Tag/ไพ่ป๊อกเด้ง
Eventually, you will deﬁnitely discover a supplementary experience and execution by spending more
cash. still when? complete you understand that you require to acquire those all needs in the manner
of having signiﬁcantly cash? Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats
something that will lead you to understand even more all but the globe, experience, some places,
when history, amusement, and a lot more?
It is your no question own mature to accomplish reviewing habit. among guides you could enjoy now
is tag/ไพ่ป๊อกเด้ง below.

นิทานอีสัส จ่าพิชิต ขจัดพาลชน เรื่อง Sundan
ภาพ "นิทานอีสัส" ผลงานเล่มสามของจ่า คอมโบ
กับแอดมินเพจ เรื่องกุ เจ้าของผลงาน ช้างเป็น
สัตว์กินเลือดและหมาเนยอันลือลั่น ที่มาของ
หนังสือเล่มนี้คือ ทุกวันนี้มันมีข้อมูล
ทางการแพทย์แบบมั่วซั่วเผยแพร่ในเน็ทมากมาย
เช่น พวกเอาเข็มทิ่มนิ้วรักษาเส้นเลือดใน
tag
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สมองแตกเอย เอาแป้งหมี่โรยดับไฟเอย คนจม
นํ้าให้จับห้อยหัวกระทุ้งนํ้าออกมาเอย รวมไป
ถึงพวกยาอาหารเสริมที่อวดอ้างสรรพคุณโม้
เหม็นมากมาย มีคนที่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูล
เท็จพวกนี้มากมาย จ่ากับเพจหมอคนอื่นๆก็
พยายามแก้ข่าวกันตลอด แต่ไม่ทันจริงๆว่ะ ไอ้
พวกนี้แม่งแพร่ระบาดยังกับราดําบนฝาชักโครก
ก็มิปาน ทุกวันนี้ยังมีคนหลังไมค์มาถาม
Downloaded from 11gebod.com on May
16, 2022 by guest

เรื่องเจาะนิ้วรักษาเส้นเลือดในสมองแตกทุก
วันเลยเชื่อมะ จ่าก็เลยคิดว่า สงสัยแม่งต้อง
ทําอะไรซักอย่างเพื่อแก้ปัญหานี้ในระยะยาว
แล้วว่ะ จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ ที่
จ่าเอานิทานนานาชาติที่คนไทยส่วนมากรู้จัก
กันดี เช่น ซินเดอเรล่า เจ้าหญิงนิทรา นาง
เงือกน้อย พินอคคิโอ มายํา เอ้ย มาปรับ
เปลี่ยนเนื้อเรื่องให้น่ารักกระหนุงกระหนิง
สอดแทรกประเด็นทางการแพทย์ลงไป แถมพกด้วยอร
รถาอธิบายที่อธิบายเรื่องพวกนี้ให้เข้าใจ
ง้ายง่าย อ่านได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชรายันวัย
แรกแย้มฝาโลง รับรองว่าเนื้อหาในเล่มครบถ้วน
ประเภทที่ว่ามึงอ่านหนังสือเล่มนี้จบปุ๊บ
เห็นคนกําลังจะตายห่าอยู่ตรงหน้าก็สามารถ
เปิดหนังสือทําตามแล้วช่วยชีวิตคนได้เลย
keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ, tonmanow
พ่อมดกดหมอผี ราชานกฮูก 2020-02-13 เรื่องราว
ของ 'อาคม' หมอผีหนุ่มสุดเข้มที่ทํา 'นํ้ามัน
พราย' ขายแบบจํากัดจํานวนต่อเดือน กลับถูก
'ทิโมธี' พ่อมดหนุ่มในคราบเพรชชี่ปี 1 เอา 'ยา
เสน่ห์' มาเปิดร้านข้างๆ ขายกลายเป็นคู่แข่ง
