Tag/เกมเดิมพัน
If you ally obsession such a referred tag/เกมเดิมพัน book that will provide you worth, acquire the
certainly best seller from us currently from several preferred authors. If you want to funny books, lots
of novels, tale, jokes, and more fictions collections are moreover launched, from best seller to one of
the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all ebook collections tag/เกมเดิมพัน that we will very offer. It is not
concerning the costs. Its more or less what you obsession currently. This tag/เกมเดิมพัน, as one of the
most operational sellers here will certainly be among the best options to review.

ฟิ วเจอรการด บัดดีไ้ ฟท เลม 4 Mitsuhisa
Chūanit nirandōn Praphatsō̜n Sēwikun 1995
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ครอง “มังกร” ทุกตัว! ทายที่สุดแลว ผลของตอสูกับ

พยายามตะโกนโวยวายก็แลว แตกลับไมมีเสียงออกมา

‘มังกรแหงความตาย อาซี ดาฮาการ’ สุดแกรงโดยที่มี

เลยสักกะนิด นี่มันเกิดอะไรข้ น
ึ กับฉันกันแนเนี่ย!? ทาง

ชะตาของโลกเป็ นเดิมพันจะลงเอยอยางไร! พรอมกับ

เลือกสุดทายคือตองแบกหน าไปหาคนที่เพิ่งจะกลายเป็ น

ประเดิมบทใหม!? ดวยมังกรยักษปริศนา!! แถมฟรีการ

แฟนเกาเพื่อขอความชวยเหลือ แตดูเขาสิทําทาเย็นชาใส

ดรัมบังเกอรโรโบ ภายในเลมสําหรับสินคาล็อตแรก"

แถมยังส่ อ
ื เป็ นนัยๆ วาฉันไรสาระอีก การที่ตองมาชวย

keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai

เหลือแฟนเกาอยางฉันนี่มันทําใหเขาลําบากใจมากขนาด

ebook, hytexts, หนังสือ, DEXPRESS

นัน
้ เลยเหรอ นัน
่ สินะ ตอนนี้เขาคงไมจําเป็ นตองสนใจ

Daily Kiss จุบอีกนิดใหหัวใจใกลชิดคําวารัก PeePigga

ฉันแลวนี่ จะอะไรก็แคแฟนเกา ปลอยใหฉันเป็ นใบไป

"‘จะขอจูบเหรอ ไมมีทาง! เรายอมเป็ นใบดีกวาที่จะยอม

ตลอดชีวิตเลยก็ได เฮอะ!" keyword: นิยาย, นิยายไทย,

จูบกับกานต ไดยินไหม!’ ตอนนัน
้ ฉันพูดใส ‘กานต’ คนที่

Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,

เพิ่งเปลี่ยนสถานะไปเป็ นแฟนเกาไปโดยไมคิด แลวยังไง

jamsaipub

ละ ปิ๊ ง! ฉันก็ไดอาการประหลาดมาสมดงั ่ คําขอ เพราะ

ป วนรักสลับราง รอมแพง 2015-10-27

เชาวันรุงข้ น
ึ ที่ต่ น
ื มาฉันก็ไมมีเสียงแบบไรสาเหตุ แมจะ

โซพิศวาสจอมมาร สุขิตา 2020-02-27 คิดจะหนีไป
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จากผม มันไมงาย ถาคิดวาหนีไดก็หนีไปสามีอยางผมจะ

เขา ไมมีปัญญาตามหาเมีย เธอหายสาบสูญอยางไรรอง

ตามลามโซหัวใจของคุณเอง โปรย... ญาดาเขามาเห็น

รอย 2 ปี  กับความทรมาน กับการคิดถึงใครสักคน

ภาพคนที่เธอรัก พาผูหญิงคนอ่ น
ื มานอนบนเตียงที่เธอ

คิดถึงรอยยม
ิ้  คิดถึงการดูแลเอาใจใสทุกสิ่งที่อยูรอบตัว

และเขาเคยนอนดวยกันทุกคืน ไมมีใครบอกเธอก็รูวา

เขา ไมวาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเขา ญาดา จะเอาใจใสเส

ชายหญิงคูนัน
้ กําลังทําอะไรกันในสภาพเสื้อผาหลุดลุย

มอ รางนุมนิ่ม กับกลิ่นกายหอมๆ ของเธอ ที่เขาไดแต

‘เจ็บไหมญาดา กับการที่เธอยอมมอบหัวใจใหผูชายอยาง

ฝั นถึง ราฟาเอลเหมือนรางที่ไรวิญญาณ ชีวิตเขาที่เหลือ

ราฟาเอล พอกันที คนอยางญาดา จะไมทนอยูสามผัว

จึงมีแตการทํางาน หองชุดของเขาที่เคยอยูกับญาดา รา

เมียอยางนี้แน ที่ไหนมีคุณที่นัน
่ ตองไมมีฉัน’ “ญาดา!

ฟาเอล ก็ขายทงิ้ ที่นัน
่ มันมีทงั ้ ความทรงจําที่ดีเมื่อมีเธอ

คุณฟังผมกอนมันไมใชอยางที่คุณคิดนะ” “ขอโทษที่มา

และความผิดพลาดของเขาที่ทําใหเธอเสียใจจนตองทงิ้

ขัดจังหวะคะเชิญพวกคุณตามสบาย ลากอนคะเอล” “ด

เขาไป ขายทงิ้ ดีกวาเก็บไวใหนึกถึง “ผมขอสัญญาหาก

า! ไมนะ เดี๋ยวกอนฟังผมกอน ดา! กลับมาเดี๋ยวนี้! ผม

ไดเจอคุณอีกครัง้  ผมยอมตายดีกวาปลอยคุณไป ญาดา

สัง่ คุณไดยินไหม ผมบอกใหกลับมา!” และนัน
้ คือสาเหตุ

ผมรักคุณไดโปรดกลับมาและใหอภัยกับผูชายโงๆคนนี้

ที่ญาดาหายไปจากชีวิตของ ราฟาเอล 2 ปี ที่มาเฟี ยอยาง

อีกสักครัง้ ” **** keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai
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novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, suceta713

การสวมมาดโหด หื่น ขูกรรโชก จนกวาเธอจะยอมมา

พิพากษาอุทธรณรัก รุงจันทรา "ดวยเดิมพันในเกมพนัน

เป็ นเจาสาว! “โอยยย ปลอยนะ ตาพิตบูลบาเลือดนิสัย

ของคุณปูคือชุดมรกตลอมเพชรที่มีคุณคาทางจิตใจ

ไมดี” คนเถียงไมเกงเชิดหน าตอวาเสียงขุน “หน็อย...

