Thai Books Catalogue 2016
ชวน "อ่าน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่ วมส / รื2 นฤทัย สัจจพันธุ์
ประเทศไทย : แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786160025633
$ 46.80
http://www.marymartin.com/web?pid=241381
--------------------------------------------------------------------------------------ชวน "อ่ าน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่ วมส / รื2 นฤทัย สั จจพันธุ์
ประเทศไทย : แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786160025633
$46.80
http://www.marymartin.com/web?pid=241381
--------------------------------------------------------------------------------------หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั2งเศส / ปาจรี ย ์ สุ ทศั น์ ณ อยุธ
ประเทศไทย : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2016
9786163981035
$30.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241694
-------------------------------------------------------------------------------------วรรณกรรมสําหรับเด็ก / วรรณกรรมสําหรับเด็ก
ประเทศไทย : อินทนิล, 2016
9786164068667
$ 18.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241695
-------------------------------------------------------------------------------------รากฐานวรรณกรรมภาคใต้ / ประทีป ชุม
ประเทศไทย : โอเดียนสโตร์ , 2016
9786165382724
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241696
-------------------------------------------------------------------------------------ประชุมโคลงโลกนิติ :วรรณกรรมภาษิตและคํา / สมเด็จพระเจ้าบรมวง
ประเทศไทย : ศรี ปัญญา , 2016
9786167146843
$ 18.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241698
-------------------------------------------------------------------------------------สัจนิยมมหัศจรรย์ :ในงานของกาเบรี ยล การ์เซ / ชูศกั ดิS ภัทรกุลวณิ ชย์
ประเทศไทย : แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786167158570
$45.30
http://www.marymartin.com/web?pid=241380
--------------------------------------------------------------------------------------

สัจนิยมมหัศจรรย์ :ในงานของกาเบรี ยล การ์เซ. / ชูศกั ดิS ภัทรกุลวณิ ชย์
ประเทศไทย : อ่าน, 2016
9786167158587
$ 16.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241701
-------------------------------------------------------------------------------------แว่นวรรณคดีทฤษฎีร่วมสมัย (CONTEMPOR / ธัญญา สังขพันธานน
ประเทศไทย : นาคร, 2016
9786167184609
$ 22.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241702
-------------------------------------------------------------------------------------ด้านมืดในสามก๊ก ตอน ชําแหละหัวใจคนร้อยเล่ห์โจโฉ = DARKSIDE IN THREE KINGDOMS / เอก อัคคี =
Donna Fire
ประเทศไทย : S.N., 2016
9786167973173
$ 16.67
http://www.marymartin.com/web?pid=223966
-------------------------------------------------------------------------------------เจาะลึกกวีนิพนธ์ซีไรท์ :วารสารภาษาและหนัง / ตรี ศิลป์ บุญขจร :บรร
ประเทศไทย : S.N.,2016
9786169202011
$ 13.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241704
-------------------------------------------------------------------------------------กลอนญี2ปุ่น / อรรถยา สุ วรรณระดา
ประเทศไทย :ศูนย์หนังสื อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2016
9789740334552
$ 17.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241705
-------------------------------------------------------------------------------------ทฤษฎีวรรณคดีวจิ ารณ์ตะวันตก ในคริ สต์ศตวรรษที2 20 = Western criticism, literary theory In the 20th century,
/ สุ รเดช โชติอุดมพันธ์ = Suradej apparent abundance Federation
ประเทศไทย : Chulalongkorn University Book Center, 2016
9789740334767
$25.00
http://www.marymartin.com/web?pid=223903
-------------------------------------------------------------------------------------เรื2 องสัZน :บทวิเคราะห์ / ยุวพาส์ (ประทีปะเสน
ประเทศไทย : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2016
9789740334972
$ 17.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241707
--------------------------------------------------------------------------------------

พินิจปั ญหาสิ2 งแวดล้อมผ่านมุมมองวรรณกรรม / ดาริ นทร์ ประดิษฐทัศ
ประเทศไทย : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2016
9789740335481
$31.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241708
-------------------------------------------------------------------------------------กามนิต (ภาคพืZนดิน)= Kamanita (terrestrial) / เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป = Mark R. French and Spanish
Marathi puzzles me a lamp.,pb
ประเทศไทย : S.N.,2016
9789740722465
$ 7.25
http://www.marymartin.com/web?pid=223900
-------------------------------------------------------------------------------------ชายในวรรณคดีไทย / ชายในวรรณคดีไทย
ประเทศไทย : สถาพร, 2016
9786160025978
$24.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241710
-------------------------------------------------------------------------------------เล่าเรื2 องนิทานเวตาล / มาลัย (จุฑารัตน์)
ประเทศไทย : สถาพรบุค๊ ส์, 2016
9786160026012
$19.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241711
-------------------------------------------------------------------------------------นิทานเวตาล เล่ม 2 :วรรณคดีการ์ตูน ฉบับคลา / ยุพร แสงทักษิณ
ประเทศไทย : S.N.,2016
9786162134982
$ 13.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241712
-------------------------------------------------------------------------------------นิทานจากวรรณคดีไทย ขุนช้าง ขุนแผน /
ประเทศไทย : S.N.,2016
9786162731495
$ 10.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241713
-------------------------------------------------------------------------------------ภาพวิจิตร ชุดโขน รามเกียรติS เล่ม 1 / เอืZอยนาง
ประเทศไทย : แมรี2 มาร์ติน,2016
9786162731648
$41.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241377
--------------------------------------------------------------------------------------

รามเกียรติS :ภาพวิจิตรชุด โขน เล่ม 2 / เอืZอยนาง
ประเทศไทย : S.N.,2016
9786162731693
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241714
-------------------------------------------------------------------------------------วรรณคดีบาลี (ปรับปรุ งใหม่) / คณาจารย์ มหาวิทยาล
ประเทศไทย : แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786163002433
$ 27.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241403
-------------------------------------------------------------------------------------ต้นตํานานรามเกียรติSจากต้นฉบับเดิม รามายณ / คณาจารย์ มหาวิทยาล
ประเทศไทย : กอแก้ว, 2016
9786163202321
$ 13.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241715
-------------------------------------------------------------------------------------นิทานโบราณคดี (1 ใน 100 เรื2 องที2คนไทยควรอ่าน) = Tales of Archaeology (about 1 in 100 in ประเทศไทย
should be read). / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ = King Borom her. Department
Damrong Rajanupab
ประเทศไทย : Pump Station Corporation Co.,Ltd., 2016
9786163341402
$ 29.17
http://www.marymartin.com/web?pid=224109
-------------------------------------------------------------------------------------นามานุกรมรามเกียรติS = Directory Ramayana /
ประเทศไทย : Starlight., 2016
9786163880758
$ 23.33
http://www.marymartin.com/web?pid=224085
-------------------------------------------------------------------------------------ขุนช้าง ขุนแผน (ฉบับชําระใหม่) / สุ นทรภู่
ประเทศไทย : แมรี2 มาร์ติน,2016
9786163880925
$ 72.45
http://www.marymartin.com/web?pid=241383
-------------------------------------------------------------------------------------เล่าเรื2 องขุนช้างขุนแผน / เล่าเรื2 องขุนช้างขุนแผน
ประเทศไทย : แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786163881168
$ 39.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241374
--------------------------------------------------------------------------------------

บทละครเรื2 อง เงาะป่ า :ฉบับสอบชําระ พร้อมต / รื2 นฤทัย สัจจพันธุ์
ประเทศไทย : กอแก้ว, 2016
9786163881700
$26.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241723
-------------------------------------------------------------------------------------เรื2 องอินเหนาฉบับลาว :ความสัมพันธ์กบั เรื2 องอ / พระบาทสมเด็จพระจ
ไทยควอลิตZ ีบุค๊ ส์,คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2016
9786164070868
$20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241725
-------------------------------------------------------------------------------------วรรณวิจยั :รวมบทความวิจยั วรรณคดีอยุธยาแ / ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
ประเทศไทย : โครงการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2016
9786164070875
$13.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241727
-------------------------------------------------------------------------------------นิราศภูเขาทอง (ฉบับไทย-อังกฤษ) / สุ นทรภู่
ประเทศไทย : ศูนย์หนังสื อจุฬา, 2016
9786164130814
$ 13.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241728
-------------------------------------------------------------------------------------นิทานโบราณคดี (ปกแข็ง) (1 ใน 100 เรื2 องที2ค / สมเด็จพระเจ้าบรมวง
ประเทศไทย : ไทยควอลิตZ ีบุค๊ ส์, 2016
9786165145336
$ 25.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241730
-------------------------------------------------------------------------------------ชุดรามเกียรติS (BOXSET) (เพื2อขายงานจามจุร / รัตนา คชนาท
ประเทศไทย : ห้องเรี ยน, 2016
9786167155333
$ 74.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241732
-------------------------------------------------------------------------------------รวมวรรณคดี 5 เรื2 อง บทละคอนเรื2 องพระมะเหลเถไถถ, อุณรุ ทร้อยเรื2 อง, หม่อมเป็ ดสวรรค์, ระเด่นล / คุณสุ วรรณ
ประเทศไทย : S.N., 2016
9786167157306
$ 7.50
http://www.marymartin.com/web?pid=224016
--------------------------------------------------------------------------------------

ลิลิตพระลอ / บูรพาสาส์น
ประเทศไทย : S.N., 2016
9786167157313
$ 4.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241733
-------------------------------------------------------------------------------------เวนิสวานิช = Venice Varnish / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั = Vajiravudh.
ประเทศไทย : S.N., 2016
9786167157320
$ 5.00
http://www.marymartin.com/web?pid=224013
-------------------------------------------------------------------------------------ข้อคิดจากวรรณคดี = Arguments from the literature / อินทรายุธ (อัศนี พลจันทร) = Indra's weapon (Asanee
General Monday).
ประเทศไทย :Read Publisher,2016
9786167158563
$ 23.33
http://www.marymartin.com/web?pid=224012
-------------------------------------------------------------------------------------สังข์ทอง / สังข์ทอง
ประเทศไทย : S.N., 2016
9786167540344
$ 16.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241735
-------------------------------------------------------------------------------------บทการแสดงจากวรรณคดีไทย = The literature shows from ประเทศไทย / มนตรี มีเนียม = Council aluminum.
Bangkok: Chulalongkorn University Book Center,2016
9789740334439
$ 23.33
http://www.marymartin.com/web?pid=223906
-------------------------------------------------------------------------------------วรรณคดีพระราชพิธี / วรรณคดีพระราชพิธี
ประเทศไทย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016
9789746416269
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid= 241738
-------------------------------------------------------------------------------------คําฉันท์: วรรณลีลามรดกชาติ / ทองแถม นาถจํานง
ประเทศไทย : สํานักพิมพ์แม่คาํ ผาง, 2016
9789749747568
$ 23.50
http://www.marymartin.com/web?pid= 241740
--------------------------------------------------------------------------------------

ฉากปัก เรื2 อง หิ มพานต์ / สถาบันสิ ริกิตS ิ สวนจิต
ประเทศไทย : สถาบันสิ ริกิตS ิ สวนจิตรลดา, 2016
9789749958582
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241741
-------------------------------------------------------------------------------------ฉากจําหลักไม้ ตํานานเพชรรัตน์ / ฉากจําหลักไม้ ตํานานเพชรรัตน์
ประเทศไทย : สถาบันสิ ริกิตS ิ สวนจิตรลดา, 2016
9789749958681
$ 13.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241743
-------------------------------------------------------------------------------------ฉากปัก เรื2 อง อิเหนา / ฉากปั ก เรื2 อง อิเหนา
ประเทศไทย : S.N., 2016
9789990110357
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241744
-------------------------------------------------------------------------------------ทําไมจึงควรอ่านหนังสื อคลาสสิ ก = Why read the classics / วิทยากร เชียงกูล = curiosities Chiengkul
ประเทศไทย : Starlight ,2016
9786163880963
$ 16.67
http://www.marymartin.com/web?pid=224075
-------------------------------------------------------------------------------------วรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย = LITERATURE IN LATER AYUTTHAYA / ณัฐวุฒิ คล้ายสุ วรรณ =
Nattawut similar Suwan
ประเทศไทย : Odeon Store, 2016
9786165382762
$ 6.67
http://www.marymartin.com/web?pid=224032
-------------------------------------------------------------------------------------วรรณกรรมวิจารณ์ / วรรณกรรมวิจารณ์
ประเทศไทย : โครงการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2016
9786165519700
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid= 241746
-------------------------------------------------------------------------------------บทละครนอก = Plays out / พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ = King Rama King.
ประเทศไทย: New Message, 2016
9786167157290
$23.33
http://www.marymartin.com/web?pid= 224019
--------------------------------------------------------------------------------------

เก็บเบีZยใต้ถุนร้าน :ปรากฎการณ์วรรณกรรม (O / ธัญญา สังขพันธานน
ประเทศไทย: นาคร,2016
9786167184630
$ 22.75
http://www.marymartin.com/web?pid= 241747
-------------------------------------------------------------------------------------แจ๋ วเจอผี / สง่า อารัมภีร
ประเทศไทย: บ้านบูรพา, 2016
9786167883427
$ 16.75
http://www.marymartin.com/web?pid= 241748
-------------------------------------------------------------------------------------ปัZ นฝัน...เป็ นหนังสื อ คือนักเขียน = Statues dream ... is a book writer. / ประภาศรี เนียนประเสริ ฐ = Prapasri silky
sublime.
Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2016
9789740334491
$ 13.33
http://www.marymartin.com/web?pid= 223905
-------------------------------------------------------------------------------------7 บูรพกษัตริ ยร์ าชภักดิS / 7 บูรพกษัตริ ยร์ าชภักดิS
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786160025404
$31.65
http://www.marymartin.com/web?pid=241410
-------------------------------------------------------------------------------------อัจฉริ ยะ 100 หน้า ประวัติศาสตร์ญี2ปุ่น / สุ กญั ญา มกราวุธ
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786161811983
$32.85
http://www.marymartin.com/web?pid=241413
-------------------------------------------------------------------------------------อัจฉริ ยะ 100 หน้า ประวัติศาสตร์จีน / สุ กญั ญา มกราวุธ
ประเทศไทย: อมริ นทร์, 2016
9786161812027
$15.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241749
-------------------------------------------------------------------------------------อัจฉริ ยะ 100 หน้า ประวัติศาสตร์เกาหลี / สุ กญั ญา มกราวุธ
ประเทศไทย: สุ กญั ญา มกราวุธ, 2016
9786161812089
$32.85
http://www.marymartin.com/web?pid=241414
--------------------------------------------------------------------------------------

อัจฉริ ยะ 100 หน้า เหตุการณ์เขย่าโลก / ทสมล ชนาดิศยั
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786161813116
$ 32.85
http://www.marymartin.com/web?pid=241415
-------------------------------------------------------------------------------------ตํานานสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช / สม สุ จีรา
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786161813611
$29.10
http://www.marymartin.com/web?pid=241407
-------------------------------------------------------------------------------------บุเรงนอง กษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ2 ใหญ่แห่งภูมิภาคอุษาคเน / บรรยง บุญฤทธิS
ประเทศไทย: S.N.,2016
9786161814823
$ 15.00
http://www.marymartin.com/web?pid=233870
-------------------------------------------------------------------------------------THE EXODUS REVENGE OF JEW (ดิเอ็กโซดัส...รอยเลือดล้างแดนยิว) / AEYTAXI
ประเทศไทย: Reverse,2016
9786162104367
$13.75
http://www.marymartin.com/web?pid=224129
-------------------------------------------------------------------------------------ศาลไทยในอดีต (1 ใน 100 เล่ม หนังสื อดี ที2คนไทยควรอ่านของ สกว.)= ประเทศไทย in the past (the first 100 copies
of the book that people should read the Fund ประเทศไทย.) / ประยุทธ สิ ทธิพนั ธ์ = Prayuth union rights.
ประเทศไทย: S.N.,2016
9786162200588
$ 35.00
http://www.marymartin.com/web?pid=224125
-------------------------------------------------------------------------------------สงครามโลกครัZงที2 3 อีกไม่นาน / พันทิวา
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786162431890
$ 27.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241404
-------------------------------------------------------------------------------------ร.ศ. 160 ไขรหัสลับเสรี ไทยที2ศาลายา ประวัติศาสสตร์ วัฒนธรรม และคําบอกเล่าว่าด้วยเรื2 อง สงครา = Rs 160 unlocks the
secret code Seri Salaya. Church's history, culture and hearsay regarding Sabres pitches. /
จิราธร ชาติศิริ :บรรณาธิการ = National Chiratorn Siri
ประเทศไทย: S.N.,2016
9786162797903
$ 12.50
http://www.marymartin.com/web?pid=224118
--------------------------------------------------------------------------------------

ล่มจักรวรรดิโรมัน ถึงฮิตเลอร์มลาย จุดเปลี2ยนประวัติศาสตร์โลก 2000 ปี / ปั ญญา วิวฒั นานันต์
ประเทศไทย: Gypsy Publisher , 2016
9786163015075
$16.67
http://www.marymartin.com/web?pid=224115
-------------------------------------------------------------------------------------7 มหาจักรพรรดิจีน ประวัติศาสตร์ปฐมบุรุษผูส้ / วีระชัย โชคมุกดา
ประเทศไทย: ยิบซี, 2016
9786163015129
$ 11.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241750
-------------------------------------------------------------------------------------อังกฤษ จักรวรรดิที2พระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน = British Empire where the sun never sets / ปั ญญา วิวฒั นานันท์ =
intellectual evolution Noonan
ประเทศไทย: Gypsy Publisher , 2016
9786163015235
$18.33
http://www.marymartin.com/web?pid=224112
-------------------------------------------------------------------------------------GREAT BATTLES & ARMIES มหาสงคราม / JOAN RICART (โจน
ประเทศไทย: ยิปซี, 2016
9786163015266
$ 63.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241752
-------------------------------------------------------------------------------------GREECE กรี กประวัติศาสตร์และมรดกลํZาค่าข / สเตฟาโน แมกกี (STAFANO MAGGI).
ประเทศไทย: S.N.,2016
9786163015273
$63.50
http://www.marymartin.com/web?pid=233871
-------------------------------------------------------------------------------------ANCIENT EGYPT อียปิ ต์โบราณ / JOAN RICART (โจน
ประเทศไทย: ยิปซี, 2016
9786163015327
$63.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241753
-------------------------------------------------------------------------------------ตํานานและเรื2 องเล่าปรัมปราท้องถิ2นภาคใต้ / พิเชฐ แสงทอง
ประเทศไทย: S.N.,2016
9786163015471
$30.00
http://www.marymartin.com/web?pid=233872
--------------------------------------------------------------------------------------

บนเส้นทางสู่ เอกราช นากาแลนด์ ดินแดนที2โล / อัคนี มูลเมฆ
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786163015570
$ 35.70
http://www.marymartin.com/web?pid=241419
-------------------------------------------------------------------------------------ตํานานเทพไอริ ช / ศุภวุฒิ จันทสาโร
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786163015808
$12.00
http://www.marymartin.com/web?pid=233874
-------------------------------------------------------------------------------------ประวัติศาสตร์กรี กโบราณ / ดวงธิดา ราเมศวร์
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786163202772
$ 13.50
http://www.marymartin.com/web?pid=233875
-------------------------------------------------------------------------------------ประวัติศาสตร์อียปิ ต์ (ประวัติศาสตร์ของอียปิ ต์) / ดาณุภา ไชยพรธรรม
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786163202871
$11.30
http://www.marymartin.com/web?pid=237892
-------------------------------------------------------------------------------------ตํานานกษัตริ ยอ์ าร์เธอร์กบั เหล่าอัศวินโต๊ะกลม / ดาณุภา ไชยพรธรรม
ประเทศไทย: แก้วการ์เด้น, 2016
9786163202949
$10.75
http://www.marymartin.com/web?pid=237893
-------------------------------------------------------------------------------------SOPHIE SCHOLL กุหลาบขาวและนาซี / ไพรัช แสนสวัสดิS
ประเทศไทย: วิธีการจอง, 2016
9786163290748
$ 15.50
http://www.marymartin.com/web?pid=237894
-------------------------------------------------------------------------------------อินโดนีเซีย หมู่เกาะเครื2 องเทศ สงคราม และการประกาศเอกราช = Indonesian Spice Islands war and the
declaration of independence / เกริ กฤทธิS เชืZอมงคล = Kirk favorable effect of the infection.
ประเทศไทย: Diamonds Sparkle, 2016
9786163447852
$ 14.58
http://www.marymartin.com/web?pid=224103
--------------------------------------------------------------------------------------

จากเบีZยหอยถึงเงินกระดาษ / สังคีต จันทนะโพธิ
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786163448224
$ 37.20
http://www.marymartin.com/web?pid=241370
-------------------------------------------------------------------------------------ปัญญาญี2ปุ่น วิถีซามูไร จากยุคสร้างชาติสู่ยคุ ด / ยศไกร ส.ตันสกุล
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786163448507
$30.45
http://www.marymartin.com/web?pid=241409
-------------------------------------------------------------------------------------วัดโพธิS มรดกความทรงจําแห่งโลก / ว.อําพรรณ
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786163880420
$38.10
http://www.marymartin.com/web?pid=241373
-------------------------------------------------------------------------------------คําให้การของชาวกรุ งเทพฯ เมืองไทยสมัยรัชกาลที2 8 = The testimony of Bangkok: ประเทศไทย's King Rama 8. /
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร = Wong Wichita at Fort diamonds.
ประเทศไทย: Starlight , 2016
9786163880970
$ 19.17
http://www.marymartin.com/web?pid= 224073
-------------------------------------------------------------------------------------รักในราชสํานัก (รักรักหวานในศาล) / พิมาน แจ่มจรัส
ประเทศไทย: แสงดาว, ประเทศไทย 2016
472p.,pb
9786163881564
$ 26.75
http://www.marymartin.com/web?pid=237895
-------------------------------------------------------------------------------------นายห้างป่ าไม้ สี สนั ชีวติ อดีตล้านนา / กิตติชยั วัฒนานิกร,
ประเทศไทย: สันติภาพแพ็คพริZ นท์, 2016
9786163947567
$40.00
http://www.marymartin.com/web?pid=219669
-------------------------------------------------------------------------------------รัฐสยามกับการจัดการธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ แนววคิด และความรู ้ เรื2 องศัตรู พืชในสังคมไทย = Siam managing natural state
Historical parallels of thought and knowledge about pests in ประเทศไทย / ทิวาพร ใจก้อน = Daytime
blessing mind before.
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786164061828
$ 23.33
http://www.marymartin.com/web?pid=224069
--------------------------------------------------------------------------------------

สยามในโลกสากล :สมุดภาพ (A PICTORIAL / ไกรฤกษ์ นานา
ประเทศไทย: งานดี,
9786164069329
$73.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241758
-------------------------------------------------------------------------------------ก่อนกําแพงเบอร์ลินจะสิZ นสู ญ / บรรพต กําเนิดศิริ
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786164069909
$ 15.00
http://www.marymartin.com/web?pid=239749
-------------------------------------------------------------------------------------ยุโรปหลังสงครามโลกครัZงที2 2 (EUROPE AFTER WORLD WAR II 1945-2009) / วิมลวรรณ ภัทโรดม
ประเทศไทย: S.N., 2016
613 p.,pb
9786164070400
$ 25.50
http://www.marymartin.com/web?pid=233878
-------------------------------------------------------------------------------------Christoph Carl Fernberger : The First Austrian in Patani and Ayudhya (1624-1625) / (Ed &
Compiler) Helmut Lukas
ประเทศไทย: Centre for European Studies, Chulalongkorn University, 2016
307 p.,pb
9786164070462
$30.00
History
Tri-lingual (German – English – Thai) annotated edition of Fernberg’s diary concerning his
stay in Ayudhya & Patani in the years 1624 – 1625
http://www.marymartin.com/web?pid=233879
-------------------------------------------------------------------------------------สงครามโลกครัZงที2 3 กับความมัง2 คัง2 ความรํ2ารวย ความยิง2 ใหญ่ ของคนไทย ประเทศไทย = World War 3 with a wealth of
riches greatness of ประเทศไทย ประเทศไทย. / สัมฤทธิS ทองอินทร์ = Bronze Thong
ประเทศไทย: Bronze Thong , 2016
9786164130494
$ 8.25
http://www.marymartin.com/web?pid=224058
-------------------------------------------------------------------------------------ย้อนประวัติศาสตร์ 5000 ปี ชุดที2 5 = Previous history of 5000 years, the annals ประเทศไทย Series 5. /
เรื องยศ จันทรคีรี = Rueang Monday Kiri
ประเทศไทย: Institute Suvarnabhumi Aphiwat, 2016
9786164132740
$ 18.33
http://www.marymartin.com/web?pid=224054
--------------------------------------------------------------------------------------

จักรวรรคิองั กฤษกับสงครามโลก (BRITISH EMPIRE AND THE GREAT WARS) / ชาคริ ต ชุ่มวัฒนะ
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786164134164
$9.50
http://www.marymartin.com/web?pid=233881
-------------------------------------------------------------------------------------สารัตถะไอร์แลนด์ (STORIES ABOUT THE TWO IRELANDS) / ชาคริ ต ชุ่มวัฒนะ
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786164136519
$ 11.50
http://www.marymartin.com/web?pid=233882
-------------------------------------------------------------------------------------รู ้เช่นเห็นชาติ เล่ม 2 :รวมบทความว่าด้วยเรื2 อง / ประศาสน์ ตัZงมติธรร
ประเทศไทย: S.N., 2016
176 p.,pb
9786164231450
$ 11.75
http://www.marymartin.com/web?pid=233884
-------------------------------------------------------------------------------------นายห้างป่ าไม้ เผชิญหน้า สงครามมหาเอเชียบ / กิตติชยั วัฒนานิกร
ประเทศไทย: S.N., 2016
241p.,pb
9786164233645
$16.00
http://www.marymartin.com/web?pid=237896
-------------------------------------------------------------------------------------พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที2 5 = Royal Chronicle Rattanakosin Rama 5. / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ = King Borom her. Department Damrong Rajanupab
ประเทศไทย: ประเทศไทย Quality Books, 2016
9786165145121
$ 19.17
http://www.marymartin.com/web?pid=224051
-------------------------------------------------------------------------------------ฮานนิบาล = Hana Hannibal / ฮาโรลด์ แลมป์ = Harold and Brampton.
ประเทศไทย: ประเทศไทย Quality Books, 2016
9786165145152
$ 21.67
http://www.marymartin.com/web?pid=224046
-------------------------------------------------------------------------------------ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ = History of Southeast Asia / ทองหล่อ วงษ์ธรรมา = Wong Lo democracy.
ประเทศไทย: Odeon Store, 2016
9786165382564
$ 15.00
http://www.marymartin.com/web?pid=224040
--------------------------------------------------------------------------------------

ประวัติศาสตร์เมืองระนอง = The historic city of Ranong / ถนอม พูนวงศ์ = Cherish Wong Poon
ประเทศไทย: Odeon Store, 2016
9786165382700
$ 10.83
http://www.marymartin.com/web?pid=224039
-------------------------------------------------------------------------------------ประวัติศาสตร์เมืองพัทลุง = History Phatthalung / ถนอม พูนวงศ์ = Cherish Wong Poon
ประเทศไทย: Odeon Store, 2016
9786165382731
$ 16.67
http://www.marymartin.com/web?pid=224036
-------------------------------------------------------------------------------------ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี = Historic downtown / หวน พินธุพนั ธ์ = Hu toured pin variants.
ประเทศไทย: Odeon Store, 2016
9786165382755
$25.00
http://www.marymartin.com/web?pid=224034
-------------------------------------------------------------------------------------พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ฉบับพันจันท / รวี สิ ริอิสสระนันท์ :บ
ประเทศไทย: ปัญญาศรี , 2016
800p.,pb
9786167146874
$41.75
http://www.marymartin.com/web?pid=237897
-------------------------------------------------------------------------------------เจ้าฟ้าแห่งอาทิตย์อสั ดง ความทรงจําจากรัฐฉาน = Prince of sunset Memories from Shan State / มอริ ส คอลลิส =
Maurice Callister.
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786167339344
$ 32.92
http://www.marymartin.com/web?pid=223987
-------------------------------------------------------------------------------------งามสมบรมราชินีนาถ (ปกแข็ง) / งามสมบรมราชินีนาถ (ปกแข็ง)
Bangkok: River books Co. Ltd., 2016
9786167339788
$133.00
http://www.marymartin.com/web?pid= 233885
-------------------------------------------------------------------------------------งามสมบรมราชินีนาถ (ปกอ่อน) / ริ เวอร์บุค๊
Bangkok: River books Co. Ltd., 2016
9786167339795
$ 100.00
http://www.marymartin.com/web?pid= 233886
--------------------------------------------------------------------------------------

อยุธยา จากสังคมเมืองท่านานาชาติ สู่ มรดกโล / กําพล จําปาพันธ์
ประเทศไทย: พิพิธภัณฑ์กด, 2016
300p.,pb
9786167674100
$ 24.50
http://www.marymartin.com/web?pid= 237898
-------------------------------------------------------------------------------------คํานํา FOREWORDS AND AFTERWORDS / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ประเทศไทย: หจก.เรื อนแก้วการพิมพ์, 2016
9786167686080
$ 53.00
http://www.marymartin.com/web?pid= 241763
-------------------------------------------------------------------------------------ตามรอยเจ้าอนุวงศ์ = Follow the clues you subfamily history unfolds ประเทศไทย - Laos. / สุ เจน กรรพฤทธิS =
Jen Su Kan Mahattanapreut
ประเทศไทย: Documentary, 2016
9786167767673
$ 19.17
http://www.marymartin.com/web?pid= 223972
-------------------------------------------------------------------------------------ประวัติศาสตร์กินได้ (ประวัติกินของมนุษยชาติ) / TOM STANDAGE
ประเทศไทย: โอเพ่นเวิลด์ส, 2016
317p.,pb
9786167885391
$18.75
http://www.marymartin.com/web?pid= 237899
-------------------------------------------------------------------------------------ปัญญากรี ก-โรมัน (GRECO-ROMAN) / ภิญโญ ไตรสุ ริยธรรม
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786167982090
$ 32.91
http://www.marymartin.com/web?pid= 239754
-------------------------------------------------------------------------------------เอลิซาเบธที2 2: แน่วในปณิ ธาน (ELIZABETH II THE HE STEADFAST)./ DOUGLAS HURD
ประเทศไทย: โอเพ่นบุค๊ ส์ , 2016
223p.,pb
9786167982120
$17.75
http://www.marymartin.com/web?pid= 237900
-------------------------------------------------------------------------------------เมื2อตะวันตกล่าอาณานิคม ศตวรรษที2 15-19 / เริ งวุฒิ มิตรสุ ริยะ
ประเทศไทย: S.N., 2016
575 p.,pb
9786169257523
$27.50
http://www.marymartin.com/web?pid=233887
--------------------------------------------------------------------------------------

ตํานานพืZนเมืองเชียงใหม่ / ศูนย์ศึกษาเอกสารโบ
ประเทศไทย: S.N., 2016
358p.,pb
9786169258902
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=237901
-------------------------------------------------------------------------------------ฝรั2งมองไทยในสมัยรัชกาลที2 7 :ตะวันออกที2ศ / ธีระ นุชเปี2 ยม
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786169261216
$ 31.65
http://www.marymartin.com/web?pid=241411
-------------------------------------------------------------------------------------ประชาธิปกกาลสมัย :ในกระแสธารประวัติศา / วีรวัลย์ งามสันติกลุ
ประเทศไทย: S.N., 2016
334 p.,pb
9786169261223
$15.50
http://www.marymartin.com/web?pid=233888
------------------------------------------------------------------------------------ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา :การต่างประเทศ / ธีระ นุชเปี2 ยม
ประเทศไทย: S.N., 2016
400 p.,pb
9786169261230
$16.75
http://www.marymartin.com/web?pid=233889
------------------------------------------------------------------------------------คันฉ่องฝรั2งเศส ส่ องสังคมสยามสมัยรัชกาลที2 / ประหยัด นิชลานนท์
ประเทศไทย: S.N., 2016
215 p.,pb
9786169261247
$11.50
http://www.marymartin.com/web?pid= 233890
------------------------------------------------------------------------------------ราชสํานักจีนหันซ้าย โลกหันขวา / หวังหลง
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9789740214564
$30.00
http://www.marymartin.com/web?pid= 239756
------------------------------------------------------------------------------------วิถีแห่งอํานาจโจโฉ = The Way of the Joe / เสถียร จันทิมาธร = stable Juntima Pradesh
ประเทศไทย: Ngandee Co., Ltd., 2016
9789740214687
$20.00
http://www.marymartin.com/web?pid= 223943
-------------------------------------------------------------------------------------

เบืZองลึก เบืZองหลัง ในพระราชบันทึกเรื2 อง "ประวัติตน้ รัชกาลที2 6" :ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ = Behind the scenes
diplomatic note about the history of the reign of the sixth. / วรชาติ มีชูบท = King holds a national
chapter.
ประเทศไทย: The Nation, 2016
9789740214717
$ 19.17
http://www.marymartin.com/web?pid= 223938
------------------------------------------------------------------------------------การเมืองในการทหารไทย สมัยรัชกาลที2 6 ศิลปวัฒนนธรรม ฉบับพิเศษ = Politics in the Military The reign of the
sixth / เทพ บุญตานนท์ = statute Boontanon
ประเทศไทย: S.N., 2016
9789740214731
$ 21.25
http://www.marymartin.com/web?pid=223936
------------------------------------------------------------------------------------THE WAY OF THE KNIFE เจาะลึกสงครามลับ CIA / MARK MAZZETTI (มาร์ก มาซเซ็ตติ)
ประเทศไทย: NGANDEE CO.,LTD , 2016
9789740214823
$25.00
http://www.marymartin.com/web?pid=223922
------------------------------------------------------------------------------------ขุนนางสยาม ประวัติศาสตร์ขา้ ราชการทหารและพลเรืื อน (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) = Siamese nobles / ส. พลายน้อย =
Texas. Less supply
ประเทศไทย: The Nation, 2016
9789740214861
$18.33
http://www.marymartin.com/web?pid=223918
------------------------------------------------------------------------------------วัดร้างในบางกอก :ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ / ประภัสสร์ ชูวเิ ชียร
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9789740214915
$ 43.20
http://www.marymartin.com/web?pid=241379
------------------------------------------------------------------------------------ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย หลังบายน พุทธเ / พิพฒั น์ กระแจะจันท
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9789740214946
$ 39.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241375
------------------------------------------------------------------------------------ลพบุรี หลังวัฒนธรรมเขมร :ศิลปวัฒนธรรมพ / ศักดิSชยั สายสิ งห์
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9789740214977
$36.45
http://www.marymartin.com/web?pid=241368
-------------------------------------------------------------------------------------

