Tag/ฟรีเครดิต
As recognized, adventure as well as experience
nearly lesson, amusement, as well as understanding
can be gotten by just checking out a ebook
tag/ฟรีเครดิต also it is not directly done, you
could understand even more a propos this life,
just about the world.
We manage to pay for you this proper as without
difficulty as easy exaggeration to acquire those
all. We come up with the money for tag/ฟรีเครดิต
and numerous book collections from fictions to
scientific research in any way. in the course of
them is this tag/ฟรีเครดิต that can be your
partner.

ข่าวหุ้น วันพุธที่
22 เมษายน พ.ศ. 2563
กอง บก. หนังสือพิมพ์
ข่าวหุ้น ข่าวหุ้น
วันพุธที่ 22 เมษายน
พ.ศ.2563 keyword: นิ
ยาย, นิยายไทย, Thai
novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ,
kaohoon
สกุลไทย 1995
หอมกลิ่นความรัก
VIOLET RAIN 2020-01-29
tag

"จอมเป็นสถาปนิก
ผู้รับผิดชอบการรี
โนเวตเรือนโบราณริม
แม่นํ้าปิง ที่นั่น
เขาพบหีบไม้อัดแน่น
ไปด้วยรูปวาดเก่าๆ
ซึ่งดูคุ้นตาอย่าง
น่าประหลาด ถึงจะ
นึกสงสัยแต่จอมก็
ไม่มีเวลากับเรื่อง
พวกนั้นมากนัก เขา
ต้องกลับกรุงเทพฯ
ชั่วคราวเพื่อไปรับ
คนรักซึ่งเพิ่งเรียน
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จบกลับมา จอมเฝ้า
นับวันที่จะได้พบ
กับแฟนหนุ่มมาตลอด
หลังต้องห่างกันนาน
หลายปี เพื่อจะพบ
ว่าอีกฝ่ายกําลังจะ
แต่งงานกับผู้หญิงคน
หนึ่งที่ดูเหมาะสม
กันดี... แม้ลึกๆ
ในใจอยากได้คําอธิ
บาย แต่ในเมื่ออีก
ฝ่ายเลือกแล้ว จอมก็
จะรับมันไว้ เขา
เดินทางกลับเชียงใหม่
ทันที แต่ความเสียใจ
กลับนําไปสู่
เหตุการณ์ไม่คาดคิด
ขณะที่รถของเขา
กําลังจมดิ่งลงสู่
ก้นแม่นํ้า ท่ามกลาง
ความมืดมิดอันเย็น
เยียบ จอมได้กลิ่น
ดอกลั่นทมหอมจรุงมา
กับสายนํ้า และแว่ว
เสียงทุ้มเจือความ
อ่อนหวานที่เอ่ย
คําหนักแน่น ‘พ่อจอม
...’" keyword: นิ
ยาย, นิยายไทย, Thai
novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ,
jamsaieverypub
คนในห้ามออก คนนอก
สาบสูญ Park Jiseol /
tag

วิภาพร พูลสวัสดิ์
"ยุนย็องฮย็อก ห้อง
203 สถานะ : นักศึกษา
ชั้นปีสาม เอก
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หลังฟื้นจากอาการเมา
ค้าง เขาจึงพบว่า
ประตูห้องเปิดไม่ออก
และไม่มีสัญญาณโทร
ศัพท์ ไม่มีอินเตอร์
เน็ต ไม่มีความช่วย
เหลือ เขากําลังถูก
ขังอยู่ในห้องตัวเอ
ง! ฮันซึลกี ห้อง 209
สถานะ : พนักงานรักษา
ความปลอดภัย กําลัง
หงุดหงิดอย่างมากที่
ไม่ว่าจะทุบหรือเตะ
ประตูบ้านี่ก็ไม่
ยอมเปิดสักที ทว่า
ลึกๆ เขากลับยิ่ง
หวั่นใจ เพราะไม่ว่า
จะผ่านไปนานแค่ไหน
เวลาก็เหมือนจะหยุด
นิ่งอยู่กับที่! มุ
นมินจ็อง ห้อง 303
สถานะ : คอลเซ็นเตอร์
กะกลางคืน ไม่ว่าจะ
ร้องตะโกนอย่างไรก็
ไร้เสียงตอบรับ
คล้ายว่าทั้งโลก
เหลือเพียงเธอ หลัง
จากร้องไห้ ท้อแท้
สิ้นหวังที่จะออกไป
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จากห้อง เธอจึงเริ่ม
นึกถึงผู้คนที่เคย
ผ่านเข้ามาในชีวิต
เมื่อนั้น...ประตู
พลันเปิดออก และนั่น
คือจุดเริ่มต้นของ
เหตุการณ์น่าสะพรึง
กลัวไม่รู้จบ เพราะ
แม้แต่ความตายก็
ไม่ใช่ทางออกสําหรับ
ที่นี่!" keyword: นิ
ยาย, นิยายไทย, Thai
novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ,
jamsaipub
ของไม่กินรู้เน่า
ของไม่เล่ารู้ลืม
1998 Modern Thai
proverbs satiring
present social structure
of Thailand.
วิถีสร้างการเรียน
รู้เพื่อศิษย์ ใน
ศตวรรษที่ 21 Wičhān
Phānit 2012 On
development of
educational system in
Thailand by implementing
learning by doing method
and inquiry-based
learning.
AGE OF CORONA | พังเรน
เจอร์ ชี้ดาบ / พัง
เรนเจอร์ หนังสือที่
tag

