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 (ในภูมิภาค) สู้ภัยโควิด-19 
35. thainews.prd.go.th  -จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามสถานการณ์ค้าชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อย่างใกล้ชิด

เตรียมรับเปิดเทอม 
36. thainews.prd.go.th  -ทีมเซลล์แมนนครพนมเร่งระบายผลผลิตฟักทองอ าเภอบ้านแพง 
37. thainews.prd.go.th  -ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ออกติดตามสถานการณ์การจ าหน่ายหน้ากากอนามัย 
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imeuuitÂ littJ"

lite  New Noimtd

uatlTl^ta^L nftl Itra ^ ^a^ ^imi tUfliatn
'Double ^nvestment1 1 ^L L P^tJYI 14 tUtJL

iitiuitm 2064 ma itttpt/zbitiy/aSiL

? SC ^iSb Eitkub won
utittMPB^ itasifti mui ^Bamttmttaivf

3IB1^IUL B4 mailiLilMtlUBlttTtitAait^U 'U

fiii^natiitusiitafiotimi SMEs In

(DUP) Lll̂ llHBUT fl3̂ 1̂ liflftilfli3T] "li

(IDEA LAB) uhfl^ ^ 4 triaifii iinsi ft "From
to A New Future" iito>raii| -|^iIiEnB

fit^lntj Smart Enterprise l^ttim^a^Ti

tiio^ima itae^^ii^B ^smiM Ttartnlti a\hl.a~n iviiitun

^ attn tilti G-o at^n multitttiu 2534

D DITP ^^SD^i^lT^^J1ISilTll^Uyii^4^l |HU

^ , ,^

L .

p, ^

^j
(H

1        a
tfi                              TK

^            mi    >i

g
1

TK

? tkh   innlnhlB



^^iw^'fi 3 ua^a^iiiuii 'fivlT FTA fluSij Inn 2 ili^ivifiii^a ^a

atflwaijjfliilTfiviaa la^uili Itilu i  nthuai^iTajviii

"mT^ii FTAT^iEr-5^ LD

(^3U.) lilua'i uatmi^

nitrtutlrffNau riamaua1lU''Jguisn6in^tJi!iii3u-ifaii ri

u^Diji-JjiJ/l^iJ WTO T^^ CL in-Su iMaiî
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^a^^i 12,879.86 a^mnilDtyaMfg ll^intu 388,301.92 amii™

fnTRn'ian (WTO) n

WTO ^BM-iu^u-^l 30 "Nift^fnmi-3 simnu 2564 eu uR^wfi^n aini^us?
afiobtih ixla JTuIiCffiKsiJiJ mifFi^iimn

2564 riainia^u3u1iiiiauatuK?swu^(nj.)^ia'lil

ii nshn'n 2. aac^^nmi^uvIaaNi^^^uniJ')iin"wi.^5^"uavh/Ha^mi'i^'tvi[iri'ij5^ i





tu3 2563 Sej (27 iJivifl} ifl^^g
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^uiibii 2564 TaoiBflm^^iJiiii^^n^jfta (Online Business Matching : OBM) ^^vuh^tasljaaniviti
(T^ejilnL^riiiajn^iJiiJ^BiviPiEinj i ^aofwnwq'^i} iiiu aiiJu t^uui^n SsnS iiaKsnfmfuf^i^tn
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33,133.90 annt^iatySMfg (1,032.7 i^^ifnuinvi) ^^eitflu^n^hufaaas 7.56 ^aom^ '̂nlvia^'iJ

tan "UiulvnufJoaanlilSti 17,637.14 a'nura^afyan^g (545.9 tfuaiuinvi) naEii^ui^nnS^

15,496.77 a'nuiM^atyaviig (486.8 ^^uann^nvi} ^nn^ii 4 l^auusnuajS 2564 {u.fl.-ui.a.) ni5
Rilvia-SglJJjaPii 12,879.86 eh^iraSaqjavi^^ (388.3 i^uaniiunvi) iitnu^i 10.95% L^lai^^au^iJ

ill j n an i^ tn ffmi a jB ri a uw iln

J[piu"lviai^')aan'l^a^jJafii 77,291.38 anura^af^awg (218.4 ^uanuinvi) uaia^^ 17.98% uas

liniansnnS^jijaFin 5,588.48 a"nmii1a{yaM^^ (169.8 ^^ua'-iiunvi) uanoeT̂  2.94% ^u^niloaan

viEVriuao'li'ialilSq ^a ifiiiajfiaii'WTL^afitaKtJiu^iEfiaa a'cyaEBuatinsaJiliEsiij uno^nn In

uihsil itaKih^ uasSwfhiinwfisiifffyaao'lvia^nna^ ^a Ln^aj^nTnauasflTu^isnau inflrfa^