ราชินีศุภยาลัต จากนางกษัตริ ยส์ ู่ สามัญชน (THIBAW'S QUEEN). / H. FIELDING
ประเทศไทย: S.N., 2016
256 p.,pb
9789740215011
$ 13.50
http://www.marymartin.com/web?pid=233891
------------------------------------------------------------------------------------เปิ ดแผนยึดล้านนา / เนืZออ่อน ขรัวทองเขีย
ประเทศไทย: S.N., 2016
328 p.,pb
9789740215073
$18.75
http://www.marymartin.com/web?pid=233892
------------------------------------------------------------------------------------ความไม่ไทยของคนไทย :ศิลปวัฒนธรรมฉบับ / นิธิ เอียวศรี วงศ์
ประเทศไทย: S.N., 2016
148 p.,pb
9789740215134
$ 8.75
http://www.marymartin.com/web?pid=233893
------------------------------------------------------------------------------------กบฏบวรเดช เบืZองแรกปฏิปักษ์ปฏิวตั ิสยาม 2 / ณัฐพล ใจจริ ง
ประเทศไทย: S.N., 2016
325 p.,pb
9789740215158
$ 15.50
http://www.marymartin.com/web?pid=233894
------------------------------------------------------------------------------------แฟ้มลับสงครามโลกครัZงที2 2 (WORLD WAR / GAVIN MORTIMER
ประเทศไทย: เดอะเนชัน2 , 2016
208p.,pb
9789740215172
$33.30
http://www.marymartin.com/web?pid=237902
------------------------------------------------------------------------------------ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย :ศิล / นนทพร อยูม่ งั2 มี
ประเทศไทย: เดอะเนชัน2 , 2016
9789740215257
$23.50
http://www.marymartin.com/web?pid=237903
------------------------------------------------------------------------------------ความสัมพันธ์ระหว่างชนชัZนปกครองของล้าน / เฉลิมวุฒิ ต๊ะคํามี
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9789740334873
$34.80
http://www.marymartin.com/web?pid=241417
-------------------------------------------------------------------------------------

ล้อมรัZว/ มหาอํามาตย์ตรี พระย
ประเทศไทย: S.N., 2016
287p.,pb
9789740335269
$ 33.50
http://www.marymartin.com/web?pid=237905
------------------------------------------------------------------------------------โลหิ ตอิสราเอล = blood Israel / พงศ์ศรณ์ ภูมิวฒั น์ = John Arrow on Climate TG.
ประเทศไทย: Post Books, The Post Publishing Plc ,2016
9789742283148
$19.17
http://www.marymartin.com/web?pid=224201
------------------------------------------------------------------------------------กําเนิดอเมริ กา :เรื2 องราวความฝันและการต่อส / นฤนารท พระปั ญญา
ประเทศไทย: สยาม, 2016
255p.,pb
9789743159336
$ 14.00
http://www.marymartin.com/web?pid= 237906
----------------------------------------------------------------------------------ประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ2นมณฑลยูน / นรชาติ วัง
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน , 2016
9789749936382
$33.33
http://www.marymartin.com/web?pid= 239742
----------------------------------------------------------------------------------พระปกเกล้ากษัตริ ยน์ กั ประชาธิปไตย / ชาลี เอี2ยมกระสิ นธุ์
ประเทศไทย: S.N., 2016
9789990112801
$167.00
http://www.marymartin.com/web?pid= 241794
----------------------------------------------------------------------------------ตูล้ ายรดนํZา เล่ม 2 / เศรษฐมันตร์ กาญจน
ประเทศไทย: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, 2016
9786164069688
$ 99.50
http://www.marymartin.com/web?pid= 241795
----------------------------------------------------------------------------------ตูล้ ายรดนํZา / เศรษฐมันตร์ กาญจน
ประเทศไทย: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, 2016
9786167376943
$56.75
http://www.marymartin.com/web?pid= 241797
-----------------------------------------------------------------------------------

7 ภูวนาถ ราชศักดิS / รงค์ ประพันธ์พงศ์
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786160025022
$34.80
http://www.marymartin.com/web?pid= 241418
----------------------------------------------------------------------------------สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช เล่ม 4: ชุดกษัต / กองบรรณาธิการสถา
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์, 2016
47p.,pb
9786160026586
$10.00
http://www.marymartin.com/web?pid=237885
----------------------------------------------------------------------------------สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เล่ม 3: ชุดกษัตริ ย / กองบรรณาธิการสถา
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์, 2016
47p.,pb
9786160026593
$10.00
http://www.marymartin.com/web?pid=237886
----------------------------------------------------------------------------------พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6. / กองบรรณาธิการสถา
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์, 2016
47p.,pb
9786160026609
$10.00
http://www.marymartin.com/web?pid=237887
----------------------------------------------------------------------------------พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เล่ม / กองบรรณาธิการสถา
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์, 2016
47p.,pb
9786160026616
$10.00
http://www.marymartin.com/web?pid=237888
----------------------------------------------------------------------------------พ่อขุนรามคําแหงมหาราช เล่ม 1: ชุดกษัตริ ยร์ า / กองบรรณาธิการสถา
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์, 2016
47p.,pb
9786160026623
$10.00
http://www.marymartin.com/web?pid=237889
----------------------------------------------------------------------------------พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาร. / กองบรรณาธิการสถา
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์, 2016
47p.,pb
9786160026630
$10.00
http://www.marymartin.com/web?pid=237890
-----------------------------------------------------------------------------------

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เล่ม 2:ชุดกษัตริ ย. / กองบรรณาธิการสถา
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์, 2016
47p.,pb
9786160026647
$10.00
http://www.marymartin.com/web?pid=237891
----------------------------------------------------------------------------------มุกมังกร (THE DRAGON'S PEARL) / สิ รินทร์ พัธโนทัย = Sirin Palma Nova's attenuated.
ประเทศไทย: Nanmeebooks, 2016
9786160431816
$ 28.75
http://www.marymartin.com/web?pid=224132
----------------------------------------------------------------------------------บันทึกจากปลายเท้า / เลน่า มาเรี ย คลิงวัลล์
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786160432288
$ 28.35
http://www.marymartin.com/web?pid=241405
----------------------------------------------------------------------------------คว้าฝันสุ ดปลายเท้า / เลนา มาเรี ย คลิงวัลล์
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786160432684
$ 28.35
http://www.marymartin.com/web?pid=241406
----------------------------------------------------------------------------------นามานุกรมนักวิทยาศาสตร์ นักคณิ ตศาสตร์ แ / นําชัย ชีววิวรรธน์
ประเทศไทย: S.N., 2016
134 p.,pb
9786161204426
$ 6.75
Biography
http://www.marymartin.com/web?pid= 233895
----------------------------------------------------------------------------------ราชินีเพลงป็ อบระดับโลก 3 ทศวรรษ มาดอนน / วลัย ชูธรรมธัช
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786162104336
$ 6.75
http://www.marymartin.com/web?pid= 241798
-----------------------------------------------------------------------------------

คมคําความคิด ของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ / วิจิตรา รังสิ ยานนท์
ประเทศไทย: S.N., 2016
157 p.,pb
9786162200748
$ 9.50
Biography
http://www.marymartin.com/web?pid= 233898
----------------------------------------------------------------------------------กษัตริ ยเ์ ฮนรี2 ที2 8 กับ 6 ราชินี
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน
9786163202529
$16.66
http://www.marymartin.com/web?pid= 239743
----------------------------------------------------------------------------------ปิ แอร์-ออกุสต์ เรอนัวร์ (RENOIR) :ชุดอัจฉริ ย / หนึ2งธิดา เมตตาพร
ประเทศไทย: S.N., 2016
192 p.,pb
9786163202611
$ 15.00
Biography
http://www.marymartin.com/web?pid= 233905
----------------------------------------------------------------------------------ปอล โกแกง (PAUL GAUGUIN) :ชุดอัจฉริ ยศ / หนึ2งธิดา เมตตาพร
ประเทศไทย: เป็ นสาระ, 2016
9786163202628
$15.00
http://www.marymartin.com/web?pid= 241799
----------------------------------------------------------------------------------คลอด โมเนต์ (MONET) :ชุดอัจฉริ ยศิลปิ น / หนึ2งธิดา เมตตาพร
ประเทศไทย: S.N., 2016
192 p.,pb
9786163202635
$15.00
Biography
http://www.marymartin.com/web?pid= 233906
----------------------------------------------------------------------------------วินเซนต์ แวน โกะ (VINCENT):ชุดอัจฉริ ยศิล / หนึ2งธิดา เมตตาพร
ประเทศไทย: วัสดุ, 2016
191p.,pb
9786163202642
$ 15.00
Biography
http://www.marymartin.com/web?pid=237907
-----------------------------------------------------------------------------------

100 ปี ชาตกาล ป๋ วย อึdงภากรณ์ กูชายชาญชาต / วันชัย ตันติวทิ ยาพิทกั
ประเทศไทย: อะบุก๊ , 2016
9786163271563
$18.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241800
----------------------------------------------------------------------------------ฮิตเลอร์...จอมเผด็จการ = Hitler dictator ... (ADOLF HITLER). / บุญชัย ใจเย็น = BOONCHAI sedation
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786163447470
$ 12.92
http://www.marymartin.com/web?pid=224107
----------------------------------------------------------------------------------สตีเวน เจอร์ราร์ด :ตํานานตลอดกาลแห่งแอน / STEVEN GERRARD
ประเทศไทย: สิ2 งพิมพ์ยา้ ย, 2016
520p.,pb
9786163710703
$30.60
Biography
http://www.marymartin.com/web?pid=237908
----------------------------------------------------------------------------------เช เกวารา = CHE GUEVARA CHE GUEVARA / วัฒน์ระวี = TG Ravi.
ประเทศไทย: Starlight , 2016
9786163880802
$13.33
http://www.marymartin.com/web?pid=224083
---------------------------------------------------------------------------------โฮจิมินห์ = HO CHI MINH / วัฒน์ระวี = TG Ravi.
ประเทศไทย: Starlight ,2016
9786163880833
$11.67
http://www.marymartin.com/web?pid=224082
---------------------------------------------------------------------------------โอดะ โนบุนางะ พลิกวิถีผนู ้ าํ ญี2ปุ่น = Oda Nobu's Japanese manga flip their leader / ยศไกร ส.ตันสกุล = The
rank Krai. Tansakul.
ประเทศไทย: Starlight , 2016
9786163880918
$20.83
http://www.marymartin.com/web?pid=224079
----------------------------------------------------------------------------------

คนดีศรี แผ่นดิน เล่ม 1 / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรร
ประเทศไทย: S.N., 2016
272 p.,pb
9786163881212
$ 13.50
Biography
http://www.marymartin.com/web?pid=233907
---------------------------------------------------------------------------------โทโยโทมิฮิเดโยชิ โทโยโทมิ ฮิเดโย / ยศไกร ส.ตันสกุล
ประเทศไทย: แสงดาว, 2016
296p.,pb
9786163881359
$15.50
Biography
http://www.marymartin.com/web?pid=237909
---------------------------------------------------------------------------------49 ราชินีไทย (49 QUEENS IN THAI HISTO / พิมาน แจ่มจรัส
ประเทศไทย: แสงดาว, 2016
9786163881519
$21.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241801
---------------------------------------------------------------------------------โรงเรี ยนพยาบาลในติงเกิล / วิภาดา คุณาวิกติกลุ :บ
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786163980526
$ 31.65
http://www.marymartin.com/web?pid=241412
---------------------------------------------------------------------------------ชีวติ และงานของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล / อุดมรัตน์ สงวนศริ รธ
ประเทศไทย : แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786163980717
$37.20
http://www.marymartin.com/web?pid=241371
---------------------------------------------------------------------------------100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม = 100 Years Dr. Chokwathana 100 artificial moral
philosophy / ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา = Siri field Chokwathana Vocational pavarolavidya.
ประเทศไทย: Artificial Chokwathana , 2016
9786164063662
$22.08
http://www.marymartin.com/web?pid=224068
----------------------------------------------------------------------------------

แจ็คหม่า มังกรผูเ้ ปลี2ยนโลก / อาลีบาบา กรุ๊ ป
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786164100299
$23.33
http://www.marymartin.com/web?pid=239752
---------------------------------------------------------------------------------ย้อนตํานานโก๋ หลังวัง เดินอย่างปุ๊ / ปุ๊ กรุ งเกษม
ประเทศไทย: S.N., 2016
150 p.,pb
9786165106689
$ 10.00
Biography
http://www.marymartin.com/web?pid=237910
---------------------------------------------------------------------------------ยังเติร์กมหาดไทย' 84 / นิพนธ์ บุญญภัทโร
ประเทศไทย: ดวงกมลสิ2 งพิมพ์, 2016
174p.,pb
9786165112895
$19.75
Biography
http://www.marymartin.com/web?pid=237911
---------------------------------------------------------------------------------จากดินสู่ ดิน :จากลูกชาวสวน สู่ การเป็ นนักข่าว / ศุภรา จันทร์ชิตฟ้า
ประเทศไทย: คบไฟ, 2016
9786167150659
$13.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241802
---------------------------------------------------------------------------------เจ้าดารารัศมี :พระศรี มิ2งเมืองเชียงใหม่ (ฉบับ 7 / รุ่ งวิทย์ สุ วรรณอภิชน
ประเทศไทย: S.N., 2016
728 p.,pb
9786167166674
$52.00
Biography
http://www.marymartin.com/web?pid=233908
---------------------------------------------------------------------------------สายัณห์รัญจวน / สมพจน์ สิ งห์สุวรรณ
ประเทศไทย: าครมีเดีย, 2016
9786167184562
$ 14.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241803
----------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ป๋วย อึdงภากรณ์ กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :แนวคิดทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การวา / เกริ กเกียรติ พิพฒั น์เสรี ธรรม
ประเทศไทย: The Chulalongkorn University Book Center , 2016
9786167202686
$ 41.67
http://www.marymartin.com/web?pid=223994
---------------------------------------------------------------------------------รายอกะจิ (ขุนพันธ์ฯ สิ งห์มือปราบดาบแดง) / สัมพันธ์ ก้องสมุทร
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786167236377
$ 39.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241376
---------------------------------------------------------------------------------อาทิตย์ อุไรรัตน์ แกะดําโลกสวย (ปกอ่อน) / สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริย
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786167687896
$42.90
http://www.marymartin.com/web?pid=241378
---------------------------------------------------------------------------------อลงกรณ์ หล่อวัฒนา (ALONGKORN LAUW / ปิ ยะดา ปริ กมั ศีล
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786167882062
$ 65.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241382
---------------------------------------------------------------------------------ฮิตเลอร์-นาซี บุรุษผูค้ ิดควํ2าโลก / สาละ บุญคง
ประเทศไทย: S.N., 2016
200 p.,pb
9786168022474
$11.75
Biography
http://www.marymartin.com/web?pid=233909
---------------------------------------------------------------------------------ฝันไกลไปให้ถึง เอกอัครราชทูตไทย / ชาญ จุลมนต์
ประเทศไทย: นอริ ช, 2016
441p.,pb
9786168056066
$30.00
Biography
http://www.marymartin.com/web?pid=237912
---------------------------------------------------------------------------------พระประวัติพลเรื อเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กร / นิธิ วติวฒ
ุ ิพงศ์
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786169191629
$ 200.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241804
----------------------------------------------------------------------------------

เจ้าฟ้า เจ้าชายในพระพุทธเจ้าหลวง ศิลปวัฒนธรรมมฉบับพิเศษ = HRH Prince Rama / ศันสนีย ์ วีระศิลป์ ชัย = Sunsanee
Veera Aberdeen Art Gallery.
ประเทศไทย: S.N., 2016
9789740214625
$ 19.17
http://www.marymartin.com/web?pid=223944
---------------------------------------------------------------------------------รามานุจนั อัจฉริ ยะไม่รู้จบ (THE MAN WHO KNEW INFINITY) / รามานุจนั อัจฉริ ยะไม่รู้จบ (THE MAN
WHO KNEW INFINITY)
ประเทศไทย: The Nation, 2016
9789740214854
$31.67
http://www.marymartin.com/web?pid=223919
---------------------------------------------------------------------------------วิถีแห่งอํานาจ ลกซุน / เสถียร จันทิมาธร
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9789740214960
$37.65
http://www.marymartin.com/web?pid=241372
---------------------------------------------------------------------------------ลูกแก้ว เมียขวัญ :ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ / ศันสนีย ์ วีระศิลป์ ชัย
ประเทศไทย: เดอะเนชัน2 , 2016
311p.,pb
9789740215271
$16.00
Biography
http://www.marymartin.com/web?pid=237913
---------------------------------------------------------------------------------ที2หนึ2งของโลก แจ็ค หม่า กับอาณาจักรอาลีบา / หลิวซื2ออิง และคณะ
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9789742282516
$ 29.16
http://www.marymartin.com/web?pid=239761
---------------------------------------------------------------------------------ปรัชญาชีวติ ของ แจ็ค หม่า (THE LIFE PHILO / จางเยีย2 น
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9789742282912
$29.16
http://www.marymartin.com/web?pid=239763
---------------------------------------------------------------------------------แจ็ค หม่า โลกของผมไม่มีคาํ ว่า "แพ้" : I Will Never Give Up / โพสต์บุก๊ ส์
ประเทศไทย: Tianjin Xiron Books Co., Ltd., 2016
9789742282943
$26.67
http://www.marymartin.com/web?pid=223896
----------------------------------------------------------------------------------

อัตชีวประวัติ : ทหารชัว2 คราว /'Attachīwaprawat : thahān chūakhrāo / ป๋ วย อึdงภากรณ์ Puey Ungphakorn
ประเทศไทย: Mahāwitthayālai Thammasāt, 2016
9789744668547
$16.67
http://www.marymartin.com/web?pid=223854
---------------------------------------------------------------------------------อัตชีวประวัติ : เหลียวหลังแลหน้า แลหน้า /'Attachīwaprawat : līeo lang lǣ nā / ป๋ วย อิZงภากรณ์
ประเทศไทย: Mahāwitthayālai Thammasāt, 2016
9789744668554
$16.67
http://www.marymartin.com/web?pid=223853
---------------------------------------------------------------------------------คนที2ผมรู ้จกั / Khon thī phom rūčhak / ป๋ วย อึZงภากรณ์
ประเทศไทย Mahāwitthayālai Thammasāt rūamkap Mūnnithi Sathīankōsēt-Nākhaprathīp, 2016
9789744668639
$ 20.83
http://www.marymartin.com/web?pid=223852
---------------------------------------------------------------------------------พระภรรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที2 5 / จิรวัฒน์ อุตตมะกุล
ประเทศไทย: S.N., 2016
600 p.,pb
9789749747520
$39.50
Biography
http://www.marymartin.com/web?pid=233910
---------------------------------------------------------------------------------บันทึกความทรงจํา วันชัย ศิริชนะ กว่าจะถึงด / วันชัย ศิริชนะ และคณะ
Bangkok: Chulalongkorn University Book Center, 2016
9789749766781
$20.83
http://www.marymartin.com/web?pid=223849
---------------------------------------------------------------------------------นํZาหมึกหลากสี :72 ปี แห่งการเขียนและเรี ยนร / นวพร เรื องสกุล
ประเทศไทย: S.N., 2016
9789990115857
$9.75
Biography
http://www.marymartin.com/web?pid=237914
---------------------------------------------------------------------------------เรื2 องข้างสํารับ = The side deck / ส.พลายน้อย
ประเทศไทย: Type,2016
9786160021505
$24.17
http://www.marymartin.com/web?pid=224134
----------------------------------------------------------------------------------

กระยานิยาย สารพัดเรื2 องราวน่ารู ้จากรอบ ๆ สํารัับ = Light novel drug : I do not know from all around the
deck. / ส.พลายน้อย = Less supply
ประเทศไทย: Type,2016
9786160025176
$ 20.83
http://www.marymartin.com/web?pid=224133
---------------------------------------------------------------------------------100 ปี ระนอง-ระยอง มนต์เสน่ห์ เมืองเก่า ขุน / ภราดร ศักดา
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786163880376
$36.45
http://www.marymartin.com/web?pid=241369
-------------------------------------------------------------------------------แรกมีในสยาม ภาค 2 (FIRST IN SIAM 2) / เอนก นาวิกมูล = BS Marine Data
ประเทศไทย: Starlight , 2016
9786163880703
$24.17
http://www.marymartin.com/web?pid=224091
-------------------------------------------------------------------------------แรกมีในสยาม ภาค 1 (FIRST IN SIAM 1) / อนก นาวิกมูล = BS Sailor Moon
ประเทศไทย: Starlight , 2016
9786163880710
$40.00
http://www.marymartin.com/web?pid=224086
-------------------------------------------------------------------------------พ่อค้าไทยยุค 2480 - 2490 (THAI MERCHANTS IN THE 30'S) / เอนก นาวิกมูล = BS Marine Data
ประเทศไทย: Starlight , 2016
9786163880932
$30.00
http://www.marymartin.com/web?pid=224076
-------------------------------------------------------------------------------สะสมเพื2อสุ ขสันต์ / ประยูร สงวนไทร
ประเทศไทย: S.N., 2016
360 p.,pb
9786163881199
$ 19.50
Thailand Education
http://www.marymartin.com/web?pid=233877
--------------------------------------------------------------------------------

ของเล่นกับความทรงจํา (ของเล่นและความทรงจํา) / ประยูร สงวนไทร
ประเทศไทย: แสงดาว, 2016
300p.,pb
9786163881441
$18.00
Thailand Education
http://www.marymartin.com/web?pid=237915
-------------------------------------------------------------------------------ไทยพลัดถิ2นภาคเหนือ ประวัติศาสตร์ชาติพนั ธ / ประสิ ทธิS ลีปรี ชา และ
ประเทศไทย: S.N., 2016
172p.,pb
9786163980281
$10.00
Thailand Education
http://www.marymartin.com/web?pid=237916
-------------------------------------------------------------------------------หัตถานารี อาเซียน :ผ้าทอมือของกลุ่มชาติพนั / ธีรพันธ์ ล.ทองคํา
ประเทศไทย: S.N., 2016
259p .
9786164070295
$66.75
Thailand Education
http://www.marymartin.com/web?pid=237917
-------------------------------------------------------------------------------สําเพ็ง :ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนใน / สุ ภางค์ จันทวานิช :บ
ประเทศไทย: S.N., 2016
574 p.,pb
9789740335122
$26.00
Thailand Education
http://www.marymartin.com/web?pid=233911
-------------------------------------------------------------------------------การละเล่นของไทย / สุ วฒั น์ กลิ2นเกษร
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786164070417
$30.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241408
-------------------------------------------------------------------------------หอมติดกระดาน :เรื2 องเล่าชีวติ สาวชาววัง (ศิลป / ศันสนีย ์ วีระศิลป์ ชัย
ประเทศไทย: S.N., 2016
9789740214724
$12.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241810
--------------------------------------------------------------------------------

คําบอกเล่าของแผ่นดิน :ชุดมหาวิทยาลัยไทบ้า / นิพทั ธ์พร เพ็งแก้ว
ประเทศไทย: ศยาม, 2016
9789743159176
$ 15.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241811
-------------------------------------------------------------------------------การปกครองท้องถิ2นไทย หลักการและมิติใหม่ในอนาคคต = Local Government ประเทศไทย / โกวิทย์ พวงงาม = Kovit
bunch beauty.
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786162694653
$ 43.33
http://www.marymartin.com/web?pid=224122
-------------------------------------------------------------------------------จริ ยธรรมในวิชาชีพทหาร (ETHICS OF THE MILITARY PROFESSION) / ศานิต สร้างสมวงษ์ และคณะ
Bangkok: Mahidol University Press, 2016
9786162797699
$16.67
http://www.marymartin.com/web?pid=224119
-------------------------------------------------------------------------------จริ ยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรื อน / ศรี สมบัติ โชคประจัก
ประเทศไทย: S.N., 2016
184 p.,pb
9786162797941
$ 13.50
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=233862
-------------------------------------------------------------------------------จริ ยธรรมในวิชาชีพตํารวจ / อดุลย์ ณรงค์ศกั ดิS และ
ประเทศไทย: S.N., 2016
216 p.,pb
9786162797958
$ 13.50
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=233914
-------------------------------------------------------------------------------การเมืองกับการปกครองของไทย (THAI POL / คณาจารย์ มหาวิทยาล
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786163002136
$30.90
http://www.marymartin.com/web?pid=241387
--------------------------------------------------------------------------------

เราจะต่อต้านเผด็จการอย่างไร / ปรี ดี พนมยงค์
ประเทศไทย:วิธีการของหนังสื อ, 2016
95p.,pb
9786163290724
$6.75
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=237919
-------------------------------------------------------------------------------คอรัปชัน2 คอร์รัปชัน2 ในสังคมสี เทา (ผลึกความร ◌ู ◌้ :ชุดงานวิจยั ฉบับเคีZยวง่าย) / เดือนเด่น นิคมบริ รักษ
ประเทศไทย: สกว , 2016
151p.,pb
9786163290755
$8.00
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=237920
-------------------------------------------------------------------------------อหิ งสา : สันติวธิ ีเส้นทางสู่ สนั ติภาพ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ประเทศไทย: สกว, 2016
141p.,pb
9786163290779
$8.00
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=237921
-------------------------------------------------------------------------------13 รัฐประหารยึดอํานาจ บทเรี ยนประชาธิปไตยไทย = 13 coup to seize power Lessons democratic ประเทศไทย /
เพลิง ภูผา = Cliff fire
ประเทศไทย: Siam knowledge , 2016
9786163447784
$14.58
http://www.marymartin.com/web?pid=224105
-------------------------------------------------------------------------------การเมืองเรื2 องสามก๊ก / ฐาปนีย ์ อตีตา
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786163448460
$ 10.75
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=233915
--------------------------------------------------------------------------------

การเมืองการปกครองไทย กําลังเปลี2ยนผ่านสู่ ป / บุญลือ วงษ์ทา้ ว
ประเทศไทย: ความรู ้เกี2ยวกับสยาม, 2016
197p .
9786163449191
$11.00
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=237922
-------------------------------------------------------------------------------การเมืองในองค์กรสไตล์สามก๊ก = Political organizations Style Three Kingdoms / เปี2 ยมศักดิS คุณากรประทีป =
Kunakorn fledged holy lamp.,pb
ประเทศไทย: Starlight , 2016
9786163881106
$10.00
http://www.marymartin.com/web?pid=224070
-------------------------------------------------------------------------------คนไทยในกองทัพแห่งชาติลาว ภาคสอง = In ประเทศไทย, the Lao National Division Two. / ภูสิน สิ นภูเทิง = Sin
Sin Phu Phu entertainment.
ประเทศไทย : Sin Paiboon, 2016
9786164131576
$25.00
http://www.marymartin.com/web?pid=224055
-------------------------------------------------------------------------------ความรู ้เบืZองต้นทางรัฐศาสตร์ / บูฆอรี ยีหมะ
ประเทศไทย : แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786164134157
$37.20
http://www.marymartin.com/web?pid=241393
-------------------------------------------------------------------------------โรดแมปปฎิรูปตํารวจ / ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัต
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786164230408
$ 18.75
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=233916
-------------------------------------------------------------------------------ตื2นเถิดเสรี ชน = Awake Yeoman / ชัชริ นทร์ ไชยวัฒน์ = Joshua Charin Chaiwat.
ประเทศไทย: Green - Wisdom Wisdom, 2016
9786165265874
$18.33
http://www.marymartin.com/web?pid=224042
--------------------------------------------------------------------------------

ถอดรหัส...คําประกาศ ผมสู ต้ าย ของทหารเสื อ / ยุคล วิเศษสังข์
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786165266024
$37.20
http://www.marymartin.com/web?pid=241394
-------------------------------------------------------------------------------จิdกโก๋ ปากซอย :นิทานเรื2 องจริ ง ตํานานการลว / คนเล่านิทาน
ประเทศไทย: กรี น ปัญญาญาณ, 2016
9786165266260
$10.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241835
-------------------------------------------------------------------------------เหยือ2 ตอน ต้มข้ามศตวรรษ เล่ม 1 :นิทานเรื2 อง / คนเล่านิทาน
ประเทศไทย: กรี น ปัญญาญาณ , 2016
9786165266277
$10.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241836
-------------------------------------------------------------------------------เหยือ2 ตอน ต้มไม่เสร็ จ เล่ม 3 :นิทานเรื2 องจริ ง ต / คนเล่านิทาน
ประเทศไทย: กรี น ปัญญาญาณ, 2016
9786165266284
$10.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241838
-------------------------------------------------------------------------------เหยือ2 ตอน ไม่ตกสะเก็ด เล่ม 2 :นิทานเรื2 องจริ ง / คนเล่านิทาน
ประเทศไทย: กรี น ปัญญาญาณ, 2016
9786165266291
$10.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241839
-------------------------------------------------------------------------------นักล่า :นิทานเรื2 องจริ ง ตํานานการลวง หลอกล / คนเล่านิทาน
ประเทศไทย: กรี น ปัญญาญาณ, 2016
9786165266307
$13.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241841
-------------------------------------------------------------------------------แผนล่า เล่ม 1 :นิทานเรื2 องจริ ง ตํานานการลวง / คนเล่านิทาน
ประเทศไทย: กรี น ปัญญาญาณ, 2016
9786165266314
$20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241842
--------------------------------------------------------------------------------

แผนล่า เล่ม 2 :นิทานเรื2 องจริ ง ตํานานการลวง / คนเล่านิทาน
ประเทศไทย: กรี น ปัญญาญาณ, 2016
9786165266321
$16.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241843
-------------------------------------------------------------------------------สู ้ :นิทานเรื2 องจริ ง ตํานานการลวง หลอกล่อ ล / คนเล่านิทาน
ประเทศไทย: กรี น ปัญญาญาณ, 2016
9786165266338
$16.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241844
-------------------------------------------------------------------------------ติดกับ :นิทานเรื2 องจริ ง ตํานานการลวง หลอกล / คนเล่านิทาน
ประเทศไทย: กรี น ปัญญาญาณ, 2016
9786165266345
$16.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241846
-------------------------------------------------------------------------------การทูตทักษิณ = Thaksin's diplomatic / ปวิน ชัชวาลพงศ์พนั ธ์ = The win socialization Pongpan
ประเทศไทย: Read Publisher, 2016
9786167158600
$29.17
http://www.marymartin.com/web?pid=224006
-------------------------------------------------------------------------------ความสมเหตุสมผลของความชอบธรรม = Justification of righteousness (dominance). / ธเนศ วงศ์ยานนาวา =
Dhaneswongse Nawa
ประเทศไทย: assume, 2016
9786167196619
$29.17
http://www.marymartin.com/web?pid=224003
-------------------------------------------------------------------------------การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (เนื2องในโอกาส 100 ปี ป๋ วย อึZงภากรณ์ พศ.2459-2559)= King fostering
political system dictatorship (On the occasion of 100 years Puey Ungpakorn Chronicles.
2459-2559). / ทักษ์ เฉลิมเตียรณ = Gutierrez equipment.
Bangkok: Chulalongkorn University Book Center, 2016
9786167202693
$ 32.50
http://www.marymartin.com/web?pid=223991
-------------------------------------------------------------------------------ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 หนังสื ออชุดประวัติศาสตร์การเมืองไทยร่ วมสมัย เนื2องใน = ประเทศไทย Thai
political history of 2475-2500: History book series of contemporary ประเทศไทย. On the
occasion of 100th / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ = charnvit kasetsiri.
Bangkok: The Chulalongkorn University Book Center. 2016
9786167202709
$ 32.50
http://www.marymartin.com/web?pid=223988
--------------------------------------------------------------------------------

ทฤษฎีขบวนการเคลื2อนไหวทางสังคมและการ / สมชัย ภัทรธนานันท์
ประเทศไทย: S.N., 2016
300 p.,pb
9786167577173
$23.50
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=233917
-------------------------------------------------------------------------------รัฐธรรมนูญ :ประวัตศิ าสตร์ ข้อความคิด อํานา / ปิ ยบุตร แสงกนกกุล
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786167667461
$37.20
http://www.marymartin.com/web?pid=241395
-------------------------------------------------------------------------------ประวัติศาสตร์ขา้ งสวนจิตรฯ 14 ตุลา 2516 = Historically the Chitralada 14 October 2516. / บุญส่ ง ชเลธร =
Spurring Bachelet Pradesh
ประเทศไทย: Rangsit University Press , 2016
9786167687766
$11.67
http://www.marymartin.com/web?pid=223986
-------------------------------------------------------------------------------การลงโทษโดยสังคม / สังศิต พิริยะรังสรรค์
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786167687940
$57.30
http://www.marymartin.com/web?pid=241401
-------------------------------------------------------------------------------คอร์รัปชัน ความรู ้ฉบับพกพา = Corruption: The portable version. / LESLIE HOLMES
ประเทศไทย: openworlds, 2016
9786167885285
$22.08
http://www.marymartin.com/web?pid=223968
-------------------------------------------------------------------------------การเมือง :ความรู ้ฉบับพกพา / KENNETH MINOG
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786167885339
$36.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241392
--------------------------------------------------------------------------------