ว่าด้วยความพัง! ของ
คนที่ชีวิตปกติก็
พังอยู่แล้ว อย่าง
เหล่าพังเรนเจอร์
ที่ครั้งนี้จะมา
ด้วยความพินาศ จาก
วิกฤตการณ์ COVID19
ผ่านเรื่องเล่าวิกฤต
จากทั่วมุมโลก ไม่
ว่าจะจากอังกฤษ
อเมริกา โปแลนด์
เนปาล หรือที่ชิบหาย
อยู่แล้วในประเทศไทย
ร้อยเรียงไปกับ
เรื่องราวการกระ
เสือกไปต่อของสํานัก
พิมพ์ที่กําลังจะ
เจ๊ง เปรียบดั่งจารึก
ว่าครั้งหนึ่ง เรา
ผ่านความวอดวายนี้มา
ด้วยกัน keyword: นิ
ยาย, นิยายไทย, Thai
novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ,
chidahp
ฤทธิ์รักรอนใจ มนต์
จันทร์ 2020-05-08 “ขอ
ร้อง.. คืนลูกให้
พี่เถอะนะ” สองมือ
พนมขึ้น ก่อนที่อธิ
วรรธน์จะก้มลงกราบ
ที่ตักของหญิงสาว
นํ้าตาลูกผู้ชายหลั่ง
รินออกมาเป็นสาย
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หัวอกของหญิงสาวสั่น
สะท้าน มันเจ็บปวด
และทรมานไม่แตกต่าง
จากเขา “อย่าใช้
นํ้าตาของพี่มาบีบ
บังคับเบลล์ เพราะ
ครั้งหนึ่งเบลล์เคย
ใช้มันอ้อนวอนให้พี่
หยุดที่เบลล์ นักศึกษา
มหา’ ลัย ยอมทอดกาย
ให้นายแพทย์หนุ่ม
เธอไม่ได้ต้องการ
ทรัพย์สินหรือเงินทอง
หากแต่ต้องการเพียง
หัวใจรักที่ซื่อสัตย์
และภักดีจากเขา แต่
สิ่งที่ผู้หญิงโง่
เง่าคนนั้นได้รับ
มันคือความเจ็บปวด
แสนสาหัส ในวันที่
เบลล์เดินตากฝนกลับ
หอ ในวันที่
เบลล์ต้องแบกความ
เสียใจกลับไปหาแม่
ที่จังหวัด และใน
วันที่ครอบครัวของ
เบลล์ต้องถูกตราหน้า
ว่ามีลูกสาวไม่รัก
ดี ท้องไม่มีพ่อ พ
ี่ไปอยู่ไหน พี่อยู่
กับใคร อยู่กับ
เบลล์หรือเปล่า ก็ไม่
.. ตอนนั้นชีวิตพี่
โคตรมีความสุข แต่
tag

เบลล์ทุกข์และเจ็บปวด
แทบปางตาย ในวันนี้
วันที่พี่ไม่เหลือ
ใคร พี่กลับจะมา
แย่งหัวใจและความสุข
ไปจากอกเบลล์” ต่าง
ฝ่ายต่างไม่มีใคร
ปริปากพูดอะไร ทั้ง
คู่ปล่อยให้สายธาร
ที่รินไหล ฟ้องว่า
ข้างในมันกําลัง
รู้สึกอะไรอยู่ ไม่มี
ใครมีความสุขกับ
สิ่งที่เกิดขึ้น ทุก
คนต่างแบกรับความ
ทุกข์ “ฮึก! ฮือๆ
ปล่อยเบลล์กับลูกไป
เถอะนะคะ ลืมพวกเรา
ซะ แล้วไปเริ่มต้น
ใหม่ เบลล์เชื่อว่า
ผู้ชายที่เพียบพร้อม
อย่างพี่ หาผู้หญิง
ดีๆ สักคนมาสร้าง
ครอบครัวด้วยได้ไม่
ยาก อย่าบีบคั้นให้
กันและกันเจ็บปวด
อยู่อย่างนี้เลย”
เธอเอ่ยทั้งนํ้าตา
คนมองร้าวรอนจนแทบ
ใจสลาย หากว่าย้อน
คืนกลับไปได้ เขาจะ
ไม่ทําลายหัวใจ
บริสุทธิ์ของผู้หญิง
ที่ชื่อนีรนารา หาก
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แต่กาลเวลามีแต่
เดินไปข้างหน้า ไม่
สามารถย้อนคืน อดีต
อันเลวร้าย ไม่มีใคร
สามารถกลับไปแก้ไข
ได้ ปัจจุบันเท่านั้น
ที่เป็นตัวกําหนด
อนาคตว่าจะเป็นเช่น
ไร และตอนนี้.. นี
รนาราขอให้เขาเดิน
ออกจากชีวิตเจ้า
หล่อน พร้อมทั้งทิ้ง
ทุกอย่างเอาไว้ข้าง
หลัง ทิ้งแม้กระทั่ง
ความทรงจําเรื่อง
‘ลูก’ “พี่.. ขอโทษ
พี่ทําใจทิ้งเลือด
เนื้อเชื้อไขแล้ว
ทําเป็นไม่รู้ว่ามี
เขาไม่ได้จริงๆ
เบลล์รักลูกมากแค่
ไหน พี่เองก็ไม่แตก
ต่าง” ทุกอย่างบนโลก
ใบนี้ที่นีรนารา
เอ่ยปากขอ ถ้าหากว่า
เขาสามารถทําให้เจ้า
หล่อนได้ ผู้ชายคน
นี้ไม่ลังเลเลยที่
จะทํา ยกเว้นเพียงแค่
เรื่องเดียว.. “พี่
ไม่ได้รักลูกจริงๆ
หรอก พี่แค่ไม่มีใคร
” “อย่าดูถูกหัวใจพี่
” เรียวปากอิ่มแสยะ
tag