^ 1iJTn^atum^iJ^8i(u^a^a? WTO tmeiau v^.a.u

tiiJ HflaiSiim^i^^arl^ji2uvn'imTisia"liJ Tn
t ftaKvhiaT^hami3a ^^a^nmiaaimj uas^JRt

ul^l 21viEJLtaKa^LM'uin^Jfi'utu^ajm5^iiivi^iai'lwia^EM^j"lvitinii^f| t^Eitu





i^j^ lufl 2563 at( tll'u^fin^'ii^iJi^ 5 ^ajTviL^aj^nnaii^tm ^u t^i|u iiaKaw^i fl
jjafi^/nifl'̂ ^KMinort'u n1n 3 iifta 3 ^^'iia'nmM^afyaM^s Fi^L^Iu^^^'ufaEiaK 7.56 u

mifhiviunuTan

.564•^^UM^ "  ^i^a Vj Glpl Minvfljl^ll 1 ̂ d t f 11 1^7^ 1  FTA1*] TI-3(J

vtasiaatfiu lun-mJssiiii^gjJuajaofif^^mwnian w!a WTO vsv\i-\^^uin
vin^^finEiu-3 ^ ^'tnn^ii 2564 uviu^in^fl^ aini t̂iB?a^a Tviei vjfaJiaiTijai^
w^fiRiitii WTO i^hjnfiu'rtunvi^^n^iiiun^m5t'HT^iafi^!iviiJ=nn'iRi^-19 T

iJ WTO iiSiaWfi





Business Matching s^wi'nolvia^^'iitj

I5i^ Hiilu iciuinfn S^n^ iSustii l^ailiBivi^ivi
^ufihwa-iEinfjH ii^n nEjjiaivins wal^" ^^ao^ii

j (CL) •Jn^uLfisi'^u iiNattfi/ini]ssiwflHninraLtfii^rn

itiJiifn^L^^a^^ii WTO fiau'(i^slim5ilfSTiij'lME\j 30

tiii 2561 i^alMi

i^) rihflmjvh FTA Iviei-EU mna'u





(j
anfg n?a 388,300 ahuijivi i^^u 10.95% tREiT.WEidoBantiJSyijafii 77,291.38 aiiuw^tifyawig ^i5B
218,400 cfiwinvi HSiu 17.98% iiasii^itf-RnfiSyyaeh 5,588.48 a"nmwiBtyaM?g via 169,800 a'ouir
2.94% ^uriiddaanMfSn^iadtnEiT.iJSy aa iR^a-iaau^^^KnafuaKsl^iiilssnBiJ ^fy^cBuaKia^adiJj^a
truvnti tfiuilsiiJ uastfni uaiun"7iJ1oiihil7i^(uiiaj'lvi(j^n3a ^a if^^^^^^

ESM^si tufl 2563 flya
mTHit^ort'iitafi tntTl
Sy 15,496.77 f^iuivifoEy

S  fi      12,879.86 a

vh FTA u^^iflaBona^^S^ n
^i vn^ay fluJui^ainw ua^

M oaiii!Mnnufniaw5j^laBlvfiituf
ffaowTsn^^uSfi tRoiu^^^u^aolvio asntwiaua rjjt. i^ ^Jaifliiuaiiriai
(5'd1^'in^n^^Tifl^^s^nHiiK^irfR'n)Jiwu7jain^)2 (hu iiasi^utiiifmi^

ay (27 il^Biw^) tBui^fvi^'imSii^i15 uadtwurao^nnani^Hii ^ e^l|u u
33,133.90 a"̂ uivi^iiia\i?g w?a 1,032,700 a'minvi ^^eiiflu 7.56% uaj
"liiSy 17,637.14 a'̂ uintaEiiSw^g Vi^a 545,900 aiurnvi uasUinr^n
486,800 ifiiiinvi uat

fiiouAiS Lucky Number

itail (Online Business Matching -OBMJKirhoi^il
ELVi^^^fi'ivicttnJ i^tu ^iilu unuui^n SriS ^^n iSuotu ^^atvi^^K^Rj^i

watii" tR^ao^u iR^aoflauviviEr ifi^ad^^TlYlvh aio^nnuaswSpi^'n^f ifi

i ifluefu ^jji^di'iiusi^drt 'utuL^ ajmrttf^vtSiHfla3vifi]Ifn (CL) -^i
'utfrtfia^stiiiiliJm^Wia^tw WTO riau^l^sfim^iJssiiM^ii(^g^U^f WTO ^m

ffis aniliaas lanann'Wi^MMfnviqinJ (Sy) lkssni^^ivteiiMti vinssimovnraiJ^i-h "toitiuasau
dmii^^s^^OThFmiJnnadfniphia^ (FTA) Inci-ay tatiunis^^ j^^aa.Jt ihuaEjTijTf'ueia'un-^^nvri