พิพากษา สเตฟาโน พาลาดิโน จึงมองหาหญิงสาวสักคน

ชางกลาเอาฉันไปเปรียบกับหมา อยากถูกหมากัดไหมละ

มารับบทเจาสาวกอนที่ของสําคัญจะหลุดมือไป เป าหมาย

” พิพากษายกรางสูงโปรงข้ น
ึ จนใบหน าแทบจะแนบกัน

ของราชาแหงอัญมณีมีเพียงหญิงเดียว คือ นิลุบล

นัยนตาคูคมมองจุดที่หมายจะกัด เพราะมัวมองเพลินจึง

จิตรกรสาวรักสันโดษหน าตานาแกลงและตองชะตาเขา

พลาดทาเมื่อยายเด็กแสบสะบัดหน าหนี กมลงกัดบา

อยางแรง แตก็ดูเหมือนเธอจะไมสํานึกเลยสักนิดวามี

กวางจนจมเขีย
้ ว “เฮย…ยายแมวปา ปลอยฉัน”

ผูชายรูปหลอกลามโต รวยเป็ นบาเป็ นหลังอยางเขามา

พิพากษาเอามือบีบจมูกยายตะเกียบ แลวอาศัยความไว

สนใจ ถึงกลาเชิดหน าใสอยางไมแยแส หรือบางที

เขาไปจับรางบอบบางข้ น
ึ พาดบา ไมสนใจเสียงกรีดรอง

แผนการแบบคอยๆ ตอนอยางละมุนละมอมไมสามารถ

โยนเจาหลอนลงบนเตียงกอนกระโจนไปตรึงรางยาย

ทําใหแมจิตรกรสาวหันมาแลเหลียว เขาคงตองฉีก

เด็กแสบไวแนนหนา “กรด
ี๊ ...ไอพิตบูลปลอยนะ จะ

หน ากากสุภาพบุรุษทงิ้  แลวใชมาตรการขน
ั ้ เด็ดขาดดวย

ทําอะไร” “หยุดดน
ิ้  ถาไมอยากใหฉันขาดประชุมวันนี้
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”พิพากษามองสบตาอยางมีเลศนัย บงบอกวาเขาเอาจริง

ครัง้ แรก โดยมีมาเฟี ยสุดโหดเป็ นผูวาจาง รวมลุนระทึก

แน!" keyword: นิยาย, นิยายไทย,หนังสือไทย,ไทย

ไปกับการคนหาความตายรูปแบบใหมๆ ที่ไมสามารถหา

,thai book, Thai novel, Thai ebook, hytexts,

อานไดที่ไหนใน “ภาม คนรับจางตาย” COMIC

หนังสือ, lightoflove

SPECIAL" "จากความเป็ นอมตะใน “ปั จจุบัน” หวน

ภาม คนรับจางตาย Comic Special เลม 4 วาฬน้ํ าเงิน,

ยอนคืนสูจุดเริ่มตนของคําสาปใน “อดีต” ในชว
ั ่ ขณะที่

คงไคย ตันอนุชิตติกุล "จากซีรีสนิยายสุดฮิตของสํานัก

ชายหนุมตัดสินใจจบชีวิตของตน หญิงสาวนิรนามก็ได

พิมพพูนิกา สูการโลดแลนในฉบับการตูน เมื่อเด็กหนุม

ปรากฏตัวพรอมกับนิมิตภาพบางอยาง ที่อาจเชื่อมโยง

อมตะผูไมสามารถนอนหลับได ตองเผชิญกับความตาย

ไปยัง “ชายผมแดงปริศนา” เพื่อตามหาคําตอบ เขาจึง

นับครัง้ ไมถวน เพื่อสิ่งหนึ่งที่มนุษยทุกคนสามารถทําได

ดําดิ่งเขาสู “พิธีคืนชีพ” สุดหลอน ที่อาจมีชีวิตของ

นัน
่ คือ “การนอนหลับ” โชคดีจริงๆ ที่การตายครัง้ นี้

“น องชาย” เป็ นเดิมพัน!! นี่คือ “จุดจบของการเริ่มตน

นอกจากจะไดนอนสมใจอยากแลว ยังไดเงินคาจางอีก

แหงคําสาป”" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai

ตางหาก ถือเป็ นนิมิตหมายอันดีที่เด็กหนุมสวมหมวก

novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, punica

แกะจะยึดการรับจางตายเป็ นอาชีพ! นี่คือการรับจางตาย

กอนสน
ิ้ รุงอรุณแหงฝัน สิริญรําไพ (มาเรีย) ประพันธุทวี
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2013-06-26 ‘กอนสน
ิ้ รุงอรุณแหงฝัน’ หนังสือรางวัล

บวกก็อาจคิดไดวา เป็ นความโชคดีของชีวิตหนึ่งที่ได

ชมนาดระดับดีเดน รอบประกวดครัง้ ที่ 3 ประจําปี

เตนรําไปกับจังหวะของดนตรีหลายแบบหลายแนวมัน

พุทธศักราช 2554 – 2556 (โครงการรางวัลชมนาด ประ

ไมซ้าํ ซากจําเจดี แลวมันยังทําใหมีความต่ น
ื เตนเราใจ พ

เภท The Best of Non-Fiction) บอกเลาป
 ระสบการณ

รอมการไดเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูตลอดเวลา นัน
่ หมายถึง

ชีวิตของผูหญิงลูกอีสานที่พยายามคนหาความหมายชีวิต

การเพิ่มความแข็งแกรงใหชีวิตและจิตวิญญาณของตน

และฝึกฝนจิตวิญญาณของตนเอง ผานการตอสูและ

ใหรอดพนจากสิ่งเราตางๆ ที่กอกวนอยูรอบๆ ตัวเราทุก

เรียนรูชีวิตตามขน
ั ้ ตอนแหงวัย ตามทางเดินอันระหกระ

เมื่อเชื่อวัน หากก็ไมใชทุกคนที่จะหลุดพนจาก

เหินแหงการแสวงหาวิชาชีพ รวมถึงตามประสบการณที่

ทวงทํานองเหลานัน
้ ได ถาจิตใจไมแข็งแรงพอ...กอนสน
ิ้

เขามาสูชีวิตของเธอโดยไมไดเชื้อเชิญและตงั ้ รับ “เสน

รุงอรุณแหงฝันเสมือนเป็ นบันทึกชีวิตของคนคนหนึ่งที่

ทางเดินชีวิตที่เต็มไปดวยปัญหา มีทุกข มีสุข มีสมหวัง

ไดเดินทางผานเรื่องราวตางๆ มากมาย ทัง้ ราย ทัง้ ดี มี

และผิดหวังในเลม เปรียบเหมือนทวงทํานองของดนตรี

หลายมุมที่นาเรียนรู ผูอานสามารถหยิบบางสวนหรืออาจ

หลายชนิดผสมผสานกันไปมาทงั ้ ลูกทุง ลูกกรุง บลูส

จะหยิบมาทงั ้ หมดแลวนํามาประกอบและปรับใชในชีวิต

แจส เรกเก จนถึงฮารดคอรพังค ครบรสก็วาได มองแง

ประจําวัน ประจําเดือน ประจําปี  กระทัง่ ประจําใจของตัว
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เองก็ได ไมผิดกฎกติกาแตประการใด” -Woman