ประชาธิปไตย :ความรู ้ฉบับพกพา (DEMOCRACY / BERANRD CRICK
ประเทศไทย: เปิ ดโลก, 2016
256p.,pb
9786167885407
$16.75
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=237923
-------------------------------------------------------------------------------พืZนที2สนั ติวธิ ี หนทางสังคมไทย :ความรู ้ ความ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ประเทศไทย: S.N., 2016
512 p.,pb
9786167891026
$ 18.50
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=233918
-------------------------------------------------------------------------------การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม Political, economic and social POLITICS. / ปรี ชา เรื องจันทร์
ประเทศไทย: S.N., 2016
304p.,pb
9786167902982
$ 19.50
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=237924
-------------------------------------------------------------------------------ผูค้ รองนคร (THE PRINCE) / NICCOLO MACHIA
ประเทศไทย: แอร์โรว์ มัลติมีเดีย, 2016
9786168022450
$13.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241850
-------------------------------------------------------------------------------WE SHOULD ALL BE FEMINISTS เราทุกค / ชิมามามานดา เอ็นโก
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786168051023
$ 10.00
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=233923
--------------------------------------------------------------------------------

มหากาพย์คลองด่าน เหยือ2 -ตัวประกัน ระบอบ / ชริ นทร์ แช่มสาคร
ประเทศไทย: S.N., 2016
176p .
9786169143123
$ 10.75
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=237925
-------------------------------------------------------------------------------ด้านอหิ งสารําลึก มวลมหาประชาชน / กองบรรณาธิการ
ประเทศไทย: S.N., 2016
200 p.,pb
9786169152224
$ 6.75
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=233924
-------------------------------------------------------------------------------เบืZองแรกประชาธิปตัย เล่ม 1-2 / สมาคมนักข่าวแห่งปร
ประเทศไทย: S.N., 2016
609p.,pb
9786169191575
$ 46.75
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=237926
-------------------------------------------------------------------------------เพ่งประชาธิปไตยโลก พิศประชาธิปไตยไทย / เอนก เหล่าธรรมทัศน
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786169227137
$10.41
http://www.marymartin.com/web?pid=239755
-------------------------------------------------------------------------------กูว้ กิ ฤติชาติ บทเรี ยนสะเทือนโลก = National Crisis Earth quake lessons / ดารอน อะเซโมกลู,เจมส์ เอ. โรบินสัน =
Ron's Jose da Luz Mok, James. Robinson.
ประเทศไทย: บิงโก, 2016
9786169254607
$28.33
http://www.marymartin.com/web?pid=223964
--------------------------------------------------------------------------------

การปฏิรูปพรรคการเมือง (REFORMS IN) :และรัฐบัญญัติวา่ ด้วยพรรคการเมืองของป / ประดิษฐ์ ยมานันท์
ประเทศไทย: เทียมนันท์, 2016
376p .
9786169267300
$20.00
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=237927
-------------------------------------------------------------------------------ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตัZง = In the Weimar Republic Hitler was not elected / ภาณุ
ตรัยเวช = Panu medical Trai
ประเทศไทย: The Nation, 2016
9789740214748
$26.67
http://www.marymartin.com/web?pid=223933
-------------------------------------------------------------------------------บันทึกประวัติศาสตร์ "มหากาพย์เขาพระวิหาร" = historic "Epic Vihear". / นพดล ปั ทมะ = Noppadon Pattama
ประเทศไทย: The Nation, 2016
9789740214755
$21.25
http://www.marymartin.com/web?pid=223931
-------------------------------------------------------------------------------ราษฎรสามัญ หลังวันปฏิวตั ิ 2475 ศิลปวัฒนธรรมฉบบับพิเศษ = Ordinary people after the revolution in 2475 /
ศราวุฒิ วิสาพรม = Sarawoot makes for carpet.
ประเทศไทย: The Nation, 2016
9789740214762
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=223928
-------------------------------------------------------------------------------THOU SHALL FEAR เจ้าจงตื2นกลัว การก่อการร้าย ความรุ นแรง และการครอบงํา / กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช
ประเทศไทย: The Nation, 2016
9789740214793
$ 13.33
http://www.marymartin.com/web?pid=223924
-------------------------------------------------------------------------------สี จิZนผิง :ยุทธศาสตร์การบริ หารประเทศ / สี จิZนผิง
ประเทศไทย: เดอะเนชัน2 , 2016
548p.,pb
9789740214885
$30.00
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=237928
--------------------------------------------------------------------------------

ISLAMOPHOBIA เรี ยนรู ้ ลบเลือนความหวาด / จรัญ มะลูลีม
ประเทศไทย: เดอะเนชัน2 , 2016
228p.,pb
9789740215110
$14.75
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=237929
-------------------------------------------------------------------------------บ้านเมืองของเราลงแดง :แง่มุมทางสังคมและว / เบเนดิกต์ แอนเดอร์ส
ประเทศไทย: เดอะเนชัน2 , 2016
160p.,pb
9789740215202
$9.50
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=237930
-------------------------------------------------------------------------------ก้าวใหม่ที2แตกต่างบนทางเดียวกัน (COMMON / JUSTIN TRUDEAU
ประเทศไทย: มติชน, 2016
9789740215219
$19.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241851
-------------------------------------------------------------------------------การเมืองเปรี ยบเทียบ ทฤษฎี แนวคิด และกรณี ศึกษา = COMPARATIVE POLITICS: THEORIES,
CONCEPTS & CASE STUDIES / ไชยวัฒน์ คํZาชู และคณะ = Chaiwat hold
Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2016
9789740334422
$47.17
http://www.marymartin.com/web?pid=223913
-------------------------------------------------------------------------------เศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างของรัฐ และการ / ธนพันธ์ ไล่ประกอบท
ประเทศไทย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2016
155p.,pb
9789740335511
$14.00
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=237931
-------------------------------------------------------------------------------ประวัติยอ่ ก่อการร้าย / พงศ์ศรณ์ ภูมิวฒั น์
ประเทศไทย: หนังสื อโพสต์, 2016
184p.,pb
9789742283308
$ 15.50
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=237932
--------------------------------------------------------------------------------

เศรษฐศาสตร์การเมืองเบืZองต้น / ERNEST MANDEL
ประเทศไทย: S.N., 2016
9789743159138
$ 17.50
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=233925
-------------------------------------------------------------------------------ธรรมาภิบาล / ทิวากร แก้วมณี
ประเทศไทย: สยาม, 2016
157p.,pb
9789743159305
$12.75
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=237933
-------------------------------------------------------------------------------นโยบายของไทยต่อพม่า / สุ รพงษ์ ชัยนาม
ประเทศไทย: S.N., 2016
157p.,pb
9789743159343
$ 12.75
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=237716
-------------------------------------------------------------------------------คําตัดสิ นใหม่ กรณี สวรรคต ร.8 / สันติสุข โสภณศิริ :บ
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9789744668769
$32.85
http://www.marymartin.com/web?pid=241389
-------------------------------------------------------------------------------CASE STUDIES หลากกรณี ศึกษาประเด็นทา / พัชรี สิ โรรส และคณ
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9789744668783
$34.80
http://www.marymartin.com/web?pid=241391
-------------------------------------------------------------------------------สหภาพยุโรป :การเมือง นโยบาย ระบบการอภ / ขจิต จิตตเสวี
ประเทศไทย: S.N., 2016
9789744669292
$ 30.00
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=237714
--------------------------------------------------------------------------------

จีนในอนาคต :คําปราศรัยของ สี จิZนผิง 1 กรกฎ / สี จิZนผิง
ประเทศไทย: S.N., 2016
142p.,pb
9789749747537
$10.00
Political Science
http://www.marymartin.com/web?pid=237703
-------------------------------------------------------------------------------วิเทศพาณิ ชย์สมั พันธ์สู่สงครามเย็น : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับรัสเซีย (ค.ศ. 1897-1991) / จิตติภทั ร พูนขํา, author.
ผ.ศ. จิตติภทั ร พูนขํา.
ประเทศไทย: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2016
153 pages: illustrations ; 21 cm.
9786164067318
$8.00
http://www.marymartin.com/web?pid=236230
-------------------------------------------------------------------------------นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้ / SEONG-HO SHEEN
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9789740334781
$15.83
http://www.marymartin.com/web?pid=239760
-------------------------------------------------------------------------------ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ :รวมเรื2 องที2ตอ้ / เคน บูธ (KEN BOOTH)
ประเทศไทย: สยามหน่วยสื บราชการลับ, ประเทศไทย , 2016
174p.,pb
9789743159350
$14.75
The diplomatic relations between the countries.
http://www.marymartin.com/web?pid=237698
-------------------------------------------------------------------------------ประวัติอารยธรรมอาเซีย ญี2ปุ่น = The history of civilization Sierra Japan / ดวงธิดา ราเมศวร์ = The Daughters
of Medicine Srinakharinwirot
ประเทศไทย: Gordon Glass , 2016
9786163202499
$15.00
http://www.marymartin.com/web?pid=224111
-------------------------------------------------------------------------------เฮง เฮง ฮง ซก ธรรมเนียมนีZคือคําพร = Heng Hong Seok This tradition is a blessing. / จิตรา ก่อนันทเกียรติ =
Chitra formation Nant honor.
ประเทศไทย: Starlight , 2016
9786163880468
$15.00
http://www.marymartin.com/web?pid=224096
--------------------------------------------------------------------------------

เกีZย ซุง ฮวด ไช้ ลูกหลานกตัญgูโชคดี = Kian Huat Chai Sung grateful descendants luck. / จิตรา ก่อนันทเกียรติ
= Chitra formation Nant honor.
ประเทศไทย : Starlight , 2016
9786163880482
$12.50
http://www.marymartin.com/web?pid=224094
-------------------------------------------------------------------------------ก่อนจะเป็ นอาเซียน = Prior to ASEAN / นววรรณ วุฒฑะกุล = Nava Mandalay Bay elder Gul.
ประเทศไทย: Chulalongkorn University Book Center, 2016
9786164070004
$12.50
http://www.marymartin.com/web?pid=224064
-------------------------------------------------------------------------------5 ทศวรรษ การพัฒนาคนเกาหลีใต้ / จิรประภา อัครบวร
ประเทศไทย: กรกนกการพิมพ์, 2016
9786164239623
$14.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241860
-------------------------------------------------------------------------------ญี2ปุ่นสมัยใหม่:ความรู ้ฉบับพกพา (MODERN / CHRISTOPHER
ประเทศไทย: SE จํากัด,2016
240p.,pb
9786167885377
$15.75
Asiatic Studies
http://www.marymartin.com/web?pid=237695
-------------------------------------------------------------------------------ชื2อ แซ่ และระบบตระกูลแซ่ อัตลักษณ์สาํ คัญเ / ถาวร สิ กขโกศล
ประเทศไทย: S.N., 2016
232 p.,pb
9789740215035
$ 13.50
Asiatic Studies
http://www.marymartin.com/web?pid=233926
-------------------------------------------------------------------------------ค่านิยมของชาวเกาหลีใต้ / KI-SOO EUN
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9789740334705
$15.83
http://www.marymartin.com/web?pid=239758
--------------------------------------------------------------------------------

อินเดียศึกษา การเมืองการปกครอง การต่างประเทศ ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม / ʻIndīa sưksā : kānmư̄ang kān
pokkhrō̜ ng kāntāngprathēt sātsanā sangkhom læ watthanatham / จรัญ มะลูลีม. ; Charan
Maluleem.
ประเทศไทย: Sayām, 2016
9789743159152
$20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=223855
-------------------------------------------------------------------------------AEC ต้องรู ้ เล่ม 1 ปฐมบทสวัสดีประเทศไทย = AEC to know one book chapter Hello ประเทศไทย. / ธนาชัย
พาณิ ชย์เศรษฐ์ = Bank of Commerce responded finish.
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786162104305
$33.25
http://www.marymartin.com/web?pid=224130
-------------------------------------------------------------------------------เปิ ดหน้าประวัติศาสตร์มาเลเซีย = Malaysia Open history / เกริ กฤทธิS เชืZอมงคล
ประเทศไทย: Diamonds Sparkle, 2016
9786163448064
$14.58
http://www.marymartin.com/web?pid=224102
-------------------------------------------------------------------------------ฟิ ลิปปิ นส์ อัญมณี แห่งมหาสมุทรแปซิฟิก = Philippine Jewel of the Pacific / เกริ กฤทธิS เชืZอมงคล = Kirk favorable
effect of the infection.
ประเทศไทย: Diamonds Sparkle, 2016
9786163448231
$15.00
http://www.marymartin.com/web?pid=224100
-------------------------------------------------------------------------------สิ งคโปร์ บรู ไน สิ งห์เศรษฐกิจและคลังนํZามันอ / เกริ กฤทธิS เชืZอมงคล
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786163448385
$32.10
http://www.marymartin.com/web?pid=241388
-------------------------------------------------------------------------------อาเซียน-จีน ทัZงปี นเกลียว ทัZงเกี2ยวก้อย / เกียรติชยั พงษ์พาณิ ชย์
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786163880765
$41.75
http://www.marymartin.com/web?pid=240386
--------------------------------------------------------------------------------

เศรษฐกิจเสรี นิยม และการค้าชายแดนภาคเหน / ศูนย์อาเซียนศึกษา วิท
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786163980564
$13.50
Southeast Asian Studies
http://www.marymartin.com/web?pid=237934
-------------------------------------------------------------------------------ผูค้ า้ ข้ามแดนไทย-มาเลเซีย และพืZนที2ชีวติ ในตลาดปาดังเบซาร์ / เก็ตถวา บุญปราการ. เก็ตถวา บุญปราการ
ประเทศไทย: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2016
9786163980571
$13.50
http://www.marymartin.com/web?pid=236232
-------------------------------------------------------------------------------เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ หนึ2งทศวรรษก่อนเข้าสู่2 ประชาคมอาเซียน (พศ.2550-2558)= Southeast Asia A decade before
the ASEAN community. (Chronicles. 2550-2558) / สี ดา สอนศรี และคณะ = Sita Shree
Bangkok: Chulalongkorn University Book Center, 2016
9786164067042
$40.83
http://www.marymartin.com/web?pid=224066
-------------------------------------------------------------------------------เครื อข่ายชุมชนฟิ ลิปปิ นส์ในประเทศไทย จากอดีตสูู่ อาเซียน = Network Filipino community in the United States:
from the ASEAN / กมลพร สอนศรี = Kamolporn Sri teaching.
Bangkok: Chulalongkorn University Book Center, 2016
9786164069008
$12.50
http://www.marymartin.com/web?pid=224065
-------------------------------------------------------------------------------ความสําเร็ จและความท้าทายของอาเซียน / ชนินท์ทิรา ณ ถลาง
ประเทศไทย: S.N., 2016
199 p.,pb
9786164138834
$ 8.00
Southeast Asian Studies
http://www.marymartin.com/web?pid=233928
-------------------------------------------------------------------------------ท่องเที2ยวทัว2 อาเซียน/ กองบรรณาธิการ
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786167490786
$38.40
http://www.marymartin.com/web?pid=241396
--------------------------------------------------------------------------------

การเมืองการปกครองอาเซียน / กองบรรณาธิการ
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786167490793
$38.40
http://www.marymartin.com/web?pid=241397
-------------------------------------------------------------------------------ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน / กองบรรณาธิการ
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786167490809
$38.40
http://www.marymartin.com/web?pid=241398
-------------------------------------------------------------------------------ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน / กองบรรณาธิการ
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786167490809
$38.40
http://www.marymartin.com/web?pid=241399
-------------------------------------------------------------------------------จิบพม่า ตามหาจอร์จ ออร์เวลล์ :ประวัติศาสตร / EMMA LARKIN
ประเทศไทย: เดอะเนชัน2 , 2016
309p.,pb
9789740215240
$ 18.00
Southeast Asian Studies
http://www.marymartin.com/web?pid=237690
-------------------------------------------------------------------------------นโยบายของไทยต่อลาว / สุ รพงษ์ ชัยนาม
ประเทศไทย: Kledthai, 2016
9789743159329
$19.50
Southeast Asian Studies
http://www.marymartin.com/web?pid=237689
-------------------------------------------------------------------------------อุดรธานีกบั ขบวนการกูช้ าติเวียดนาม / เศรษฐศาสตร์ วัตรโศ
ประเทศไทย: S.N., 2016
219p.,pb
9786162239601
$ 16.00
Sociology
http://www.marymartin.com/web?pid=237688
--------------------------------------------------------------------------------

ถังแดง :การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความ / จุฬารัตน์ ดํารงวิถีธรร
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786163142405
$39.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241400
-------------------------------------------------------------------------------ชาญชรา :ก้าวสู่ สงั คมสู งวัยด้วยความรู ้และปั ญ / วรเวศม์ สุ วรรณระดา
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786163290663
$25.20
http://www.marymartin.com/web?pid=241385
-------------------------------------------------------------------------------RE-LEARNING :จากเรี ยนรู ้สู่เรี ยนคิด / สุ ธีระ ประเสริ ฐสรรพ
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786163290717
$ 6.75
Sociology
http://www.marymartin.com/web?pid=233929
-------------------------------------------------------------------------------ชายแดน คน พรมแดน รัฐชาติ (ผลึกความรู ้ ชุด ดงานวิจยั ฉบับเคีZยวง่าย) / ยศ สันตสมบัติ
ประเทศไทย: สกว, 2016
142p.,pb
9786163290762
$ 8.00
Sociology
http://www.marymartin.com/web?pid=237686
-------------------------------------------------------------------------------โลกสมัยใหม่ในชีวติ ประจําวัน / อานันท์ กาญจนพันธ
ประเทศไทย: S.N., 2016
192p.,pb
9786163981110
$13.50
Sociology
http://www.marymartin.com/web?pid=237684
-------------------------------------------------------------------------------ปรัชญาสังคมศาสตร์ การอธิบายทางสังคมรากฐานสําหรรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ = philosophy of Science Explaining
the social foundation NAS social science research./ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต = Pinter's precious Dilok
at Phuket.
Bangkok: Chulalongkorn University Book Center, 2016
9786164066144
$20.83
http://www.marymartin.com/web?pid=224067
--------------------------------------------------------------------------------

ศาสตร์ อศาสตร์ :เข้ามาข้างนอก ออกไปข้างใ / จันทนี เจริ ญศรี และค
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786164068810
$16.66
http://www.marymartin.com/web?pid=239747
-------------------------------------------------------------------------------อ่านเมือง เรื2 องคนกรุ ง :วรรณกรรม วิถีความส / สุ รเดช โชติอุดมพันธ
ประเทศไทย: S.N., 2016
214p.,pb
9786164070554
$12.00
Sociology
http://www.marymartin.com/web?pid=233930
-------------------------------------------------------------------------------มนุษย์กบั สังคม (มนุษย์กบั สังคม) / ศูนย์วชิ าบูรณาการ ห
ประเทศไทย: S.N., 2016
279p.,pb
9786165561792
$ 10.75
Sociology
http://www.marymartin.com/web?pid=237653
-------------------------------------------------------------------------------มองคติชนเห็นตัวตนชาติพนั ธุ์ = See folklore ethnic identity / ศิราพร ณ ถลาง = Providence conduit Na
Thalang
ประเทศไทย : Sirindhorn Anthropology Centre, 2016
9786167154350
$15.00
http://www.marymartin.com/web?pid=224021
-------------------------------------------------------------------------------คติชนสร้างสรรค์ บทสังเคราะห์และทฤษฎี / ศิราพร ณ ถลาง
ประเทศไทย: S.N., 2016
207 p.,pb
9786167154381
$ 10.75
Sociology
http://www.marymartin.com/web?pid=233931
-------------------------------------------------------------------------------เพศ จากธรรมชาติ สู่ จริ ยธรรม จนถึงสุ นทรี ยะ = Gender: The natural way to ethics to aesthetics / ธเนศ
วงศ์ยานนาวา = Dhaneswongse Nawa
ประเทศไทย: assume, 2016
9786167196626
$25.00
http://www.marymartin.com/web?pid=224001
--------------------------------------------------------------------------------

ป๋ วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี2ยนผ่าน = Puey social change through crisis in ประเทศไทย / ประจักษ์ ก้องกีรติ
:บรรณาธิการ และคณะ = Kirti seemed to echo
Bangkok: Chulalongkorn University Book Center,2016
9786167202679
$20.83
http://www.marymartin.com/web?pid=223997
-------------------------------------------------------------------------------ฮาเบอร์มาส:มนุษย์กบั พืZนที2สาธารณะ / เจมส์ กอร์ดอน ฟิ นเล
ประเทศไทย: เงินที2ได้มา, 2016
228p.,pb
9786167368795
$ 19.75
Sociology
http://www.marymartin.com/web?pid=237650
-------------------------------------------------------------------------------ดอกไม้ใต้ภูเขานํZาแข็ง / อรสม สุ ทธิสาคร
ประเทศไทย: สารคดี, 2016
240p.,pb
9786167767772
$14.75
Sociology
http://www.marymartin.com/web?pid=237649
-------------------------------------------------------------------------------สร้างแผนที2จริ ยศาสตร์ = Maps ethics / ชาญณรงค์ บุญหนุน = John Chan Boon Rong militia, Sarinya Dawn
Kajornsak,
ประเทศไทย: Visual Language, 2016
9786167801087
$36.67
http://www.marymartin.com/web?pid=223971
-------------------------------------------------------------------------------ฝากภูมิปัญญาชาติไทยไว้กบั ครู = Leave the wisdom of ประเทศไทย with the teacher. / ไสว บุญมา = Sawai
Boonma
ประเทศไทย: BNR Book House, 2016
9786167832173
$16.67
http://www.marymartin.com/web?pid=223969
-------------------------------------------------------------------------------เสรี นิยมใหม่ ความรู ้ฉบับพกพา = NEOLIBERALISM A A VERY SHORT INTRODUCTION /
MANFRED B. STEGER และคณะ
ประเทศไทย: openworlds, 2016
9786167885315
$21.67
http://www.marymartin.com/web?pid=223967
--------------------------------------------------------------------------------

สังคมวิทยา :ความรู ้ฉบับพกพา / STEVE BRUCE
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786167885322
$34.05
http://www.marymartin.com/web?pid=241390
-------------------------------------------------------------------------------สิ ทธิมนุษยชน :ความรู ้ฉบับพกพา / ANDREW CLAPHA
ประเทศไทย: S.N., 2016
320 p.,pb
9786167885346
$ 19.75
Sociology
http://www.marymartin.com/web?pid=233932
-------------------------------------------------------------------------------ก้าวแรกที2เท่าเทียม (GIVING KIDS A FAIR / JAMES J. HECKMA
ประเทศไทย : เปิ ดโลก, 2016
144p.,pb
9786167885360
$13.00
Sociology
http://www.marymartin.com/web?pid=237647
-------------------------------------------------------------------------------โฉนดชุมชน จินตภาพที2จบั ต้องได้ = Settlement Act imaginary tangible. / พงษ์ทิพย์ สําราญจิตต์ = Lt. Samran
Chit nectar
ประเทศไทย: Local groups perform Borders, 2016
9786169168201
$20.83
http://www.marymartin.com/web?pid=223965
-------------------------------------------------------------------------------ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเมือง / อานันท์ กาญจนพันธ
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9786169227120
$23.70
http://www.marymartin.com/web?pid=241384
-------------------------------------------------------------------------------หนีZนอกระบบเกษตรกร ฟางเส้นสุ ดท้ายสู่ การสู ญเสี ยที2ดิน = Debt Farmers The final straw leading to loss of
land. / มูลนิธิชีวติ ไท = Foundation Life Times
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786169255406
$ 13.33
http://www.marymartin.com/web?pid=223958
--------------------------------------------------------------------------------

ลืมตาอ้าปาก จาก "ชาวนา" สู่ "ผูป้ ระกอบการ" / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ
ประเทศไทย: S.N., 2016
160p.,pb
9789740215325
$9.50
Sociology
http://www.marymartin.com/web?pid=237645
-------------------------------------------------------------------------------ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน สังคมวิทยาของชีวติ ข้าามพรมแดน = ประเทศไทย Foreign slumping overseas: Sociology of
life across the border / พัทยา เรื อนแก้ว :บรรณาธิการ และคณะ = Pattaya Ruenkaew and faculty.
Bangkok: Chulalongkorn University Book Center, 2016
9789740334361
$36.67
http://www.marymartin.com/web?pid=223915
-------------------------------------------------------------------------------วัฒนธรรมพีระมิดกับการทําให้เป็ นประชาธิป / ชนิดา จิตตรุ ทธะ
ประเทศไทย: S.N., 2016
351p.,pb
9789740335498
$ 33.50
Sociology
http://www.marymartin.com/web?pid=237644
-------------------------------------------------------------------------------สิ ทธิมนุษยชนไร้พรมแดน :ปรัชญา กฎหมาย / จรัญ โฆษณานันท์
ประเทศไทย: S.N., 2016
689p.,pb
9789742036423
$ 30.00
Sociology
http://www.marymartin.com/web?pid=237642
-------------------------------------------------------------------------------ความหวังกับจินตนาการทางมนุษยศาสตร์ :รว / คงกฤช ไตรยวงค์ :บร
ประเทศไทย: ศยาม, 2016
9789743159299
$24.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241899
-------------------------------------------------------------------------------มนุษยศาสตร์ที2แปรเปลี2ยนในโลกที2เปลี2ยนแป / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ
ประเทศไทย: สยามปริ ทศั น์, 2016
9789743159312
$15.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241901
--------------------------------------------------------------------------------

เครื อข่ายสลัมสี2 ภาค :การต่อสู เ้ พื2อความอยูร่ อด / เอกพลณัฐ ณัฐพัทธน
ประเทศไทย: แมรี2 มาร์ติน, 2016
9789746415880
$28.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241386
-------------------------------------------------------------------------------แก่นชีวติ ความคิดฝัน สนัน2 ชูสกุล / สนัน2 ชูสกุล
ประเทศไทย: S.N., 2016
335 p.,pb
9789749747506
$ 23.50
Sociology
http://www.marymartin.com/web?pid=233933
-------------------------------------------------------------------------------ด้วยรัก สุ ดเสน่หา / อนันตชา
ประเทศไทย: S.N., 2016
192 P.; pb
8811876126815
$ 60.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241693
----------------------------------------------------------------------------------------บาปรัก เงาเสน่หา / ม่านพิรุณ
ประเทศไทย: S.N., 2016
206 p.; pb
8811876126839
$ 6.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241697
-------------------------------------------------------------------------------------รอยรัก เล่ห์เสน่หา / ม่านพิรุณ
ประเทศไทย: S.N., 2016
192 p.; pb
8811876126846
$ 6.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241699
---------------------------------------------------------------------------------------------------กลลวงรักซาตานร้าย / อนันตชา
ประเทศไทย: S.N., 2016
370 p.; Pb.
8811876126976
$ 6.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241700
----------------------------------------------------------------------------------------------

เจ้าสาวพิศวาส / เพียงฝน
ประเทศไทย: S.N., 2016
224p.; pb
8811876126983
$ 6.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241703
------------------------------------------------------------------------------------------------ลิขิตลวงลงทัณฑ์รัก / ญาณัจฉรา
ประเทศไทย: S.N., 2016
216 p. pb
8811876126990
$ 6.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241706
---------------------------------------------------------------------------------------สายใยใจอ้อนรัก / สร้อยแสงดาว
ประเทศไทย: S.N., 2016
216 p.; pb
8811876127003
$ 6.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241709
---------------------------------------------------------------------------------------------------STALKER แอบ หลง รัก เล่ม 1-2 / DARIN
ประเทศไทย: Meedee, 2016
287p.; 145 x 210 mm. pb
8858703655261
$ 33.30
History
http://www.marymartin.com/web?pid=237619
--------------------------------------------------------------------------------------------------ดวงใจในมนตรา / แพรณัฐ แพรณัฐ [นามแฝง]
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
607 p.; pb
9786160018444
$ 28.00
http://www.marymartin.com/web?pid=236201
--------------------------------------------------------------------------------------------------พรชีวนั ซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรหม / ร่ มแก้ว
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
359p.; 145 x 210 mm. pb
9786160022274
$ 16.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237622
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรหม (เพื2อขายงานจามจุรีบ / ซ่อนกลิ2น และคณะ
ประเทศไทย: S.N., 2016
Pb.
9786160022465
$ 93.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241716
----------------------------------------------------------------------------------------------MEMORY & SOULMATE ความทรงจําของห / ซ่อนกลิ2น และคณะ
ประเทศไทย: S.N., 2016
524 p.; pb
9786160022632
$ 26.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241719
---------------------------------------------------------------------------------------------------LOVE JOURNEY ทริ ปนีZมีรัก / แอนดารี น
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์., 2016
352 p.; pb
9786160023578
$ 16.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241720
-------------------------------------------------------------------------------------------------ข้ามภพมาหารัก / ทวิสเทด เวิลด์
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์, 2016
624 p.; pb
9786160023585
$ 28.75
http://www.marymartin.com/web?pid=236196
---------------------------------------------------------------------------------------------------ดวงใจสัมผัสรัก / ชญาน์พิมพ์
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
375 p.; pb
9786160023592
$ 17.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241721
-------------------------------------------------------------------------------------------------ทรายแสนสิ เน่หา / สะมะเรี ย
ประเทศไทย: S.N., 2016
351 p.; pb
9786160023608
$ 16.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241722
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ทรายรักรอยปาฏิหาริ ย ์ / รพัด
ประเทศไทย: หนังสื อเล่มเล็ก ๆ เพียงเล่มเดียว, 2016
496 p.; pb
9786160023615
$ 23.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241724
----------------------------------------------------------------------------------------------ม่านเมฆา / อุณากรรณ
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
440 p.; pb
9786160023660
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241726
------------------------------------------------------------------------------------------------เล่ห์ร้ายหวงรัก / อัคนี
ประเทศไทย: S.N., 2016
383 p.; pb
9786160023677
$ 18.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241729
----------------------------------------------------------------------------------------------วาดรักไว้ใต้แสงดาว / มารี อา
ประเทศไทย: S.N., 2016
335 p.; pb
9786160023691
$ 15.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241731
--------------------------------------------------------------------------------------------หัวใจหลงไฟมาร / หมึกทิพย์
ประเทศไทย: S.N., 2016
344 p.; pb
9786160023707
$ 16.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241734
--------------------------------------------------------------------------------------------นวนิยายชุดพ่ายรักมาเฟี ย (บรรจุกล่อง) / มณี จนั ท์
ประเทศไทย: S.N., 2016
1643 p.; pb
9786160023714
$ 70.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241736
---------------------------------------------------------------------------------------------

เสน่หาเจ้าทะเลทราย / ซ่อนกลิ2น
ประเทศไทย: S.N., 2016
360 P.; pb
9786160023738
$ 16.75
http://www.marymartin.com/web?pid=236253
--------------------------------------------------------------------------------------------ริ มฝั2งนํZา / ธุวดารา
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
415 P.; pb
9786160023745
$ 19.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241737
-------------------------------------------------------------------------------------------ทัณฑ์รักมาเฟี ย: ชุดพ่ายรักมาเฟี ย / มณี จนั ท์
ประเทศไทย: Sugar Beat, 2016
543 p.; pb
9786160023752
$ 23.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241739
-----------------------------------------------------------------------------------------พยศรักมาเฟี ย: ชุดพ่ายรักมาเฟี ย / มณี จนั ท์
ประเทศไทย: Sugar Beat, 2016
543 p.; pb
9786160023769
$ 23.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241742
---------------------------------------------------------------------------------------------พ่ายรักมาเฟี ย: ชุดพ่ายรักมาเฟี ย / มณี จนั ท์
ประเทศไทย: Sugar Beat, 2016
558 p.; pb
9786160023776
$ 23.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241745
-----------------------------------------------------------------------------------------------DADDY IN LOVE คุณป๊ ะป๋ า (กํามะลอ) ที2รัก / ผักบุง้
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์ (TH), 2016
383 p.; pb
9786160024056
$ 18.00
http://www.marymartin.com/web?pid=236243
----------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าววุน่ ลุน้ รัก / ชญาน์พิมพ์ ชญาน์พิมพ์
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
663 p.; pb
9786160024070
$ 30.75
http://www.marymartin.com/web?pid=236247
-------------------------------------------------------------------------------------------เพชรไร้กะรัต / Pet rai karat / นวตา. นวตา.
ประเทศไทย: Phim Kham, 2016
608 P.; pb
9786160024087
$ 28.00
http://www.marymartin.com/web?pid=236248
-----------------------------------------------------------------------------------------------พรร้อยเล่ห์ / Phō̜ n rō̜ i lē / วิยดารัตน์ อุไร. สลิลา.
ประเทศไทย: Phim Kham, 2016
415 P.; pb
9786160024100
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=236244
--------------------------------------------------------------------------------------------ภรรยาเจ้า / Phanrayā čhao / เฌอมา. เฌอมา. ; Chœ̄ mā.
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , Phimkham, 2016
580 P.; pb
9786160024117
$ 26.75
http://www.marymartin.com/web?pid=236185
----------------------------------------------------------------------------------------------ปักใจพิศวาส / พลิZวอ่อน
ประเทศไทย: S.N., 2016
504 P.; pb
9786160024124
$ 23.50
http://www.marymartin.com/web?pid=236246
---------------------------------------------------------------------------------------------สาวใช้ดิลิเวอรี / นภาสรร นภาสรร [นามแฝง]
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
488 P.; pb
9786160024148
$ 22.75
http://www.marymartin.com/web?pid=236245
--------------------------------------------------------------------------------------------------

