
ปีที่: 45 ฉบับที่: 16274
วันที่: เสาร์ 1 ตุลาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บนซ้าย)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: มอบเงิน

รหัสข่าว: C-221001020034(1 ต.ค. 65/02:53) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 18.52 Ad Value: 30,558 PRValue : 91,674 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 38 ฉบับที่: 13725
วันที่: เสาร์ 1 ตุลาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 5(ซ้าย)

คอลัมน์: โลกการศึกษาประชาสัมพันธ์: เปิดตัวหลักสูตรใหม่

รหัสข่าว: C-221001030049(1 ต.ค. 65/05:05) หน้า: 1/1

Siam Sport
Circulation: 200,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 24.01 Ad Value: 21,609 PRValue : 64,827 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 3823
วันที่: อาทิตย์ 2 - พุธ 5 ตุลาคม 2565
Section: First Section/ฐานโซไซตี

หน้า: 4(บน)

ภาพข่าว: ฐานโซไซตี: เยี่ยมชม

รหัสข่าว: C-221002022001(1 ต.ค. 65/05:18) หน้า: 1/1

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 12.04 Ad Value: 15,050 PRValue : 45,150 คลิป: สี่สี(x3)



หนา้แรก (https://www.banmuang.co.th/home) | สมคัรงาน (https://www.banmuang.co.th/career) | ลงโฆษณา (https://www.banmuang.co.th/ads) | ตดิตอ่เรา
(https://www.banmuang.co.th/contact)

วนัองัคาร ที� 4 ตลุาคม พ.ศ. 2565 09:34 น.

 (https://www.banmuang.co.th/home)

  (https://truehits.net/stat.php?login=banmuang)    (https://www.facebook.com/Banmuangonline)  

ประชาสัมพันธ์

พม. โดย สค. จัด Ted Talk “พลังสังคม พลังครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื�นที่

ปลอดภัย” ภายใต้งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”
วนัเสาร ์ที� 01 ตลุาคม พ.ศ. 2565, 10.58 น.

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�
Thiphapun Tu Intapeng และคนอื�นๆ อกี 1.2 แสน คนถกูใจสิ�งนี�ถกูใจ

พม. โดย สค. จดั Ted Talk “พลงัสงัคม พลงัครอบครวั : สรา้งสขุ ทกุพื�นที�ปลอดภยั” ภายใตง้าน “20 ปี พม.
เสรมิพลงั สรา้งโอกาส พฒันาคนทกุชว่งวยั”

 
 

หนา้แรก (https://www.banmuang.co.th/home) »
ประชาสมัพันธ์

(https://www.banmuang.co.th/news/relation)

Top 5 ข่าวประชาสัมพันธ์
(https://www.banmuang.co.th/new

(https://www.banmuang.co.th/new

ข่าวในหมวดประชาสัมพันธ์
(https://www.banmuang.co.th/new

(https://www.banmuang.co.th/new

 (https://www.banmuang.co.th/home) การเมอืง (https://www.banmuang.co.th/news/politic)

อาชญากรรม (https://www.banmuang.co.th/news/crime) เศรษฐกจิ (https://www.banmuang.co.th/news/economy)

ยานยนต ์(https://www.banmuang.co.th/news/auto) บนัเทงิ (https://www.banmuang.co.th/news/entertain)

กฬีา (https://www.banmuang.co.th/news/sport) การศกึษา (https://www.banmuang.co.th/news/education)

กทม-สาธารณสขุ (https://www.banmuang.co.th/news/bangkok) ภมูภิาค (https://www.banmuang.co.th/news/region)

สงัคม-สตร ี(https://www.banmuang.co.th/news/social) โปรโมชั�น (https://www.banmuang.co.th/news/promotion)

"วราวธุ" สั�งกรมทะเล เฝ้าระวงัสถานการณนํ์�า
ทะเลเปลี�ยนส ีหวั�นสรา้งผลกระทบตอ่ระบบนเิวศทาง
ทะเล
(https://www.banmuang.co.th/news/relation/29
3 ต.ค. 2565

มลูนธิป่ิอเต็กตึ�ง จัดขบวนแหเ่วยีนธปูศกัดิ�สทิธิ�
ภายในศาลเจา้ไตฮ้งกง พลบัพลาไชย เนื�องใน
เทศกาลกนิเจ ประจําปี 2565
(https://www.banmuang.co.th/news/relation/29
3 ต.ค. 2565