Fniiu'^^'u^^aimn^gina i^^tudiuiiadimu nas^gina^adati I '^^si^jifnsi^j^naElidiBiivnjjm^a





aaviBir6i'5(CL)TR^iiti1^^uiiialvfiinil^ivifla^)n^m^j1'o^li4U'iinEi^

WTO riait^^^m^iJ'jB^ji'tMtu'f^iJu^ WTO tu-iuvi 30 ^.ti.2564 i

^^ 1vianRi!ayfijIiR-nmi^u^iJitruTum^iIao^irnifns^tan (WTO) tflunain^^i

sFrilu^jJiJviiifnff aaB^K^raoi^Jt^aofn^iJ^fiJ WTO WflsmilnadR'n^tivisT^l

l^^iJfmvTi FTA"Lvih-3ei tfiuuTtiintii

Uffiws^gjiiic^^ (nj.) liliuii uasnu

FTA (TuSy Tcio 2 il^stvi^^U^fi fia tiat



m^^^i^iJi^gjfhaaulatl (Online Business Matching - OBM) Tsw

fiJiJTCiviflS^Jviwq'^iJ i^iu anlu leruwi^n Sf fliS i^n LS^^^u t^a^

nlu mvn^tjaT^ i^^aj^u in^ajflaiiviviEl is^aoWlvlvh ^jvn^

6 Strong Female TV Characters Who De
serve To Have A Spinoff



5ij (27 llisiwft) ifluiia"i^u^'iJ^ 5 naoli^traajnina^i^^BH 5u t^^^^ ussavtfg^ UiS 2563 flijafiims

o"t 33,133.90 aimaaaaTfawfg vHa 1,032,700 a'luunvi ^^^iflu 7.56% ^a-irnsfTni-ntinijian Tau

1viu^-]aan1il3tj 17,637.14 ^'lu^aaai^aviSs ufa 545,900 a"nuiJivi uasiiim^^nSy 15,496.77 am

naaa^avi?g \ifa 486,800 a'lumvi iiaKtui^^o 4 iSauuaotl 2564 (ji.r.-iji.ei.) n^finii^fi-Sy flijafin

12,879,86 {fiuaaaa^^Mi^g n?a 388,300 sfiwnvi ij^ji 10.95% lafi^viEi^^jaanliJa^ijafii 77,291.38

a"̂ uaaaan^avi? wia 218,400 shmnvi ifl'u 17.98% uasihiiT̂ ^^fiS^yafli 5,588.48 anu^aaini

a^?g v^a 169,800 a'nijjnvi i^ '̂u 2.94% aiifhsfoaanM^'niiao'lviEi 'liJaEi Sa iR^ajaau^^^taafiia^jJ^ii

lb^nau ^fyjjBuaKiR^ajiJ^K(nii n^inn ^ritiil -sfjj uasiTti iiaK^uffTilni.a'̂ an^'njiiaoiiiEj^in^Ei rb

la^aj^n^nauaK^^uiJjK^aii infl/fm^f uaswaa^^ai^fnilnHijuasir^tfnMjj

t^usioihssatieh-] i viurias

afin^^ iflueru ^)nai2iifm

EtTffitum^i^s=niin FTA utn

ai^^uSn lautUEbinja-ilviii ^sefaj

-ivh FTA siBniaiiPi(^m?^^n^iuff^ mi

n visvirfiiiivnoilrysip frn^^i^^a^-i



nieu^b nn^j^ ay i;^iftuw!h ii^^LaW^tt wiiawaij^^B^i)

smrivl 14 Si]un^u 2564 ntri 14.34 u.

uanria: 0

^0Qo

sn (/) / iiTJifl5i^ Cmain) /



vt.n.u

nn ^atflu 8% ^aofmeft^aolvm^^u'Lan ^an^^nulviEiiia

i3i^v)^iIa5 (^ua^) 'Tr^u'EfiIki ii^ai^^a't'^^vifiiJsEiviFianinif

ii aaon^^w^a^nivia^

uiEi^^wvif amKui^^^^a" ?aoirmn?sjmia? Lias wn.rnrilsKj' iDmtwti^i T.^^^j

S^fis pnEtaas lan^^Fi^ifi^^inaMai^q'iiiJiks'niJfBLMFiTiiEJ fioiiia^fn^^ei

vnom^ffiia^ (lavlwia) 7BWJn^vlviEirt'iJat| teioi^o 2 ^ ^lntilf
5iaonviT)ji ^atsgina ^



tY^w
\,

^1 ^;^..





