
 

 

  
 
 

 

ข่าวหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลนป์ระจ าวันอาทติย์ที ่13 มิถุนายน  2564  
----------------------- 

1. dailynews.co.th -"จุรนิทร"์ลั่นปชป.เคาะผู้สมคัรส.ส. 6 จว.อนัดามันครบแล้ว 
2.thansettakij.com  -รับเลอืกตัง้ใหม ่ปชป.เคาะผู้สมัครส.ส. 6 จังหวดัอันดามัน 11 เขตครบแลว้ 
3.bangkokbiznews.com  -'ปชป.' เคาะผู้สมัคร 6 จังหวัดอันดามัน 11 เขตครบแล้ว 
4.matichon.co.th  -ปชป.เคาะผู้สมัคร ส.ส. 6 จว.อันดามันครบแล้ว จุรินทร์ โว หลายจังหวัดโอกาสชนะ

ยกทีม 
5.innnews.co.th  -“จุรินทร์”โวเคาะผู้สมัคร6จังหวัดอันดามันครบแล้ว 
6.thainews.prd.go.th -"จุรินทร์" ประชุมบูรณาการ 3 จังหวัดรับ ”ภูเก็ต แซนดบ์อ็กซ์” เตรียมเดินหน้าปรับ 

ภูเก็ต-กระบี่-พังงา เป็น “อันดามัน แซนด์บ็อกซ์”ในอนาคต 
7.thainews.prd.go.th -"จุรินทร์" ควงผู้ว่าฯ กระบี่ ประชุมบูรณาการ 3 จังหวัด ภูเก็ต-กระบี่-พังงา ซักซ้อม

เตรียม "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ดึงจังหวัดท่องเที่ยวใกล้เคียงไปพร้อมกัน 
8.dailynews.co.th  -"จุรินทร์"เดินหน้าดูแลราคาปาล์ม เปิดระบบน้้าประปาช่วยปชช 
9.tna.mcot.net  -รัฐปลื้มบริหารจัดการดี ดันราคาผลปาล์มได้ดีต่อเนื่อง 
10.thainews.prd.go.th  -ติดตามราคาปาล์ม "จุรินทร์" ลุย อ่าวลึก-กระบี่ ตรวจสถานการณ์ปาล์มน้้ามัน ติดตาม

ราคา ช่วยเกษตรกร 
11.innnews.co.th  -“จุรินทร์”ทัวร์กระบี่เปิดระบบผลิตน้้าประปาช่วยชาวบ้าน 
12.matichon.co.th  -จุรินทร์ เปิดประปาชุมชน กระบี่ เตรียมออนทัวร์ ภาคอีสาน 17-18 มิ.ย.นี้ 
13.thainews.prd.go.th  -รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ก้ากับ

ติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาคร่วมกับจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ วันที่ 2 
14.naewna.com  -DITP ชี้ช่องกาแฟไทย ส่งออกฮังการีท้าเงิน 
15.naewna.com  -ดันสินค้าชุมชนเข้าตลาดออนไลน์ ช่วยสร้างรายได้ฟ้ืนเศรษฐกิจฐานราก 
16.naewna.com  -วิตกผู้ติดเชื้อพู่ง ฉุดความเชื่อมั่นผู้บริโภค‘พ.ค.’วูบ 
17.thainews.prd.go.th  -SACICT เชิญผู้เชี่ยวชาญผ้าไทยและนักออกแบบแฟชั่น ร่วมเสวนาในกิจกรรม 

Roadshow Online การประกวด SACICT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” 
18.prachachat.net  -ตรึงราคาไม่ไหว “ส.อาหารสัตว์” ขอคลัง เลิกภาษีน้าเข้าวัตถุดิบ 

.............................................................. 

ส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงพาณิชย์ 

 



12 SoiJiBU 2564 nai 12^9 U.

v^van (/) ^ ihiiaaihf! (/main) / n-i5iBa 1/po^tics)



lJ^siniiu uastu^iw^^iunija'Uflnfi'n Hwi^ai'nwiasia" a.a.innf>1^ifiij Ma

leT a.a.ani^ln" ifawfimiihsinSitatr ns^n.

