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"J'^^FJ^75 ^!^JVi^^^^ ^^ ^l P^TClilj^^ ^f

iCP.i1 /i^L^^li'^ ĴI ^fl ^J'l ii'ii ^lJ    ^ t-^V^"^ .̂ iO^l^SV- ur.ci ^j>i^PM te'I'CEn ^l^^^J
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utHl-^^iinw 2,000 anuinvi irmly 3

^i 2,000 a'nuuTnn^u^uini9^raa^



tiiTii ^^iii^u'lFi^>ini5Bisi^at.a^aofla1'BiHiiiuuifl''uiJia'Ji L^laufvn^aBn

sj shs^aiatjjius^iJieijai'waaaef^iia'i laua^imnfiui^ 316 airnnw t

iJuil5^inEa'tii"lB?uBiifl'B5iii 372 aiuuiM iiinlilflaE^hBei^^ci ^Baisn^aa

"ivJ^iiiu il^jiieiifhiii^rii^atj 3.7 m^ubu glsfflniJsl<ii!
(biu.) aitfrsii^n 1 uawau m nvlw. ^isn-jfi^^aisT us

u fl 10 fl 20 asiaant! 30%uai3flfaaBaj'liithiniajfn^usii^^B
^fiunwa^ivisn fiiauMiWaaafiiiSu^iJun^aui *ivliJnn Iiif

nn.as 2 unvi^h^iBaii^^.ti.2563 u^i

.)  t&taiiimoiJiis^nnnoiJU 600 a^uuiM i2ufi^ti^nalumK^Bii{in u^^ siasau^^ ifiuwu ai
ntam^! (nn.) as 2 invi ^^fn^^'nBi[fnTiJoaafiii"iiT^ilnaiiciiiaan^6iana '̂^jil^^[MHil5in^4 3 uai



!^sffu^nuT.riinH-nins^maiiJ^a'Hil 2562-63 aaniilSn 3 ifian (oanvi 10-12 ) tna^s^asniiiu
^W?( 16 n.a.,16 n.R. ua: 16 w.a.2563 i^laiiiniviaaimaiHilariM Li'i^sffji1 'Mi3'uainIUi5jfns

^laai 6,000 riminvi MinasraTnsam^lviji aa^riajMim folri^aaiieiHlB^in'fi 10 tilua'̂  In

t 0.46 ra fnfiai^iasriaj^iitian 2 oan innsifnMailiaiJiaiJiilnfn'anfniJjsrtirtnBlriVlnn.as 4

• nvfu1vial1nan 10.23-u. ^li-aadff 1,293.51 ^ia inn 5,12
^^I ^^ a 0.40%

5 iu! Mit4an"lrii^tivi
^

mgid

uiin uri

i^^iiriifiaun.n.2563 iiluriu^il ^iiaiibsineu 4 ifiauasfisifouaiis^^ fo

iJijnEuananiinimilia'jjfii]"lri 'u.iiiiLfBa1vijI •aiHuitfiwraaan ^^fnin^nem





^ 16 fivnuv n^ 16 eiantilan 3 i^aw (^-^^^ 10-12 ) "E

aK 16 wi^c^^ nnuu 2563 i^ja^bim

sjm'i 6,000 a^uuiw

u am^ti iJiviRî auij"iu

iliia^sil?! 4.35 invunanianrii i2a^^uiliiiu 18%

CPO -vi 23 inviEia^^'^am'ii"

^ iSaii^ss^^ aijiJ^oa 618 sfia
ra^iijlw¥^JaafiiJiiI^^na^^^

a.fi. 2563 - fl.a. 256^1

^iaa^iao^Tr^fyiniRia-19 vhtvf

250,000^300,000 ifu diun^nHa^^a
siiiinnn CPO w 24 UT^(a'antan^3J w

fmia^^ (r^w.) ^jfl uiu

2uriiW^iiEjl^m^^aeij ^ninu iias?fnnfitujiTW

) nn.a^ 2 anw ^awaniaiifns^^oaan 300,000 ^

u naml-is3'iii|-ia'jra^ei^^nEi'lu^ai4^^ia'iiaei'afit^ii^iiiaTil^3!'ui!najiBii^i 19 UTn^i

t fuw 18 n.s. 2563 REttSfmiJfmiJ^m^najviuTi
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iina'oiiTj^irtW(^Fh1ii1rin^iiiHmnu^5 in^ftu "i^iii^ ^sii^ft^" ^in mas^^uv^^ ^^uu^^vi^^ii il^EE^uiri

u^-i i fi ^ a am Sn ^ ^ j  a otu m snTl^"! ri • !̂ II m ^ u tTu w i u ua^ i^ aw o a uii a on n ni?( iiu i^^wa tl n oita ^ u tf ^ uin sin ifi an

ffuaTtiiivirliUHnvi^tii ain^ii^nam tjtfi ita^jaantiilii llf^^Riil^smRj-ia^uusilii^llri^^as tu wuiH

ui ^a^a^ O.2O mvi ifliiTia^ 2.70 invi/vlao L^ia^iii^ 16 ^u^itiu 2563 ^^tlTuu^ ^^^D^^flaa^iTu^fu^vl





j ijFmu tiu hi ulu flnmn ̂ il m 5 la au na uEim-j^ o TJiiJ^

^siiftis'imil^sfnsilijflas iu wifivhfjiaoin ^^ifii^dl^^a

11 ri a j l^T a  ^ sinihin 1 inn si^ilss iflun a"̂  lw'^ li^iiii^ a oiuvl

1



a tihi nn 43 uas^^rn n^j 79 slT

16 %iu ^nn 16 •^fJ-H'T^i i

uiu 10 u

OTU THAIFEX - ANUGA ASIA 2020 "The Hybrid Edition" tussvri'v
^22^26 ft^^^Eiu 2563 a; a^fnraitui^Fi tfuam^ai ifia^viaiafiTQ t