ขึ้น รวมถึงบัญชีหนี้แคน จะมีใครอยูในนัน
้ บาง และนาง

Publisher-

จะเรียกเก็บหนี้จากแตละคนอยางไร รวมเดินทางยอน

ผลาญ เลม 2 เชียนซานฉาเคอ 2015-12-15 ทานพญา

อดีตไปพรอมกันเลย! keyword: นิยาย, นิยายไทย

มัจจุราช ขอโอกาสขาอีกครัง้ เถิด ชาตินี้ขาเกิดมาโงเงา

,หนังสือไทย,ไทย,thai book, Thai novel, Thai

เป็ นไกรองบอนของผูอ่ น
ื  โดนเขาหลอกใช ถูกเขาสนตะ

ebook, hytexts, หนังสือ, hongsamut

พาย ลอลวงจนตองสน
ิ้ ใจตายอยางนาอนาถ หากไดมี

Wiwat 1993

โอกาสหายใจอีกครัง้  ขาจะไมยอมใหลมหายใจนี้ ตอง

Ngao sīkhāo Dǣnʻaran Sǣngthō̜ng 1993

เสียเปลาไปอีกแลว! นี่คือคําขอสุดทายของสตรีที่ถูก

เธค Mānop Thanō̜msī 1997

‘ความรัก’ หักหลัง สตรีที่สน
ิ้ ใจตายไปพรอมกับความ

วิวาหนี้มีเดิมพัน บุษบาพาฝัน 2015-09-20 เมื่อ

แคนและชิงชัง สตรีที่งามที่สุดในแผนดิน แตกลับถูกใส

“เวโรจน” คาสโนวาตัวพอ ที่มีผูหญิงรอบกายหลายระ

รายวาเป็ นนางปีศาจลมเมือง! เจี่ยงหรวน ถือกําเนิดใหม

ดับ ตัง้ แตบรรดาเซเลบ เลขาหน าหอง และแมแตพริตตี้

... นางถูกสงยอนกลับมาในรางเดิมของตนเองในวัยสิบสี่

ไดถูกคุณหญิงแม จับแตงงานแบบคลุมถุงชน เพราะ

ปี  พรอมกับ ความสามารถในการจดจําเรื่องราวที่เคยเกิด

ตองการหาผูหญิงมาปราบลูกชาย แตผูหญิงที่เขาเห็น
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เพียงภาพถาย ที่ดูไมไดแมแตนอย และยังรูเพียงวา เธอ

จึงเริ่มข้ น
ึ ทันที การแตงงานแบบจํายอมของคนทงั ้ คู จึง

เป็ นลูกชาวนา ซึ่งภาพถายและประวัติของเธอ ทําใหเขา

มีเดิมพัน เพราะหญิงสาวเจ็บใจในคําดูถูกของเขา และ

เครียดมาก และพูดจาดูถูกดูแคลนสารพัด กับบรรดาคู

ปฏิญานกับเพื่อนรักวาเธอจะไมมีวันรักเขา และถาเธอ

ควง คูนอน และเพื่อนรัก หนํ าซํ้ายังบอกวา เขาไมมีวัน

รักเวโรจน เธอยอมเสียเดิมพันหนึ่งลานบาท แตเมื่อ

รวมหอง รวมเตียงดวย เงาะ หรือ ตรีทิพพา หญิงสาวซ่ งึ

เวโรจนเห็นเงาะ ในวันแตงงาน ชายหนุมตกใจแทบสน
ิ้

เพิ่งเรียนจบ กลับมาจากตางประเทศ ไดถูกนายแมลน
ิ้ จี่

สติ เมื่อเงาะก็คือตรีทิพพา ผูหญิงที่เขาหลงรัก และ

เศรษฐีนีของจังหวัดสุพรรณ บีบบังคับใหแตงงานกับ

พรํ่าวิงวอน สัญญาวาจะมาพบเธอในวันที่เขา ถูกสงตัว

เวโรจน ถึงแมตรีทิพพาจะพึงใจในตัวชายหนุม จาก

เขาหอกับเจาสาว ตรีทิพพาจะลบลายคาสโนวาไดหรือไม

ภาพถายของเขาจากหน าปกนิตยสาร ที่ทําใหเธอหลงรูป

และเวโรจนจะปฏิบัตการงอนงออยางไร ในเมื่อหลังแตง

จูบกระดาษ แตเมื่อไดยินเสียง ในเทปการสนทนาของ

งาน บรรดาหญิงสาวคูนอนของเขาตางมาทวงสัญญา ซึ่ง

เขากับเพื่อน ที่เธอจางคนติดตาม คําดูถูกวาเธอเป็ นคน

ทําใหทงั ้ คุณหญิงและคุณนายลน
ิ้ จี่ ตองหาทางวางแผน

บานนอกคอกนา รูปชัว
่ ตัวดําและยังเรียกเธอวายาย

ตางๆนานา ใหลูกไดเขาหอ และลุนใหทงั ้ คู ไดครองชีวิต

เบื๊ยก ทําใหเธอเสียใจ ปฏิบัติการแกแคน กอนงานแตง

รวมกัน * นวนิยายเรื่องนี้นารัก นาลุน นางเอกฉลาด พ
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ระเอกเจาเลห ขีอ
้ อน แมยายจอมวางแผน แมสามีรักลูก