อุม้ สมภิรมย์รัก / เบญจกัลยา
ประเทศไทย: Sugar Beat (TH), 2016
336 P.; pb
9786160024155
$ 16.00
http://www.marymartin.com/web?pid=236242
--------------------------------------------------------------------------------------------------ผูก้ ่อการหัวใจ: ชุดหน่วยชีล / กรรัมภา
ประเทศไทย: Sugar Beat (TH), 2016
584 p.; pb
9786160024407
$ 26.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241751
-------------------------------------------------------------------------------------------------Bupphā dǣnmangkǭn = บุปผาแดนมังกร / Nōnēko = โนเนโกะ
ประเทศไทย: Krung Thēp Sathāphǭn Buk, 2016
471 p.; 22 cm. pb
9786160024414
$ 22.00
http://www.marymartin.com/web?pid=236187
----------------------------------------------------------------------------------------------บ่วงพาฬ / ชญาน์พิมพ์
ประเทศไทย: S.N., 2016
392 p.; pb
9786160024421
Novel
$ 18.75
http://www.marymartin.com/web?pid=233934
----------------------------------------------------------------------------------------------ผูก้ ่อการหัวใจ: ชุดหน่วยชีล / กรรัมภา
ประเทศไทย: Sugar Beat, 2016
584 p.; pb
9786160024407
$ 26.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241751
-----------------------------------------------------------------------------------------------ดวงใจอัสซานัล: ซี รีส์ DESERT KISSES จุมพ / BAIBOAU
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
432 p.; pb
9786160024445
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241754
----------------------------------------------------------------------------------------------

ซ่อนใจใต้เงาทราย: ซี รีส์ DESERT KISSES จ / ซ่อนกลิ2น
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
288 p.; pb
9786160024452
$ 13.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241755
-------------------------------------------------------------------------------------------Dư̄an khon čhai = เดือนข่มใจ :โพรเจกต์ 15 ปี 15 รัก / Raphat = รพัด
ประเทศไทย: กรุ งธนบุรี Krung Thēp Phim Kham, 2016
420 p.; 22 cm. pb
9786160024469
$ 19.50
http://www.marymartin.com/web?pid=236192
----------------------------------------------------------------------------------------------อัสลันยอดรัก: ซี รีส์ DESERT KISSES จุมพิต / ลิซ
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
356 p.; pb
9786160024476
$ 16.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241756
------------------------------------------------------------------------------------------------Wān pān rak = หวานปานรัก / Chamākhwan = ชมาขวัญ
ประเทศไทย: Krung Thēp Phim Kham, 2016
352 p.; 22 cm. pb
9786160024483
$ 16.00
http://www.marymartin.com/web?pid=236236
-------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกร้ายปะทะรัก / ลัลลาบาย
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ (TH), 2016
342 p.; pb
9786160024490
$ 16.00
http://www.marymartin.com/web?pid=236252
---------------------------------------------------------------------------------------------------ไฟเหมันต์: ซีรีส์ชุดรักคือไฟ / ณารา
ประเทศไทย: กรุ งธนบุรี: ภาพยนตร์เรื2 องขาม, 2016
376 p.; pb
9786160024506
$ 17.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241757
----------------------------------------------------------------------------------------------------

กับดักเสน่หา / นาย่า
ประเทศไทย: ปริd นเซส (TH), 2016
464 p.; pb
9786160024520
$ 22.00
http://www.marymartin.com/web?pid=236251
-------------------------------------------------------------------------------------------------Fāk rāi rǭi rak =ฝากร้ายร้อยรัก / Minrayā = มิณรญา
ประเทศไทย: Krung Thēp Sathāphǭn Buk, 2016
456 p.; 22 cm. pb
9786160024537
$ 21.50
http://www.marymartin.com/web?pid=236189
-----------------------------------------------------------------------------------------------เล่ห์รักเจ้าชายอสู ร / เจ้าหญิงการเวก
ประเทศไทย: Sugar Beat, 2016
600 p.; pb
9786160024544
$ 28.00
http://www.marymartin.com/web?pid=236229
---------------------------------------------------------------------------------------------ซี รีส์ DESERT KISSES จุมพิตในรอยทราย (บ / สี สวาด (เก้าแต้ม) แล
ประเทศไทย: S.N., 2016
1411 p.; pb
9786160024568
$ 66.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241759
------------------------------------------------------------------------------------------รักคือเธอ: ซีรีส์ชุดรักคือเธอ / ลักษณะปรี ชา
ประเทศไทย: Sugar beat, 2016
595 p.; pb
9786160024575
$ 28.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241760
---------------------------------------------------------------------------------------นางสาวพราวเสน่ห์ / ชมจันท์
ประเทศไทย: S.N., 2016
535 p.; pb
9786160024612
$ 24.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241761
-------------------------------------------------------------------------------------------

กลพยัคฆ์ซ่อนลาย: ซีรีส์อริ รักมาเฟี ย / มณี จนั ท์
ประเทศไทย: S.N., 2016
434 p.; pb
9786160024636
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241762
-------------------------------------------------------------------------------------------บันทึกรักข้ามเวลา / เฟิ ง เหม่ย หลิง
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์, 2016
628 p.; pb
9786160024643
$ 29.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241764
----------------------------------------------------------------------------------------------ซีรีส์ชุดรักคือเธอ (บรรจุกล่อง) / ลักษณะปรี ชา
ประเทศไทย: S.N., 2016
2066 p.; pb
9786160024650
$ 90.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241765
------------------------------------------------------------------------------------------ยอดดาราเคียงใจ / กัญฉัตร
ประเทศไทย: S.N., 2016
648 p.; pb
9786160024667
$ 23.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241766
------------------------------------------------------------------------------------------ซีรีส์ชุดรักคือไฟ (บรรจุกล่อง) / ณารา
ประเทศไทย: S.N., 2016
1296 p.; pb
9786160024698
$ 56.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241767
----------------------------------------------------------------------------------------ซีรีส์อริ รักมาเฟี ย (บรรจุกล่อง) / มณี จนั ท์
ประเทศไทย: S.N., 2016
1588 p.; pb
9786160024858
$ 68.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241768
----------------------------------------------------------------------------------------

กับดักหงส์ / เฌอมาแลง
ประเทศไทย: S.N., 2016
488 p.; pb
9786160025039
$ 22.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241769
-----------------------------------------------------------------------------------------คิวปิ ด...หัวใจผิดคิว / พิมพิสุธญ์
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ สํานักพิมพ์, 2016
432 P.; pb
9786160025046
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241770
--------------------------------------------------------------------------------------แค้นรักดวงใจทราย / รพัด
ประเทศไทย: Krung Thēp: Sathāphon Bu, 2016
384 p.; pb
9786160025053
$ 18.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241771
-----------------------------------------------------------------------------------------ดุจใจซ่อนกล / พิณณ์อวี
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์, 2016
352 p.; pb
9786160025060
$ 16.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241772
---------------------------------------------------------------------------------------------นางบําเรอยอดรัก / BAIBOAU
ประเทศไทย: S.N., 2016
431 p.; pb
9786160025084
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241773
-----------------------------------------------------------------------------------------------ผูพ้ ิทกั ษ์รักสุ ดใจ / กรกานท์
ประเทศไทย: Krung Thēp: Sathāphǭn buk, 2016
368 p.; pb
9786160025091
$ 17.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241774
--------------------------------------------------------------------------------------------

มธุรสรัก / สรัสจันทร
ประเทศไทย: S.N., 2016
480 p.; pb
9786160025107
$ 22.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241775
-----------------------------------------------------------------------------------------มนตร์ทรายเสกรัก / วลัชสิ ตา
ประเทศไทย: Krung Thēp: Sathāphon Buk, 2016
344 p.; pb
9786160025114
$ 16.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241776
----------------------------------------------------------------------------------------------หมดหัวใจไว้ที2...รัก: โพรเจกต์ 15 ปี 15 รัก / พลิZวอ่อน
ประเทศไทย: S.N., 2016
536 p.; pb
9786160025121
$ 24.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241777
---------------------------------------------------------------------------------------------อุซมาน จอมโจรทะเลทราย / มุกเรี ยง
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ สํานักพิมพ์, 2016
384 p.; pb
9786160025169
$ 18.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241778
----------------------------------------------------------------------------------------กําราบรักเมียพยศ / ลินิน
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์, 2016
344 p.; pb
9786160025411
$ 16.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241779
--------------------------------------------------------------------------------------เจ้าสาวสะบัดช่อ / โอบขวัญ
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์, 2016
352 p.; pb
9786160025428
$ 16.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241780
----------------------------------------------------------------------------------------

จอมนางวังหลวง / หนิงฮวา
ประเทศไทย: สถาพรบุก๊ ส์, 2016
408 p.; pb
9786160025435
$ 19.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241781
--------------------------------------------------------------------------------------------ตะวันกัลยา / กรกานท์
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ สํานักพิมพ์, 2016
431 p.; pb
9786160025442
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241782
------------------------------------------------------------------------------------------------หวานนักรักไม่ปรารถนา / รตา
ประเทศไทย: S.N., 2016
560 p.; pb
9786160025459
$ 26.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241783
---------------------------------------------------------------------------------------------------ลิขิตรักทะเลทรายเลือด / ซ่อนกลิ2น
ประเทศไทย: ปริZ นเซส, 2016
356 p.; pb
9786160025466
$ 16.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241784
---------------------------------------------------------------------------------------------------เล่ห์รักดวงใจทราย / รพัด
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
335 p.; pb
9786160025473
$ 15.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241785
----------------------------------------------------------------------------------------------กับดักรักล้อมใจ: ชุด DARK PHANTOM / กรรัมภา
ประเทศไทย: S.N., 2016
548 p.; pb
$ 25.50
9786160025626
http://www.marymartin.com/web?pid=241786
----------------------------------------------------------------------------------------------

เจ้าชายขี2มา้ ขาว เจ้าสาวกลัวฝน / ร่ มแก้ว
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ สํานักพิมพ์, 2016
484 p.; pb
9786160025640
$ 22.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241787
--------------------------------------------------------------------------------------------เดือนล้อมดาว / นิลปั ทม์
ประเทศไทย: S.N., 2016
568 p.; pb
9786160025657
$ 26.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241788
----------------------------------------------------------------------------------------------ทาสรักทะเลทราย / ซ่อนกลิ2น
ประเทศไทย: นกฮูกพับลิชชิ2ง, 2016
384 p.; pb
9786160025664
$ 18.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241789
---------------------------------------------------------------------------------------------------วิมานมธุรส / ระฆังเงิน
ประเทศไทย: S.N., 2016
528 p.; pb
9786160025671
$ 24.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241790
---------------------------------------------------------------------------------------------------แผนรักลบเหลี2ยมตะวัน / รอยพระจันทร์
ประเทศไทย: S.N., 2016
432 p.; pb
9786160025688
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241791
----------------------------------------------------------------------------------------------ตํารับรักข้ามภพ / แพงพวย
ประเทศไทย: S.N., 2016
384 p.; pb
9786160025695
$ 18.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241792
-----------------------------------------------------------------------------------------------

เรื อนสาปรัก / หัสวีร์
ประเทศไทย: S.N., 2016
472 p.; pb
9786160025718
$ 22.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241793
--------------------------------------------------------------------------------------------หัวใจพ่ายรัก กับดักตะวัน / อุณหภูมิปกติ
ประเทศไทย: S.N., 2016
384 p.; pb
9786160025725
$ 18.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241796
-------------------------------------------------------------------------------------------เล่ห์ร้อยใจ / ลานีน
ประเทศไทย: S.N., 2016
504 p.; pb
9786160025732
$ 23.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233935
-------------------------------------------------------------------------------------------------สมรสดรุ ณี / ผักบุง้
ประเทศไทย: S.N., 2016
440 p.; pb
9786160025756
$ 20.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233936
--------------------------------------------------------------------------------------------กําแพงสิ เน่หา / ฐิญาดา
ประเทศไทย: S.N., 2016
515 p.; pb
9786160025930
$ 24.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233937
---------------------------------------------------------------------------------------

ซ้อนกลเสน่หา / ซ่อนกลิ2น
ประเทศไทย: S.N., 2016
452 p..; pb
9786160025947
$ 21.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233947
---------------------------------------------------------------------------------------------------แต่เบืZองปางบรรพ์ / นภสร
ประเทศไทย: S.N., 2016
384 p.; pb
9786160025954
$ 18.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233948
-------------------------------------------------------------------------------------------------เพชรย้อมสี / นภาสรร
ประเทศไทย: S.N., 2016
408 p.; pb
9786160025961
$ 19.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233952
----------------------------------------------------------------------------------------------ใต้ปีกหัวใจ / เฌอนินทร์
ประเทศไทย: S.N., 2016
516 p.; pb
9786160025985
$ 24.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233953
----------------------------------------------------------------------------------------------สุ ดรัก ลวงใจ / ณพรรษธ์สรฌ์
ประเทศไทย: S.N., 2016
568 p.; pb
9786160025992
$ 26.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233954
-----------------------------------------------------------------------------------------------

จําเลยพิศวาส / BAIBOAU
ประเทศไทย: S.N., 2016
324 p.; pb
9786160026005
$ 15.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233955
-----------------------------------------------------------------------------------------------จุมพิตฟาโรห์ / ซ่อนกลิ2น
ประเทศไทย: S.N., 2016
424 p.; pb
9786160026784
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233956
--------------------------------------------------------------------------------------------------จารใจ / ไป๋ ชิงหง
ประเทศไทย: S.N., 2016
474 p.; pb
9786160026807
$ 22.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233958
----------------------------------------------------------------------------------------------ใต้แสงดารา: นวนิยายชุดรักห่มฟ้า / ซ่อนกลิ2น
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
480p.; 145 x 210 mm. pb
9786160026814
$ 23.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237623
-----------------------------------------------------------------------------------------บ่วงรักเฉพาะกิจ / ภัคร์ภสั สร
ประเทศไทย: S.N., 2016
340 p.; pb
9786160026821
$ 16.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233959
-------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ าทางรัก...เพื2อเธอ / วิลาศ
ประเทศไทย: S.N., 2016
560 p.; Pb
9786160026838
$ 26.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233960
------------------------------------------------------------------------------------------พระจันทร์กลางใจ: นวนิยายชุดรักห่มฟ้า / ญนันทร
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
552p.; 145 x 210 mm. pb
9786160026845
$ 26.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237625
------------------------------------------------------------------------------------------พรายแสนดาว: นวนิยายชุดรักห่มฟ้า / กรรัมภา
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
4234p.; 145 x 210 mm. pb
9786160026852
$ 20.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237627
---------------------------------------------------------------------------------------ฟ้าล้อมทรา: นวนิยายชุดรักห่มฟ้า / คณิ ตยา
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
422p.; 145 x 210 mm. pb
9786160026869
$ 22.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237630
-------------------------------------------------------------------------------------------------พราวเวหา: นวนิยายชุดรักห่มฟ้า / ลัลล์ลลิล
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
452p.; 145 x 210 mm. pb
9786160026876
$ 22.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237632
---------------------------------------------------------------------------------------------------

แรกรักร้าย / ดวงจินดา
ประเทศไทย: s.n, 2016
416 p.; pb
9786160026890
$ 19.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233961
------------------------------------------------------------------------------------------------วิวาห์ในม่านรัก / ฉัตรเกล้า
ประเทศไทย: S.N., 2016
568 p.; pb
9786160026906
$ 26.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233962
--------------------------------------------------------------------------------------------------สองชาติภพ หกคู่ครอง / ชลันตี
ประเทศไทย: S.N., 2016
368 p.; pb
9786160026913
$ 17.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233963
---------------------------------------------------------------------------------------------------สั ตยนาคินทร์ / เบญจามินทร์
ประเทศไทย: S.N., 2016
548 p.; pb
9786160026920
$ 25.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233964
--------------------------------------------------------------------------------------------------ยุทธการครองรัก / กัญฉัตร
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
632p.; 145 x 210 mm. pb
9786160026951
$ 29.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237634
---------------------------------------------------------------------------------------------

ผูก้ ารเรื อพ่วง / นาคาลัย
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
342p.; 145 x 210 mm. pb
9786160027002
$ 16.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237636
-------------------------------------------------------------------------------------------------พระพายทายรัก / เฌอมา
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
420p.; 145 x 210 mm. pb
9786160027019
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237639
---------------------------------------------------------------------------------------------------แสนรักจอมเสน่หา / มิณรญา
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
624p.; 145 x 210 mm. pb
9786160027026
$ 28.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237640
------------------------------------------------------------------------------------------------หงส์เคียงมังกร / กะรัตแก้ว
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
398P.; 145 x 210 mm. pb
9786160027033
$ 18.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237641
-------------------------------------------------------------------------------------------------รักห่มฟ้า เล่ม 1-5 (บรรจุกล่อง) / ลัลล์ลลิล และคณะ
ประเทศไทย: S.N., 2016
2380p.; 145 x 210 mm. pb
9786160027040
$ 115.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237643
-----------------------------------------------------------------------------------------------

กลรักแฟนกํามะลอ / ตะวัน
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
576p.; 145 x 210 mm. pb
9786160027200
$ 26.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237646
-----------------------------------------------------------------------------------------------เคียงรักข้างหัวใจ / โอบขวัญ
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
351p.; 145 x 210 mm. pb
9786160027217
$ 16.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237648
----------------------------------------------------------------------------------------------ทิวาพราวแสง / กลิ2นเอืZอง
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
280p.; 145 x 210 mm. pb
9786160027224
$ 22.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237651
------------------------------------------------------------------------------------------ทําไมต้องรัก (WEIRD LOVE) / พลิZวอ่อน
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
552P.; 145 x 210 mm. pb
9786160027231
$ 26.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237652
---------------------------------------------------------------------------------------------ล่ารักพยานหัวใจ / กระดาษทรายแก้ว
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
359p.; 145 x 210 mm. pb
9786160027248
$ 16.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237669
---------------------------------------------------------------------------------------------

ดวงใจขบถ: ชุดสุ ภาพบุรุษจอมโจร / ณารา
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
600P.; 145 x 210 mm. pb
9786160027279
$ 28.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237670
-------------------------------------------------------------------------------------------------มธุรสโลกันตร์: ชุดสุ ภาพบุรุษจอมโจร / อุมาริ การ์
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
496p.; 145 x 210 mm. pb
9786160027286
$ 23.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237671
---------------------------------------------------------------------------------------------------รุ่ นน้อง / วิศิษฎ์ ศาสนเที2ยง
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์, 2016
338p.; 145 x 210 mm. pb
9786160027309
$ 16.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237672
---------------------------------------------------------------------------------------------รอฤกษ์ / รพัด
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
387P.; 145 x 210 mm. pb
9786160027316
$ 18.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237673
----------------------------------------------------------------------------------------บุปผาวารี : ซีรีส์จอมใจพยัคฆ์. / เสี2 ยวจีZ (ลิซ)
ประเทศไทย: ปริd นเซส, 2016
760p.; 145 x 210 mm. pb
9786160027347
$ 32.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237674
---------------------------------------------------------------------------------------------

ภูผามังกร: ซีรีส์จอมใจพยัคฆ์ / พรรณสิ ริ
ประเทศไทย: ปริd นเซส, 2016
419p.; 145 x 210 mm. pb
9786160027354
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237675
-----------------------------------------------------------------------------------------------วายุหงสา: ซีรีส์จอมใจพยัคฆ์ / คีตา
ประเทศไทย: ปริd นเซส, 2016
232p.; 145 x 210 mm. pb
9786160027361
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237676
---------------------------------------------------------------------------------------------อัคนีพยัคฆ์: ซีรีส์จอมใจพยัคฆ์ / ญานภา
ประเทศไทย: ปริd นเซส, 2016
511P.; 145 x 210 mm. pb
9786160027378
$ 24.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237677
---------------------------------------------------------------------------------------------หวานใจจอมราชัน / แรมกาล
ประเทศไทย: จังหวะนํZาตาล, 2016
430p.; 145 x 210 mm. pb
9786160027828
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237678
----------------------------------------------------------------------------------------------คุณพ่อมาเฟี ยที2รั / อริ มา
ประเทศไทย: จังหวะนํZาตาล, 2016
240P.; 145 x 210 mm. pb
9786160027835
$ 19.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237679
-----------------------------------------------------------------------------------------------

เจ้าสาวตกขบวน / ปองวุฒิ
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
399p.; 145 x 210 mm. pb
9786160027842
$ 18.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237680
---------------------------------------------------------------------------------------------ตะวันแสนกล / ภาจินต์
ประเทศไทย: พิมพ์คาํ , 2016
544p.; 145 x 210 mm. pb
9786160027866
$ 23.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237681
--------------------------------------------------------------------------------------------บัลลังก์พฤกษา / ศตรัศมิS
ประเทศไทย: S.N. 2016
488p.; 145 x 210 mm. pb
9786160027873
$ 22.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237682
----------------------------------------------------------------------------------------------เผด็จการร้ายพ่ายรัก / พลอยพิชญา
ประเทศไทย: จังหวะนํZาตาล, 2016
496p.; 150 x 215 mm. pb
9786160027880
$ 23.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237683
------------------------------------------------------------------------------------------------บุปผากลืนกินไฟ / รักในเดือนสิ บ
ประเทศไทย: ปริd นเซส, 2016
296p.; 150 x 215 mm. pb
9786160027897
$ 14.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237685
----------------------------------------------------------------------------------------------------

หัวใจรักไม่กาํ มะลอ / ธัญนภา
ประเทศไทย: จังหวะนํZาตาล, 2016
392p.; 150 x 215 mm. pb
9786160027903
$ 18.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237687
---------------------------------------------------------------------------------------------ตะวันเร้นรัก / ยามาระตี
ประเทศไทย: S.N., 2016
399 p.; pb
9786160028061
$ 18.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241805
---------------------------------------------------------------------------------------------------แต้มรัก / ผักบุง้
ประเทศไทย: S.N., 2016
400 p.; pb
9786160028078
$ 18.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241806
--------------------------------------------------------------------------------------------------บุปผาซ่อนพิษ / ชลันตี
ประเทศไทย: S.N., 2016
615 p.; pb
9786160028085
$ 28.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241807
-----------------------------------------------------------------------------------------------เพชรนํZาผึZง / ณพรรษธ์สรฌ์
ประเทศไทย: S.N., 2016
595 p.; pb
9786160028092
$ 27.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241808
-----------------------------------------------------------------------------------------------สัมผัสรัตติกาล / ร่ มแก้ว
ประเทศไทย: S.N., 2016
436 p.; pb
9786160028108
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241809
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ระบําผีเสืZ อ / จรสจันทร์
ประเทศไทย: S.N., 2016
368 p.; pb
9786160028115
$ 17.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241812
------------------------------------------------------------------------------------------------ZOKENYO อสู รตนสุ ดท้าย เล่ม 1 / B 13 S.T (ธนาภา วิท
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์, 2016
448 p.; pb
9786160028122
$ 20.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241813
----------------------------------------------------------------------------------------------ZOKENYO อสู รตนสุ ดท้าย เล่ม 2 / B 13 S.T (ธนาภา วิท
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์, 2016
430 p.; pb
9786160028139
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241814
----------------------------------------------------------------------------------------------ZOKENYO อสู รตนสุ ดท้าย เล่ม 3 / B 13 S.T (ธนาภา วิท
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์, 2016
423 p.; pb
9786160028146
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241815
-------------------------------------------------------------------------------------------ZOKENYO อสู รตนสุ ดท้าย เล่ม 4 (จบ) / B 13 S.T (ธนาภา วิท
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์, 2016
578 p.; pb
9786160028153
$ 26.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241816
----------------------------------------------------------------------------------------ZOKENYO อสู รตนสุ ดท้าย เล่ม 1-4 (บรรจุกล / B 13 S.T (ธนาภา วิท
ประเทศไทย: สถาพรบุค๊ ส์, 2016
1884 p.; pb
9786160028160
$ 87.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241817
-----------------------------------------------------------------------------------------

พระจันทร์ทะเลทราย (รางวัลชมเชย พ.ศ.2548 / ประภัสสร เสวิกลุ
ประเทศไทย: นานมีบุค๊ ส์, 2016
568 p.; pb
9786160432035
$ 23.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241818
---------------------------------------------------------------------------------------------------ใครว่าผมเป็ นหมอผี / สุ ธี ปิ งสุ ทธิวงศ์
ประเทศไทย: S.N., 2016
192 p.; pb
9786160432042
$ 9.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241819
--------------------------------------------------------------------------------------------------วิเวกโพรงกระต่าย: ชุดรางวัลนวนิยายแว่นแก / ลักษณ์ เกษมสุ ข
ประเทศไทย: S.N., 2016
288 p.; pb
9786160433988
$ 16.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233971
---------------------------------------------------------------------------------------------------กหลาบจีน / ประภัสสร เสวิกลุ
ประเทศไทย: นานมีบุค๊ ส์, 2016
456p.; 145 x 210 mm. pb
9786160434510
$ 19.75
http://www.marymartin.com/web?pid=237691
--------------------------------------------------------------------------------------------------อุโมงค์ดอกไม้ (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 น / แพรพลอย
ประเทศไทย: นานมีบุค๊ ส์, 2016
335 p.; pb
9786160434763
$ 21.75
http://www.marymartin.com/web?pid=241820
--------------------------------------------------------------------------------------------กรุ ณาป้อนคําถามอีกครัZง (รางวัลรองชนะเลิศ / ติกขปั ญญ์ มณี นุ่ม
ประเทศไทย: นานมีบุค๊ ส์, 2016
207 p.; pb
9786160434770
$ 14.50
http://www.marymartin.com/web?pid=241821
-------------------------------------------------------------------------------------------------

คนทะนงกับหมู่บา้ นที2ยงั ไม่มีใครรู ้จกั (รางวัลช / กร ศิริวฒั โณ
ประเทศไทย: นานมีบุค๊ ส์, 2016
213 p.; pb
9786160434787
$ 15.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241822
-----------------------------------------------------------------------------------------------LOVEY BROTHER แผนรักร้ายของ (พี2) ชาย / MAY 112
ประเทศไทย: S.N., 2016
195 p.; pb
9786160617043
$ 10.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241823
---------------------------------------------------------------------------------------------SURPRISE BABY ส่ งรักทักหัวใจนายตัวร้าย / ปุยฝ้าย
ประเทศไทย: S.N., 2016
130 p.; pb
9786160617050
$ 7.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241824
-------------------------------------------------------------------------------------------SURPRISE FRONTIER ฝ่ ากฎรักหักเหลี2ยมห / ปุยฝ้าย
ประเทศไทย: S.N., 2016
233 p.; pb
9786160617067
$ 11.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241825
-----------------------------------------------------------------------------------------SURPRISE REALITY เรี ยลลิตZ ีลุน้ รักกิdกกักd ฉํ2า / ปุยฝ้าย
ประเทศไทย: S.N., 2016
211 p.; pb
9786160617081
$ 10.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241826
--------------------------------------------------------------------------------------------ฉันนี2แหละ หัวใจทศกัณฐ์! / เจ้าปลาน้อย
ประเทศไทย: S.N., 2016
189 p.; pb
9786160617104
$ 9.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241827
----------------------------------------------------------------------------------------------------

SURPRISE HISO ท้าชนหัวใจยัยไฮโซมาดร้า / ปุยฝ้าย
ประเทศไทย: S.N., 2016
169 p.; pb
9786160617128
$ 9.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241828
---------------------------------------------------------------------------------------------------เล่นเพื2อน เล่ม 1-2 / KARNSAII
ประเทศไทย: S.N., 2016
466 p.; pb
9786160617500
$ 30.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241829
--------------------------------------------------------------------------------------------------รักทัZงทีตอ้ งทุ่มทัZงใจ / ลูกชุบ และคณะ
ประเทศไทย: แจ่มใส, 2016
244 p.; pb
9786160617562
$ 12.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241830
----------------------------------------------------------------------------------------------4TH LOVE แอดมิทหัวใจรักยกกําลังสี2 / MAY 112
ประเทศไทย: แจ่มใส, 2016
167 p.; pb
9786160617579
$ 9.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241831
---------------------------------------------------------------------------------------------------THE MOON LIGHT วิกฤตหัวใจ ไขปริ ศนาร / MAY 112 และคณะ
ประเทศไทย: S.N., 2016
221 p.; pb
9786160617586
$ 10.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241832
-------------------------------------------------------------------------------------------------THE END OF DARKNESS บทสรุ ปรัก ตํานา / CHIFFON_CAKE
ประเทศไทย: S.N., 2016
223 p.; pb
9786160617593
$ 12.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241833
-----------------------------------------------------------------------------------------------

A DAY WITH HILL GIRL ผมพบเธอบนดอย / LADY FIRST
ประเทศไทย: S.N., 2016
287 p.; pb
9786160617609
$ 14.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241834
-----------------------------------------------------------------------------------------------วิวาห์หวานรานใจ / ฉัตรฉาย
ประเทศไทย: แจ่มใส, 2016
396 p.; pb
9786160617630
$ 18.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241837
---------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยรักและกรุ ณา / ชาลีน
ประเทศไทย: S.N., 2016
444 p.; pb
9786160617647
$ 19.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241840
-------------------------------------------------------------------------------------------------ม่านรักมนตรา / ปริ ญญ์
ประเทศไทย: แจ่มใส, 2016
379 p.; pb
9786160617654
$ 17.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241845
--------------------------------------------------------------------------------------------------ยัยหลานสะใภ้สุดที2รัก (COOKIE) / หมี2เล่อ
ประเทศไทย: S.N., 2016
213 p.; pb
9786160617708
$ 8.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241847
--------------------------------------------------------------------------------------------มหา’ลัย มาหารัก / JITTIRAIN
ประเทศไทย: S.N., 2016
367 p.; pb
$ 20.60
9786160617715
http://www.marymartin.com/web?pid=241848
---------------------------------------------------------------------------------------------------

DEADLINE ขีดเส้นตายบอกหัวใจยังไงก็ใช่เธ / SILLY SIS
ประเทศไทย: S.N., 2016
195 p.; pb
9786160617722
$ 10.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241849
---------------------------------------------------------------------------------------------------PRINCE OF YAKUZA รักเกินพิกดั ร้าย! / HIDEKO_SUNSHIN
ประเทศไทย: แจ่มใส, 2016
285 p.; pb
9786160617739
$ 13.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241852
------------------------------------------------------------------------------------------------UNRELIABLE YOU เสี2 ยงรักส่ งใจให้นายตัว / MINA
ประเทศไทย: แจ่มใส, 2016
177 p.; pb
9786160617746
$ 10.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241853
------------------------------------------------------------------------------------------------SUPER SANTIO อินเทิร์นแล็บ แอบรักคุณซา / BELZA09
ประเทศไทย: แจ่มใส, 2016
264 p.; pb
9786160617753
$ 14.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241854
----------------------------------------------------------------------------------------------DREAM SYNDROME ก่อการรักดักหัวใจใน / เจ้าปลาน้อย
ประเทศไทย: แจ่มใส, 2016
294 p.; pb
9786160617760
$ 15.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241855
-------------------------------------------------------------------------------------------เลื2อมลายดอกรัก / เนตรนภัส
ประเทศไทย: S.N., 2016
424 p.; pb
9786160617777
$ 18.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241856
----------------------------------------------------------------------------------------------

เจรจาต่อ-ตาย ตอน ราคะ / TIARA
ประเทศไทย: S.N., 2016
195 p.; pb
9786160617784
$ 11.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241857
---------------------------------------------------------------------------------------------Y DO YOU LOVE ME? / AFTERDAY และคณ
ประเทศไทย: S.N., 2016
295 p.; pb
9786160617869
$ 17.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241858
-------------------------------------------------------------------------------------------เมื2อเพื2อนสงสัยว่าพี2ชาย... (FRIEND’S BROT / WEST
ประเทศไทย: เอเวอร์วาย, 2016
445 p.; pb
9786160617876
$ 24.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241859
---------------------------------------------- -------------------------------------------------APRIL FOOL'S KISS คําสาปจุมพิต ลิขิตรักล / RAINNIE SO
ประเทศไทย: แจ่มใส, 2016
203 p.; pb
9786160617906
$ 11.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241861
--------------------------------------------------------------------------------------------BE MY BOY รักแล้วไง...หยุดไม่ได้แล้วล่ะ / แสตมป์ เบอรี2
ประเทศไทย: แจ่มใส, 2016
291 p.; pb
9786160617913
$ 14.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241862
--------------------------------------------------------------------------------------------BOY TEMPTATION หยุดเลยนะ...ผูช้ ายคนน / เจ้าปลาน้อย
ประเทศไทย: แจ่มใส, 2016
224 p.; pb
9786160617920
$ 12.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241863
--------------------------------------------------------------------------------------------

RESTART บันทึกความทรงจํา... ต่อจากนีZฉนั จ / TEN-PINS
ประเทศไทย: แจ่มใส, 2016
248 p.; pb
9786160617937
$ 13.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241864
---------------------------------------------------------------------------------------------MINT TO BE เขาว่ากันว่า...นายเกิดมาเพื2อเป็ น / MAY112
ประเทศไทย: S.N., 2016
196 p.; pb
9786160617944
$ 11.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241865
------------------------------------------------------------------------------------------------NIPPON HONEY รักหวานละไมหัวใจสี ใบไม / เจ้าหญิงผูเ้ ลอโฉม
ประเทศไทย: S.N., 2016
443 p.; pb
9786160617968
$ 21.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241866
-----------------------------------------------------------------------------------------------PEACH KISS ยัยแสนหวานกับแผนการจับหัว / HIDEKO_SUNSHIN
ประเทศไทย: Čhǣmsai, 2016
209 p.; pb
9786160617982
$ 12.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241868
-------------------------------------------------------------------------------------------------SEXY CHERRY ติวฉากรักตกหลุมกับดักเสน / PLOYPINK
ประเทศไทย: S.N., 2016
236 p.; pb
9786160618026
$ 12.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241869
---------------------------------------------------------------------------------------------------SUMMER BREEZE ให้ลมพาหัวใจฝากไว้ที2เธ / SILLY SIS
ประเทศไทย: แจ่มใส, 2016
207 p.; pb
9786160618040
$ 12.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241870
------------------------------------------------------------------------------------------------

