Tag/เกมสล็อตออนไลน์
Getting the books tag/เกมสล็อตออนไลน์ now is not type of inspiring means. You could not lonely going taking into consideration ebook deposit or library or borrowing from your associates to contact them. This is an
utterly easy means to speciﬁcally acquire lead by on-line. This online statement tag/เกมสล็อตออนไลน์ can be one of the options to accompany you gone having other time.
It will not waste your time. recognize me, the e-book will categorically impression you extra business to read. Just invest little time to entrance this on-line statement tag/เกมสล็อตออนไลน์ as well as review them wherever
you are now.

คัมภีร์ห้าห่วง : วิถียอดซามูไร มิยาโมโต้ มุซาชิ ฉบับการ์ตูน มิยาโมโต้ มุซาชิ ประสบการณ์ใหม่ของ
การอ่าน หนังสือบริหารสไตล์กราฟิก โนเวล เข้าใจ สุดยอดแนวคิดระดับโลก อย่างรวดเร็ว พร้อมใช้
สําหรับคนรุ่นใหม่ นักธุรกิจ ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการหัวทันสมัย จากสุดยอดหนังสือธุรกิจที่
ต้องอ่านตลอดกาล ของ มุซาชิ เจ้าแห่งยุทธศาสตร์ผู้เก่งกาจผู้รู้จักจังหวะและความละเอียดอ่อนในการ
ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ คัมภีร์ห้าห่วง คือบับทึกข้อสังเกตอันเฉียบคม กลั่นมาจากประสบการณ์ทั้งชีวิ
ต อ่านไปเพียงไม่กี่หน้าก็รู้ได้ทันทีว่า ทําไมหนังสือเกี่ยวกับชีวิตและงานเขียนของมุซาชิจึงขาย
ได้มากกว่า 100 ล้านเล่ม แนวคิดเรื่องยุทธศาสตร์ที่ยังทันสมัย นําเสนอในรูปแบบใหม่ ประยุกต์ใช้ได้
ทุกสถานการณ์ ทั้งหน้าที่ การงาน และชีวิต วิถียุทธศาสตร์จากประสบการณ์การรบตลอดชีวิตของซามูไร
ไร้พ่าย มิยาโมโต้ มุซาชิ กลั่นเป็นสุดยอดคัมภีร์ในรูปแบบการ์ตูนสีสวย เผยวิสัยทัศน์การพิชิตคู่
ต่อสู้ ซึ่งยังคงทันสมัยและตรงประเด็นใน 40 ปี ต่อมา เหมาะทั้งสําหรับสนามชีวิตและสนามธุรกิจ
หนังสือเล่มนี้สอนว่ายุทธวิธียิ่งใหญ่กินขาดคําพูดบาดในหรือดาบปลายแหลม
สัตว์มหัศจรรย์ อาชญากรรมของกรินเดลวัลด์ ต้นฉบับบทภาพยนตร์ J.k. Rowling 2020-06-01
ตุ๊กตาไล่ฝน ศักดา สาแก้ว 2009-09-01 เด็กหญิงราตรี อาศัยอยู่กับยายซึ่งเป็นใบ้ เธอถูกเพื่อน ๆ ล้อ
เรื่องสีผิวและปมเรื่องเด็กกําพร้า ยายของเธอถูกคนที่ต้องการที่ดินกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ เด็กน้อย
จะพบกับสุขหรือทุกข์ในอรุณรุ่งหลังราตรีแห่งความสิ้นหวังอันยาวนาน
อันธการ Thommayantī 1997
บังเอิญรัก แพรสีนิล 2021-05-14 เมื่อไม้เบื่อไม้เมาที่ห่างหายกันไปกว่าสองปี อยู่ดี ๆ วันหนึ่ง
ความบังเอิญก็เหวี่ยงให้คชา ชายหนุ่มปากปีจอได้กลับมาเจอนิล คุณหมอสาวเจ้าพยศอีกครั้ง นอกจากจะ
ได้รับเกียรติให้เป็นไม้กันหมากิตติศักดิ์แล้ว ยังพบว่าเธอได้กลายมาเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่อีกด้วย
คราวนี้มีหรือที่คนอย่างคชาจะยอมปล่อยให้เธอหนีหายไปอีก ไหน ๆ ก็ถูกด่าว่าเป็นสัมภเวสีผีไม่มี
ญาติแล้ว ก็ขอวนเวียนมันอยู่ใกล้ ๆ เธอแบบนี้นี่แหละ ยัยหมอผีที่รัก! ตัวอย่าง "ถะ....ถอย! ถอยไปนะ!!