21 n.EJ. 2563 115131111 : 150
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La^w m^ a^ ̂  auFh^ii wauw^atvi tmasrf'n f\ m^n ̂ eus^ iPî ^ld
ein^I 51111^3^uphifm^TUT'afi^MaElnopiaitlaj ta^M^o^nnti Fn
ms^^n^nu^iu^iaovnovivia^nManii3^ aTf fi vnuu^a^uas^TH

iifTii ModernTrade n^n^iJ6l\iia?JjnTnnu'l^^)fljnRua8^^

iJVirtual Trade Fair i

Iviei "Lefuri ^nbo'ihfaafi'WIivia^^vtfayviTu ^mwuswiaiJion^aiJ tu
ihn iflurfti uaada^i





a jlvi a mtT^ ^nn ^ a ti acu^iu ^tith ini^tii ^oTh ns

a^ifajnn^aa^lail t^fu JD Central ^^t The Hub Thailand natll

n ^nrtm natu^vi sutuiIitsei! ^i^^^ tntM^TisnLnn

Ti^'-i^Tuusao^Ti^h^ujnii Golfood 2020 tu i fla^nlu a

i Inspirational Talk 2020 iHu&Ti ^JjKl"n^ON^"n^T[^ii^

tu 2563 ^ ^t^hum ^en^^u A

ur
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Rn lefuvn^viinaia^ 9^
^i^u^'Uit^io lauirauaanfiniumifhanoiJisivifl fl^aehmifn^fiEJURU ^
unnnwfiJiaa'U'waifmRjj 2563 ^^l!afi^r^lJ 32,S12.24 a'nuinvi aaajann^
tfip^ff̂ i 1u^ 2562 fljjafiimiFhnii 33,697.20 a'TUinvi ^oifluwaniEV!utR

^nn amumial COVID-19

naiai a'TU turintiivia^ailisivia ^EViaiunm^'UMii^Giit
iln^viana-iin^iLinvnovi^^iPl5Hgn^^iJLRliaiUGia1iJ1lR
RnjiRRtRW an^^svliJanu^in^^n6i'SnciavliJ tdao^nnRn

tai^^^^a fiowani^viiJin^inrniuvj^KijnR^ia^ COVID-
nuufiJviiiaj'ian'^iiJaouuiJaoiiJ ^o

eii fDiifnivnj i^iisg ft ^

nn untii^tii/nniuJaaci ^onT'̂ ^nn

fin eim^o m^lt vi^^iJ^ei^iao'L^R COVID-19 flfniibuwirn ^^

l

i ladihEB-mnnisni'ijnfifniPhdiftsivifi ru'^ liiiiatB^
jjiiin ^^ao " uu-3vnonTT^CiJirn^iF[^^sn-^u.a^m^"n5^vn'^oiJi!;LviFl jna^^o

mum^nt COVID-19 tmjuai^^u^i.Fi^M'Sfi^iPiBfinn " tBaHin



'i^iviPl (DITP) ^6i^^n

•M^n^ei^ WING: Lifestyle Entrepreneur Incubation Program

fl^nm^^uinio'WfiiJP^iJ'i^nauniif SMEs uaK New Faces

tan 'L^aflej'iJf^nai

DITP ^af^^n?^u1tfrhiJ^niniiataann4^ii 1 M^n^el'^ WING Gi.nvm-in'SGh
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^^^ s n imij uassiio

fc^ •"•:-    , _

'    *^^•
n^s^WI NGf^ ^^nnm^^iirui]^ ^ii fpwnT e(ii'i^ilT:itiH-Tli





^n^^^ WING ^ci^iiLi^ai^0!inua^ijjii^nspfnifnviW^iJfKnaiirnT SMEs

^snaumTMihtwil ^^aufhiliJiflu cj'^oaanflLtfloun^o uasfl^nuvirair l

a i^maouu^uef "THANIYA" im^if fl'iB^aoviauuasiiao^inu

iEn^ ^^foifiaiueian^iqisiluasiat^Ei 'ftiiinJoiTii anuf t^m^^fio^^ci^fiM
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Is^nvi ^-nTm w^^^hifi^ftiij^iJvi ^flnwwa^ iihniiiauiJssrnfifl
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caiego[yfi iilni_niedi iim= i nre ili3 l^re1e ^ ^^ l f i iilni_car