tag

ซํ้าแล้วยังตัดราคา สรรพคุณก็คล้ายคลึง ทั้ง
สองต่างไม่มีใครยอมใคร สุดท้าย การพนันจึง
เกิด เอาอย่างนี้เป็นไง เราต่างเอาของอีก
ฝ่าย มาป้ายมาดื่ม ไม่สนใจว่าใครจะท้วง ไม่
สนใจว่าใครจะทัก 'แล้วถ้าใครหลงรักใครก่อน
คนๆ นั้น... ก็คือคนแพ้!' keyword: นิยาย, นิยาย
ไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,
movelpublishing
เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน กวี ชูกิจเกษม
1470 การถอดรหัสหุ้น คัดหาเมล็ดพันธุ์ชั้นดี
เพื่อให้คุณเพาะหุ้นที่มีผลให้เก็บเกี่ยว
ได้ตลอด จนค้นพบหนทางสู่อิสรภาพทางการเงิน
อย่างยั่งยืน การลงทุนในหุ้นเป็นเรื่องเรียบ
ง่าย แต่ไม่ง่าย ต้องอาศัยประสบการณ์คอยสั่ง
สม แต่วันนี้จะมาเผยความเรียบง่ายของการ
ลงทุนเป็นอย่างไร เรามีหลักในการลงทุนในหุ้น
อย่างไร เพื่อให้การลงทุนที่แม้ว่าจะไม่ง่าย
แต่ก็ไม่ยากอย่างที่หลายคนเข้าใจ เรามีหนทาง
ขึ้นถึงยอดของภูเขาได้หลายทาง แต่เมื่อขึ้น
ไปถึงเราจะเห็นวิวเดียวกัน ตลาดหุ้นให้อะไร
มากกว่าที่คุณคิด ถ้ารู้จักลงทุนอย่างถูกวิธ
ี
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หลินเจี้ยนหลง นักเลงขี้คุกผู้พลิกชะตาคว้า
ความสําเร็จ Jyan-Lung-Lin 2009-03-01 หลินเจ
ี้ยนหลง ลูกชายคนงานเหมืองถ่านหินฐานะยากจน
เติบโตในย่านสลัม เรียนหนังสือเก่ง ชกต่อยก็
เก่ง ช่วงวัยรุ่นรับคุมบ่อนและเปิดบ่อนเอง
ก่อนจะถูกจับเพื่อนําตัวไปเข้าสถานดัดสันดา
น แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เขาลุก
ขึ้นมาพลิกชะตาชีวิตได้สําเร็จ
บึงหญ้าป่าใหญ่ พ.7 เทพศิริ สุขโสภา 2012
วรรณกรรมเยาวชนเรื่องเยี่ยมที่เทพศิริ สุข
โสภา ได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความทรงจําที่
งดงามไว้ในหัวใจ...เขานี่แหละ ที่ทําให้
หมู่บ้านของเรากลายเป็นมุมหนึ่งอันงดงาม
แห่งโลก
ไพ่ยิปซีสํารับเงินล้าน อาจารย์เอื้อ อัคร
เทพ ถ้าถามว่า ศาสตร์แห่งการทํานายดวงชะตา
ที่ได้รับความนิยมเป็นสากลมากที่สุดคือ
ศาสตร์อะไร คําตอบคือ "ไพ่ยิปซี" เพราะความ
แม่นยําในการทํานายด้วยไพ่ยิปซีเป็นที่
เชื่อถือทั่วโลกว่าแม่นยําจริง หากคุณหยิบ
หนังสือ "ไพ่ยิปซีสํารับเงินล้าน" เล่มนี้
ขึ้นมา ด้วยจิตต้องการเป็นหมอดูผู้
tag

แม่นยําที่สุดคนหนึ่ง ความประสงค์นั้นจะกลาย
เป็นจริงในอีกไม่เกิน 5 ชั่วโมงนับจากนี้
เพราะความลับอันยิ่งใหญ่แห่งศาสตร์ไพ่ยิปซี
ได้ถูกเปิดเผยอยู่ในหนังสือเล่มนี้ รอเพียง
คุณมอบความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงในการเรียนรู้
ถ้าคุณพร้อมแล้ว สําหรับการพิสูจน์ความลับ
แห่งความแม่นยํา ขอจงทําจิตให้สงบ ตั้งมั่น
อยู่ในสมาธิ แน่วแน่ต่อปัจจุบัน แล้วความ
มหัศจรรย์จะบังเกิดเร็วพลัน!