เป็นหมารึไง แทะเล็มฉันอยู่ได้!" ท่อนขาแข็งแรงพาดทับท่อนล่างเสียจนเธอขยับตัวไม่ได้ นิลก่นด่า
คชาอย่างเกรี้ยวกราด พลางใช้มือดันกายกํายําออกห่าง "ทีสองที คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง" คชาหยอกเย้า
ด้วยนํ้าเสียงกลั้วหัวเราะ ไล้ปลายนิ้วไปตามพวงแก้มนวลอย่างอ้อยอิ่ง ก่อนเลื่อนมาหยุดลงที่ริม
ฝีปากอวบอิ่มสีแดงเชอร์รี่ "นายกําลังเอาเปรียบฉันอยู่นะ!" "งั้นฉันให้เธอหอมแก้มคืนก็ได้ จะได้
เท่าเทียมกัน" นิลกรอกตามองบน ทุบแผงอกกว้างเบา ๆ เพื่อให้เขาขยับถอยออกไป เธอเม้มปากเข้าหากัน
แน่นเมื่อสังเกตได้ว่าสายตาของชายหนุ่มฉายแววอันตรายออกมา ถึงแม้เขาจะแทะโลมเธออยู่บ่อยครั้ง
แต่มากสุดก็ทําเพียงแค่จูบและยั้งตัวเองไว้ได้ทันเสมอ ทั้งคู่จึงยังไม่เคยเลยเถิดถึงขั้นมีความ
สัมพันธ์ลึกซึ้งกันเลย "เอ่ออ ฉันว่า...เราไปกินข้าวกันดีไหม" "อืมมม หิวแล้วเหรอ ไหนบอกง่วง" คชาใช้
ปลายจมูกโด่งคลอเคลียไปตามพวงแก้มนุ่ม กดฝังหยอกเย้าซํ้า ๆ สบสายตาวูบไหวของหญิงสาวแล้วลอบกลืน
นํ้าลายลงคอเอือกใหญ่ รู้สึกได้ถึงความร้อนระอุบางอย่างของท่อนล่างที่กําลังก่อตัวขึ้น "จูบหน่อย
ได้ไหม" "หะ?" ถามบ้าอะไรเนี้ย! ใครเขาสั่งเขาสอนให้ถามก่อนทํา ปัดโถ! จะให้ฉันตอบว่ายังงายยยยยยย
รับประกันความฟิน ความจิ้น ความน่ารัก และถ้าคุณชอบพระนางสายสตรองที่ฟาดตัวร้ายแบบปั๊วะปังด้วย
แล้ว คุณต้องลองอ่านนะ! ในเซตมีทั้งหมด 5 คนนะคะ 1. คชา x หมอนิล จาก บังเอิญรัก 2. หมอนัท x หมอฟ้าใส
จาก รักอําพราง 3. หมอเกมส์ x นํ้าค้าง จาก รักอําพรางคู่พิเศษ 4. ต้นไม้ x ใบบัว จาก เพื่อน(ไม่)จริง
5. อาร์ม x ยูกิ จาก กับดักรักร้าย สามารถอ่านแยกกันได้ค่ะ เพียงแค่มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน
ในบางฉากเท่านั้น keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, praesrinil
หัวใจนักเขียน ʻUthit Hēmamūn 2016 Thoughts and reﬂections of Uthit Hemamun, 2009 SEA Write Award
winner.
