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เสร็จสิ้นภารกิจ ปิดศูนย์สื่อมวลชนงานพระราช
พิธีฯ
เผยยอดปชช.ชมความสวยงามพระเมรุวันแรก

เกือบแสนคน
ปชช.ทยอยจองคิวเข้าชมพระเมรุแต่เช้า เปิดให้

ชมช่วงเย็น
พสกนิกรแห่จองที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง เฝ้า

รับเสด็จฯ ในหลวง
"ในหลวง-พระราชินี"ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล

พระอัฐิ"พระพี่นางฯ"
สํานักพระราชวังนํา"ยอดพระจิตกาธาน"จําเริญ

3 สาวงามผู้เข้ารอบสุดท้ายการประกวดนางสาวไทย ปี
2551 ลงมือเกี่ยวข้าวในกิจกรรมการเก็บตัวของการประกวด
นางสาวไทย ที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน

เด็กพปช.คุยลั่นจับตา "แม้ว-อ้อ" กลับ
ไทย เชื่ออดีตนายกฯกล้านอนคุก
ปลัด กห.วอนงดโฟนอิน ย้ําไร้
ประโยชน์ 
 ส.ส.พปช.แย้มจับตาฤกษ์ดี วันที่ 25 "พ.ย.-ธ.ค."
ทักษิณ-หญิงอ้อ" กลับไทย โอ่สนามบินสุวรรณภูมิไม่มีที่
ยืน เชื่อนายกล้านอนคุก ให้รอฟังโฟนอิน13ธ.ค.
"อ๋อย"ยังไม่ตัดสินใจขึ้นเวทีความจริงฯ อ้างยังไม่รู้
ประเด็น หลังเปลี่ยนปมแก้รธน. ปลัดกห.วอนงดโฟนอิน
เตือนไร้ประโยชน์ ปชป.ไล่บี้กลางสภาจี้เลิกพาสปอร์ต-
ถอดยศ"พ.ต.ท."เลขาฯนายกฯแนะ กม.ปรองดองรอฟัง
สังคมก่อน

 Scoop
"อภิสิทธิ์"อุบไต๋ผู้สมัครชิงผู้ว่าฯกทม."แก้วสรร"เผยยังไร้

สัญญาณจากปชป.

ไขปม ทําไม“แมเนเจอร์ มีเดีย ”ล้มละลาย
ไม่เกี่ยวต้าน"แม้ว"-อะไรจะเกิดขึ้นกับหนี้
ก้อนโต 4,726 ล้านบาท
พธม.เรียกชุมนุมใหญ่ 23พ.ย.เผด็จศึกรัฐบาล "จําลอง"ลั่น

ม้วนเดียวจบ"เสธ.แดง"ขู่มียิงทุกวันใครแจมจองวัด
"พจมาน"ติดโผนั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อนงค์วรรณ สั่น

ข่าวถูกเตะโด่ง ยกหูถาม"เจ๊แดง-สมชาย"

ดีเอสไอ" เผยมี 4 โรงเรียนดังในกรุงเข้าข่าย "รับ
แป๊ะเจี๊ยะ" เล็งส่ง ป.ป.ช.ฟันต่อ
เลขาฯสภาพัฒน์ ยันปีหน้าคนตกงานแค่ 9 แสนไม่ถึง 2

ล้านคน รัฐรับลูกเอกชนลดภาษีกระตุ้นศก.