WHITE RABBIT ไล่ตามหัวใจในวันเดอร์แลน / THELITTLEFINGE
ประเทศไทย: แจ่มใส, 2016
211 p.; pb
9786160618064
$ 12.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241871
------------------------------------------------------------------------------------------------BILLIONAIRE MAKAYLA รักใสใกล้ใจคุณ / ลูกชุบ
ประเทศไทย: แจ่มใส, 2016
198 p.; pb
9786160618071
$ 11.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241873
------------------------------------------------------------------------------------------------พลอยเหลี2ยมเพชร เล่ม 1-2 / นัธ
ประเทศไทย: แจ่มใส, 2016
692 p.; pb
9786160618101
$ 33.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241874
--------------------------------------------------------------------------------------------หนึ2ง ณ หทัย: ชุดสิ เน่หาผูพ้ ิทกั ษ์ / ANDRA
ประเทศไทย: Čhǣmsai, 2016
397 p.; pb
9786160618118
$ 18.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241876
--------------------------------------------------------------------------------------------อริ รัก / ANDRA
ประเทศไทย: สํานักพิมพ์อรุ ณ, 2016
357 p.; pb
9786160618125
$ 16.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241877
--------------------------------------------------------------------------------------------แทนทัพ / CHIFFON_CAKE
ประเทศไทย: S.N., 2016
432 p.; pb
9786160618248
$ 23.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241879
-----------------------------------------------------------------------------------------

TAKE CARE แสดงความดูแล / AFTERDAY
ประเทศไทย: S.N., 2016
515 p.; pb
9786160618255
$ 26.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241880
---------------------------------------------------------------------------------------ฆ่าซ้อน ซ่อนศพ / JAMES CAROL
ประเทศไทย: S.N., 2016
330 p.; pb
9786160618316
$ 15.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241884
------------------------------------------------------------------------------------ปราการรัก (ไม่) ร้าย: ชุด SEA BREEZE...SW / อัญชรี ย ์
ประเทศไทย: Chǣmsai, 2016
323 p.; pb
9786160618323
$ 16.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241886
----------------------------------------------------------------------------------DRIVE ME CRAZY รักมิดไมล์หวั ใจชิดเธอ / หนุ่มกรุ งโซล
ประเทศไทย: S.N., 2016
358 p.; pb
9786160618330
$ 18.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241887
------------------------------------------------------------------------------------SWEET DREAM ฝันหวานบงการหัวใจ / ISCREAM
ประเทศไทย: S.N., 2016
166 p.; pb
9786160618347
$ 11.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241889
-----------------------------------------------------------------------------------I, HANDSOME BODY คืนชีพจังหวะหัวใจให / PORSHENOCCHIO
ประเทศไทย: S.N., 2016
236 p.; pb
9786160618354
$ 13.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241890
-------------------------------------------------------------------------------------------

ลับสู่ รัก / ชณชาดิS
ประเทศไทย: S.N., 2016
470 p.; pb
9786160618361
$ 20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241892
--------------------------------------------------------------------------------------มุกพราวตะวัน: ชุดม่านรักฐานันดร / ฉัตรฉาย
ประเทศไทย: S.N., 2016
457 p.; pb
9786160618378
$ 19.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241894
----------------------------------------------------------------------------------------------EXCHANGE DIARY แชร์หวั ใจใส่ ความรักส / YOURDEAR
ประเทศไทย: S.N., 2016
165 p.; pb
9786160618385
$ 11.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241896
-------------------------------------------------------------------------------------------รักเพลินใจ / ชาลีน
ประเทศไทย: แจ่มใส พับลิชชิ2ง, 2016
402 p.; pb
9786160618392
$ 18.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241897
----------------------------------------------------------------------------------------------CANDY / -WESTประเทศไทย: S.N., 2016
402 p.; pb
9786160618460
$ 22.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241898
-------------------------------------------------------------------------------------------------FANART วาดรักหวานใสละลายใจเธอ / มิลค์พลัส
ประเทศไทย: S.N., 2016
292 p.; pb
9786160618477
$ 14.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233972
--------------------------------------------------------------------------------------------------

FOCUS VOICE เสี ยงจากใจคือไอเลิฟยู / บิวบิว
ประเทศไทย: S.N., 2016
182 p.; pb
9786160618484
$ 10.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241902
------------------------------------------------------------------------------------------------MY BEARY ขอเรี ยกเขาคนนีZวา่ ที2รัก / ล้านนาที
ประเทศไทย: S.N., 2016
216 p.; pb
9786160618491
$ 12.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241903
-----------------------------------------------------------------------------------------------เจรจาต่อ-ตาย ตอน ตะกละ / TIARA
ประเทศไทย: S.N., 2016
199 p.; pb
9786160618507
$ 11.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241904
-----------------------------------------------------------------------------------------ปางบุญ / บุญฐิสา
ประเทศไทย: Samnakphim Čhæmsai, 2016
400 p.; pb
9786160618514
$ 18.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241905
----------------------------------------------------------------------------------------นิราศโชซอน / CHIFFON_CAKE
ประเทศไทย: S.N., 2016
446 p.; pb
9786160618590
$ 24.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241906
--------------------------------------------------------------------------------------อิงรัก / ANDRA
ประเทศไทย: Samnakphim Čhæmsai, 2016
392 p.; pb
9786160618637
$ 17.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241908
------------------------------------------------------------------------------------

บุหงา ณ ราตรี : ชุดดอกไม้ลายพยัคฆ์ / ฉัตรฉาย
ประเทศไทย: S.N., 2016
449 p.; pb
9786160618644
$ 19.25
http://www.marymartin.com/web?pid=241909
---------------------------------------------------------------------------------NEAR & FAR ส่ งรักให้ไกล ขยับใจให้ใกล้เธ / MINA
ประเทศไทย: S.N., 2016
259 p.; pb
9786160618682
$ 14.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241911
--------------------------------------------------------------------------------BEAUTY AND THE DOG คําสาปโฮ่ง ๆ ป่ ว / THELITTLEFINGE
ประเทศไทย: S.N., 2016
210 p.; pb
9786160618699
$ 12.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241913
-------------------------------------------------------------------------------------แรกพบบรรจบรัก / ภาพิมล
ประเทศไทย: S.N., 2016
351 p.; pb
9786160618705
$ 16.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241914
----------------------------------------------------------------------------------------เล่ห์สายลม / ระวิวริ นทร์
ประเทศไทย: S.N., 2016
497 p.; pb
9786160618712
$ 20.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241917
---------------------------------------------------------------------------------------ดวงใจในจันทรา / เลี2ยงหลิน
ประเทศไทย: S.N., 2016
304 p.; pb
9786160618729
$ 18.00
http://www.marymartin.com/web?pid=241918
----------------------------------------------------------------------------------------

เหนือเมฆ เล่ม 1-2 / HUSKYHUND
ประเทศไทย: S.N., 2016
744 p.; pb
9786160618736
$ 42.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241920
--------------------------------------------------------------------------------------INTEND IN LOVE จะบ้าตาย! เผลอรักนายส / CANDYCAT
ประเทศไทย: S.N., 2016
213 p.; pb
9786160618774
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233973
--------------------------------------------------------------------------------------------BILLIONAIRE JIN คู่ปรับหัวใจของคุณชายจ / ลูกชุบ
ประเทศไทย: S.N., 2016
216 p.; pb
9786160618781
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233974
-------------------------------------------------------------------------------------------UNFRIEND หลุมพรางรักป่ วนใจของนายจอม / IT’S ME
ประเทศไทย: S.N., 2016
227 p.; pb
9786160618798
$ 12.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233975
----------------------------------------------------------------------------------------------CROSSWALK PHOBIA ทางม้าลายทักทายร / นางร้าย
ประเทศไทย: S.N., 2016
191 p.; pb
9786160618804
$ 11.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233976
--------------------------------------------------------------------------------------------

LIBRARY WIZARD พ่อมดจอมวุน่ ลุน้ รักอล / THELITTLEFINGE
ประเทศไทย: S.N., 2016
214 p.; pb
9786160618811
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233977
-----------------------------------------------------------------------------------------โปรดรัก / ชาลีน
ประเทศไทย: S.N., 2016
506 p.; pb
9786160618828
$ 20.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233978
----------------------------------------------------------------------------------------------เจรจาต่ อ-ตาย ตอน โลภะ / TIARA
ประเทศไทย: S.N., 2016
181 p.; pb
9786160618835
$ 10.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233979
--------------------------------------------------------------------------------------------เงื2อนรักรอยบรรพ์ / สารนิช
ประเทศไทย: S.N., 2016
429 p.; pb
9786160618842
$ 18.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233980
--------------------------------------------------------------------------------------------NIGHTMARE อยากให้คืนนีZไม่ตอ้ งฝันร้าย เล / VIVACE’ STORY
ประเทศไทย: S.N., 2016
996 p.; pb
9786160618859
$ 48.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233981
------------------------------------------------------------------------------------------------

หัวใจหลังเลนส์ / ARUNOKI
ประเทศไทย: S.N., 2016
597 p.; pb
9786160618866
$ 28.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241922
---------------------------------------------------------------------------------------------HEART SHOT GAME เกมรักร้ายจู่โจมหัวใจ / PORSHENOCCHIO
ประเทศไทย: S.N., 2016
307 p.; pb
9786160618958
$ 15.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233982
------------------------------------------------------------------------------------------------[7'X] MAGIC LOVER หลงกลรัก...นักมายาก / แสตมป์ เบอรี2
ประเทศไทย: S.N., 2016
265 p.; pb
9786160618965
$ 14.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233983
-----------------------------------------------------------------------------------------------BOYS HOUSE CLUB ชุลมุนรักบ้านพักก๊วน / พอช (หัวสมองตีบตัน
ประเทศไทย: S.N., 2016
240 p.; pb
9786160618972
$ 12.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233984
----------------------------------------------------------------------------------------------BP2012 ภารกิจรักจากต่างดาว / DIX-SEPT17
ประเทศไทย: S.N., 2016
261 p.; pb
9786160618989
$ 14.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233985
------------------------------------------------------------------------------------------

AWAKE TO LOVE โปรเจ็กต์ร้าย วุน่ รักนายต / MINA
ประเทศไทย: S.N., 2016
232 p.; pb
9786160618996
$ 12.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233986
------------------------------------------------------------------------------------------LADY FLIRT บังเอิญโสด คุณคนหล่อโปรดจ / ปุยฝ้าย
ประเทศไทย: S.N., 2016
216 p.; pb
9786160619009
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233987
---------------------------------------------------------------------------------------------ร้านบาร์สุราลัย / CHIFFON_CAKE
ประเทศไทย: S.N., 2016
510 p.; pb
9786160619085
$ 26.60
http://www.marymartin.com/web?pid=241930
--------------------------------------------------------------------------------------BEAR BAE หมีซื2อบืZอกับเธอผูเ้ ป็ นที2รัก / ลูกชุบ
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
273p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619092
$ 14.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237692
-------------------------------------------------------------------------------------------SECURITY LOVE ยามหล่อบอกต่อว่ารัก / HIDEKO_SUNSHIN
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
201p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619108
$ 11.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237694
--------------------------------------------------------------------------------------------

MIDNIGHT FANTASY สถานีขZ ีเซาของเราส / มิลค์พลัส
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
212p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619115
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237696
---------------------------------------------------------------------------------------------MONEY HONEY คุณชายหน้าตายกับยัยขีZงก / THELITTLEFINGE
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
240p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619122
$ 13.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237697
-------------------------------------------------------------------------------------------RICHY RICH! รวยมากนะ! รู ้ยงั คะทุกคน / ปุยฝ้าย
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
207p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619139
$ 11.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237699
---------------------------------------------------------------------------------------------ต้องเป็ นคุณ จะร้ายยังไง หัวใจก็ใช่เธอ / MINA
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
210p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619146
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237700
--------------------------------------------------------------------------------------------มอเตอร์ไซด์เด็ก วินสุ ดหล่อขอส่ งเธอให / เจ้าหญิงผูเ้ ลอโฉม
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
215p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619153
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237701
--------------------------------------------------------------------------------------------

OH! MY FANBOY ไม่อยากเป็ น (แค่) แฟนค / แสตมป์ เบอรี
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
254p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619160
$ 14.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237702
----------------------------------------------------------------------------------------ANGEL BESIDE ME รัก (หล่น) จากฟากฟ้า / MAY112
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
247p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619177
$ 13.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237704
---------------------------------------------------------------------------------------------------แสนรสรัก :ชุด บ้านที2แสนอบอุ่น ...หวา / อัญชรี ย ์
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
416p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619191
$ 18.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237705
-------------------------------------------------------------------------------------------------ภักดิSกามเทพ: ชุด บ้านที2แสนอบอุ่น ...ห / อัญชรี ย ์
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
467p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619207
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237706
---------------------------------------------------------------------------------------------ใจภักดิSนิรันดร์ :ชุด CHARMING CREATUR / พราวพิรุณ
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
259p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619214
$ 12. 60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237707
---------------------------------------------------------------------------------------------

พันธนานํZาผึZง: ชุด CHARMING CREATURE / ANDRA
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
436p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619221
$ 19.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237708
-----------------------------------------------------------------------------------------อสุ ราร่ ายรัก: ชุด CHARMING CREATURES / ฌามิวอาห์ Jacques
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
206p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619245
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237709
--------------------------------------------------------------------------------------------กรงกฤษณา: ชุด CHARMING CREATURES / ฉัตรฉาย
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
442p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619252
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237710
----------------------------------------------------------------------------------------สู่ กลางใจ to the heart / -WESTประเทศไทย: เคยโจมตี, 2016
303p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619276
$ 18.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237711
--------------------------------------------------------------------------------------------ขอโทษที… พระเอกเรื2 องนีZเป็ นมาเฟี ย / พราวแสงเดือน
ประเทศไทย: เคยโจมตี, 2016
188p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619436
$ 13.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237712
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Y DO YOU LOVE ME? เล่ม 2 / พราวแสงเดือน และค
ประเทศไทย: เคยโจมตี, 2016
301p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619443
$ 18.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237713
--------------------------------------------------------------------------------------รุ่ นพี2 SECRET LOVE ตอน MY LIL BOY / มิลค์พลัส
ประเทศไทย: S.N., 2016
250 p.;
9786160619450
$ 13.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241936
-----------------------------------------------------------------------------------BEFRIEND ละมุนร้าย ละลายรัก / IT’S ME
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
243p. 145 x 210 mm. pb
9786160619474
$ 13.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237715
------------------------------------------------------------------------------------NICE TO LOVE YOU ยินดีที2ได้รักคุณ / ล้านนาที
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
204p. pb
9786160619481
$ 11.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237717
--------------------------------------------------------------------------------------SOLVE THE PUZZLE ไขปริ ศนาลับ ส่ งคืนร / ILLA_FIN
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
202p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619498
$ 11.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237718
-----------------------------------------------------------------------------------------

LOVE HOUSE CLUB อลวนรักบ้านพักหนุ่ม / พอช (หัวสมองตีบตัน)
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
235p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619504
$ 12.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237719
---------------------------------------------------------------------------------------------7:45 PM เวลาฝันกับวันสี ชมพู / ลูกชุบ
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
199p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619511
$ 11.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237720
----------------------------------------------------------------------------------------------LITTLE BY LITTLE เผลอรักได้ยงั ไง ทัZงใจด / MINA
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
209p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619528
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237721
------------------------------------------------------------------------------------------------โน้มใจใส่ กลอน / ชณชาดิS
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
382p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619535
$ 17.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237722
----------------------------------------------------------------------------------------------แรร้ายใต้รัก / เพลงพรรษ
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
317p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619542
$ 15.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237723
---------------------------------------------------------------------------------------------------

กลบุษบา: ซีรี2ส์ชุดมนตราปาฏิหาริ ย ์ / นัธ
ประเทศไทย: ชัดเจน, 2016
317p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619559
$ 20.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237724
---------------------------------------------------------------------------------------------เดือนเกีZยวเดือน เล่ม 1 / CHIFFON_CAKE
ประเทศไทย: เคยโจมตี, 2016
312p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619597
$ 18.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237725
-----------------------------------------------------------------------------------------เดือนเกีZยวเดือน เล่ม 2 / CHIFFON_CAKE
ประเทศไทย: เคยโจมตี, 2016
311p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619603
$ 18.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237726
------------------------------------------------------------------------------------------เดือนเกีZยวเดือน เล่ม 3 / CHIFFON_CAKE
ประเทศไทย: เคยโจมตี, 2016
272p.; 145 x 210 mm. pb
9786160619610
$ 16.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237727
------------------------------------------------------------------------------------------LOVE AND LIE ลวงหัวใจให้เสพติดความรัก / HIDEKO_SUNSHIN
ประเทศไทย: S.N., 2016
281 p.; pb
9786160619658
$ 14.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241946
-------------------------------------------------------------------------------------------

CROSSWALK PHOBIA ทางม้าลายทักทายร / นิวาริ น
ประเทศไทย: S.N., 2016
245 p.; pb
9786160917044
$ 10.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233976
----------------------------------------------------------------------------------------------ลวงรักไฟสิ เน่หา / เบลินญา
ประเทศไทย: S.N., 2016
192 p.; pb
9786160917235
$ 6.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241949
-----------------------------------------------------------------------------------------------ณ ใต้เงารักซาตาน / สลิลโรส
ประเทศไทย: S.N., 2016
192 p.; pb
9786160917945
$ 6.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241950
---------------------------------------------------------------------------------------------------แม่มดน้อยตัวป่ วน / โสภี พรรณราย
ประเทศไทย: Arun, 2016
284 p.; pb
9786161809218
$ 16.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241951
---------------------------------------------------------------------------------------------พรายปรารถนา / กิ2งฉัตร
ประเทศไทย: S.N., 2016
502 p.; pb
9786161810269
$ 21.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233988
-------------------------------------------------------------------------------------------------

แสงดาวฝั2งทะเล / กิ2งฉัตร
ประเทศไทย: S.N., 2016
483 p.; pb
9786161810276
$ 21.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233989
-----------------------------------------------------------------------------------------------เพรงเงา / กิ2งฉัตร
ประเทศไทย: S.N., 2016
358 p.; pb
9786161810283
$ 15.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233990
-------------------------------------------------------------------------------------------------ภูตน้อยร้อยรัก / นํZาว้า
ประเทศไทย: S.N., 2016
493 p.; pb
9786161810849
$ 26.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241955
------------------------------------------------------------------------------------------------บุปผาผนึกใจ ตอน ซ้อนเงากุหลาบ / วาโย
ประเทศไทย: ʻArun ʻAmmarin Phrinting ʻǣ Phapblitching, 2016
370 p.; pb
9786161810931
$ 21.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241959
---------------------------------------------------------------------------------------------ดวงใจนิรันดร์กาล / ไหมมุก
ประเทศไทย: อรุ ณ, 2016
415 p.; pb
9786161810955
$ 23.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241960
----------------------------------------------------------------------------------------------

ม่านเบญจรงค์ / Mān bēnčharong / ตรี ยาฐิS. ตรี ยาฐิS เขียน. ; Trīyā.
ประเทศไทย: Arun, 2016
381 p.; pb
9786161811044
Nawaniyāi, lamdap thī: 258
$ 21.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=236200
-----------------------------------------------------------------------------------------ไร่ เรี ยงเคียงรัก / ปาฏลี
ประเทศไทย: Arun, 2016
317 p.; pb
9786161811099
$ 18.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241963
-------------------------------------------------------------------------------------------มุกเปืZ อนทราย / ช่อมณี
ประเทศไทย: Arun, 2016
461 p.; pb
9786161811273
$ 24.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241965
---------------------------------------------------------------------------------------ยุทธการปราบนางมาร / ดาริ ส
ประเทศไทย: Arun, 2016
358 p.; pb
9786161811334
$ 21.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241966
-------------------------------------------------------------------------------------ลํานําจันทร์ / กิ2งฉัตร
ประเทศไทย: S.N., 2016
368 p.; pb
9786161811372
$ 13.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241967
--------------------------------------------------------------------------------------

หิ มะกลางทะเลทราย / กิ2งฉัตร
ประเทศไทย: อรุ ณ, 2016
252 p.; pb
9786161811389
$ 12.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241969
---------------------------------------------------------------------------------------------------บ่วงอธิฏฐาน (ละคะทางช่อง 3) / ทักษิณา
ประเทศไทย: อรุ ณ, 2016
402 p.;
9786161811396
$ 17.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241979
-----------------------------------------------------------------------------------------------ข้ามภพ ข้ามชาติ / ครู ข้างวังฯ
ประเทศไทย: PhrǣoSamnakphim, 2016
179 p.; pb
9786161811600
$ 11.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241981
---------------------------------------------------------------------------------------------------สลักรักกลางหทัย / เรซิน
ประเทศไทย: S.N., 2016
464 p.; pb
9786161811792
$ 25.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241983
----------------------------------------------------------------------------------------------นางฟ้าหลงเงา / ชลณภัทร
ประเทศไทย: S.N., 2016
229 p.; pb
9786161812058
$ 15.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241984
-----------------------------------------------------------------------------------------------

เจ้าสาวสายบัว / เจนิน
ประเทศไทย: อรุ ณ, 2016
448 p.; pb
9786161812355
$ 24.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241985
--------------------------------------------------------------------------------------------------พยากรณ์ซ่อนรัก / กรกนก
ประเทศไทย: เพื2อนดี, 2016
288 p.; pb
9786161812515
$ 19.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241987
------------------------------------------------------------------------------------------ลิขิตเสน่หาข้ามภพ / วิรัตต์ยา
ประเทศไทย: S.N., 2016
401 p.; pb
9786161812928
$ 25.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241989
-----------------------------------------------------------------------------------------กลรัตติกาล / คีตา
ประเทศไทย: S.N., 2016
401 p.; pb
9786161812959
$ 26.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241991
---------------------------------------------------------------------------------------------ริ มคลองรัก / จักรา
ประเทศไทย: อรุ ณ, 2016
302 p.; pb
9786161813130
$ 19.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241993
-----------------------------------------------------------------------------------------

เงื2อนรักในรอยเงา / อิม ดาดา
ประเทศไทย: Arun, 2016
334 p.; pb
9786161813147
$ 19.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241995
-----------------------------------------------------------------------------------------ฤทัยลักษมณ์ / กรรัมภา
ประเทศไทย: S.N., 2016
404 p.; pb
9786161813277
$ 25.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=241996
--------------------------------------------------------------------------------------ดัง2 สรวงสาป / มุตตา
ประเทศไทย: S.N., 2016
437 p. pb
9786161814700
$ 26.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233991
-------------------------------------------------------------------------------------------ซินเดอเรลลา เล่ม 1 ตอน ปฐมบทแห่งหมาล่าเ / BISCUITBUS
ประเทศไทย: S.N., 2016
406 p. pb
9786161814731
$ 23.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233992
---------------------------------------------------------------------------------------------ซินเดอเรลลา เล่ม 2 ตอน ตามล่าราชสี ห์ (HUNTING THE LION) / BISCUITBUS
ประเทศไทย: S.N., 2016
544 p. pb
9786161814748
$ 26.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233994
--------------------------------------------------------------------------------------------

ซินเดอเรลลา เล่ม 3 ตอน แผนพิมาตราชสี ห์ (SAGITTARIUS) / BISCUITBUS
ประเทศไทย: S.N., 2016
569 p. pb
9786161814755
$ 26.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233995
-----------------------------------------------------------------------------------------------เล่ห์รักเลอดาว / บุรามฉัตร
ประเทศไทย: อรุ ณ, 2016
361p.; 145 x 210 mm. pb
9786161815325
$ 21.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237728
---------------------------------------------------------------------------------------------------พร่ างพรายในความเงียบงัน (IN DER STILLE) / มาภา
ประเทศไทย: S.N., 2016
334 p. pb
9786161815356
$ 18.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=233998
---------------------------------------------------------------------------------------------------ภูตต่างพบ / ครู ข้างวังฯ
ประเทศไทย: แพรวสํานักพิมพ์, 2016
215p.; 145 x 210 mm. pb
9786161815400
$ 13.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237729
-------------------------------------------------------------------------------------------บ้านร้อยดอกไม้ / ปิ ยะพร ศักดิSเกษม
ประเทศไทย: อรุ ณ, 2016
580p.; 130 x 185 mm. pb
9786161816339
$ 24.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237731
---------------------------------------------------------------------------------------

ดอกไม้ในป่ าหนาว / ปิ ยะพร ศักดิSเกษม
ประเทศไทย: อรุ ณ, 2016
584p.; 130 x 185 mm. pb
9786161816346
$ 23.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237732
-----------------------------------------------------------------------------------------VAMPIRE DIARY บันทึกรักข้ามกาลเวลา / ปี กฝัน
ประเทศไทย: SAGE, 2016
285p.; 145 x 210 mm. pb
9786162104763
$ 15.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237733
-------------------------------------------------------------------------------------------โสมส่ องแสง เล่ม 1-2 / โรสลาเรน
ประเทศไทย: ณ บ้านวรรณกรรม, 2016
520 p.; pb
9786162144905
$ 26.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242012
-----------------------------------------------------------------------------------------ศิวาลัย เล่ม 1-2 / ทมยันตี
ประเทศไทย: ณ บ้านวรรณกรรม, 2016
624 p.; pb
9786162145322
$ 29.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242013
------------------------------------------------------------------------------------------เส้นทรายสี เงา เล่ม 1-2 / วรรณวรรธน์
ประเทศไทย: ณ บ้านวรรณกรรม, 2016
636 p.; pb
9786162145681
$ 33.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242015
------------------------------------------------------------------------------------------

ทรายนีZยงั มีรัก เล่ม 1-2 / วรรณวรรธน์
ประเทศไทย: ณ บ้านวรรณกรรม, 2016
764 p.; pb
9786162145698
$ 40.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242016
------------------------------------------------------------------------------------บัลลังก์สายหมอก (เล่ม 1-2) / วรรณวรรธ์
ประเทศไทย: ณ บ้านวรรณกรรม, 2016
9786162145742
$ 26.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242018
---------------------------------------------------------------------------------------ฤกษ์สงั หาร เล่ม 1-2 / วรรณวรรธน์
ประเทศไทย: ณ บ้านวรรณกรรม, 2016
584 p.; pb
9786162145933
$ 30.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242019
---------------------------------------------------------------------------------------คู่กรรม ภาค 2 (เล่ม 1-2) / ทมยันตี
ประเทศไทย: ณ บ้านวรรณกรรม, 2016
600 p.; pb
9786162146329
$ 32.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234001
--------------------------------------------------------------------------------------คู่กรรม ภาค 1 (เล่ม 1-2) / ทมยันตี
ประเทศไทย: ณ บ้านวรรณกรรม, 2016
600 p.; pb
9786162146381
$ 42.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242021
--------------------------------------------------------------------------------------------

อตีตา เล่ม 1-2 / ทมยันตี
ประเทศไทย: ณ บ้านวรรณกรรม, 2016
624 p.; pb
9786162146503
$ 29.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242023
---------------------------------------------------------------------------------------------จิตา เล่ม 1-2 / ทมยันตี
ประเทศไทย: รวมสาส์น, 2016
639 p.; pb
9786162146770
$ 28.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234004
--------------------------------------------------------------------------------------------------สัตยาธิษฐาน เล่ม 1-2 / นํZาหนึ2ง
ประเทศไทย: ณ บ้านวรรณกรรม, 2016
984 p.; pb
9786162146923
$ 40.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242027
---------------------------------------------------------------------------------------------อขิทโร (ฉบับสมบูรณ์) (5 เล่ม) / วรรณวรรธน์
ประเทศไทย: S.N., 2016
9786162146985
$ 90.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242030
----------------------------------------------------------------------------------------------ตะวันชิงดิน / ชาลินี
ประเทศไทย: S.N., 2016
363 p.; pb
9786162147036
$ 16.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242031
-------------------------------------------------------------------------------------------

นิรันดร์กาลในม่านหมอก (เล่ม 1-2) / FOX
ประเทศไทย: S.N., 2016
801 p.; pb
9786162147043
$ 34.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242032
----------------------------------------------------------------------------------------------ภูพนั แสง / เกตุสรา
ประเทศไทย: S.N., 2016
392 p.; pb
9786162147050
$ 19.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242034
------------------------------------------------------------------------------------------สุ ดหัวใจ = Heart to Heart, Volume 1-2 / ทมยันตี
ประเทศไทย: S.N., 2016
392 P.; pb
9786162147081
$ 36.67
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224198
---------------------------------------------------------------------------------------------------กรงพยัคฆ์ / มิถุนา
ประเทศไทย: ณ บ้านวรรณกรรม, 2016
445 p.; pb
9786162147111
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242040
---------------------------------------------------------------------------------------------------โสมสี เลือด เล่ม 1-2 / หมอกมุงเมือง
ประเทศไทย: S.N., 2016
781 p.; pb
9786162147128
$ 33.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242042
-----------------------------------------------------------------------------------------------

หนึ2งด้าวฟ้าเดียว เล่ม 1-2 / วรรณวรรธน์
ประเทศไทย: S.N., 2016
Pb
9786162147227
$ 36.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242045
---------------------------------------------------------------------------------------------เล่ห์บรรพกาล / วรรณวรรธน์
ประเทศไทย: Na Bānwannakam, 2016
Pb
9786162147258
$ 16.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242047
-----------------------------------------------------------------------------------------------จันทน์กะพ้อ เล่ม 1-2 / ฬีฬา
ประเทศไทย: S.N., 2016
414 p.; pb
9786162147289
$ 25.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242049
-------------------------------------------------------------------------------------------------ฝนโปรยรัก / ฬิฬา
ประเทศไทย: S.N., 2016
287 p.; pb
9786162147395
$ 14.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242050
-----------------------------------------------------------------------------------------------ตราบสิZ นแสงอัสนี เล่ม 1-2 / อสิ ตา
ประเทศไทย: ที2บา้ นของวรรณกรรม, 2016
Pb.
9786162147463
$ 28.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237734
-----------------------------------------------------------------------------------------------

จันทร์เจ้าเอ๋ ย เล่ม 1-2 / เก้าธูป
ประเทศไทย: ที2บา้ นของวรรณกรรม, 2016
Pb.
9786162147494
$ 30.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237735
----------------------------------------------------------------------------------------------มาลาในเวิงZ ฟ้า / พิมพ์อกั ษรา
ประเทศไทย: ที2บา้ นของวรรณกรรม, 2016
Pb.
9786162147500
$ 13.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237736
-----------------------------------------------------------------------------------------------แก้วนพเก้า เล่ม 1-2 / กันย์ณภัทร และคณะ
ประเทศไทย: ที2บา้ นของวรรณกรรม, 2016
Pb.
9786162147531
$ 28.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237737
-----------------------------------------------------------------------------------------------เมฆซ่อนตะวัน เล่ม 1-2 / ภูวรี ์
ประเทศไทย: ที2บา้ นของวรรณกรรม, 2016
392p.; 145 x 210 mm. pb
9786162147579
$ 28.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237738
------------------------------------------------------------------------------------------บุพเพทะเลใจ / ไผ่ แก้ ว
ประเทศไทย: ที2บา้ นของวรรณกรรม, 2016
Pb.
9786162147586
$ 22.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237739
--------------------------------------------------------------------------------------------

พันแสงรัก (ภาคต่ อ ภูพนั แสง) / เกตุสรา
ประเทศไทย: ที2บา้ นของวรรณกรรม, 2016
423p.; 145 x 210 mm. pb
9786162147593
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237748
-----------------------------------------------------------------------------------------คันฉ่องมาร / สอง สิ งหา
ประเทศไทย: ที2บา้ นของวรรณกรรม, 2016
356p.; 145 x 210 mm. pb
9786162147609
$ 16.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237749
--------------------------------------------------------------------------------------------พ่อครัวหัวป่ าก์ / กนกเรขา
ประเทศไทย: ครัวบ้านและสวน, 2016
313 p.; pb
9786162147746
$ 13.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242053
-----------------------------------------------------------------------------------------------เดนมนุษย์ / โบตันi
ประเทศไทย: สุ วรี ิ ยาสาส์น, 2016
520 p.; pb
9786162731723
$ 23.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242055
----------------------------------------------------------------------------------------ตีตราพิศวาส: ชุดท่านชายที2รัก / มิรา
ประเทศไทย: S.N., 2016
320 p.; pb
9786162932656
$ 16.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242058
---------------------------------------------------------------------------------------

บ่วงรักพักใจ: ชุดเจ้าสาวตกบ่วง / มิรา
ประเทศไทย: S.N., 2016
320 p.; pb
9786162932793
$ 16.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242061
-----------------------------------------------------------------------------------------บ่วงร้อนซ่อนร้าย: ชุดเจ้าสาวตกบ่วง / มิรา
ประเทศไทย: S.N., 2016
320 p.; pb
9786162932809
$ 16.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242063
-------------------------------------------------------------------------------------ปกใจจงรัก: ชุดองครักษ์ยอดร้าย / มิรา
ประเทศไทย: S.N., 2016
320 p.; pb
9786162932816
$ 16.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242065
-------------------------------------------------------------------------------------บ่วงร้ายลายรัก: ชุดเจ้าสาวตกบ่วง / มิรา
ประเทศไทย: Smart Book, 2016
320 p.; pb
9786162932847
$ 16.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242069
-----------------------------------------------------------------------------------------บ่วงเล่ห์บุพเพรัก: ชุดเจ้าสาวตกบ่วง / มิรา
ประเทศไทย: S.N., 2016
320 p.; Pb
9786162932885
$ 16.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234005
-------------------------------------------------------------------------------------