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กายฟ้า ใจแผ่นดิน (Liliia's song) Pearlilla Aria 2014-09-10 ลาซาลีนต้องการจะล้างแค้น เขาต้องการจะล้าง
แค้น คนผู้นั้น เดเมียน เล็คซีส คนที่พรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเขา ในวันแต่งงานที่ทุกคนน่าจะมี
ความสุข ต้นฤดูฝนในทุ่งหญ้าสีเขียวขจี วันนั้นคือวันแต่งงานของเขา กับเจ้าสาวที่งดงามดุจเทพธิดา
ลีไลอา คือชื่อของเธอ ผู้หญิงคนเดียวที่เขารักสุดหัวใจ แล้วทําไมเดเมียน เล็คซีส จะต้องทําลายความ
สุขเดียวในชีวิตของเขาด้วย ทําไมจึงต้องสั่งให้กองทัพของอาณาจักรบุกมาที่งานแต่งงานเล็กๆ ของเขา
ผู้ชายธรรมดาที่รู้จักเล่นแต่ดนตรี ทําไมเดเมียนต้องฆ่าลีไลอาของเขา ทําไม ลาซาลีนจึงต้องออกเดิน
ทาง เขาที่ไม่เหลือสิ่งใดแล้ว แม้จะเดินขอทานไปตามถนนก็ช่าง ของเพียงแค่...เพียงแค่ ได้พบ และได้
ฆ่า เดเมียน เล็คซีส จักรพรรดิ์ที่แสนโหดเหี้ยมด้วยมือของเขาเอง หมวดหมู่หนังสือ: วรรณกรรมไทย,
หนังสือ, นิยาย, นิยาย, นิยายไทย, นิยาย, หนังสือ ไทย, นิยายแฟนตาซี, นิยายสงคราม, ความรัก, นิยายแอบวาย,
ฟิค แอบ วาย, พระเอกหล่อโพดๆ ทั้งคู่เลยค่ะ อ่านไปจิ้นไป โอ๊ยฟิน genre: Thai ﬁction, Fantasy ﬁction,
Novel, Thai Books,Thai novel, Thai ebook, RenRen
มหาสมุด วันเฉลิม วัฒนวรกิจกุล 2012
ทหารที่รัก อัณณากานต์ 2016-11-22 “หนึ่งคนเสียสละเพื่อให้อีกคนพบสิ่งที่ดีกว่า” “เขมชาติ” ชายชาติ
ทหารหายใจเข้าออกเป็นหน้าที่และระเบียบอันเคร่งครัด ชีวิตของเขาคุ้นชินแต่ความหยาบกระด้างนอน
กลางดินกินกลางทราย และเธอทําให้เขารู้จักรักแรกพบ “พราวฟ้า” เด็กสาวผู้ไม่เคยรู้จักความลําบาก
ชีวิตโปรยไปด้วยกลีบกุหลาบ และเขาคือรักแรกและรักเดียวของเธอ “แมว” กามเทพที่ทําให้ทั้งคู่มาพบ
กัน และรักแท้จะทําให้ทุกสิ่ง “สมประกอบ” keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts,
หนังสือ, annakan
วิปัสสนาภูมิ พระภาวนาเขมคุณ วิ.
อุณากรรณ มณีจันท์ *Ebook จะถูกเพิ่มให้ลูกค้าเดิมที่เคยซื้อเวอร์ชัน สนพ. ในแอพ hytexts เท่านั้น*
+++ หนังสือเล่มนี้เคยตีพิมพ์กับ สนพ. สถาพรบุ๊คส์ ไรเตอร์นํามาทํามือ เพราะหมดสัญญา ไฟล์ eBook
จะถูกเพิ่มเข้าไปให้นักอ่านที่เคยซื้อเวอร์ชันของ สนพ. โดยอัตโนมัตินะคะ ดังนั้น ท่านจะมี 2 ปก โดย
ไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มค่ะ +++ อุณากรรณ สามใบเถาคนกลางแห่งบ้านสุกนต์ธี ผู้มีเสน่ห์ปลายจวัก ได้
เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยพีเอของ วสวัตติ์ ศิวราชภักดี บิ๊กบอสแห่งเคนต์ อินดัสตรีส์ เธอตกหลุมรักเขา
ทันทีเพราะเจ้านายเพลย์บอยเคยช่วยชีวิตตนตั้งแต่แรกเจอ วสวัตติ์รู้ดีว่า ‘ลูกแมวน้อย’ มอบหัวใจให้
เขาเป็นแน่แท้จึงหาเรื่องให้เธอมาอยู่ใกล้ ออกอุบายให้เธอต้องทําอาหารรสชาติอาหารอร่อยลํ้ามา
เสิร์ฟถึงปาก แต่แท้จริงที่เขาอยาก ‘กิน’ มากกว่าก็คือ แม่ครัวหุ่นเซียะ เอวเอส อกอึ๋ม สุดท้าย
กุลสตรีไร้เล่ห์ก็พ่ายแพ้แก่เสน่ห์ล้นเหลือของนายใหญ่ ซํ้าร้ายยังถูกเขาไล่ออกจากงานด้วยข้อหา
สปายของฝ่ายตรงข้าม ลูกแมวน้อยต้องหลบมาเลียแผลใจและตั้งหลักชีวิตใหม่ด้วยการเปิดร้านอาหาร ก็
ยังหนีไม่พ้นวังวนของเสือร้ายที่ตามมาตอแย และรังแกอย่างเอาแต่ใจ แถมเขายังเอาตัวมาชิดใกล้ และ
เข้านอกออกในบ้านเธออย่างหน้าด้านๆ หญิงสาวไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะพอตั้งท่าจะต้านทาน เขาก็พาน
ทําให้อ่อนระทวย “เอางี้นะลูกแมว ถ้าไม่อยากหนีต่อก็ยอมดีๆ อ่อนแอก็แพ้ไป อ่อนไหวก็ขึ้นเตียง โอ
เค้?” นวนิยายชุดนี้ คือชุดบุปผารัญจวน มี 3 เล่มคือ 1. พุดพิชญา 2. อุณากรรณ 3. สุพรรณิการ์
ขอบพระคุณค่า keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, maneechan
กรณีธรรมกาย Prayut 1999 On controversies of Wat Phrathammakāi, Buddhist temple's doctrines and
monastic orders.