^niSiî am^RTa^^vi w^n aim ŝio a înmi^^ ^^fnan^^ iai 111

inotu^OMi'^^inj'i i^iiJikivi^ mui^mnnfl^^iJii^l^ifiumi^ii

n^oivirti naKil^iiEU'Macnui(ijM iu^^JT t^u^siin^aolu 3 ^jii^cifiau
le^uri ^ii^^ 17 O.^.ti ^i ^.^ei^Ei^^, •fiifi 18 fl.ti. ^l ^.na'uiiriii uarfu

i^ 19 fi.ti. fl ^.H(fl5isij^ii ^nfiiiu^sDaiai^^^o^JM-JB^iin si  aid

inii 7 3 ^saii^uiilinii 140,000 u



n bt ^upnaa j n^^vi

uastuain ^ b vnj nrevw^ yn^Sfl^^rinaj a ^

nu^fitvif afiBaii^iB^f ^a^ii^Ein^^uu^ifiiaKs^iiii^n
^im^W^tlT ei-j^uvI  intniTaj ^ u^tui^ao^a jjjniasmjigi

14 flqinmi 2021 -15:57

^ vni^^sfltif l  Iff luiamt eniH^ f iii^fl3





i s^^ ^ jj  u a ^^^ rfa ci ^a m a

ii 360 a^mJlifigcK '̂iJU-i^a^ iJitiioaui! (aa)

lvItuu y





i^(^̂ ?Ji(iua\iiia gltiu iiu^d u L^ag^rintia^L]1uiL U *i^laii^ ^u^E|iLl

ifi .̂ uB'iii iin  luTSn diuniiUflvhuilinr'iiB^ajfSainouriifu unisd ifi

flammiLuafmfii^iL n' nTviu dj^^li^^ ^uviiifiiii iiflgi ^ ^u^ufig 20-50

s^iflau 'FiuaKR^oivJa 3' eJtu www.fiuh^f^j.com uaEaavi lili^o

a 3' a^iJv|fi '̂uina'u ajviEi^^^u www.Ruasfi50.com ^^oioi^a ^u^

• i?ima"i! aj

i3ti 3 ^ îi

^i ^^furi la^a^^uviail^^^i itiu Un^ ^^   ^^   ^ ^n $  *i

miiiJiiiiinlHaanffss ITC i^iatijio5um5BiinD^p -u i^ ^ nlii^mifluuui ihij^ ^



nfnasiaomSa fitan?jjas 35-40 inn uas whS ^enaaaom^a ntan^uas 120-130

l^oauffTM^^mffaviwiS'-) "leTuri ifSauij ^^lan^Has 130-135 u^w 1-i/T.ri ma^ 2 ^ifnvJao

as 3.70-3.80 u^vi li/lri maf 3 ^lanvlaJas 3.50-3.60 in^ mno^fj ^^^anfuas 28-30
inw tlfujj^lu filan^ias 22-25 utw tinmenm nian^uas 35-40 unvi UBjnm fitan^u
as 30-35 invi aswe^niJS filan^uas 25-30 invi ^hflnan ntan^iias 65-70 invi usun

ma^ 1-2 nmnaas 4.50-5.00 u^vi usun lua^ 3-4 n^^waas 3.50-4.00 ut^ v)^n
^^u^(^UBi) nlan^uas 40-50 in^ a'unau frtan^uas 70-80 u^vi

ini^ Lii^u^u^u^iu^u 3 u^^ 62.61 uth /nn.