?> 2563 ^n^

ft 'flijpl.1 i^^oviu 1.2 ^^^iicfnu aatuns
tflifl''^^

(a
u) ilasji^fi 27 lJssivifi liiuu^vtnsianEin^ni (gin) ^a^ajaan^inmss&u^wn^^nSMinwHisiJaEnoiilu

vn^m^^utfu^ 2563 "i^!i3(jtSiinfiiii]^^iviflyiii^mcn.pi^^sn^iMnlLfina'n^rii 2 najTan il^inmnuffn

filT 447 a"-mnu uasfi^awm^ 15.6 a'mfi'Tuaaaaii vi^a 18%^a^^^i^i"i^fi tfliuBfh3'nBi! 5 ^a^iviu ?ao

aman'Stm %v. ^i|u ii^^avi^si Liaiifinnra^viTieiiBij 5 uajiwt! ^ajaias^iln ^n ait^lan uasfliiivuii
ir̂ ifiiayfim^vinFTAtTii^jHtilfLia^iiu^im^a^-) flua^^^u îiaTu- î  21 ^.^.2562 aas 1 a.R.2563

snuan^^u i,v^^aEjK'^i^imii,^i^T^inviiFTAf ŝi3ii'i5iili^a ^^^i^^^ntTiiiiiii^ -̂) 9 fan ^^u,^ii^iaii^.Pi.2559

]i^jaEjM3njiTf!m^i^^^nFTAtTinniat^u vJ^ilDusJ aaslviu t^utu^-juiiajlviui^iifiai^i^ms
^^^nFTArl'iiSy id ail 2556 ^5^-nWI.ili i.ai 4 sau n^ilavi^^i(s^'fiajidail 2557 uasaisiBiwDt^au

"^ "^^^^"3 WH^^n^in l^ajuunm^

u^Eia^Ju fishi-h ifa^ini lintififyifawiJiFTAuai 13 a^lif fTut^rii 18 lhsiwfl Isuiri bii^3uu9 llssna^i
an rfjihi imwa^ Siuraa ^ajf^ aa^t^^Sa fli^uaurf ^S uasiift t^a^a 2562 ^si^nrn^aaa^Mu

an 18 iJismfi •riflFTA^f flifl^ 62.8%^aJfn5(ii'lvi^fViivfjTan '^^jiiaaJi1^fn^fhaajvLviEi^ ^')iTan3nifiaii
40%i3nm^rfnffii^ivifliiilMu1)]flFTAM^Bii^]HFiaynjm^fri it^luu fj^n 27 ili^w^^atlGi-iu aatfl
acii^iiimsB'i^Tijitia^'ufl 2562 Efj^ ^^ 7.9%iia^i.iiaivianniJijafi^nT)R"itia-a1viEif(ij^'ian dj^ain^^ao

^inan^l^ii'^iia^ifi^ii 22.4%5it 16.5%Eyi^n i2%uasaMfgi 10.1%

a olvi u ^a ofi 4i5nn ss; ^ ji fli i iuw irii Ivi a vi^a si via s

a ^ a ^inii^iJ ^j ni5iJ ^n a g i n rw.^fvii ^ ^^bih a ^lvi  ei





b, ^et.    m **t    ^

wiria mb   Ti

^ f l jinsf i^-^^suBiTuLiiu fiuFTA^vta-a ijifi jilarnH rmuiiai



u 2563 eu t?JLiiiiiio^an ti^faavi in

T FTA Tvrn-EU?" ^uTu-^ 22

n FTA ^Mu-a^" 22 numuu u wfau

ti



liiiuafu-n 21 •wfiFi^muti 2562 lir^ 1 ^juiru 2563 r^ii '̂iru nasaEj^s'wiiJfnj

w^^n^ei^ FTA ffuSul^fli'SEi leiEiR^nfTiiunuai 9 Tau RjiiRiRannTng^Rii

2559 57vfoa^5svn'nji^fnfn5W5^ FTA numianfa ft^ilfluei uaslvm tRatw^iu

? atlioi.5?" unJ

^nnm^^^nan FTA v^^wfnvjti'^^ilv^fiij^jR'uK i^uRinii ursiJ^lviplain wu-^i fi

fmvmiJEjfiihfaGi'uttiiii nuT,TtuRTiiJ6inajR''^a nJu m^an^scmm^fiiipiraj

n^v^tl^nvn-a^Teijtyn ^TiHRRenR^iii^kRR^ij'iREj ^̂j m^nhiflnm^RnMiafiaj

^s-H+idiksivifl m5un5s^^u)j^R5snmi.w^nu uaEm^il^il^^ajf^ian^n^ ifluefu ^o

ufl^i'nEifnvj^jaan'liJ^t! iiiv. u^uau

nvisa^nEi rj^6in(uB^aivn^^u ipifi/ffuil' unj iiasYian^^n iiluati

ii'U6i^nnS^nSi'ii '̂m3iufi'ij ^in liiiLiaEHasiii't

i^ flsi^iJiiiviufifnsaoinMRnjjanaofn^Pnia^ (FTA) uai 13 ai^u

iJ^EiviFf fi^ia^lTUfn^fh^^^iiflu 62.8% naofnTpnlv^ifTui^^otan (tfaijaB
2562) luiiEU^^avtfnvju'i^iJ 27 ll^^iviFt ^ia^friifmFriniiT.viEi^jfij 7.9% ^oao

Taj^nnani^Eiii (22.4%) ^u (16.5%) jyiju (12%) uasavi^ (10.1%) ^ii^^ijwa
fnT^^fimitfajGf'uiiajaEniruaynfiia^n^ii.vlafnT^aiinTEij'in msn^^^^^ivi^ FTA

