เล่นสล็อตออนไลน์
When somebody should go to the ebook stores, search launch by shop, shelf by shelf, it is really
problematic. This is why we provide the book compilations in this website. It will certainly ease you
to look guide เล่นสล็อตออนไลน์ as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you truly want, you can discover them rapidly.
In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best area within net connections. If
you point to download and install the เล่นสล็อตออนไลน์, it is unquestionably simple then, before
currently we extend the associate to buy and make bargains to download and install
เล่นสล็อตออนไลน์ suitably simple!

Candy -west- 2020-04-16 "ผม ‘ว่าน’
อดีตเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้ชีวิตไร้ส
าระไปวันๆ ผมไม่มีความฝันที่อยากทำ
ไม่มีความหวัง ไม่มีสิ่งที่รักหรือเกลียด
แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ชอบที่จะสร้างรอยยิ้ม
เสียงหัวเราะ และความสุขให้กับคนรอบข้างเสมอ
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จนกระทั่งวันหนึ่งผมบังเอิญได้ร่วมโต๊ะกินข
้าวกับ ‘ไอ้พี่แคน’
รุ่นพี่ในคณะที่เพอร์เฟ็กต์ไปหมดทุกด้าน
แถมมันยังเป็นคนที่ผมชื่นชมอยู่ในใจจนยกให้
เป็นไอดอลของตัวเองอีกต่างหาก
ถึงขนาดพร่ำเพ้อรำพันหามันในทวิตเตอร์อยู่บ
่อยๆ
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เพราะไม่สามารถบอกใครเพื่อระบายความอัดอั้น
นี้ได้ ก็ใครจะไปกล้าพูดชมต่อหน้ากันวะครับ
แต่เหมือนว่าเรื่องจะไม่ได้จบลงแค่ตรงนั้น
เมื่ออยู่ดีๆ
คนที่ตอนแรกปฏิเสธผมเสียงแข็งเกิดกลับคำพูด
ว่าจะติวหนังสือให้ซะงั้น
แต่แลกกับข้อเสนอที่ผมต้องไม่ไปทำงานร้านเห
ล้าอีก
และไอ้สายตาแกมบังคับที่เหมือนสั่งให้ผมย้า
ยไปอยู่คอนโดฯ นั่นก็ด้วย คืออะไรวะ!
แล้วแบบนี้แฟนเก่าของพี่แกที่ยังติดต่อกันอ
ยู่จะไม่ตามมาฉีกอกผมเหรอ
บอกไว้ก่อนเลยว่าว่านไม่สู้คนนะคร้าบบบ!"
keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ, jamsaieverypub
ทหารที่รัก อัณณากานต์ 2016-11-22
“หนึ่งคนเสียสละเพื่อให้อีกคนพบสิ่งที่ดีกว
่า” “เขมชาติ”
ชายชาติทหารหายใจเข้าออกเป็นหน้าที่และระเบ
ียบอันเคร่งครัด
ชีวิตของเขาคุ้นชินแต่ความหยาบกระด้างนอนกล
างดินกินกลางทราย

และเธอทำให้เขารู้จักรักแรกพบ “พราวฟ้า”
เด็กสาวผู้ไม่เคยรู้จักความลำบาก
ชีวิตโปรยไปด้วยกลีบกุหลาบ
และเขาคือรักแรกและรักเดียวของเธอ “แมว”
กามเทพที่ทำให้ทั้งคู่มาพบกัน
และรักแท้จะทำให้ทุกสิ่ง “สมประกอบ” keyword:
นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook,
hytexts, หนังสือ, annakan
ขงจื้อ Su Wang 1997
ดวงใจอาชา อัณณากานต์ ~ หนักหน่วง ฉับไว
สมชาติอาชา ~ เก่งกาจ ...
ตำรวจหน่วยอาชาแม้ภายนอกจะดุดันแต่จิตใจแสน
อ่อนโยน กัลยกร ... นักศึกษาในเหตุกราดยิง
ได้เจอกับรักแรกพบท่ามกลางห่ากระสุน
❀❀❀❀❀❀❀❀ เนื้อหาบางส่วน ❀❀❀❀❀❀❀❀ “ตุบ !”
มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อหน้าฉันชัดเจนทั้งภาพ
และเสียง
คนร้ายใบหน้าอาบเลือดพลัดหล่นจากชั้นสี่แล้
วกระแทกกับเคาน์เตอร์ชั้นหนึ่ง
เกิดความโกลาหลอยู่พักใหญ่กับตึกห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ไม่รู้กี่สิบหน่วยกรูกันเข้ามาโ
ดยที่ฉันได้รับคำสั่งให้นั่งนิ่งๆ
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และเงียบกริบที่สุด “เคลียร์ !”
