
OK NATION BLOG 
(เขียนตามสะดวก) 

* เป็นเรื่องที่ กอง บก. OK NATION ได้คัดเลือกให้เป็นเรื่องแนะนำ 
** เป็นเรื่องที่ กอง บก. OK NATION ได้คัดเลือกให้เป็นรูปประจำ 
    วันนี้ 
 

๑. บล็อกทอ่งเทีย่ว : มาเทีย่วลัลล้ากันเถดิ 
 

๑.๑ ชุดท่องเที่ยวในประเทศไทย 
 กรุงเทพมหานคร 
  สวนสะพานลอยฟ้า ไปเยี่ยมชมกันแล้วหรือยังครับ  
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/12/06/entry-1 

เช้าเดียวเที่ยวได้ถึงสองสวน 
  https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/02/15/entry-1 
  กิโลเมตรที่ศูนย์ : ประเทศไทยมีกับเขาไหม 

https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2018/08/08/entry-1 
จังหวัดกาญจนบุร ี

  ยังไมจุ่ใจกับการท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟสายมรณะ 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/05/08/entry-1 

จังหวัดกระบี ่
  ชุด “ตามไปดูที่กระบี”่ 
  ตอนที่ ๑ : เร่ิมเดินทางก็ได้เห็นเรื่องแปลกๆ 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/03/10/entry-1 
ตอนที่ ๒ นึกว่าได้ไปพุทธคยา ประเทศอินเดีย 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/03/12/entry-1 
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ตอนที่ ๓ จากแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่สูก่ารปฏิบัต ิ
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/03/15/entry-1 

   ตอนที่ ๔ คลองสองน้ำ ธรรมชาติช่างสร้างสรรค์ :  
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/03/17/entry-1 

 

ตอนเดียว 
ไปแช่บ่อน้ำพุร้อนเค็ม คลองท่อม หนึง่เดียวในประเทศไทย กันเถิดครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/09/16/entry-1 

จังหวัดจันทบุรี 
ชุด “UNSEEN จันทบุรี” 

  ตอนที่ ๑ สัมผัสบ้านพักประวัติศาตร์หลวงราชไมตรี 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/04/16/entry-1 
ตอนที่ ๒ ชุมชนริมน้ำจันทบูรยามค่ำคืน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/04/18/entry-1 
ตอนที่ ๓ จากชุมชนริมนำ้ถึงพลอยจันทบุรี 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/04/21/entry-1 
ตอนที่ ๔ ขนมชื่อแปลกๆ จนไมก่ล้าเอ่ยชื่อ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/04/23/entry-1 

  ตอนที่ ๕ นึกไมถ่ึงว่าจันทบุรีมีที่เที่ยวเยอะ 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/04/25/entry-1 
 

  ชุด “ไปไหว้รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฎกันหรือยังครับ”  
ตอนที่ ๑  

  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/02/03/entry-1 
  ตอนที่ ๒ 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/02/05/entry-1 
 จังหวัดชลบุรี  

ชุด “อย่าคิดว่าไม่มีอะไรน่าเที่ยวที่พัทยา” 
ตอนที่ ๑ บรรยากาศที่ดีช่วยให้อาหารอร่อย 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/12/16/entry-1 
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  ตอนที่ ๒ สวนนงนุชที่แปลกตา 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/12/18/entry-1 
ตอนที่ ๓ UNSEEN PATTAYA 

   http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/12/21/entry-1 
 จังหวัดชมุพร 
  ชุด “หลากหลายของดีเมอืงชุมพร”   
   ตอนที่ ๑ ช่วยกันสนับสนนุสมุนไพรไทยกันเถดิครับ 

http://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/05/15/entry-1 
   ตอนที่ ๒ พระบรมสารีริกธาตุชุมพร วัดประเดิม 

http://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/05/18/entry-1 
   ตอนที่ ๓ สร้างความเจริญโดยไมส่ร้างความเดือดร้อนได้ไหม  

http://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/05/21/entry-1 
ตอนที่ ๔ อนาคตของสมุนไพรตำรับวัดคีรีวงก์ 
https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/05/23/entry-1 

    

ชุด ขับรถยนต์ไฟฟ้าไปชุมพร   
ตอนที่ ๑ ร้านกาแฟที่ไม่ธรรมดา 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/01/26/entry-1 
ตอนที่ ๒ เมื่อความตื่นเต้นมาเยือน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/01/28/entry-1 
ตอนที่ ๓ ท้องฟ้าแสนสวยงามที่หัวหนิ 
https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/01/30/entry-1 

 

  ชุด “Unseen ชุมพร” 
  ตอนที่ ๑ ท่องเที่ยวรายทางก่อนถึงบ้าน  

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/03/22/entry-1 
ตอนที่ ๒ ชายทะเลอันสวยงามที่ยาวเหยียดของชุมพร 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/03/24/entry-1 
ตอนที่ ๓ พบแต่สถานที่ทีส่วยๆ อาหารทะเลก็แสนอร่อย 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/03/26/entry-1 
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  ตอนที่ ๔ ชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาที่เส้นทางสุดหฤโหด 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/03/29/entry-1  
 

  ชุด วิ่งแหวกทะเล...สู่เกาะพิทักษ์ ชุมพร  
ตอนที่ ๑ ชิมอาหารและผลไม้รายทาง  
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/04/23/entry-1 

ตอนที่ ๒ สุดอากาศบนเกาะ กินและชม 
https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2020/04/27/entry-1 

 

ตอนเดียว 
สะพานไม้เค่ียม ด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ** 

  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-
govservice/2019/02/09/entry-1 
 

 ชุด วิ่งแหวกทะเล...สู่เกาะพิทักษ์ ชุมพร 
 ตอนที่ ๑ ชิมอาหารและผลไม้รายทาง  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/04/23/entry-1 
 ตอนที่ ๒ สุดอากาศบนเกาะ กินและชม 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/04/27/entry-1 
จังหวัดเชียงราย  

  ชุด “UNSEEN เชียงราย”   
   ตอนที่ ๑ ไปหลายครั้งแล้วทำไมไปอีก 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/01/07/entry-1 
ตอนที่ ๒ เรียนรู้สิ่งดีๆ ที่ไร่เชิญตะวัน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/01/09/entry-1 
ตอนที่ ๓ ชมสิ่งดีๆ  ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/01/12/entry-1 
ตอนที่ ๔ เสน่ห์ดอยช้าง 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/01/17/entry-1 
ตอนที่ ๕ มหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย ๒๐๒๑ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/01/19/entry-1 
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   ตอนที่ ๖ ลาแล้วและจะไปเยือนเชียงรายอีก   
https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/01/21/entry-1 

 

  ตอนเดียว 
          เชียงราย : เสน่ห์ที่ไม่เคยลืม 
          http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/12/25/entry-1 

จังหวัดเชียงใหม ่
  ชุด “น้ำพุร้อนสันกำแพง: เสน่ห์มัดใจจนต้องกลับไปอีก” 
  ตอนที่ ๑  
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/01/01/entry-1 
  ตอนที่ ๒ 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/01/01/entry-1 

น้ำพุร้อนสันกำแพง : ไปมาแล้วและจะไปอีก * 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/03/19/entry-1 
จังหวัดนครพนม 

ไปเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟแบบพิสดาร 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/10/09/entry-1 

นครราชสีมา  
  ชุด “วัวน้ำเขียวยังเขียวอยู่”   

ตอนที่ ๑ มุ่งหน้าสู่วงัน้ำเขียว 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/02/08/entry-1 
ตอนที่ ๒ เที่ยวที่ไหนในวงัน้ำเขียว 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/02/11/entry-1 
ตอนที่ ๓ ไปเก็บตะวันกันครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/02/14/entry-1 

  ชุด “มีของใหมก่็ต้องลอง” 
ตอนที่ ๑ ขับขึ้นเขาเหมือนวิ่งทางราบ     
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/01/13/entry-1 
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ตอนที่ ๒ วังน้ำเขียวไม่ไดม้ีของดีเฉพาะอากาศบริสุทธิ์          
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/01/15/entry-1 

 

ตอนเดียว 
  เพียงวันเดียวก็ไปทำบญุ กินและเที่ยวที่โคราชได้แล้ว 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/05/01/entry-1 

จังหวัดนครพนม 
 ไปเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟแบบพิสดาร 
 https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2017/10/09/entry-1 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ชุดเบิกบานสราญใจในเมืองลิกอร ์
ตอนที่ ๑ มนต์เสน่ห์คีรีวง       

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/09/09/entry-1 
ตอนที่ ๒ ภูเขา ทะเลและแหลมที่งามสะดุดตา     

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/09/14/entry-1 
ตอนที่ ๓ ไหว้พระธาตุเมอืงคอน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/09/19/entry-1 

  ขนอม (อ่านว่า ขะ-หนอม) : เพชรเม็ดงามแห่งใหม่ที่ต้องไปสัมผัส  * 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/04/28/entry-1 
จังหวัดนครสวรรค์  

  ชุด “ตามรอยพระราชา” 
  ตอนที่ ๑ พาสาน...สานฝัน 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/04/07/entry-1 
ตอนที่ ๒ ซึ้งแล้วว่าทรงเหนื่อยยากแค่ไหน  

    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/04/09/entry-1 
 ตอนที่ ๓ จะขอทดแทนคณุของแผ่นดินตลอดไป 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/04/12/entry-1 

  จังหวัดน่าน  
ชุด “ต้องมนต์เมืองน่าน : เมืองที่ไปแล้วต้องไปอีก” 
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ตอน ๑ เร่ืองที่น่าสนใจก่อนไปถึงน่าน  ** 

          http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/01/22/entry-1 

  ตอนที่ ๒ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม * 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/01/25/entry-1 

ตอนที่ ๓ พบเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นในวันสำคัญ ** 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/01/28/entry-1 

  ตอนที่ ๔ โอกาสดีๆ จะไปแอ่วเมืองน่านอีก ชุด มนต์เสน่ห์เมืองน่าน * 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/02/02/entry-1 
 

จังหวัดบุรีรัมย ์
 ชุด “บุรีรัมย์ไมไ่ด้ตำน้ำกนิ” 
 ตอนที่ ๑ โปรดให้คนพิการและผู้สูงอายุได้ชื่นชมด้วย  

       http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/12/30/entry-1 
 ตอนที่ ๒ ความสุขของข้าราชการที่ปฏิบัติดีปฏิบัตชิอบ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/01/01/entry-1 
 ตอนที่ ๓ ความยิ่งใหญ่ของบุรีรัมย์  

  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/01/03/entry-1 
 ตอนที่ ๔ หลายเร่ืองหลายราวในบุรีรัมย์ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/01/06/entry-1  
จังหวัดปทุมธานี 

ชุด ไปคลองสองแล้วระลึกถึงล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙    
   ตอนที่ ๑ สร้างมูลค่าเพ่ิมบนที่ดินรกร้างว่างเปล่า   
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/06/16/entry-1 
  ตอนที่ ๒ สร้างแก้มลิงโดยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณ :  

 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/06/16/entry-1 
จังหวัดพัทลุง 
 ชุด “ท่องเที่ยวแดนหนังโนรา” 

  ตอนที่ ๑ เหตุใดจึงไปเที่ยวที่พัทลุง 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/04/03/entry-1 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/01/22/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/01/25/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/01/28/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/02/02/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/02/02/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/12/30/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/01/01/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/01/03/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/01/06/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/06/16/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/06/16/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/04/03/entry-1


     ตอนที่ ๒ พบกับโนราตัวเป็นๆ  
    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/04/06/entry-1 
   ตอนที่ ๓ เพลินปาก เพลินตาและเพลินใจ 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/04/09/entry-1 
   ตอนที่ ๔ เมื่อได้สัมผสัมือกับไอ้เท่ง 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/04/11/entry-1 
ตอนที่ ๕ เสียดายหลายๆ อย่าง 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/04/14/entry-1 

จังหวัดเพชรบุรี  
  ชุด “๒ วัน ๑ คืน ที่เพชรบุรี” 
  ตอนที่ ๑ ชั่งหัวมัน  
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/02/05/entry-1 

ตอนที่ ๒ พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม  
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/02/09/entry-1  