Wiwat 1994
เลข 7 ตัว 9 ฐาน อ.พิศมัย ชํานาญคิด 2018-03-14
ตัวเลขกับการกําเนิดของมนุษย์ ไม่ใช่เรื่อง
บังเอิญ แต่ทุกคนถูกกําหนดมาให้เกิด วัน เวลา
และสถานที่ต่างกัน " เข้าใจปัญหา แล้วหาทาง
ออก " keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ, pitsa60
Phlō̜ i kǣm phet 1996-08
โทษฐานที่รู้จักกัน ʻUdom Tǣphānit 1994
ศิลปะอีสาน ชวลิต อธิปัตยกุล 2016 Art history
of Northeastern Thailand.
เลข ๗ ตัวมหัศจรรย์, ฉบับสมบูรณ์ Sō̜ . Dusit
2009 Study of Thai numerology dealing with
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seven numbers and predictions.
สกุลไทย 1997
พจนานุกรมไทย-จีน 1990 本书共收本词、派生词、复合词等60000
余条,连同列入词条中作为例证的习语、词化短语共约100000条。
Khōsanā Thai ʻAnēk Nāwikkamūn 2000
โรฮิงญา รัฐ ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์และความ
ขัดแย้ง ผศ.ดุลยภาค ปรีชารัชช ผู้เขียนรวบรวม
ประเด็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ได้อย่างครอบ
คลุม ถูกต้อง และเป็นกลางที่สุด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องที่มาของชาวโรฮิงญา ประวัติศาสตร์ความ
ขัดแย้งระหว่างชาวโรฮิงญากับชาวพม่าแท้ จน
นําไปสู่เหตุการณ์นองเลือด และท้ายที่สุด
นํามาซึ่งการไร้ชาติ ไร้รัฐ และไร้แผ่นดิน
ของชาวโรฮิงญา
กลยุทธ์การบริหารจากการอ่านคน สมชาติ กิจ
ยรรยง 2014 มารู้จักตัวเองว่าเป็น
ผู้นําประเภทใด แล้วใช้ภาษาท่าทางเพื่อ
แสวงหาการมีส่วนร่วมด้วยการทําให้ผู้ติดต่อ
ยอมรับด้วยตัวเราเอง บุคลิกภาพคนกับการ
ติดต่อสื่อสาร รู้จักกับรูปแบบและการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนาบุคลากร ด้วยการสอนงานการ
บริหารคนประเภทต่างๆ การสั่งงานของผู้นํา
tag
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ศิลปะในการมอบหมายงานให้บรรลุผล ประเภทของคน
หรือลูกค้ากับการบริการที่ดี มาดูบุคคลนานา
ชนิดกับการติดต่อให้ยอมรับสิ่งสําคัญสุดยอด
การบริหารด้วยการอ่านและใช้คนจากภาษากายให้
สัมฤทธิผล อีกทั้งวิธีการปกครองบุคคลมุ่งสู่
ความสําเร็จ
อ่านดวง ชนะกรรม มณฑานี ตันติสุข 2010 ครั้ง
แรกในเมืองไทย กับภูมิปัญญาโหราศาสตร์แผน
ใหม่ที่ปฏิวัติความเชื่อเรื่องภพชาติในซีก
โลกตะวันตกมาแล้ววิชาโหราศาสตร์ปฏิวัติกรรม
ที่ปฏิวัติการอ่านดวงแบบเป็นเหยื่อหมอดูมา
สู่คู่มือที่ช่วยให้คุณรู้ว่า “ชะตาลิขิต
”ไม่สามารถอยู่เหนือ “เราลิขิต” และ “กรรม
เก่า” ไม่สามารถเอาชนะ “กรรมปัจจุบัน” ได้
เริ่มต้นลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง (ฉบับมือใหม่)
