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ปีที่  59 ฉบับที่  18567 วันศุกร์  ที่ 21 พฤศจิกายน  2551  เกี่ยวกับไทยรัฐ      มูลนิธิไทยรัฐ      ศูนย์ข้อมูลไทยรัฐ   

:. หน้าแรกไทยรัฐ  .: ข่าวประจําวัน คอลัมน์ประจําวัน เดลี่@เวบ  สายตรงต่างแดน ร่วมงานกับไทยรัฐ ติดต่อโฆษณา
   |    การเมือง     |    เศรษฐกิจ   |    กีฬา     |   บันเทิง     |    วิทยาการ     |    สังคม-สตรี     |    การศึกษา     |    การเกษตร     |    ต่างประเทศ     |    กทม.   |   

วันที่ 23 พ.ย. นายกฯ  มีกําหนดเยือน  เปรู  อย่างเป็น
ทางการ โดย� เวลา 17.00 น. มีพิธีต้อนรับอย่าง
เป็นทางการ ที่ทําเนียบรัฐบาล� และหารือข้อ
ราชการระหว่างนายกฯและประธานาธิบดีเปรู�  

 01:42 น. สมชายยันไม่ต้องพร้อม พันธมิตรนัดปิดล้อมสภา
 00:59 น. นายกฯร่วมประชุมเอเปก  ครั้งที่16ที่เปรู20-26พย.
 00:07 น. รวบพลทหารฆ่าขรก.กรมศิลป์  ผู้ต้องหาโบ้ย'ไอ้ตี๋'
 23:42 น. ยกย่อง'ยอดรักสลักใจ' ปริยศิลปินที่รักของประชาชน
 23:08 น. เครือข่ายสานเสวนาจี้รัฐ  เร่งหาตัวมือบึมมาลงโทษ
 22:39 น. 4รร.ดังเอี่ยวแป๊ะเจี๊ยะ ดีเอสไอโร่ขอข้อมูลเชือด
 22:10 น. มท.1แจงสภาแทนสร.1 ไม่เกี่ยวเหตุบึมทําเนียบ
 21:12 น. เบียร์ช้างแห้วอดเข้าตลท.เอกสารที่ยื่นไม่สมบูรณ์
 20:11 น. ผบ.ทบ.หนุนตํารวจดูแลผู้ชุมนุม  พธม.-นปก. 23 พ.ย.นี้

อ่านข่าวทั้งหมดคลิกที่นี่  

ค้นหาข่าวไทยรัฐ
ออนไลน์ : ค้นหา

ติดต่อโฆษณา นสพ.ไทยรัฐออนไลน์  โทร  0-2636-0726
ติดต่อโฆษณา นสพ.ไทยรัฐ  โทร  0-2272-1030 ต่อ  3

   สมัครสมาชิกไทยรัฐออนไลน์

  สมาชิกเข้าระบบคลิกที่นี่
   แนะนําติชม

   อ่านข่าวย้อนหลังคลิกที่นี่

 'ชัจจ์'รองนายก  สมชาย2  หักดิบ'เจ๊เป้า'  
เด้ง  “สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์” พ้น  รมว.  ยุติธรรม  ส่ง“อิทธิ

 หวยออนไลน์ เปลี่ยนชื่อ! 
นักเลงหวยบนดินมีสิทธิ์ได้เฮ บอร์ดสํานักงานสลากกิน

 22:39 น. 4รร.ดังเอี่ยวแป๊ะเจี๊ยะ ดีเอสไอโร่ขอข้อมูลเชือด   22:10 น. มท.1แจงสภาแทนสร.1 ไม่เกี่ยวเหตุบึมทําเนียบ  
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 ชาติไทยจัดงานครบรอบ  34 ปี
 ชาติไทยยก  5 ข้อ สู้คดียุบพรรค
 บิ๊ก  ปชป.ขวาง  “กรณ์” ชิงผู้ว่าฯ
 สภาผู้แทนฯล่มซ้ําซาก

 “ไจก้า”เริ่มอิดออดปล่อยกู้รถไฟฟ้า  (20 พ.ย. 51)
 รัฐโยนหินถามทางปรับแผนอ้อย  (20 พ.ย. 51)
 น้อยใจยารัฐเมินแปลงสินทรัพย์เป็นทุน  (20 พ.ย.