ชุดไปเที่ยวเพชรบุรีกันเถอะ ใกล้แค่นี้เอง  
ตอนที่ ๑* 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/04/16/entry-1 
ตอนที่ ๒    
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/04/24/entry-1  

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ชุด “กลุ่ม OK สงัสรรค์”   

ตอนที่ ๑ รวมพลที่เขาค้อ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/02/02/entry-1 

   ตอนที่ ๒ เที่ยววันแรกที่เขาค้อ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/02/04/entry-1 

   ตอนที่ ๓ วันสำคัญที่เขาค้อ  
  https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/02/06/entry-1 
 จังหวัดภูเก็ต 

ชุด “หลากหลายรส หลายเหตุการณ์ที่ภูเก็ต” 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/04/06/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/04/09/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/04/11/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/04/14/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/02/05/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/02/09/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/04/16/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/04/24/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/02/02/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/02/04/entry-1
https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/02/06/entry-1


  ตอนที่ ๑ แค่แตะภูเก็ต  
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/09/12/entry-1 
ตอนที่ ๒ พ่อของแผ่นดินและหลักการทรงงาน 

    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/09/13/entry-1 
  ตอนที่ ๓ จากการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/09/13/entry-1 
  ตอนที่ ๔ เน้นย้ำถึงความเข้าใจ 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/09/15/entry-1 

 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ชุด “รักแม่ฮ่องสอน แตก่แ็อบอิจฉาชาวแม่ฮ่องสอน” 
  ตอนที่ ๑     

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/08/03/entry-1 
 ตอนที่ ๒ 

         http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/08/05/entry-1 
จังหวัดยะลา 
 สวยงาม ประทับใจ ตื่นเตน้และหวาดเสียวที่ยะลา 

  https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2019/07/19/entry-1 
 

จังหวัดระนอง  
ชุด “เที่ยวระนอง ท่องอนัดามัน” 

  ตอนที่ ๑ ท่องอันดามัน ชมเกาะแก่งและดำน้ำชมปะการัง ** 

          http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/08/entry-1 
          ตอนที่ ๒ ตามรอยพระบาทยาตรา เสาะหาธรรมชาติ 
           http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/15/entry-1 
     จังหวัดระยอง 
  ปากน้ำประแส : มีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่ 

 

จังหวัดราชบุรี 
 ไปอาบน้ำแร่....แต่ไม่ได้แช่น้ำนม 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/09/12/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/09/13/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/09/13/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/09/15/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/08/03/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/08/05/entry-1
https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2019/07/19/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/08/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/08/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/15/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/15/entry-1


 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/11/07/entry-1 
 ไปเที่ยวงานกาดวิถีชมุชนคูบัวกันเถิดครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/02/17/entry-1 
จังหวัดลพบุรี* 

          ชุด มีอะไรดีๆ ที่ลพบุรีตอนนี้  
ตอนที่ ๑ ขอบ่น รฟท. กอ่นเที่ยว  

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/12/12/entry-1 
   ตอนที่ ๒ รถไฟลอยน้ำ 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/12/14/entry-1 
ตอนที่ ๓ ชมไร่ทานตะวัน 
https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2021/12/16/entry-1 
ตอนเดียว 
ตามรอยออเจ้า...ก็ไปเที่ยวละโว้นั่นแหละครับ 

  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/06/25/entry-1 
จังหวัดเลย 

  ปีนี้จะมงีานผีตาโขนหรือเปล่าหนอ 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/04/30/entry-1 
 จังหวัดสตูล ชุด UNSEEN SATUN 
  ตอนที่ ๑ รู้จักอุทยานธรณีสตูล อุทยานธรณีโลก 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/11/23/entry-1 
ตอนที่ ๒ สวยสง่าสมเป็นปราสาทหินพันยอด 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/11/25/entry-1 
ตอนที่ ๓ เขตข้ามกาลเวลาที่น่าสนใจ  
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/11/27/entry-1 
ตอนที่ ๔ ถ้ำเลสเตโกดอนสวยงามอลังการ   
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/11/29/entry-1 

  ตอนที่ ๕ แล้ววันสุดท้ายที่ได้ชมอุทยานธรณีสตูลกม็าถึง  
จังหวัดสมุทรสาคร 

  ขับรถ กินลม ชมโลมา 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/11/07/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/02/17/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/12/12/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/12/14/entry-1
https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2021/12/16/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/06/25/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/04/30/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/11/23/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/11/25/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/11/27/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/11/29/entry-1


  https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/07/10/entry-1 
 จังหวัดสิงห์บุร ี
  ชุด “ไปเที่ยวสงิห์บุรีกันเถิด แค่นี้เอง”  

ตอนที่ ๑ ไปไหว้พระนอน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/02/26/entry-1 
ตอนที่ ๒ ไปไหว้พระนั่ง 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/02/28/entry-1 

   ตอนที่ ๓ ไปไหว้พระยืน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/03/02/entry-1 
ตอนที่ ๔ ระลึกถึงความกล้าหาญของวีระชน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/03/04/entry-1 

 จังหวัดสุราษฎรืธาน ี

  ชุด “ที่พักในฝัน สวรรค์บนน้ำ”   
ตอนที่ ๑ ธรรมะคือธรรมชาติ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/03/24/entry-1 

   ตอนที่ ๒ ธรรมชาติสวยงามอยู่แล้ว โปรดอย่าตกแต่งอีกเลยครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/03/26/entry-1 

    ตอนที่ ๓ ไม่ต้องไปกุ้ยหลนิเมืองจีนหรอกครับ   
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/03/28/entry-1 
ตอนที่ ๔ ไปชมไฮไลท์ของกุ้ยหลินเมืองไทย  
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/03/30/entry-1 

   

ชุด “หนึ่งในร้อยเกาะของสุราษฎร์ธานี” 
  ตอนที่ ๑ ไปสุราษฎร์ธานีแล้วต้องแวะ 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/12/25/entry-1 
ตอนที่ ๒ ไปหาของอร่อยที่สุราษฎร์ธานีกินกันครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/12/28/entry-1 
ตอนที่ ๓ อยากเห็นโรงเรียนอาชีวศึกษาทุกแห่งเป็นแบบนี้ 

https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/07/10/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/02/26/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/02/28/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/03/02/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/03/04/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/03/24/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/03/26/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/03/28/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/03/30/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/12/25/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/12/28/entry-1


http://oknation.nationtv.tv/blog/manage_blog2012.php?blog_id=7317
2&type=blog&menu=menu0 
ตอนที่ ๔ UNSEEN สมุย 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/01/03/entry-1 

  ตอนที่ ๕ โควิด-19 วายแล้ว ไปเที่ยวสมุยกันนะครับ  
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/01/05/entry-1 

จังหวัดสุพรรณบุร ี  
 สุพรรณบุรี : มีสิ่งดีๆ ใหช้มอีกเยอะ  

  https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2018/12/26/entry-1 
จังหวัดสุรินทร์   

   ไปสุรินทร์ต้องกินสุรา * 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/11/20/entry-1 
เตรียมตัวไปเที่ยวงานช้างที่สุรินทร์กันเถิดครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/10/08/entry-1 

จังหวัดอ่างทอง** 
  อ่างทอง : ไม่ใกลไ้ม่ไกลเกินกว่าที่จะไปสัมผัส 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/06/29/entry-1 

 

จังหวัดอดุรธานี   
 ชุด ““อุดรธานี-หนองคาย” 
 ตอนที่ ๑ ความสวยงามและอลังการของวัดป่าภูก้อน 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/01/23/entry-1 
 ตอนที่ ๒ ช่ืนชมและประทับใจวังบวัแดง 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/01/25/entry-1 
 ตอนที่ ๓ ทะเลบัวแดงทีย่ิง่ใหญ่ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/01/28/entry-1 

   
ชุด “สัมผัสโคกหนองนาโมเดล” 
ตอนที่ 1 จาก กทม. สู่อุดรธานีโดยรถยนต ์

http://oknation.nationtv.tv/blog/manage_blog2012.php?blog_id=73172&type=blog&menu=menu0
http://oknation.nationtv.tv/blog/manage_blog2012.php?blog_id=73172&type=blog&menu=menu0
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/01/05/entry-1
https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2018/12/26/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/11/20/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/11/20/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/10/08/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/10/08/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/06/29/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/01/23/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/01/25/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/01/28/entry-1


  
https://www.oknation.net/post/detail/642aa12bebd51b0013423406?o
penExternalBrowser=1 
ตอนที่ 2  ศูนย์รวมใจของคนจีนในอุดรธานี   
https://www.oknation.net/post/detail/642cdfbda17e8400124e90a6?o
penExternalBrowser=1 
ตอนที่ 3 การบริหารจัดการน้ำที่น่าทึ่ง    
https://www.oknation.net/post/detail/642f8d36903fdc0012355197?op
enExternalBrowser=1 
ตอนที่ 4 ความภาคภูมิใจของบ้านเชียง  
https://www.oknation.net/post/detail/64326782d265e8001290e94a?o
penExternalBrowser=1 
ตอนที่ 5 พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล  
https://www.oknation.net/post/detail/6434c398ebcb1700120854a1?o
penExternalBrowser=1 

 
จังหวัดอทุัยธานี  

ชุด “เลียบเมืองอุทัยธาน”ี  
ตอนที่ ๑  
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/01/24/entry-1 
ตอนที่ ๒ * 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/01/31/entry-1 

 จังหวัดอุบลราชธานี 
ไปอุบลโดยรถไฟ ๒ วัน ๓ คืน สนุกที่สุด 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/03/18/entry-1 

 

 รวมหลายจังหวัด 
  ชุด “หลากหลายความสวยงามจากใต้สุดสยาม ”   
   ตอนที่ ๑ สักการะขอพรศาลศักดิ์สิทธิ์ 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/04/22/entry-1 

https://www.oknation.net/post/detail/642aa12bebd51b0013423406?openExternalBrowser=1
https://www.oknation.net/post/detail/642aa12bebd51b0013423406?openExternalBrowser=1
https://www.oknation.net/post/detail/642cdfbda17e8400124e90a6?openExternalBrowser=1
https://www.oknation.net/post/detail/642cdfbda17e8400124e90a6?openExternalBrowser=1
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   ตอนที่ ๒ ระลึกถึงความหลัง 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2022/04/25/entry-1ฃ 
ตอนที่ ๓ UNSEEN เบตง 
http://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/04/27/entry-1 

   ตอนที่ ๔ สุดยอดความงามของทะเลหมอก 
http://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/04/30/entry-1 

  ตอนที่ ๕ ย้อนเวลาหาอดีต 
  https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/05/03/entry-1 
   

    ชุด “ตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต”   
ตอนที่ ๑ หลวงปูม่ั่น พระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่า 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/09/27/entry-1 

   ตอนที่ ๒ สกายวอล์คเชียงคาน แหล่งท่องเที่ยวแหง่ใหม่ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/09/29/entry-1 

   ตอนที่ ๓ พิธีกรรมและประเพณีที่น่าสนใจ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/10/01/entry-1 
ตอนที่ ๔ มีปีติอย่างยิ่งที่วดัป่าสาระวารี 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/10/03/entry-1 
ตอนที่ ๕ ผีหรือเปรตก็อยู่ไม่ได้ 
https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2020/10/05/entry-1 

 

ชุด “สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง สองนครา”   
ตอนที่ ๑ เพียงแค่สัมผัส 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/05/19/entry-1 
ตอนที่ ๒ ช่ืนชมทุกคร้ังทีไ่ด้ไปเยือน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/05/21/entry-1 
ตอนที่ ๓ ความสวยงามของแหนสีเหลือง 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/05/26/entry-1 
ตอนที่ ๔ เข่ือนลาวที่ยิ่งใหญ่ แต่คนไทยสร้าง 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/05/28/entry-1 
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ตอนที่ ๕ ประทับใจในการล่องโขง 
https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2020/06/01/entry-1 

 

๑.๒ ท่องเที่ยวต่างประเทศ  
๑.๒.๑ ประเทศที่มหีลายตอน 
 ประเทศเกาหลี 
  เกาะเจจู ชุด “ค่าทัวร์ถูก แต่ซื้อของแพงเว่อร์” 
    ตอนที่ ๑ 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/06/12/entry-1 
 