Candy -west- 2020-04-16 "ผม ‘ว่าน’ อดีตเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้ชีวิตไร้สาระไปวันๆ ผมไม่มี
ความฝันที่อยากทํา ไม่มีความหวัง ไม่มีสิ่งที่รักหรือเกลียด แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ชอบที่จะสร้างรอย
ยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุขให้กับคนรอบข้างเสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งผมบังเอิญได้ร่วมโต๊ะกินข้าว
กับ ‘ไอ้พี่แคน’ รุ่นพี่ในคณะที่เพอร์เฟ็กต์ไปหมดทุกด้าน แถมมันยังเป็นคนที่ผมชื่นชมอยู่ในใจจนยก
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ให้เป็นไอดอลของตัวเองอีกต่างหาก ถึงขนาดพรํ่าเพ้อรําพันหามันในทวิตเตอร์อยู่บ่อยๆ เพราะไม่
สามารถบอกใครเพื่อระบายความอัดอั้นนี้ได้ ก็ใครจะไปกล้าพูดชมต่อหน้ากันวะครับ แต่เหมือนว่า
เรื่องจะไม่ได้จบลงแค่ตรงนั้น เมื่ออยู่ดีๆ คนที่ตอนแรกปฏิเสธผมเสียงแข็งเกิดกลับคําพูดว่าจะติว
หนังสือให้ซะงั้น แต่แลกกับข้อเสนอที่ผมต้องไม่ไปทํางานร้านเหล้าอีก และไอ้สายตาแกมบังคับที่
เหมือนสั่งให้ผมย้ายไปอยู่คอนโดฯ นั่นก็ด้วย คืออะไรวะ! แล้วแบบนี้แฟนเก่าของพี่แกที่ยังติดต่อ
กันอยู่จะไม่ตามมาฉีกอกผมเหรอ บอกไว้ก่อนเลยว่าว่านไม่สู้คนนะคร้าบบบ!" keyword: นิยาย, นิยายไทย,
Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaieverypub
เศรษฐกิจการพนัน 2003 On the gambling business in Thailand.
ดวงใจอาชา อัณณากานต์ ~ หนักหน่วง ฉับไว สมชาติอาชา ~ เก่งกาจ ... ตํารวจหน่วยอาชาแม้ภายนอกจะดุดัน
แต่จิตใจแสนอ่อนโยน กัลยกร ... นักศึกษาในเหตุกราดยิง ได้เจอกับรักแรกพบท่ามกลางห่ากระสุน
❀❀❀❀❀❀❀❀ เนื้อหาบางส่วน ❀❀❀❀❀❀❀❀ “ตุบ !” มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อหน้าฉันชัดเจนทั้งภาพและ
เสียง คนร้ายใบหน้าอาบเลือดพลัดหล่นจากชั้นสี่แล้วกระแทกกับเคาน์เตอร์ชั้นหนึ่ง เกิดความโกลาหล
อยู่พักใหญ่กับตึกห้องสมุด เจ้าหน้าที่ไม่รู้กี่สิบหน่วยกรูกันเข้ามาโดยที่ฉันได้รับคําสั่งให้
นั่งนิ่งๆ และเงียบกริบที่สุด “เคลียร์ !” เสียงกึกก้องดังกระหึ่มขึ้นมาพร้อมกันแล้วฉันก็โดนประกบ
หลังแบบก้าวต่อก้าว อึดใจต่อมาฉันก็ถูกนําไปส่งที่เต็นท์ของผู้ประสบภัยเพื่อตรวจร่างกาย ในความ
วุ่นวายฉันไม่ได้ขอบคุณไม่ได้บอกลาคนที่ช่วยชีวิตเลยแต่ฉันไม่มีวันลืมใบหน้า นํ้าเสียง ความอ
่อนโยนและความสุภาพของเขาแน่ๆ ทั้งชีวิตก็ลืมไม่ได้ ❀❀❀❀❀❀❀❀ ❀❀❀❀❀❀❀❀ ❀❀❀❀❀❀❀❀ หมายเห