^^25^3•^ ^iiau Erif l^amHsnfl^u^ ^oFmHt^ ^u"l^f lY^^aiii^ ^acTa ^ ^ ^is^ ^ ii Jvm^'iiaYl ^ ^ if lhlwa-^ ^ [j "  -

u^j?Hafn5^ni*nil^sTEiiJiIiiaswanTKViiJi;nnmi^^ium5w^n FTAlviEi-

1viann^uastjViMfjfui^isfl^nni|iii7EH'iuinfii? jnRiamfu (SMEs) irmiatfw iffi

-Isiim^ uasjnRilssjnsfjRjj i.^^a^^mianiiJ^Ei'UR'^m'^^usiBHEifnsRfiiriRjna

uasTsaMnnjji'^^'um^^lnfn^R5^n FTAivm-a^ 4s nan ^s^ju^uuniaKi^ îi

u^auiuiJKnaum5'^5mni^li^t^mTehifl'uni^n aj^wu6iaT.il s^TH îj -̂aiit

^^in^fl^u^iiu^K^iijiis^oFi-niiRiaraiicJnijfn^iinuvia^a^ivnj Facebook n^w



18 ffu^nEm 2563

t^n ^5s^nn5r3^(TufTin 447 aiu
fiu uhkS GDP m'n 15.6 a"Tua"nuiMiit\|aii?S Miafaaa^ 18 ^iao GDP Ian ifl^i^fn

a^n 5 siao^viEj (^aj^nna^i^mi ^^u ^t]u uasaM?f i) uasiflu

fraSI 2556 ^fsnua'^ 4 iran

2557 iiasehsj^ujjaiaau^aifiii 2562 n
- Mifuia^ ajjfmuvi^^iH^fns^^uM'^n FTA f\n\v\u

^fo^ ^^iJfuai^nvJtit^iJ (at|) flain^n 27 ^Ki



ii FTA n

v^D^uu na'nii il^^^jtsTvia^m^a^iiiiiH"3iJi^inaom^Fni^5 (FTA)

tiai 13 ^jTij ffijqfh 18 ^iteivipi Sasi^un-ifpibn^itll^ 62.8% ua^
m^^'-iiviBrtuiifjtan (tfaijaS 2562) 1xiii(us1flavifiTH(T^i] 27

ibEtviei u^'flslTUfninifftjTviB^jn') 7.9% •dj^ina^^nnaii^ati

(22.4%) ^u (16.5%) fdiiu (12%) uasavi?i (10.1%) ^iw?utia

^noa^uu vifvidvi^sj^)! asuSn^ui^^^n^Fh^in^jilssL 'vi^ L fl^uHti
i-\ ^m ua^fljiiitanfl^ijJJin "iviuwfajivi^aaj^^siufnTns^n FTA

Thei-EU?" tu^^i'in 22 ffuu^tin 2563 sii ti^uwmiwRan niifaavi
injfi^i siu^^iJ^fn nwtvivci HSlaiMoiivrifiamsi^niniJKT^Tniitas

Hafi^^viii^nnm^vli^m^i^^i FTA T^i^j-a^! ^atiiti^y^viD4/i^i, La"

f^yi^^Finn.^fl^imiiiia^num^^j tii^Lan^^u (SMEs) iniiGun^ iffi

imiciwin') Monday September 21, 2020 13:49 —fmni^ims
Ffijn.r^uih^i.viJi

ffiuw^^msB^TswiiiiiliJiiyiH msvis'jJvnttt^lEl iF]^ejjJit!Finiif?uflo
Fmiuwu "lniawfajjii^aEMi!J5is^fnJ^^n FTA Twti-Stf1 22

niftntiu ii wfaiimj^afn^nMiiJsK^miiiitaKNafi^svuj liJtyrj^

a^ l^fiii fii 5i3j  u. a tua^ ^ j mi jj ^^ ^ i^u ti4 urn s sh u vi ^ ^ ^ ^ vr^ ivl ^ i^^

m^b tfa^^^^^^^lu m^s^i la^l^ ^a^n u-a



18 nuanaii 2563

vnomitu^utl 2563 Tao3t|iaiins^jjiJwivi^iflii^a!.H™gfi^lMni

ifiiitFuiS'ti 2 ua^tan nJ^innsnjinunin 447 ^^uru aasii GDP ^

15.6 fl'TUaAuiw^qty^ii^g w^afa^aE 18 iiao GDP Tan iiliiaan

aui^ij 5 naoTvifj (sa^^nnan^iuii ^u s^i[u uasai^g-i) ua^ifluuf!

a^viy^^i^u 5 jjsjTvil (sa^^nne^ilu ^u aii^uu uaB^uT^iii)

aiUcSiaif uaBatJTCwi'wrv^iw^^'f flMn FTA iTuauiBfii^ei Ibeii^j^t
iruuiitai 9 ^au ^jUEi^^aiin^nainii 2559 's^wwatJiswli^i^fnfn^

i^i FTA nujniai'sJti flaiJflusi uasTwu Tablushii^aj'lvittina^ii

fn^^?^nnuS^ i)Ja!l!2556 w^^ua1) 4 rau iiefTaMqaiisJfia^i^^al]