ตอนที่ ๒ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/06/17/entry-1 
ตอนที่ ๓ 

  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/06/21/entry-1 
          ประเทศคีร์กิซสถาน  

ชุด “คีร์กิซสถาน ดินแดนแปลกใหม่ที่น่าสนใจ”   
   ตอนที่ ๑ หิ้วท้องไปลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 
   http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/11/20/entry-1 

ตอนที่ ๒ ความงามของทะเลสาบอีสซิค คูล 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/11/22/entry-1  

   ตอนที่ ๓ ภูเขาหินหัวใจแตกสลาย 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/11/27/entry-1 

ตอนที่ ๔ เหลือเช่ือเรือดำน้ำในทะเลสาบ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/11/30/entry-1 
ตอนที่ ๕ ไปช่วยเขาสร้างกระโจม 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/12/02/entry-1 
ตอนที่ ๖ การโชว์เหยี่ยวที่ตื่นเต้นหวาดเสียว  
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/12/04/entry-1 
ตอนที่ ๗ สุดยอดของ ๒ ทิวทัศน์ที่แสนสวย   
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/12/08/entry-1 
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ตอนที่ ๘ พญาน้อยชมตลาด 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/12/10/entry-1 

  ตอนที่ ๙ สถานที่น่าสนใจในเมืองหลวง 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/12/14/entry-1 
 

  ประเทศแคนาดา  
ชุด แคนาดาตะวันตก 

  ตอนที่ ๑ ระลึกถึงมาริริน มอนโร  
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/09/26/entry-1 
  ตอนที่ ๒ จมในทุง่น้ำแข็งโคลัมเบีย 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/09/29/entry-1 

ตอนที่ ๓ สารพัดสิ่งที่น่าสนใจ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/10/04/entry-1 

ตอนที่ ๔ ที่สุดในโลกในแวนคูเวอร์ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/10/09/entry-1  

 

ประเทศโครเอเชีย  
ชุด “โครเอเชีย : เมืองในฝัน” 

ตอนที่ ๑ นั่งรถรางสายที่สั้นที่สุดในยุโรป เพียง ๕๔ วินาที ** 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/01/05/entry-1 

ตอนที่ ๒ วันเดียวเที่ยวได้ถึง ๓ เมือง * 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/01/08/entry-1 
ตอนที่ ๓ ฟ้าพิโรธในอุทยาน แสงแดดสดใสที่ในเมอืง 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/01/12/entry-1 

ตอนที่ ๔ เมืองมรดกโลกและสถาปัตยกรรมที่งามสง่าของพระราชวัง ** 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/01/14/entry-1 

ตอนที่ ๕ เจิดจ้าจบัใจทั้งบนภูเขา บนดินและในทะเล * 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/01/18/entry-1 
  

 ประเทศจอร์เจีย  
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  ตอนที่ ๑ : ซื้อทัวร์จอร์เจยีแล้วได้แถมอีก ๒ ประเทศ *  
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/02/20/entry-1 
ตอนที่ ๒ : เมื่อเหยี่ยวต่อสู้กับไก่ฟ้าแล้วเกิดอะไรข้ึน   
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/02/20/entry-1 
ตอนที่ ๓ : ป้อมปราการและวิหารที่น่าสนใจ  
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/03/03/entry-1 
ตอนที่ ๔ : ถ้ำโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในจอร์เจีย 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/03/08/entry-1 
ตอนที่ ๕ : เมืองแห่งความรัก (City of love)  
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/03/13/entry-1 
ตอนที่ ๖ : มหาวิหารที่มหีลังคาทำด้วยแผ่นทองคำ   
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/03/18/entry-1 

 

ประเทศจีน  
ชุด “ไปจีนได้ทัง้งานได้ทัง้เที่ยว”   
ตอนที่ ๑ การท่าอากาศยานฯ (AOT) มีมาตรฐานหน่อยครับ 

   http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/12/18/entry-1 
  ตอนที่ ๒ ความเข้มงวดของโรงงานเคมีภัณฑ์ของจนี 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/12/20/entry-1 
ตอนที่ ๓ ความสวยงามของเมืองเก่า ซูโจว 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/12/23/entry-1 
ตอนที่ ๔ ชมสวนที่สวยงามตามสไตลจ์ีน 
https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2019/12/25/entry-1 

 

ชุด “ความงามที่คุ้มค่าเหนือความเหน็ดเหนื่อย” 
ตอนที่ ๑ เมืองโบราณหงชุนและสุสาน ดร. ซุนยัดเซ็น  
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/12/12/entry-1 
ตอนที่ ๒ อุทยานหวงซาน แลกความงามกับเหงื่อ ** 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/12/17/entry-1 
 

ชุดมหานครเซี่ยงไฮ ้
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 ตอนที่ ๑ ไปหลายครั้งก็ยงัสนุก  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/03/26/entry-1 
 ตอนที่ ๒ มีอะไรที่น่าสนใจในงาน CAC 2019   
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/04/01/entry-1 
 ตอนที่ ๓ ใหญ่ที่สุดในโลกและสูงที่สุดในจีน 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/04/08/entry-1 

  ชุด “ใบไม้เปลี่ยนสีที่จีน” 
  ตอนที่ ๑ การตรวจค้นร่างกายที่ไม่เคยพบเห็น 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/10/23/entry-1 

ตอนที่ ๒ หาดหญ้าแดง สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A    
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/10/27/entry-1 
ตอนที่ ๓ พระราชวังกู้กงเสิ่นหยางและพระหยก   
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/10/30/entry-1 

  ตอนที่ ๔ ใบไม้หลากสีในอุทยานกวนเหมินซาน 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/11/01/entry-1  

ประเทศจีนไต้หวัน  

ชุด “เกาะจินเหมิน : บางระจันของจีนไต้หวัน” ** และ * 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/02/05/entry-1 

 ประเทศญี่ปุ่น  
 ชุด “มีเงินไม่มากกไ็ปเที่ยวเกาะฮอกไกโดได้” 
 ตอนที่ ๑ 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/07/28/entry-1 
 ตอนที่ ๒ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/08/01/entry-1 

  ชุด “เกาะโอกินาวา : สถานที่ตากอากาศและผู้คนอายุยืน” 
 ตอนที่ ๑ ตุ๊กตาหินปกป้องสนามบิน*  

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/03/26/entry-1 
ตอนที่ ๒ ผามันซาโมะ ขนมมันมว่งและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ*  
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/03/30/entry-1 
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ตอนที่ ๓ เมื่อกลายเป็นชาวโอกินาวา* 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/04/04/entry-1 

  ตอนที่ ๔ ท่องเที่ยวกบัโมโนเรล** 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/04/12/entry-1 

   

ประเทศภูฏาน  

  ชุด “ดินแดนแห่งความสุข ความเสมอภาคและความมีน้ำใจ” 
  ตอนที่ ๑  แล้วความฝันก็กลายเป็นความจริง* 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/04/17/entry-1 
ตอนที่ ๒ เมืองทิมพู : เมอืงหลวงที่เลก็ที่สุดในเอเชีย* 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/04/20/entry-1 
ตอนที่ ๓  เมื่อฟ้าเปิดให้ชมฟากฟ้าหิมาลัย* 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/04/23/entry-1 
ตอนที่ ๔  พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน วัดเก่าแก่และการแสดง** 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/05/02/entry-1 

 ตอนที่ ๕ ความงดงามที่ตอ้งแลกด้วยความเหน็ดเหนื่อย* 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/05/07/entry-1 
 

ประเทศในแถบบอลติก 
ชุด “เสน่ห์สาธารณรัฐ...เสน่ห์แบบบอลตกิ” 

ตอนที่ ๑ ดั้นเมฆสวย ภาพยนต์ดี หวานฉ่ำเชอร์ร่ีสด 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/02/23/entry-1 
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ตอนที่ ๒ มองลิทวัเนีย ผ่านเบียร์แก้วแรกที่กรุงวิลนุส * 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/03/02/entry-1 
ตอนที่ ๓ ปราสาท พระราชวังและสุสานไม้กางเขน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/03/05/entry-1 
ตอนที่ ๔ ชมเมืองหลวงของลัตเวียและเอสโตเนีย *  
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/03/09/entry-1 
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ประเทศบราซิลและอาร์เจนติน่า  
ชุด “๕ สัปดาห์ ในอเมริกาใต้” 

ตอนที่ ๑ ออกแขก – เกริ่นนำ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/04/06/entry-1 
ตอนที่ ๒ การเดินทางที่แสนไกลและยาวนาน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/04/12/entry-1 

ตอนที่ ๓ กรุงบราซิลเลีย ออกแบบโดยใช้รูปแบบจากเครื่องบิน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/04/19/entry-1 

ตอนที่ ๔ บราซิลเลีย : สบายๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ * 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/04/26/entry-1 
ตอนที่ ๕ รอบๆ บราซิลเลีย 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/02/entry-1 
ตอนที่ ๖ รัฐสภาบราซิลและเร่ืองน่ารู้อื่นๆ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/10/entry-1 
ตอนที่ ๗ Catetinho : บา้นหลังแรกในกรุงบราซิลเลีย 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/17/entry-1 
ตอนที่ ๘ Recefe : ชมคาร์นิวัล (Carnival) คร้ังแรกในชีวิต 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/24/entry-1 
ตอนที่ ๙ แขกพิเศษของผู้ว่าการรัฐ และพาแหรดงาน Carnival 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/31/entry-1 
ตอนที่ ๑๐ คาร์นิวัลสวมหน้ากาก...คาร์นิวัล...และคาร์นิวัล    
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/06/07/entry-1 
ตอนที่ ๑๑ เมื่อมีชื่อและคำให้สัมภาษณ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/06/17/entry-1 
ตอนที่ ๑๒ Rio de Janeiro เมืองหลวงเก่าของบราซิล

 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/06/25/entry-1 

ตอนที่ ๑๓ สุดยอดของขบวนคาร์นิวัลพาเหรดในบราซิล 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/07/01/entry-1 
ตอนที่ ๑๔ ชมฟุตบอลล์ที่สนามที่ใหญ่ที่สดุในโลก 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/04/06/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/04/06/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/04/12/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/04/12/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/04/19/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/04/19/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/04/26/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/04/26/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/02/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/02/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/10/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/10/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/17/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/17/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/24/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/24/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/05/31/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/06/07/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/06/17/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/06/17/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/06/25/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/06/25/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/06/25/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/07/01/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/07/01/entry-1


http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/07/08/entry-1 
ตอนที่ ๑๕ ไฮไลท์อื่นในรีโอก่อนจาก 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/07/15/entry-1 
ตอนที่ ๑๖ รู้จักอาร์เจนติน่า Queen of Tango กันก่อน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/07/22/entry-1 

ตอนที่ ๑๗ สัมผัสกรุง Buenos Aires 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/07/29/entry-1 
ตอนที่ ๑๘ การแสดง Tango ที่สุดยอด 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/08/05/entry-1 
ตอนที่ ๑๙ แดนอันตราย เที่ยวทางน้ำและการแสดงที่ฟาร์มปศุสัตว์ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/08/12/entry-1 

ตอนที่ ๒๐ Itsipu Dam เข่ือนที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/08/19/entry-1 
ตอนที่ ๒๑ Iguasu Falls น้ำตกที่สวยที่สดุในโลก 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/08/26/entry-1 

 

ตอนที่ ๒๒ Sao Paulo นครที่มีหลายๆ ที่สุดของอเมริกาใต้ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/09/02/entry-1 

  

ประเทศญี่ปุ่น 
   ชุด “มีเงินไม่มากกไ็ปเที่ยวเกาะฮอกไกโดได้” 
   ตอนที่ ๑  
    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/07/28/entry-1 
    ตอนที่ ๒    
    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/07/28/entry-1 

ประเทศโปแลนด์  
ชุด “เก้าวันสองพันกิโลในโปแลนด์” 
ตอนที่ ๑ เกริ่นนำ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/10/04/entry-1 
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ตอนที่ ๒ ชมพระราชวังและสิ่งที่น่าสนใจในกรุงวอร์ซอ * 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/10/11/entry-1 