ชวนชอ้ปแฟรนไชสน่์าลงทนุในงาน แฟรนไชส์
สญัจรสรา้งอาชพี 13-16 ต.ค.65 ที�โลตสับางใหญ่
จ.นนทบรุี
(https://www.banmuang.co.th/news/relation/29
3 ต.ค. 2565

‘เปยส์นั�นปลายปี ลุน้รถ ลุน้โชค ในมหกรรม FIFA
World Cup Qatar 2022’ กบักรงุศรเีฟิรส์ชอ้ยส์
(https://www.banmuang.co.th/news/relation/29
3 ต.ค. 2565

มอบงบสง่เสรมิงานพัฒนา เพื�อประโยชนส์ู่
“ชมุชน”
(https://www.banmuang.co.th/news/relation/29
3 ต.ค. 2565

(https://www.banmuang.co.th/news/rel
‘เปยส์น ั�นปลายปี ลุน้รถ ลุน้โชค ในมหกรรม
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https://www.banmuang.co.th/news/relation/298937
https://www.banmuang.co.th/news/relation/298954
https://www.banmuang.co.th/news/relation/298954


 
นางจนิตนา จันทรบํ์ารงุ อธบิดกีรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครัว เป็นประธาน และรว่มเสวนา Ted Talk “พลงัสงัคม
พลงัครอบครัว : สรา้งสขุ ทกุพื�นที�ปลอดภยั” ภายใตง้าน “20 ปี พม. เสรมิพลงั สรา้งโอกาส พัฒนาคนทกุชว่งวยั” ณ
หอ้งประชมุปกรณ ์องัศสุงิห ์ณ หอ้งประชมุชั �น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรงุเกษม กรงุเทพฯ
 
 
     โดยมผีูท้รงคณุวฒุเิขา้รว่ม Ted Tall จํานวน 6 ทา่น ไดแ้ก ่รศ.ดร.ชมุเขต แสวงเจรญิ รองอธกิารบด ีฝ่ายบรหิารศนูย์
รังสติดา้นกายภภาพมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ประเด็น”การบรหิารจัดการและการพัฒนาพื�นที�สาธารณะ ชมุชนและทอ้งถิ�น
ที�เป็นมติรตอ่ครอบครัว ในทกุมติ ิลดพื�นที�เสี�ยงตอ่ครอบครัว” ดร.สรวงมณฑ ์สทิธสิมาน ผูท้รงคณุวฒุกิองทนุพัฒนาสื�อ
ปลอดภยัและสรา้งสรรคด์า้นการศกึษา สื�อสารมวลชนดา้นเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประเด็น “การจัดการเพื�อสรา้งพื�นที�
เรยีนรูท้ี�เหมาะสมและเอื�อตอ่ครอบครัวทกุลกัษณะ เพื�อสรา้ง สขุภาวะและความสมดลุของชวีติครอบครัว ” ผศ.ดร.ปนัดดา
ธนเศรษฐกร อาจารยส์ถาบนัแหง่ชาตเิพื�อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวทิยาลยัมหดิล ประเด็น “การสง่เสรมิใหส้ถาน
ศกึษามสีภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยัและเอื�อตอ่การเรยีนรู ้พัฒนาการและพฤตกิรรมของเด็กและเยาวชน รวมถงึบทบาทของ
ครอบครัวในการสง่เสรมิสถานศกึษา  ดงักลา่ว  ” นางสาววพัิตรา โตเต็มโชคชยัการนักวจัิยดา้นการคาดการณอ์นาคต
อาวโุส ศนูยว์จัิยอนาคตศกึษา FutureTales Lab by MQDC ประเด็น “การสรา้งสมัพันธภาพในครอบครัวทกุชว่งวยั มี
ทกัษะการสื�อสารที�ด ีสรา้งครอบครัวอบอุน่ เสรมิสรา้งความเขม้แข็งครอบครัว ลดปัญหาความรนุแรงในครอบครัว” นางสาว
ณัฐยา บญุภกัด ีผูอํ้านวยการสํานักสนับสนุนสขุภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้ง
เสรมิสขุภาพ (สสส.) ประเด็น ความสําคญัของสถานที�ทํางานตอ่คณุภาพชวีติของคนทํางาน การจัดสวสัดกิารที�เอื�อตอ่
ครอบครัวของคนทํางาน เกดิความสมดลุระหวา่งชวีติการทํางาน และครอบครัว สง่ผลใหม้คีวามผกูพันอนัดตีอ่สถานที�
ทํางาน 
 