เพื่อพัฒนาวัคซีนตานโรคโควิด-19 กลยุทธเพื่อใหไดมา

สุดหัวใจ แตเขาขางลูกสะใภ ซึ่งผูอานตองลุนกันทงั ้ เรื่อง

ซึ่งวัคซีน แนวทางการกระจาย วิวัฒนาการของไวรัสที่

กับธุรกิจของเวโรจนที่กําลังจะลมละลาย แตตรีทิพพาก็

พัฒนาข้ น
ึ มาเพื่อตอตานวัคซีน การสรางภูมิคุมกันหมูใน

เขาไปบริหาร และอุดรอยรว
ั ่  ทําใหบรรดาผูทุจริตใน

กลุมประชากร การตีความประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

บริษท
ั  วางแผนใหทงั ้ คูเลิกกัน ดวยประเด็นที่เปราะบาง

และการงัดขอทางการคาระหวางมหาอํานาจในสมรภูมิ

ในชิวิตคู คือเรื่องผูหญิงของเวโรจน อานฉากหวานๆจาก

โรคระบาดนี้

ทองทุงนากันคะ * นิยาย, นิยายไทย, นิยายรัก, Thai

รักพิศวง ปมพิศวาส 1 NATSUMI ANDO การ

ebook,ereaderthailand, หนังสือไทย

แตงงานกับชายที่ชิงชังที่สุดในโลกผูทําใหชีวิตผิดเพีย
้ น

,kindlethailand,kindle, ebook

กําลังจะเริ่มตนข้ น
ึ แลว เมื่อยังเด็ก นาโอะไดพบกับสึบา

Vaccine War สมรภูมิวัคซีนโควิด-19 ป วย อุนใจ

กิที่โคเงทสึอัน รานขนมญี่ปุนเกาแกที่แมของเธอทํางาน

และ นรภัทร ปี สิริกานต เจาะลึกเบื้องหลังสมรภูมิวัคซีน

พรอมกินอยูที่นัน
่  แตหลังเกิดเหตุฆาตกรรม แมของนา

ตลาดการคาที่เม็ดเงินสะพัดระดับแสนลาน และมี

โอะถูกจับในฐานะผูตองสงสัย นาโอะจึงถูกไลออกมา 15

อนาคตของโลกเป็ นเดิมพัน ถอดกระบวนการวารปสปี ด

ปี ตอมา สึบากิก็มาปรากฏตัวตอหน านาโอะที่กําลังสน
ิ้
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หวัง ทัง้ คูตองมาประชันฝีมือแขงกันทําขนมญี่ปุน แต

คนกําลังสรางแรงบันดาลใจใหเมลิโอดัสที่ อยูในโลกของ

สึบากิกลับจํานาโอะไมได แลวชายคนนัน
้ ก็เอยคําพูดที่

จิตใจ การตอสูสังหารพระเจาที่ทุมหมดหน าตักจะเป็ นไป

ไมคาดคิดออกมา....!? ราคาเต็ม: 80 บาท Buy this

ในทิศทางเชนไร---!!

book: http://link.bongkoch.com/gpb3736 Keyword:

อยายอมใหใครเหยียบฝั น ดร.กฤตินี พงษธนเลิศ

บงกช Bongkoch Comics Kodansha LOVE

สัมผัส 19 เรื่องราวที่จะชวยเติมเต็มและเป็ นแรงบันดาล

ROMANTIC DRAMA 9786160931637

ใจใหคุณ จาก 19 ชาวญี่ปุนผูมีชีวิตทงั ้ ชีวิตอยูเพื่อความ

ศึกตํานาน 7 อัศวิน เลม 37 NAKABA SUZUKI ลา

ฝั น ความฝั นจะใหญแคไหนก็ไรความหมาย ...หาก

กอน “อัศวินแหงบาปทงั ้  7” ขโมยรางของเมลิโอดัส

สุดทายเป็ นไดเพียงความฝัน... แลวใครละจะเป็ นผูเติม

และใหกําเนิดราชาเทพอสูรคนใหมไดสําเร็จ นัน
่ เป็ น

ความหมายให ‘ความฝัน’ ถาไมใช ‘เจาของความฝัน’

ความพายแพที่ยังไมถึงขน
ั ้ แกไขอะไรไมได.... ทวาเหลา

อยางคุณ “หากมุงมน
ั ่ เดินตามความฝัน ฝั นนัน
้ จะกลาย

ผูกลาผูอดทนตอสูจะไมยอมรับเรื่องนัน
้ เด็ดขาด บันที่

เป็ นเป าหมาย” Yoshiharu Habu นักเลนหมากลอม

กลับมาจากนรกไดเดิมพันชีวิตอยูในโลกของความเป็ น

ญี่ปุน เรื่องราวเลาสน
ั ้ ๆ เกี่ยวกับคนญี่ปุนแตละคนที่ตอสู

จริง ขณะที่เอลิซาเบธกับ “อัศวินแหงบาปทงั ้  7” อีก 6

ฟั นฝ าเพื่อความฝัน และมีมุมมองในการใชชีวิตที่นา
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นํ ามาเป็ นแบบอยาง บทความเคยลงในเพจ Japan

จยาหลัวอยูเป็ นทุนเดิม ไดถึงคราวหัวหมุนเมื่อเห็น

Gossip by เกตุวดี ซึ่งมีคนติดตามอานและแชรกันเป็ น

คําเตือนแบบเดิมซ้าํ ๆ และเบาะแสที่มีก็ยังไมคืบหน า แต

จํานวนมาก keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel,

เขาจะตองปกป องเหยื่อรายตอไปใหได แมจะไมรูช่ อ
ื ...

Thai ebook, hytexts, หนังสือ, Ganbatte

หรือแมกระทัง่ ไมรูวาใครคือฆาตกรตัวจริงก็ตาม"

Psychic ปริศนาลับ สัมผัสวิญญาณ เลม 1 เฟิ งหลิวซูไต

keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai

/ ปราณหยก 2021-10-15 "หลังจาก ‘ฟั ่ นจยาหลัว’ ถูก

ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaieverypub

กลาวหาวาเป็ นฆาตกร เพราะเขาโพสตเตือนเพื่อนรวม

ปฐมมนตรา ตําราพลิกโลก เลม 5 KAKERU

วงไมใหข้ น
ึ ไปที่สูง ราวกับลวงรูอนาคตวาเพื่อนรวมวง

KOBASHIRI / วิสุทธิ ์ พิเชษฐวานิช "พวกซีโรมาเยือน

จะตกตึกลงมาตาย แตในเมื่อมีหลักฐานยืนยันที่อยูของ

เทลเซ็มประเทศขนสงทางทะเลระหวางสืบเรื่องของ ‘เซ

เขา แมแตตํารวจที่มองวาเขาเป็ นผูตองสงสัย ก็ไม

สทูม’ องคกรปริศนาที่วางแผนเผยแพร ‘ตําราของซีโร’

สามารถเอาผิดฟั่นจยาหลัวได ทวาเรื่องไมไดจบลงเพียง

ทวาที่นัน
่ กลับแพรสะพัดดวยขาวลือของกลุมแมมดที่

แคนัน
้  เมื่อฟั่นจยาหลัวยังคงโพสตเตือนวาจะมีเหยื่อคน

เขาจูโจมตามหมูบาน มิหนํ าซํ้าหัวหน ากลุมยังเป็ นสาว

ที่สอง คนที่สาม... ‘จวงเจิน’ นายตํารวจหนุมที่สงสัยฟั่น

งามผมสีเงินอางช่ อ
ื วาซีโร... เมื่อพวกทหารรับจางไลตาม
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เงาของซีโรตัวปลอมไป กลับตองเผชิญหน ากับเจาหน าที่

“แลวเมื่อกใี้ ครละที่จูบฉัน!”หลอนยอน “ที่ทําไปเพราะ

พิพากษา ‘ผิดศีลธรรม’ ที่ไดรับคําสัง่ ใหมา ‘กําจัดแมมด’

พอฉันสงั ่  กลับบานไปคงตองหาน้ํ ายาลางปากซะแลว”