B 400 i^i^ ^^^^fi a.a.tftu^na^a 100 au ^nu^ioufi5s^5ji^Ei|viiat^iiiaua n^Kflni?

TinuSan^H^^iii^iH a^^^ ^.niKd ai^fi a.a.i^^uiflu 3 au ^.^f̂ jn a.a.an^ii^jjL^lu 3 ru

idaimvi 12 fi.a. -fi a.nwd inu^uvif ann-aiifiiifj ^aoinEin^gmiA^u,^Kn.vniuift[ tu^i^s

tf-mtf-ivi^Tnih^infflAEf tiis[uinHitmEiiiFi'ov)iiilKnci)iinwBi^fi5ilu a.naa^viaw ivtFiinasiiiia
Baajv^ii^^iin a.^aajvia^ ^.nd {tofmuviiawthwiiintsitianijio tJ.a.a^^viiii i~\ rnsiaan

Q, ^/search 1i^i imna^

14 uquitiu JI



red fi>jnnimfaHsiivi¥iJrrrei . fiafn^^^w[^:h in^^jidaiw

faJi ^^aiawiSfno1oMmTi^aj[Jaffnrtn^i7nNi i^a

ci 2 fl.ti.S4) mti^uMf a'ni!Ktti^u(fra^inHfi¥|ii'UBiiiassin.vn(ttttEl l

^uyi^ueTuiJ^iiJ.init|BisTnSii.ii. 6 ^awfa^^uRiahi Rf^i 11 i

<- 1.?•>

^maam^^twij ilmJ.ifntJfjEHJFi^l.si. 6 alav^iaauiniru 11

UET-3

69"





iaB^iiaiiiin)Tiiida'l^iiJi=islR"innm'ii^!i

l nfim^n nadafli^^aiij'fiiflij a.a.^u

iauifaj 2 Xv ussiJ?imn 350 mei tSu S.sf.ma

iyfiitiiajJiauaifiaiJresnjfmjjiJiis^ ^sflm^m

ai^mwi^ii 2 hu si^sn^i-^^^iDu 4 em iSutfti u

^^ ^ ^nia. f l.  6  ^j^^^u^^Tt



liYail ida^uvi 11 fl.Ej.iiitiiiiin'T.rifl^arnaiJ^Kiju^iiiniJinn^jfi^tuflB'Pim^tirfLiJJU^ovi'Sfl 3 ^Thavjei fi^sd

^inia uas^^ooT i^Tiraa^il^iinin'^Lda "iji^^ci uauflmafnf ^j^sia^inigmavia^i^mifliilfijofnj

•tliiaotii-iTn^ ^ 1 n^njj^flii ^waunnw^^nif^ 3 ^^u-^^ nred JiLn^ h^k tT^jt ^E^uflafiuv^^um^iJuuiJ

ni^u^nvla^ifja^ui^Pi'i'iifi^^'in "fli^^^i i^iu^Tflaf^f1 tatSu "^uemTu u^iicfflaf^f1 -^lifla 3

^j vi f^1^111 fTu i3 u iTa a^ ^ u a Kifa i a u a ^Io n ii ^ Biliia i an a ^u tf^i in a m 5u1in5 n (i a tn n rn j^i^ o^ ^ (^ij.)

uiaiiJ











i^inia^WKmJmilBErB5iiuBf) i

i^a fi5Kd ^^^iis^iii^a fl^^itjv^jviiiia {fiif!hi¥fiH^Suutfin^^iriu 11 l^itow^
ailH^F^3iLiEf)i^o 11 i^^i ^ni'Jii[hiifn5iijfffisi^ry"liJiflii^^'a5aajtiJuasiJ5i]^nn 350 itir iflu