ตุ: บุคคล ตําแหน่ง หน่วยงาน สถานที่ ในนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการทั้งสิ้น ผู้เขียนขอ
สดุดีเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ปกป้องประเทศชาติและอยู่เคียงข้างประชาชน keyword: นิยาย, นิยายไทย,
Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, annakan
ชื่นรัก ละเวงวัณฬา 2015-07-02 ถ้าเขาต้องการผู้หญิงเพอร์เฟ็ค คงไม่ต้องรอจนได้พบและรู้จักกับเธอ
แล้วบอกกับตัวเองว่ามีความรักหรือคิดถึงชีวิตคู่ แต่ขึ้นชื่อว่าผู้หญิง เก่งเท่ากันหมดเรื่อง
เข้าใจยาก และใช่ว่าเลือกผู้ัหญิงไม่เพอร์เฟ็คแล้ว เธอจะพุ่งเข้าใส่เขาทันทีเสียเมื่อไหร .............
.... ผาณิตไม่ปฏิเสธหรอกว่า ลูกครึ่งหนุ่มหล่อที่มาตามเทียวไล้เทียวขื่อทําให้เธอหวั่นไหว และ
ตัวอย่างก็มีให้เห็นอยู่บ่อยไป เรื่องความรักระหว่างผู้หญิงธรรมดาและผู้ชายเพอเฟ็คส์ แต่กว่า
ใครๆ เหล่านั้นจะมาถึงจุดที่เรียกว่า ความรัก ได้ ต้องพบเจออะไรกันมาบ้าง ไม่มีใครรู้ และเธอก็ไม่
แน่ใจว่า จะฝ่่าพันสิ่งเหล่านั้นไปได้หรือเปล่า keyword: นิยาย, นิยายไทย,หนังสือไทย,ไทย,thai book,
Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,ladydaree ดู E-Book เรื่องอื่นๆ ได้ที่
http://www.hytexts.com/thirdstoreebook
บอสครับอย่าจับผม(ทําเมีย) นางฟ้าจันทรา 2020-06-22 ไอ้เด็กบ้านี่มันกระโดดขวางหน้ารถผมครับ ผมก็
เลยจับทําเมียซะเลย keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, Channakarn
ร่ายปรารถนา รัศมีจันทรา 2016-06-14 หญิงสาวไม่มีแม้แต่กิริยาต่อต้าน ตรงข้าม กลับแหงนใบหน้าขึ้น
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ราวกับเชื้อเชิญให้เขาเข้าไปไซร้ซอกคอขาว ทว่านั่นไม่ใช่เจตนา ความละมุนละไมจากริมฝีปากหยักต่าง
หากที่ทําให้เธอต้องแหงนหน้าขึ้นเพื่อพ่นลมหายใจออกมา หากแต่คิมหันต์ไม่ได้เข้าใจแบบนั้น ริม
ฝีปากหยักร้ายกาจค่อยๆ คลอเคลียตํ่าลงไปหาซอกคอขาว พร้อมกับมือใหญ่ที่ลูบตํ่าลงไปเคล้าคลึงเอว
คอดกิ่ว “อา...” ข้าวหอมพ่นลมหายใจออกมาอย่างหนักหน่วง สัมผัสอันแผ่วเบาของเขาสามารถให้เธอรู้สึก
วาบหวามได้อย่างประหลาด “คุณไม่น่ายั่วผม...” ชายหนุ่มพึมพําขณะจูบไล่ตํ่าลงไปหาเนินอกอวบ อ้อย
กําลังจะเข้าปากช้างขนาดนี้แล้ว ใครมันจะไปอดใจไหว “อืม...” มือน้อยเลื่อนมาประครองศีรษะเขาก่อนจะ
ขยํามือลงไปที่กลุ่มผมดกดํา เธอกําลังปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกที่ร้อนระอุอยู่ภายในออกมา “จูบ?”
