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แชร์

ภูมิภาค

มธ.ศูนย์รังสิตจัดกิจกรรม 6 ตุลารังสิตรําลึก 2565
วนัศกุร ์ที� 07 ตลุาคม พ.ศ. 2565, 07.40 น.

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

 

 

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

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

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

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

ข่าวในหมวดภูมิภาค
(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)

Tweetถกูใจ 2 แชร์ 2

หา้มผา่น ถ.เหนอืเขื�อนอบุลรัตน ์ขอนแกน่ นํ�า
ทว่มสงูกวา่ 50 ซม.
(https://www.banmuang.co.th/news/region/299
6 ต.ค. 2565

แชมป์ตลอดกาล! เรอืไฟโพนสวรรคลํ์าใหญท่ี�สดุ
ในโลก โชวค์วามงามกลางสายนํ�าโขง
(https://www.banmuang.co.th/news/region/299
6 ต.ค. 2565

ชอ็ก!“นายจัน หนวดเขี�ยว”วปูดบั! นักแสดงนํา
หนังเรื�องบางระจัน
(https://www.banmuang.co.th/news/region/299
6 ต.ค. 2565

เขื�อนอบุลรัตนนํ์�าเกนิความจปุกตแิลว้118%
(https://www.banmuang.co.th/news/region/299
6 ต.ค. 2565

อบุลฯนํ�าทว่มเทา่ปี62 หลายพื�นที�ยงัอว่ม!
(https://www.banmuang.co.th/news/region/299
6 ต.ค. 2565

(https://www.banmuang.co.th/news/reg
ปราจนีบรุนํี �าทว่มบอ่ปลา ชาวบา้นครึ�งรอ้ยแหจ่บั
ไดค้นละรว่ม 100 กก.
(https://www.banmuang.co.th/news/reg
20:49 น.

พระราชกติตรัิงษี ที�ปรกึษาเจา้คณะภาค 10
มรณภาพ อยา่งสงบ
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เมื�อเวลา 17.00 น.วนัที� 6 ตลุาคม 2565 องคก์ารนักศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยรั์งสติ ต.คลองหนึ�ง

อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ีไดจั้ดกจิกรรม 6 ตลุา รังสติรําลกึ 2565 ณ ลานอาคาร SC1 โดยในงานมกีจิกรรมเสวนาจาก
นายวชิยั แสงดาวฉาย ไดพ้ดู 6 ตลุา เรื�องที�อยากเลา่ ทนายกฤษฎางค ์นุตจรัส ขึ�นมาพดู 6 ตลุาพพิากษาฆาตกร และชอ่

พรรณกิาร ์วานชิ ขึ�นมาพดู 6ตลุามองอดตีและปัจจบุนั โดยมนัีกศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมและฟังเสวนาประมาณ 200 คน
นอกจากนี�ยงัมกีจิกรรมใหนั้กศกึษานําพวงหรดีและจดุเทยีนเพื�อรําลกึถงึวรีชนผูก้ลา้ที�เสยีสละเพื�อประชาธปิไตย

  

 

 

(https://www.banmuang.co.th/news/region/299
20:41 น.

อบุลฯยงัอว่ม! ระดบันํ�าสงูขึ�นเรื�อยๆ
(https://www.banmuang.co.th/news/region/299
20:39 น.

นายก อบต.โนนสงัเรง่อพยพววั-ควาย 200 ตวั
หนนํี�าทว่ม
(https://www.banmuang.co.th/news/region/299
20:12 น.

พัทลงุฝนตกหนักหลายชั�วโมง นํ�าป่าหลาก-เตอืน
ปชช.รับมอื
(https://www.banmuang.co.th/news/region/299
19:50 น.