.a.in^ 400 iii^i naEa.a.ilty^na^a 100 fiu eraiiioufi5fi]nj(y'^iL^?uMi

ni ^Kilm^ii^iaiiiffii^an^oi^ijii^ji iiiu ^.fwsda-uifi a.a.frfuiSu 3 nu ^





a^JMT^^ ^^fita ma^in viu

wL^uainBi]^KaiJfiriEhi!^ ^KfifrmiEnEJtsiaifljHfiii whi
^Miflu 3 flu i^^oiai^iWil'u 3 r^ ^i^oan^i-^jiiSTi 4 mi iflusra ifTfi

t^ na"ii^lii i f f l





V1

-^ '

'il •© ff

^V 0 ^I^ ^3 0  NRT10NRL NEWS BUREflU OF THRILfiNO



^ lOu "^^uniuu 4'

nun 11 ut]inau 2564 Lifil 15,00 0, Uld^l

juai lJaflmEviiumfii^ a inaluaapi

14 iiaua iJiBi^ Hiin^m^wwnwii nu

mnei ^n i LaBniKU m

ma^m^n rann auiPL^oivi^inPi^uaBinfiL OfiiiuwimjiiiaifiijniinaiiviaiLiasifnifli inaiiaim

mi 3 9am 3a ^i -Hian^Bij ^io^ uasn^^ iliti^uai^njman^iitriim5\jiwimi 3 iiHiti lid^ "mraiunijRijan' ii" Si

iBiniiosiluina HiiMiirnsiiBaaiiil^iTuiimiaiLvioi^^inwlui'uM 1 magi^^ 2564 n'

l.  ^i ^



ii^ ^if^^ n^tl n

is^ii  l^iao voi^lw Limi^o tn

^13 ^hii^TVi  lp4iJ5^ ^ ^ ^uaisu^i4tii4B^^ ^iiiU^Li fl!^5m5O5saiEi9 ^ ^^^fl5un5^flitii^ivi3]iti iJ5!( iioiJ^i4U tf̂ iiTpjiin^i ixi

p^ -hi™ 930,000Itna awMnf iwi m^iEi ii-nuomu 320,000 I^a u;ra^nriflnu luv^-tlwiAij 730,000 \m p'l

^nniihHintf fltiQ^S^Mu ^bjjb^ 70 snunSmi! mm. irnwWLi





^ niiij ^i3lHijB^omBnuniiriiiiiiBiininviaii.il (Ji h

e b fjlunuvliiinninun EU^in niminaao

^^e21^0^^bEui^i^ 3 ^-w^^ nma niso up^i^^i iiB^dio^u^iU

naoTj'od Mi^iliimisWB^ajinnviinivfaifiLilii

^^iiiB^iriB-mE^^VtinlNn^ vT

"^IIVCS" B1^H111 (MSlf  \l3E^U^5nnn1' 3 ^11 '^1

nuu 11 a^uiB Tj 2564 ^ai 13.30 ^. vtib^bu^b ar

!. •

:!.•!.

tiUf



12 Btju^BU 2564 nsn 14.16 u.

sn f> I tlnwiaa-iil (/main) / n-miia^ (/politics)



f^^Entufla^ ^^an^KVi^ovncaMEl nuao u.a.fiMvf™ lif̂ ^msifia a.s.il
ifi^irfao a.a.msil ^^mJTsjnfflnET inuswinti incuflfi^iJgMn ^aoej-iTnMfns^i'jii^'ansKd

iiasinDniB?™fnif ijfnrf inamvifDiiiai^iiijafiaaoviii'^'Biin "iwimmiao^^ufiviijjjKftiiM

inKHtnstu a.^aajvlajj uaK^aijqoffj^^ Lflai^ivnRmii^aafaiWniJiJsBinBuifiiet¥iJHan





aufiaw ^^ofl ^iTii^iwaiiMin^Wi^pji
itci^rfviaflri^i^ifio 1ilWn5KWiifViiLn^^5fiiLfiiilil it





New NISSAN ALMERA Sportech liftnnn-in ^UR^us^^tiiviaX'u'iflflfmiiiJaaRiTti

(htlps ://www, nissan,C0-th/vehicfes/n a w-vehicles/al mera^ hlml?
cid=nylive_al m era_display_ca nsiderat i on^n a ar-

vlp_sv_621Si|^^p, source=nytive.com&^frttaadiurn=referralSijlm campalgn^NissanAlmi