ใบหน้าคมคายเผชิญชิดกับดวงหน้าหวานละมุนนั่นอีกครั้ง พร้อมกับพูดประชิดเรียวปากอิ่มเอมด้วย
นํ้าเสียงแหบพร่าชวนหลงใหล เขาอยากจะจูบเธอให้หนําใจ ให้สมกับที่มาทําให้อารมณ์ปั่นป่วน เปลือกตา
บางค่อยๆ ปรือขึ้นเมื่อคําถามนั้นแล่นเข้าไปในโสตประสาท ก่อนจะประสานกับดวงตาคมกริบนิ่งงัน
ราวกับต้องมนต์สะกด เธอค่อยๆ เผยอริมฝีปากขึ้นราวกับตอบรับคําเชิญชวน ชายหนุ่มเห็นก็แอบอมยิ้มใน
ใจ ขณะกรีดไล้ปลายนิ้วไปตามไรผมจนถึงใบหูเล็กน่ารัก “อา...” สาวสวยพ่นลมหายใจออกมาอีกครั้ง ขณะขน
อ่อนลูกซู่ไปทั่วตัว พร้อมกับห่อไหล่เข้ามาเมื่อรู้สึกสยิว “ถ้าพร้อมก็เข้ามา...” นิยาย, นิยายไทย,
นิยายรัก, Thai ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook
ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาเหตุผลที่แท้อยู่ที่ไหน คนไทยไม่ใจแคบ แต่ระวังไว้อย่าให้ปัญญาแคบ Prayut
2002 Views on Buddhist revitalization and renewal in Thailand.
จันทร์กระจ่างฟ้า จรสจันทร์ นิยายที่จะพาคุณย้อนกลับไปค้นหาความทรงจําในวันวาน ของช่วงปีพ.ศ.
2525-2530 ----------------------------------------------------- ศศิธร : บนฟ้ามีดาวตั้งหลายดวง ศศิก็เป็นแค่หนึ่งใน
นั้นเท่านั้นแหละ ฟ้าคราม : ฟ้าที่อื่นอาจมีหลายดวง แต่ฟ้าที่นี่ มีดาวดวงนี้แค่ดวงเดียว เขาจับมือ
ของเธอทาบลงบนอกเขา ตรงตําแหน่งหัวใจ สบตาอย่างสื่อความหมายจนเธอต้องหลบสายตาร้อนแรงคู่นั้น ฟ้า
คราม : ฟ้าที่อื่นอาจกว้างใหญ่ไพศาล แต่ฟ้าที่นี่ไม่มีพื้นที่สําหรับดาวดวงอื่นอีกแล้ว -+-+-+-++-+-+- คนหนึ่งมุ่งมั่นกับการเดินตามความฝัน คนหนึ่งมุ่งมั่นกับการเป็นท้องฟ้า และที่พักใจให้ใคร
บางคน เมื่อรักเกิดท่ามกลางอุปสรรค คนสองคนกับใจสองดวง จะจับมือกันก้าวผ่านมันไปได้หรือไม่ ความร
ักเท่านั้นคือคําตอบ -+-+-+-+-+-+-+- ศศิธร สาวสวยแสนมาดมั่นผู้ใฝ่ฝันจะเป็นดารา ภายนอกเธอดูแข็ง
แกร่ง เป็นสาวเปรี้ยวปากกล้า ไม่สนโลก แต่ภายในเธออ่อนไหว เปราะบาง และขี้ใจอ่อน ทุกคนคิดว่าเธอ
ร้าย เธอแรงตามบทบาทที่ได้รับ มีเพียงเขาเท่านั้นที่มองทะลุตัวตนของเธอได้ถึงก้นบึ้งของหัวใจ ฟ้า
คราม หนุ่มหน้าตี๋ผู้มีรอยยิ้มสดใส ชายหนุ่มที่มักใช้ใบหน้าขาวๆ กับยิ้มกว้างๆ ของตัวเองให้เป็น
ประโยชน์ เวลาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ เขาคือผู้ชายแสนเรียบร้อย เอาการเอางาน เวลาอยู่กับเพื่อนสนิท
เขาคือหนุ่มเสเพล ใจถึง กล้าได้กล้าเสีย แต่เวลาอยู่กับเธอ เขาคือผู้ชายช่างหยอด ปากหวาน และปาก
ว่ามือถึง! keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, naramon
มินตรา รอมแพง 2015-10-27
โพธิญาณ 1993 Collection of the author's sermons on various topics related to how to live a better life.
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