 

สอ่งเลข "ฤาษีวดัป่า" ชาวบา้นถกูหวยรางวลัใหญ ่7
งวดซอ้น (คลกิ)
(https://code.yengo.com/click/?x=gLH-
t08nDzuDugm6PIzw631g_YIycLWB8BM54ksjnua
GHhtCak6XT_0WS9Fmbtz1Drtkr-
FRHf8SCCkTIjZb_q_W7td2UY3Et1Z_gCUMsf6bZk
x0VSnEgytCjLg5YqPxOD5CPUnuqrL2xCriAK3bcYf
Nh8ldBtJnM0bTMa-
BBAhdGFhanXSacrYg_dKyQIVv8Id3URuke4wE4V
vk8LCZ9RgSywBjkwdj_6oIBLahAqHs7CW_ykeHo
H3nGHAVtt_Bpsn2OuiaQzKDbWy25FkfwisxLPg4u

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

https://www.banmuang.co.th/news/region/299465
https://www.banmuang.co.th/news/region/299466
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https://www.banmuang.co.th/news/region/299460
https://code.yengo.com/click/?x=gLH-t08nDzuDugm6PIzw631g_YIycLWB8BM54ksjnuaQY4Z_BRIULI39BdAPOfwT0Zw87mzlkGmCLHmb_qr3-GHhtCak6XT_0WS9Fmbtz1Drtkr-FRHf8SCCkTIjZb_q_W7td2UY3Et1Z_gCUMsf6bZk_-x0VSnEgytCjLg5YqPxOD5CPUnuqrL2xCriAK3bcYfahlYFQ3fExVGbGnYv4J8OYQkCdWWNK8CJh1mgx2-Nh8ldBtJnM0bTMa-BBAhdGFhanXSacrYg_dKyQIVv8Id3URuke4wE4V-vk8LCZ9RgSywBjkwdj_6oIBLahAqHs7CW_ykeHoOyWs9h7JBqVl2o1dWEFYsSYPt1VtMGWm-H3nGHAVtt_Bpsn2OuiaQzKDbWy25FkfwisxLPg4ujYBi8PwCGqa4EHRH1JizSdhfZwxei2eXYeLJKPUgOT4aH
https://www.yengo.com/text/why_show?source=yengo.com&medium=adp&campaign=adp_adaptive_mode_a&ad=adp_172758&lang=th


 

 
ดา้นนางสาวเจนสิษา รุง่อรุณ่ นายกองคก์ารนักศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยรั์งสติ กลา่ววา่สําหรับเหตกุารณ ์6

ตลุาคม 2519 เป็นวนัเจา้หนา้ที�รัฐสงัหารหมูนั่กศกึษากลางธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์มนัเป็นความ อยตุธิรรมที�เกดิขึ�น
เนื�องจากวา่ทกุคนในวนันั�นที�ถกูฆาตกรรมถกูกลา่วหาวา่เป็นภยัตอ่สงัคมเพยีงแตม่เีจตนารมยใ์นดา้นประชาธปิไตย เราตอ้ง
ยกยอ่งวรีชนทกุคนที�อยูใ่นเหตกุารณนั์�นมคีวามเสยีสละ มเีจตนารมยอ์นัดงีามที�ทําใหเ้รามปีระชาธปิไตยถงึทกุวนันี�ซ ึ�งและ
บรรดาญาตพิี�นอ้งกต็อ้งสญูเสยีคนที�รักไปในเหตกุารณว์นันั�นดงันั�นการรําลกึ 6 ตลุาคม 2519 เราควรทําเป็นประจําทกุๆ ปี
เราไมค่วรทิ�งเหตกุารณน์ี�ไปและทกุวนันี�ผูท้ี�กอ่เหตฆุาตกรรมกย็งัไมถ่กูจับดว้ยซํ�าเราตอ้งมาตั �งคําถามวา่กฎหมายถงึนํามา
ใชก้บัเหตกุารณน์ี�ไมไ่ดเ้ลยและผูท้ี�สญูเสยีญาตพิี�นอ้งกไ็มไ่ดรั้บการเยยีวยานอกจากการสญูเสยีไปเทา่นั�น

 
 

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

(https://www.
source=giraff.

https://www.facebook.com/rungtip.intapeng
http://www.banmuang.co.th/news/politic/219122?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


ปีที่: 32 ฉบับที่: 11636
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หน้า: 14(กลาง)
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Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 14.70 Ad Value: 24,255 PRValue : 72,765 คลิป: สี่สี(x3)
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