2557 u^i^tiiEl^tiiaL ^^aiisia^au 2562 aeuEiiu^mtiwawinvii[TsiJ'Uifl
tfauiSi^Bi^ii^i'u^ia^awB^^itm'aii^fn^iii^^^n FTA n^tnu

^^jfl tf^tfu^wfnviq'tei] (au) flainila 27 ijssiwpi Ttmusms-wi

siii^iJU'iTi^iaisiinniiajivlEi uas^!nm?^nin FTA fj^vtniwaTnJvii

nu^jntili ^^Eiamu uasiJ^t^vifiEiiiT vhjti iifmvianiinibsiBiilw)i*i

jiinufmueinaotfiH iiiu nnjan^ îjrnsffiifl^ao'nfi'iE^^iivna
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Col.Inch: 20 Ad Value: 44,000 PRValue : 132,000 คลิป: สี่สี(x3)

Nutnareej
Line



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15535
วันที่: อังคาร 22 กันยายน 2563
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บนซ้าย)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: มอบรางวัล

รหัสข่าว: C-200922020004 หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 18.84 Ad Value: 29,202 PRValue : 87,606 คลิป: สี่สี(x3)

Nutnareej
Line



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15535
วันที่: อังคาร 22 กันยายน 2563
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บนซ้าย)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: มอบรางวัล

รหัสข่าว: C-200922038014 หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 18.84 Ad Value: 29,202 PRValue : 87,606 คลิป: สี่สี(x3)

Nutnareej
Line



ปีที่: 12 ฉบับที่: 3263
วันที่: อังคาร 22 กันยายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 6(ขวา)

ภาพข่าว: นายสาระ ล่ำซำ

รหัสข่าว: C-200922040025 หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 32.76 Ad Value: 49,140 PRValue : 147,420 คลิป: สี่สี(x3)

Nutnareej
Line



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24380
วันที่: อังคาร 22 กันยายน 2563
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(ขวา)

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: แสดงความยินดี

รหัสข่าว: C-200922021042 หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 21.66 Ad Value: 18,411 PRValue : 55,233 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

Nutnareej
Line



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22890
วันที่: อังคาร 22 กันยายน 2563
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: กรมสรรพากรมุ่งสู่ดิจิทัล

รหัสข่าว: C-200922039051 หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 22.25 Ad Value: 24,475 PRValue : 73,425 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

Nutnareej
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2563

รหัสข่าว: I-I200922000912 หน้า: 1/6

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/hisoceleb/1933996
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2563

รหัสข่าว: I-I200922000912 หน้า: 2/6

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/hisoceleb/1933996
https://www.thairath.co.th
Nutnareej
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2563

รหัสข่าว: I-I200922000912 หน้า: 3/6

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/hisoceleb/1933996
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2563

รหัสข่าว: I-I200922000912 หน้า: 4/6

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/hisoceleb/1933996
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2563

รหัสข่าว: I-I200922000912 หน้า: 5/6

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/hisoceleb/1933996
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2563

รหัสข่าว: I-I200922000912 หน้า: 6/6

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/hisoceleb/1933996
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 02:13
หัวข้อข่าว: ประกาศ มอบโล่รางวัล สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบ 2020

รหัสข่าว: I-I200922000023 หน้า: 1/5

 thaimoveinstitute.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://www.thaimoveinstitute.com/36653/
https://www.thaimoveinstitute.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 02:13
หัวข้อข่าว: ประกาศ มอบโล่รางวัล สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบ 2020

รหัสข่าว: I-I200922000023 หน้า: 2/5

 thaimoveinstitute.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://www.thaimoveinstitute.com/36653/
https://www.thaimoveinstitute.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 02:13
หัวข้อข่าว: ประกาศ มอบโล่รางวัล สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบ 2020

รหัสข่าว: I-I200922000023 หน้า: 3/5

 thaimoveinstitute.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://www.thaimoveinstitute.com/36653/
https://www.thaimoveinstitute.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 02:13
หัวข้อข่าว: ประกาศ มอบโล่รางวัล สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบ 2020

รหัสข่าว: I-I200922000023 หน้า: 4/5

 thaimoveinstitute.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://www.thaimoveinstitute.com/36653/
https://www.thaimoveinstitute.com
Nutnareej
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 02:13
หัวข้อข่าว: ประกาศ มอบโล่รางวัล สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบ 2020

รหัสข่าว: I-I200922000023 หน้า: 5/5

 thaimoveinstitute.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://www.thaimoveinstitute.com/36653/
https://www.thaimoveinstitute.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:20
หัวข้อข่าว: ข่าวจริง!! กรมสรรพากรยกเลิกการใช้เอกสารในการทำธุรกรรมภาษี

รหัสข่าว: I-I200922000422 หน้า: 1/1

 mgronline.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000096329
https://mgronline.com
Nutnareej
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:24
หัวข้อข่าว: รวยยุคนี้ไม่ยาก! แฟรนไชส์บีโค้ (BCO) ลงทุนหลักพัน "สร้างธุรกิจเครื่องสำอางครบวงจร”