^• ^ <H

14^^quntiu2021- 11:15



twiiiusvinfnHaiha'jjviBaiu nmfiTan?iiaii 6.00-6.90 inw ih^^uihaJiGii

as 34.25-34.75 inn tnauthmifi^^t^i 3 (yifnainfini™*iMfem^tiai) r

62.61 liTwi



a 4 i^auti^nlifi djaanua^ 4.4 vidua'nuuiii TatiiioaafiiiJ^u^ ^MTu 80%) moB^^svise)iilTfi

f 1.5 ua^a'iuunvi utn^^fi^nilfiau 17% adnj1^^^n^jfi"miviiiJ^a^iaji.^a'iRi^-19 ^saan

au iaiaoflaufliioaf-1

^LliJ^iiwiQna^^j^jfio 21% Saifli4msaanB^ieiai^^aoLlliiL^auM 5 I

21%
1.5



u 1 uaoiviLineiaaB 8 It udjluaufhsloaanEhfrtyifruri

ifl^lii^aHj^ai^fiiiaoS] 2564 fijjafi^^^j 8,145 ff^uuiw

s % u Wfl fl^n u ^ a a j ^Ti uh t bk^ii n D j ^n ^n i)^ J a ti ^n m t





ns^uaanna^itasqiTi) nmf fiaia^mi The China- ASEAN Agricultural Product Distribution Center

^ji)-]aiv\Sa(^iJsKnaiifn^iia^ia^^niJiiaB^aanau^irmasn^BaiEi^ii^'at^il^sivi^^u^Ti^isau

utfi 9 auiasiisfi^ aiftj*! 3,687 Ifu-ff 13 - 16 fif|iniu w.fl. 2564

aifiani^^aasiflniiiia^'n iit^ m^niiEijfliu^aiiviJajfii^'tui^aai

irf ^iau^uan ilTBSTuajjniffii^fflTflj^mrta^aanfnyia n^^T>iit{ i^

ai^ Bi^^(ij"il^naiim5aas[n^K!i5n5>lviosfaoni?i!i(S'-j nlu mran

^a-ao^itujviiajid^n^iirfjaaa^ua'iN^W tiastfam-^^s^d^^-idn

iuiwtl^^fniifiiiKuuiiaK^ffu^aumuiusiiii m^jisraiaauffiinu

flaa^Sn uasiSa1i?a'in1o-19 ifluaw"

aiiin^ii^^M '̂^^fniii^^^a^iiiuaa^ i^^ajannilsinfu^iniuefoHaliT

aoftj^'uiJ^amum5ntmi'w^siJioi]ao¥liira'ia^fl-19 •ff flana



14 flnu^uu 2021  Thaila

^^nTSWM SMEs





i^tu^iJT^naiJm^ SMEs fleTajm^

i^iiHiim^Rnmiim^tiifndiLii^iiei;ii:d

tn 3 nsjui^^uri nt^uaiifpin^mninssasam

m pfn u^nvi uaEcrnT^^Vij^^Gi  ^rm aim Jt^ aoE^'il^Kn a um^^iiehum

,"\

(IDEA LAB : Thai Brand Incubation Program) aEhoeiaiti
"From The New Normal to A New Future" ti^nillihwin

ijii^mTiflii Smart Enterprise ^niiu'iEiintiiiaoTaomfinss

i (DITP) f\



frs^ii ^u^^ot'U'^l 16 fltjinau 2564 vno htip://bit.ly/2SiL17T ei

d https://bit.ly/3g5diO0 Mfaf^1;. 089 519 5666

^6/^564n in d J i ^ ^^n mii^ilt^yllll viiii H  ^^^ ^^nnnillJ lHlt lLllj ii ^ ^liiEiin  4 f i^nilllw G^Ea 111 mnisif l  —Thai l ^nd Plus On l ine

{Food Lab) nt^^^UFhE^^JJTm - Fmjion^ (Health & Wellness Lab) uasnspJS'um

WGicmi^ - l^tfl^iaa' (Lifestyle & Craft Lab) i^fn^)3jfi:iniiiiii3ii 'wi^Li,u5'U0"1.vii^iivi 4

^nnf^i^Eninfu îiii^sJininti ^iv\ ajnnis; rTooo^siei t^rian^o Prompt Design, nii^^ m



ihsiHirin umvi
a^ntnu^ni^ i^^ SME uasj Micro SME ill

j
^fa DITP i^ ^ittiii^i^iuil^m^msEcrin^iiTijta^u^nivitii^iflmiaafiuii^^ B 2564 Vila rw^a Desig
Excellence Award 2021 (DEmark) ^Si^U^iaillaJlSuB^ 14 t^a^iifl^l^ei^^umuMlinfiB
REGENERATIVE DESIGN FOR THE NEXT ssvTau^^'hnl wJauifi^wii iflnftja^FraUnaannau ^}^j
f^TJssfiaiimi' ^"iioaan ^^-JHajTuiiT^tiu'ipi^mi ^3^si^u^-3O fl.o.64

wni.stauifsjtfnaanuuu ^Gi DEmark Award



m5A'^6noihsivifisiaj tjiiln (JETRO) lias Japan I

nnjTa Good Design Award (G-mark) ll
"L^iunii TtaTnfl^^ut^u8a^
of Design Promotion (JDP) tl