สิรภพ มหรรฆสุวรรณ 2020-09-08 ---------------------------- ในภาวะดอกเบี้ยตํ่าติดดิน หลายคนมองหา
การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่
การเริ่มต้นลงทุนโดยปราศจากความรู้ อาจนําพา
ซึ่งความเสียหายหนักกว่าเดิม หากกําลังมองหา
วิธีสร้างผลตอบแทนจากเงินออมที่สูงขึ้น และ
สร้างพอร์ตการลงทุนด้วยหุ้น "หนังสือเล่มนี้
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คือคําตอบ" ----------------------------- - ทําไมต้อง
เริ่มต้นออมเงิน และลงทุน - ยุคนี้ ออมเงิน
อย่างเดียวไม่พอ ต้องลงทุนให้เป็น - สะสมเงิน
หลักพันสู่เงินหลักล้าน ด้วยการลงทุนหุ้น เงินน้อยใช่ว่าจะรวยไม่ได้ หากเลือกลงทุนให้
ถูกวิธี - วิธีเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น - วิธีหา
หุ้นลงทุน และหาข้อมูลบริษัท - อ่านงบการเงิน
สําหรับผู้เริ่มต้น - จัดพอร์ตการลงทุนหุ้น
ให้มั่งคั่ง และมีความสุข - วิธีซื้อขายหุ้น
ด้วยตัวเอง ฯลฯ “หาคําตอบทั้งหมด ได้ใน
หนังสือเล่มนี้” อัดแน่นข้อมูลพื้นฐาน
ตั้งแต่เริ่มต้น แนวคิด วิธีเลือกหุ้น อ่านงบ
การเงิน วิเคราะห์พื้นฐาน ประเมินมูลค่าหุ้น
เบื้องต้น จัดพอร์ตการลงทุน พร้อมวิธีซื้อ
ขายหุ้นด้วยตัวเองแบบละเอียด เข้าใจง่าย
อ่านจบ ลงทุนเป็น เล่มเดียวครบ! ไม่มีประสบกา
รณ์ ก็อ่านเล่มนี้ได้...
เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็นฆาตกร? พ.10
สรจักร ศิริบริรักษ์ 10 คดีสุดวิปริตที่เป็น
ผลมาจากการเลี้ยงดูแบบผิดๆ ของบุพการี การ
ใช้ความรุนแรง รู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่กลับ
กลายก่อร่างสร้างปมในจิตใจอันบอบบางจากวัย
tag
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เด็ก ค่อยๆ บิดเบี้ยวสั่งสมจนวิกลจริตจิตบก
พร่อง กระทั่งกลายเป็นฆาตกรเต็มตัว
อาหารไทยมาจากไหน Sučhit Wongthēt 2017 History
of Thai cooking and food habits.
สิมญวน ในอีสาน Chawalit ʻAthipattayakun 2013
เสพติดรักมาเฟีย (ซีรีส์ชุดเสพติดรัก ลําดับ
ที่ 1) กานต์มณี " เข็มจิรา ตื่นมาหลังได้รับ
อุบัติเหตุพร้อมกับความทรงจําบางช่วงที่หาย
ไป บุรุษหนุ่มหล่อใจดีที่ยื่นมือเข้ามาช่วย
เสนองานในตําแหน่งผู้ช่วยให้ เจ้านาย! ท่อง
ไว้ๆ เธอต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจว่า รามอส คิม
วิสเลอร์ คือเจ้านาย ไม่ใช่เจ้าหัวใจ... แต่จะ
ไม่ให้หวั่นไหวได้อย่างไรเล่า รามอสไม่เพียง
แต่เป็นเจ้านายสายเปย์เท่านั้น เขายังช่าง
ตื๊อ ช่างหยอด แอบเอาใจเธอแบบเนียนๆ จนคนที่
ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองสั่นสะเทือน
ไปถึงหัวใจแล้ว! “ฉันขออย่างหนึ่งได้ไหม หาก