รหัสข่าว: I-I200922000449 หน้า: 1/10

 thaifranchisecenter.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

https://www.thaifranchisecenter.com/starfranchise/show.php?etID=596
https://www.thaifranchisecenter.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:24
หัวข้อข่าว: รวยยุคนี้ไม่ยาก! แฟรนไชส์บีโค้ (BCO) ลงทุนหลักพัน "สร้างธุรกิจเครื่องสำอางครบวงจร”

รหัสข่าว: I-I200922000449 หน้า: 2/10

 thaifranchisecenter.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

https://www.thaifranchisecenter.com/starfranchise/show.php?etID=596
https://www.thaifranchisecenter.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:24
หัวข้อข่าว: รวยยุคนี้ไม่ยาก! แฟรนไชส์บีโค้ (BCO) ลงทุนหลักพัน "สร้างธุรกิจเครื่องสำอางครบวงจร”

รหัสข่าว: I-I200922000449 หน้า: 3/10

 thaifranchisecenter.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

https://www.thaifranchisecenter.com/starfranchise/show.php?etID=596
https://www.thaifranchisecenter.com
Nutnareej
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:24
หัวข้อข่าว: รวยยุคนี้ไม่ยาก! แฟรนไชส์บีโค้ (BCO) ลงทุนหลักพัน "สร้างธุรกิจเครื่องสำอางครบวงจร”

รหัสข่าว: I-I200922000449 หน้า: 4/10

 thaifranchisecenter.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

https://www.thaifranchisecenter.com/starfranchise/show.php?etID=596
https://www.thaifranchisecenter.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:24
หัวข้อข่าว: รวยยุคนี้ไม่ยาก! แฟรนไชส์บีโค้ (BCO) ลงทุนหลักพัน "สร้างธุรกิจเครื่องสำอางครบวงจร”

รหัสข่าว: I-I200922000449 หน้า: 5/10

 thaifranchisecenter.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

https://www.thaifranchisecenter.com/starfranchise/show.php?etID=596
https://www.thaifranchisecenter.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:24
หัวข้อข่าว: รวยยุคนี้ไม่ยาก! แฟรนไชส์บีโค้ (BCO) ลงทุนหลักพัน "สร้างธุรกิจเครื่องสำอางครบวงจร”

รหัสข่าว: I-I200922000449 หน้า: 6/10

 thaifranchisecenter.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

https://www.thaifranchisecenter.com/starfranchise/show.php?etID=596
https://www.thaifranchisecenter.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:24
หัวข้อข่าว: รวยยุคนี้ไม่ยาก! แฟรนไชส์บีโค้ (BCO) ลงทุนหลักพัน "สร้างธุรกิจเครื่องสำอางครบวงจร”

รหัสข่าว: I-I200922000449 หน้า: 7/10

 thaifranchisecenter.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

https://www.thaifranchisecenter.com/starfranchise/show.php?etID=596
https://www.thaifranchisecenter.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:24
หัวข้อข่าว: รวยยุคนี้ไม่ยาก! แฟรนไชส์บีโค้ (BCO) ลงทุนหลักพัน "สร้างธุรกิจเครื่องสำอางครบวงจร”

รหัสข่าว: I-I200922000449 หน้า: 8/10

 thaifranchisecenter.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

https://www.thaifranchisecenter.com/starfranchise/show.php?etID=596
https://www.thaifranchisecenter.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:24
หัวข้อข่าว: รวยยุคนี้ไม่ยาก! แฟรนไชส์บีโค้ (BCO) ลงทุนหลักพัน "สร้างธุรกิจเครื่องสำอางครบวงจร”

รหัสข่าว: I-I200922000449 หน้า: 9/10

 thaifranchisecenter.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

https://www.thaifranchisecenter.com/starfranchise/show.php?etID=596
https://www.thaifranchisecenter.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:24
หัวข้อข่าว: รวยยุคนี้ไม่ยาก! แฟรนไชส์บีโค้ (BCO) ลงทุนหลักพัน "สร้างธุรกิจเครื่องสำอางครบวงจร”

รหัสข่าว: I-I200922000449 หน้า: 10/10

 thaifranchisecenter.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

https://www.thaifranchisecenter.com/starfranchise/show.php?etID=596
https://www.thaifranchisecenter.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:33
หัวข้อข่าว: โอ้กะจู๋ ร้านสลัด 600 ล้าน ซึ่งเกิดจากคนที่ฝันอยากเป็น "เกษตรกร”

รหัสข่าว: I-I200922000491 หน้า: 1/7

 blockdit.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.blockdit.com/articles/5f687a49cb2b320c8c13a864
https://www.blockdit.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:33
หัวข้อข่าว: โอ้กะจู๋ ร้านสลัด 600 ล้าน ซึ่งเกิดจากคนที่ฝันอยากเป็น "เกษตรกร”

รหัสข่าว: I-I200922000491 หน้า: 2/7

 blockdit.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.blockdit.com/articles/5f687a49cb2b320c8c13a864
https://www.blockdit.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:33
หัวข้อข่าว: โอ้กะจู๋ ร้านสลัด 600 ล้าน ซึ่งเกิดจากคนที่ฝันอยากเป็น "เกษตรกร”