EJn^^lussin'aotl 2551 -2563 il^iirî lsisu^io^a DEmark 893 norm (B 2563 Tci^u^iJ-Ja DEmark 72
n^rni) fluajnu DEmark Ttwu ^7 j^a G-Mark ^inil^sLviFi^f|u 464 norm iiasfitiiJ^snaijm^1viLi(f

funj^amraanu,iJiJiiaj*Ltfnifu (Golden Pitt Design Award 2020) 19 ntinn

H "lisuiri BCG / Social Enterprise/ Digital Trans formation ifluriu t^itlFlfll 1 fi
HnHflnvtijiJ^snaijn^Tviut'um^iJ^KnaiJ^fi'i^Kii^^'iiJ^KiviPliiasauiHdaa
m^aajiviB ^J51O -Va Design Excellence Award (DEmark) LlhinvilbsfVjtil VI



vifa tflftO^^i(Raa*iflm^viKtSau1uiiKtvicilvitiqnEiajia-iijngMini ussfl

n vifanao-iu*iiSfti(ci (SERIES)

DEmark Award lk^naitR-htiy! ^^tilu 7 aim

n^jft^ft^htYJaffii^af (Industrial Process/Industrial Craft)

flfju^ufftiatfa"^ (Gift & Decorative Items / Household Items)

ncjlifmjifi^aflj^F!uB!; 'u^Rnf5lin^t!l^EU^ltlvl^fli[H^D^UtiiJrnti (Creative & Innovative Fashion/
Apparel / Jewelry / Textile /  etc.)

nEJJj^ufriSiasnviFmimsit:^5tfa (Home Appliances/Smart Product-Service Solutions/ User-Oriented
IOTs/ Wearables, Automated Services, Medical & Health Design, Sustainable Innovation, Etc.)

flijjltiajnuaanuuiiii^^^'iu'n (Packaging Design)

nejllna.nftrw-lflflSi1.tflI (Font / Graphic on Surface /  Digital Media / Identity Design)

n^iinaj^iinrifa3nititft^nii^ioiTiti^ftiflLntJ7iriij^^'ftT^oinii rnjaiin? fiumurl fiuffi fiwffvnjii
tVft aimiei (Hotel /  Restaurant / Cafe /  Retail Shop / Co-Working Space /Condominium Project)

Pin Design Award tfao^EiMifti s^ftEiotj'iiltntfityintiiiiil'tiniTiJfni^ 'wun^fintS'ci^iiTij'j^tJhftvnj



ta ^^fiaatiniiii e^uS^i cjifcEnaum? w^Joaa
3 2564 aira3aau1ail'1i^r̂ ^oii^i 'i'ijd-30 ^^civn

'u in^^u 3II

^isusio^Ei DEmark ^K"l6i"i^^^5aii 2 ua^n^iJremiiinjT'a G-Mark lJssiv

'^lJa'33U^^JiIlart'ii^oIa Golden Pin Design Award ^jaoi^'M^u ^tf^MS^
^^ Golden Pin Design Award ^liniJ 70 R0-luil3n"Ull^ciFh'tli'=htl

fn^aafiaiJlJ^^nii^ioJnEl^Tl (Hotel/Restaurant/Cafe/Retail Shop/Co-Workin
Space /Condominium Project) ^t;Gfa^2iansmihiifiaiJrn5S]jei5 ^^jti

^it a tfH 1^ iI^k n a u 1 ^n ^vt a m ila a fiTiu

^u a ^f f^^ tf l ihs n a ij f l ifi =i  m ^ai u iI^e ui vm a ^ ^i fi ^ do i^h^i u iJtk m si

infiyi 1 waoiu iw"ljiifhi 5 pia



•fitju^u"ntvJar'Biaa^ (Industr ial Process / Industrial Craft)

•ntjuawhififlsliiia' (Gift S Decorat ive Hems / Household Items)

Jewelry /  Textile /  etc.)

•n^u^utflnasiinHnrruiLaE^ ^SiTfl (Home Appl iances/Smart Product-Service Solutions/ User-Oriented lOTs/

Wearables, Automated Services, Medical & Health Design, Sustainable Innovation, Etc.)