ตอนที่ ๓ ชมปราสาทมรดกโลก อำพันและอาคารสวยๆ * 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/10/18/entry-1 
ตอนที่ ๔ เมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/10/25/entry-1 
ตอนที่ ๕ พบคนแคระและมาดอนนาสีดำ  
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/11/01/entry-1  

ตอนที่ ๖ เหมืองเกลือที่เกา่แก่ที่มหัศจรรย์และเมืองเก่าคราคูฟ * 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/11/08/entry-1 
ตอนที่ ๗ มหาวิทยาลัยทีม่ีชื่อเสียงที่สุดและจัตุรัสที่สวยงามของเมืองคราคูฟ  

**  

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/11/15/entry-1 

ตอนที่ ๘ หมู่บ้านที่สวยงาม ค่ายกักกันที่โหดร้ายและงานแสดงความยินดี * 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/11/22/entry-1 
ตอนที่ ๙ สนุกกับการล่องแพและชมเมืองที่สวยและสูงที่สุด  
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/11/29/entry-1 

 ตอนที่ ๑๐ ลาโปแลนด์ด้วยความประทับใจ ** 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/12/06/entry-1 
ประเทศพม่า 

ชุด “ธรรมะสัญจรที่พม่า” 
  ตอนที่ ๑ สายสัมพันธ์ไรพ้รมแดน 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/07/21/entry-1 
    ตอนที่ ๒ ได้ความรู้ใหม่ทีพ่ระเจดีย์ชเวดากอง 
    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/08/22/entry-1 
    ตอนที่ ๓ ความสวยงามของมหาเจดีย์ชเวสิกง 
    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/08/25/entry-1 
    ตอนที่ ๔ อาณาจักรพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ 
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    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/08/27/entry-1 
    ตอนที่ ๕ พิธียกพระฉัตรประดับบนยอดพระเจดีย์ 
    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/08/29/entry-1 
  ตอนที่ ๖ เศรษฐีพม่าช่วยปกป้องและรักษาสมบัติของชาติอย่างไร 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/09/02/entry-1 
 

  ตอนเดียว 
เมื่อไปนุ่งโสร่งและไปสวดมนต์ข้ามปีที่พม่า * 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/01/02/entry-1  

ประเทศรูมาเนียและประเทศบลักาเรีย 
  ชุด โรมาเนีย – บัลกาเรีย 
  ตอนที่ ๑ ไปโรมาเนียแตค่ิดถึงกรุงแคนเบอร์ร่า 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/06/16/entry-1 
    ตอนที่ ๒ ชมสถานที่ที่งดงามที่สุดของยุโรป 
       http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/06/17/entry-1 
   ตอนที่ ๓ ร่างที่ไร้ศีรษะของท่านเค้าท์แดร๊กคูล่า  
   http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/06/18/entry-1 
    ตอนที่ ๔ ชิมไวน์ ฟังเพลง ชมเต้นและร่วมเต้นแบบโรมาเนีย  
   http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/06/19/entry-1 
    ตอนที่ ๕ ไปไหนก็พบแต่เรื่องราวของแดร็กคูล่า  
    http://oknation.nationtv.tv/mblog/entry.php?id=1068967 
    ตอนที่ ๖ สวยงามมากๆ สวยจนอยากไปเยี่ยมชมอกี   
    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/06/24/entry-1 
    ตอนที่ ๗ ปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก 
    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/06/28/entry-1 
    ตอนที่ ๘ โบสถท์ี่ดูแล้วไมเ่หมือนโบสถ์  
    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/07/04/entry-1 
    ตอนที่ ๙ สุดยอดของการท่องเที่ยวในบัลกาเรีย 

  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/07/06/entry-1 
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  ตอนที่  ๑๐ โรงละครที่ต้องใช้เวลาบูรณะถึง ๑๑ ป ี
    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/07/09/entry-1 
    ตอนที่ ๑๑ โซเฟียคืออะไรในบัลกาเรีย 
    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/07/15/entry-1 
   ตอนที่ ๑๒ ศูนย์รวมจิตใจของชาวบัลกาเรีย  
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2019/07/17/entry-1   
 

 ประเทศลาว  
ชุด “สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง สองนครา” 

  ตอนที่ ๑ เพียงแค่สัมผัส 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/05/19/entry-1 
  ตอนที่ ๒ ช่ืนชมทุกคร้ังทีไ่ด้ไปเยือน 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/05/21/entry-1 
  ตอนที่ ๓ แหนสีเหลืองทีส่วยสุด 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/05/26/entry-1 
  ตอนที่ ๔ เข่ือนลาวที่ยิ่งใหญ่ แต่คนไทยสร้าง 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/05/28/entry-1 
  ตอนที่ ๕ ประทับใจในการล่องโขง 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/06/01/entry-1 
 

ชุด “เมื่อรถไฟสายลาว-จนี เรียกร้อง”   
ตอนที่ ๑ แค่แตะแผ่นดินลาว 

     http://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/08/22/entry-1 
ตอนที่ ๒ จุดเด่นๆ ในนครเวียงจันทร์ 
https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/08/24/entry-1 
ตอนที่ ๓ เมื่อนั่งรถไฟความเร็ว (ไม่) สงู  
https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/08/26/entry-1 
ตอนที่ ๔ ตื่นตาตื่นใจที่นำ้ตกตาดกวางสี  
https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/08/28/entry-1 
ตอนที่ ๕ ใส่บาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง 
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http://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/08/30/entry-1 
ตอนที่ ๖ สุดยอดความสวยงาม  
http://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/09/01/entry-1 
ตอนที่ ๗ ตื่นเต้น หวาดเสียวและผจญภัย 
https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/09/05/entry-1 
 

ประเทศเวียดนาม 
ชุด “หลายอารมณ์ในเมืองดานัง เวียดนาม” 

ตอนที่ 1 จาก กทม. ถงึ บานา ฮิลส์ 

https://www.oknation.net/post/detail/63fc0dfcfa601e00131ee16a?oe

nExternalBrowser=1 

  ตอนที่ 2 สิ่งที่น่าสนใจบนบานา ฮิลส์ 

https://www.oknation.net/post/detail/63ff1f437e806d001255a958?op 
enExternalBrowser=1 
ตอนที่ 3 ยังมีสิ่งน่าสนใจบนบานา ฮิลส์   
https://www.oknation.net/post/detail/6403427b59862d001207847f?o
penExternalBrowser=1 

    ตอนที่ 4 สัญลักษณ์ของเมืองดานัง 
    https://www.oknation.net/post/detail/64055a96296db70012fc2215 
    ตอนที่ 5 ชมเมืองโบราณฮอยอัน  

https://www.oknation.net/post/detail/64095d6b7526ff0012ae64fb?op
enExternalBrowser=1 
ตอนที่ 6 นั่งเรือกระด้งกลางสายฝน 
https://www.oknation.net/post/detail/640be3bcaa0e100012f25d0d 

 

ประเทศสเปนและประเทศโปรตุเกส 
  ตอนที่ ๑ ตั๋วชั้นประหยัดแต่ได้นอนชั้นหนึ่ง 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/07/02/entry-1 
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ตอนที่ ๒ รางส่งน้ำโรมันที่ยิ่งใหญ ่
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/07/09/entry-1 
ตอนที่ ๓ มหาวิทยาลัยในพระราชวังเก่าที่สวยงาม 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/07/13/entry-1 
ตอนที่ ๔ หวานแหววที่แหลมตะวันตกสุดยโุรป 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/07/16/entry-1 

 

ประเทศอิตาลี  
ชุด อิตาลี 

    ตอนที่ ๑ มหาวิหารที่สวยงามและใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของโลก  
    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/10/17/entry-1 
    ตอนที่ ๒ ไปบ้านจูเลียตทีโ่รมิโอไปหากันครับ  
       http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/10/21/entry-1 
    ตอนที่ ๓ ฟลอเรนซ์ ศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์  
    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/10/26/entry-1 

  ตอนที่ ๔ จากหอเอนเมืองปิซ่าแล้วไปกินพิซซ่าอร่อยๆ*  
    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/10/29/entry-1 
    ตอนที่ ๕ ไต่บันได ๕๐๐ ขั้น ขึ้นชมยอดโดมมหาวิหาร    
    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/11/01/entry-1 
  ตอนเดียว 

 เมื่อ “เกือบ” ถูกล้วงกระเป๋าที่กรุงโรม 
ประเทศอินเดีย  
 ชุด “เก็บตกมุมไบ”  

ตอนที่ 1 สายการบินสายใหม่เอี่ยมในชีวิต  
https://www.oknation.net/post/detail/640e83223a2add00129238f
c?openExternalBrowser=1 
ตอนที่ 2 เกือบเป็นลมในโรงงาน         
https://www.oknation.net/post/detail/6412761943476b0012b181e4?o
penExternalBrowser=1 
ตอนที่ 3 เดินสายสักการะ 
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https://www.oknation.net/post/detail/6417c7e4c812ac001235c5d
0?openExternalBrowser=1 
ตอนที่ 4 สร้อยพระศอของพระราชินี 
https://www.oknation.net/post/detail/641d1ee4c19d7c00126ac870?o
penExternalBrowser=1 
ตอนที่ 5 ไดท้ั้งงานไดท้ั้งเที่ยว   

https://www.oknation.net/post/detail/642111b549836b0012192b03?o

penExternalBrowser=1 

 ชุด “ดูงานและท่องเที่ยวที่มุมไบ” 
  ตอนที่ ๑ เมืองดาวรุ่งพุ่งแรง   
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/12/13/entry-1 
  ตอนที่ ๒ India Clean 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/12/17/entry-1 
  ตอนที่ ๓ ลานซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก* 
   http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/12/20/entry-1 
 

  ชุด “ตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ : เหนื่อยกาย แต่ใจสงบ”  
   ตอนที่ ๑ การเดินทางที่ยาวไกล** 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/05/14/entry-1 
  ตอนที่ ๒ สักการะสถานทีต่รัสรู้และสถานที่สำคัญอื่นๆ* 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/05/18/entry-1 
  ตอนที่ ๓ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และปล่อยวางที่แม่น้ำคงคา** 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/05/24/entry-1 
  ตอนที่ ๔  สักการะสถานที่ประสูติ พิธียาตราและงานพิธีฉลองพุทธชยันตี* 

 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/05/30/entry-1 
 

  ชุด “ความมหัศจรรย์จากแรงศรัทธา” 
ตอนที่ ๑ พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ 

   http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/02/09/entry-1 
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   ตอนที่ ๒ ชมความมหัศจรรย์ของถ้ำอจันต้า 
   http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/02/15/entry-1 

ตอนที่ ๓ ความงามของถำ้เอลโลร่า (Ellora Cave)   
https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2018/02/19/entry-1 

 ประเทศอุซเบกิสถาน  
ชุด “ท่องเที่ยวอซุเบกิสถาน” 

  ตอน ๑ ไปเที่ยวประเทศอุซเบกิสถานกันครับ   
    http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/11/12/entry-1 
  ตอนที่ ๒ เยี่ยมชมจัตุรัสฮสัตี อิหม่าม และจัตุรัสอิสรภาพ   
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/11/15/entry-1 
  ตอนที่ ๓ โบโลเฮ้าซ์ สวยงามจริงแท้แน่นอน   
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/11/19/entry-1 
  ตอนที่ ๔ ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ในบูคาร่า 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/11/22/entry-1 
  ตอนที่ ๕ จตุรัสเรจีสถาน งดงามที่สดุในเอเซียกลาง 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/11/28/entry-1 
  ตอนที่ ๖ อนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ ่
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/12/04/entry-1 
 

ประเทศแอฟริกาใต้ 
  ธรรมชาติแปลกตา สัตว์ปา่น่าชม รื่นรมย์ในแอฟริกาใต้ (ตอนที่ ๑) 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/08/19/entry-1 
 

๑.๓ เรื่องที่เกี่ยวขอ้งกับการท่องเที่ยว 
  ช่วยกันแปลงวิกฤตให้เปน็โอกาสเถิดครับ 
  https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2020/02/20/entry-1 
  ติดตั้งปลัก๊ไฟเพื่อสร้างสิ่งจูงใจและเพ่ิมรายได้ 
  https://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2021/12/18/entry-1 
  ซื้อ Pocket WiFi และสินค้าไอทีต้องซื้อกับคนขายที่รู้เรื่องนะครับ 
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/10/28/entry-1 
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ชาตินี้จะได้ขึ้นภูกระดึงดว้ยกระเช้าไฟฟ้าไหมหนอ  
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/09/16/entry-1 