ยกระดับความขัดแยงสุดอันตรายระหวางแมมดและ

“นี่คุณ!”หลอนเริ่มจะหมดความอดทน “ทําไมหรือคุณ

โบสถข้ น
ึ อีกขน
ั ้  เลม 5 ของผลงานแฟนตาซีแหงตํารา

พิมพวลัญช!”เขาทําเสียงลอเลียน “อยางคุณคงไม

เวทที่กําลังเลื่องลือมาแลว! แฟนตาซีแหงตําราเวทที่

ตองหาน้ํ ายาลางปากหรอกคะ นํ้ ายาลางหองนํ้ านาจะดี

กําลังเลื่องลือมาแลว!" keyword: นิยาย, นิยายไทย,

กวา!”สวนกลับทันควัน “นี่พิมพวลัญช!”เขาตวาดลน
ั่ 

Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,

ใบหน าคมจองมองราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ “ทําไมคะ

DEXPRESS

คุณธานตเมธา!”หลอนยอนเขาบาง keyword: นิยาย,

Oxford-River Books English-Thai Dictionary 2004

นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ

ทัณฑปรารถนา วนาลักษณ ตัวอยางจา นึกๆ ไปเขาแค

, auraphan29

จะหาเรื่องหลอน แตไปๆมาๆ อารมณเขากลับเตลิดไป

ใจมิรูเลือนรัก ดากานดา 2020-11-13 ความรักคือของ

เมื่อนึกวาหลอนส่าํ สอนกับผูชายที่เมืองนอกเพียงใด ถา

แสลง เขาจึงไมเคยคิดอยากมีมัน กระทัง่ เธอกาวเขามา.

ไมทํามีหรือจะประกาศกราวทําตัวกรานกับเขาขนาดนี้

.. “รูใชปะ นี่ไมเกี่ยวกับรัก” สุมเสียงเครงขรึมชะงักคน
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บนตัก กอนเสียงหัวเราะแปรงปราจะดังลอดลําคอระหง

ลัวติดใจฉันไง” ชางยว
ั ่ ~ “ติดใจที่มีความหมายคลายๆ

เรียวนิ้วขาวดันปลายคางระคายตอเครา ใบหน าคมคาย

‘หลงรัก’” หึ! “ความรักสําหรับฉัน มันก็แคเซ็กซสนุกๆ

เขมขนดวยอารมณปรารถนานัยนตาฉายแสงแรงกลา

แคปลดปลอยเวลาอยากแคนัน
้ ” “จะเอาแนใชมย
ั ้ เพียว

สานสบดวงตาคูเยิม
้ หยาดหากแพรวพราวดวยประกาย

ฮะ! นายจะเอาแนใชมย
ั ้ ” มือที่ยังมีผาพันไวยกข้ น
ึ ตงั ้

ยัว
่ เยา “ยํ้าจริงวะ” เสียงใสสน
ั ่ นอยๆ เพราะรางกายขาว

การดบาง จังหวะเทาสลับกาวฟุตเวิรกมัน
่ คงข้ น
ึ  คิว
้ เขม

กระจางก็ถูกสุมดวยไฟพิศวาสไมตางกัน เอวบางขยับ

ขยับปับๆ สองครัง้ ซอนอยางยียวน มันทําใหเธอยิ่ง

เบาๆ สงใหพ้ น
ื ที่ที่มีการหลอมรวมเกิดความแปลบปลาบ

เกรีย
้ วกราด เลี่ยงมาตลอด~ เห็นเขาอยูซายเธอจะไป

ซานข้ น
ึ ชองทอง “ยํ้าฉัน หรือย้าํ ตัวเอง~” “เธอ~” ชาย

ทางขวา เห็นเขาอยูตรงหน า เธอจะถอยหลังกลับ ไอบา

หนุมเคนเสียงลอดไรฟั นปราม งับเรียวนิ้วที่กระดางแตก

นี่ไมรูรึไงวาตลอดหลายปีมานี้เธอตองขมใจแคไหน

เกินหญิงขบย้าํ แตไมกลาขยํ้าใหเจ็บ คนถูกขูกลับเพียง

ทรมานเพียงใด ถึงไดบังอาจมาเทาทวนความรูสึกพวก

หัวเราะเบาๆ ในลําคอ เคลื่อนกายเลื่อนรูดครูดเคลนแผว

นัน
้ ข้ น
ึ มา หมัดเล็กแตพิษรายกาจหวดตวัดเต็มแกมขาว

หากเราทุกอณูอารมณ ตาคมไหววาบ ลมหายใจสะดุด

หน าคมสะบัดตามแรง เลือดสดๆ ปรี่ออกมาตรงมุมปาก

หวง “กลัวเหรอ” “คนอยางพันภพไมเคยกลัวอะไร” “ก

เพียวยกหลังมือข้ น
ึ เช็ด เขามองดูเลือดสีแดงกอนจะมอง
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วงหน าสวยดุ “นายควรถอยซะตอนนี้” keyword: นิยาย

ความนารักชนิดที่วาพิเศษใสไขจนเผลอใจเตนโดยไมรู

, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts,

ตัว ก็รูนะวาตัวจริงของเขานะไมใชคนใจรายอะไร แตก็

หนังสือ, Dakanda

ไมรูเลยวาเขาจะนารักชวนใหคนใจบางอยางฉันหวัน
่ ไหว

พี่วากคนนีน
้  ารักเป็ นพิเศษ ลานนาที "ฮา ในที่สุด ‘คุณ

ไดขนาดนี้ <3 " keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai

หนูออมแอม’ คนนี้ก็สามารถสอบติดคณะในฝันไดสําเร็จ

novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaipub

และฉันขอปฏิญาณตนไววาจะตองเรียนจบใหได (>_<)

พันสารท เลม 1 (ฉบับปรับปรุงเนื ้ อหา) เมิ่งซีสือ /

แตอยาไดคิดเชียววาชีวิตมหา’ลัย ของฉันมันจะสวยหรู

Bou Ptrn 2021-04-30 "เจาสํานักเขาเสวียนตู

โรยไวดวยกลีบกุหลาบ! เพราะนอกจากฉันจะเป็ นโรค

‘เสิ่นเฉียว’ ถูกศิษยรวมสํานักวางแผนทํารายจนตกสูกน

ภูมิแพสารพัดสิ่งแลว ยังมีเขา ‘พี่(ชม)พู’ เฮดวากมหา

เหว เขาบาดเจ็บสาหัสแทบสน
ิ้ ชีวิต ประจวบเหมาะกับที่

โหดโคตรดุที่เอะอะก็เอาแตจองจะสงั ่ ลงโทษใหฉันไปขน

คนผูหนึ่งผานมาพบเขาพอดี ผูนัน
้ คือ ‘เยี่ยนอูซือ’