ยิ้ม “เบลล์ ‘ดูถูก’
ไงคะ ถ้าเวลานี้พี่
มีผู้หญิงล้อมหน้า
ล้อมหลังอย่างแต่
ก่อน พี่คงไม่
ต้องการเราสองคนแม่
ลูก อย่ามาทําตัวดี
เมื่อมันสายไป เพราะ
นอกจากจะไม่มีค่า
อะไร มันยังทําให้
พี่ดูน่าสมเพช”
++++++ บรรยากาศในช่วง
บ่ายปลายฤดูหนาวก้าว
เข้าสู่ฤดูร้อนของ
ประเทศไทย อากาศเย็น
สบายเสียจนคนเป็น
ยายนึกครึ้มพาหลาน
สาวเพียงคนเดียวออก
มาเที่ยวที่สวน
สาธารณะหน้าหมู่บ้าน
“ยายจ๋า” ดวงตาใส
แป๋วมองไปที่รถขาย
ไอติม “จ๋า ใบบัว
อยากกินเหรอคะ”
“อยากกินจ้า” ปาก
เล็กฉีกยิ้มแฉ่ง
“เดี๋ยวยายพาไปซื้อ”
วันวิสาจูงแขนหลาน
ไปที่รถขายไอติ
มซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก
จุดที่ทั้งคู่นั่ง
ปิกนิก “กินอะไรดี
แม่หนู” ลุงขายไอติ
มเอ่ยถามหนูน้อย “ไอ
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ติม” “มีหลายรสเลย
นะ ชอบกินอะไรล่ะ”
เด็กหญิงผู้ไม่รู้
ว่ารสชาติของไอติ
มมีอะไรบ้าง ได้แต่
จ้องตากับคุณลุง
ทว่าไม่ได้ตอบคําถาม
“ไอติมถังนี้เท่า
ไหร่ครับ” ทั้งสาม
หันไปมองผู้มาใหม่
ชายหนุ่มรูปร่างสูง
กํายํา หน้าตาท่าทางดู
ดีและมีภูมิฐานจน
สาวๆ ที่อยู่แถวนี้
แอบมองตามกันเป็น
แถว “หมายถึงทั้งถัง
เลยเหรอพ่อหนุ่ม”
อธิวรรธน์พยักหน้า
พลางส่งยิ้มให้คน
ถาม “ครับผม” “เหลือ
ให้แม่หนูคนนี้สัก
แท่งได้ไหมคุณ” คน
ขายนึกสงสารเด็กหญิง
ตาแป๋ว จึงขอไอติ
มชายหนุ่ม อธิวรรธ
น์ค่อยๆ หันไปมองหนู
น้อย วินาทีที่ดวงตา
ทั้งสองคู่ประสานกัน
ราวกับสายใยความ
ผูกพันแห่งสายเลือด
ได้หลอมรวมเป็นหนึ่ง
ความตื้นตันแน่นตื้อ
ในอก หัวใจเต้นระรัว
ราวกับมีกลองนับร้อย
tag

ตัวพร้อมกันตีรัว
อย่างไม่หยุดยั้ง
หัวใจคนเป็นพ่ออิ่ม
เอิบ มันสุขล้นเสีย
จนยากจะบรรยาย “หลาย
แท่งก็ได้ครับ ผม
ซื้อแจก” เป็นครั้ง
ที่สองที่เขาได้พบ
หน้าลูก ไม่สิ!
ครั้งที่สามต่างหาก
เล่า ครั้งแรกที่
ร้านกาแฟในโรงพยาบาล
ครั้งที่สอง.. ที่
งานแต่งของแพรไพลิน
ส่วนครั้งนี้พิเศษ
สุด เมื่อได้เห็น
หน้าลูก ราวกับโลก
ทั้งใบหยุดหมุน
ชีวิตสีเทาหม่นกลับ
กลายเป็นสีขาวนวล
สว่าง เห็นหนทางที่
จะพาตัวเองก้าวไป
สู่จุดหมาย “ใจดีจัง
คุณ ทําบุญวันเกิดเห
รอ” ลุงคนขายที่
ปกติจะเห็นคนใจดีมา
ซื้อไอติมแจกยกถัง
แบบนี้เนื่องในวาระ
โอกาสพิเศษ เช่น วัน
เกิด จึงเอ่ยถาม
เพราะคิดว่าชายหนุ่ม
ตรงหน้าเป็นหนึ่งใน
นั้น อธิวรรธน์ส่าย
หัวเป็นเชิงปฏิเสธ
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“เปล่าครับ” เขาหัน
ไปมอง 'ลูกสาว' “หนู
อยากได้แท่งไหนล่ะ”
นี่ควรจะเป็นประโยค
แรกที่พ่อพูดกับลูก
งั้นหรือ ช่างน่าขัน
นัก เขาไม่อยากจะ
เชื่อ “ไอติม” เด็ก
หญิงยังยืนยันคําเดิม
ด้วยไม่รู้ว่าไอติ
มมีรสชาติอะไรบ้าง
“งั้นเอาแท่งนี้ครับ
” อธิวรรธน์หยิบไอติ
มสีสวยซึ่งจําได้ว่า
‘แม่ของเด็กหญิงตรง
หน้า’ ชอบกินรสชาติ
นี้ “ขอบคุณ คุณลุง
สิคะใบบัว” คนเป็น
ยายบอกหลาน “ขอบคุณ
จ้า” ใบบัวยกมือไหว้
ปลื้มปริ่มยิ่งนัก
อธิวรรธน์รู้สึกว่า
ขอบตาของเขาผ่าว
ร้อน มันปีติเสียจน
แทบจะกลั้นนํ้าตาเอา
ไว้ไม่อยู่ “ไม่
เป็นไรครับ เดี๋ยวแกะ
ให้นะ” ซองที่ห่อ
หุ้มถูกแกะออก อธิ
วรรธน์นั่งย่อตัวลง
นั่งย่องๆ ตรงหน้า
ลูกสาว เขายื่นไอติ
มสีสวยไปตรงหน้า
“ใบบัว..” เสียง
tag