  โปรดตรวจสอบทัง้ทัวร์เทศและทัวร์ไทยเถิดครับ  
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/08/05/entry-1 
  บริษัททัวร์ทำแบบนี้ สคบ. และกระทรวง กก. ไม่คดิเข้าไปกำกับดูแลบ้างหรอื
ครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2018/06/14/entry-1 
  สิ่งที่ผู้ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆ ควรระวังเป็นอย่างยิ่ง*  
  http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/05/14/entry-1 
  โปรดอย่าพยายามเอาใจนักท่องเที่ยวเพียงชาติเดยีว 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/10/04/entry-1 
กระเช้าไฟฟ้าข้ึนภูกระดึง : ไม่ไดห้ายไปไหนและก้าวหน้าอย่างน่าพอใจ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/08/22/entry-1 
Power Bank กับมาตรฐานของการท่าอากาศยานของประเทศไทย 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/06/16/entry-1 

 

แผนที่เพ่ือการท่องเที่ยว : อีกช่องทางหนึ่งในการสง่เสริมการท่องเที่ยวไทย 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/04/21/entry-1 
ช่วยกันแปลงวิกฤตให้เปน็โอกาสเถิดครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2020/02/20/entry-1 

 

๒. บล๊อกการเมือง (ราชการก็เป็นการเมืองนะ) : ราชการ : ต้อง
ช่วยกันชมและช่วยกันติ 
 ความเดือดร้อนของประชาชนที่รัฐไม่ควรมองข้าม 
 https://www.oknation.net/blog/puthsup-govservice/2022/08/23/entry-1 
 โฆษณายา : เมื่อไรจะควบคุมกันอย่างจริงจงั 
 https://www.oknation.net/blog/puthsup-govservice/2022/08/04/entry-1 
 อยากเห็นรัฐสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าโดยเร็วและอย่างจริงจัง 
 https://www.oknation.net/blog/puthsup-govservice/2022/07/13/entry-1 

เหตุใดค่าโดยสารไปบางสนามบินจึงแพงนัก 
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http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2022/03/22/entry-1 
การรับซื้อไฟฟ้าโซล่าร์รูฟจากประชาชนควรทำอย่างสะดวก รวดเร็วและต่อเนื่อง 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2022/03/07/entry-1 
Show case ที่น่าสนใจในการช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2022/01/18/entry-1 

 เมื่อโควิดวาย : วิถีชีวิตใหม่จะยงัคงอยู่ต่อไปหรือไม่ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/09/14/entry-1 
 โครงการคนละครึ่ง รูปแบบใหม ่
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/09/03/entry-1 
 ปลดล๊อกกระท่อมแล้ว...เมื่อไรถึงคิวกัญชาละครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/08/29/entry-1 
 ราชการไม่สนใจเร่ืองการเรี่ยไรหรือการขอรับบริจาคบ้างหรือ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/08/26/entry-1 
 ขอให้ทำงานให้สมชื่อกระทรวงด้วยครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/08/15/entry-1 
 ความสับสนของการใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโควิด 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/08/04/entry-1 
 คอร์รัปชั่นลดลงได้แต่ต้องเปลี่ยนระบบการทำงาน 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/07/27/entry-1 
 ตั้งหน่วยเฉพาะกิจตรวจสอบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐดีไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/06/24/entry-1 
 ต่อไปนี้ประชาชนอาจถูกหลอกลวงน้อยลง  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/06/21/entry-1 
 ยกเคร่ืองการประชาสัมพันธ์ภาครัฐได้แล้วครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/06/14/entry-1 
 เนื้อหาในสื่อออนไลน์ที่รัฐควรควบคุมดูแล 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/06/10/entry-1 
 เมื่อไรราชการจะดิสรัปต์สักที 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/05/12/entry-1 
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 ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้สมนุไพรไทยอย่างจริงจังเถดิครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/05/09/entry-1 
 ส่งเสริมคนรวย แต่ไม่ช่วยคนจน...จริงหรือ  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/04/27/entry-1 
 เร่ืองทำนองนี้ถ้าเป็นจริงก็น่ากลัวมาก 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/04/19/entry-1 
 เร่ืองลึกๆ จากเร่ืองอาคารสถานที่ของทางราชการ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/03/04/entry-1 
 ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เหตุใดจึงใหป้ระชาชนรับกรรม  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/01/30/entry-1 
 เว็บไซต์ราชการ : ช่วยสร้างให้เข้าใจง่ายๆ เถิดครับ  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/01/13/entry-1 
 ราชการบริการประชาชนให้เร็วกว่านี้เถิดครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/01/12/entry-1 
 ดีใจที่ประเทศไทยไม่เช่ือฝร่ังบ้างแล้ว 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/01/09/entry-1 
 เร่ืองนี้ สคบ. และกระทรวงพาณิชย์สนใจไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/01/06/entry-1 
 รณรงค์ให้ช่วยใช้เลขไทยกันครับ  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/12/27/entry-1 

กระทรวงศึกษาธิการ : วิ่งไปข้างหน้าแล้วหัดมองหลังบ้างเถิดครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/12/23/entry-1 
 ราชการ : เปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปตามยุคสมัยบ้างเถิด 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/11/18/entry-1 
 ช่วยเพ่ิมรหัสไปรษณีย์หน่อยได้ไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/11/03/entry-1 
 มาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐกันครับ  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/10/26/entry-1 

ผู้ต้องการรับราชการและข้าราชการโปรดอ่านสักนิด 
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http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/10/21/entry-1 
 ราชการช่วยปรับปรุงการทำงานให้รวดเร็วขึ้นอีกได้ไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/10/07/entry-1 
 ช่วยกันดูแลและส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุกันเถิดครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/09/07/entry-1 
 ราชการช่วยกันวางแผนและประสานงานอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนเลยครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/08/27/entry-1 
 ราชการใช้นักวิชาการคุ้มค่าแล้วหรือยังครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/08/11/entry-1 
 ข้าราชการไทย...เมื่อไรจะให้บริการด้วยใจ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/06/29/entry-1 
 เดี๋ยวนี้ส่วนราชการ (บางแห่ง) ทำงานกันแบบนี้แลว้หรือ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/06/07/entry-1 
 รับมืออย่างไร...ให้เป็นที่ปลอดภัยจากเช้ือ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/05/27/entry-1 
 สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในสภาวะวิกฤติ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/05/25/entry-1 
 จะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุตดิเชื้อโควิด-19 ได้อย่างไร 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/05/07/entry-1 
 การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบรรยากาศ : ตกลงกระทรวงสาธารณสุขว่าไงครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/04/25/entry-1 
 ตอบรับเรื่องของประชาชนหรือลูกค้าก่อนได้ไหม ผูร้ับบริการจะได้ชื่นใจ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/04/20/entry-1 
 รัฐอย่าสร้างความสับสนให้แก่ประชาชน 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/04/15/entry-1 
 รัฐมีทางเลือกให้ประชาชนบ้างไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/04/13/entry-1 
 รัฐไม่ต้องช่วยเงินให้คนไทยในต่างประเทศหรอกครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/04/12/entry-1 
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 เมื่อคิดคนละอย่างกับ กสทช. 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/04/10/entry-1 
 แต่งตั้งคนให้เหมาะกับงานก็ทำงานได้คล่องตัว 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/04/09/entry-1 
 หัวหน้าของท่าน เป็นแบบนี้ไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/04/07/entry-1 
 ผลกระทบต่อเนื่องจากผูสู้งอายุตั้งแต่เจ็ดสบิปีขึ้นไปออกจากบ้านไมไ่ด้ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/03/25/entry-1 
 แจก...แจกกันทัง้ปีทัง้ชาติ ก็ไม่ใช่เงินของตัวเองนี่ครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/03/05/entry-1 
 ปฏิรูปใหญ่ส่วนราชการที่ประชาชนยื่นขอรับใบอนุญาตโดยรีบด่วนเถิดครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/02/27/entry-1 
 ไม่ใช่ ๒ มาตรฐาน แต่หลายมาตรฐาน 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/02/13/entry-1 
 จากโทรศัพท์มือถือโนเกีย...สู่รถยนต์ไฟฟ้าในไทย 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/02/11/entry-1 
 รัฐโปรดส่งเสริมให้ประชาชนใช้บัตรเครดิตมากกว่านี้ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/02/05/entry-1 
 ขอเถอะครับ ข้าราชการโปรดอย่าทำงาน ๒ มาตรฐาน
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/02/03/entry-1 
 ถึงเวลาหรือยังที่ผู้จะเป็นครูต้องผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/01/22/entry-1 
 PM2.5 VS ถุงพลาสติก 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/01/21/entry-1 
 เมื่อไม่ได้ใช้ก็ยุบเลกิไปเลยครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/01/09/entry-1 
 อะไรๆ ก็ใช้โซเช่ียลมีเดีย โปรดนึกถึงชาวบ้านบ้างเถิดครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/01/03/entry-1 
 น่าเป็นห่วงอาชีพข้าราชการที่เสื่อมความนิยมลงทุกวัน 
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 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/12/24/entry-1 
 เมื่อไรรัฐจะให้การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจงั 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/11/28/entry-1 
 สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการทำงานล่าช้า 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/11/25/entry-1 
 มีหลักประกนัในการซื้อสินค้าออนไลน์บ้างไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/10/18/entry-1 
 ช่วยเหลือประชาชนทั้งทีก็ขอให้ช่วยแบบยั่งยืนไมด่ีกว่าหรือครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/10/11/entry-1 
 บริการ e-Service ช่วยแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นและความล่าช้าได้  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/10/09/entry-1 
 เมื่อผู้อำนวยการกองใหญ่กว่าอธิบด ี
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/09/26/entry-1 
 ทราบไหมครับว่าข้าราชการรู้สึกอย่างไรกับชีวิตราชการ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/09/24/entry-1 

ตามไปดูงาน Yearend ของกรมกิจการผู้สูงอายุ  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/09/23/entry-1 
 คณะกรรมการของราชการลงมติลับกันได้ด้วยหรือครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/09/19/entry-1 
 การฟ้องร้องผู้กระทำผิดไม่ได้เพราะหมดอายุความ : ผู้ใดรับผิดชอบ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/09/18/entry-1 
 การรับส่งงานในหน้าที่ : อย่าคิดว่าไม่สำคัญ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/09/12/entry-1 
 เคารพและปฏิบัติตามกฎและระเบียบย่ำแย่ แต่ผู้หลีกเลี่ยงกลบัรวย  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/09/05/entry-1 
 โฆษณากันโจ่งคร่ึมแบบนี ้ไม่เป็นไรหรือครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/08/23/entry-1 
 ใบเสร็จรับเงิน : ช่วยทั้งเรื่องการเอาเปรียบและป้องกันการคอร์รัปชั่น 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/08/04/entry-1 
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 เพาะต้นกล้า “ลูกของแผ่นดิน” ได้แล้ว 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/07/22/entry-1 
 แล้วจะแก้ปัญหาการจราจรใน กทม. ได้ไหมนี ่
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/06/29/entry-1 
 สว. : สลัดความเหงาและหาเงินเข้ากระเป๋ากันเถอะ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/06/24/entry-1 
 ปัญหาการจราจรใน กทม. ติดขัด แก้ไขไม่ได้หรอกครับ เว้นแต่......  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/06/16/entry-1 
 ราชการไทย : สมัยเทคโนโลยีสูงก็ยงัทำงานกันแบบนี้หรือครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/06/14/entry-1 
 เตรียมการเผื่อระบบล่มไว้ด้วยครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/05/17/entry-1 
 ติดต่อกับทางราชการทำไมถึงยากเย็นยิ่งนัก 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/04/05/entry-1 
 มาตรฐานขั้นสูง : แห่งแรกและแห่งเดียวในไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/03/28/entry-1 
 New look ของนกัเรียนอาชีวะ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/03/14/entry-1 
 ผ้าใยกัญชง : ผลิตภัณฑท์ี่รัฐควรให้การส่งเสริม
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/02/28/entry-1 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเองโดยไม่ต้องมีผูม้ีฟ้องร้องไม่ไดห้รือครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/02/22/entry-2 
 ปลายท่อ-ท่อไอเสีย : เมื่อไรจะควบคุมอย่างจริงจังเสียที  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/02/22/entry-1 
 กินหัวคิวยังไม่พอ ยังขอกนิต่อเป็นรายเดือน 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/02/18/entry-1 
 ความประทับใจในพฤติกรรมของ "ลูกสาวของแผ่นดิน" 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/02/06/entry-1 
 อ๊าฟเตอร์ช๊อคจาก PM2.5 จะรุนแรงแค่ไหน คอยดูกัน 
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 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/01/31/entry-1 
 ต้องทุ่มเท แกไ้ขปัญหาและทำงานเชิงรุกกันแล้วละครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/01/23/entry-1 
 พรรคการเมือง : สนใจนโยบายดีๆ เพื่อประชาชนบ้างไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/01/20/entry-1 
 พอกันทีและขอลา...รถไฟไทย 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/01/07/entry-1 
 จากเร่ืองโขนไทยไปถงึเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/12/09/entry-1 
 กิจกรรมรูปแบบใหม ่: กจิกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อการ “ให้” 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/11/25/entry-1 