ขี!้ ! ก็แคแอบลวงรูความลับเขานิดเดียว ไฉนเลยจะตอง

ประมุขพรรคมารผูทําตามอําเภอใจ เอาแนเอานอนไมได

จงเกลียดจงชังกันขนาดนัน
้ T^Tแตเดี๋ยวกอนนะ...ทําไม

ซํ้ายังประพฤติตนอวดดี โจษจันไปทงั ้ โลกอธรรมและ

ยิ่งไดอยูใกลเขา จากความโหดโฉดเถื่อน กลับกลายเป็ น

ธรรมมะ เขาเลือกที่จะชวยชีวิตเสิ่นเฉียวเอาไวดวยหวัง
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ชีน
้ ํ าใหเจาสํานักเลื่องช่ อ
ื  หันหลังใหความดี หันหน า

กําลังคบหากับฟุคามิ ประธานบริษท
ั  FUKAMI โฮลดิง้ ที่

เขาหาความเสื่อมทราม ทวา... เสิ่นเฉียวนัน
้ มีจิตใจที่

เคยชวยไวตอนเธอกําลังลําบากเพราะโดนต๊ อ
ื จีบ ฟุคามิ

เมตตาเอื้อเฟื้ อ ทัง้ ออนโยนและสุภาพ ภายในกายยัง

กับริสะที่หวงใยกันและกันเริ่มใชชีวิตอยูดวยกันในที่สุด

หมุนเวียนไปดวยความกลาหาญที่ไมอาจหักงอ แมจะ

ทัง้ สองสนุกกับชีวิตอันแสนหวาน♡ แตแลว...ความ

ฟื้ นจากความตายพรอมความทรงจําที่ขาดหาย แตความ

วุนวายหวานอมขมกลืนที่กอตัวข้ น
ึ ยามที่ทงั ้ สองเต็มไป

แคนไมอาจกําหนดทิศทางชีวิต ตอใหเยี่ยนอูซือจะ

ดวยความสุขนัน
้ คืออะไรกันนะ...!? Coffee & Vanilla

ชักนํ าอยางไร เสิ่นเฉียวก็จะยังคงยึดมน
ั ่ ในวิถีของตนมิค

เรื่องราวยอดฮิตที่มียอดขายรวมทะลุหกลานเลม ปรากฏ

ลาย..." keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai

ตัวในรูปแบบนิยาย! ฉบับนี้เป็ นผูใหญมากข้ น
ึ ♡ แถมยัง

ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaieverypub

มีตอนออริจินัลดวยนะ♪ ราคาเต็ม: 189 บาท Buy this

Coffee & Vanilla หนุมกาแฟกับสาววานิลลา ฉบับ ♥

book: http://link.bongkoch.com/gpb4083 Keyword:

ผูใหญหวานสุดขีด ตอน สุดที่รักขอแตงงาน MIDORI

บงกช Bongkoch Books วรรณกรรม 9

NATSUKI 2021-10-14 “ไมใช รบกวนหนอยนะคะ ซะ

786160933891

หนอย” “จริงดวย...” “กลับมาแลว” ริสะ นักศึกษาสาว

ใหคุณคนนีเ้ ป็ นคนพิเศษ ลานนาที "ความรักไมใช
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ปั จจัยหลักของชีวิต ถาไมมีมันก็ไมไดทําใหใครตายคะ!!

ไหน... ฉันจะขีดฆากาหัวใหสอบตกตงั ้ แตรอบคัดเลือก

แลวยิ่งฉัน ‘หมอเจีย
๊ บ’ ทงั ้ สวย ทัง้ เกง แถมยังมีดีกรี

เลย! " keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai

เป็ นถึงแพทยหญิง ถาคนรักไมไดทําใหชีวิตมันดี ฉันคน

ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaipub

นี้ก็ขอใชชีวิตโสดๆ สวยๆ อยูบนคานและหาเงินซ้ อ
ื ความ

Close Friend โคตรแฟน Chiffon_cake / Karnsaii /

สําราญใหตัวเองดีกวา แตอะไรที่เคยวางแผนไวกลับตอง

Swanlee / ตัวแม* 2021-06-21 "จาก 6 มินิซีรี่ส

พังไมเป็ นทา เพราะฉันไดรับขาวรายที่สุดในชีวิต ดร

Close Friend สู 6 เรื่องสน
ั ้ ที่จะทําใหคุณรูสึกวา โคตร

ามาประหนึ่งชีวิตดาวพระศุกรไมพอ ยังตองมารับมือกับ

แฟน ชวยทําวายังรัก by Swanlee เป็ นไดแคเพื่อน by

‘อบอุน’ หนุมเหนือหน ามนหองตรงขามที่อยูๆ ก็เขามา

Chiffon_cake เผลอหรือต
 งั ้ ใ จ by Chiffon_cake ชาติน
 ี้

‘ใสใจ’ มากเป็ น ‘พิเศษ’ อีก เห็นบุคลิกดูเงียบๆ นิ่มๆ

พอ by Karnsaii มีปัญหา ปรึกษาดาว by ตัวแม* คิด-ไม

แบบนี้บอกเลยวาเขานะมันเสือซอนเล็บ! ทํามาเป็ นสราง

คิด by ตัวแม*" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai

ภาพทําตัวอบอุนหลอกใหเราตายใจ สุดทายก็คงจับฟาด

novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,

เรียบไมมีเหลือ บอกใหรูไวเลยนะ สวยสังหารระดับหมอ

jamsaieverypub

เจีย
๊ บคนนี้ยังไงก็ไมมีวันหลงกลเด็ดขาด!! ไมวามาไม

คูมายาปรารถนา 1 เฮยเจี๋ยหมิง / เสี่ยวเฟิ งหลิง "นับ
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แตไดพบหน ากันในวัยเด็ก แมคนรอบขางจะเกรงกลัวปา

เวลาในขวดแกว ประภัสสร เสวิกุล 2013-09-01 ชีวิต

หลาง ลูกชายบุญธรรมของนายชางใหญแหงโรงสําริด

ของพวกเขาและเธอมาถึงทางแยกสําคัญในชวงเดือน

เพราะเขาเคยเติบโตมากับฝูงหมาปา ทวาอาซือหลันรูดี

ตุลาคม 2518 ทุกคนตางมีภูมิหลัง พื้นฐานครอบครัว

วาเขาหาไดเป็ นเชนที่ผูคนพูดถึงเลยแมแตนอย ทุก

ปั ญหา และประสบการณชีวิตที่แตกตาง จึงตัดสินใจ

การกระทําของเขา... นางลวนเห็นอยูในสายตา ทุก

เลือกทางเดินชีวิตที่ตางกันไป แตก็คงไมมีใครบอกไดวา

ความรูสึกของเขา... นางรับรูไดดวยหัวใจ ดวยเหตุนี้นาง

พวกเขาถูกหรือผิด

จึงรูวาเขาเองก็มีใจใหนางเชนกัน แตสิ่งที่เขาแสวงหา

หลังมาน l Behind the scenes (ฉบับปรับปรุงเนื้อหา)