เลื่อนยาวแก้ไขร่างรธน.คปพร. "อ๋อย"จี้รัฐ-พปช.เร่งแก้
ปลัดกห.เห็นด้วยแนวคิด"อภินันท์"ชะลอก่อน

 News Monitor 
"เพื่อไทย"เล็งส่ง"มิ่งขวัญ"ชิงผู้ว่าฯกทม."แม้ว"รอกู้หน้า
"ประภัสร์"ยันไม่ลงชิงผู้ว่าฯกทม.ลั่นไม่อยากเล่นการเมือง
ทส.สวนกมธ.ตรวจฝายแม้วผิดจุด เจอโต้ส่อแต่งใบเสร็จ
นายอําเภอเมืองสตูลสอบปธ.หอค้า หุ้นรีสอร์ทรุกอุทยาน
ศาลปค.กลางสั่ง"ไทยพาณิชย์"ระงับจ่ายเงิน"โอ๊ค-เอม"

ยกย่อง"ยอดรัก"ขึ้นแท่นปริยศิลปิน ที่รักยิ่งของปชช.

“พัชรวาท” สั่งรองผบก.-สว.ใหม่รายงานตัว 27 พ.ย.

องคมนตรีบ่นม็อบยึดทําเนียบ "กปร." ทํางานลําบาก
นักลงทุนผวาศก.ทรุด ส่งผลน้ํามันราคาต่ําสุดรอบ3ปีครึ่ง
"เมืองคอน"จมบาดาลเจอท่วมหนักสังเวยแล้ว2ศพ
ยิงจนท.ป่าไม้"ไชยา"ดับ เผยชนวนจับรุกป่า ตัดไม้
"สมชาย"ยันป่วนใต้ลดจริง ตรึงยะลาสกัดจยย.ซุกบึ้ม
ส่ง29ครอบครัว"ม้งลาว"สมัครใจกลับบ้านครั้งที่10

เหล่าสาวงามดํานา-เกี่ยวข้าว กิจกรรมทัวร์รอบสุโขทัย

  

ประจํางวดวันที่ 16 พ.ย. 2551
รางวัลที่ 1 002612
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 068 589 824 877
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 20

  News Focus
"โฆษกแม้ว"ระบุฮัลโหล"ทักษิณ"แล้ว ยัน"ต่อสู้โดย

สงบ นักวิชาการเชื่อ "แม้ว"เอาคืน บ้านเมืองลุกเป็นไฟ
พปช.ดึง"ส.ส.-สมาชิกฯ"กว่า10 ล้านคนยื่นคําร้องดึง

เกมยุบพรรค "เติ้ง"อธิษฐานไม่โดนยุบ ส่งเอกสารแจง
ศาล
เทงบแสนล้านให้เงินเพิ่มพิเศษ ขรก.ธ.ค.นี้.-

"โอฬาร"ตั้ง 17กุนซือศก. "พารณ-บิ๊กสหพัฒน์"นําทีม
ไอ.เอ็น.เอ็น แถลงการณ์ ยันบริสุทธิ์ใจ-น้อมรับการ

ตรวจสอบ"สิ่งผิดปกติ"ปรากฎการณ์ในการเสนอ
ข่าว"ทักษิณ"

"ไอเอ็นเอ็น"ชี้แจงเส้นทางข่าวนําเสนอเกี่ยวกับ
"ทักษิณ"

                    

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ทส.สวนกมธ.ตรวจฝายแม้วผิดจุด เ
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เปิดจม.จาก "บก.เดอะ ทริบูน บาฮามาส"ยันไม่เคยตีพิมพ์
ข่าวอุ้ม"ทักษิณ"หลักฐานมัดข่าว"เต้า"ลวงโลก?

รง.นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เลิกจ้าง 450 คน ศก.ซบ ค่าย
รถ"มะกัน"ลอยแพพนง. ด้าน"รถยุ่น"ลดการผลิตก่อนลดคน

"มาร์ค"จี้รัฐบาลรับผิดชอบเหตุบึ้ม "กลุ่ม 40 ส.ว." กร้าว
กองทัพบกสอบสวน-สั่งขัง"เสธ.แดง"
พปช.ชู "กม.ปรองดอง"หวังล้าง"ทุกคดีการเมือง" "ชู