ราชการไทยยุค ๔.๐ : น่าจะบริหารจัดการได้ดีกว่านี้นะครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/11/23/entry-1 

 ครม. ช่วยด้วย : ข้าราชการชั้นผู้น้อยไม่ได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพใหม่ทุกคนครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/11/21/entry-1 
 อายเขาไหมละ ประเทศเพื่อนบ้านออกอีวีซ่า (e-Visa) กันแล้ว  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/11/11/entry-1 
 แนวทางดึงดูดนกัท่องเทีย่วต่างชาติให้มาเที่ยวเมอืงไทยมากขึ้น 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/11/09/entry-1 
 ฤาจะต้องตายเพราะอันตรายจากควันท่อไอเสีย 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/11/05/entry-1 
 กินหนานเฉาเหว่ยอย่างไรจึงได้ประโยชน์สูงสดุ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/10/23/entry-1 
 กินหนานเฉาเหว่ยแล้วอันตรายถึงตายจริงหรือ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/10/18/entry-1 
 อุโมงค์เพ่ือให้รถวิ่งผ่านในเมืองไทย : โปรดดูแลรักษาหน่อยเถิดครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/10/16/entry-1 
 ปล่อยให้คนต่างด้าวเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือเปล่าครับ  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/10/08/entry-1 
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 คุก ๕ ปี สำหรับการใช้รถหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/10/03/entry-1 
 ช่วยทำให้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนหน่อยเถดิครับ  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/10/02/entry-1 
 โปรดเปลี่ยน Mindset เร่ืองสมุนไพรกันได้แล้วครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/09/24/entry-1 
 ทุจริตง่ายๆ แล้วก็ตายผ่อนส่ง 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/09/21/entry-1 
 ต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยและกว้านซื้อที่ดินเป็นหนา้ที่ของหน่วยงานใดเอ่ย 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/09/11/entry-1 
 จังหวัดแพร่ร่วมกันสร้างคนดี เพ่ือข้าราชการไทยไม่โกง  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/09/08/entry-1 

ครู-อาจารย์ควรมีคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าวิชาชีพอื่น 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/09/07/entry-1 
 เร่ืองการประชุมยังไม่จบครับ ยังมีลูกเล่นอีกมาก 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/09/05/entry-1 
 ทอดกฐิน : ทำบุญขอให้ได้บุญ อย่าสร้างบาปเลยครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/09/02/entry-1 
 ขยายการเกษียณอายุถึง ๖๓ ปี ให้ข้าราชการทุกคนหรือไม่ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/08/27/entry-1 

BTS คิดดีแล้วหรือ ถึงบริหารโดยการให้การบริการแบบนี้ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/08/26/entry-1 

 แล้วก็มีลูกสาวของแผ่นดนิครบทุกภาคของประเทศแล้ว 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/08/24/entry-1 
 แล้วก็เจอดี เมื่อประชุมโดยไม่เชิญกรรมการบางคน  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/08/18/entry-1 
 พระมหากษัตริย์ของไทย : เด็กไทยรู้ลึกซึ้งแค่ไหน  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/08/17/entry-1 
 ของสมนาคุณจากการแลกไมล์ เหตุใดจึงต้องเก็บภาษีสูงมากนัก 
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 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/07/23/entry-1 
 ข้อสอบข้อเดียวก็ช่วยประชาสัมพันธ์งานได้  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/07/18/entry-1 
  

ขอเชิญถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการและประชาชนที่ด ี
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/07/16/entry-1 

 น้ำพุร้อน : ช่วยรักษาร่างกายได้จริงหรือไม่ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/07/11/entry-1 

 คอร์รัปชั่นหลายรูปแบบยังคงมีเหมือนดอกเห็ดทั่วไทย 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/07/04/entry-1 
 บัตรแมงมมุ : น่าจะบริหารจัดการได้ดีกว่านี้ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/07/02/entry-1 
 สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวดัสุราษฎร์ธานีใสสะอาด 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/05/19/entry-1 
 จากบ้านป่าแหว่งถึงห้วย หนองน้ำและบึงสาธารณะ* 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/05/10/entry-1 
 

ลงลายชื่อรับเบี้ยประชุมโดยไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/05/04/entry-1 

 

โปรดอย่าใช้วิธียืมลูกน้องแล้วไม่จ่ายคืน : วินัยนะครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/05/03/entry-1 
ขอเถอะครับ...ทำอะไรโปรดคิดถึงสิทธมินุษยชนของผู้สูงอายุบ้าง 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/04/23/entry-1 

 

พัฒนาก่อน....แล้วใช้วินัยและมาตรการอย่างจริงจัง 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/04/18/entry-1 

 

ชื่อว่ากล้วย...แต่ไมไ่ด้กลว้ยสมชื่อหรอกครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/04/14/entry-1 

 

สร้างมาตรฐานการตัดต้นไม้ริมถนนได้ไหมครับ* 
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http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/04/09/entry-1 
 

ความงามสง่าเปี่ยมเสน่หอ์ย่างมีคุณค่าของการแต่งกายแบบไทย...ไม่เขียนถงึไม่ได้ 
แล้ว* 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/03/12/entry-1 

 

จะมีโอกาสเป็น Thailand 4.0 บ้างไหมนี ่
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/03/08/entry-1 

 

สิ่งใดที่ยังไม่ได้กำหนด ก็รบีกำหนดเสียเถิดครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/03/07/entry-1 

 

รถไฟไทย... เป็นอย่างนี้นีเ่องถึงได้ขาดทุน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/03/04/entry-1 

 

ไปรษณีย์ไทย : ยังวางใจได้อยู่ไหมครับ * 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/02/13/entry-1 
 

จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลโตนด ๑๐๐% 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/02/11/entry-1 

 

มลพิษในอากาศ ทำอะไรได้มากกว่าทีท่ำอยู่แล้วบ้าง 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/02/09/entry-1 

กระท่อม (ภาคสอง) : ช่วยเปิดหู เปิดตาและเปิดใจกันอีกสักนิด * 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/02/04/entry-1 
 

ปลูกจิตสำนึกยุวสตรีผ่านโครงการลูกสาวของแผ่นดิน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/02/03/entry-1 

 

ใบกระท่อม : ถงึเวลาที่ราชการพิจารณาใหม่ได้แล้วหรือยัง 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/01/30/entry-1 

 

มาช่วยกันส่งเสริมแท็กซีด่ีและขจัดแท็กซีบ่างประเภทกันเถอะ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/01/26/entry-1 
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การเจ้าหน้าที่ : ส่งเสริมหรือกีดกันข้าราชการ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/01/09/entry-1 

 

การจัดจ้างด้วยวธิีพิเศษ : ช่องทางหนึ่งของการคอร์รัปชั่น 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/12/29/entry-1 

 

จดทะเบียนรถใหม่ใช้ระยะเวลาเพียงวันเดียวจริงหรือครับ? 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/12/28/entry-1 

 

ธนาคารออมสิน : ปรับระบบอีกหน่อยก็แจ๋ว 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/12/26/entry-1 

 

ขส.มก. : รีบพัฒนาพนักงานขับเมล์เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารก่อนเถดิครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/12/24/entry-1 

 

จะกำหนดไม่ให้ผู้สูงอายุขับรถแล้ว จริงหรือ? 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/12/14/entry-1 

 

ขอพ้ืนที่ถนนไว้ให้รถยนตใ์ช้ แทนการขายของได้ไหมครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/12/01/entry-1 

 

ขอให้พื้นที่ทางเท้าเป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วยเถิดครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/11/27/entry-1 
 

ไทยแลนด์ ๔.๐ : ราชการต้องรีบเร่งตื่นตัวแล้วครับ  
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/11/16/entry-1 

 

เรายืนตรงเคารพธงชาติแล้วต้องยืนตรงเคารพเพลงชาติด้วยไหม 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/11/12/entry-1 

 

มาช่วยกันสร้างผู้นำในการประพฤติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายกันเถิด 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/11/10/entry-1 

 

การขนส่งมวลชน : ช่วยแก้ปัญหาในชั่วโมงเร่งด่วนด้วย 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/11/03/entry-1 
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ใช้กระสุนนัดเดียวยิงนกได้หลายตัวดีไหมครับ * 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/10/30/entry-1 
 

ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐต่อผู้ใช้บริการ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/10/24/entry-1 

 

เปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ : สมควรหรือไม่และควรทำอย่างไร 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/10/22/entry-1 

 

ในอนาคตใครจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/09/21/entry-1 

 

คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/08/21/entry-1 

 

ดีใจ...ประเทศไทยจะได้เขียวขึ้น 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/08/06/entry-1 

 

จะขอย้ายก็ไม่ให้เพราะทำงานเก่ง แต่ก็ไม่เลื่อนตำแหน่งให้ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/07/31/entry-1 

 

สนับสนุนให้ใช้บัตรเครดิตโดยไมต่้องเสียค่าใช้บริการเพ่ิมก็พอแล้วครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/07/25/entry-1 

 

แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา : เรื่องดีๆ ที่พุทธศาสนิกชนควร
อนุโมทนาสาธ ุ
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/07/20/entry-1 

 

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกรองอธิบดีควรเป็นใคร 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/07/19/entry-1 

 

ควบคุมแบบก่อสร้างอาคารและถนนก่อนที่บ้านเศรษฐีเก่าจะจมน้ำ ดีไหมครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/06/10/entry-1 
ยกเลิกกฎหมายที่ไม่มีผู้บงัคับใช้เสียเลยดีไหมครับ 
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http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/06/05/entry-1 
 

ควรมีมาตรการกับส่วนราชการที่ปล่อยให้มีอัตราว่างนานๆ หรือไม่ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/06/03/entry-1 

 

ผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารได้ร้อยละ ๒๘ หรือ ๒๙ ก็เป็นรองอธิบดี
ได้ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/05/22/entry-1 

 

ทำดีแล้วครับ แต่อยากให้ทำดีขึ้นกว่านี้ครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/05/19/entry-1 

 

เพ่ิงถึงบางอ้อ...ว่าเหตุใดชุมชนถึงคัดค้านโครงการของรัฐ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/05/11/entry-1 

 

ครูที่ชอบพูด “มึง...กู” ในที่สาธารณะ จะสอนเด็กให้เป็นสุภาพชนได้อย่างไร 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/05/06/entry-1 
เคยเห็นป้ายหรือประกาศ PR ติดในลิฟฺท์อาคารราชการไหมครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/04/21/entry-1 
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ อย่าคิดเหยียดย่ำกันเลยครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/04/19/entry-1 

 

ใช้บัตรข้าราชการแทนบัตรประจำตัวประชาชนไม่ได้แล้วนะ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/04/18/entry-1 

 