51)
 ผลสอบกัปตันไล่  ส.ส.ชี้ทําได้ไม่ผิด  (20 พ.ย. 51)

 24ทีมเด็กชิงชัย มินิวอลเลย์  ถ้วยพระราชทาน
 กท.มาราธอน ช่อง5ยิงสด
 เปิดไฟเขียว  เทนนิสอาชีพ
 กรมคุกเปิดแผน  นักชกโอลิมปิก

 “นัท” ถูก  “ฟาง” ยํากลางตลาด “ปีใหม่”  ปลอบใจใช้
นมเบียด

 'กอล์ฟ-ไมค์'อวดลุคส์ใหม่ 'เก็ท  เรดี้'โตขึ้นทุกมุม
 'ภูริ'ยังไม่อยากแต่ง  'แอน' รอรวยค่อยไปขอ
 “จา  พนม-องค์บาก2” ปลุกโลก“รักหนังไทย!”

 ผลิตเบียร์กินแล้วอายุยืน  ใช้เชื้อยีสต์ชนิดเดียวกับทํา
เหล้าไวน์แดง

 อันธพาลได้กลิ่นของเหยื่อ  แบบเดียวกับเสือสิงห์ใน
ป่าได้กลิ่นเหยื่อโอชะ

 5อดีตนางสาวไทยย้อนรําลึก  ช่วงเวลาแห่งความ
ภูมิใจ  (20 พ.ย. 51)

เด้ง  “สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์” พ้น  รมว.  ยุติธรรม  ส่ง“อิทธิ
ศิริลัทธยากร” นั่งเก้าอี้แทน  “สมชาย  เพศประเสริฐ”  ยิ้ม
ร่านั่ง รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯสมใจ... 

นักเลงหวยบนดินมีสิทธิ์ได้เฮ บอร์ดสํานักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลไฟเขียวลุยหวย  ออนไลน์ แต่ขอเปลี่ยน ชื่อ
ใหม่เอาเคล็ด  เป็น  “สลากกินแบ่งแบบ  3 ตัว 2 ตัว”… 

 สลัดโซมาเลียยึด  เรือประมงไทย
 ฆ่าอํามหิตสาวรง. ฟันหัวปาดคอโหด
 โผตร.1,773เก้าอี้ คลอดอีกระลอก!
 โจรป่วนใต้ประกบยิง พ่อแม่เจ็บลูกรอด ถล่มตํารวจ
สาหัสบุกปล้นร้านมือถือ

 ฆ่าเชือดคออจ. ตร.คลําปมมืด
 2โจรหนุ่มสาว เปิดรถฉก2ล้าน
 จับอจ.ยิมฯ  ถ่ายคลิปนร.
 สามล้อรักคุด ฆ่าม่ายโอเกะ

อ่านข่าวทั้งหมดคลิกที่นี่  

นายกฯไม่รู้ไม่เห็นทักษิณโฟนอิน 
คนใกล้ชิดดาหน้าป้อง  ทักษิณ
ไม่ได้ยั่วให้เกิดความรุนแรง-
แตกหัก  อดีตนายก  ฯ  เลื่อน
โฟนอิน 13 ธ.ค. พผ. ย้ํามติ
พรรค  ชะลอแก้  รธน. พปช.
ถอยอ้างฟังเสียงประชาชน  

ธุรกิจผวาบี้จ่ายสดงดรับ “เช็ค” 
คลัง  กระเตง  มาตรการยืดลด
หย่อนภาษี  อสังหาฯ เข้า ครม.
ไม่ทันทั้งยังชั่งใจลด ภาษีเงิน
ได้ หวั่น  กระทบฐานะต้องขอ
ถก  ภาคเอกชน  เข้มข้น  อีกระ
ลอก..  

ซิโก้เดินหน้า ทําทีมกทม. 
เมียบ่น “ ซิโก้  ”เกียรติศักดิ์
เสนาเมือง  เอาเงินบริษัท มา
ถลุงทําทีมฟุตบอลเขต10
กรุง� เทพมหานครเป็นแสนๆ
แถม�ผู้ว่าฯก็ลาออกไปแล้ว
ตามเก็บ� เงินใครไม่ได้ แต่  เจ้า

ตัวยัน�จะทําต่อ 

“อั้ม” ยันสัมพันธ์ “โน้ต” ยอมรับกับ “ต๊อด” ทะเลาะ
บ่อย

ปล่อยให้ลุ้นอยู่นานสองนาน
ว่าสุดท้ายสาวเซ็กซี่  อั้ม-
พัชราภา ไชยเชื้อ  จะเลือกใคร
กันแน่  ระหว่าง  ต๊อด-ศิณะ  อุ่น
ทรพันธุ์  กับหนุ่ม โน้ต-กรวัฒน์
ชัยวีระพัฒน์  ไฮโซหนุ่มช่าง