ศักดิ์"กลัวถูกโจมตีทําเพื่อ "แม้ว" ปัญหาไม่จบสิ้น

เหล่าสาวงามดํานา-เกี่ยวข้าว กิจกรรมทัวร์รอบสุโขทัย
พธม.14จว.ใต้ระดมพลเข้ากรุงสมทบให้มากสุด เริ่มคืนนี้
"บัลลัค"เตรียมต่อสัญญาใหม่จบอาชีพค้าแข้งกับเชลซี
"พธม."ล้อมศาลากลางตรัง จี้มท.1เด้ง"ผู้ว่าฯตรัง"
เศร้าประตูรั้วโรงเรียนล้มทับ"เด็กอนุบาล"ดับต่อหน้าพ่อ

     

โอ้ว้าว... เจ้าหญิง "อึนเฮย์" ประกบคู่กับ "เจสสิก้า
ปาร์กเกอร์" !

โดยเซาะเปีย

"ลูกโลกสีเขียว"แจก49รางวัล "มติชน"เจ๋งซิวสื่อสิ่งพิมพ์เสนอวิถีชีวิตผูกพัน
ธรรมชาติ

รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 10 มอบรางวัล49ผลงาน 7ประเภท
คอลัมน์"คติชน"แห่งมติชน คว้าด้านสื่อสิ่งพิมพ์ นําเสนอวิถีชีวิต วัฒนธรรม
หลากหลายของคนที่ผูกพันคุณค่า ธรรมชาติ "อานันท์"ชื่นชมชี้แสดงให้เห็นถึง
จิตสํานึกในสังคมที่ดีเพิ่มขึ้น 

มอบสุดยอด 4 รางวัล "ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่ง
เสริมสิทธิเด็ก"

"สถาบันอิศรา"จับมือ"ยูนิเซฟ" จัดพิธีมอบรางวัล
"ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประจําปี
2551" 

ม็อบพันธมิตรยึดทําเนียบเสียหาย 100 ล้านบาท
ใครจะรับผิดชอบด้วยชีวิต?

ไทยทน

"จําลอง"ลั่นสู้ครั้งสุดท้าย เรียกร้องมวลชลร่วม
ขบวน ยันมีแต่ชนะ ไม่มีซ้ํารอย 7 ต.ค.

จําลอง" ประกาศสู้ครั้งสุดท้าย ลั่นมีแต่ชนะไม่เคยแพ้
ยืนย้นไม่มีซ้ํารอย 7 ต.ค. เรียกร้องประชาชนออกมา
ร่วมขบวนเดินจากทําเนียบไปรัฐสภาขับรัฐบาล 23
พ.ย. หยุดยั้งอํานาจรัฐและสภา 

36 ผลงานเขียน "ยัง ไรเตอร"์

"มติชน – ธุรกิจกระดาษ เครือซิเมนต์ไทย " ร่วมจัด
โครงการ จุดประกายปัญญาปี 4 หลักสูตร "Young
writer Camp" งานเขียนประเภทเรื่องสั้นของเยาวชน
36 คน

ผู้บริหารของ"ไคร้สเล่อ

กรรมาธิการคองเกรสไม่ปลื้ม เหน็บสามบิ๊
กบ.รถยนต์"แกล้งจน"ขอเงินภาษีปชช.

สามบิ๊กบ.ยักษ์ใหญ่หน้าชาถูกเหน็บแรง นั่งเครื่องบิน
ส่วนตัวโก้หรูไปฟังการอภิปรายของคณะกรรมการ

พธม.บอกตร.ยังไม่มาดูแลเหตุบึ้ม เชื่อผู้ชุมนุมจะมากขึ้น
โฆษกพธม.แจงคลิป"สนธิ"กอดสาวภาพไม่ชัด ชี้แค่ทักทายปกติ
"พิภพ"ลั่นเดินหน้าคัดค้าน ถ้าวิปรบ.ยื่นญัตติแก้ไขรธน.