รหัสข่าว: I-I200922000491 หน้า: 3/7

 blockdit.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.blockdit.com/articles/5f687a49cb2b320c8c13a864
https://www.blockdit.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:33
หัวข้อข่าว: โอ้กะจู๋ ร้านสลัด 600 ล้าน ซึ่งเกิดจากคนที่ฝันอยากเป็น "เกษตรกร”

รหัสข่าว: I-I200922000491 หน้า: 4/7

 blockdit.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.blockdit.com/articles/5f687a49cb2b320c8c13a864
https://www.blockdit.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:33
หัวข้อข่าว: โอ้กะจู๋ ร้านสลัด 600 ล้าน ซึ่งเกิดจากคนที่ฝันอยากเป็น "เกษตรกร”

รหัสข่าว: I-I200922000491 หน้า: 5/7

 blockdit.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.blockdit.com/articles/5f687a49cb2b320c8c13a864
https://www.blockdit.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:33
หัวข้อข่าว: โอ้กะจู๋ ร้านสลัด 600 ล้าน ซึ่งเกิดจากคนที่ฝันอยากเป็น "เกษตรกร”

รหัสข่าว: I-I200922000491 หน้า: 6/7

 blockdit.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.blockdit.com/articles/5f687a49cb2b320c8c13a864
https://www.blockdit.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:33
หัวข้อข่าว: โอ้กะจู๋ ร้านสลัด 600 ล้าน ซึ่งเกิดจากคนที่ฝันอยากเป็น "เกษตรกร”

รหัสข่าว: I-I200922000491 หน้า: 7/7

 blockdit.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.blockdit.com/articles/5f687a49cb2b320c8c13a864
https://www.blockdit.com
Nutnareej
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:34
หัวข้อข่าว: [Facebook - WorkpointTODAY] ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ในไทย ยังไม่มีเจ้าไหนที่สามารถพลิก...

รหัสข่าว: I-I200922000495 หน้า: 1/2

 facebook.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.facebook.com/153951094974177/posts/1409271939442080
https://www.facebook.com
Nutnareej
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:34
หัวข้อข่าว: [Facebook - WorkpointTODAY] ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ในไทย ยังไม่มีเจ้าไหนที่สามารถพลิก...

รหัสข่าว: I-I200922000495 หน้า: 2/2

 facebook.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.facebook.com/153951094974177/posts/1409271939442080
https://www.facebook.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:36
หัวข้อข่าว: [Facebook - Workpoint Entertainment] ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ในไทย ยังไม่มีเจ้าไหนที่...

รหัสข่าว: I-I200922000504 หน้า: 1/2

 facebook.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.facebook.com/138710736331/posts/10158892202911332
https://www.facebook.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 05:36
หัวข้อข่าว: [Facebook - Workpoint Entertainment] ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ในไทย ยังไม่มีเจ้าไหนที่...

รหัสข่าว: I-I200922000504 หน้า: 2/2

 facebook.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.facebook.com/138710736331/posts/10158892202911332
https://www.facebook.com
Nutnareej
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 14:03
หัวข้อข่าว: สมาคมการขายตรงไทยคว้ารางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563
ชูความเป็นเลิศในด้านคุณภาพการให้บริการ-กา

รหัสข่าว: I-I200922003533 หน้า: 1/1

 brandage.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://www.brandage.com/article/20954/reward
https://www.brandage.com/article/20954/reward
https://www.brandage.com
Taewaritt
Line

Taewaritt
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 10:13
หัวข้อข่าว: สมาคมประกันวินาศภัยไทย รับรางวัล "สมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563"

รหัสข่าว: I-I200922002626 หน้า: 1/2

 arsa-story.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://www.arsa-story.com/news/1600742017529837
https://www.arsa-story.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 10:13
หัวข้อข่าว: สมาคมประกันวินาศภัยไทย รับรางวัล "สมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563"

รหัสข่าว: I-I200922002626 หน้า: 2/2

 arsa-story.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://www.arsa-story.com/news/1600742017529837
https://www.arsa-story.com
Taewaritt
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 08:17
หัวข้อข่าว: ข่าวจริง! กรมสรรพากร ยกเลิกการใช้เอกสารในการทำธุรกรรมภาษี

รหัสข่าว: I-I200922001896 หน้า: 1/2

 mgronline.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://mgronline.com/factcheck/detail/9630000096873
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 08:17
หัวข้อข่าว: ข่าวจริง! กรมสรรพากร ยกเลิกการใช้เอกสารในการทำธุรกรรมภาษี

รหัสข่าว: I-I200922001896 หน้า: 2/2

 mgronline.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://mgronline.com/factcheck/detail/9630000096873
https://mgronline.com
Taewaritt
Line

Taewaritt
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 09:05
หัวข้อข่าว: [Facebook - SNews ข่าว ออนไลน์ วันนี้ สด ล่าสุด เหตุการณ์ ใหม่ จริง ลึก รอบด้าน] โอ้กะจู๋ ร้านสลัด...

รหัสข่าว: I-I200922002009 หน้า: 1/4

 facebook.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://www.facebook.com/595603000861453/posts/1019032425185173
https://www.facebook.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 09:05
หัวข้อข่าว: [Facebook - SNews ข่าว ออนไลน์ วันนี้ สด ล่าสุด เหตุการณ์ ใหม่ จริง ลึก รอบด้าน] โอ้กะจู๋ ร้านสลัด...