นุ่มทุ้มเอ่ยออกมา
ราวกับกําลังละเมอ
keyword: นิยาย, นิยาย
ไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ
, monchan
Sattrī sān 1991
คิดเล่นเห็นต่าง พ.
1 คํา ผกา 2012 รวมคม
ความคิดสไตล์เฟมินิ
สต์ฝีปากกล้าดุร้อน
ชําแหละทุกคําถาม
ชัดเจนทุกคําตอบกับ
ทุกปรากฏการณ์ที่เกิด
ขึ้นในสังคมไทยและ
ต่างประเทศ
Lōk nangsư̄1978
เทียบท้าปฐพี เล่ม 1
(ปกใหม่) ชิงหล
ิงเยวี่ย / กระบี่หลง
ทิศ 2021-12-16
"ท่ามกลางกลียุค ข้าง
กระดานหมากที่
เวิ้งว้างเพียงร้างรอ
ณ ยอดเขาชังหมังม
ีอักษรสลักไว้ ‘หมาก
จนบนชังหมัง เว้น
อาสน์ร้างว่างรอรา
ฟ้าใหม่เหล่าผู้กล้า
เทียบฤทธาชิงปฐพี’
ยอดบุรุษมากมายวาด
หวังจะกําปฐพีไว้ใน
มือ ไม่ว่าจะเป็น
‘เฮยเฟิงซี’ ผู้มี
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ท่วงทีสูงส่ง
กิตติศัพท์ลือเลื่อง
เล่ห์กลลึกลํ้า ‘หวง
เฉา’ ผู้อหังการ สูง
ศักดิ์และหยิ่งทะนง
‘เฟิงหลันซี’ ผู้
เก็บคมงําประกาย งาม
สง่าดุจกล้วยไม้ใน
หุบเขาลึก กระทั่งจอม
ยุทธ์หญิง ‘ไป๋เฟิงซี
’ ที่ท่องเที่ยวยืน
หยัดเพียงลําพังไป
ทั่วแดน ท่าทีผ่อน
คลายไม่แยแส ยังถูก
ม้วนเข้าไปสู่วังวน
ของการแย่งชิง ทว่า
กระดานหมากบนยอดเขา
ต้องการเพียงสอง ยอด
คนผู้ครองโลกหล้า
ต้องการเพียงหนึ่ง พ
วกเขาจะจบหมาก
กระดานสําคัญนี้อย่าง
ไร ใครจะเป็นผู้
เทียบฤทธาท้าชิงปฐพี
และสุดท้ายใครจะเป็น
ผู้กุมผืนหล้าไว้ใน
ฝ่ามือ!" keyword: นิ
ยาย, นิยายไทย, Thai
novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ,
jamsaipub
Phlō̜
i kǣm phet
2006-01-31
สยามรัฐสัปดาหวิจา
tag

รณ์ 2008
เนิร์ดคลั่ง แว้นผ่า
ทวีป เอเลี่ยนในซาน
ฟรานซิสโก ผมชื่อ
ท้อป เป็นเนิร์ด เป็น
ลูซเซอร์ เป็นคนที่
ไม่เคยทําอไรสําเร็จ
แต่วันหนึ่งเกิดคึก
ออกมาขี่มอเตอร์ไซค์
ลุยเดี่ยวข้ามทวีป
อเมริกา โดยไม่มีความ
รู้อะไรสักอย่าง
นอกจากบิดคันเร่ง
กับภาพฝัน ว่ามันจะ
เป็นการเดินทางที่
ยิ่งใหญ่ แต่ไปได้
ไม่ถึงไหน ก็เจอ
ความจริง ยังไม่ถึง
สิบชั่วโมงแรก รถก็
เสีย คืนที่หนึ่ง จบ
ด้วยการนอนข้างถนน.
.. keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel,
Thai ebook, hytexts,
หนังสือ, chidahp
ชายผู้เขียนหนังสือ
ได้ไม่เกินเจ็ดหน้า
พิชา รัตนานคร
เรื่องราวของชาย
หนุ่มคนหนึ่งเรียนจบ
มหาวิทยาลัยและตั้งใจ
ที่จะรับแต่งานฟรี
แลนซ์... นวนิยาย
เรื่องนี้ จะจุด
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ประกายให้เราได้
ตระหนักถึงการแสวงหา
ความเป็นอิสระอย่าง
เที่ยงแท้ ทั้งเรื่อง
งาน มิตรภาพ และ
ความรัก
หมดหนี้บัตรเครดิต
อชิตะ
เพาะภูมิการเงิน
กาญจนา หงษ์ทอง 2011
“เพาะภูมิการเงิน”
หนังสือที่บอกเล่า
ประสบการณ์ของคุณผู้
หญิงและคุณผู้ชายถึง
30 ชีวิต ที่มีทั้ง
ข้อสงสัยเรื่องการลง
ทุน และแผนการออม
แม้ลงมือปฎิบัติแล้ว
แต่ก็ประสบความ
สําเร็จบ้าง ผิดหวัง
บ้าง มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันใน
"เพาะภูมิการเงิน"
เล่มนี้ นอกจากนี้
ยังเสนอวิธีกําจัด
จุดอ่อน พร้อมแนว
แก้ไขเพื่อคุณผู้
หญิง และผู้อ่านทุก
ท่าน นํากลเม็ดเคล็ด
ลับแนวบริหารจัดการ
ไปใช้ โดยเน้นความ
รับผิดชอบ และการมี
วินัย แบบง่ายๆ
เกี่ยวกับแผนการลงทุ
tag