วันหนึ่งเธอจําได้ขึ้นมา ขอแค่ว่าอย่าลืมฉัน
ก็พอ ได้ไหม” “เข็มจะลืมเจ้านายมาเฟียได้ไง
คะ” “แล้วถ้าอยากเป็นมากกว่าเจ้านายล่ะ การก
ระทําของฉันมันมากพอทําให้เธอรู้สึกอยากฝาก
ชีวิตไว้ด้วยหรือยัง” “เจ้านาย” “ฉันชอบเวลา
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ถูกเธอเรียกเจ้านาย ฟังแล้วเพราะมากๆ ส่วน
ที่ถามไปเมื่อกี้เมื่อไรจะตอบ อย่านิ่งสิ คน
รอฟังใจไม่ดี” เขาหัวเราะเบาๆ ใกล้กับใบหู
ของเธอ ก่อนดันลําตัวเบาๆ จนเธอคลายอ้อมแขน
เขาจับใบหน้าเนียนให้เงยมอง เธอเพียงเหลือบ
แล้วเมินไปทางอื่น ใบหน้าแดงกํ่า “หน้าแดง
แสดงว่าเขิน ตอบให้ชื่นใจหน่อยได้ไหม” “เจ้า
นายมาเฟียจอมข่มขู่ บังคับก็ได้ด้วยเหรอคะ
ขอเวลาหน่อยได้ไหม” “หัวใจเธอเต้นแรง บางที
ฉันว่าฉันได้รับคําตอบจากเธอแล้วละเด็กมึน”
เขาจูบบนหน้าผากเนียนแผ่วๆ ก่อนลากปากและ
จมูกมาสูดดมกลิ่นหอมของแก้ม “พูดเองเออเอง
ก็ได้ด้วยเหรอคะ”
**************************************************
******* ซีรีส์ชุด เสพติดรักมาเฟีย ผลงานของ
กานต์มณี มีทั้งหมด 2 เล่ม คือ 1.เสพติดรัก
มาเฟีย โดย กานต์มณี 2.เสพติดรักวายร้าย โดย
กานต์มณี keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel,
Thai ebook, hytexts, หนังสือ, lightoﬂove
แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ เล่ม1 (ปก
อ่อน) ( ปกใหม่) เจ.เค.โรว์ริ่ง นวนิยายเยาวชน
สุดยอดของโลกในศตวรรษนี้ เรื่องราวของเด็ก
tag
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ชายแฮร์ รี่ พอตเตอร์ ซึ่งพ่อแม่ถูกพ่อมดชั่ว
ร้ายฆ่าตายตั้งแต่แบเบาะ จนเมื่อเขาอายุ 11
ปี จึงได้รู้ความจริงว่าเขาคือพ่อมด ต้อง
เข้าเรียนในโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและ
เวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ เรื่องราวสนุกสนาน
น่าตื่นเต้นจึงเริ่มขึ้นเมื่อแฮร์รี่ พอตเต
อร์ เด็กชายกําพร้าที่อาศัยอยู่กับลุงและป้า
ได้รู้ว่าตัวเองเป็นพ่อมดและจะต้องไปเข้า
โรงเรียนฮอกวอตส์ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไป
เวทีคน...บนทางกรรม ชนิกา ธรรมประภัสร์ บนเวที
แห่งชีวิต ต่างก็แสดง "กรรม" ของตนออกมา มาก
ลวดลายลีลา บทสุดท้ายย่อมเป็นไปตามกรรม ด้วย
วิบากกรรมแต่เก่าก่อน จึงได้ มาพบกันในชาติ
นี้ ผู้ใดทํากรรมอย่างไรย่อมรับผลอย่างนั้น
ดี หรือ ร้าย ย่อมตกแก่ผู้กระทํา อย่างหลีก
เลี่ยงไม่พ้น
เศรษฐกิจการพนัน 2003 On the gambling
business in Thailand.
ลูกหลานกตัญญูโชคดี Čhittrā Kō̜ nanthakīat 2003
On tradition and customs of Chinese in Thailand.