พธม.ไม่วิจารณ์หย่า"พจมาน -ทักษิณ" เชื่อเรื่องจะชัดขึ้น
"จําลอง-สมศักดิ์"เปิดสะพานข้ามคลองเชื่อมทําเนียบฯ
"พิภพ"เผยแกนนําพันธมิตรฯงดแถลงข่าว15-16พ.ย.

พธม.ตั้งโต๊ะล่า 2 หมื่นชื่อ ยื่นถอดถอนนายกฯ

"จําลอง"เผย"สนธิ"หมดตัวประกาศสู้ตาย
"โกตั้บ" ไม่สนล้มละลาย เปิดหัว นสพ.ใหม่
ลั่นลุยต่อจนชีวิตจะหาไม่

"จําลอง" เผย "สนธิ" หมดตัวประกาศ
สงครามครั้งสุดท้าย ชื่นชมสูญเสียทรัพย์สิน
มากมาย แต่ยังเสี่ยงเพื่อหน้าที่ "สนธิ" ไม่สน
ศาลฟ้องล้มละลาย ลั่นถ้ายังไม่ตาย มีลม
หายใจก็ต้องสู้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ 

ซีรีส์ชุดเปิดโปงขบวนการเต้า"ข่าวลวงโลก?
"อุ้ม "ทักษิณ"แหกตาคนไทย-ปลุกม็อบเสื้อ
แดง

"มติชนออนไลน์"นําเสนอข่าว ข้อมูล บท
วิเคราะห์และพยานหลักฐานในเชิงสืบสวน
อย่างต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์ว่า ข่าว
พ.ต.ท.ทักษิณ เป็น"ข่าวลวงโลก?"ที่มีการ
"เต้า"ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองบาง
อย่างโดยเฉพาะให้ประโยชน์แก่
พ.ต.ท.ทักษิณ 

ไขปม!"ทักษิณ"ส่งสัญญาณเปิดสงครามขั้น
แตกหัก-ยอมสละ"เมีย" ปกป้องขุมทรัพย์ "ชิน
วัตร" 7.6 หมื่นล้าน

เมื่อพิจารณาเหตุและผล รวมถึงปัจจัย
แวดล้อมต่างๆแล้ว สาเหตุในการหย่าอาจมิได้
มีวัตถุประสงค์เดียว แต่มีหลายเป้าหมาย
พร้อมๆกันคือคดีร่ํารวยผิดปกติและเป็น
กลยุทธ์ในการต่อสู้ทางการเมืองที่ทําให้คุณ
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ผู้บริหารของ"ไคร้สเล่อ
ร์"และ"ฟอร์ด"นั่งทนฟัง
คณะกรรมาธิการสภา
เสียดสีพวกเขาอย่าง
หน้าชา

ด้านการเงิน ระบุทําตัวเป็นคนรวยแต่กลับจะมาขอเงิน
ภาษีปชช.ช่วยเหลืออุตสาหกรรมรถยนต์ 

เปิดกรุสมบัติ"โอฬาร"มั่งคั่งกว่า"สมชาย"มีกว่า 94
ล้าน "ชวลิต"ปลอดหนี้รวยกว่า 115 ล้าน

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สิน
ของคณะรัฐมนตรีรัฐบาล "สมชาย " นายกฯ มี
ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 94,825,185.08 บาท
"ชวลิต"มีทรัพย์สินกว่า 115 ล้าน "สมพงษ์"มี 159
ล้าน "ชวรัตน์" มีกว่า 280 ล้าน "โอฬาร"รวย 107
ล้าน 

พันธมิตรฯ แถลงนัดรวมพล "เผด็จศึก" รัฐบาลอีก
รอบ 23 พ.ย.นี้ เคลื่อนขบวนหน้ารัฐสภา ต่อต้านการ
แก้ไขรธน.

หลังถูกระเบิดอีกครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
แกนนําพธม. ตัดสินใจประกาศนัดรวมพลครั้งใหญ่อีก
ครั้ง โดยใช้คําว่า "เผด็จศึก" ในวันที่ 23 พ.ย.นี้
กําหนดเดินทางไปรัฐสภา ส่วนหนึ่งเพื่อต่อต้านการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ 

จับนายแบงก์ปลอมใบปริญญาเป็นหมอกว่า 3 ปี

จับอดีตนายแบงก์ผันตัวเป็นหมอปลอมกว่า 3 ปี อึ้ง
ร่วมผ่าตัดคนไข้กว่าร้อยคนไม่มีใครจับได้ 

กลยุทธ์ในการต่อสู้ทางการเมืองที่ทําให้คุณ
หญิงพจมานเคลื่อนไหวสะดวกขึ้น

เชอร์รีล โคล

ดูกันจะจะ!!! "เงิน-ชื่อเสียง" สามารถเสกผู้
หญิงเฉย-เฉย ...เป็น "สาวไฉไล" แห่ง Girls
Aloud

โดย พิงค์สเกิร์ต

ชําแหละ!! คําชี้แจงเส้นทางข่าวอุ้ม "แม้ว"
13ชิ้นของสํานักข่าว INNเรื่องจริงหรือนิยาย
“ลวงโลก?”

ที่น่าแปลกใจคือ เอพีรายงานว่า นายก
รัฐมนตรีเบอร์มิวดา รองนายกรัฐมนตรี
บาฮามาสออกมาปฏิเสธข่าวพ.ต.ท.ทักษิณขอ
ลี้ภัยและแต่งตั้งเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ ถึง
ขั้นระบุว่า เป็นการ “กุข่าว” แต่สํานักข่าว
INN กลับมิได้รายงานข่าวนี้ ทั้งๆที่ไม่ต้อง
ออกแรงสืบค้น 

"ทักษิณ"มามุขใหม่ดิ้นตั้งมูลนิธิระดับโลก
โฆษณานสพ.ยักษ์ใหญ่ นักวิชาการชี้แผน
ตอบโต้ถูกกล่าวหาโกง

"ทักษิณ"ดิ้นลงทุนซื้อพื้นที่โฆษณาหนังสือพิมพ์
ยักษ์ใหญ่ ไฟแนนเชียล ไทม์ส และวอลสตรีท
เจอร์นัล เปิดตัวมูลนิธิระดับโลก มีฐานอยู่ที่
ฮ่องกง-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์"แมทธิว" ปัด
ข่าวลืออดีตผู้นําฯ หย่าเมียเพื่อแต่ง "ลีเดีย"
ยันไม่ได้ท้อง 

"แอน-สิเรียม"รับเตียงหักรอบ2 หลังครอง
รักหนุ่มผู้กํากับโฆษณา3ปี โอดแต่งงาน2ครั้ง
ก็มากไป

แอน-สิเรียม ภักดีดํารงฤทธิ์ ดาราสาวชื่อดัง
เตียงหักรอบสอง หลังจากครองรักกับหนุ่มผู้
กํากับโฆษณานาน 3 ปี เผยแยกทางกันด้วยดี
แต่ความรู้สึกแย่ โอดสําหรับผู้หญิงแต่งงาน 2
ครั้งก็มากไป 
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 รายวัน     วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

 การศึกษา
 ผุดโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมฯ มทร.ธัญบุรีจับมือ

สพท.ปทุมฯเขต2 นําร่อง5ร.ร.-รับม.5-6เรียนล่วง
หน้า

 รัฐบาลสวิสยก"เลส์ โรส์-กรืยง"
1ใน2ม.วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 กศน.คลอด10นโยบายปี"52 แก้ไม่รู้หนังสือ-หนุน
เครือข่าย

 คอลัมน์ แวดวงการศึกษา
 เปิดอบรมนักกิจกรรมสังคมรุ่นใหม่ คอลัมน์ ข้า

ราษฎร โดย สายสะพาย

 บันเทิง
 "เบิร์น อาฟเตอร์ รีดดิ้ง"