เอาใจ... �

ไขมันรอบเอวทําให้อายุสั้น ร้ายกาจยิ่งกว่าน้ําหนักตัว
ของทั้งหมด 
แพทย์ศึกษาชาวยุโรป  9 ชาติจํานวนเกือบ 3.6 แสนราย
พบปริมาณไขมันที่สะสมอยู่ข้างเอว  อาจทําให้อายุสั้นลง
ได้ ไม่ว่าน้ําหนักตัวทั้งหมดจะปกติ  ... �

พระองค์โสม-พระองค์ภา จัดงานแฟร์ยิ่งใหญ่ ศิลปา
ชีพ-เกษตรแฟร์ ร่วมแจมเพื่อไทยพ้นภัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา)
ยามยาก สภากาชาด  ไทย จัด
งานประจําปีเพื่อหารายได้ไว้
ช่วย  เหลือผู้ประสบอุทกภัย  ที่
บริเวณพระตําหนักวังสวน
กุหลาบ ระหว่างวันที่ 9-14

ธ.ค.นี้  ... 

IT DIGEST ONLINE

IT DIGEST | 19 พ.ย. 51

 บันไดขั้นถัดไปของรัฐบาลอิเล็ก
ทรอนิกส์

IT UPDATE | 20 พ.ย. 51

 รมว.ไอซีที ยืนยันดัน  พรบ.องค์กร
จัด สรรฯเข้าสภา ธ.ค. นี้แน่

 เอชพีส่งทัพตินไคลเอนท์ เสริม
ศักยภาพเจาะองค์กรทุกขนาด

 เอเชียซอฟท์ “รวมพลังรักพ่อ” ปี3
ชวนคนไทยถวายความภักดี

ON THE MOVE | 20 พ.ย. 51

 อินเทล หนุน  ไอ-เซเว่น  ซีพียูล่าสุด

 แอลจีเปิดตัว  LG  KS360

 คิงส์ตัน  เสนอแรม  “HyperX  T1”

 บราเดอร์ให้พริ้นเตอร์ 5 โรงเรียน

ข่าวไอทีย้อนหลัง 

คอลัมน์เด่นประจําวัน
 สกู๊ปหน้า  1
 สํานักข่าวหัวเขียว
 บทบรรณาธิการ
 ชักธงรบ
 บุคคลในข่าว
 เหะหะพาที
 หมายเหตุประเทศไทย
 กล้าได้กล้าเสีย
 ไฮโซรสแซบ
 โสมชบาจ๊ะจ๋า

 อ่านคอลัมน์ทั้งหมดคลิกที่นี่ 

ดวงดาวของท่าน
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ภูมิใจ  (20 พ.ย. 51)
 ยังก์เซเล็บใจกุศล ปันความสุขแก่น้องด้อยโอกาส

(20 พ.ย. 51)

 5 นักวิจัยคว้ารางวัลดีเด่นชาติปี 51
 ไม่เชื่อน้ํายาดีเอสไอแก้แป๊ะเจี๊ยะ

 ฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่เหนือเขื่อนแควน้อย
 ยกเกรดสินค้าเกษตรโกอินเตอร์ เปลี่ยนแนวการผลิต
ด้วย  GAP (19 พ.ย. 51)

 อดีตนายกฯน้ําหอมโดนฟ้องใส่ร้ายคู่แข่ง
 สภาหมีปูทางปูตินคืนอํานาจ

 สนข.ขอใช้งบ 643 ล้านบาท ออกแบบรายละเอียด
รถไฟฟ้าสายสีชมพู-สีเหลือง

 ชวนคนกรุงร่วมเป็นเจ้าภาพ  กรุงเทพมาราธอนครั้งที่
21

สกอ.คลอดมาตรการสกัดบัณฑิตเตะฝุ่น 
ออกมาตรการช่วยบัณฑิตใช้
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เงินอุดหนุนให้นิสิตนักศึกษา
ได้ทํางานระหว่างเรียน  สํา �ห
รับบัณฑิตที่จบแล้ว ยังไม่มี
งานทํา จะให้เรียนต่อประกาศ

นียบัตรบัณฑิตเรียน 1 ปี 

แคนาดาไฟเขียวสินค้าสัตว์น้ํา เชื่อมั่นมาตรฐานการ
ตรวจสอบ 
CFIA  ยังได้แจ้งเตือนตั้งแต่เดือน พ.ย.51 จะเริ่มสุ่ม
ตรวจ�สารเคมีและสารปฏิชีวนะต้องห้ามในผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ํานํา� เข้าเพิ่มเติม  จากรายการเดิมที่เคยตรวจ
วิเคราะห์อยู่อีก 3 ชนิด... 