น และการออม เพื่อ
มาปรับใช้ให้เข้า
กับสไตล์ของคุณ พ
ร้อมทั้งการช่วยแก้
จุดบกพร่องของคุณผู้
หญิง ที่ชื่นชอบการ
ช้อปกระจาย จนเงิน
ในกระเป๋าเกือบกระจุ
ย และเข้าข่ายพวก
เป็นโรค "ช้อปอาโฮลิ
ก" ซึ่งเป็นโรคที่
ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น
กับคุณผู้หญิง ส่วน
วิธีการรักษาสุดแสน
จะง่ายดาย และท้าทาย
คุณผู้หญิงอย่างไร
ต้องตามมาค้นหาใน
"เพาะภูมิการเงิน"
เล่มนี้เท่านั้น
เปลี่ยนหนี้หนักเป็น
หนี้เบา กฎหมายเกี่ยว
กับหนี้ฉบับเข้าใจ
ง่าย ขจรพัฒน์ สุข
ภัทราพิรมย์ ราคาปก
175 บาท ลด 20% คงเห
ลือ 140 บาท อย่ากลัว
ว่าชีวิตจะถึงจุดจบ
ทุกปัญหาแก้ไขได้
ข้อเท็จจริงก็คือ
คนที่รวยด้วยตนเอง
ผ่านการเป็นหนี้มา
เกือบทุกคน ดู
หนังสือเรื่องอื่นๆ
ของเรา ได้ที่
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www.pailinbooknet.com
I's ไอส์ เล่ม 12 (จบ)
Masakazu Katsura เซโตะ
อิจิทากะ เด็ก
นักเรียนมัธยมที่ขี้
อายเวลาเข้าหาเพศตรง
ข้าม ชอบทําอะไรตรง
ข้ามกับที่ตัวเอง
คิด และจะมานั่งนึก
เสียใจทีหลัง แอบชอบ
อิโอริ มาตลอด แต่
ไม่กล้าพูด แต่วัน
หนึ่งถูกเข้าใจผิด
เนื่องด้วยมีวัยรุ่น
อันธพาลได้กล่าวถึง
เรื่องด้านลบที่อิโอ
ริได้ไปถ่ายแบบ
แล้วยังต้องมาทํางาน
ร่วมกัน ขณะที่ทั้ง
สองเริ่มที่จะยอมรับ
ซึ่งกันและกัน อา
กิบะ อิตซึกิ ก็ได้
เข้ามาในชีวิตเพื่อ
ทําตามคําสัญญาที่ได้
ทําไว้กับอิจิทากะ
ว่า จะแต่งงานกัน
(ตัวละครหลักใน
เรื่อง ชื่อจะขึ้น
ด้วยตัวอักษร I) เป็น
การ์ตูนเกี่ยวกับความ
รัก ตลก แกมทะลึ่ง
เล็กน้อย
Čhotmāi čhāk Nō̜ng Māwō̜
Khammān Khonkhai 1979 On
tag