กวนประสาทสไตล์โคเอ็น โดย
แป้งร่ํา

 ทเวนตี้ เซ็นจูรี่ บอยส์
 เทศกาลละครกรุงเทพ
 สรรพสัตว์ที่หายไป
 มิวสิค ออฟ เดอะ ไนท์

 ผู้หญิง-ครอบครัว
 เติมศักยภาพ"คนพันธุ์

อาฯ" เป็น"บุคลากรท่อง
เที่ยว"เกรดเอ

 สังคม
 คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว โดย "พลุน้ําแข็ง"
 คอลัมน์ ถามตอบครอบอาณาจักร โดย นายเหล็ก

หวาน
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สกุลเงิน
/บาท

ธนบัตร
ราคารับ

ซื้อ ราคาขาย
USD 34.74 35.42
GBP 51.15 53.14
EUR 43.25 44.53
JPY 36.09 37.31
HKD 4.42 4.60

  20-11-51 at More

  21-11-08 02:07

 SET 393.85 -14.66
 SET100 576.11 -25.18
 SET50 271.20 -11.79

 Values
(Mil.Baht)

8,901.932 

 สวย 3 ไสตล์ อียิปต์ อิตาลี ฝรั่งเศส
 ไอเดียแก้ปัญหาสังคม เครื่องครัวลดโลกร้อน
 เที่ยวงานกาชาด เมืองแม่น้ําแคว คอลัมน์

ปรากฏการณ์ข่าว

หวาน
 คอลัมน์ สังคมประจําวัน

 คอลัมน์ คมคํา

 คอลัมน์
 ศ.นพ.ฮารัลด์ ซูร์ เฮาเซ่น

แพทย์"โนเบล"ร่วมงานไบโอ
เอเชีย 2008  คอลัมน์ คน
ตามข่าว โดย ดุษฎี สนเทศ

 คอลัมน์ ก้างตําคอ โดย นายเสียม

 กระแสทรรศน์
 รัฐธรรมนูญ 2550 เลวร้ายนักหรือ ถึงต้องขจัดไป

ให้พ้น โดย อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ ข้าราชการบํานาญ
กรมวิชาการเกษตร และ สนช. (2549-2551)

 สู่ประชาคมอาเซียน 2015
วิกฤตหรือโอกาสของ
ประเทศไทย? "บทบาทของ
"สังคม" ในสถานการณ์
การเมืองชะงักงัน" โดย สุริ
ชัย หวันแก้ว ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 "จากไมเคิล มอร์ ถึงประธานาธิบดีโอบามา (ตอน
จบ)" โดย เกษียร เตชะพีระ

 ประเพณีไทย โดย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
 เป้าหมายการต่อสู้ คอลัมน์ เดินหน้าชน โดย

จําลอง ดอกปิก

 ประชาชื่น
 รัตนราชสุดา สารสนเทศ

โครงการไอทีพระราชดําริ
เพื่อคนด้อยโอกาส โดย
สกุณา ประยูรศุข

 ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์ ชื่อเมืองแปะ คอลัมน์
สุวรรณภูมิ โดย เทียนชัย ให้ศิริกุล

 ไม่ได้ "ไว้ทุกข์" จึงไม่มี "ออกทุกข์" คอลัมน์
สยามประเทศไทย โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

 อ่านหนังสือ 2 เล่ม คอลัมน์ โลกสองวัย โดย บาง
กอกเกี้ยน

 การ์ตูน
 การ์ตูน "ศล

 ePeople
 ชีวิตสัตว์ดึกดําบรรพ์ บน

ความรู้ของนักประวัติศาสตร์
และนักวิทยาศาสตร์

 แสตมป์เรืองแสงจอห์น เลนนอน และหอคอยแห่ง
สันติภาพ  คอลัมน์ จูนคลื่น

 ปตท.ส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน
 คอลัมน์ เสิร์ฟข่าว
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