อาร์โนลด์จัดคุยสู้โลกร้อน-โอบามาให้คํามั่นร่วมมือ 
โอบามากล่าวผ่านวีดิโอเมื่อ
19 �พ.ย. ไปยัง เวที
ประชุมสุดยอด�เรื่อง  การ
เปลี่ยนแปลงสภาพอา�กาศ
ระหว่าง  ประเทศในเมือง� เบ
เวอร์ลี ฮิลส์  ให้คํามั่นเมื่อเขา

เข้ารับตําแหน่ง... 

ถ้าปุระชัยลงชูวิทย์ขอบาย 
เสี่ยชู  “คอนเฟิร์ม”  อิสระชนะ
แน่  คาดคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ
กทม. “ปชป.”  หาย 3 แสน  หาก
ไม่มี  “อภิรักษ์” ประกาศพร้อม
ถอนตัวหาก  “ปุระชัย” ลง
สมัคร �ดร.แดนเตรียมระดม

ทุนลง�เลือกตั้งอีกรอบ... 

 ข่าวน่าสนใจ
 การต่อสู้ของคนธรรมดา...กับ 16 เดือนแห่งการทวงถามความยุติธรรมให้  อัสอารี  สะมาแอ
 จ่อยิงทหาร-เมียสาหัสกลางตลาดยะลา สังหารโหด  2 ศพที่มายอตัดแขนซ้ํา
 สุคิรินทําเหตุ กอ.รมน.ภาค4 รื้อระบบให้ข่าวสื่อ-ลุยงานพัฒนาสางปัญหานาร้างเฉียด  2 แสน

ไร่
 หน้าฉากสันติวิธี...กับคําถามเรากําลังรบไปเพื่ออะไรที่ชายแดนใต้
 ระแงะป่วนยิงชาวบ้านดับ  1 เจ็บ 1 หญิงชราเจอลูกหลงสังเวยอีกศพ นายอําเภอเบตงถูกดัก

ถล่มรอดหวุดหวิด
 รวบ10ผู้ต้องหาคาร์บอมบ์สุคิริน  อ้างกดบึ้มห่างจุดเกิดเหตุ 3 กิโลเมตร  เปิดเส้นทางโยงใย

"รถระเบิด"
 คนชายแดนใต้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์  ส่งเสด็จฯทั้งน้ําตา
 ชายแดนใต้เตรียมสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ คนสามจังหวัดร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
 ผบ.พตท.ลงพื้นที่นราธิวาสลุยขับเคลื่อนงานมวลชน  รับยุทธศาสตร์กองทัพช่วงกึ่งทศวรรษไฟ

ใต้
 ฝังระเบิด18กิโลถล่มทหารชุดลาดตระเวน โชคดีกดช้ารอดสังเวย ไล่ยิงครูสาหัสคนถนน

 ผู้สนับสนุน
 ไทยรัฐออนไลน์  รับสมัคร ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเว็บไซต์  [30 พ.ย.51]

ดวงดาวของท่าน  คลิกที่นี่

ภาพเป็นข่าว

การ์ตูน

 ข่าวพยากรณ์อากาศ
สถานที่ สูงสุด ต่ําสุด
กรุงเทพฯ 31 23
เชียงใหม่ 31 19
ขอนแก่น 28 18
สงขลา 29 24

กาญจนบุรี 29 19
ชลบุรี 30 20
ภูเก็ต 32 23
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 สถาบันอิศราฯ รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการสํานักงาน [22 ต.ค.51]
 ศาลปกครอง รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกตําแหน่ง  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  (26 ธ.ค.51)
 ส.นักข่าวฯ-สถาบันอิศรา-ส.นักเขียนร่วมมือกันปั้นนักข่าวเข้าสู่วงการวรรณกรรมรุ่น 2 [10

ธ.ค.51]
 ผบ  ทบ.พร้อมหนุนเครือข่ายสานเสวนา พร้อมให้ใช้สื่อของกองทัพร่วมรณรงค์[6 พ.ย.51]
 แถลงการณ์ “กลุ่มประชาชนไม่เอาสงครามกลางเมือง” [6 พ.ย.51]
 มูลนิธิกระจกเงา ระดมหนังสือดี (มือสอง) 1,000,000 เล่ม  เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทย  [3

พ.ย.51]
 โครงการ  “ทําดีเพื่อพ่อ  ขอคนไทยให้รักกัน”  เชิญชวนร่วมส่งไปรษณียบัตรแสดงพลังแห่งการ

“ให้” [29 ต.ค.51]
 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  จําหน่ายเสื้อ “ยุติความรุนแรง”  [29 ต.ค.51]
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ  [20-21 พ.ย.51]
 มาร์เวลิค  จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย  CMS กับโปรแกรม  Mambo และ  Joomla! [28

พ.ย.51]
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