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กาดนัดบนดอย รงค์ วงษ์สวรรค์ 2016
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
บอมเบย์แอนนา ซูซาน มอร์แกน 2011-04-05 แปลจาก Bombay Anna by Susan Morgan (2008) ใครที่คิดว่ารู้
เรื่องแหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์ พระอาจารย์ในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ดีแล้ว คงต้องได้เปลี่ยนความคิด
เสียใหม่หลังจากที่อ่านเล่มนี้... เพราะชีวิตจริงของแอนนานั้นตื่นเต้นโลดโผนยิ่งกว่าที่เราท่าน
รู้กันมาหลายเท่านัก เธอคือจอมลวงโลก เป็นนักสร้างภาพตัวยง หลอกทุกคนว่าตนเป็นผู้ดีอังกฤษแท้
ทั้งที่จริงแล้วเป็นเพียงเด็กในค่ายทหารตํ่าต้อยยากจนในอินเดีย แต่แอนนาก็เป็นคนน่าทึ่ง เธอ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ถึงห้าภาษา ทั้งเชี่ยวชาญด้านวรรณคดีเทียบระดับศาสตราจารย์ ป่ายปีนจากความ
ยากไร้กลายเป็นหญิงแกร่งผู้ต่อสู้เพื่อคนด้อยโอกาส ทั้งในบั้นปลายยังเลี้ยงลูกสองคนกับหลานแปด
คนจนได้ดีทุกคน แอนนาเป็นคนโป้ปดจนไม่น่าให้อภัย แต่สมควรไหมที่เราจะประณามเธอ หรือเราควรเข้าใจ
และให้อภัย... ขอให้ท่านผู้อ่านลองสัมผัสเรื่องราวของแอนนาที่ไม่เคยปรากฏสู่สายตาชาวโลกมาก่อนจาก
เล่มนี้
เศรษฐกิจการพนัน 2003 On the gambling business in Thailand.
สถาปัตยกรรมผังเมืองเบื้องต้น จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 2015
วัฒนธรรมต่อต้าน ยุกติ มุกดาวิจิตร 2013 Compilation of studies on cultural resistance shown through
popular culture, carnivals, and movies.
25 เคล็ดลับการลงทุนของบัฟเฟตต์ แอลเจ ริทเทนเฮาส์ 2012 ผู้คนนับล้านได้ดาวน์โหลดจดหมายถึงผู้ถือ
หุ้นของวอร์เรน บัฟเฟตต์ เพื่อที่จะค้นหาเคล็ดลับจากนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แต่หลายๆคน
ได้พลาดส่วนที่สําคัญที่สุดของจดหมายไป นั่นคือ หลักการในการลงทุนของเขานั่นเอง ด้วยการทําตาม
หลักการเหล่านี้ บัฟเฟฟต์ได้เปลี่ยนบริษัทผลิตเสื้อผ้าที่ต้องพยายามดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ให้
กลายเป็นบริษัทการลงทุนชั้นนําของโลก บรรดาผู้ถือหุ้นในช่วงแรกๆ ปัจจุบันได้กลายเป็นเศรษฐีกันไป
หมดแล้ว เคล็ดลับการลงทุนที่บรรดาผู้รู้ไม่เคยบอกคุณ และคุณเองก็สามารถนําเคล็ดลับเหล่านี้ไป
สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ Fritjof Capra 2003
หยุดเชื้อ…เพื่อรัก มงกุฏเพชร โศกนาฏกรรม ของโรคอุบัติใหม่ ไม่มีใครล่วงรู้ว่าเชื้อไวรัสจากไข้
หวัดธรรมดา จะทําลายชีวิต สร้างหายนะให้มวลมนุษยชาติได้ถึงเพียงนี้ กระนั้นในความ “เลวร้าย” ยังมี
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ความ “ดีงาม” ใน “วิกฤติ” ยังมี “โอกาส” และในความ “ชิงชังรังเกียจ” ยังแฝงไปด้วย “ความรัก” ของคุณ
หมอหนุ่มรุ่นใหม่ที่อาสามาป้องกัน “ควบคุมโรค” ไม่ให้แพร่ขยาย ต้องเจอกับคุณหนูนักประชาสัมพันธ์
ที่ต้องควบคุม message ทุกอย่าง ทั้งภาพและเสียง แต่บางทีความตั้งใจในอาชีพก็สร้าง “หายนะ” ใหญ่
หลวงอยากคาดไม่ถึง เมื่อเรื่องราวบานปลายลุกลาม คร่าผลาญชีวิตคนไปหลายคน เพียงเพราะไม่อยากให้
ประเทศเสียหาย คนในชาติตื่นตระหนก ฯลฯ ขณะที่ความเลวร้าย พัฒนาขึ้นเกินกว่า ระบบสาธารณสุข จะรับ
มือ ท้ายที่สุดจะแก้ปัญหาโรคระบาดนี้อย่างไร ภารกิจนั้นยิ่งใหญ่ และความเสียหาย เกินกว่าที่หญิง
สาวจะพูดคําว่า “ขอโทษ” เพราะครั้งนี้ เป็นการสูญเสียของมวลมนุษยชาติมากที่สุดอีกครั้งหนึ่ง โคโร
น่า อีกโรคระบาดที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึก
ภูษา อาภรณ์ ฟ้อนผี มาณพ มานะแซม 2011
รู้จักอาเซียน สถาบันศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ISEAS) 2011-07-05 รู้จักอาเซียน ฉบับนี้ แปลจาก