บ่วงคล้องจองจํารัก: ชุดเจ้าสาวตกบ่วง / มิรา
ประเทศไทย: S.N., 2016
320 p.; PB
9786162932922
$ 16.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234007
---------------------------------------------------------------------------------บ่วงลวงห่วงรัก: ชุดเจ้าสาวตกบ่วง / มิรา
ประเทศไทย: S.N., 2016
304 p.; Pb
9786162932939
$ 16.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234009
----------------------------------------------------------------------------------ตรวนรัตติกาล: ชุดบ่วงปาริ ชาติ / มิรา
ประเทศไทย: หนังสื อสมาร์ท, 2016
320p.; 145 x 210 mm. pb
9786162933004
$ 18.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237750
--------------------------------------------------------------------------------------------WOLVES BLOOD SS2 วิกฤตรักร้ายนายหมา / MU_MU-JUNG
ประเทศไทย: ขาวดํา. ชนิดปก, 2016
240p.; 145 x 210 mm. pb
9786162933035
$ 12.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237751
----------------------------------------------------------------------------------------------WOLVES BLOOD SS2 วิกฤตรักร้ายนายหมา. / MU_MU-JUNG
ประเทศไทย: ดี, 2016
240p.; 140 x 210 mm. pb
9786162933042
$ 12.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237752
-----------------------------------------------------------------------------------------

ม่านมนตราซาตาน / CAH_YEN
ประเทศไทย: หนังสื อสมาร์ท, 2016
240p.; 140 x 210 mm. pb
9786162933073
$ 14.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237753
-----------------------------------------------------------------------------------------------สนธิสญ
ั ญาฟลามิงโก / จิราภรณ์ วิหวา
ประเทศไทย: แซลมอน, 2016
163 p.; pb
9786162982958
$ 10.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242076
------------------------------------------------------------------------------------------------เพลงรักนิวตริ โน (โรแมนติกนิวตริ โน) / อนุสรณ์ ติปยานนท์
ประเทศไทย: ขาวดํา. ชนิดปก, 2016
186p.; 130 x 185 mm. pb
9786162983252
$ 12.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237754
------------------------------------------------------------------------------------------------สู ตรรักสุ ริยา / ลออ จีรวัฒนะ
ประเทศไทย: ณ ดา สํานักพิมพ์, 2016
176 p.; pb
9786163014894
$ 11.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242077
--------------------------------------------------------------------------------------------ปราการรัก ปักษาสวรรค์: ชุดดอกไม้หลายรส / ปาริ ชาติ คุม้ รักษา
ประเทศไทย: ณ ดา, 2016
366 p.; pb
9786163015280
$ 18.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242079
-------------------------------------------------------------------------------------------

ดวงใจนิรันดร์ ราชาวดี: ชุดดอกไม้หลายรส / พึงเนตร อติแพทย์
ประเทศไทย: ณ ดา , 2016
347 p.; pb
9786163015297
$ 17.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242082
-----------------------------------------------------------------------------------------เล่ห์มาลี พุดพิชญา: ชุดดอกไม้หลายรส / กฤติศิลป์ ศักดิSศิริ
ประเทศไทย: ณ ดา , 2016
380 p.; pb
9786163015303
$ 18.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242084
-------------------------------------------------------------------------------------------เสน่หาอาลัย / นราวดี
ประเทศไทย: S.N., 2016
462 p.;
9786163015457
$ 22.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234012
-----------------------------------------------------------------------------------------ยอดดวงใจ เทพบุตรนํZาแข็ง: ซีรี2ยช์ ุดยอดดวงใ / วนาลักษณ์
ประเทศไทย: S.N., 2016
268 p.; pb
9786163041265
$ 15.20
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242087
------------------------------------------------------------------------------------------หนีZรักหัวใจซ่อนร้าย / ศศิร์นารา
ประเทศไทย: S.N., 2016
344 p.; pb
9786163041272
$ 19.20
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242091
---------------------------------------------------------------------------------------

สาปรักอสู รกรี ดใจ: ซีรี2ยช์ ุดคําสาปอมตะ / แอล
ประเทศไทย: S.N., 2016
279 p.; pb
9786163041289
$ 15.20
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242103
------------------------------------------------------------------------------------สุ ดจะหักห้ามใจ / ณศิกมล
ประเทศไทย: S.N., 2016
320 p.; pb
9786163041296
$ 18.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242104
--------------------------------------------------------------------------------------------รักล้นใจของยัยเฉิ2 ม เล่ม 1 / กะกันดา
ประเทศไทย: S.N., 2016
342 p.; pb
9786163041302
$ 18.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242106
-----------------------------------------------------------------------------------------------รักล้นใจของยัยเฉิ2 ม เล่ม 2 / กะกันดา
ประเทศไทย: S.N., 2016
367 p.; pb
9786163041319
$ 19.20
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242107
-----------------------------------------------------------------------------------------------คู่รักบันลือโลก (WORLD'S FAMOUS LOVE / ดวงธิดา ราเมศวร์
ประเทศไทย: กอแก้ว สํานักพิมพ์, 2016
269 p.; pb
9786163202345
$ 14.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242111
----------------------------------------------------------------------------------------------

พยศรักสุ ภาพบุรุษทมิฬ: ซี รีส์ชุด THE BRITIS / เพลงขวัญ
ประเทศไทย: S.N., 2016
400 p.; pb
9786163470522
$ 21.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242115
-------------------------------------------------------------------------------------------หวานใจมหาเศรษฐีเถื2อน: ซีรีส์หวานใจจอมเถ / กัณฑ์กนิษฐ์
ประเทศไทย: S.N., 2016
343 p.; pb
9786163470539
$ 19.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242116
---------------------------------------------------------------------------------------วิมานนักรัก: ซีรี2ยช์ ุด เทพบุตรกระหายรัก / กานต์มณี
ประเทศไทย: S.N., 2016
384 p.; pb
9786163470546
$ 20.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242118
---------------------------------------------------------------------------------------กําราบหัวใจมาเฟี ย: ซีรี2ส์ชุดมหาเศรษฐีหวงรัก / กานต์มณี
ประเทศไทย: Lai ʻǬp Lœ̄ p Buk, 2016
375 p.; pb
9786163470591
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242122
----------------------------------------------------------------------------------------สามีพนั ล้าน: ซีรี2ส์ชุดวิวาห์ซินเดอเรลลา / สิ ระสา
ประเทศไทย: S.N., 2016
320 p.; pb
9786163470607
$ 18.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242126
---------------------------------------------------------------------------------------

บําเรอรักราชสี ห์ / ธัญวลัย
ประเทศไทย: S.N., 2016
344 p.; pb
9786163470614
$ 19.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242127
------------------------------------------------------------------------------------------เมียนอกสัญญา / ธัญวลัย
ประเทศไทย: ไลต์ ออฟ เลิฟ, 2016
328 p.; pb
9786163470638
$ 18.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242130
----------------------------------------------------------------------------------------พยศรักสุ ภาพบุรษร้าย: ซี รีส์ชุด THE BRITISH / เพลงขวัญ
ประเทศไทย: S.N., 2016
150 x 215 mm. pb
9786163470645
$ 20.75
http://www.marymartin.com/web?pid=236173
--------------------------------------------------------------------------------------------มหาเศรษฐียอดรัก: ซีรี2ส์ชุด SEXY MILLION / กัณฑ์กนิษฐ์
ประเทศไทย: S.N., 2016
320 p.; pb
9786163470652
$ 18.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242132
------------------------------------------------------------------------------------------เทพบุตรหัวใจทมิฬ / กัณฑ์กนิษฐ์
ประเทศไทย: S.N., 2016
320 p.; pb
9786163470676
$ 18.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242133
-------------------------------------------------------------------------------------------

บ่วงรักมาเฟี ย: ชุดดวงใจมาเฟี ย / สิ ระสา
ประเทศไทย: S.N., 2016
448 p.; pb
9786163470683
$ 22.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242134
-------------------------------------------------------------------------------------มาเฟี ยรุ กรานรัก: ซีรี2ส์ชุดมหาเศรษฐีหวงรัก / กานต์มณี
ประเทศไทย: ไลต์ ออฟ เลิฟ, 2016
368 p.; pb
9786163470690
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242135
-------------------------------------------------------------------------------------------ซาตานพันธนาการรัก / พรรณารา
ประเทศไทย: S.N., 2016
392 p.; pb
9786163470706
$ 20.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242136
------------------------------------------------------------------------------------------มหาเศรษฐียอดร้าย: ซีรี2ยช์ ุด SEXY MILLION / กัณฑ์กนิษฐ์
ประเทศไทย: ไลต์ ออฟ เลิฟ, 2016
336 p.; pb
9786163470713
$ 18.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242137
-----------------------------------------------------------------------------------------สลักรักจอมทมิฬ / พรรณารา
ประเทศไทย: S.N., 2016
328 p.; pb
9786163470720
$ 18.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242140
--------------------------------------------------------------------------------------------

เจ้าสาวของจอมเถื2อน: ซีรี2ส์ชุด หวามรักสุ ดรอ / กานต์มณี
ประเทศไทย: S.N., 2016
360 p.; pb
9786163470737
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242177
-------------------------------------------------------------------------------จอมใจดยุค: ซีรี2ส์ชุดสุ ภาพบุรุษนักรัก / กัณฑ์กนิษฐ์
ประเทศไทย: S.N., 2016
296 p.; pb
9786163470744
$ 16.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242179
---------------------------------------------------------------------------------โซ่รักอสู รร้อน: ซีรี2ส์ชุดหวามรักสุ ดรอยทราย / กานต์มณี
ประเทศไทย: S.N., 2016
336 p.; pb
9786163470768
$ 19.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234014
----------------------------------------------------------------------------------มารร้ายคุกคามรัก: ซี รีส์ชุด วิมานเถื2อน / กานต์มณี
ประเทศไทย: แสงแห่งความรัก, 2016
368p.; pb
9786163470782
$ 20.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237755
----------------------------------------------------------------------------------------รอยตราสามีเถื2อน: ซีรีส์ชุดสุ ดที2รัก / กานต์มณี
ประเทศไทย: S.N., 2016
360 p.; pb
9786163470805
$ 20.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242183
-------------------------------------------------------------------------------------------

พันธะแค้นแสนสวาท / เฟื2 องณรี
ประเทศไทย: S.N., 2016
263 p.; pb
9786163651860
$ 12.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242184
-----------------------------------------------------------------------------------------รอยรักในเพลิงมาร / ปานตะวัน
ประเทศไทย: S.N., 2016
359 p.; pb
9786163651877
$ 17.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242186
--------------------------------------------------------------------------------------------กับดักร้ายบอดีZการ์ด / AMMY
ประเทศไทย: S.N., 2016
282 p.; pb
9786163651891
$ 13.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242187
-------------------------------------------------------------------------------------------------อุบตั ิรัก สามีจาํ เป็ น / อังกฤษ
ประเทศไทย: S.N., 2016
294 p.; pb
9786163651907
$ 14.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242190
------------------------------------------------------------------------------------------------แสนร้ายพยศรัก / เดหลี
ประเทศไทย: S.N., 2016
245 p.; pb
9786163651914
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242192
---------------------------------------------------------------------------------------------

ร้ายปรารถนา / ดาราวลี
ประเทศไทย: S.N., 2016
325 p.; pb
9786163651921
$ 15.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242193
--------------------------------------------------------------------------------------------เงื2อนร้ายปมอดีต / จิราจันทร์
ประเทศไทย: S.N., 2016
325 p.; pb
9786163651938
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242196
-------------------------------------------------------------------------------------------เสน่หาดาราพราว / กานท์ชญา
ประเทศไทย: ทัช, 2016
317 p.; pb
9786163651983
$ 15.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242198
----------------------------------------------------------------------------------------------ภรรยาเปลี2ยนมือ / ลีลาวดี
ประเทศไทย: ที2, 2016
360 p.; pb
9786163651990
$ 16.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242200
------------------------------------------------------------------------------------------หัวใจร้อนซ่อนรัก / ลินิน
ประเทศไทย: ที2, 2016
302 p.; pb
9786163652003
$ 14.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242202
---------------------------------------------------------------------------------------------

พ่ายรัก บ่วงพันธนาการ / แสงโสม
ประเทศไทย: Samnakphim That, 2016
304 p.; pb
9786163652010
$ 14.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242204
-----------------------------------------------------------------------------------------สู ตรรักดาวประกาย / กานท์ชญา
ประเทศไทย: Samnakphim That, 2016
281 p.; pb
9786163652034
$ 14.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242205
----------------------------------------------------------------------------------------สวมรอยปรารถนา / เนตรนที
ประเทศไทย: Touch Publishing, 2016
343 p.; pb
9786163652041
$ 16.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242207
-------------------------------------------------------------------------------------------จ้าวหัวใจเถื2อน / เวลัญจ์
ประเทศไทย: S.N., 2016
406 p.; pb
9786163652058
$ 19.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242209
-----------------------------------------------------------------------------------------เก็บหัวใจไว้ลุน้ รัก / ม่านแก้ว
ประเทศไทย: Touch Publishing, 2016
376 p.; pb
9786163652065
$ 18.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242212
-------------------------------------------------------------------------------------------

ภรรยาสํารอง / เกีZยวเกล้า
ประเทศไทย: S.N., 2016
376 p.; pb
9786163652072
$ 18.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242214
--------------------------------------------------------------------------------------------DESTINY ปิd งรัก...คุณแม่กาํ มะลอ / จําปี
ประเทศไทย: S.N., 2016
340 p.; pb
9786163652089
$ 16.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242215
------------------------------------------------------------------------------------------------ดวงใจอธิคม / รวีวรวรรณ
ประเทศไทย: Touch Publishing, 2016
340 p.; pb
9786163652119
$ 15.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242216
-----------------------------------------------------------------------------------------เลือดรัก / อุมาริ นทร์
ประเทศไทย: S.N., 2016
512 p.; pb
9786163652126
$ 23.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242218
----------------------------------------------------------------------------------------------เสี ยงหัวใจแห่งสายลม (AN THE LIVING WIND) / CLAIR DE LUNE
ประเทศไทย: Touch, 2016
587 p.; pb
9786163652157
$ 31.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224197
---------------------------------------------------------------------------------------------

กรงไร้รักทาสหัวใจ / มาหยา
ประเทศไทย: S.N., 2016
301 p.; pb
9786163652164
$ 14.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242222
-----------------------------------------------------------------------------------------------หนึ2งนรี (หนึ2งในหัวใจมาร) / พรรษ
ประเทศไทย: S.N., 2016
267 p.; pb
9786163652171
$ 13.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242224
------------------------------------------------------------------------------------------อดีตซ่อนรัก / ภัคธีมา
ประเทศไทย: Touch Publishing, 2016
448 p.; pb
9786163652195
$ 21.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242225
------------------------------------------------------------------------------------------มนตร์มจั จุราช / ติณณา
ประเทศไทย: Touch Publishing, 2016
235 p.; pb
9786163652201
$ 11.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242228
------------------------------------------------------------------------------------------จุมพิตเจ้าสาวมาเฟี ย / ภวริ นทร์
ประเทศไทย: Touch Publishing, 2016
288 p.; pb
9786163652218
$ 14.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242231
----------------------------------------------------------------------------------------

เพลงสุ ดท้ายชื2อปลายตะวัน: ชุดแก๊งนางร้าย / กานท์ชญา
ประเทศไทย: Touch Publishing, 2016
280 p.; pb
9786163652218
$ 13.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242232
-----------------------------------------------------------------------------------------เพราะเธอคือขวัญชีว:ี ชุดแก๊งนางร้าย / กานท์ชญา
ประเทศไทย: Touch Publishing, 2016
285 p.; pb
9786163652294
$ 14.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242233
--------------------------------------------------------------------------------------ปรารถนาซ่อนรัก / สะรี รัญ
ประเทศไทย: Touch Publishing, 2016
320 p.; pb
9786163652300
$ 13.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242241
---------------------------------------------------------------------------------------คุณหมอเสี2 ยงรัก / เดหลี
ประเทศไทย: S.N., 2016
288 p.; pb
9786163652317
$ 14.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242243
--------------------------------------------------------------------------------------ผูห้ ญิงคนนีZชื2อนีรนารถ: แก็งค์นางร้าย / กานท์ชญา
ประเทศไทย: S.N., 2016
344 p.; pb
9786163652355
$ 16.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242244
-------------------------------------------------------------------------------------

ทัณฑ์รักรานใจ / บุลินทร
ประเทศไทย: S.N., 2016
320 p.; pb
9786163652362
$ 15.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242247
------------------------------------------------------------------------------------ปราณเสน่หา / นคภินฐ์
ประเทศไทย: S.N., 2016
304 p.; pb
9786163652379
$ 14.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242249
-------------------------------------------------------------------------------------------------เจ้าสาวในเงาใจ / ลา เบลล์
ประเทศไทย: S.N., 2016
256 p.; pb
9786163652386
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242250
--------------------------------------------------------------------------------------------------ภรรยาจําเป็ น / ปัณณชิสา
ประเทศไทย: S.N., 2016
368 p.; pb
9786163652393
$ 17.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242251
----------------------------------------------------------------------------------------------รอรัก กับดักร้าย / วัฒนศร
ประเทศไทย: S.N., 2016
272 p.; pb
9786163652409
$ 12.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234018
-----------------------------------------------------------------------------------------------

มัฟฟิ นที2รัก / ฌามัย
ประเทศไทย: S.N., 2016
336 p.; pb
9786163652485
$ 16.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242252
-----------------------------------------------------------------------------------------------นํZาผึZงไร้ราคา / เมธีญา
ประเทศไทย: แตะ, 2016
392p.; 145 x 210 mm. pb
9786163652508
$ 19.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237757
----------------------------------------------------------------------------------------------เกมรัก วิวาห์ร้าย / เอืZอมดาว
ประเทศไทย: แตะ, 2016
344p.; 145 x 210 mm. pb
9786163652515
$ 16.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237758
--------------------------------------------------------------------------------------------เพลิงแค้นอาญาอสู ร / นคภินฐ์
ประเทศไทย: ดิจิตอล X จํากัด, 2016
312p.; 145 x 210 mm. pb
9786163652522
$ 15.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237759
-------------------------------------------------------------------------------------------เพทุบายกามเทพ / จําปี
ประเทศไทย: แตะ, 2016
368p.; 145 x 210 mm. pb
9786163652577
$ 17.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237760
---------------------------------------------------------------------------------------------------

รักซ้อนซ่อนพิศวาส / ลีลาวดี
ประเทศไทย: แตะ, 2016
291p.; 145 x 210 mm. pb
9786163652584
$ 14.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237761
--------------------------------------------------------------------------------------------ดีไซน์ลวงมัดใจรัก / ม่านแก้ว
ประเทศไทย: แตะ, 2016
336p.; 145 x 210 mm. pb
9786163652591
$ 16.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237762
--------------------------------------------------------------------------------------------กับดักร้ายลวงใจรัก / พิชญธิดา
ประเทศไทย: ดิจิตอล X จํากัด, 2016
296p. 140 x 210 mm. pb
9786163652607
$ 14.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237763
--------------------------------------------------------------------------------------------------เสี2 ยงรักคุณหมอ / เดหลี
ประเทศไทย: แตะ, 2016
408p.; 145 x 210 mm. pb
9786163652614
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237765
------------------------------------------------------------------------------------------------มะลิซ่อนสี มาลีซ่อนกลิ2น / WANCHAYA
ประเทศไทย: แตะ, 2016
443p.; 145 x 210 mm. pb
9786163652621
$ 20.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237766
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ซัมปากีตาสี หม่น (จัสมินสี เทา) / วรศิษฏา
ประเทศไทย: แตะ, 2016
422p.; 145 x 210 mm. pb
9786163652638
$ 21.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237767
------------------------------------------------------------------------------------------ร้ายซ่อนรัก / ภัคธีมา
ประเทศไทย: S.N., 2016
288 p.; pb
9786163652669
$ 14.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242263
------------------------------------------------------------------------------------------เพชรพราวใจ / ดวงตะวัน
ประเทศไทย: ดวงตะวัน, 2016
Pb.
9786163660220
$ 24.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242264
-----------------------------------------------------------------------------------------------มหัศจรรย์แห่งรัก / ดวงตะวัน
ประเทศไทย: เกรซพับลิซซิ2ง, 2016
608 p.; pb
9786163660244
$ 24.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242265
----------------------------------------------------------------------------------------------กาลครัZงหนึ2งของหัวใจ / ดวงตะวัน
ประเทศไทย: ดวงตะวัน, 2016
584 p.; pb
9786163660251
$ 24.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242266
------------------------------------------------------------------------------------------------

รักสราญใจ / ดวงตะวัน
ประเทศไทย: ดวงตะวัน, 2016
560 p.; pb
9786163660268
$ 24.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242267
-------------------------------------------------------------------------------------------------รุ ้งในลมหนาว / ดวงตะวัน
ประเทศไทย: ดวงตะวัน, 2016
408 p.; pb
9786163660275
$ 20.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242268
------------------------------------------------------------------------------------------แสงรักจากสายฟ้า / ดวงตะวัน
ประเทศไทย: Samnakphim Wīlœ̄ n, 2016
552 p.; pb
9786163660282
$ 24.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242269
-----------------------------------------------------------------------------------------ปราสาทรักนิรันดร / ดวงตะวัน
ประเทศไทย: Dūangtawan, 2016
520 p.; pb
9786163660299
$ 24.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242270
-------------------------------------------------------------------------------------------เจ้าสาวลายพยัคฆ์ / ดวงตะวัน
ประเทศไทย: Dūangtawan, 2016
416 p.; pb
9786163660312
$ 22.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242271
---------------------------------------------------------------------------------------------

เลื2อมพรายลายรัก / ดวงตะวัน
ประเทศไทย: ดวงตะวัน, 2016
584 p.; pb
9786163660336
$ 24.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242272
---------------------------------------------------------------------------------------นิรันดรแห่งรัก / ดวงตะวัน
ประเทศไทย: ดวงอาทิตย์ (หนังสื อท), 2016
424p.; pb
9786163660343
$ 22.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237768
--------------------------------------------------------------------------------------------สดับเสี ยงรัก / ดวงตะวัน
ประเทศไทย: S.N., 2016
576p.; pb
9786163660367
$ 24.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237769
----------------------------------------------------------------------------------------------พายุบูรพา / นายตะวัน
ประเทศไทย: แสงจันทร์นวล., 2016
464p.; pb
9786163660381
$ 23.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237770
---------------------------------------------------------------------------------------------ระบําเมฆ / ดวงตะวัน
ประเทศไทย: ดวงอาทิตย์., 2016
448 p.; pb
9786163660398
$ 22.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237771
-----------------------------------------------------------------------------------------------

MAGE BOYS III วุน่ รักหนุ่มนักเวทย์ / CYLINLY
ประเทศไทย: S.N., 2016
227 p.; pb
9786163698766
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242275
---------------------------------------------------------------------------------------------มังกรซ่อนบุบผา เล่ม 2 (FORBIDDEN FLOWER II) / วยุ
ประเทศไทย: S.N., 2016
196 p.; pb
9786163698780
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242276
--------------------------------------------------------------------------------------------LOVE DELIVERY รักนีZสงั2 ได้ / CAPTAIN POCHI
ประเทศไทย: S.N., 2016
173 p.; pb
9786163699596
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242277
------------------------------------------------------------------------------------------------SNAP #ส่ วนประกอบของความคิดถึง / คงเดช จาตุรันต์รัศมี
ประเทศไทย: GEEK BOOK, 2016
263 p.; pb
9786163710390
$ 23.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242278
-------------------------------------------------------------------------------------------------THE OUR STORY กังหันกับพัดโบก / หมอตุด๊
ประเทศไทย: S.N., 2016
410 p.; Pb
9786163710536
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234021
--------------------------------------------------------------------------------------------

ในวันที2รักผลิใบ: ชุด LOVE SEASONS / รุ่ งธิวา
ประเทศไทย: S.N., 2016
352 p.; pb
9786163827395
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242279
--------------------------------------------------------------------------------------------สลากกินแบ่งวิญญาณ (LOTTERY) / ก้าวไกล
ประเทศไทย: ก้าวกระโดด, 2016
192 p.; pb
9786163830319
$ 11.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242280
------------------------------------------------------------------------------------------SEVEN SINS ภวังค์หลอน: ซีรี2ยช์ ุด SOCIAL / ปริ ชญา
ประเทศไทย: Sofa Publishing, 2016
257 p.; pb
9786163830340
$ 13.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242281
-------------------------------------------------------------------------------------------TWEET TRACE ภาพลวงตาย ซีรี2ยช์ ุด SOCIAL DIE / ธุวฒั ธรรพ์
ประเทศไทย: บริ ษทั ก้าวกระโดดจํากัด, 2016
181 p.; pb
9786163830357
$ 11.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242282
----------------------------------------------------------------------------------------------PHUB ถวิล: ซีรี2ยช์ ุด SOCIAL DIE / ภาคินยั
ประเทศไทย: Sofa Publishing, 2016
300 p.; pb
9786163830364
$ 15.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242284
----------------------------------------------------------------------------------------

ลิลิตเมืองมาร / มายาโรส
ประเทศไทย: ก้าวกระโดด, 2016
269 p.; pb
9786163830395
$ 14.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242286
-----------------------------------------------------------------------------------โคลงฆาต / เตมัน
ประเทศไทย: ก้าวกระโดด, 2016
285 p.; pb
9786163830418
$ 14.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242288
------------------------------------------------------------------------------------ALWAYS เรื อนร่ มงิZว / ภาคินยั
ประเทศไทย: S.N., 2016
392 p.; Pb
9786163830449
$ 18.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234022
---------------------------------------------------------------------------------------มิตรภาพ ผีร่วมรุ่ น: ซีรี2ส์ เด็กตาย / กวิตา
ประเทศไทย: S.N., 2016
173 p.; pb
9786163830456
$ 11.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237772
------------------------------------------------------------------------------------------FRESHY ปี หนึ2งท้าวิญญาณ: ซีรี2ส์ เด็กตาย / ตรี นยั น์
ประเทศไทย: S.N., 2016
174 p.; pb
9786163830463
$ 11.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237773
-------------------------------------------------------------------------------------

ความลับ โรงเรี ยนซ่อนผี: ซี รีส์ชุด เด็กตาย / ฌาปนินทร์
ประเทศไทย: S.N., 2016
178p.; 145 x 210 mm. pb
9786163830470
$ 11.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237774
-----------------------------------------------------------------------------------------ฆ่าตัวตาย โรงเรี ยนกินศพ: ซี รีส์ชุด DIE YOU / RABBITROSE
ประเทศไทย: S.N., 2016
189p. pb
9786163830487
$ 11.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237775
-----------------------------------------------------------------------------------------------ทศฆาต / รวมนักเขียน
ประเทศไทย: S.N., 2016
344 p.; pb
9786163830524
$ 17.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237776
--------------------------------------------------------------------------------------------มัง2 -มี-ศรี -ศพ :ซีรี2ยช์ ุด บ้าน / ภาคินยั
ประเทศไทย: S.N., 2016
264p.; 145 x 210 mm. pb
9786163830579
$ 13.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237777
---------------------------------------------------------------------------------------กลับชาติมาตาย / รวมนักเขียน
ประเทศไทย: S.N., 2016
328p.; 145 x 210 mm. pb
9786163830586
$ 16.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237778
-------------------------------------------------------------------------------------------

เพลิงผีฟ้า: นวนิยายชุดภูตเทวี / อาพัชริ นทร์
ประเทศไทย: S.N., 2016
189p.; 145 x 210 mm. pb
9786163830593
$ 11.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237779
-------------------------------------------------------------------------------------------สางนางพราย: นวนิยายชุดภูตเทวี / พลอยฝน
ประเทศไทย: S.N., 2016
243 p.; pb
9786163830609
$ 13.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237780
---------------------------------------------------------------------------------------ตรวนตะเคียน: นวนิยายชุดภูตเทวี / เดือนสิ งห์
ประเทศไทย: S.N., 2016
214p.; 145 x 210 mm. pb
9786163830616
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237781
---------------------------------------------------------------------------------------พญาตานี: นวนิยายชุดภูตเทวี / เตมัน
ประเทศไทย: S.N., 2016
173p.; 145 x 210 mm. pb
9786163830623
$ 11.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237782
------------------------------------------------------------------------------------------แดนอารยะ / จุฑารัตน์,
ประเทศไทย: อรุ ณ, 2016
237 p.; pb
9786163872449
$ 13.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224856
--------------------------------------------------------------------------------------------

ปรารถนาอาถรรพณ์ / นาวิกา
ประเทศไทย: S.N., 2016
482 p.; Pb
9786163880239
$ 23.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234023
------------------------------------------------------------------------------------------ยอดรักจากรอยแค้น / ดาวิกา
ประเทศไทย: แสงดาว, 2016
262 p.; pb
9786163880345
$ 12.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=236222
---------------------------------------------------------------------------------------------เสน่หามาธาดอร์ / ดาวิกา
ประเทศไทย: บีไบร์ท, 2016
248 p.; pb
9786163880352
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=236177
----------------------------------------------------------------------------------------------คุณหนูดอกฟ้ากะแมวข้างบ้าน / กันยามาศ
ประเทศไทย: แสงดาว, 2016
474 p.; pb
9786163880512
$ 23.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242295
------------------------------------------------------------------------------------------เพราะหัวใจมีเพียงคุณ / สุ นนั ทา
ประเทศไทย: S.N., 2016
418 p.; pb
9786163880529
$ 20.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242296
-----------------------------------------------------------------------------------

พรุ่ งนีZไม่มีเธอ = It's no tomorrow / นราวดี = Narawadee
ประเทศไทย: แสงดาว, 2016
448 P.; pb
9786163880727
$ 28.33
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224196
----------------------------------------------------------------------------------------เกิดแต่ชาติปางไหน / กรุ ง ญ. ฉัตร
ประเทศไทย: S.N., 2016
410 P.; pb
9786163880734
$ 25.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224195
-----------------------------------------------------------------------------------------------ขุนศึกมหาราช / รพีพร
ประเทศไทย: แสงดาว, 2016
1063 p.; hb
9786163880772
$ 46.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242297
-----------------------------------------------------------------------------------------------สาปสังคม = Upper Lake / วราภา = Bora T
ประเทศไทย: Starlight, 2016
400 p.; pb
9786163880796
$ 24.17
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224194
--------------------------------------------------------------------------------------------ฟรี เซียแห่งนามิธาร์ / อาริ ตา
ประเทศไทย: S.N., 2016
394 p.; PB
9786163880956
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=236188
----------------------------------------------------------------------------------------------

วิมานดิน = castles soil / วราภา = Bora T
ประเทศไทย: Starlight, 2016
606 P.; pb
9786163880987
$ 36.67
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224193
----------------------------------------------------------------------------------------------เมืองแม่ / นราวดี
ประเทศไทย: S.N., 2016
668 p.; pb
9786163880994
$ 32.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234024
------------------------------------------------------------------------------------------ใบสัง2 กามเทพ / อาริ ตา อาริ ตา [นามแฝง]
ประเทศไทย: แสงดาว, 2016
544 p.; pb
9786163881007
$ 26.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=236249
------------------------------------------------------------------------------------------รักเล่ห์เสน่หา / ชลาลัย
ประเทศไทย: แสงดาว, 2016
234 p.; pb
9786163880796
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242299
------------------------------------------------------------------------------------------มรดกมืด / ชูวงศ์ ฉายะจินดา
ประเทศไทย: แสงดาว, 2016
272 p.; pb
9786163881076
$ 13.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242300
------------------------------------------------------------------------------------------

ร่ ายริ ษยา / กานติมา
ประเทศไทย: S.N., 2016
577 p.; Pb
9786163881083
$ 26.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234025
-----------------------------------------------------------------------------------------ปลาร้าทรงเครื2 อง / กรุ ง ญ. ฉัตร กรุ ง ญ. ฉัตร [นามแฝง]
ประเทศไทย: แสงดาว, 2016
474 p.; pb
9786163881113
$ 23.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=236250
-------------------------------------------------------------------------------------------แม่ปลาหลด / รพีพร
ประเทศไทย: S.N., 2016
376 p.; Pb
9786163881120
$ 18.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234026
-----------------------------------------------------------------------------------------------นางค้างคาว / วราภา
ประเทศไทย: S.N., 2016
376 p.; pb
9786163881137
$ 18.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242302
------------------------------------------------------------------------------------------กุหลาบแห่งทะเลทราย / วราภา
ประเทศไทย: S.N., 2016
528 p.; pb.
9786163881175
$ 26.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242305
----------------------------------------------------------------------------------------

สายใยพิศวง / ช่อมณี
ประเทศไทย: สํานักพิมพ์แสงดาว, 2016
408 p.; pb
9786163881182
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242307
-----------------------------------------------------------------------------------ผูช้ นะสิ บทิศ (เล่ม 1-4) (บรรจุกล่อง) / ยาขอบ
ประเทศไทย: S.N., 2016
2424 p.; pb
9786163881229
$ 66.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237783
---------------------------------------------------------------------------ไฟเดือนห้า / อาริ ตา
ประเทศไทย: แสงดาว, 2016
514p.; 145 x 210 mm. pb
9786163881250
$ 25.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237784
----------------------------------------------------------------------------------นักบุญเถื2อน / อาริ ตา
ประเทศไทย: แสงดาว, 2016
506p.; 145 x 210 mm. pb
9786163881267
$ 24.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237785
-----------------------------------------------------------------------------------โซ่เสน่หา / กรุ ง ญ. ฉัตร
ประเทศไทย: แสงดาว, 2016
496p.; 145 x 210 mm. pb
9786163881298
$ 24.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237786
------------------------------------------------------------------------------------