อยากไดมาครอบครองกลับมิใชความรัก หากแตเป็ นการ

afterday / -west- 2021-04-26 "ความลับ น. สิ่งที่ปก

ยอมรับจากคนรอบขาง นางตองทําเชนไรจึงจะสามารถ

ปิ ด, สิ่งที่รับรูกันเฉพาะสองคน คุณเคยมีความลับที่บอก

ปลอบประโลมจิตใจของเขาที่มีแตความโดดเดี่ยว

ใครไมไดหรือไม... ตัวผมเองมีความลับอยูเรื่องหนึ่ง ผม

หนทางใดกันหนอจึงจะพิสูจนไดวารักแทอยูเหนือทุกสิ่ง

กับ ‘ปราณ’ เราเป็ นศัตรูกันมาตงั ้ แตจําความได เหม็นขี้

!" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai

หน ากันมาตงั ้ แตรุนพอรุนแม ความบาดหมางถายทอด

ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaipub

โดยตรงผานสายเลือด แตก็ตลกดีที่เราตางอยูไมใกลไม
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ไกลกันมาตลอด บานอยูติดกัน เรียนโรงเรียนเดียวกัน

รอยรักมายาลวง วนาลักษณ 2015-06-24 เพราะ

แถมยังสอบติดมหา’ลัยที่เดียวกันอีก ตางตรงที่อยูคนละ

มารดาดันพบรักกับหนุมใหญทําใหนางแบบสาวซุปเปอร

คณะก็เทานัน
้  เคยคิดวาพอเขาปีหนึ่งแลวคงไดพักยกตี

สตารใชช่ อ
ื ในวงการวา “(พราย) เภตรา” และช่ อ
ื จริง

กันบาง ที่ไหนได คณะผมกับคณะมันดันเป็ นคูแคนกัน

“(กัง้ ) กังสดาล” ตองเขามาใชชีวิตในบานหลังใหม

เสียนี่ ความแคนตกทอดผานรุนสูรุนอีกแลว เจอหน าที

โดยที่เธอไมรูเลยวาลูกชายติดพอใหมนัน
้ จะเป็ นมาเฟี ย

ไรเป็ นตองยกพวกซัดกันเหมือนกะใหตายไปขาง แตใคร

หนุมรูปหลอเจาของบริษท
ั เบียรคาสโนวา ที่เคยขอซ้ อ
ื

จะรู ความอาฆาตที่เราแสดงตอสาธารณชนนัน
้  แทจริง

น องเธอไปนอนดวย และในครัง้ นัน
้ เธอไดฝังความแคน

แลว หลังมานมีบางสิ่งถูกซอนอยู เรื่องระหวางผมกับ

จนแนนไวกับเขา จนกระทัง่ เขาและเธอไดพบหน ากัน

ปราณ มันเป็ นสิ่งที่ไมไดตงั ้ ใจใหเกิด เป็ นสิ่งที่ตองปกปิ ด

“ตินสูรณ” จําไดดีเลยวาผูหญิงแสนเชยเฉิ่มคนนี้ทําให

ไวสุดชีวิต เพราะผมกําลังกลัว กลัววาเมื่อความลับนัน
้

เขาตองเขารับการรักษาเมื่อนองชายเกือบโดนทําลายจน

ไมใชความลับแลว บางสิ่งที่เคยมีจะหายไป..."

ยอยยับแทบจะสูญพันธเพราะฝีเทาของเธอกันเลยที

keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai

เดียว เมื่อรูวาเธอจะเขามาอยูรวมบานในฐานะนองสาว

ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaieverypub

แผนการเอาคืนจึงเริ่มตน ในเมื่อหวงนองสาวนักเขาก็จะ
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หาทางเคีย
้ วนองยัยเฉิ่มแวนหนาเป็ นการเอาคืน โดยที่

018

เขาไมเคยระแคะระคายเลยวายัยแวนเชยเฉิ่มตรงหน า

หลงกาว(น) Karnsaii "แควันแรกที่กลับมาอยูเมืองไทย

เขาคือนางแบบสาวที่เขาตามคว
ั ่ อยูไมเวนแตละวัน แต

ถาวร ผมก็ทําใหคนคนหนึ่งเกลียดขห
ี้ น าซะแลว คนคน

ไมวาเขาจะทําเชนไรเธอก็ไมเคยยอมตอบรับความรูสึกที่

นัน
้ คือเพื่อนขางหองที่มักทําหน าบ้ งึ ตึงเหมือนเบื่อโลก

เขามีใหเลย และแลว... เหตุการณคับขันเกิดข้ น
ึ  ทําให

จนผมสงสัยนักวามันทําหน าอยางอ่ น
ื เป็ นหรือเปลา เวลา

เธอตองเผยตัวตนออกมา เขาเหมือนโดนสวมเขา โงมา

เจอหน ากันผมเลยชอบกวนประสาทใส จนมันสบถดา

ตลอด หลงใหเธอเห็นเป็ นตัวตลก มาเฟี ยหนุมจึงแผลง

เป็ นชุดและเงื้อหมัดจะตอยผมทุกครัง้ ไป แตก็ชาง

ฤทธิใ์ นเมื่อเขาเป็ นตอก็ขอเอาคืนผูหญิงที่เห็นเขาเป็ นตัว

บังเอิญที่เราเรียนมหา’ลัยเดียวกัน ผมจึงไดเห็นมันใน

ตลกใหหนํ าใจกอนจะสลัดทงิ้ อยางไรเยื่อใยดีกวา

มุมที่ตางออกไปและรูสึกแปลกใจไมนอย... เวลาที่มันใส

keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai

ชุดกาวนสวมบทบาทวาที่คุณหมอ หรือเวลาอยูกับเพื่อน

ebook, hytexts, หนังสือ, auraphan29

สนิท ทาทีและรอยยม
ิ้ ที่อบอุนออนโยนแบบนัน
้ ... ชางนา

เพชรยอดคทา เลม 2 (เลมจบ) เฉียนลู 2014-01-01

ดูไมนอยเลยจริงๆ จนวันหนึ่งเพราะความปากพลอยของ

Online code เกมภาษีไมหนีรัก ปองวุฒิ รุจิระชาคร 2

ผมทําใหมันถูกเขาใจผิดจนทะเลาะกับครอบครัวเสีย
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ใหญโต ผมจึงไดรูวาภายใตใบหน าที่เฉยชานัน
้ มีความ

หวนคืนมาดวยแผนการทํารายคนในครอบครัวโดยใชผม

ทุกขที่มันตองแบกไวมากมายเพียงใด... นาแปลกที่ผม

เป็ นเครื่องมือ รอยราวในอดีตทําใหผมหวาดระแวงใน

อยากเขาไปโอบกอดและปลอบประโลมมัน แถมนับวันก็

ความรักของเขา และความเชื่อใจก็ไมเคยถูกเติมเต็ม

ยิ่งรูสึกวา... ผมชักอยากจะมีแฟนเรียนหมอข้ น
ึ มาซะ

เมื่อเขาเขาหาผมดวยประเด็นการเสียชีวิตของนองชาย..