เสียงกึกก้องดังกระหึ่มขึ้นมาพร้อมกันแล้วฉ
ันก็โดนประกบหลังแบบก้าวต่อก้าว
อึดใจต่อมาฉันก็ถูกนำไปส่งที่เต็นท์ของผู้ป
ระสบภัยเพื่อตรวจร่างกาย
ในความวุ่นวายฉันไม่ได้ขอบคุณไม่ได้บอกลาคน
ที่ช่วยชีวิตเลยแต่ฉันไม่มีวันลืมใบหน้า
น้ำเสียง ความอ่อนโยนและความสุภาพของเขาแน่ๆ
ทั้งชีวิตก็ลืมไม่ได้ ❀❀❀❀❀❀❀❀ ❀❀❀❀❀❀❀❀
❀❀❀❀❀❀❀❀ หมายเหตุ: บุคคล ตำแหน่ง หน่วยงาน
สถานที่
ในนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการทั้งส
ิ้น ผู้เขียนขอสดุดีเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ปกป้องประเทศชาติและอยู่เคียงข้างประชาช
น keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai
ebook, hytexts, หนังสือ, annakan
ตระการตา เทียนธีรา 2020-03-11 รักแรกอยากลืม
แต่ช่างยากลืม
หัวใจของตระการตาจะเข้มแข็งแค่ไหน
เมื่อคนเคยรักที่เคยทำให้ทั้งเจ็บทั้งอายกล
ับเข้ามาในชีวิตอีกครั้ง
..............................................................................
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................................... “ปล่อยนะพี่ปีย์
มามัดมือตวงทำไม” ตระการตาต่อว่าเสียงหอบๆ
ใจเต้นแรงระทึก
เธอไม่รู้ว่าเขากำลังจะทำอะไร แต่ที่รู้แน่ๆ
คือเธอไม่ได้นึกกลัว เพียงแต่ตื่นเต้นแปลกๆ
กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นเอง
“ทำไมเหรอตวง ไม่ดีเหรอ พิเศษดีออก
แบบนี้ไม่เหมือนใครดี เอากันแบบซาดิสม์ๆ
ไงล่ะ”
ตอบพลางจัดการถอดเสื้อผ้าของตัวเองออก
จนเหลือแต่ร่างใหญ่เปลือยเปล่าที่น่ามองไปท
ุกสัดส่วน
เล่นเอาหัวใจของตระการตาเต้นแรงโลด
จนแทบทะลุออกมานอกออก
กระนั้นเธอก็ยังมีแต่ใจจะโต้เถียงกับเขาอยู
่ “แต่ตวงไม่อยากได้ความพิเศษแบบนี้
พี่ปีย์เก็บไว้ทำกับคนอื่นเถอะ”
“คนอื่นก็ทำแบบอื่น แต่กับตวงพี่จะทำแบบนี้”
“คนเถื่อน ไอ้คนโรคจิต ไอ้พี่ปีย์บ้า”
“นั่นแหละ จำไว้ให้ดีก็แล้วกัน
ว่าครั้งหนึ่งตวงเคยเอากับไอ้โรคจิต” นิยาย,
นิยายไทย, นิยายรัก, Thai
Downloaded from 11gebod.com on May
16, 2022 by guest

ebook,ereaderthailand,
หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook
หาวห่าว Marketing
การตลาดจีนยุคใหม่ที่คุณต้องร้องโอ้โห! วรมน
ดำรงศิลป์สกุล
หนังสือที่จะพาเราไปรู้จักทุกซอกทุกมุมของก
ารตลาดแบบจีน แนวคิดการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ตัวอย่างสินค้า
และบริการที่จับโลกออฟไลน์มาชนกับออนไลน์ได
้อย่างลงตัว พร้อมยกตัวอย่างสตาร์ทอัพใหม่ๆ
ที่น่าสนใจ
และเผยวิธีการเข้าสู่โลกช้อปปิ้งออนไลน์ของ
จีนที่น่าตื่นตา
นิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 447 กรกฏาคม 2559
สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
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
คัมภีร์ห้าห่วง : วิถียอดซามูไร มิยาโมโต้
มุซาชิ ฉบับการ์ตูน มิยาโมโต้ มุซาชิ

ประสบการณ์ใหม่ของการอ่าน
หนังสือบริหารสไตล์กราฟิก โนเวล เข้าใจ
สุดยอดแนวคิดระดับโลก อย่างรวดเร็ว พร้อมใช้
สำหรับคนรุ่นใหม่ นักธุรกิจ ผู้บริหาร
และเจ้าของกิจการหัวทันสมัย
จากสุดยอดหนังสือธุรกิจที่ต้องอ่านตลอดกาล
ของ มุซาชิ
เจ้าแห่งยุทธศาสตร์ผู้เก่งกาจผู้รู้จักจังห
วะและความละเอียดอ่อนในการปฏิสัมพันธ์กับมน
ุษย์ คัมภีร์ห้าห่วง
คือบับทึกข้อสังเกตอันเฉียบคม