สํารวจใจเราเข้าถึงใจลูก Lee Chung Chien
2020-06-16 หนังสือ สํารวจใจเรา เข้าถึงใจลูก
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อธิบายถึงพลังบทสนทนาจากโมเดลภูเขานํ้าแข็ง
ของเวอร์จิเนีย ซาเทียร์ นักจิตวิทยา
ครอบครัวชาวอเมริกัน ที่บอกว่าคนเราเปรียบเส
มือน ภูเขานํ้าแข็ง ส่วนที่มองเห็นภายนอก
เป็นเพียงยอดเล็กจิ๋ว ตัวตนที่แท้จริงและ
ยิ่งใหญ่อยู่ใต้ผิวนํ้า ต่างหาก ถ้าได้
สํารวจด้วยวิธีที่ถูกต้อง ถูกเวลา ถูกจังหวะ
ภูเขานํ้าแข็งก็เจาะได้ไม่ยาก โดย เครื่อง
มือสํารวจภูเขานํ้าแข็งอันทรงประสิทธิภาพ
ที่สุดก็คือบทสนทนาดี ๆ นี่เอง
ตีแตก Niwēt Hēmwachirawarākō̜ n 1999 On stock
exchange market of Thailand in present
economic recessions period.
ไทยปิฎก Phinyaphan Photčhanalāwan 2019 On
contemporary history of Buddhism in Thailand.
Kotmāi sētthakit yuk ʻĀnan 1 Thailand 1992 One
year of laws, rules, and regulations concerning
Thai economy during administration of ʻAnan
Panyārachun.
โฆษณาไทยสมัยแรก ʻAnēk Nāwikkamūn 1988
Annotated reproductions of ﬂedgling Thai
advertising matter in printed media, 1862-1946.
tag

ผู้หญิงอยุธยา บินหลา สันกาลาคีรี 2017
Biography of royal and noble women during the
Ayutthaya Kingdom, 1351-1767.
พรหมชาติ อ.พิศมัย ชํานาญคิด พรหมชาติหรือที่
รู้จักกันง่ายๆว่าตําราหมอดู ชนส่วนใหญ่ให้
ความสนใจอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นวิชาที่ว่า
ด้วย การศึกษาความเป็นไปของมนุษย์ อาทิเช่น
โหราศาสตร์ไทย (ฤกษ์ยาม) โหราศาสตร์จีน ซึ่ง
ศาสตร์ใดๆจะมีความแม่นยําในการทํานายนั้น
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของเวลาและโอกาส โดย
โหราศาสตร์นี้ มีเป้าหมายเพื่อขจัดความสงสัย
ที่มีอยู่ในจิตใจมนุษย์ keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts,
หนังสือ, pitsa60
พรหมญาณพยากรณ์ 2007
มหัศจรรย์ เลขทํานายชีวิต มุกดาประกร ดวงรวย
ดวงจน โชคดี โชคร้าย ทํานายเลขในชีวิต ตรวจ
สอบ ดวงชะตา "ตัวเลข" ที่เกี่ยวพันในชีวิต
บัตรประชาชน เลขทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์
เลขผลบวกจาก "ชื่อ" กับการทํานายด้วยวิถี
แห่งเลขศาสตร์อันเเม่นยําอัศจรรย์! ดู
หนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่
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www.pailinbooknet.com
แต้จิ๋ว : จีนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่ ถาวร สิ
กขโกศล 2011 แต้จิ๋วเป็นจีนกลุ่มน้อยแต่ยิ่ง
ใหญ่ด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังไปทั่วโลก คน
แต้จิ๋วยิ่งใหญ่ด้วยสติปัญญา ความปราด
เปรื่อง ปรีชา ความรู้ความสามารถ และความ
ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง มีภาษาและศิลปวัฒนธรรม
ของตัวเองโดดเด่นเป็นที่รู้จักกันทั่วไป
คู่มือตั้งชื่อ วาโยรี จิตอนันต์ สํานักพิมพ์
เพชรประกาย ราคาปก 250 บาท ลด 20% คงเหลือ 2