ขอบทางเท้า : ควรมีมาตรฐานแล้วหรือไม่ และควรคำนึงถึงอารยะสถาปัตย์ด้วยหรือไม่ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/04/14/entry-1 
 

อย่างนี้ซิครับ ถึงเรียกว่าการปฏิรูประบบราชการอย่างแท้จริง 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/04/05/entry-1 

 

ประวีณ ณ นคร : ปูชนียบุคคลที่ข้าราชการพลเรือนปัจจบุันควรยึดถือเป็นแบบอย่าง   
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/04/03/entry-1 

 

ค่ารักษาพยาบาล : กรมบัญชีกลางคิดผิดก็คิดใหมไ่ด้ครับ 
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http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/03/25/entry-1 

การยืมตัวข้าราชการ : ก.พ. น่าจะกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/03/23/entry-1 

วินัยจราจร : มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/03/22/entry-2 

กรมการปกครอง : ออกใบแทนใบสำคัญการสมรสได้ไหมครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/03/22/entry-1 

กรมสรรพากร : บริการรับยื่นภาษีเงินได้ดีมาก แตค่วรปรับปรุงการจ่ายคืน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/03/20/entry-1 

 

ต้องใช้เวลาถึง ๖ เดือน จงึได้บัตรข้าราชการบำนาญ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/03/19/entry-1 
 

๒.๓ เรื่องที่เกี่ยวกบัคอร์รัปชั่น 
 สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวดัสุราษฎร์ธานีใสสะอาด 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/05/19/entry-1 
  

แล้วฝีที่ระบมมานาน ก็เริ่มแตกแล้ว 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/02/21/entry-1 

 

จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้าราชการใหม่ถูกครอบงำการโกงได้อย่างไร 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/08/14/entry-1 
งดจัดงานเลี้ยงต้อนรับไดไ้หม เพ่ือลดการโกงเงินหลวงลง 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/08/07/entry-1 

 

การคอร์รัปชั่นที่ตรวจสอบยากก็ทำได้ครับ หากทุกคนช่วยกัน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/08/01/entry-1 

 

ความลักลั่นของกฎหมายปราบคนโกง แก้ไขให้สอดคล้องกันเถิดครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/07/24/entry-1 

 

การโกงเงินหลวงง่ายๆ ตรวจสอบก็ง่าย แต่กไ็ม่ค่อยสนใจตรวจสอบกัน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/07/17/entry-1 
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โปรดช่วยกันทำให้คนโกงไม่มีที่ยนื 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/07/14/entry-1 

 

สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวดัหนองคายใสสะอาด 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/07/04/entry-1 

 

ประชาชนช่วยให้คอร์รัปชั่นลดลงได้ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/06/29/entry-1 
คอร์รัปชั่นลดลงได้แต่ต้องเปลี่ยนระบบการทำงาน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2021/07/27/entry-1 
 

๒.๑ เรื่องที่เกี่ยวกบัคนพิการ 
 

คนพิการคือผู้ใด เข้าใจตรงกันแล้วหรือไม่ (คนพิการ ตอนที่ ๑) 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/07/27/entry-1 
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 

 

ค่าอาหาร ๕๗ บาท/วัน/คน จะอยู่กันได้อย่างไร (คนพิการ ตอนที่ ๒) 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/08/03/entry-1 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560 

 

ใช้เงินกองทุนคนพิการช่วยเหลือคนพิการให้เต็มที่เถิดครับ (คนพิการ ตอนที่ ๓) 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/08/09/entry-1 
วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 

 

ให้เงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ดูแลคนพิการด้วยเถิดครับ (คนพิการ ตอนที่ ๔) 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2017/08/17/entry-1 
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 

 

๓. บล็อกทั่วไป : เขียนเล่นๆ แต่อยากให้เป็นจรงิๆ 
 เทคนิคบ้านค่าย ระยอง : เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ตอนที่ ๒ 
 http://www.oknation.net/blog/puthsup/2022/09/09/entry-1 
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 เทคนิคบ้านค่าย ระยอง : เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ตอนที่ ๑ 
 https://www.oknation.net/blog/puthsup/2022/09/07/entry-1 
 ทำอย่างไรจึงช่วยไม่ให้ประชาชนอยู่ด้วยความระแวงและหวาดกลัว 
 https://www.oknation.net/blog/puthsup/2022/08/03/entry-1 
 ไม่ว่าจะเกิดวกิฤตอะไร คนไทยต้องรอด 
 https://www.oknation.net/blog/puthsup/2022/07/07/entry-1 
 ความวิตกกังวลของคนไทยในปัจจบุัน 
 https://www.oknation.net/blog/puthsup/2022/07/06/entry-1 
 ตามไปดูลูกของแผ่นดินทีน่ครศรีธรรมราช ตอนที่ ๒ 
 https://www.oknation.net/blog/puthsup/2022/07/03/entry-1 
 ตามไปดูลูกของแผ่นดินทีน่ครศรีธรรมราช ตอนที่ ๑ 
 https://www.oknation.net/blog/puthsup/2022/06/30/entry-1 
 ตามไปดูลูกสาวของแผ่นดินที่สงขลา 
 https://www.oknation.net/blog/puthsup/2022/06/17/entry-1 
 สมุนไพรไทย : ไม่ได้ใช้ประโยชน์แค่เป็นอาหาร ยาและเครื่องสำอางค์ 
 https://www.oknation.net/blog/puthsup/2022/06/03/entry-1 
 ขอเห็นต่างกับข้อเสนอไมใ่ห้ใช้เลขไทยและไม่ให้ใช้ พ.ศ.  
 https://www.oknation.net/blog/puthsup/2022/05/30/entry-1 
 ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ครบรอบ ๗๓ ปี มศว 
 https://www.oknation.net/blog/puthsup/2022/04/30/entry-1 
 

 ผู้ที่เคยเป็นและมีอาการบ้านหมุน โปรดอ่าน 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2022/04/14/entry-1 
 

โปรดเห็นคุณค่าป้ายเกียรติคุณซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจบ้าง 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2022/03/13/entry-1 
 

 ทำปุ๋ยใช้เองง่ายๆ ไม่แพงด้วย 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/11/29/entry-1 
 เมื่อต้องกักตัวเอง 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/11/26/entry-1 
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 ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนซื้อด้วยครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/11/22/entry-1 
 วินัยของคนไทยเริ่มได้จากสิ่งเล็กๆ นี้ได ้
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/11/18/entry-1 
 ปลูกฝังให้ได้ผลควรปลูกฝังตั้งแต่เด็ก 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/10/24/entry-1 
 หาวิธีการอย่างอื่นใช้แทนบริการ Call Center เถดิครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/10/02/entry-1 
 เร่งส่งเสริมเด็กอัจฉริยะ เด็กสร้างสรรค์และเด็กที่มีความมุ่งมั่นกันเถิด 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/09/26/entry-1 
 อย่าช้อปออนไลน์กันเพลินนะครับ  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/09/22/entry-1 
 สุดยอดของข้อมูล “แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด” 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/09/17/entry-1 
 หากไม่มจีิตรักในการให้บริการ…ก็ไม่ต้องหวังอะไรหรอกครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/09/07/entry-1 
 การทำความดีขอให้กระทำอย่างจริงจัง...ไม่ใช่แสร้งทำ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/manage_blog2012.php?page=1&blog_id=72
935&type=blog&menu=menu0 
 มีปัญหาซื้อสิง่ของออนไลน์ควรทำอย่างไร 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/07/22/entry-1 
 เข้าใจพระพทุธศาสนาภายใน ๑๐ นาที 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/07/19/entry-1 
 ช่วยกันลดจำนวนคนติดเชื้อโควิดกันเถิดครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/07/03/entry-1 
 เสกมือ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/07/01/entry-1 
 ช่วยกันสร้างความคิดเชิงบวกกันเถดิครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/06/28/entry-1 
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 ฉีดวัคซีน AZ แลว้เป็นอย่างไร เหตุใดระยะห่างเข็ม ๑ และเข็ม ๒ จึงต่างกนั  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/06/17/entry-1 
 ไทยเชื่อไทยและใช้ภูมิปญัญาไทยกันบ้างเถดิครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/06/08/entry-1 
 การใช้คำหยาบคายในที่สาธารณะไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบเลยหรือ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/06/06/entry-1 
 สำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยด้วยครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/05/27/entry-1 
 เคยกินแกงส้มทางคูณไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/06/04/entry-1 
 อยากเห็นประเทศไทยเขียวขจีทั้งประเทศไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/05/23/entry-1 
 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันประเสริฐสุดครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/05/19/entry-1 
 ช่วยกันหยุด “ข่าวปลอม ข่าวตัดต่อและข่าวยุยง” กันดีไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/05/03/entry-1 
 ขอใช้ประโยชน์อาคารของราชการที่ว่างเปล่าได้ไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/03/01/entry-1 
 เร่ืองดีๆ ที่ไม่ค่อยได้เป็นขา่ว 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/02/18/entry-1 
 จะป้องกันไม่ให้ผู้ใดนำข้อมูลจากบตัรประชาชนไปใช้อย่างไร 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/02/15/entry-1 
 มาช่วยกันทำให้ "หน้าบ้าน น่ามอง" กันเถดิครับ (ฉบับสมบูรณ์) 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/02/11/entry-1 
 ช่วยกันค้นหาความจริงกับข่าวที่เข้าใจผิดหรือโดยเจตนากันดีไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/02/04/entry-1 
 ทางจักรยาน : ควรสร้างเยอะๆ แต่ควรคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/01/26/entry-1 
 ช่วยทำให้สามารถโอนคะแนนสะสมได้หน่อยครับ  
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 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/01/18/entry-1 
 ขอคารวะคุณครูด้วยดวงใจ (To Sir With Love) 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/01/16/entry-1 
 ใช้ภาษาหยาบคาย ติดคุกเชียวนะครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/01/15/entry-1 
 วันที่ ๑๖ มกราคม : วันเชิดชูเกียรติของคร ู 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2021/01/14/entry-1 
 หรือว่าเราต้องอยู่กับ PM2.5 ตลอดไป 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/12/19/entry-1 
 ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตกันด้วยนะครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/12/09/entry-1 
 ผักตบชวา : นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/11/20/entry-1 
 มาช่วยกันทำให้  “หน้าบา้น น่ามอง” กันเถิดครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/11/12/entry-1 
 สิ่งดีๆ ที่ได้รับจากงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/11/09/entry-1 
 ช่วยกันทำให้ข่าวปลอมลดลงเถิดครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/10/28/entry-1 
 อย่าหลงดีใจ หากคนไม่รูจ้ักโอนเงินมาให้ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/10/23/entry-1 
 เมื่อลูกชายชวนไปกินโอมากาเสะ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/10/19/entry-1 
 ปลื้มปีตทิี่ไดม้ีโอกาสกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/10/13/entry-1 

