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ทหารที่รัก อัณณากานต์ 2016-11-22 “หนึ่งคนเสียสละเพื่อให้อีกคนพบสิ่ง
ที่ดีกว่า” “เขมชาติ” ชายชาติทหารหายใจเข้าออกเป็นหน้าที่และระเบียบ
อันเคร่งครัด ชีวิตของเขาคุ้นชินแต่ความหยาบกระด้างนอนกลางดินกินกลาง
ทราย และเธอทําให้เขารู้จักรักแรกพบ “พราวฟ้า” เด็กสาวผู้ไม่เคย
รู้จักความลําบาก ชีวิตโปรยไปด้วยกลีบกุหลาบ และเขาคือรักแรกและรัก
เดียวของเธอ “แมว” กามเทพที่ทําให้ทั้งคู่มาพบกัน และรักแท้จะทําให้
ทุกสิ่ง “สมประกอบ” keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ, annakan
Atlas of medical parasitology 1992
บอสครับอย่าจับผม(ทําเมีย) นางฟ้าจันทรา 2020-06-22 ไอ้เด็กบ้านี่มัน
กระโดดขวางหน้ารถผมครับ ผมก็เลยจับทําเมียซะเลย keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, Channakarn
ดวงใจอาชา อัณณากานต์ ~ หนักหน่วง ฉับไว สมชาติอาชา ~ เก่งกาจ ...
ตํารวจหน่วยอาชาแม้ภายนอกจะดุดันแต่จิตใจแสนอ่อนโยน กัลยกร ...
นักศึกษาในเหตุกราดยิง ได้เจอกับรักแรกพบท่ามกลางห่ากระสุน ❀❀❀❀❀❀❀❀
เนื้อหาบางส่วน ❀❀❀❀❀❀❀❀ “ตุบ !” มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อหน้าฉันชัดเจน
ทั้งภาพและเสียง คนร้ายใบหน้าอาบเลือดพลัดหล่นจากชั้นสี่แล้วกระแทก
กับเคาน์เตอร์ชั้นหนึ่ง เกิดความโกลาหลอยู่พักใหญ่กับตึกห้องสมุด เจ้า
หน้าที่ไม่รู้กี่สิบหน่วยกรูกันเข้ามาโดยที่ฉันได้รับคําสั่งให้นั่ง
นิ่งๆ และเงียบกริบที่สุด “เคลียร์ !” เสียงกึกก้องดังกระหึ่มขึ้นมา
พร้อมกันแล้วฉันก็โดนประกบหลังแบบก้าวต่อก้าว อึดใจต่อมาฉันก็ถูก
นําไปส่งที่เต็นท์ของผู้ประสบภัยเพื่อตรวจร่างกาย ในความวุ่นวายฉัน
ไม่ได้ขอบคุณไม่ได้บอกลาคนที่ช่วยชีวิตเลยแต่ฉันไม่มีวันลืมใบหน้า
นํ้าเสียง ความอ่อนโยนและความสุภาพของเขาแน่ๆ ทั้งชีวิตก็ลืมไม่ได้
❀❀❀❀❀❀❀❀ ❀❀❀❀❀❀❀❀ ❀❀❀❀❀❀❀❀ หมายเหตุ: บุคคล ตําแหน่ง หน่วยงาน สถานที่ ใน
นิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการทั้งสิ้น ผู้เขียนขอสดุดีเจ้า
หน้าที่ทุกท่าน ที่ปกป้องประเทศชาติและอยู่เคียงข้างประชาชน keyword:
นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, annakan
Candy -west- 2020-04-16 "ผม ‘ว่าน’ อดีตเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้ชีวิต
ไร้สาระไปวันๆ ผมไม่มีความฝันที่อยากทํา ไม่มีความหวัง ไม่มีสิ่ง
ที่รักหรือเกลียด แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ชอบที่จะสร้างรอยยิ้ม เสียง
หัวเราะ และความสุขให้กับคนรอบข้างเสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งผมบังเอิญ
ได้ร่วมโต๊ะกินข้าวกับ ‘ไอ้พี่แคน’ รุ่นพี่ในคณะที่เพอร์เฟ็กต์ไป
หมดทุกด้าน แถมมันยังเป็นคนที่ผมชื่นชมอยู่ในใจจนยกให้เป็นไอ
ดอลของตัวเองอีกต่างหาก ถึงขนาดพรํ่าเพ้อรําพันหามันในทวิตเตอร์อยู่
บ่อยๆ เพราะไม่สามารถบอกใครเพื่อระบายความอัดอั้นนี้ได้ ก็ใครจะไป
กล้าพูดชมต่อหน้ากันวะครับ แต่เหมือนว่าเรื่องจะไม่ได้จบลงแค่ตรง
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นั้น เมื่ออยู่ดีๆ คนที่ตอนแรกปฏิเสธผมเสียงแข็งเกิดกลับคําพูดว่าจะ
ติวหนังสือให้ซะงั้น แต่แลกกับข้อเสนอที่ผมต้องไม่ไปทํางานร้าน
เหล้าอีก และไอ้สายตาแกมบังคับที่เหมือนสั่งให้ผมย้ายไปอยู่คอนโดฯ
นั่นก็ด้วย คืออะไรวะ! แล้วแบบนี้แฟนเก่าของพี่แกที่ยังติดต่อกัน
อยู่จะไม่ตามมาฉีกอกผมเหรอ บอกไว้ก่อนเลยว่าว่านไม่สู้คนนะคร้า
บบบ!" keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ,
jamsaieverypub
เศรษฐกิจการพนัน 2003 On the gambling business in Thailand.