00 บาท ""คู่มือตั้งชื่อ"" เป็นตัวแทนของ
บุคคลนั้นตั้งแต่แรกเกิด ไปจนวันตาย ชื่อจึง
มีความสําคัญ และมีความหมาย เพราะชื่อเป็น
ตัวชี้ชัด ของการเป็นผู้นั้น เสมอนอกเหนือไป
จาก วันที่/เดือน/พ.ศ. และเวลาเกิดแล้ว ชื่อ
หรือ นามนั้น จะต้องตั้งให้ตรงกับวัน/เดือน
/ปีเกิด ของผู้นั้นอีกด้วยจึงจะดีที่สุด
""คู่มือตั้งชื่อ"" เล่มนี้ จึงให้ความสําคัญ
กับบุคคลที่เกิดวันต่าง ๆ และวิธีการเลือก
หมวดอักษร มานําหน้านามได้อย่างเหมาะสม
เพื่อจะนําความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า
ความสําเร็จมาให้กับผู้นั้นอย่างเต็มที่ การ
tag
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เลือกหมวอักษรนําหน้านามจึงแบ่งเอาไว้ สอง
หมวดนั่นคือ พยัญชนะที่เป็นมงคล ของคนใน
แต่ละวัน ซึ่งเป็นสิ่งดี ๆ ที่สุดสําหรับคน
แต่ละวัน และยังกล่าวถึงพยัญชนะที่ไม่เป็น
มงคล และควรหลีกเลี่ยงอีกด้วย จึงจะทําให้
ผู้นั้นพ้นทุกข์พ้นจากวิบากกรรม พ้นจาก
เคราะห์กรรมต่าง ๆ นานา ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ
ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com
61 คําถาม สแกนนิสัย (ที่ไม่มีใครบอกคุณ)
Josuke Nakagawa 2017 แบบทดสอบจิตวิทยาสไตล์
ญี่ปุ่นฉบับล้วงลึกที่ช่วยเผยตัวตนจริง ๆ
ของคุณและคนรอบข้างเพื่อค้นหาคําตอบของทุก
ความสัมพันธ์ ในชีวิต พร้อมคําแนะนําที่ช่วย
ให้ชีวิตคุณดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนิสัยส่วนตัว
การงาน การเงิน ความรัก ไปจนถึงความซาด
ิสต์ที่ซ่อนอยู่ลึก ๆ ในก้นบึ้งของ
จิตใต้สํานึกคุณ เช่น คุณมีสัมผัสที่หกแรง
แค่ไหน ชีวิตในบั้นปลายของคุณจะเป็นอย่างไร
คุณมีโอกาสตกเป็นเหยื่อพวกโรคจิตหรือไม่ ฯลฯ
รู้ลึก! รู้จริง! เผยนิสัยจากจิตใต้สํานึกของ
คุณและคนรอบข้างแบบหมดเปลือก!
Psychic ปริศนาลับ สัมผัสวิญญาณ เล่ม 1
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เฟิงหลิวซูไต / ปราณหยก 2021-10-15 "หลังจาก
‘ฟั่นจยาหลัว’ ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร เพราะ
เขาโพสต์เตือนเพื่อนร่วมวงไม่ให้ขึ้นไปที่
สูง ราวกับล่วงรู้อนาคตว่าเพื่อนร่วมวงจะตก
ตึกลงมาตาย แต่ในเมื่อมีหลักฐานยืนยันที่
อยู่ของเขา แม้แต่ตํารวจที่มองว่าเขาเป็นผู้
ต้องสงสัย ก็ไม่สามารถเอาผิดฟั่นจยาหลัวได้
ทว่าเรื่องไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้น เมื่อฟั่น
จยาหลัวยังคงโพสต์เตือนว่าจะมีเหยื่อคนที่
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สอง คนที่สาม... ‘จวงเจิน’ นายตํารวจหนุ่มที่
สงสัยฟั่นจยาหลัวอยู่เป็นทุนเดิม ได้ถึงคราว
หัวหมุนเมื่อเห็นคําเตือนแบบเดิมซํ้าๆ และ
เบาะแสที่มีก็ยังไม่คืบหน้า แต่เขาจะต้อง
ปกป้องเหยื่อรายต่อไปให้ได้ แม้จะไม่รู้ชื่อ
... หรือแม้กระทั่งไม่รู้ว่าใครคือฆาตกรตัว
จริงก็ตาม" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai
novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,
jamsaieverypub
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