Know Your ASEAN ฉบับภาษาอังกฤษ โดยนําเสนอข้อมูล พื้นฐานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ASEAN) ด้วยภาษาเข้าใจง่ายและชัดเจนในรูปแบบคําถาม-คําตอบ 40 ข้อ ผลงานของสถาบันศึกษา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ISEAS) เล่มนี้จัดทําขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองครบ 40 ปีอาเซียน ที่ก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้ง สมาชิกภาพ การจัดหาทุนและการ
ตัดสินใจต่างๆ ของอาเซียน ทั้งยังอธิบายถึงการสนับสนุนของสมาคมฯ ให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาค และ
อธิบายสิ่งที่อาเซียนกําลังทําเพื่อรวมเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระดับภูมิภาคใน
ด้านสิ่งแวดล้อม โรคติดเชื้อ การต่อต้านการก่อการร้าย การลดระดับความยากจนและภัยธรรมชาติ นอกจาก
นี้ หนังสือยังยกประเด็นที่มีการถกเถียง อาทิ หลักการไม่แทรกแซง และหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงความ
สัมพันธ์ ระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่นๆ และสถาบันต่างๆ ในระดับนานาชาติ หลังจากตีพิมพ์ครั้งแรกใน
ปี พ.ศ. 2550 อาเซียนมีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลง หลายด้าน รวมทั้งได้มีการประกาศใช้กฏบัตรอาเซียน
จึงจําเป็นต้องมีการปรับข้อมูล ให้ทันสมัยมากขึ้น ISEAS และ ศูนย์อาเซียนศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าหนังสือเล่มนี้ จะช่วย เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนแก่สาธารณชน โดยตระหนักว่า ควา
มเป็นอันเดียวกันของภูมิภาค ความร่วมมือ และการทํางานร่วมกันจะประสบ ความสําเร็จ
พรานคนสุดท้าย Watthanā Bunyang 2000
หมู่บ้านอาเซียน ศราวุธ อิสรานุสรณ์ 2012
ข้าพเจ้าได้เห็นมา Kulāp Sāipradit 2005 Reminiscences of author's travel impression in Australia.
Phanphang phra nakhon pho. so. 2471 2019
ต้นร่างรูปภาพขรัวอินโข่ง 2016
เด็กน้อยจากหมู่บ้าน Lat 2009
จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ Vajiravudh (King of Siam) 2015
Candy -west- 2020-04-16 "ผม ‘ว่าน’ อดีตเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้ชีวิตไร้สาระไปวันๆ ผมไม่มี
ความฝันที่อยากทํา ไม่มีความหวัง ไม่มีสิ่งที่รักหรือเกลียด แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ชอบที่จะสร้างรอย
ยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุขให้กับคนรอบข้างเสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งผมบังเอิญได้ร่วมโต๊ะกินข้าว
กับ ‘ไอ้พี่แคน’ รุ่นพี่ในคณะที่เพอร์เฟ็กต์ไปหมดทุกด้าน แถมมันยังเป็นคนที่ผมชื่นชมอยู่ในใจจนยก
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
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Thīeo Mư̄ang Phra Rūang Vajiravudh (King of Siam) 1983
วัฒนธรรมคือความหมาย Akin Rabibhadana (M.R.) 2008 On interpretation of culture, anthropology, religion and
ethnics according to the theory and method of Cliﬀord Geertz, a famous anthropologist.
ป่าเปลี่ยนสี Watthanā Bunyang 2000
ขุนช้างขุนแผน ฉบับวัดเกาะ คริส เบเคอร์ 2013
กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 2019
ไอทีกับการเมืองไทย Nopphadon ʻInnā 2006
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ Pasuk Phongpaichit 1996
อันธการ Thommayantī 1997
วิถีชีวิต วิธีสู้ Pasuk Phongpaichit 2002 Articles on social condition, movements, and struggle for social
uplift in Thailand.