1    •'

^l 17 fl.u.Cl ^^niiii^s:1ili?i=i.iiaiiiiri'ti^iUT'ui?i 18 H.u. enHaitiTum

" ^^ ^ini^ ' L^ ^mnli^U am eni





y; ;- jf^^m5as=u"   "^





1  *

fk-

^ ^V S^jB^I B  NATIONAL NEWS BURE^U OF TH^ILAND

^Ej ai-ian-msd

13



pit ilannwii^vnnliirj ^iuflioo'NanSinis^^ iiu

i^rarifiuviu -si^g^ ^raifin:tiJ ma 1 Iflauinsi

B-nan-n^sii sm^aimirmcu'iJiaiuiimj Benfnus

"•'



iTu ^B -in5^wmi^iainiliinj a.r.a. vinun^ilnj huvm

i a^^i^ ̂ lininniijii^iianii3Wima'iuiJiau^wi^fiTsij  w^'iiiHuiiui^ ua ̂  ucnil

uriiln! vnii^ ^^iiiiEli5iuniin^uD fl -iiiii3uaiini[ul '̂Blil msi'WBini^w fl^nij^^i i u ^

w nalum^ui miitowii %^ hu1 v^^mrii twsii I^i iiJtin aa ylu-Su^ eu m^uiu n-n ^^n^u a

a^       It     J       1            -n  iJ                         d    1          Iinwnns

l^

d 5 j I         q        uii wiil  1 full                  ill        iJq rirniiaivif l

"o 1 (^  1 if wq 1 n)                    919   I^ ^i    ^         qjv^a^ua
in^   lull       ^    qq 1 I g     un il    $    liJ^inCe^nn

i           ^ H !        1           i^i^liylTuiilraiiniii^

il     11     1 i)    1    nj1    il   Bf fliiotoa

"I -J00II1 il ma ass

11
nodty 1

J11 J
.an11    g  fl



^El vifaueTiu inonraoqyiS nfl^imil^^ llaBn^EVi^^owirt^tr, inalMHaa
ia^nSm5in^fi?jiu^iEjn-WLfiao, moani^^uW?fi l^^u^iifiiSna auifin
g^LiuijjJ'Ey^^o^a uaBMioaiB^ if)ntfao awn^nain^viW^ii*35 ^ToM^
yl^LdaHtf^ofn^^^iJiiH^^iiiiil^KiJn (Water Treatment System : POG

6 lhuaaaj^maian ^hu^ aaaj^wni iiniaaiM^la^^aaj ^JMT^n^Eij

7 mvi 1u 6 i^au

•• ••-;•/ •

12 U^mcm 2021 -14:35





-i tf ^nTiaiili^Ji^inn-in 4 inn a^t
i Bl^uiFafroiaiia^ifM*nsfl7ina-inuil5Ki^ui|aiinjffw Daiinei

1. efsfaniha'ulinJTCivmefajifm 300,000 ^

i



^ii'iiJ^Kih (Water

ifla^^itfi 12 flqinuu int
wfauiiitJUiu^qviS" ^^auiniflms ll^^ifii^Myw

^SiiiiBf^3imsi^aj unoaiiflnvf^w V^u^i^n
i^^uiiTao ainSna^npJ'iiviii^ia^i^on'^an^^f

Treatment System : POG TANKS) Miji^ 6 l
d

r •
i

p
^  1

F

.ami

i iil^uJeihfflj'tfu nred ira^ tniaauiAitf fnFiasnii"

17-18 fi.^.fi
^lii/i 12 fi^mLU 2564 - 13:22 I^



tm^^Givin ^ mum's tuinn
Line ©Matichon ^a^^ii

u (=j^uv^^ aau^Vif) i^i^TU^ 17
iiW 19 Jlt)uiau ^KliI^wjiii

B^intu 500 firiifa

vfoti M^oa^nvifiJ^fn

^!un^ r t ta i fcahfluiiu m^d lai



t' •' .'    i r~-rr y

'}-'/,' — ^i\    ^

"

uasfnsd ^A 2

f'~)     I Oil U

A

J \

NfiTIGNflL NEWS BURE^U OF THRILflND







• ^     

> .