problems facing teachers
in rural Thailand.
รวยด้วย Crypto แบบ VI
พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัย
รัตน์ ราคาปก 225
บาท ลด 20 % คงเห
ลือ 180 บาท สํานัก
พิมพ์ เช็ก ผู้แต่ง พ
รศักดิ์ อุรัจฉัทชัย
รัตน์ จงอ่านหนังสือ
เล่มนี้ในวันนี้!
เพื่อสร้างโอกาสให้
แก่ตนเองใน วันพรุ่ง
นี้! เพราะตลอดชีวิต
เรื่องบางเรื่องอาจ
เกิดขึ้นกับคุณได้
เพียงครั้งเดียว เท่า
นั้น Y o u O n l y L i
v e O n c e . . .
อยุติธรรม เจเนอ
เรชั่น พังเรนเจอร์
JR คุณรู้ได้ยังไง
ว่าความพังในชีวิต
ของคุณ ไม่ได้เกิด
จากความอยุติธรรมใน
สังคม อยุติธรรม เจ
เนอร์เรชั่น หนังสือ
ที่ว่าด้วยความพัง
ที่เกิดจากความไม่
เท่ากันในสังคม ที่
อาจทําให้คุณฉุกคิด
ว่าสิ่งที่คุณเคย
โทษว่าเป็นความซวย
มันอาจจะไม่ใช่ความ
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ซวยเลยก็ได้!
คู่มือชีวิต Prayut
2005 Guideline on life
according to Buddhism.
ศิลปวัฒนธรรม 1995
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
ภาค 2 (พ.12) วรากรณ
์ สามโกเศศ 2004 โลก
นี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค
2 นําเสนอกฎและหลัก
สําคัญของเศรษฐศาสตร์
ในการดําเนินชีวิต
เพื่อให้ตระหนักถึง
คุณค่าของสิ่งที่ได้
มาเป็นอย่างสูง
กฎ26ข้อ สู่การเป็น
ร้านยอดนิยม บริษัท
คอมม์บางกอก จํากัด
2016-08-23 "กฎ 26
ข้อสู่การเป็นร้าน
ยอดนิยม" ในซีรีส์
"สุดยอดกลยุทธ์จัดการ
ร้านอาหาร ฉบับ
การ์ตูน" เป็นหนังสือ
คู่มือการจัดการร้าน
อาหารในรูปแบบ
การ์ตูน นําเสนอเรื่อง
ราวผ่านตัวเอก เชฟ
มาสะ ผู้ที่เดินทาง
ไปทั่วประเทศญี่ปุ่น
เพื่อช่วยร้านอาหาร
ต่างๆ แก้ไขปัญหา
เนื้อหาอ่านสนุกและ
เข้าใจง่าย พร้อมมี
tag

บทสรุปท้ายตอนเพื่อ
อธิบายเพิ่มเติม
สามารถนํามาใช้เพื่อ
บริหารร้านอาหารให้
ประสบความสําเร็จได้
เนื้อหาอย่างย่อการ
ทําการตลาดเพื่อ
ดึงดูดลูกค้า : ดึง
ลูกค้าเก่าให้กลับมา
, แก้ไขความเข้าใจผิด
คลาดเคลื่อน,
ทําใบปลิวเพื่อสื่อสาร
กับลูกค้าไม่ใช่เพื่อ
ตัวเอง, ชี้แจ้งภาพ
ลักษณ์ของร้านให้มาก
ที่สุดที่หน้าร้าน,
การบริการจัดเลี้ยง
เป็นส่วนหนึ่งในความ
สําเร็จของร้านการ
ต้อนรับลูกค้าด้วย
ความอบอุ่นและพึงพอ
ใจ : ความเอาใจใส่
คือพื้นฐานสําคัญของ
การต้อนรับ, การ
"ชนะใจ" ลูกค้าเจ้า
อารมณ์, "ป้ายตั้ง
โต๊ะ" เป็นเครื่องมือ
สื่อสารกับลูกค้าชนิด
หนึ่ง, เรียนรู้วิธี
รับมือกับลูกค้า
พฤติกรรมไม่เหมาะสม,
ทักษะในการปฏิเสธคือ
บททดสอบมาตรฐานการ
ต้อนรับ, "กิจกรรม
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พิเศษ" เป็นเพียงทาง
เลือกในการต้อนรับ
ลูกค้า, ร่วมมือ
ร่วมใจกันต้อนรับลูก
ารพัฒนาพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพ : การดุ
ด่าและการตําหนิไม่
ช่วยทําให้เกิดการ
พัฒนา, ป้องกันความ
ขัดแย้งระหว่างพนัก
งาน, มอบหมายงานให้
พนักงาน, มีมาตรฐาน
ในการประเมินพนักงาน
อย่างชัดเจน, "การ
ทักทาย" สิ่งจําเป็น
อันดับแรกของการฝึก
อบรม, เคล็ดลับใน
การสัมภาษณ์, ให้
พนักงานทุกคนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน
กําลังคนหลุมพรางที่
มักมองข้าม : พนักงาน
ไม่เพียงพอจริงหรือ
?, ความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับอาหารตาม
ธรรมชาติ, "อาหารจาน
หลัก" อาจไม่ใช่
"อาหารจานเด่น", "แผน
ที่" เรื่องสําคัญที่
ไม่ควรมองข้าม, ค่า
นิยมและวัฒนธรรมส่ง
ผลต่อการตัดสินใจ
มากกว่าที่คิด,
ระมัดระวังการใช้
tag