รหัสข่าว: I-I200922002009 หน้า: 2/4

 facebook.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://www.facebook.com/595603000861453/posts/1019032425185173
https://www.facebook.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 09:05
หัวข้อข่าว: [Facebook - SNews ข่าว ออนไลน์ วันนี้ สด ล่าสุด เหตุการณ์ ใหม่ จริง ลึก รอบด้าน] โอ้กะจู๋ ร้านสลัด...

รหัสข่าว: I-I200922002009 หน้า: 3/4

 facebook.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://www.facebook.com/595603000861453/posts/1019032425185173
https://www.facebook.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 09:05
หัวข้อข่าว: [Facebook - SNews ข่าว ออนไลน์ วันนี้ สด ล่าสุด เหตุการณ์ ใหม่ จริง ลึก รอบด้าน] โอ้กะจู๋ ร้านสลัด...

รหัสข่าว: I-I200922002009 หน้า: 4/4

 facebook.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://www.facebook.com/595603000861453/posts/1019032425185173
https://www.facebook.com
Taewaritt
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 12:35
หัวข้อข่าว: สมาคมประกันชีวิตไทย กวาดรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2563

รหัสข่าว: I-I200922003289 หน้า: 1/3

 thailandinsurancenews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://thailandinsurancenews.com/featured/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2/
https://thailandinsurancenews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 12:35
หัวข้อข่าว: สมาคมประกันชีวิตไทย กวาดรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2563

รหัสข่าว: I-I200922003289 หน้า: 2/3

 thailandinsurancenews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://thailandinsurancenews.com/featured/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2/
https://thailandinsurancenews.com
Taewaritt
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 12:35
หัวข้อข่าว: สมาคมประกันชีวิตไทย กวาดรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2563

รหัสข่าว: I-I200922003289 หน้า: 3/3

 thailandinsurancenews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://thailandinsurancenews.com/featured/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2/
https://thailandinsurancenews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 12:37
หัวข้อข่าว: [Facebook - ลงทุนแมน] GATSBY แบรนด์สินค้าความงามสำหรับผู้ชาย รายได้หมื่นล้าน /โดย ลงทุนแมน

รหัสข่าว: I-I200922003290 หน้า: 1/4

 facebook.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.facebook.com/113397052526245/posts/906200523245890
https://www.facebook.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 12:37
หัวข้อข่าว: [Facebook - ลงทุนแมน] GATSBY แบรนด์สินค้าความงามสำหรับผู้ชาย รายได้หมื่นล้าน /โดย ลงทุนแมน

รหัสข่าว: I-I200922003290 หน้า: 2/4

 facebook.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.facebook.com/113397052526245/posts/906200523245890
https://www.facebook.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 12:37
หัวข้อข่าว: [Facebook - ลงทุนแมน] GATSBY แบรนด์สินค้าความงามสำหรับผู้ชาย รายได้หมื่นล้าน /โดย ลงทุนแมน

รหัสข่าว: I-I200922003290 หน้า: 3/4

 facebook.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.facebook.com/113397052526245/posts/906200523245890
https://www.facebook.com
Taewaritt
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 12:37
หัวข้อข่าว: [Facebook - ลงทุนแมน] GATSBY แบรนด์สินค้าความงามสำหรับผู้ชาย รายได้หมื่นล้าน /โดย ลงทุนแมน

รหัสข่าว: I-I200922003290 หน้า: 4/4

 facebook.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.facebook.com/113397052526245/posts/906200523245890
https://www.facebook.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 14:07
หัวข้อข่าว: เจ.ดี.พูลส์ แฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม เปิดบ้านชมสระว่ายน้ำให้ผ่อน 0 % นาน 6 เดือน

รหัสข่าว: I-I200922003545 หน้า: 1/4

 koratdaily.com Rating:
Site Value: 30,000 90,000PRValue (x3)

http://www.koratdaily.com/blog.php?id=11861
http://www.koratdaily.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 14:07
หัวข้อข่าว: เจ.ดี.พูลส์ แฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม เปิดบ้านชมสระว่ายน้ำให้ผ่อน 0 % นาน 6 เดือน

รหัสข่าว: I-I200922003545 หน้า: 2/4

 koratdaily.com Rating:
Site Value: 30,000 90,000PRValue (x3)

http://www.koratdaily.com/blog.php?id=11861
http://www.koratdaily.com
Taewaritt
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 14:07
หัวข้อข่าว: เจ.ดี.พูลส์ แฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม เปิดบ้านชมสระว่ายน้ำให้ผ่อน 0 % นาน 6 เดือน

รหัสข่าว: I-I200922003545 หน้า: 3/4

 koratdaily.com Rating:
Site Value: 30,000 90,000PRValue (x3)

http://www.koratdaily.com/blog.php?id=11861
http://www.koratdaily.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 กันยายน 2563 เวลา 14:07
หัวข้อข่าว: เจ.ดี.พูลส์ แฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม เปิดบ้านชมสระว่ายน้ำให้ผ่อน 0 % นาน 6 เดือน

รหัสข่าว: I-I200922003545 หน้า: 4/4

 koratdaily.com Rating:
Site Value: 30,000 90,000PRValue (x3)

http://www.koratdaily.com/blog.php?id=11861
http://www.koratdaily.com
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