 
ซึ�งกจิกรรม Ted Talk “พลงัสงัคม พลงัครอบครัว : สรา้งสขุ ทกุพื�นที�ปลอดภยั” เป็นกจิกรรมหนึ�งในงาน “20 ปี พม. เสรมิ
พลงั สรา้งโอกาส พัฒนาคนทกุชว่งวยั” ซึ�งจัดขึ�นระหวา่งวนัที� 29 กนัยายน 2565 ถงึวนัที� 3 ตลุาคม 2565 เวลา 09.00 –
16.00 น.  ณ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรงุเกษม กรงุเทพฯ เพื�อเป็นการแสดงเจตนารมณท์ี�แน่วแน่ในการขบัเคลื�อน
งานดา้นสงัคมในภาพรวมของประเทศสําหรับประชาชนทกุกลุม่เป้าหมาย ดว้ยการนําเสนอพัฒนาการและผลงานของ
กระทรวง พม. ในมติทิี�หลากหลาย ซึ�งเกดิจากความรว่มมอืระหวา่งภาคเีครอืขา่ย ทกุภาคสว่น รวมถงึเป็นโอกาสอนัดใีน
การเฉลมิฉลองวาระครบรอบ 20 ปี ของกระทรวง พม.
 

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�
Thiphapun Tu Intapeng และคนอื�นๆ อกี 1.2 แสน คนถกูใจสิ�งนี�ถกูใจ

(https://www.
source=giraff.

FIFA World Cup Qatar 2022’ กบักรงุศรี
เฟิรส์ชอ้ยส์
(https://www.banmuang.co.th/news/rel
17:21 น.

มอบงบสง่เสรมิงานพัฒนา เพื�อประโยชนส์ู่
“ชมุชน”
(https://www.banmuang.co.th/news/relation/29
17:06 น.

ทส. กา้วสูปี่ที� 21 “วราวธุ” เชื�อมั�น “ไมม่อีะไรที�
ทําไมไ่ด ้ถา้เรารว่มมอืรว่มใจ” หวงัทกุภารกจิขบั
เคลื�อนงานตอ่ไปรว่มกนัอยา่งโยงใยและเชื�อมโยง
(https://www.banmuang.co.th/news/relation/29
16:19 น.

เซเวน่ฯ จับมอื PIM ตวิเขม้ SME จัดสมัมนาใหญ่
เจาะลกึเทรนดล์กูคา้ O2O
(https://www.banmuang.co.th/news/relation/29
13:44 น.

มลูนธิป่ิอเต็กตึ�ง จัดขบวนแหเ่วยีนธปูศกัดิ�สทิธิ�
ภายในศาลเจา้ไตฮ้งกง พลบัพลาไชย เนื�องใน
เทศกาลกนิเจ ประจําปี 2565
(https://www.banmuang.co.th/news/relation/29
11:23 น.

 

เซยีนหวยกระซบิบอก... เลข "กมุารทอง" งวดนี�ปัง
แน่นอน ตามดว่น!!
(https://code.yengo.com/click/?
x=zVYzEM1aTosmDiEdFllcK277vbxn8o71zBbid9Z
GPc_pJqkd5qZWQoHjjlzh1QvWrr8lyhlWcgtZPEMv
8x5a_CwCglatr8yFOfOAxcjdLyl9X0KhBXkrFZSkGp
PTI4CegvKG7Hs6OmkKvdeI9M5tEJnsUXXr6Y4sN