แลวสิ" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai

. ฝั ่ งหนึ่งคือภาระหน าที่ที่เขาตองสืบหาตัวฆาตกรใหได

ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaieverypub

อีกฝั่งก็เป็ นผมที่เขาเคยทอดทงิ้ ไปอยางเลือดเย็น

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 2004

สถานการณครัง้ นี้ทําใหผมไมมน
ั ่ ใจเลยวาตนเองมี

สกุลไทย 1990

นํ้ าหนักในใจเขาแคไหน และผมคงไมสามารถทําใจ

กลพยัคฆ -west- 2020-04-16 "‘เจเรมี่’ หัวออนไดตาย

ยอมรับความรักครัง้ นี้ได หากความปรารถนาดีที่เขาหยิบ

จากโลกนี้ไปแลว เพราะความรักที่ผิดหวังซ้าํ ซากหลอ

ยื่นใหคือการปิดหูปิดตาผมไมใหรับรูเรื่องราวในชีวิตของ

หลอมใหผมเป็ นคนเย็นชา ใฝ หาความใครเติมเต็มความ

เขา" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai

โดดเดี่ยว แลววันหนึ่ง ‘ศิฑา’ คนที่ทํารายหัวใจผมอยาง

ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaieverypub

ไมไยดีก็กลับเขามาในชีวิตอีกครัง้  หากคราวนี้อีกฝาย

เจาสาวจําเลย พิมพฝัน วากันวา...การแตงงานมักเริ่ม
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ตนจากความรัก แตสําหรับเธอและเขา การแตงงานกลับ

*************************** นิยายชุด วิวาหหวาม

เริ่มจาก...ความแคน! เพราะภาระหนี้สินของครอบครัว

ประกอบไปดวย -เจาสาวจํายอม (เขตแดน+เมษาริน) -

ม.ร.ว. อิงจันทร จึงถูกปาแทๆ หลอกใหแตงงานกับเสือ

เจาสาวจําเลย (สิชล+อิงจันทร) หมายเหตุ : นิยายทงั ้

เฒา เธอตัดสินใจหลบหนี และไดรับความชวยเหลือจาก

สองเรื่องสามารถอานแยกกันไดคะ keyword: นิยาย,

ชายหนุมคนหนึ่ง โดยไมรูสักนิดวาจะตองกลายเป็ น ‘เจา

นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ

สาวจําเลย’ ของเขาเสียเอง! สิชล เศรษฐีหนุมบานไร

, nupakbungnaka

เจาของไรองุนขนาดใหญในเพชรบูรณ เขาไมใชคนใจดี

รายเกินพิกัด อุณหภูมิปกติ "ตัง้ แตไหนแตไรมา ‘วาริ

อยางที่เธอคิด แตเขาคือพวกทําดีหวังผล ราชนิกุลสาวผู

ศา’ ถูกเมาททงั ้ ตอหน าและลับหลังเรื่อง ‘ความแรด

แสนทระนงจะทําเชนไร เมื่อคาตอบแทนที่ตองจายให

ปรอทแตก’ เธอยอมรับ!แตตอนนี้คนที่เธอตองการไมใช

เขาคือการ 'ผลิตลูก!' แบบนี้มันหนีเสือปะจระเขชัดๆ!

ใครก็ได เธอตองการเพียงเขาเทานัน
้  และความ

ฝั นไปเถอะ! คนอยางอิงจันทรไมมีทางยอมเป็ นเครื่อง

ปรารถนาอันแรงกลาของเธอก็คือการมอบพรหมจรรยให

มือของใครงายๆ โดยเฉพาะกับคนใจราย ลึกลับ และ

เขาทําลาย เธอจึงเริ่มดวยการเดินหน าออยเขาสุดพลัง...

อันตรายเชนเศรษฐีหนุมบานไรคนนี้

แถมดวยการต๊ อ
ื ระดับรางวัลชนะเลิศ เธอตองการจูบ
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ของเขา นัน
่ คือปณิธาน ความซวยตกมาอยูที่นักรบ ใคร

จนมีบุตร และยังสงนางไปเป็ นสตรีบรรณาการของ

จะยอมจูบกับผูหญิงเพีย
้ นแบบนี้กันเลา ชาติหน าก็อยา

ฮองเตชรา จวบจนหวงสุดทายของชีวิต ในใจนางก็ยัง

หวัง แตทงั ้ ที่ครองสติตัวเองไดดีมาตลอด สุดทายเขา

เคียดแคนชิงชังเขา ครัน
้ ลืมตาอีกครัง้  นางก็มาอยูในราง

กลับพลัง้ จูบเธอเขาจนได ใหตาย แตเดี๋ยวนะ แทนที่

‘เจียงชิงหวาน’ บุตรสาวภรรยาเอกของหยงชางป อ เวลา

ยายนัน
่ จะปลาบปลื้มกับรสจูบของเขา เธอกลับหนีเตลิด

ไดลวงผานมาหกปีแลวนับแตนางตาย เดิมทีนางเพียง

เปิ ดเปิ งไปไหนไมทราบ สวรรคเลนตลกหรือนรกลง

หวังจะไดใชชีวิตอยางสุขสงบ แตไหนเลยจะมีเรื่อง

ทัณฑเขากันแน เธอไปแลว เขาควรตองดีใจไมใชเหรอ

งายดายปานนัน
้  เนื่องจากสกุลเจียงกับสกุลชุยมีสาย

?!" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai

สัมพันธประหนึ่งญาติมาตงั ้ แตรุนปูรุนทวด! ยามพบหน า

ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaipub

ชุยจีห
้ ลิงนางก็ตองเรียกเขาวา ‘ทานอา’ ทวาเหตุใดอดีต

สามีขากลายเป็ นทานอาเสียแลว เลม 1 ฉางโก

สามีผูนัน
้ จึงไมไดแตงงานใหม ทัง้ เขาก็ไมมีหญิงงาม

วลัว
่ เยวี่ย / อวี้ 2021-10-01 "ชาติหนึ่ง ‘เจียงชิงหวาน’

หรือบุตรสักคนขางกาย สายตาเขามักเหมอมองออกไป

เคยเป็ นภรรยารักของ ‘ชุยจีห
้ ลิง’ แตนางกลับถูกสามี

ไกล มีเพียงยามไดยินนาม ‘เจียงชิงหวาน’ ที่จะเผย

ที่รักยิ่งหักหลัง ดวยการไปมีสัมพันธกับสหายรักของนาง

สีหน ารวดราวออกมา การที่เขาทําเหมือนยังมีเยื่อใยเชน
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นี้ คิดจะแสรงทําไปใหผูใดดูกัน!" keyword: นิยาย,

นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ
, jamsaipub
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