กลยุทธ์การลดราคา,
เรียนรู้ความผิดพลาด
จากผู้อื่น
ทินกรทอแสง ดวินทร์
2020-05-29 “หม่อมหลวง
ทินกร...เมื่อไรจะ
หยุดดื้อสักทีครับ”
“แล้วคุณชายธราดลล่ะ
ครับ...เมื่อไรจะ
หยุดบ่นสักที” หม่อม
ราชวงศ์ธราดล อรุณ
พงศ์ นายทหารอากาศ
หนุ่มมาดนิ่ง ผู้
เป็นทายาทคนสําคัญ
ของราชสกุล และเป็น
ที่หมายปองของสาวๆ
หลายคนในพระนคร แต่
ด้วยใบหน้าดุของเจ้า
ตัว ก็พลอยทําให้ใคร
ต่อใครพากันหวั่นเก
รง แต่อาจจะยกเว้น
...หม่อมหลวงทินกร
ดาราสกุล เด็กหนุ่ม
ผู้เป็นน้องชายของ
เพื่อนสนิท คนที่แสน
จะดื้อรั้น แต่กลับ
กลายเป็นคนโปรดของ
ใครหลายๆ คน และอาจ
รวมไปถึงคุณชายแห่ง
วังอรุณพงศ์ด้วยเช่น
กัน ความผูกพันของคน
ทั้งคู่ที่เกิดขึ้น
ท่ามกลางปริศนาการจาก
ไปของคนในวังอรุณ
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พงศ์ ในปีพุทธศักราช
2500 keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel,
Thai ebook, hytexts,
หนังสือ, Hermit_Books
Invent & Wander แนวคิด
และชีวิตผู้ก่อตั้ง
Amazon.com เจฟฟ์ เบโซส
2021-04-05 เบื้องหลัง
กระบวนการสร้างความ
สําเร็จของเจฟฟ์ เบโซ
ส ผ่านหลากเรื่องราว
ทั้งในเชิงธุรกิจและ
มุมมองต่อนโยบายสา
ธารณะ เราจะได้เห็น
ภาพจิ๊กซอว์ความคิด
ตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ของแอมะซอน แนวทาง
การทํางาน วิวัฒนาการ
ทางความคิด ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นแก่
ความคิดและปรัชญาที่
เขาใช้นําทางสร้าง
สรรค์ ขยับปรับ
เปลี่ยน Amazon.com และ
ก่อตั้ง Blue Origin
จนมาสู่ความสําเร็จ
ระดับโลกในวันนี้
และความฝันยิ่งใหญ่
เพื่อวันข้างหน้า .
เรื่องราวในแต่ละบท
สะท้องถึงแนวคิดใหม่
เพื่อฟันฝ่าเรื่อง
ท้าทายทั้งในปัจจุบัน
tag

และอนาคต เราจะ
เข้าใจได้ว่าทําไม
ธุรกิจต้องพยายาม
ทะยานไปข้างหน้าเสมอ
พร้อมกับเตือนเรา
ว่าอย่างมัวหลงใหล
ได้ปลื้มกับความ
สําเร็จ . Invent &
Wander เป็นหนังสือที่
เหมาะกับทุกคนไม่
ว่าจะเป็นระดับซีอี
โอของ 100 สุดยอด
บริษัทระดับโลกที่
จัดอันดับโดยนิตยสาร
ฟอร์จูน เหล่าสตา
ร์ตอัพที่กําลังเริ่ม
ต้นธุรกิจ หรือลูกค้า
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการจากแอมะซอน
ทุกคนสามารถเรียนรู้
หลักการสู่ความ
สําเร็จของเจฟฟ์ เบโซ
ส ได้จากหนังสือเล่ม
นี้
เชฟคนนี้มีรักมา
เสิร์ฟ! สืออู๋ / Lucky
Luna 2021-02-25 "“ฉัน.
..เมื่อคืน...
สารภาพกับคุณจริงๆ
เหรอคะ” เจียงเหมยอ
ิ่งพูดตะกุกตะกัก
“เปล่าครับ” “...”
เจียงเหมยอิ่งเพิ่ง
จะผ่อนคลาย ก็ยิ่ง
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รู้สึกตึงเครียดขึ้น
ไปอีก “แต่เมื่อคืน
คุณทําให้ผมรู้ว่า
ผมชอบคุณ” หานต้งพูด
เสียงตํ่า
………………………………………………………………
………………………… ถ้าไม่ใช่
เพราะหัวหน้าสั่งให้
เธอตัดต่อรายการ
อาหารที่เขามาออก
จนทําลายภาพลักษณ์
ของ ‘หานต้ง’ เจ้าของ
ร้านบะหมี่เนื้อชื่อ
ดังเสียยับเยิน
‘เจียงเหมยอิ่ง’ ทีม
งานโพสต์โปรดักชั่นพ
่วงตําแหน่งบล็อก
เกอร์อาหารเพื่อ
สุขภาพสุดฮอต คงไม่
ต้องแบกหน้าโผล่มา
ในร้านของเขาเช่น
นี้ แต่ใครจะรู้
การไปเยือนร้าน
บะหมี่นั้นกลับทําให้
ค้นพบว่า เธอสามารถ
กินอาหารฝีมือของเขา
ได้โดยไม่อาเจียนออก
มาเลยสักนิด! ควา
มหวังจะรักษา ‘โรค
เบื่ออาหาร’ ที่
ทําให้เธอไม่สามารถ
กินอะไรได้อย่างใจ
อยากมาหลายปีถูกจุด
ติดขึ้นมา ทว่า
tag