ถนนนอกเมือง / นิเวศน์ กันไทยราษฏ
ประเทศไทย: แสงดาว, 2016
184p.; 145 x 210 mm. pb
9786163881366
$ 9.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237787
--------------------------------------------------------------------------------------ห้องชุดของปรารถนา / สุ มิตรา จันทร์เงา
ประเทศไทย: S.N., 2016
368 p.; pb
9786163881380
$ 18.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242311
--------------------------------------------------------------------------------------บวงเสน่หา / กันยามาส
ประเทศไทย: แสงดาว, 2016
522p.; 145 x 210 mm. pb
9786163881526
$ 26.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237788
-------------------------------------------------------------------------------------------นาครุ ฑ มหาสงครามสัตว์เทวะอสู ร ภาค บุตร / เดชาวิต จันทร์ส่องแส
ประเทศไทย: S.N., 2016
542 p.; pb
9786163940032
$ 23.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242376
-----------------------------------------------------------------------------------------พันธนาการร้อยรัก / จรสจันทร์
ประเทศไทย: S.N., 2016
376 p.; pb
9786163945150
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242377
--------------------------------------------------------------------------------------

โซ่พิสุทธิS / ภาพิมล
ประเทศไทย: S.N., 2016
336 p.; pb
9786163948311
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242378
-----------------------------------------------------------------------------------ในวันที2รุ้งทอแสง / ทิพย์ทิวา
ประเทศไทย: S.N., 2016
384 p.; pb
9786163949516
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242379
----------------------------------------------------------------------------------------กามเทพเล่นกล / เชอริ ณ (อิสย่าห์)
ประเทศไทย: S.N., 2016
616 p.; pb
9786164020207
$ 26.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242380
-----------------------------------------------------------------------------------เสน่หาจากเพรงทราย / คาซี (ปราณธร)
ประเทศไทย: S.N., 2016
312 p.; pb
9786164020214
$ 16.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242381
--------------------------------------------------------------------------------------แก้วซ่อนลาย: ชุดบุษบาลายเพลิง / กวิตา
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
527 p.; pb
9786164020221
$ 24.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242382
------------------------------------------------------------------------------------------

พรายพลับพลึง: ชุดบุษบาลายเพลิง / ญาณิ ช
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
564 p.; pb
9786164020238
$ 25.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242383
-----------------------------------------------------------------------------------------นายหญิงกํามะลอ (เล่ม 1-2) / พายพิณ
ประเทศไทย: S.N., 2016
1452 p.; pb
9786164020306
$ 48.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242384
-----------------------------------------------------------------------------------เส้นทรายปรายฝน / ภูเทียมฟ้า
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
702 p.; pb
9786164020351
$ 30.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242385
-----------------------------------------------------------------------------------ดวงใจไร้กาล / เลี2ยงหลิน
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
742 p.; pb
9786164020368
$ 30.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242386
---------------------------------------------------------------------------------ลวงเล่ห์มงั กร / หอมหมื2นลีZ
ประเทศไทย: S.N., 2016
584 p.; pb
9786164020375
$ 25.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242387
-------------------------------------------------------------------------------------

กับดักรักสลักใจ / พายพิณ
ประเทศไทย: S.N., 2016
420 p.; pb
9786164020412
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242389
--------------------------------------------------------------------------------------ลายครุ ฑ / ชลนิล
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
448 p.; pb
9786164020429
$ 22.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242390
----------------------------------------------------------------------------------------ไฟรักราน / ปราณธร
ประเทศไทย: S.N., 2016
295 p.; pb
9786164020474
$ 15.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242391
----------------------------------------------------------------------------------------ผ่านภพบรรจบฟ้า (เล่ม 1-2) / ปลายหญ้า
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
1048 p.; pb
9786164020481
$ 47.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242392
-------------------------------------------------------------------------------------หงส์สองแผ่นดิน / ธัญญา
ประเทศไทย: S.N., 2016
623 p.; pb
9786164020528
$ 26.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242393
--------------------------------------------------------------------------------------

ทาสรักสลักใจ / กะรัต
ประเทศไทย: S.N., 2016
504 p.; pb
9786164020535
$ 24.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237789
---------------------------------------------------------------------------------------กับดักรัก หักปี กหงส์ / ตองหนึ2ง
ประเทศไทย: S.N., 2016
456p.; pb
9786164020542
$ 17.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237790
------------------------------------------------------------------------------------------ปริ ศนานํZาตาแห่งดวงดาว / เจนดารา
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
360p.; pb
9786164020566
$ 17.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237792
--------------------------------------------------------------------------------------------ไม่มีเวลาจะบอกว่ารัก / จามรี พรรณชมพู
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
344p.; pb
9786164020603
$ 17.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237794
--------------------------------------------------------------------------------------------หวงรักกามเทพ / กรกานท์
ประเทศไทย: S.N., 2016
424p.; pb
9786164020610
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237795
---------------------------------------------------------------------------------------

หวานใจคุณชายหมอดู / พายพิณ
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
336 p.; pb
9786164020627
$ 17.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237796
-----------------------------------------------------------------------------------แผนร้ายดวงใจพยัคฆ์ / อุมาริ การ์
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
400 p.; pb
9786164020665
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237797
-----------------------------------------------------------------------------------แผนรักพญาเหยีย2 ว / อุมาริ การ์
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
400 p.; pb
9786164020672
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237798
----------------------------------------------------------------------------------แผนลวงบ่วงมารยา / อุมาริ การ์
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
416 p.; pb
9786164020689
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237799
------------------------------------------------------------------------------------กรงไฟ / ชลนิล
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
516 p.; pb
9786164020702
$ 24.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237800
------------------------------------------------------------------------------------------

พรุ่ งนีZดาวยังพราวแสง / ชลนิล
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
224 p.; pb
9786164020719
$ 13.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237801
---------------------------------------------------------------------------------------ไฟสนธยา / อรพิม
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
624 p.; pb
9786164020733
$ 26.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237802
----------------------------------------------------------------------------------------อุบายพรหม / กรมาศ
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
456 p.; pb
9786164020740
$ 22.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237803
------------------------------------------------------------------------------------------จ้างหัวใจไว้จบั รัก / สิ ตา
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
384 p.; pb
9786164020757
$ 18.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237804
-----------------------------------------------------------------------------------------ญาณปฏิพทั ธ์ / LUCIA & ลูเซีย
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
216 p.; pb
9786164020764
$ 13.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237805
-------------------------------------------------------------------------------------------

เงารักในม่านฝน: ชุด LOVE SEASONS / ทิพย์ทิวา
ประเทศไทย: S.N., 2016
345 p.; pb
9786164063334
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242394
-------------------------------------------------------------------------------------------คิมหันต์หวนรัก: ชุด LOVE SEASONS / จรสจันทร์
ประเทศไทย: กรองอักษร, 2016
336 p.; pb
9786164063464
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242395
------------------------------------------------------------------------------------------เพลิงเพรงมาร / BAIBOAU
ประเทศไทย: S.N., 2016
384 p.; pb
9786164065390
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242396
-----------------------------------------------------------------------------------------8 1/2 ริ กเตอร์ / อนุสรณ์ ติปยานนท์
ประเทศไทย: ระหว่างบรรทัด, 2016
154 p.; pb
9786164067080
$ 11.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242397
------------------------------------------------------------------------------------------ตุก๊ ตา / วาณิ ช จรุ งกิจอนันต์
ประเทศไทย: อู่พิมพ์เพกา, 2016
231 p.; pb
9786164067288
$ 9.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242398
----------------------------------------------------------------------------------------------

พิกลุ กัญชา (MY LADY'S BULLET WOOD) / มันดา เอช
ประเทศไทย: มูด้ ดีZ, 2016
206 p.; pb
9786164068414
$ 12.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242399
---------------------------------------------------------------------------------------------DEVIL’S HONEY ร้ายรักปะทะหัวใจนายลูก / ISAKU NATSUME
ประเทศไทย: S.N., 2016
192 p.; pb
9786164100480
$ 9.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242400
---------------------------------------------------------------------------------------------ปิ ตุครรภ์สนธยา = Patriarchal conception Twilight / ต.ใต้ตน้ ตาล = Under sugar.
ประเทศไทย: Meedee, 2016
328 p.; pb
9786164100602
$ 18.33
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224188
---------------------------------------------------------------------------------------------GHOST EFFECT รักจะตายนาย (เห็น) ผี = Love is dead, Mr. Ghost Effect (see) a ghost. / PIE2NA
ประเทศไทย: Meedee, 2016
269 p.; Pb
9786164101258
$ 16.58
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224187
---------------------------------------------------------------------------------------------------เสี2 ยครับ รับรักผมหน่อย / EYEY
ประเทศไทย: S.N., 2016
469 p.; pb
9786164101678
$ 21.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242401
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ETERNALLY ตราบนิรันดร์อนันตกาล / JACKXY WU
ประเทศไทย: S.N., 2016
339 p.; pb
9786164101685
$ 18.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242402
----------------------------------------------------------------------------------------------Y IDOL คู่หลอก ๆ อย่าบอกใครนะ / CYLINLY
ประเทศไทย: S.N., 2016
264 p.; pb
9786164102194
$ 13.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242403
-----------------------------------------------------------------------------------------LOVE COMPLEX รักนีZ...จะผีหรื อคน? / MIDNIGHT BROW
ประเทศไทย: S.N., 2016
240 p.; pb
9786164102637
$ 13.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234027
----------------------------------------------------------------------------------------สื บรักกับดักหัวใจ / QIAN YAN
ประเทศไทย: S.N., 2016
189 p.; pb
9786164104099
$ 12.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242405
--------------------------------------------------------------------------------------------CALL ME MY LORD หลุดโลกทัZงที เรี ยกพี2ว / ETUDE
ประเทศไทย: S.N., 2016
379 p.; pb
9786164104105
$ 17.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242406
-----------------------------------------------------------------------------------------

อพาร์ตเมนต์ (THE APARTMENT) / วิสิทธิS โพ
ประเทศไทย: บุค๊ ภูธร, 2016
384 P.; pb
9786164132023
$ 22.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224185
--------------------------------------------------------------------------------------เมียเก็บมาเฟี ย: ซีรี2ส์ชุดเทพบุตรมาเฟี ย / BAIBOAU
ประเทศไทย: S.N., 2016
511 p.; pb
9786164132436
$ 22.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242407
----------------------------------------------------------------------------------ซุปตาร์กบั หญ้าอ่อน / โรส
ประเทศไทย: S.N., 2016
352 p.; pb
9786164132580
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242408
-------------------------------------------------------------------------------------มารยาลวงรัก / จรสจันทร์
ประเทศไทย: S.N., 2016
368 p.; pb
9786164133334
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242409
-----------------------------------------------------------------------------------------จอมใจ จอมมาร / BAIBOAU
ประเทศไทย: S.N., 2016
320 p.; pb
9786164136724
$ 18.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242410
---------------------------------------------------------------------------------------

รอยจูบของผูห้ ญิงที2คนรักของเธอไม่รัก (ASK DAR K NIGHT KISSES) / มันดา เอช
ประเทศไทย: S.N., 2016
336 p.; pb
9786164233553
$ 23.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237806
--------------------------------------------------------------------------------------รักในอดีต / อัชฌาฐิณี
ประเทศไทย: S.N., 2016
260 p.; pb
9786164234284
$ 16.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237807
-------------------------------------------------------------------------------------MASK 4 สาวพราวเสน่ห์ / อัจฉรา
ประเทศไทย: สํานักพิมพ์โมโน, 2016
260 p.; pb
9786164235021
$ 14.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237808
----------------------------------------------------------------------------------ซุปเปอร์สตาร์ตวั ร้ายกับนายปาปารัสซี2 / BAIBOAU
ประเทศไทย: สํานักพิมพ์โมโน, 2016
192 p.; pb
9786164235113
$ 12.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237809
----------------------------------------------------------------------------------------สามีออนไลน์ ซีรี2ยชุด THE BILLIONAIRE DEMON'S S VIRGIN MISTRESS EROTICA VOL.2 /
BAIBOAU
ประเทศไทย: S.N., 2016
384 p.; pb
9786164236806
$ 22.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242411
--------------------------------------------------------------------------------------------

สามีร้อนสวาท ซีรี2ยชุด THE BILLIONAIRE DEMON'S VIRGIN MISTRESS EROTICA VOL.2 /
BAIBOAU
ประเทศไทย: S.N., 2016
384 p.; pb
9786164236813
$ 22.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242412
--------------------------------------------------------------------------------------------------เกสรหน่ายแมลง / ชูวงศ์ ฉายะจินดา
ประเทศไทย: S.N., 2016
536 p.; Pb
9786165082099
$ 24.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234028
-------------------------------------------------------------------------------------------แค่เพียงเศษแก้ว / บุษยมาส บุษยมาส [นามแฝง]
ประเทศไทย: แสงดาว, 2016
653 p.; pb
9786165087308
$ 32.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=236197
---------------------------------------------------------------------------------------------DEFUSE THE FEAR ปลดชนวนมรณะ ระเบิดวิญญาณ = DEFUSE THE FEAR defuse deadly bombs
spirit. / STAYING
ประเทศไทย: S.N., 2016
301 P.; pb
9786165203296
$ 18.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224183
---------------------------------------------------------------------------------------------------BLESSING STORE ปริ ศนาร้านค้าเทพพิศวง / RING TAIL
ประเทศไทย: S.N., 2016
252 p.; pb
9786165203326
$ 12.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242414
-------------------------------------------------------------------------------------------------

KNIGHT DRAGON พันธุ์มงั กรป่ วนโลก (ฉบ / FINCH
ประเทศไทย: S.N., 2016
336 p.;
9786165203449
$ 14.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234029
---------------------------------------------------------------------------------------------พระเจ้าตาก ผูอ้ ยูเ่ หนือเงื2อนไข / สุ ภา ศิริมานนท์
ประเทศไทย: S.N., 2016
239 p.; pb
9786165265652
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242416
---------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศิตเจ้าพ่อคนตายพูดไม่ได้ / อาริ ตา
ประเทศไทย: บ้านพระอาทิตย์, 2016
208p.; 140 x 210 mm. pb
9786165361545
$ 14.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237812
------------------------------------------------------------------------------------------------ดาวแข่งเดือน (ปรู๊ ฟ) / วลัย นวาระ
ประเทศไทย: S.N., 2016
PB
9786165422567
$ 3.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234030
-----------------------------------------------------------------------------------------------กบไกลสระ (ปอนด์) / จามรี พรรณชมพู
ประเทศไทย: Samnakphim Hansā, 2016
PB
9786165422574
$ 6.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234031
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้นร้ายปลายดี (ปอนด์) / วลัย นวาระ
ประเทศไทย: S.N., 2016
PB
9786165422581
$ 6.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234032
-----------------------------------------------------------------------------------------------กบไกลสระ (ปรู๊ ฟ) / จามรี พรรณชมพู
ประเทศไทย: S.N., 2016
PB
9786165422598
$3.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234033
--------------------------------------------------------------------------------------------เมียบังเอิญ (ปรู๊ ฟ) / จามรี พรรณชมพู
ประเทศไทย: S.N., 2016
PB
9786165422604
$3.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234034
------------------------------------------------------------------------------------------เมียบังเอิญ (ปอนด์) / จามรี พรรณชมพู
ประเทศไทย: S.N., 2016
Pb
9786165422611
$ 6.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234035
------------------------------------------------------------------------------------------พี2นอ้ งสองชาย (ปรู๊ ฟ) / วลัย นวาระ
ประเทศไทย: S.N., 2016
Pb
9786165422628
$ 4.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234036
-------------------------------------------------------------------------------------------

พี2นอ้ งสองชาย (ปอนด์) / วลัย นวาระ
ประเทศไทย: S.N., 2016
Pb
9786165422635
$ 6.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234037
-----------------------------------------------------------------------------------------ต้นร้ายปลายดี (ปรู๊ ฟ) / วลัย นวาระ
ประเทศไทย: S.N., 2016
PB
9786165422642
$ 4.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234038
-------------------------------------------------------------------------------------------คุณหญิงแข่งบุญ (ปรู๊ ฟ) / วลัย นวาระ
ประเทศไทย: S.N., 2016
PB
9786165422659
$ 3.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234039
----------------------------------------------------------------------------------------คุณหญิงแข่งบุญ (ปอนด์) / วลัย นวาระ
ประเทศไทย: S.N., 2016
PB
9786165422666
$ 6.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234041
---------------------------------------------------------------------------------------------บัวปริ2 มนํZา / อาริ ตา
ประเทศไทย: ลีลา, 2016
506p.; 145 x 210 mm. pb
9786167138411
$ 28.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237813
-------------------------------------------------------------------------------------------

หมื2นไมล์ไม่ไกลเกินรัก / วินทร์ เลียววาริ ณ
ประเทศไทย: ลีลา, 2016
449 p.; pb
9786167138428
$ 26.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237814
--------------------------------------------------------------------------------------------เจิZงเหอ พนมทะเลศรี พญามังกรแห่งท้องทะเล = Zheng Phnom Sri sea / ประทีป ชุมพล = The lamp assembly
ประเทศไทย: town people, 2016
175 p.; pb
9786167184555
$ 12.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224180
------------------------------------------------------------------------------------------------ฆาตกรรมจักรราศี นิยายนักสื บ พุม่ รัก พานสิ งห์ ชุด 3 = Homicide detective fiction Zodiac Leo Phan Bush's
third series. / วินทร์ เลียววาริ ณ = Win Lyovarin.
ประเทศไทย: บริ ษทั 113, 2016
304 p.; pb
9786167455419
$ 21.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224170
------------------------------------------------------------------------------------17 องศาเหนือ: ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ภ / OCTOBER / วินทร์ เลียววาริ ณ
ประเทศไทย: บริ ษทั 113, 2016
319 p.; pb
9786167455433
$ 18.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237815
--------------------------------------------------------------------------------------หน่วยรบพิเศษ Z: กองกําลังที2 1 รุ่ นพี2คนงาม / จืZอหลัน
ประเทศไทย: S.N., 2016
200 p.; pb
9786167477152
$ 14.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242422
-------------------------------------------------------------------------------------------

บันทึกนักล่า ตอนเจ้าป่ าจอมป่ วน / จืZอหลัน
ประเทศไทย: S.N., 2016
212 p.; pb
9786167477169
$ 15.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242425
-------------------------------------------------------------------------------------ความสับสน เกลียดนัก แต่รักก็ได้ / BELLBOMB
ประเทศไทย: ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเบเกอรี2 หนังสื อ, 2016
376p.; 145 x 210 mm. pb
9786167477176
$ 23.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237816
--------------------------------------------------------------------------------------------บันทึกนักล่า ตอนกลรักเซียนจิZงจอก / เฟิ งเย่ซิน
ประเทศไทย: S.N., 2016
298 p.; pb
9786167477183
$ 18.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242426
--------------------------------------------------------------------------------------------หน่วยรบพิเศษ Z: กองกําลังที2 2 เจ้าชายนํZาแข็ง / จืZอหลัน
ประเทศไทย: S.N., 2016
231 p.; pb
9786167477190
$ 16.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242428
-----------------------------------------------------------------------------------------บรรจบใจใต้ผนื ฟ้า / BELLBOMB
ประเทศไทย: หุน้ ส่ วนทัว2 ไปหนังสื อเบเกอรี2 , 2016
427p.; 210 x 145 mm.
9786167477206
$ 24.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237817
-----------------------------------------------------------------------------------------

บันทึกนักล่า ตอนเล่ห์รักนายหมาป่ า / เชียนอู่
ประเทศไทย: S.N., 2016
209 p.; pb
9786167477220
$ 15.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242433
--------------------------------------------------------------------------------------หน่วยรบพิเศษ Z: กองกําลังที2 3 ราชันแห่งขุมน / จืZอหลัน
ประเทศไทย: S.N., 2016
219 p.; pb
9786167477237
$ 15.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242434
------------------------------------------------------------------------------------------------เกมรักจารชน / จิZงสุ่ ยเปี ยน
ประเทศไทย: รี ววิ โรคอ้วน, 2016
254 p.; pb
9786167477244
$ 17.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242435
-------------------------------------------------------------------------------------------------MEMORY จําไว้วา่ รักกัน / MAY -TWIN
ประเทศไทย: S.N., 2016
264 p.; pb
9786167477251
$ 17.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242436
------------------------------------------------------------------------------------------------จ้าวหัวใจมาร / คันธมาลี
ประเทศไทย: S.N., 2016
392 p.; pb
9786167582757
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242438
----------------------------------------------------------------------------------------

เจ้าพ่อลวงเล่ห์: ซีรีส์ชุดเจ้าพ่อนักรัก / อรุ ณรัมภา
ประเทศไทย: S.N., 2016
240 p.; pb
9786167582764
$ 15.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242440
--------------------------------------------------------------------------------------โซ่รักดวงใจซาตาน ซีรีส์ชุดเจ้าสาวของซาตาน = Satan's favorite chain Series Bride of Satan. / วโรนิกา =
Veronica.
ประเทศไทย: Sǣnrak, 2016
351 p.; pb
9786167582771
$ 23.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224168
----------------------------------------------------------------------------------------------จําแลงรักมาเฟี ย / แพรวโพยม
ประเทศไทย: S.N., 2016
400 p.; pb
9786167582788
$ 20.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242441
---------------------------------------------------------------------------------------------------ฤทธิSรักคนเถื2อน / ออลีนซ์
ประเทศไทย: S.N., 2016
376 p.; pb
9786167582795
$ 19.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242442
------------------------------------------------------------------------------------------------ซาตานพ่ายฤทธิSรัก: ซีรีส์ชุดเจ้าสาวของซาตาน / วโรนิกา
ประเทศไทย: S.N., 2016
312 p.; pb
9786167582801
$ 17.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242443
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ต้องรักนายเหมืองร้าย: ซีรีส์ชุดบุรุษร้ายแสนรัก / มัสลิน
ประเทศไทย: Sǣn Rak, 2016
280 p.; pb
9786167582818
$ 16.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234043
-------------------------------------------------------------------------------------------เล่ห์ววิ าห์มาเฟี ย / ลฎาภา
ประเทศไทย: S.N., 2016
392 p.; pb
9786167587493
$ 20.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242444
---------------------------------------------------------------------------------------------หัวใจในมือมาร: ซีรีส์ชุดดวงใจบัญชารัก / สิ นา
ประเทศไทย: S.N., 2016
392 p.; pb
9786167587509
$ 20.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242445
-------------------------------------------------------------------------------------------ทัณฑ์พนั ธนาการ / ซันศิราห์
ประเทศไทย: S.N., 2016
336 p.; pb
9786167587523
$ 18.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242446
---------------------------------------------------------------------------------------------ที2รักที2ปรารถนา / เพียงดารา
ประเทศไทย: Lai ʻǬp Lœ̄ p, 2016
440 p.; pb
9786167587547
$ 22.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242447
-----------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศิตรักจอมบงการ = Dictator's decree / พิรฏา = Pir July
ประเทศไทย: light of Love Books, 2016
400 p.; pb
9786167587585
$ 26.58
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224167
----------------------------------------------------------------------------------------------รักบาดใจจอมพญามาร / ศุภมาลย์
ประเทศไทย: ไลต์ ออฟ เลิฟ, 2016
296 p.; pb
9786167587592
$ 16.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242449
----------------------------------------------------------------------------------------------มหาเศรษฐียอดเสน่หา: ซี รีส์ชุด SEXY MILLI / กัณฑ์กนิษฐ์
ประเทศไทย: ไลต์ ออฟ เลิฟ, 2016
328 p.; pb
9786167587608
$ 18.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242450
-------------------------------------------------------------------------------------------รอยทัณฑ์รักเทพบุตรร้อน: ซีรี2ส์ชุดเทพบุตรวา / เมริ ศา
ประเทศไทย: S.N., 2016
376 p.; pb
9786167587615
$ 20.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242452
---------------------------------------------------------------------------------------------มาเฟี ยร้าย: ซีรี2ส์ชุด THE DARK OF MAFIA / กัณฑ์กนิษฐ์
ประเทศไทย: ไลต์ ออฟ เลิฟ โนเวล, 2016
296 p.; pb
9786167587622
$ 17.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242466
---------------------------------------------------------------------------------------

เทพบุตรร้ายบงการรัก: ซีรี2ส์ชุดเทพบุตรวาเลน / สิ นา
ประเทศไทย: S.N., 2016
400 p.; pb
9786167587639
$ 22.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242468
----------------------------------------------------------------------------------------กับดักรักเพลย์บอยร้าย / จันทร์กลั ยา
ประเทศไทย: S.N., 2016
368 p.;
9786167587646
$ 20.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234048
-------------------------------------------------------------------------------------------ต้องฤทธิSจอมมาร: ซีรี2ยช์ ุด ต้องรัก / แต้มจันทร์
ประเทศไทย: S.N., 2016
376 p.; pb
9786167587653
$ 20.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234049
----------------------------------------------------------------------------------------เทพบุตรร้ายประกาศรัก / นศามณี
ประเทศไทย: S.N., 2016
384 p.; pb
9786167587660
$ 21.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234051
------------------------------------------------------------------------------------------------มาเฟี ยร้ายจํานนรัก / ณ ลดา
ประเทศไทย: S.N., 2016
248 p.; pb
9786167587677
$ 16.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234053
-----------------------------------------------------------------------------------------------

กสะท้านทรวงเพลย์บอย: ซีรีส์ชุดรักสะท้านใ / พรรณารา
ประเทศไทย: แสงแห่งความรัก, 2016
344p.; 145 x 210 mm. pb
9786167587714
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237820
---------------------------------------------------------------------------------------------หวานใจนายหัวเถื2อน: ซีรีส์ชุดหวานใจจอมเถื2อ / พรรณารา
ประเทศไทย: S.N., 2016
327 p.; pb
9786167650531
$ 18.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242474
-------------------------------------------------------------------------------------------หวานใจมาเฟี ยเถื2อน: ซี รีส์ชุด หวานใจจอมเถื2อ / อรอร
ประเทศไทย: S.N., 2016
320 p.; pb
9786167650548
$ 18.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242476
------------------------------------------------------------------------------------------พันธนาการรักจอมพยศ: ซี2รีส์ชุดดวงใจพยศรัก / อัยย์ญาดา
ประเทศไทย: S.N., 2016
400 p.; pb
9786167650555
$ 21.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242479
----------------------------------------------------------------------------------------------ต้องฤทธิSเซอร์ไพรส์ร้อน = Surprise might be hot / แต้มจันทร์ = Trey Monday
ประเทศไทย: light of Love Books, 2016
376 p.; pb
9786167650579
$ 24.92
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224166
---------------------------------------------------------------------------------------------

เล่ห์รักแสนเสน่หา / เกณิ กา
ประเทศไทย: S.N., 2016
368 p.; pb
9786167650593
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242483
------------------------------------------------------------------------------------------ฤทธิSร้ายแสนรัก / จงรัก
ประเทศไทย: S.N., 2016
304 p.; pb
9786167650609
$ 18.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242484
------------------------------------------------------------------------------------------แผนร้ายช่วงชิงรัก: ซีรี2ส์ชุดหวามรักสุ ดรอยทร / กานต์มณี
ประเทศไทย: S.N., 2016
336 p.; pb
9786167650623
$ 19.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242486
--------------------------------------------------------------------------------------กลเล่ห์เสน่ห์ร้าย: ซีรี2ส์ชุดยอดรักเจ้าเสน่ห์ / เกณิ กา
ประเทศไทย: S.N., 2016
312 p.; pb
9786167650630
$ 18.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234055
-----------------------------------------------------------------------------------------พ่ายรักกลลวงใจ: ซีรีส์ชุดพ่ายรักยอดดวงใจ / พิจกั ขณา
ประเทศไทย: S.N., 2016
307 p.; pb
9786167650647
$ 18.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234056
-----------------------------------------------------------------------------------------

สยบรักทัณฑ์หวั ใจ: ซีรี2ยช์ ุดมาเชรี ยอดรัก / อัยย์ญาดา
ประเทศไทย: แสงแห่งความรัก, 2016
400 p.; pb
9786167650678
$ 22.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237822
---------------------------------------------------------------------------------------อุม้ หัวใจมาเฟี ย: ซีรี2ส์ชุดมาเฟี ยเล่ห์ร้าย / เกณิ กา
ประเทศไทย: S.N., 2016
408 p.; pb
9786167713311
$ 21.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242488
---------------------------------------------------------------------------------------ประกาศิตรักจอมวายร้าย: ซีรี2ส์ชุดประกาศิตรัก / พิรฏา
ประเทศไทย: S.N., 2016
456 p.; PB
9786167713328
$ 23.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234062
---------------------------------------------------------------------------------------------สามีเจ้าหัวใจ: ซีรี2ส์ชุด วิวาห์หวนรัก / รวีดารา
ประเทศไทย: S.N., 2016
312 p.; pb
9786167713335
$ 18.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234064
--------------------------------------------------------------------------------------------เสน่ห์รักราชันย์: ซีรี2ส์ชุดราชันย์เจ้าเสน่ห์ / ตองหนึ2ง
ประเทศไทย: แสงแห่งความรัก, 2016
328p.; 145 x 210 mm. pb
9786167713359
$ 19.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237825
----------------------------------------------------------------------------------------------

เจ้าพ่อลวงเสน่หา: ซีรีส์ชุดเจ้าพ่อนักรัก / มะนะปริ ยา
ประเทศไทย: S.N., 2016
254 p.; pb
9786167715759
$ 15.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242493
---------------------------------------------------------------------------------------------วิวาห์หอมรัก (วิวาห์อสู ร) / วาระวารี
ประเทศไทย: S.N., 2016
464 p.; pb
9786167715766
$ 22.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242494
------------------------------------------------------------------------------------------มนตร์ววิ าห์ / บุญลากุล
ประเทศไทย: S.N., 2016
Pb.
9786167715780
$ 17.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242495
------------------------------------------------------------------------------------------หวานกว่ารัก: ซีรี2ส์ชุด หอมรัก / วาระวารี
ประเทศไทย: S.N., 2016
304 p.; Pb
9786167715797
$ 17.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234067
----------------------------------------------------------------------------------------ใจแฝงรัก / ตองหนึ2ง
ประเทศไทย: ฉันเขียน, 2016
312p.; 145 x 210 mm. pb
9786167715827
$ 17.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237828
------------------------------------------------------------------------------------------

ผลิใบรัก / แจมจันทร์
ประเทศไทย: ฉันเขียน, 2016
344p.; 145 x 210 mm. pb
9786167715834
$ 19.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237829
-----------------------------------------------------------------------------------------กามเทพตัZงไข่ / ณัฐณรา
ประเทศไทย: S.N., 2016
336 p.; pb
9786167715841
$ 18.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242501
----------------------------------------------------------------------------------------เพชรรากษส: ชุดนวหิ มพานต์ / อลินา
ประเทศไทย: Lūkʻangun, 2016
386 p.; pb
9786167727134
$ 20.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242502
-----------------------------------------------------------------------------------------เอกเทพ: ชุดนวหิ มพานต์ / อลินา
ประเทศไทย: องุ่น, 2016
489p.; 130 x 185 mm. pb
9786167727141
$ 25.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237830
------------------------------------------------------------------------------------------สาบนรสิ งห์ เล่ม 1-2 / จินตวีร์ วิวธั น์
ประเทศไทย: บํารุ งสาส์น, 2016
952 p.; pb
9786167735542
$ 46.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242505
---------------------------------------------------------------------------------------------------

แทบหัตถ์เทวี / จินตวีร์ วิวธั น์
ประเทศไทย: กรู๊ ฟ พับลิชชิ2ง, 2016
112 p.; pb
9786167735559
$ 8.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242507
------------------------------------------------------------------------------------------ปริ ศนามาเลศ คดีที2 1 ตอน ทะเลราตรี / พงศกร
ประเทศไทย: กรู๊ ฟ พับลิชชิ2ง, 2016
224 p.; pb
9786167735566
$ 13.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242509
-------------------------------------------------------------------------------------------ปริ ศนามาเลศ คดีที2 2 ตอน มาลีสีเลือด / พงศกร
ประเทศไทย: S.N., 2016
247 p.; pb
9786167735573
$ 14.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242513
--------------------------------------------------------------------------------------------ปริ ศนามาเลศ คดีที2 3 ตอน เคหาสน์เชือดใจ / พงศกร
ประเทศไทย: S.N., 2016
247 p.; pb
9786167735580
$ 15.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242516
-----------------------------------------------------------------------------------------หนึ2งเดียวในความทรงจํา / พราวพุธ
ประเทศไทย: Samnakphim Krūp, 2016
384 p.; pb
9786167735597
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242517
----------------------------------------------------------------------------------------

วิฬาร์สีเลือด / ปองวุฒิ
ประเทศไทย: S.N., 2016
608 p.; pb
9786167735603
$ 30.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242518
--------------------------------------------------------------------------------------------ปริ ศนามาเลศ คดีที2 4 ตอน ปมไหมมรณะ / พงศกร
ประเทศไทย: กรู๊ ฟ พับลิชชิ2ง, 2016
175 p.; pb
9786167735610
$ 12.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242522
------------------------------------------------------------------------------------------อลวนกลรัก = Love's chaos / นํZาน่าน = territorial waters
ประเทศไทย: Groove Feel Good, 2016
420 p.; pb
9786167735627
$ 26.67
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224163
-------------------------------------------------------------------------------------------ปริ ศนามาเลศ คดีที2 5 ตอน คีตสังหาร / พงศกร
ประเทศไทย: กรู๊ ฟ พับลิชชิ2ง, 2016
231 p.; pb
9786167735634
$ 14.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242533
----------------------------------------------------------------------------------------ปริ ศนามาเลศ คดีที2 6 ตอน ประภาคารอาถรรพ / พงศกร
ประเทศไทย: กรู๊ ฟ พับลิชชิ2ง, 2016
240 p.; pb
9786167735641
$ 14.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242536
----------------------------------------------------------------------------------------