•nsjiitiaanuaanuuinii^iTfutf (Packaging Design)

•nsjuwa^nunnflneil^u' (Font /  Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)

ire (Hotel /  Restaurant / Cafe / Retail Shop / Co-Working Space / Condominium Project)

Btiutl^^  Bnmu^iJiflaiflusnjia Golden Pin Design1 vfn j ^al^un sisgn u

fidflnnnlnivinTuToS ^^^a IOT i^^a Al unlif ^Joiinun^ Theme tiill^^ ^^a REGENERATIVE DESIGN FOR THE
NEXT as^^au^ ^l^iJ lifauiHi^ii •ilfiriin^:inunnraaniiiJulsiaWf|fiiai"^"mnuiin^iyrtijn-)nu^"'ajnnr1liirn5iuiilH

uatlavlalnsi^^iil^auuilad'liI eiaij't^diaiuiiiiaj^nuiuIanvisinnuElaoiliijSn (Nexl Normal)"

li^unsun TsiTiiH-iniii-jufiflmnadPinnsdjraiiimsrini^ndiJr^niniiad sfjilu (JETRO) use Japan Insliluteof

Design Promotion (JDP) tunniailiifli(U(^'iiIaniniii^nnmj1'a Good Design Award (G-mark) Tb^ivt^ ^ fljilu 4mJ1u

^ncinj ninjijiirinL -fliiivff l'iiaiirin'lvru rjmidtinrt

rk 893 rnnrni (fl 2563 Wun^^nDEmark 72 n
nrinns uacflrlil^naiinnrTviiilsreunoi'amraan

aisiiiliiiiiAil rJu^Tjint^^muiin^^EyrtiiS'junsia'a

i^iasloisfcJHndnuvllciaiElu&hTjrmaBmiuu ^tumnu

msaaniAuijSinuIlui^ieaij^^juvitH^nntunansi^fTn

lusBuin^fl 2551-2563 SSun'nlei¥usiJ^^ DEm

•^nu DEmark T^SusnjTn G-Mark mmJw^fls^Hu 46

lawfti (Golden Pin Design Award 2020) 19 rnunni
^nninci ^ ^ifiin-i^ itnlan vinivfFmu^Tajmnia

BCG

^ ^u

ili^

.vin ^Ijtuj^ Design Excel lenci

uafiJSJiri mfWuI^nsfu ^ull

n iB uuui vn j mrrTai -unflr iiaTsiu n

a us luintativrMfmii^iiJIiuniuiniin'mad

sir n^nnuimfMSn" llnFmusfajmi^^i^ilwiu

d^ ma nfhrhuTaininiaanwviTMYnriHM

H ^ ^o^uvl 30 flnwtm 2564
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23156
วันที่: อังคาร 15 มิถุนายน 2564
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

หน้า: 8(ล่าง)

ภาพข่าว: จับคู่กู้เงิน

รหัสข่าว: C-210615009059 หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 12.75 Ad Value: 14,025 PRValue : 42,075 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

HP-PC
Line



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24570
วันที่: อังคาร 15 มิถุนายน 2564
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 6(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: ลงทุนพ.ค.เพิ่ม 33%

รหัสข่าว: C-210615021058 หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 37.12 Ad Value: 31,552 PRValue : 94,656 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

HP-PC
Line

HP-PC
Line



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14657
วันที่: อังคาร 15 มิถุนายน 2564
Section: First Section/โลกธุรกิจ

หน้า: 6(กลาง)

หัวข้อข่าว: 5เดือนต่างชาติลงทุนกว่า8.3พันล้าน

รหัสข่าว: C-210615005029 หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 37.02 Ad Value: 33,318 PRValue : 99,954 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

HP-PC
Line

HP-PC
Line



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14657
วันที่: อังคาร 15 มิถุนายน 2564
Section: First Section/โลกธุรกิจ

หน้า: 6(กลาง)

หัวข้อข่าว: 5เดือนต่างชาติลงทุนกว่า8.3พันล้าน

รหัสข่าว: C-210615005029 หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 37.02 Ad Value: 33,318 PRValue : 99,954 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11880
วันที่: อังคาร 15 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: 'พาณิชย์'เคาะต่างชาติลงทุน '5เดือน'ยอดแตะ8.3พันล้าน

รหัสข่าว: C-210615011031 หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 23.63 Ad Value: 33,082 PRValue : 99,246 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

HP-PC
Line

HP-PC
Line



ปีที่: - ฉบับที่: 26178
วันที่: อังคาร 15 มิถุนายน 2564
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: ชี้ญี่ปุ่น-ไต้หวัน-สิงคโปร์ ย้ำแห่ลงทุนไทยต่อเนื่อง

รหัสข่าว: C-210615004096 หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 22.13 Ad Value: 46,473 PRValue : 139,419 คลิป: สี่สี(x3)