บังเอิญรัก แพรสีนิล 2021-05-14 เมื่อไม้เบื่อไม้เมาที่ห่างหายกันไป
กว่าสองปี อยู่ดี ๆ วันหนึ่งความบังเอิญก็เหวี่ยงให้คชา ชายหนุ่มปาก
ปีจอได้กลับมาเจอนิล คุณหมอสาวเจ้าพยศอีกครั้ง นอกจากจะได้รับ
เกียรติให้เป็นไม้กันหมากิตติศักดิ์แล้ว ยังพบว่าเธอได้กลายมาเป็น
เพื่อนบ้านคนใหม่อีกด้วย คราวนี้มีหรือที่คนอย่างคชาจะยอมปล่อยให้
เธอหนีหายไปอีก ไหน ๆ ก็ถูกด่าว่าเป็นสัมภเวสีผีไม่มีญาติแล้ว ก็
ขอวนเวียนมันอยู่ใกล้ ๆ เธอแบบนี้นี่แหละ ยัยหมอผีที่รัก! ตัวอย่าง
"ถะ....ถอย! ถอยไปนะ!! เป็นหมารึไง แทะเล็มฉันอยู่ได้!" ท่อนขา
แข็งแรงพาดทับท่อนล่างเสียจนเธอขยับตัวไม่ได้ นิลก่นด่าคชาอย่าง
เกรี้ยวกราด พลางใช้มือดันกายกํายําออกห่าง "ทีสองที คงไม่เป็นไรหรอ
กมั้ง" คชาหยอกเย้าด้วยนํ้าเสียงกลั้วหัวเราะ ไล้ปลายนิ้วไปตามพวง
แก้มนวลอย่างอ้อยอิ่ง ก่อนเลื่อนมาหยุดลงที่ริมฝีปากอวบอิ่มสีแดง
เชอร์รี่ "นายกําลังเอาเปรียบฉันอยู่นะ!" "งั้นฉันให้เธอหอมแก้มคืน
ก็ได้ จะได้เท่าเทียมกัน" นิลกรอกตามองบน ทุบแผงอกกว้างเบา ๆ เพื่อ
ให้เขาขยับถอยออกไป เธอเม้มปากเข้าหากันแน่นเมื่อสังเกตได้ว่าสายตา
ของชายหนุ่มฉายแววอันตรายออกมา ถึงแม้เขาจะแทะโลมเธออยู่บ่อยครั้ง
แต่มากสุดก็ทําเพียงแค่จูบและยั้งตัวเองไว้ได้ทันเสมอ ทั้งคู่จึง
ยังไม่เคยเลยเถิดถึงขั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเลย "เอ่ออ ฉันว่า
...เราไปกินข้าวกันดีไหม" "อืมมม หิวแล้วเหรอ ไหนบอกง่วง" คชาใช้
ปลายจมูกโด่งคลอเคลียไปตามพวงแก้มนุ่ม กดฝังหยอกเย้าซํ้า ๆ สบสายตา
วูบไหวของหญิงสาวแล้วลอบกลืนนํ้าลายลงคอเอือกใหญ่ รู้สึกได้ถึงความ
ร้อนระอุบางอย่างของท่อนล่างที่กําลังก่อตัวขึ้น "จูบหน่อยได้ไหม"
"หะ?" ถามบ้าอะไรเนี้ย! ใครเขาสั่งเขาสอนให้ถามก่อนทํา ปัดโถ! จะ
ให้ฉันตอบว่ายังงายยยยยยย รับประกันความฟิน ความจิ้น ความน่ารัก และ
ถ้าคุณชอบพระนางสายสตรองที่ฟาดตัวร้ายแบบปั๊วะปังด้วยแล้ว คุณต้อง
ลองอ่านนะ! ในเซตมีทั้งหมด 5 คนนะคะ 1. คชา x หมอนิล จาก บังเอิญ
รัก 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 เพียงแค่มีความ
สัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันในบางฉากเท่านั้น keyword: นิยาย, นิยายไทย,
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Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, praesrinil
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