-   , -I   I - •- .

~T

I^.



•*>• •'

ft    ^    wild ;mn iu
I  a A   T     ^ ^na-ti

I uteri   ni n^^   yu"^^ t ^ ^' m mnutid



^    . - L



ra "^^uasie-Camnieree Genius uvlrfT <Siuim 3 s-ufti  LftaLOufiumuuiJijWrtu îl^t
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https://commercenewsagency.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 13:25
หัวข้อข่าว: "จับคู่กู้เงิน"มาถูกที่ถูกเวลา นายกฯ ชมเพิ่มทางรอดร้านอาหาร
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Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://commercenewsagency.com/report/4187
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Nutnareej
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 13:25
หัวข้อข่าว: "จับคู่กู้เงิน"มาถูกที่ถูกเวลา นายกฯ ชมเพิ่มทางรอดร้านอาหาร
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 commercenewsagency.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

https://commercenewsagency.com/report/4187
https://commercenewsagency.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: พาส่อง ! รายได้โรงเรียนเอกชน รับเปิดเทอมใหม่ ยุคโควิด-19 จันทร์นี้

รหัสข่าว: I-I210612002423 หน้า: 1/4

 today.line.me Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://today.line.me/th/v2/article/qpQOx9
https://today.line.me
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 18:53
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 21:18
หัวข้อข่าว: [Facebook - SpringNews]พาส่องรายได้ธุรกิจ 'โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ' เบื้องหลังลิขสิทธิ์บอลยูโร2020 .

รหัสข่าว: I-I210612002644 หน้า: 1/2

 m.facebook.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://m.facebook.com/307513345840/posts/10158198383150841
https://m.facebook.com
Nutnareej
Line
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 21:30
หัวข้อข่าว: [Facebook - MarketThink] "อิมพีเรียล” คุกกี้ในตำนาน ที่บางคน ได้เป็นของขวัญทุกปี - MarketThink ของ...

รหัสข่าว: I-I210612002664 หน้า: 1/3

 m.facebook.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

https://m.facebook.com/1387231808035873/posts/3996418727117155
https://m.facebook.com
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 m.facebook.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://m.facebook.com
Nutnareej
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 10:09
หัวข้อข่าว: เปิดรายได้ Robinhood บริการ Delivery ที่ประกาศว่าไม่เก็บค่า GP จากร้านอาหาร

รหัสข่าว: I-I210613000266 หน้า: 1/5

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

https://techfeedthai.com/2021/06/12/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-robinhood-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-delivery-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88/
https://techfeedthai.com
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https://techfeedthai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 10:12
หัวข้อข่าว: [Facebook - Thai PBS] #ระวัง หากโดนมิจฉาชีพหลอก ชวนแชร์ลูกโซ่ เราสามารถแจ้งใครได้บ้าง?

รหัสข่าว: I-I210613000267 หน้า: 1/1

 m.facebook.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://m.facebook.com/330743535084/posts/10165805387975085
https://m.facebook.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 18:17
หัวข้อข่าว: [Facebook - สุเทพ พงษ์พิทักษ์] Inbox: เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 21:56 น. คุณ โซดาขม ยัยตัว...

รหัสข่าว: I-I210613001103 หน้า: 1/1

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

https://m.facebook.com/573386346045679/posts/4283250245059252
https://m.facebook.com
Nutnareej
Line



บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 18:19
หัวข้อข่าว: บริษัท ส่งพัสดุดัง ไปต่อไม่ไหว ร่อนจดหมายเลิกจ้าง พนง.

รหัสข่าว: I-I210613001109 หน้า: 1/4

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

https://tnews.teenee.com/business/167446.html
https://tnews.teenee.com
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