วาเลนไทน์ ระหํ่ารักจอมมาร keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, kaewaksara
This is Marketing สร้างแบรนด์ให้ยิ่งใหญ่ ไม่จําเป็นต้องเอาใจทุกคน Seth Godin เขียน สักรินทร์ เพ็งประเดิม แปล 2018-01-01 "พื้นฐานการตลาดที่
ควรรู้และควรเข้าใจเพื่อสร้างกําไรให้ธุรกิจนั้นคืออะไร Seth Godin ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่มีชื่อเสียงระดับโลก นําเสนอพื้นฐานของการตลาด
ยุคใหม่ ที่ไม่ว่าโลกและเทคโนโลยีต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การเข้าใจพื้นฐานการตลาดที่ถูกต้องนี้เอง จะทําให้นักการตลาดสามารถพลิก
แพลงกลยุทธ์ หยิบจับเครื่องมือที่ถูกต้องเพื่อเอาชนะใจผู้บริโภค หนังสือเล่มนี้จะเล่าถึงรากฐานการตลาด ที่ไม่ใช่แค่การโฆษณาขายสินค้าเท่า
นั้น แต่ยังรวบรวมแนวคิด กรณีศึกษาจากบริษัทต่างๆ ทั่วโลก และ ‘กุญแจดอกสําคัญ’ที่จะเปิดประตูให้แบรนด์เติบโตอย่างยิ่งใหญ่และครองใจผู้คน"
keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaipub,แจ่มใส,jamsai
สกุลไทย 2006-08
คัมภีร์ห้าห่วง : วิถียอดซามูไร มิยาโมโต้ มุซาชิ ฉบับการ์ตูน มิยาโมโต้ มุซาชิ ประสบการณ์ใหม่ของการอ่าน หนังสือบริหารสไตล์กราฟิก โนเวล เข้า
ใจ สุดยอดแนวคิดระดับโลก อย่างรวดเร็ว พร้อมใช้ สําหรับคนรุ่นใหม่ นักธุรกิจ ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการหัวทันสมัย จากสุดยอดหนังสือธุรกิจที่
ต้องอ่านตลอดกาล ของ มุซาชิ เจ้าแห่งยุทธศาสตร์ผู้เก่งกาจผู้รู้จักจังหวะและความละเอียดอ่อนในการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ คัมภีร์ห้าห่วง คือ
บับทึกข้อสังเกตอันเฉียบคม กลั่นมาจากประสบการณ์ทั้งชีวิต อ่านไปเพียงไม่กี่หน้าก็รู้ได้ทันทีว่า ทําไมหนังสือเกี่ยวกับชีวิตและงานเขียนของ
มุซาชิจึงขายได้มากกว่า 100 ล้านเล่ม แนวคิดเรื่องยุทธศาสตร์ที่ยังทันสมัย นําเสนอในรูปแบบใหม่ ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งหน้าที่ การงา
น และชีวิต วิถียุทธศาสตร์จากประสบการณ์การรบตลอดชีวิตของซามูไรไร้พ่าย มิยาโมโต้ มุซาชิ กลั่นเป็นสุดยอดคัมภีร์ในรูปแบบการ์ตูนสีสวย เผย
วิสัยทัศน์การพิชิตคู่ต่อสู้ ซึ่งยังคงทันสมัยและตรงประเด็นใน 40 ปี ต่อมา เหมาะทั้งสําหรับสนามชีวิตและสนามธุรกิจ หนังสือเล่มนี้สอนว่า
ยุทธวิธียิ่งใหญ่กินขาดคําพูดบาดในหรือดาบปลายแหลม
เทียบท้าปฐพี เล่ม 1 (ปกใหม่) ชิงหลิงเยวี่ย / กระบี่หลงทิศ 2021-12-16 "ท่ามกลางกลียุค ข้างกระดานหมากที่เวิ้งว้างเพียงร้างรอ ณ ยอดเขาชังหมังม
ีอักษรสลักไว้ ‘หมากจนบนชังหมัง เว้นอาสน์ร้างว่างรอรา ฟ้าใหม่เหล่าผู้กล้า เทียบฤทธาชิงปฐพี’ ยอดบุรุษมากมายวาดหวังจะกําปฐพีไว้ในมือ ไม่ว่า
จะเป็น ‘เฮยเฟิงซี’ ผู้มีท่วงทีสูงส่ง กิตติศัพท์ลือเลื่อง เล่ห์กลลึกลํ้า ‘หวงเฉา’ ผู้อหังการ สูงศักดิ์และหยิ่งทะนง ‘เฟิงหลันซี’ ผู้เก็บคม
งําประกาย งามสง่าดุจกล้วยไม้ในหุบเขาลึก กระทั่งจอมยุทธ์หญิง ‘ไป๋เฟิงซี’ ที่ท่องเที่ยวยืนหยัดเพียงลําพังไปทั่วแดน ท่าทีผ่อนคลายไม่แยแส ยัง
ถูกม้วนเข้าไปสู่วังวนของการแย่งชิง ทว่ากระดานหมากบนยอดเขาต้องการเพียงสอง ยอดคนผู้ครองโลกหล้าต้องการเพียงหนึ่ง พวกเขาจะจบหมากกระดาน
สําคัญนี้อย่างไร ใครจะเป็นผู้เทียบฤทธาท้าชิงปฐพี และสุดท้ายใครจะเป็นผู้กุมผืนหล้าไว้ในฝ่ามือ!" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaipub
ตีแตก Niwēt Hēmwachirawarākō̜ n 1999 On stock exchange market of Thailand in present economic recessions period.
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