น้อมรำลึกถึงพ่อหลวง  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/10/11/entry-1 
 มีน้ำใจและมีวินัยกันหน่อยได้ไหมครับ  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/09/21/entry-1 
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 นอนไม่ค่อยหลับและข่วยเสริมความจำ : สมุนไพรไทยช่วยได้ครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/09/16/entry-1  
 เจ้าของรีสอร์ทหรือโรงแรมต้องปรับตัวแล้วละครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/08/30/entry-1 
 หากร่วมด้วยช่วยกัน คอรร์ัปชั่นคงเบาบางลง 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/08/28/entry-1 
 ขอบคุณ...ที่เข้าใจและเห็นใจบุคคลพิเศษ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/08/17/entry-1 
 ทีวีในประเทศใช้ภาษาไทยกันแบบนี้แล้วหรือ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/08/02/entry-1 
 แม้อ้อยเข้าปากช้าง...แต่ก็ยังง้างออกมาได ้
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/07/15/entry-1 
 ขับรถยนต์ส่วนตัวคนเดียวต้องสวมหน้ากากอนามยัด้วยใช่ไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/05/01/entry-1 
 เร่ิมต้นสร้างวินัยของคนในชาติกันเถิด 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/04/07/entry-1 
 สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล คำพูดส่อสันดาน 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/04/04/entry-1 
 เพราะโควิด-19 จึงได้กินแกงอ่อมสูตรใหม ่
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/04/03/entry-1 
 โควิด-19 : ปรากฎการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นและควรรีบแก้ไข 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/04/01/entry-1 
 อยากเห็นสื่อทุกประเภทตดิตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามนโยบาย 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/03/30/entry-1 
 ช่วยให้สมุนไพรไทยขายได้ทั่วโลกกันเถิด 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/03/29/entry-1 
 อยู่กับโควิด 19 ให้ปลอดภัยได้อย่างไร 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/03/27/entry-2 
 ขอจดจำความดีที่คุณทำ 
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 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/03/27/entry-1 
 ถึงเวลาที่ต้องล้างโควิด 19 และล้างประเทศแล้วครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/03/26/entry-1 
 พฤติกรรมของแอร์เอเซียที่ทำกับคนไทยถกูต้องเปน็ธรรมแล้วหรือไม่ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/03/25/entry-1 
 ใช้น้ำยาอะไรฆ่าโควิด 19 กันครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/03/24/entry-1 
 ทำดีแต่ตกเร่ืองการประชาสัมพันธ์ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/03/11/entry-1 
 ตรวจสอบราคาสินค้าก่อนซื้อ ประหยัดได้เยอะครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/03/10/entry-1 
 ทำไมจะถ่ายภาพในที่สาธารณะไม่ได้ ถ้า... 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/03/06/entry-1 
 เมื่อเข้ายุค AI สมบูรณ์แบบ คงจะย่ำแย่กว่านี้ครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/02/21/entry-1 
 โปรดสร้างที่จอดรถให้ใช้ด้วยความสบายใจเถิดครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/02/19/entry-1 
 คนอายุเกิน ๗๐ ปี ไม่อยู่ในสายตาของเอไอเอสหรือครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/02/18/entry-1 
 ถึงเวลากำหนดโทษผู้เผยแพร่ภาพและคลิปสะเทือนขวัญกันแล้วหรือยังครับ  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/02/09/entry-1 
 ปลูกผักสวนครัวกันดีไหมครับ : ตอนให้น้ำผักสวนครัว 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/02/07/entry-1 
 ปลูกผักสวนครัวกันดีไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/01/30/entry-1 
  ควรเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนหรือไม่ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/01/12/entry-1 
 เหตุใดสายการบินต้นทุนต่ำจึงเก็บค่าธรรมเนียมค่าโดยสารโหดนัก 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/12/16/entry-1 
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ความคิดเห็นต่างกันพอว่า แต่ทัศนคติแย่ๆ..รับไม่ได้ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/12/15/entry-1 
 แก้ไขปรับปรุงได้ก็ช่วยทำหน่อยเถิดครับ รฟม. 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/10/25/entry-1 
 กระทรวง พม. รฟม. และบีทีเอส ช่วยหน่อยเถิดครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/10/07/entry-1 
 ขอข่าวดีๆ และขอข่าวไม่ซ้ำซากได้ไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/10/03/entry-1 
 ชาวพุทธได้อะไรเมื่อไปวดัหรือไปงานศพบ้าง 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/09/30/entry-1 
 น้ำพุร้อนสันกำแพง : ช่วยให้คนเดินไม่ได้กลบัมาเดินได้จริงหรือ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/09/22/entry-1 
 บริหารร่างกายคลายปวดบ่า ปวดไหล่ กันดีไหมครับ  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/09/21/entry-1 
 ส่งเสริมให้ใช้ไม้ไผ่ขัดแตะกันดีไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/09/16/entry-1 
 ทำงาน ร้องและกินของดีๆ ที่นครศรีธรรมราช 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/09/09/entry-1 
 รัฐจัดให้ประชาชนไปเที่ยว กินและพักฟรี : สมควรแล้วหรือ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/08/19/entry-1 
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยไมต่้องแจกเงินดีไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/08/18/entry-1 
 เป็นนักการตลาดที่ไม่น่าจะฉลาดนัก  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/08/16/entry-1 
 เมื่อผู้ใช้บริการปรารภ และผู้ให้บริการใส่ใจ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/07/30/entry-1 

เกิดอะไรข้ึนกับ OK Nation Blog 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/06/14/entry-1 

คิดถึงต้นปูเล่..."เศรษฐกิจพอเพียง" 
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http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/05/12/entry-1 
ถูกต้องหรือไม่กับการปกปิดชื่อผู้กระทำความผิด โดยเฉพาะผู้กระทำการทุจริตคอรัปชั่น 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/05/07/entry-1 
ซอกแซกไปหาของแปลกๆ ราคาไม่แพง มาใช้กันครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/05/05/entry-1 
ช่วยกันส่งเสริมให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์กันเถิดครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/05/03/entry-1 
ย้อนเวลาไปหาอดีตกันบ้างดีไหมครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/04/27/entry-1 
 

ถ้ายังไม่อยากให้ต้องล้างไตหรือเป็นไตวาย ควรต้องดูแลไตครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/04/21/entry-1 
 

 ชีวิตนี้ยังมีหวงั 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/03/25/entry-1 
 โปรดตรวจสอบกันให้ละเอียดก่อนชำระค่าบริการ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/03/21/entry-1 
 พบของดีจึงบอกเพื่อน 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/03/10/entry-1 
  คอร์รัปชั่นอาจลดลงได้ หากไม่ปล่อยปละละเลย 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/02/24/entry-1 
 ในภาวะที ่PM2.5 เต็มเมอืง ทุกท่านต้องช่วยตัวเองครับ  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/01/25/entry-1 
 เรียกร้องให้ช่วยแก้ปัญหาการจราจรด้วยวิธีใหม่ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/01/17/entry-1 
 ระวัง!! หมายเลขประจำตัวประชาชนและหมายเลขบัตรเครดิต 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/01/14/entry-1 

 แหม ! จะให้ความรู้กันทั้งที..ยังมีกั๊ก 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/01/10/entry-1 
 

 ผักดีๆ ทีม่ีประโยชน์ แต่เพิ่งรู้จักในวันปีใหม ่
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 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2019/01/02/entry-1 
 โปรดให้ความสำคัญกับทางม้าลายกันหน่อยเถิดครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/12/30/entry-1 
 งดออกคลิปโหดทางสื่อไดไ้หมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/12/23/entry-1 
 คิดถึงพ่อ...  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/12/06/entry-1 
 ชะลอวัย : แล้วทำอย่างไรเพื่อจะได้ชะลอวัยและไกลโรค 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/12/03/entry-1 
 

 จัดทีจ่อดรถให้ผู้สูงอายุและผู้พิการเพียงพอแล้วหรือไม่ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/11/18/entry-1 
 

 ระวังพนักงานบริษัทประกันชีวิตไล่ฟันดะ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/09/28/entry-1 
 ภัยจากโจรไฮเทคยังไม่พอ ตำรวจภูธรไม่รับแจ้งความอีกต่างหาก 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/09/17/entry-1 
 มีปัญหาการถ่ายข้อมูลจากมือถือลงคอมพิวเตอร์ไหมครับ มีวิธีแก้ไขครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/09/13/entry-1 
 กระบวนการแบล็คเมล์ออนไลน์ : ภัยใกล้ตวัที่ควรรู้... 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/08/22/entry-1 
 ขอให้ใช้บัตรเอทีเอ็ม (ATM) เป็นทางเลือกเถิดครับ  
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/07/21/entry-1 
 ใช้ตัวเลขแทนตัวอักษรเท่าที่ทำได้ ดีไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/07/06/entry-1 

กิจกรรมรณรงค์ “สะอาด สุกใส ยั่งยืน” 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/06/22/entry-1 
  อาหารที่ทำง่ายๆ สำหรับกะปิเลิฟเวอร์ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/06/05/entry-1 
 อาหารไทยพื้นบ้าน พร้อมวิธีพลิกแพลง อร้อย...อร่อย** 
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 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/06/01/entry-1 
 มาช่วยกันสร้างจิตสำนึกให้คนไทยกันเถิดครับ* 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/05/28/entry-1 
 อยากลดน้ำหนักโดยไม่พึง่ยาและอาหารเสริมไหมครับ 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/05/16/entry-1 
 สิ่งที่ผู้ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆ ควรระวังเป็นอย่างยิ่ง 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/05/14/entry-1 

ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกทั้งหมดเถิดครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/04/24/entry-1  
ช่วยกันเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเกียรติบันทึกไว้ในหนังสือ “ประวัติครู” กันเถดิครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/04/01/entry-1 
เหตุใดจึงต้องขอหมายเลขประจำตัวประชาชนพร่ำเพร่ือด้วย 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/03/14/entry-1 

มาร่วมกันสร้างจิตสำนึกเรื่องการจอดรถกันเถิดครับ * 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/02/21/entry-1  
การลงโทษทางสังคม : ควรต้องช่วยกันอย่างจริงจงั 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/02/07/entry-1 
ผู้สูงอายุอย่าเข้าผิดธนาคารเพราะอาจเปิดบัญชีเงนิฝากไม่ได้ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/01/21/entry-1 

ธรรมะมาลัยจากเล้าไก่ : ธรรมะง่ายๆ จากหลวงตาหมอ * 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/01/14/entry-1 
ธนาคาร : ควรรับผิดชอบต่อลูกค้ามากกว่านี้ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/01/10/entry-1 
เพราะมีเส้นถึงได้กินของอร่อย 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2018/01/06/entry-1 
มจร เปิดรับสมัครอบรมพระธรรมทูตรุ่นใหม่ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/12/30/entry-1 
เบาหวาน : ควรทำตัวอย่างไรจึงจะได้ใช้ชีวิตตามปกต ิ
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/12/16/entry-1 
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ขยะ : จากถนน...สู่แม่น้ำลำคลอง แล้วก็สู่คอนโด 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/12/10/entry-1 

ชมงานศิลป์แสงแห่งแรงบันดาลใจพร้อมชิมกาแฟนวัตกรรมใหม่ ** 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/12/07/entry-1 

ดนตรีจากวงซมิโฟนีออเครสตร้า : เมื่อไรคนไทยจะฟังเป็น * 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/12/04/entry-1  
ช่วยกันเผยแพร่ความมีน้ำใจของคนไทยให้ชาวโลกได้ประจกัษ์ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/12/02/entry-1 
นายแบงค์ช่วย “ตูน” หาวิธีการบริจาคเงินเข้าโครงการก้าวคนละก้าวได้ไหมครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/11/14/entry-1 
ทุกคนรวมทั้งนักเขียนทัง้มืออาชีพและสมัครเล่นต้องอ่าน   
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/11/11/entry-1 
 หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต : บันทึก

ความทรงจำ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/10/27/entry-1  
ผลไม้บ้านเรานา่จะแปรรูปให้มากกว่านี้นะครับ 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/10/20/entry-1 

ปลวกชิดซ้ายเมื่อเจอน้ำปัน่ใบขี้เหล็ก 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/10/14/entry-1  
โฆษณาโดยไม่เลียนเสียงหรือคำพูดของพระได้ไหมครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/09/11/entry-1  
ช่วยฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านของไทยกันเถิดครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/08/28/entry-1 
สะพานลอย...เป็นเรื่องดีที่มีคนมาคอยดูแลและรักษา 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/08/11/entry-1 
อนาคตของโรงพิมพ์จะเป็นเช่นไรในโลกดิจิทัลปจัจบุัน 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/07/21/entry-1 
เราจะอยู่กันอย่างไรในสังคมปัจจุบนั 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/05/29/entry-1 
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อัลไซเมอร์ : โรคที่น่ากลัว แต่สมุนไพร พรมมิ ช่วยได้ 

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/05/27/entry-1 

ใช้หมายเลขกำกับชื่อสถานีโทรทัศน์ประกอบดีไหมครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/05/16/entry-1 
ของเก่าอย่าทำลาย เอาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาด้วยเถิด 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/05/12/entry-1 
หลอก...เคยโดนหลอกกันบ้างไหมครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/04/30/entry-1 
ทำทานนั้นทำได้ แต่อย่าทำร้ายผู้อื่นทางอ้อม 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2017/04/21/entry-1 
ช่วยจัดระเบียบจราจรแยกรัชโยธินหน่อยครับ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2016/12/27/entry-1 
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