เจ้าของร้านบะหมี่รูป
หล่อกลับกล่าวหาว่า
คําขอโทษของเธอไม่
จริงใจ ทั้งยัง
ต่อว่าที่เธอกินไข่
ดาวฝีมือของเขาเหลือ
อีกต่างหาก! ใน
เมื่อเขามีอคติกับ
เธอนักก็คงต้อง
แตกหักกันไปข้าง แต่
ว่า... อาหารฝีมือ
ของเขาดันอร่อยมาก
เสียนี่ แล้วงานนี้
เธอจะเลือกรักษาอะไร
ไว้ดี ระหว่างศักดิ์
ศรี กับปากท้อง!"
keyword: นิยาย, นิยาย
ไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ
, jamsaipub
ภาษาไทย 5-การอ่าน
1984
1 ปี กับชีวิตที่ผม
อยู่ในอเมริกา SEASON
1 HOMECOMING ชี้ดาบ
ผมชื่อเจม อายุ 17
เป็นเด็กเกรียนติด
เกม ไม่เคยออกจาก
บ้าน แต่วันนี้ดัน
ผันตัวเอง มาเป็น
นักเรียนแลกเปลี่ยน
นอกจากที่ผมจะตก
ภาษาอังกฤษ โง่คณิต
และเล่นกีฬาไม่เก่ง
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แล้ว ผมก็ยังทําอะไร
ด้วตัวเอง ไม่เป็น
เลยสักอย่าง ล่าสุด
ที่พยายามจะเป็นผู้
นํา กูก็เกือบ
ทําเพื่อนอีกสี่คนตก
เครื่อง... keyword:
นิยาย, นิยายไทย,
Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ,
chidahp
ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ 1997
Kradūk ngū 1992
ขุนศึก ศักดินา และ
พญาอินทรี ณัฐพล ใจ
จริง 2020
ตามติดชีวิตอินเดีย
2 ขิม พันธมญส์ กา
ญจนพันธุ์ คําโปรยปก
หน้า "เมื่อเจ้าหมา
สองตัว ทําชีวิตให้
ยังไงก็ได้ มากขึ้น
กว่าเดิม" คําโปรยปก
หลัง เราชื่อขิม เรา
เพิ่งกลับไทย หลัง
จากอยู่อินเดียมาได้
4 ปีกว่า กลับมาบอก
ตามตรง เราทําตัวไม่
ค่อยถูก เหมือน
อินเดียเปลี่ยนเราไป
เยอะเกินไป ยิ่งใน
สองปีหลังนี้ที่เรา
มีหมา จากชีวิตที่
ยังไงก็ได้อยู่แล้ว
tag

ยิ่งยังไงก็ได้จน
ไม่รู้จะอธิบายยังไง
การจะผ่านมาแต่ละ
วันจึงไม่ใช่การวาง
แผน แต่คือการปล่อย
ชีวิตให้เป็นไป
ประมาณว่ายังไงก็
ได้ เรื่องของพวกมึง
keyword: นิยาย, นิยาย
ไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ
, chidahp
สารคดี 2006
เที่ยวกับลูก
@SINGAPORE สิรินดา
เจ้าตัวน้อยกําลัง
เติบโต โลกกว้างใหญ่
กําลังรอให้เขาค้น
หา มาพาเขาออกจาก
ห้องนอนอันอบอุ่น
แล้วท่องไปในประเทศ
เล็กๆ ที่มีอะไรหลาย
อย่างไม่เล็กอย่าง
พื้นที่เช่นสิงคโปร์
เพื่อเปิดประสบการณ์
และค้นพบสิ่งใหม่ใน
ชีวิต หนังสือเล่ม
นี้เป็นมากกว่าคู่มือ
ท่องเที่ยว มีเรื่อง
เล่า และเกร็ดเล็ก
เกร็ดน้อยที่ได้จาก
การเดินทาง หวังว่า
เรื่องราวข้อมูลใน
หนังสือเล่มนี้ จะมี
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ประโยชน์ อย่างน้อย
ก็ได้ความบันเทิงกับ
ครอบครัวที่สนใจ
หรือกําลังตัดสินใจ
จะพาลูกไปสิงคโปร์
หนังสือเล่มนี้คือ
คู่มือพาลูกเที่ยว
ประเทศสิงคโปร์แบบ
ง่ายๆ ทําได้จริง โดย
วางแผนสําหรับเด็ก
หรือผู้ใหญ่หัวใจเด็ก
โดยเฉพาะ เป็นการ
เปิดประสบการณ์ใหม่ใน
การเที่ยวต่างประเทศ
แบบไม่ซํ้าใคร ใน
เล่มนี้มีเรื่อง
เที่ยวชมเมือง |
แหล่งของเล่น | สวน
สนุก จัดกระเป๋าเดิน
ทางให้ลูก | กินอะไร
ดี | ตัวอย่างแผน
เที่ยว 2 คืน 3 วัน |
เอาเงินไปเท่าไหร่
ดี | ทํา PASSPORT ให้
ลูก ที่เที่ยว
UNIVERSAL STUDIO |
TOY"R"US | SINGAPORE
FLYER | BOUNCE | DUCK

tag

TOURS | SIMPLY TOYS |
PLAY FORWARD GAME SHOP |
COLLIN'S RESTAURANT
keyword: นิยาย, นิยาย
ไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ
, sirinda
Wiwat 1995
มากกว่า 42.195 อิทธิ
พล สมุทรทอง เปิดตัว
ตน แนวคิด และเส้น
ทางชีวิตของ “อิทธิ
พล สมุทรทอง” ผู้
ครํ่าหวอดในวงการวิ่ง
มาราธอนกว่า 30 ปี
และก่อตั้งกลุ่มเฟซบ
ุ๊ก 42.195 K Club…เรา
จะไปมาราธอนด้วยกัน
เขาเป็นที่จดจําใน
ฐานะคนที่วิ่งเคียง
ข้าง ตูน บอดี้สแลม
ร่วมสัมผัสประสบการณ์
วิ่งหลากหลายรูปแบบ
ตั้งแต่การวิ่ง
มาราธอนบนถนน วิ่งเท
รลในป่าเขา ไปไกล
จนถึงวิ่งบนนํ้าแข็ง
ที่ขั้วโลกเหนือ จาก
รายการสําคัญมากมาย
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