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ข่าวทัวไปล่าสุด
09:14น. วศ.อว. ถ่ายทอด
เทคโนโลยี หลักสูตร “การ
แปรรูปเห็ดทอดปรุงรสและ
การควบคุมนามันใช้ซา” ณ
จังหวัดนนทบุร ี
09:12น. "นักสิงแวดล้อม"
แนะปลูกปาชายเลนลดโลก
ร้อนได้ดีทสุ
ี ด!
09:06น. “รพ.สุขม
ุ วิท เผย
เคล็ดลับ ดูแลดวงตาให้สดใส
ปองกันโรคต้อหิน”

กรุงเทพฯ--7 ก.ค.--ดิ เอ็มโพเรียม ช้อปปง คอมเพล็กซ์
ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับ แสนสิร ิ ผูพ
้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์
ชันนําของไทย เห็นความสําคัญและความเท่าเทียมกันของคนในสังคม
จัดงาน “ไพรด์ แชริตี มาร์เก็ต เพลส” (Pride Charity Market Place)
ในคอนเซ็ปต์ Tradey No Shady มาร์เก็ตทีรวบรวมร้านค้าและสินค้า
มากมายจากกลุ่ม LGBT กลุ่มคนทีมีความหลากหลายทางเพศ
(Lesbian, Gay, Bisexual และ Transgender) และร้านค้าจากลูกบ้าน
แสนสิร ิ แฟมิลีในแสนสิร ิ มาร์เก็ตเพลส ทีได้รบ
ั ผลกระทบจาก

09:05น. ภาพข่าว: กรรมการ
ผูจ
้ ัดการ ซีเอเค อินเตอร์
เนชันแนล ถ่ายทอด
ประสบการณ์รุน
่ น้อง
ม.ศรีปทุม
09:00น. Black Desert
Mobile อัพเดทเนือหา 'การ
ปลุกพลัง'

สถานการณ์โควิด-19 (Covid 19) ในวันที 9-12 กรกฎาคม 2563 เวลา

08:54น. กลุ่ม Retro Car

10.00-19.00 น. ณ ฮีลิกซ์ การ์เด้นท์ ชัน 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

ร่วมกับ ตลาดนัดมะลิ เลียบ
ด่วนเมืองทอง จัดงาน
RETRO REST DAY

https://www.ryt9.com/s/prg/3139417
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พั ฒนาอสังหาริมทรัพย์

เอ็มควอเทียร์

แสนสิริ

Trade
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โฆษณาโดย
THOMPSON โคมไฟดั
กยุง
Super
สง่ ความคิดเห็น ทําไมจึงแสดงโฆษณานี
Mosquitotrap...
฿990 ฿1,295

07:32น. พยากรณ์อากาศ
ประจําวันที 8 กรกฎาคม
2563
7 ก.ค. ภาพข่าว : BAM มอบ

JUST BUY พัดลมมินิ USB
รุน
่ DB0102...
฿295

รถตู้
7 ก.ค. ภาพข่าว: “วิทยาลัย
ดุสต
ิ ธานี ร่วมสืบสาน
ประเพณีถวายเทียนพรรษา
ณ วัดวชิรธรรมสาธิต

ร่วมช้อปแบรนด์ดัง พร้อมสนับสนุนไทยดีไซเนอร์ และเหล่าผู้ประกอบ

วรวิหาร”

การ SME เช่น ISSUE, Leisure Project, Kanapot, THEATRE และชิม

7 ก.ค. “!important” แอป

ของอร่อยจากร้านค้าลูกบ้านแสนสิร ิ แฟมิลี เช่น Cute Kitchen, Just

แรกเพือความปลอดภัยของ

Crab Pls., Take A Wrap พร้อมสนุกสนานไปกับเสียงเพลงและความ

คนเดินเท้า เปดให้ดาวน์โหลด

บันเทิงจาก เจินเจิน บุญสูงเนิน นักร้องชือดัง เจ้าของบทเพลงต้องสู้จึง

ฟรีแล้ววันนี

จะชนะ, เดียร์-ฤทัยปรียา เนืองลี มิสทิฟฟานี 2019, แคนดี ไซยาไนด์
(Kandy Zyanide) จาก Drag Race Thailand Season 2, ปนปน นาค

-23%

ประเสริฐ (Pangina Heals) เจ้าของฉายา Drag Queen อันดับ 1 ของ

สง่ ความคิดเห็น

เมืองไทย และ อาร์ต-อารยา อินทรา สไตลิสต์ตัวแม่ผู้มากประสบการณ์

ทําไมจึงแสดงโฆษณานี

รวมถึงกิจกรรมอืนๆ อีกมากมาย
นอกจากนีภายในงานมีกิจกรรมการระดมทุนสนับสนุน สมาคมฟาสีรุง้

โฆษณาโดย
-50%

-24%

-25%

-1

แห่งประเทศไทย (RSAT) เพือส่งเสริมให้เหล่า Young LGBT รุน
่ ใหม่ มี
ประสบการณ์ทดี
ี ในการเริมต้นใช้ชีวิตเข้าสู่วัยทํางาน โดยงานจัดขึนใน
วันที 9-12 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ฮีลิกซ์ การ์เด้นท์
ชัน 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ติดตามรายละเอียดเพิมเติมได้ที
Facebook : Emporium Emquartier #SansiriFamily
#MadeForYou
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