แม่ยก = mother / วัตตรา = Watson brand
ประเทศไทย: Groove Feel Good, 2016
393 p.; pb
9786167735665
$ 25.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224162
----------------------------------------------------------------------------------------ตุก๊ ตาไขลาน = wind up dolls / ปิ2 นลดา = Lada Pin
ประเทศไทย: Groove Feel Good, 2016
370 p.; pb
9786167735672
$ 24.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=224161
-----------------------------------------------------------------------------------------เพลิงนรี / อินตรา
ประเทศไทย : รวมสาส์น, 2016
9789749557679
$ 20.75
http://www.marymartin.com/web?pid=242273
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ดาวแข่งเดือน (ปอนด์ / วลัย นวาระ
ประเทศไทย : S.N., 2016
9789748460345
$ 8.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234119
--------------------------------------------------------------------------------------------------------เจ้าจันท์ผมหอม :นิราศพระธาตุอินทร์แขวน (น / มาลา คําจันทร์
ประเทศไทย : เคล็ดไทย, 2016
9789743158865
$ 8.00
http://www.marymartin.com/web?pid=242274
--------------------------------------------------------------------------------------------------------เล่าเรื2 องผีลา้ นนา / มาลา คําจันทร์
ประเทศไทย : S.N., 2016
287 p.,pb ,pb
9789743158834
$ 15.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234117
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

เก้าอีZขาวในห้องแดง / สุ วรรณี สุ คนธ
ประเทศไทย : ศิลปาคารบรรณาธิการ, 2016
577p.,pb
9789742557751
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237883
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ลายแทงแจ้งรัก / พัดชา
ประเทศไทย : ศิลปาคารบรรณาธิการ, 2016
597p.,pb
9789742557744
$ 24.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237882
--------------------------------------------------------------------------------------------------------คนเริ งเมือง = The exuberant city / สุ วรรณี สุ คนธา = Suwannee Sukhontha.
ประเทศไทย : Shilpa editor Carmi, 2016
9789742557737
$ 30.83
http://www.marymartin.com/web?pid=224135
--------------------------------------------------------------------------------------------------------นายทุนลุน้ รัก = Capitalists love to win / พัดชา = melody
ประเทศไทย : Shilpa editor Carmi, 2016
9789742557720
$ 29.17
http://www.marymartin.com/web?pid=224136
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ฟ้าสางที2ดคั กา / โสภาค สุ วรรณ
ประเทศไทย : S.N., 2016
807 p.,pb
9789742557188
$ 23.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234114
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ไร้เสน่หา (เพื2องานจามจุรีบุค๊ ส์แฟร์) / ว.วินิจฉัยกุล
ประเทศไทย : S.N., 2016
342 p.,pb
9789742535599
$ 14.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234113
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

สาวสองวิญญาณ / แก้วเก้า
ประเทศไทย : S.N., 2016
336 p.,pb
9789742535575
$ 16.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234112
--------------------------------------------------------------------------------------------------------นิรมิต (เพื2องานจามจุรีบุค๊ ส์แฟร์) / แก้วเก้า
ประเทศไทย : S.N., 2016
673 p.,pb
9789742535568
$ 29.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234110
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ละครคน (เพื2องานจามจุรีบุค๊ ส์แฟร์) / ว.วินิจฉัยกุล
ประเทศไทย : ดีที2สุด ซืZอ หนังสื อ, 2016
9789742535452
$ 22.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242283
--------------------------------------------------------------------------------------------------------เส้นไหมสี เงิน / ว. วินิจฉัยกุล
ประเทศไทย : เพื2อนดี, 2016
603 p.,pb
9789742535445
$ 25.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242285
--------------------------------------------------------------------------------------------------------เงาพราย / แก้วเก้า
ประเทศไทย : S.N., 2016
454 p.,pb
9789742535438
$ 22.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242287
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

เจ้าบ้าน เจ้าเรื อน / แก้วเก้า
ประเทศไทย : เพื2อนดี, 2016
715 p.,pb
9789742535384
$ 32.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242289
--------------------------------------------------------------------------------------------------------โสดสโมสร / ว.วินิจฉัยกุล
ประเทศไทย : เพื2อนดี, 2016
402 p.,pb
9789742535254
$ 18.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242290
--------------------------------------------------------------------------------------------------------บ้านพิลึก / ว. วินิจฉัยกุล
ประเทศไทย : S.N., 2016
80 p.,pb
9789742535216
$ 5.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242291
--------------------------------------------------------------------------------------------------------บทเพลงแห่งคิมหันต์ / ว. วินิจฉัยกุล
ประเทศไทย : S.N., 2016
217 p.,pb
9789742535193
$ 15.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242292
--------------------------------------------------------------------------------------------------------มาลัยลายคราม / ว. วินิจฉัยกุล
ประเทศไทย : ทรี บีส์, 2016
659 p.,pb
9789742535186
$ 30.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242293
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

เพชรกลางไฟ / ว.วินิจฉัยกุล,
ประเทศไทย : S.N., 2016
9789742535179
$ 23.50
http://www.marymartin.com/web?pid=226523
--------------------------------------------------------------------------------------------------------กิ2งมัลลิกา (เพื2อขายงานจามจุรีบุค๊ แฟร์) / กฤษณา อโศกสิ น
ประเทศไทย : เพื2อนดี, 2016
9789742535087
$ 15.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242294
--------------------------------------------------------------------------------------------------------เรื อนมยุรา / แก้ วเก้ า
ประเทศไทย : ดีที2สุด ซืZอ หนังสื อ, 2016
759 p.,pb
9789742535056
$ 31.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242298
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ลมหายใจแห่งดวงดาว (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสื อนวนิยาย (สพฐ.) ปี 2559)= Breath of Stars (honorable mention
among novels (OBEC). Year 2559). / เข็มพลอย = gemstones needle
ประเทศไทย : S.N., 2016
9789742535032
$ 27.08
http://www.marymartin.com/web?pid=224137
--------------------------------------------------------------------------------------------------------วิมานมะพร้ าว / แก้ วเก้ า
ประเทศไทย : S.N., 2016
400 p.,pb
9789742534813
$ 18.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242301
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามลมปลิว / ว.วินิจฉัยกุล
ประเทศไทย : เพื2อนดี, 2016
400 p.,pb
9789742534806
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242303
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ริ มหน้าต่างกระจก (เพื2องานจามจุรีบุค๊ ส์แฟร์) / กฤษณา อโศกสิ น
ประเทศไทย : เพื2อนดี, 2016
9789742532710
$ 10.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242304
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ปี กทอง / กฤษณา อโศกสิ น
ประเทศไทย : S.N., 2016
607 p.,pb
9789742531744
$ 21.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234102
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ป่ ากามเทพ (เพื2องานจามจุรีบุค๊ ส์แฟร์) / กฤษณา อโศกสิ น
ประเทศไทย : เพื2อนดี, 2016
9789742531171
$ 23.00
http://www.marymartin.com/web?pid=242306
--------------------------------------------------------------------------------------------------------เลศอรุ ณ :ซีรี2ส์ชุดเรื2 องรักสามเวลา / พินธุนาถ
ประเทศไทย : S.N., 2016
294 p.,pb
9789742283193
$ 19.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234101
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ชาติพยัคฆ์ / ณพุทธ สุ ศรี ฯ และคณ
ประเทศไทย : โพสต์บุก๊ ส์, 2016
577 p.,pb
9789742283032
$ 26.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242308
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดอกไม้ใต้เมฆ / สิ ริพิรี
ประเทศไทย : โพสต์บุก๊ ส์, 2016
312 p.,pb
9789742282936
$ 16.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242309
--------------------------------------------------------------------------------------------------------นาคี / ตรี อภิรุม
ประเทศไทย : โพสต์บุก๊ ส์, 2016
570 p.,pb
9789742282790
$ 33.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242310
--------------------------------------------------------------------------------------------------------แม่สื2อจอมยุง่ หัวใจ / กรุ ง ญ. ฉัตร
ประเทศไทย : S.N., 2016
400 p.,pb
9789742052874
$ 10.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242312
--------------------------------------------------------------------------------------------------------พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแม / วีรพร นิติประภา
ประเทศไทย : S.N., 2016
421p.,pb
9789740215233
$ 22.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237881
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ชีวติ ของประเทศ เล่ม 1-2 / วิษณุ เครื องาม
ประเทศไทย: เดอะเนชัน2 , 2016
9789740215141
1000p.,pb
$46.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237880
--------------------------------------------------------------------------------

ชายผูเ้ ขียนหนังสื อได้ไม่เกินเจ็ดหน้า = The man who wrote the book for no more than / พิชา รัตนานคร = Picha
Rattana Nakorn.
ประเทศไทย: Publisher resolution, 2016
9789740214649
$15.00
http://www.marymartin.com/web?pid=224139
-------------------------------------------------------------------------------สารวัตรเถื2อน / วสิ ษฐ เดชกุญชร
ประเทศไทย: The Nation, 2016
9789740214588
$20.00
http://www.marymartin.com/web?pid=224140
-------------------------------------------------------------------------------เบีZยล่าง (เพื2อขายงานจามจุรีบุค๊ ส์แฟร์ 8) / วสิ ษฐ เดชกุญชร
ประเทศไทย: มติชน, 2016
896 p.,pb
9789740205869
$30.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242418
-------------------------------------------------------------------------------สารวัตรใหญ่ / วสิ ษฐ เดชกุญชร
ประเทศไทย: มติชน, 2016
692 p.,pb
9789740205432
$25.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242419
-------------------------------------------------------------------------------สายใยรักจิZงจอกพันปี / กิสึเนะ
ประเทศไทย: ดอกไม้ไฟ, 2016
333p.,pb
9786169274025
$17.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237879
--------------------------------------------------------------------------------

เงาแค้นสลักรัก / หมิ2นเอ๋ อร์
ประเทศไทย: ดอกไม้ไฟ, 2016
190p.,pb
9786169274018
$ 17.30
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237878
-------------------------------------------------------------------------------พืชไม้ดอกขนาดใหญ่ / ลม
ประเทศไทย: ดอกไม้ไฟ, 2016
315p.,pb
9786169274001
$ 17.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237877
-------------------------------------------------------------------------------โจรปล้นฟ้า / สกุล บุณยทัต
ประเทศไทย: ArtyHOUSE, 2016
117p.,pb
9786169246954
$8.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237876
-------------------------------------------------------------------------------รักสลักเงา / ภัสรสา
ประเทศไทย: วลีอนุรักษ์, 2016
404p.,pb
9786169237341
$ 20.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237875
-------------------------------------------------------------------------------เกมกุญชร / ภัสรสา
ประเทศไทย: S.N., 2016
419 p.,pb
9786169237334
$ 21.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242420
--------------------------------------------------------------------------------

จนกว่าจะรักกัน / คณิ ศร์นิชา
ประเทศไทย: S.N., 2016
339p.,pb; 145 x 210 mm.
9786169214397
$19.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237874
-------------------------------------------------------------------------------หัวใจตีตรา / จรสจันทร์
ประเทศไทย: S.N., 2016
368 p.,pb
9786169214380
$19.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242421
-------------------------------------------------------------------------------ปรารถนาสุ ดหัวใจ / โม พิมพ์พลอย
ประเทศไทย: S.N., 2016
540 p.,pb
9786169214328
$23.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242423
-------------------------------------------------------------------------------สามีจอมบัญชารัก / เทเรน่า
ประเทศไทย: ไอซิส, 2016
320 p.,pb
9786169212874
$17.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242424
-------------------------------------------------------------------------------SOTUS พี2วา้ กตัวร้ายกับนายปี หนึ2ง / BITTERSWEET
ประเทศไทย: บู, 2016
429 p.,pb
9786169201519
$29.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242427
--------------------------------------------------------------------------------

โรงเรี ยนนีZที2ฉนั ตาย = MYSTERIOUS SCHOOL / ปลายฝน = the rain
ประเทศไทย: always publishing, 2016
9786169182948
$18.50
http://www.marymartin.com/web?pid=224142
-------------------------------------------------------------------------------THE GOAT'S HOWLING เดอะ โกตส์ ฮาวล / LINGBAHH
ประเทศไทย: บู, 2016
446 p.,pb
9786169169192
$29.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242429
-------------------------------------------------------------------------------ลิขิตรักจากนรก / VIOLET RAIN
ประเทศไทย: บู, 2016
335 p.,pb
9786169169109
$24.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242430
-------------------------------------------------------------------------------รักนีZลิZนกับฟัน / DEZAIR
ประเทศไทย: บู, 2016
325 p.,pb
9786169121954
$17.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242431
-------------------------------------------------------------------------------คลื2นทราย สายลมรัก / ฟี ลิปดา
ประเทศไทย: คาร์เดียพับลิชชิ2ง, 2016
645 p.,pb
9786169101666
$30.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242432
--------------------------------------------------------------------------------

เสื อเพลินกรง (รางวัลชนะเลิศประเภทนวนิยาย เซเว่นบุค๊ อวอร์ด ครัZงที2 7 ปี 2553)= Tigers joyously cage (Prizewinning novel. Seven Book Award for the seventh year in 2553). / ผาด พาสิ กรณ์ = Korn's lead
geneticist.
ประเทศไทย: Ganesh Buri, 2016
9786169084679
$37.50
http://www.marymartin.com/web?pid=224144
-------------------------------------------------------------------------------ไฟรักมาเฟี ยร้าย / กันเกรา
ประเทศไทย: โรแมนติค พับลิชชิ2ง, 2016
410 p.,pb
9786168065198
$23.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242437
-------------------------------------------------------------------------------ใจเกีZยวรัก / กระดาษทรายแก้ว
ประเทศไทย: S.N., 2016
320 p.,pb
9786168065020
$20.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234100
-------------------------------------------------------------------------------สุ ดสวาทคาสโนวา / ปัณฑารี ย ์
ประเทศไทย: ไลต์ออฟเลิฟ, 2016
384 p.,pb
9786168030165
$21.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242439
-------------------------------------------------------------------------------รักร้าย :ซีรีส์ชุดเพลย์บอยเจ้าเสน่ห์ / กัณฑ์กนิษฐ์
ประเทศไทย: แสงแห่งความรัก, 2016
296p.,pb; 145 x 210 mm.
9786168030158
$17.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237871
--------------------------------------------------------------------------------

รักร้อน :ซีรีส์ชุดเพลย์บอยเจ้าเสน่ห์ / กัณฑ์กนิษฐ์
ประเทศไทย: แสงแห่งความรัก, 2016
296p.,pb; 145 x 210 mm.
9786168030141
$17.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237870
-------------------------------------------------------------------------------ชีวติ ของประเทศ เล่ม 1-2 / วิษณุ เครื องาม
ประเทศไทย: เดอะเนชัน2 , 2016
1000p.,pb
9789740215141
$ 46.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237868
-------------------------------------------------------------------------------รักแรง :ซีรีส์ชุดเพลย์บอยเจ้าเสน่ห์ / กัณฑ์กนิษฐ์
ประเทศไทย: แสงแห่งความรัก, 2016
296p.,pb; 145 x 210 mm.
9786168030110
$ 17.30
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237867
-------------------------------------------------------------------------------เริ งปรารถนา / โม พิมพ์พลอย
ประเทศไทย: ชโลธรหนังสื อ, 2016
232p.,pb; 145 x 210 mm.
9786168025253
$14.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237865
-------------------------------------------------------------------------------คุณนายสายลับ / ชลาลัย
ประเทศไทย: S.N., 2016
350p.,pb; 145 x 210 mm.
9786168025154
$19.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237864
--------------------------------------------------------------------------------

นางฟ้าเปืZ อนฝุ่ น / ปี ย์วรา
ประเทศไทย: S.N., 2016
364p.,pb; 145 x 210 mm.
9786168025130
$19.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237863
-------------------------------------------------------------------------------ดวงใจวาคิม / จรสจันทร์
ประเทศไทย: S.N., 2016
232p.,pb; 145 x 210 mm.
9786168025109
$15.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237862
-------------------------------------------------------------------------------พรานล่าเนืZอ / จักรา
ประเทศไทย: S.N., 2016
392p.,pb; 145 x 210 mm.
9786168025079
$19.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237861
-------------------------------------------------------------------------------พายุร้ายสายน้าผึZง / บุษบาพาฝัน
ประเทศไทย: S.N., 2016
462p.,pb; 145 x 210 mm.
9786168025062
$ 21.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237860
-------------------------------------------------------------------------------คือดวงดาวของหัวใจ / ขวัญปัฐน์ (ป.ศิลา)
ประเทศไทย: S.N., 2016
523p.,pb; 145 x 210 mm.
9786168025055
$23.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237859
--------------------------------------------------------------------------------

กุหลาบนอกแจกัน / ลินิน
ประเทศไทย: S.N., 2016
362p.,pb; 145 x 210 mm.
9786168025048
$19.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237858
-------------------------------------------------------------------------------แสนร้ายพ่ายรัก / ระฆังเงิน
ประเทศไทย: S.N., 2016
348p.,pb; 145 x 210 mm.
9786168025024
$19.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237857
-------------------------------------------------------------------------------ชายิกาของซาตาน :ซีรีส์ชุดดวงใจปรารถนา / สุ ธาสิ นี
ประเทศไทย: S.N., 2016
378p.,pb
9786168025000
$19.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237856
-------------------------------------------------------------------------------กรี ฑาทัพพ่ายหัวใจ :ซีรี2ส์เล่ห์ลวงบ่วงมายา / รุ ้งจันทรา
ประเทศไทย: แสงแห่งความรัก, 2016
440p.,pb
9786168014226
$23.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237855
-------------------------------------------------------------------------------เมียเถื2อนจอมเผด็จการ :ซีรี2ส์ชุดมาเฟี ยแบดบอ / ธัญวลัย
ประเทศไทย: แสงแห่งความรัก , 2016
320p.,pb;
9786168014196
$19.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237852
--------------------------------------------------------------------------------

เบลอ (เบลอ) / HUSKYHUND (ฮัสก
ประเทศไทย: S.N., 2016
624p.,pb;
9786167981437
$26.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237851
-------------------------------------------------------------------------------ในคืนหนาว แสงดาวยังอุ่น :ชุด หัวใจเดินทาง / ศตรัศมิS
ประเทศไทย: รัก, 2016
420p.,pb;
9786167981406
$22.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237850
-------------------------------------------------------------------------------120 วัน ฉันรักเธอ / ญจนารถ
ประเทศไทย:คําต่อคํา, 2016
336p.,pb;
9786167981390
$20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237849
-------------------------------------------------------------------------------คือเธอในหัวใจ :ชุด จนกว่าคุณเสรี / หมอตุด๊
ประเทศไทย: S.N., 2016
464p.,pb;
9786167981383
$22.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237848
-------------------------------------------------------------------------------กล้ารบ...พบรัก :ชุดหัวใจเดินทาง / ดาริ ยา
ประเทศไทย: ที2รัก, 2016
352 p.,pb
9786167981369
$20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242451
--------------------------------------------------------------------------------

ครัZงหนึ2ง ณ ครึ2 งฟ้า :ชุด หัวใจเดินทาง / ลัลลาบาย
ประเทศไทย: ที2รัก, 2016
392 p.,pb
9786167981260
$22.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242453
-------------------------------------------------------------------------------เมื2อลมรักไหว :ชุดหัวใจเดินทาง / อุธิยา
ประเทศไทย: ที2รัก, 2016
484 p.,pb
9786167981253
$24.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242460
-------------------------------------------------------------------------------ที2สุดคือรัก :ชุดคางาวะ...รักพาไป / ปราณธร
ประเทศไทย: ที2รัก ในเครื อ, 2016
392 p.,pb
9786167981215
$21.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242462
-------------------------------------------------------------------------------พรหมรัก :ชุด คางาวะ...รักพาไป / ริ ญจน์ธร
ประเทศไทย: ที2รัก ในเครื อ, 2016
408 p.,pb
9786167981208
$22.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242463
-------------------------------------------------------------------------------ฤดูหวานรัก :ชุดคางาวะ...รักพาไป / เชอริ ณ (อิสย่าห์)
ประเทศไทย: ที2รัก ในเครื อ, 2016
488 p.,pb
9786167981192
$22.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242465
--------------------------------------------------------------------------------

หนาวบ่มรัก :ชุด คางาวะ...รักพาไป / อุมาริ การ์
ประเทศไทย: ที2รัก ในเครื อ, 2016
516 p.,pb
9786167981185
$24.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242469
-------------------------------------------------------------------------------ใยกุหลาบ :ชุดรักข้ามฟ้า / ธัญภร
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
471 p.,pb
9786167981154
$22.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242470
-------------------------------------------------------------------------------เอืZอมอโณทัย :ชุดรักข้ามฟ้า / เนวิกา
ประเทศไทย: คําต่อคํา, 2016
616 p.,pb
9786167981147
$26.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242471
-------------------------------------------------------------------------------การล่มสลายของสถาบันครอบครัวที2ความรัก = The collapse of the family that love can not heal. / อรุ ณวดี
อรุ ณมาศ = Arun Arun Wadi mat
ประเทศไทย: Village Surgery Drug , 2016
9786167973166
$33.33
http://www.marymartin.com/web?pid=224146
-------------------------------------------------------------------------------จุมพิตนางบําเรอ / กัณฑ์กนิษฐ์
ประเทศไทย: ไลต์ออฟเลิฟ, 2016
320 p.,pb
9786167947280
$19.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242477
--------------------------------------------------------------------------------

บ่วงรักพยัคฆินทร์: ซีรี2ส์ดวงใจรัก / มณิ นทร
ประเทศไทย: แสงแห่งความรัก, 2016
264p.,pb;
9786167947273
$16.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237847
-------------------------------------------------------------------------------มาเฟี ยฝากรอยรัก / จันทร์กลั ยา
ประเทศไทย: แสงแห่งความรัก, 2016
336p.,pb; 145 x 210 mm.
9786167947266
$19.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237846
-------------------------------------------------------------------------------เถื2อนรักจอมมาร :ซีรีส์ชุดวิมานเถื2อน / สุ นิตย์
ประเทศไทย: แสงแห่งความรัก, 2016
328p.,pb; 145 x 210 mm.
9786167947259
$19.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237845
-------------------------------------------------------------------------------มาเฟี ยร้อน :ซี รีส์ชุด THE DARK OF MAFIA / กัณฑ์กนิษฐ์
ประเทศไทย: S.N., 2016
320 p.,pb
9786167947235
19.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234097
-------------------------------------------------------------------------------เมียรักจอมเจ้าเล่ห์ :ซีรีส์ชุดลิขิตรักมาเฟี ย / กลิกา
ประเทศไทย: S.N., 2016
304 p.,pb
9786167947228
$18.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234096
--------------------------------------------------------------------------------

เอืZอมรักสิ งหราช / มณิ นทร
ประเทศไทย: S.N., 2016
328 p.,pb
9786167947211
$19.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234095
-------------------------------------------------------------------------------ตรวนรักเทพบุตรเถื2อน :ซีรีส์ชุดเทพบุตรวาเลน / เพลงขวัญ
ประเทศไทย: ไลต์ ออฟ เลิฟ, 2016
416 p.,pb
9786167947204
$21.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242478
-------------------------------------------------------------------------------กฎรักอัยการศึก :ซีรีส์ชุดเล่ห์ลวงบ่วงมายา / รุ ้งจันทรา
ประเทศไทย: ไลต์ ออฟ เลิฟ, 2016
376 p.,pb
9786167947198
$20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242480
-------------------------------------------------------------------------------ลิขสิ ทธิSรักมาเฟี ย / ญาสุ มินทร์
ประเทศไทย: ไลต์ออฟเลิฟ, 2016
336 p.,pb
9786167947181
$18.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242481
-------------------------------------------------------------------------------เบีZยพรหมจรรย์ / โรสควอตซ์
ประเทศไทย: ไลต์ออฟเลิฟ, , 2016
376 p.,pb
9786167947174
$20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242487
--------------------------------------------------------------------------------

เสน่หาพยศรัก :ซี2รีส์ชุดดวงใจพยศรัก / อัยย์ญาดา
ประเทศไทย: ไลต์ออฟเลิฟ, 2016
360 p.,pb
9786167947167
$20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242489
-------------------------------------------------------------------------------วิวาห์มหาเศรษฐีจอมสลัดเถื2อน :ซีรี2สชุดภรรย / แก้วชวาลา
ประเทศไทย: ไลต์ออฟเลิฟ, 2016
312 p.,pb
9786167947150
$18.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242490
-------------------------------------------------------------------------------ดวงใจรัญจวน = hearts yearn / รวีดารา = Star Sunday
ประเทศไทย:glass luminaries,2016
9786167947143
$ 29.92
http://www.marymartin.com/web?pid=224148
-------------------------------------------------------------------------------กับดัก / นิคม ชาวเรื อ
ประเทศไทย: บุค๊ สโตน, 2016
295 p.,pb
9786167944173
$13.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242491
-------------------------------------------------------------------------------สุ ดที2รักษ์ เล่ม 1-2 / BITTERSWEET
ประเทศไทย: บ, 2016
555p.,pb; 145 x 210 mm.
9786167936307
$ 38.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237843
--------------------------------------------------------------------------------

69 เล่ม 1-2 / VIOLET RAIN
ประเทศไทย: บ, 2016
592p.,pb; 145 x 210 mm.
9786167936291
$41.30
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237842
-------------------------------------------------------------------------------เจ้าชาย / ชุนภุศ
ประเทศไทย: S.N., 2016
480 p.,pb
9786167936277
$33.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234088
-------------------------------------------------------------------------------7TH (LIAR) GAME VOL.2 / RI-NE
ประเทศไทย: S.N., 2016
404 p.,pb
9786167936260
$ 29.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234085
-------------------------------------------------------------------------------เฮเดส / ชุนภุศ
ประเทศไทย: S.N., 2016
304 p.,pb
9786167936253
$ 22.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234083
-------------------------------------------------------------------------------อริ รัก. / FANLUO
ประเทศไทย: ไทเซย์ บุก๊ ส์, 2016
318 p.,pb
9786167936246
$22.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242492
--------------------------------------------------------------------------------

IN THE GOAT'S SNEAKER: THE GOAT'S / LINGBAHH
ประเทศไทย: บู, 2016
300 p.,pb
9786167936239
$22.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242497
-------------------------------------------------------------------------------KINKY TALES แผนการรัก จับราชา / จืZอหลัน
ประเทศไทย: ไทเซย์ บุก๊ ส์, 2016
200 p.,pb
9786167936222
$15.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242498
-------------------------------------------------------------------------------TAKE A BIKE (เทคอะไบค์) / SALINE91
ประเทศไทย: บู, 2016
299 p.,pb
9786167936215
$ 22.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242499
-------------------------------------------------------------------------------นิทานพันดาว / BACTERIA
ประเทศไทย: S.N., 2016
381 p.,pb
9786167936208
$ 28.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242500
-------------------------------------------------------------------------------CARTA VISA: SHORT NOTES FROM PAR / LINGBAHH
ประเทศไทย : บู, 2016
474 p.,pb
9786167936161
$33.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242503
--------------------------------------------------------------------------------

7TH (LIAR) GAME VOL.1: THE HIBERNA / RI-NE
ประเทศไทย : บู, 2016
344 p.,pb
9786167936147
$25.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242504
-------------------------------------------------------------------------------รามิเรส (RAMIRES) / ชุนภุศ
ประเทศไทย: บู, 2016
361 p.,pb
9786167936130
$26.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242510
-------------------------------------------------------------------------------ด้วยรัก...นิรันกร / FROUND
ประเทศไทย: บู, 2016
314 p.,pb
9786167936086
$23.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242512
-------------------------------------------------------------------------------CARTA VISA ภาค 1 (เล่ม 1-2) / LINGBAHH
ประเทศไทย: บู, 2016
576 p.,pb
9786167936062
$40.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242514
-------------------------------------------------------------------------------CARTA VISA ภาค 1 (เล่ม 1-2) ** / LINGBAHH
ประเทศไทย: บู, 2016
9786167936055
$40.00
http://www.marymartin.com/web?pid=242515
--------------------------------------------------------------------------------

รักนีZ…C.S.I. (CUTE SMART INTELLIGEN / DEZAIR
ประเทศไทย: บู, 2016
367 p..,pb
9786167936048
$26.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242521
-------------------------------------------------------------------------------ฝากรักไว้ใน (อุง้ ) มือเธอ (IN YOUR BARE ( / RI-NE
ประเทศไทย: บู, 2016
442 p..,pb
9786167936031
$32.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242524
-------------------------------------------------------------------------------ทาสรัก. / ชุนภุศ
ประเทศไทย: บู, 2016
414 p .,pb
9786167936024
$30.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242528
-------------------------------------------------------------------------------THE WILLS พินยั กรรมป่ วนรัก / LINGBAHH
ประเทศไทย: บู, 2016
346 p. .,pb
9786167936017
$26.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242529
-------------------------------------------------------------------------------คนไล่ววั / บุหลัน รันตี
ประเทศไทย: S.N., 2016
286 p. .,pb
9786167883489
$14.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234078
--------------------------------------------------------------------------------

เรื2 องเล่าจากป่ าช้า / วัธนา บุญยัง
ประเทศไทย: S.N., 2016
183 p..,pb
9786167883458
$8.75
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234075
-------------------------------------------------------------------------------ป่ าเปลี2ยนสี = Wild Color/ วัธนา บุญยัง = Valley Bank has merit.
ประเทศไทย: book house, 2016
9786167883380
$14.58
http://www.marymartin.com/web?pid=224151
------------------------------------------------------------------------------อุโมงค์ผา่ นภูผา = Tunnel through mountain / วัธนา บุญยัง = Valley Bank has merit.
ประเทศไทย: House Publishers Books, 2016
9786167883366
$16.67
http://www.marymartin.com/web?pid=224152
------------------------------------------------------------------------------ใยเสน่หาโรมัญญิการ์ / วีณาวาทย์
ประเทศไทย: รักการตีพิมพ์, 2016
272p..,pb
9786167865508
$16.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237841
------------------------------------------------------------------------------อุม้ รักเทพบุตร / แพรวโพยม
ประเทศไทย: รักการตีพิมพ์,2016
312p.; 145 x 210 mm. ., pb
9786167865485
$17.30
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237839
------------------------------------------------------------------------------ปรปักษ์รักจอมอสู ร :ซีรี2ส์ชุดรักร้ายจอมมาเฟี ย / ตรี ยมั พวาย
ประเทศไทย: รักการตีพิมพ์, 2016
288p.; 145 x 210 mm. ., pb
9786167865461
$16.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237835
-------------------------------------------------------------------------------

จูบรักพญามาร: ซีรี2ส์ชุดรักร้ายจอมมาเฟี ย / พุดนํZาบุษย์
ประเทศไทย: รักการตีพิมพ์, 2016
312p.; 145 x 210 mm.., pb
9786167865447
$17.30
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237833
------------------------------------------------------------------------------สี หราชล่ารัก :ซีรี2ส์ชุด หวานใจจอมพยัคฆ์ / ยามาระตี
ประเทศไทย : S.N.,2016
320 p. ., pb
9786167865423
$18.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=234069
------------------------------------------------------------------------------ปราบหัวใจพญามาร :ซีรี2ส์ชุดกําราบรัก / ตรี ยมั พวาย
ประเทศไทย : แสนรัก พับลิชชิ2ง, 2016
440 p.,pb
9786167865416
$ 22.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242530
--------------------------------------------------------------------------------------------------------แกล้งรักเทพบุตรร้าย = Pretend evil angelb / วริ นทร์นารี = Varin seminary
ประเทศไทย : S.N., 2016
9786167865409
$ 24.08
http://www.marymartin.com/web?pid=224154
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ปล้นหัวใจอสู ร :ซีรี2ส์ชุดดวงใจอสู ร / พรรณกาญจน์
ประเทศไทย : แสนรัก, 2016
400 p.,pb
9786167865386
$ 20.60
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242534
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

มารยารักมาเฟี ย :ซีรีส์ชุดมารยาร้ายพ่ายรัก / มัสลิน
ประเทศไทย : แสนรัก, 2016
320 p.,pb
9786167865379
$ 20.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242535
--------------------------------------------------------------------------------------------------------มารร้ายซ่อนใจรัก :ซีรีส์ชุดยอดรักจอมมาร / ธีรตี
ประเทศไทย : แสนรัก พับลิชชิ2ง, 2016
360 p.,pb
9786167865362
$ 19.25
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242539
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ระบํามยุรา / ชญาน์พิมพ์
ประเทศไทย : จุดห้องสมุด, 2016
412p.; 145 x 210 mm.,pb
9786167856490
$ 21.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237832
--------------------------------------------------------------------------------------------------------คีตาบุหรง / ชญาน์พิมพ์
ประเทศไทย : จุดห้องสมุด, 2016
336p.; 145 x 210 mm.,pb
9786167856483
$ 17.50
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=237831
--------------------------------------------------------------------------------------------------------อ่านหนังสื อเล่มนีZเถอะ.. ที2รัก (รางวัลชมเชยประเภทบันเทิงคดี งานสัปดาห์หนังสื อแห่ชาติ '40)= Read this book, my dear. /
ไพลิน รุ ้งรัตน์ = Sapphire Rungrat
ประเทศไทย : SHARP THAI CO., LTD. , 2016
9786167787213
$ 15.00
http://www.marymartin.com/web?pid=224157
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายโลหิ ต / โสภาค สุ วรรณ
ประเทศไทย : คลังวิทยา, 2016
964 p.,pb
9786167769080
$ 30.00
Novel
http://www.marymartin.com/web?pid=242543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------โกบี = Gobi / โสภาค สุ วรรณ = SOPA Suwan
ประเทศไทย : Archives of Dermatology, 2016
9786167769073
$ 31.67
http://www.marymartin.com/web?pid=224158
--------------------------------------------------------------------------------------------------------สายโลหิ ต ** / โสภาค สุ วรรณb
ประเทศไทย : คลังวิทยา, 2016
9786167769066
$ 30.00
http://www.marymartin.com/web?pid=242545
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