กลั่นมาจากประสบการณ์ทั้งชีวิต
อ่านไปเพียงไม่กี่หน้าก็รู้ได้ทันทีว่า
ทำไมหนังสือเกี่ยวกับชีวิตและงานเขียนของมุ
ซาชิจึงขายได้มากกว่า 100 ล้านเล่ม
แนวคิดเรื่องยุทธศาสตร์ที่ยังทันสมัย
นำเสนอในรูปแบบใหม่
ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งหน้าที่
การงาน และชีวิต
วิถียุทธศาสตร์จากประสบการณ์การรบตลอดชีวิต
ของซามูไรไร้พ่าย มิยาโมโต้ มุซาชิ
กลั่นเป็นสุดยอดคัมภีร์ในรูปแบบการ์ตูนสีสว
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ย เผยวิสัยทัศน์การพิชิตคู่ต่อสู้
ซึ่งยังคงทันสมัยและตรงประเด็นใน 40 ปี ต่อมา
เหมาะทั้งสำหรับสนามชีวิตและสนามธุรกิจ
หนังสือเล่มนี้สอนว่ายุทธวิธียิ่งใหญ่กินขา
ดคำพูดบาดในหรือดาบปลายแหลม
เล่ห์รักคุณอาที่รัก อัญญาณี 2016-01-03
เอ็นริโก กัสโตเน่ รอซซี่
มาเฟียอิตาเลี่ยนรูปงาม
เดินทางมาเมืองไทยเพื่อทำภารกิจสำคัญ
แทนพี่ชาย
แต่พอมาถึงเขาก็ต้องค้นพบภารกิจใหม่
ภารกิจที่ไม่เคยอยู่ในหัว
"ภารกิจหาเมียกลับบ้าน"
ทว่าเรื่องมันไม่ง่ายเพราะว่าที่คุณพ่อตาจอ
มหวงลูกมาขัดขวาง
งานนี้คุณอาหนุ่มต้องงัดกลเม็ดเพื่อทำภารกิ
จให้สำเร็จ โดยมีสาวน้อยแสนสวยเป็นเดิมพัน
“เมื่อไหร่เธอจะมานะสาวน้อย
ฉันอยากเห็นตัวจริงของเธอจะแย่อยู่แล้ว”
เขารำพันกับภาพถ่ายบนจอมือถือ
ใช้มือลูบใบหน้าของเพื่อนหลานชาย
ประหนึ่งอยากจะสัมผัสเนื้อแท้บนผิวแก้มของเ
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ธอจนเนื้อตัวสั่น
เร่งเวลาอยากจะเจอหน้าสวยหวานเต็มแก่
“คุณอาเอ็นริโกคะ สวัสดีค่ะ”
เสียงเรียกชื่อทำให้เอ็นริโกเงยหน้ามองต้นเ
สียง โลกทั้งโลกเหมือนหยุดหมุน
เวลาคล้ายหยุดเดิน ลมหายใจของทั้งคู่สะดุด
หัวใจสองดวงเต้นถี่แรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมา
ก่อน เมื่อเห็นหน้าของกันและกัน
‘เขาหล่อกระชากใจอะไรอย่างนี้
ทั้งหล่อและมีเสน่ห์ โอ๊ยๆๆ หัวใจฉันจะวาย’
นลินธาราคิดในใจที่เต้นกระหน่ำหนักจนกลัวว่
าเขาจะได้ยิน
เอ็นริโกตัวจริงหล่อเข้มกว่าในรูปมาก
เห็นเขาในภาพถ่ายที่วนาธรส่งให้ทางมือถือ
เธออึ้งไปชั่วขณะ
สองมือที่ยกไหว้เขาตามมารยาทเกือบจะยกไม่ขึ
้น ความรู้สึกผิดแปลกชอบกล ใจสั่นและหวามไหว
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ดูจะน้อยเ
กินไป
เพราะเวลานี้ทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นทวีคูณ
รักแรกพบ…จะสู้บุญเพิ่มจอมหวงลูกได้หรือไม่
งานนี้เอ็นริโกต้องพิสูจน์รักแท้ในแบบฉบับข
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องว่าที่พ่อตา ที่รับรองว่าไม่เหมือนใคร
นิยาย, นิยายไทย, นิยายรัก, Thai
ebook,ereaderthailand,
หนังสือไทย,kindlethailand,kindle, ebook
กระเช้าสีดา Kritsanā ʻAsōksin 1984
บังเอิญรัก แพรสีนิล 2021-05-14
เมื่อไม้เบื่อไม้เมาที่ห่างหายกันไปกว่าสอง
ปี อยู่ดี ๆ
วันหนึ่งความบังเอิญก็เหวี่ยงให้คชา
ชายหนุ่มปากปีจอได้กลับมาเจอนิล
คุณหมอสาวเจ้าพยศอีกครั้ง
นอกจากจะได้รับเกียรติให้เป็นไม้กันหมากิตต
ิศักดิ์แล้ว
ยังพบว่าเธอได้กลายมาเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่อ
ีกด้วย
คราวนี้มีหรือที่คนอย่างคชาจะยอมปล่อยให้เธ
อหนีหายไปอีก ไหน ๆ
ก็ถูกด่าว่าเป็นสัมภเวสีผีไม่มีญาติแล้ว
ก็ขอวนเวียนมันอยู่ใกล้ ๆ เธอแบบนี้นี่แหละ
ยัยหมอผีที่รัก! ตัวอย่าง "ถะ....ถอย! ถอยไปนะ!!