Hākin klāng pā Watthanā Bunyang 2002
คันฉ่องฝรั่งเศส ส่องสังคมสยามสมัยรัชกาลที่ 7 ประหยัด นิชลานนท์ 2016 On social life and customs of
Thailand during the reign of Prajadhipok, King of Siam, 1893-1941.
ปัญญาแห่งยุคสมัย 2015
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
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ประโยชน์ เวลาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ เขาคือผู้ชายแสนเรียบร้อย เอาการเอางาน เวลาอยู่กับเพื่อนสนิท
เขาคือหนุ่มเสเพล ใจถึง กล้าได้กล้าเสีย แต่เวลาอยู่กับเธอ เขาคือผู้ชายช่างหยอด ปากหวาน และปาก
ว่ามือถึง! keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, naramon
TEN (ชายรักชาย18+) Mwah 2017-11-06 10 หนุ่ม (รุก 5 รับ 5) กับกิจกรรมสุดหฤหรรษ์ ณ บ้านพักตากอากาศ
keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, kratainoom
มินตรา รอมแพง 2015-10-27
หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า Pasuk Phongpaichit 2000
สยามจดหมายเหตุ 2007
ที่เกิดเหตุ วรพจน์ พันธุ์พงศ์ 2007
หมาป่า เจียงหรง 2009-09-01 แปลจากภาษาจีน Lang Tu Teng (Wolf Totem) by Jiang Rong หลังปฏิวัติ
วัฒนธรรมช่วงทศวรรษที่ 1960 นักศึกษาปัญญาชนทั่วประเทศจีนได้ขานรับคําเรียกร้องจากท่านประธานเห
มา ออกสู่ชนบท ใช้ชีวิตเฉกผองพี่น้องชาวนาและกรรมาชีพ ขัดล้างคราบความคิดและวิถีชีวิตศักดินา เฉ
ินเจิ้น—นักศึกษาจากปักกิ่ง—เป็นหนึ่งในบรรดาปัญญาชนที่อาสาไปใช้แรงงานเลี้ยงปศุสัตว์ บริเวณ
ตะเข็บชายแดนมองโกเลียในอันห่างไกลความเจริญที่ทุ่งหญ้าเอ้อหลุน เฉินเจิ้นไม่เพียงแค่ปรับตัว
เรื่องกินอยู่ เรียนรู้เคารพธรรมเนียมและความเชื่อดั้งเดิมของชนเผ่ามองโกล เขาหลงใหลหมาป่า ศึกษา
พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของหมาป่ากับชาวปศุสัตว์เร่ร่อนอย่างใกล้ชิด ทั้งยังพยายามเลี้ยงลูก
หมาป่าไว้ตัวหนึ่งด้วย เขายังดื่มดํ่ากับเสรีภาพของนายพรานนักล่ากับฝูงหมาป่าที่อยู่ร่วมกัน
ขับเคี่ยวแบ่งปันช่วงชิงรวมถึงการพิทักษ์สมดุลธรรมชาติของทุ่งหญ้า เฉินเจิ้นได้เข้าถึงกลยุทธ
พิชัยหมาป่าศาสตร์แห่งการอยู่รอดในความอัตคัต ดินฟ้าอากาศอันทารุณ ศาสตร์ลึกลับอันเป็นแรงขับ
เคลื่อนที่นํามาถึงการรุกรบบรรลือโลกในประวัติศาสตร์ของจอมจักรพรรดิ์เจงกิสข่าน แต่แล้วความ
สันโดษสันติและสมดุลของทุ่งหญ้าก็ถูกเบียดเบียนจากชาวมองโกลและฮั่นย้ายถิ่น ความเจริญทางวัตถุ
และการกสิกรรมที่ถูกนํามาด้วยบดขยี้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวมองโกลเจ้าถิ่น และขับฝูงหมาป่า
—ตัวแทนเทพเจ้า—ผู้พิทักษ์ทุ่งหญ้าไปจนหมดสิ้น หมาป่า เป็นนวนิยายที่ตื่นตาตื่นใจในผู้อ่านชาว
จีนหลังจากออกวางตลาด พ.ศ. 2547 ไม่นานก็ไต่อันดับเป็นหนังสือขายดีในประเทศจีน มียอดจําหน่ายกว่า
หนึ่งล้านเล่ม หมาป่า ได้รับรางวัลวรรณกรรมหลายรางวัล รวมทั้งเป็นนวนิยายเรื่องแรกที่ได้รับ
รางวัล The Man Asian Literary Prize

Downloaded from 11gebod.com on May 16, 2022 by guest