HP-PC
Line



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23156
วันที่: อังคาร 15 มิถุนายน 2564
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

หน้า: 8(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ต่างด้าวลงทุน

รหัสข่าว: C-210615009060 หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 5.13 Ad Value: 5,643 PRValue : 16,929 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

HP-PC
Line

HP-PC
Line



ปีที่: - ฉบับที่: 26178
วันที่: อังคาร 15 มิถุนายน 2564
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ร้องรัฐอุ้มร้านอาหารขนาดเล็ก

รหัสข่าว: C-210615004097 หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 31.72 Ad Value: 66,612 PRValue : 199,836 คลิป: สี่สี(x3)

HP-PC
Line



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23156
วันที่: อังคาร 15 มิถุนายน 2564
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจ

หน้า: 9(กลาง)

หัวข้อข่าว: ร้านอาหารแสนรายจ่อปิดกิจการ

รหัสข่าว: C-210615009066 หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 28.11 Ad Value: 30,921 PRValue : 92,763 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

HP-PC
Line



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11880
วันที่: อังคาร 15 มิถุนายน 2564
Section: การเงิน-ลงทุน/Business

หน้า: 13(บนขวา), 20

หัวข้อข่าว: จี้รัฐอุ้ม'ร้านอาหารเล็ก' หวั่นแรงงาน-ซัพพลายเชนล้มโดมิโน่

รหัสข่าว: C-210615011073 หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 71.14 Ad Value: 113,824 PRValue : 341,472 คลิป: สี่สี(x3)

HP-PC
Line

HP-PC
Line



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11880
วันที่: อังคาร 15 มิถุนายน 2564
Section: การเงิน-ลงทุน/Business

หน้า: 13(บนขวา), 20

หัวข้อข่าว: จี้รัฐอุ้ม'ร้านอาหารเล็ก' หวั่นแรงงาน-ซัพพลายเชนล้มโดมิโน่

รหัสข่าว: C-210615011073 หน้า: 2/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 71.14 Ad Value: 113,824 PRValue : 341,472 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11157
วันที่: อังคาร 15 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(บน)

หัวข้อข่าว: ส.ภัตตาคารจี้ช่วยร้านอาหารห้องแถว

รหัสข่าว: C-210615012056 หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 37.98 Ad Value: 41,778 PRValue : 125,334 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

HP-PC
Line



ปีที่: 27 ฉบับที่: 6716
วันที่: อังคาร 15 มิถุนายน 2564
Section: First Section/การเงิน-อนุพันธ์-การคลัง

หน้า: 31(ล่าง)

หัวข้อข่าว: บล.Zcomเพิ่มทุน500ล. ตุนปล่อยบัญชีมาร์จิ้น

รหัสข่าว: C-210615013036 หน้า: 1/1

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 22.81 Ad Value: 19,388.50 PRValue : 58,165.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

HP-PC
Line



ปีที่: 37 ฉบับที่: 13252
วันที่: อังคาร 15 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: เจอ10คลัสเตอร์เพิ่ม ติดเชื้อ3,355ดับ17คน ผ่อนกิจการ5ประเภท เปิดจองซิโนฟาร์ม
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Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 175.50Ad Value: 219,375 PRValue : 658,125 คลิป: สี่สี(x3)
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หัวข้อข่าว: [Facebook - Democrat Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์] เกาะติด "จับคู่กู้เงิน" จุรินทร์ ตามใกล้ชิด...
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รายเงินลงทุน...
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หัวข้อข่าว: [Facebook - สืบจากข่าว] นายก อบจ.อ่างทองแจงเสาไฟฟ้าอัจฉริยะ 143 ล้านจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ตรวจสอบได้
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หัวข้อข่าว: ขออัยการช่วยสู้คดีจนชนะ! อุทธรณ์ยกฟ้อง ขรก.พาณิชย์สงขลา-ข้อกล่าวหาเอกชนไม่มีมูล

รหัสข่าว: I-I210615000044 หน้า: 1/2

 isranews.org Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.isranews.org/article/isranews/99531-invesisra-134.html
https://www.isranews.org
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หัวข้อข่าว: เชียร์ยูโร 'แอโร่ซอฟท์' กับตำนานเกือบ 40 ปี ผู้เล่นรายสำคัญธุรกิจรองเท้าแตะแบรนด์ไทย
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หัวข้อข่าว: 'พาณิชย์' ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทย เผยหอบเงินเข้ามาแล้ว 351 ล้านบาท
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