เป็นหมารึไง แทะเล็มฉันอยู่ได้!"
ท่อนขาแข็งแรงพาดทับท่อนล่างเสียจนเธอขยับต

ัวไม่ได้ นิลก่นด่าคชาอย่างเกรี้ยวกราด
พลางใช้มือดันกายกำยำออกห่าง "ทีสองที
คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง"
คชาหยอกเย้าด้วยน้ำเสียงกลั้วหัวเราะ
ไล้ปลายนิ้วไปตามพวงแก้มนวลอย่างอ้อยอิ่ง
ก่อนเลื่อนมาหยุดลงที่ริมฝีปากอวบอิ่มสีแดง
เชอร์รี่ "นายกำลังเอาเปรียบฉันอยู่นะ!"
"งั้นฉันให้เธอหอมแก้มคืนก็ได้
จะได้เท่าเทียมกัน" นิลกรอกตามองบน
ทุบแผงอกกว้างเบา ๆ เพื่อให้เขาขยับถอยออกไป
เธอเม้มปากเข้าหากันแน่นเมื่อสังเกตได้ว่าส
ายตาของชายหนุ่มฉายแววอันตรายออกมา
ถึงแม้เขาจะแทะโลมเธออยู่บ่อยครั้ง
แต่มากสุดก็ทำเพียงแค่จูบและยั้งตัวเองไว้ไ
ด้ทันเสมอ
ทั้งคู่จึงยังไม่เคยเลยเถิดถึงขั้นมีความสั
มพันธ์ลึกซึ้งกันเลย "เอ่ออ
ฉันว่า...เราไปกินข้าวกันดีไหม" "อืมมม
หิวแล้วเหรอ ไหนบอกง่วง"
คชาใช้ปลายจมูกโด่งคลอเคลียไปตามพวงแก้มนุ่
ม กดฝังหยอกเย้าซ้ำ ๆ
สบสายตาวูบไหวของหญิงสาวแล้วลอบกลืนน้ำลายล
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งคอเอือกใหญ่
รู้สึกได้ถึงความร้อนระอุบางอย่างของท่อนล่
างที่กำลังก่อตัวขึ้น "จูบหน่อยได้ไหม" "หะ?"
ถามบ้าอะไรเนี้ย!
ใครเขาสั่งเขาสอนให้ถามก่อนทำ ปัดโถ!
จะให้ฉันตอบว่ายังงายยยยยยย
รับประกันความฟิน ความจิ้น ความน่ารัก
และถ้าคุณชอบพระนางสายสตรองที่ฟาดตัวร้ายแบ
บปั๊วะปังด้วยแล้ว คุณต้องลองอ่านนะ!
ในเซตมีทั้งหมด 5 คนนะคะ 1. คชา x หมอนิล จาก
บังเอิญรัก 2. หมอนัท x หมอฟ้าใส จาก รักอำพราง
3. หมอเกมส์ x น้ำค้าง จาก รักอำพรางคู่พิเศษ
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4. ต้นไม้ x ใบบัว จาก เพื่อน(ไม่)จริง 5. อาร์ม
x ยูกิ จาก กับดักรักร้าย
สามารถอ่านแยกกันได้ค่ะ
เพียงแค่มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันในบา
งฉากเท่านั้น keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai
novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, praesrinil
บอสครับอย่าจับผม(ทำเมีย) นางฟ้าจันทรา
2020-06-22
ไอ้เด็กบ้านี่มันกระโดดขวางหน้ารถผมครับ
ผมก็เลยจับทำเมียซะเลย keyword: นิยาย,
นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts,
หนังสือ, Channakarn
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