(https://www.yengo.com/text/why_show?
dp_adaptive_mode_a&ad=adp_172758&lang=th)

https://www.facebook.com/rungtip.intapeng
http://www.banmuang.co.th/news/marketing/298866?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
https://www.yengo.com/text/why_show?source=giraff.io&medium=adp&campaign=grf_logo&lang=th
https://www.banmuang.co.th/news/relation/298954
https://www.banmuang.co.th/news/relation/298937
https://www.banmuang.co.th/news/relation/298952
https://www.banmuang.co.th/news/relation/298875
https://www.banmuang.co.th/news/relation/298845
https://code.yengo.com/click/?x=zVYzEM1aTosmDiEdFllcK277vbxn8o71zBbid9ZoI1Jl2vBcNyLeodvXl3rcO8fS0IANILZKSZ9GuUDDQ4bbUFkczAe2718AFYROo4oPEONOx6bnBx64uWVU7R9w194iIsrXPFZ4eRCe-GPc_pJqkd5qZWQoHjjlzh1QvWrr8lyhlWcgtZPEMvTHAgkcigNdhQ8ojh7m47gMFBX75jO-8x5a_CwCglatr8yFOfOAxcjdLyl9X0KhBXkrFZSkGpU9p2mAncNbiaDKLk4rnbO3A332fP8yLVz5Gj-PTI4CegvKG7Hs6OmkKvdeI9M5tEJnsUXXr6Y4sNsTqC3eMH8IstMbs0fwX5aS0H8FKTwXTMXFCZdUs6K3SnCd6A9pVARgo9QmRytXy5oPi_2MfAtF9b99r2GUivePL_YAzfyWEbPbrAUhMYxGDFR4npxoLpae
https://www.yengo.com/text/why_show?source=yengo.com&medium=adp&campaign=adp_adaptive_mode_a&ad=adp_172758&lang=th


หนา้แรก (https://www.banmuang.co.th/home) | สมคัรงาน (https://www.banmuang.co.th/career) | ลงโฆษณา (https://www.banmuang.co.th/ads) | ตดิตอ่เรา
(https://www.banmuang.co.th/contact)

วนัองัคาร ที� 4 ตลุาคม พ.ศ. 2565 09:33 น.

 (https://www.banmuang.co.th/home)

  (https://truehits.net/stat.php?login=banmuang)    (https://www.facebook.com/Banmuangonline)  

การศึกษา

ว่ิงการกุศล “JC Virtual Run 2022 วิ่งแบ่งปันเพื่อเธอ”
วนัเสาร ์ที� 01 ตลุาคม พ.ศ. 2565, 16.50 น.

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�
Thiphapun Tu Intapeng และคนอื�นๆ อกี 1.2 แสน คนถกูใจสิ�งนี�ถกูใจ

วิ�งการกศุล “JC Virtual Run 2022 ว ิ�งแบง่ปนัเพื�อเธอ”
 
 
สมาคมวารสารศาสตร ์ธรรมศาสตร ์ขอเชญิทกุทา่นรว่มกจิกรรมวิ�งสนุกเพื�อสขุภาพ  "JC Virtual Run 2022 วิ�งแบง่ปัน
เพื�อเธอ" เนื�องในโอกาสวนัสถาปนาครบรอบ 68 ปีคณะวารสารศาสตรแ์ละสื�อสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เพื�อ
รว่มสมทบทนุการศกึษาเพื�อนใหม ่คณะวารสารศาสตรแ์ละสื�อสารมวลชน ที�เรยีนดแีตข่าดโอกาส โดยกตกิาการเขา้รว่ม ผู ้
ว ิ�งสามารถวิ�งที�ไหนเมื�อไหรก่ไ็ด ้จากนั�นสง่ระยะทางการวิ�งเขา้ระบบ หากวิ�งไดค้รบตามระยะทาง 68 กโิลเมตร จะไดรั้บ e-
certificate พรอ้มลุน้รับรางวลัพเิศษจากศษิยเ์กา่วารสารฯ คนดงั
 
             
ผูส้นใจสามารถสมคัร และดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� https://race.thai.run/jcvirtualrun ไดต้ั �งแตบ่ดันี� จนถงึวนัที� 31
ตลุาคม 2656  หรอืสอบถามเพิ�มเตมิผา่นทาง Facebook : สมาคมวารสารศาสตร ์ธรรมศาสตร์
 
 
 
สง่ขา่วไดท้ี�  email : saowaporn12345@gmail.com   ,  saowaporn@hotmail.com   และ 
bat_mamsao@yahoo.com
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(https://www.banmuang.co.th/news/education/
3 ต.ค. 2565
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สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา เปิดรับสมคัรนศ.ใหม่
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(https://www.banmuang.co.th/news/education/
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