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อย่าปล่อยให้เดก็ชัว่เหมิเกรมิ เดีย๋ว
จะเอากนัไม่อยู ่ให้ส�านกึไม่เป็นตวั
ถ่วงความเจริญของบ้านเมอืง   3

 

ไม่อ่าน..ไม่ได้! เล่มใหม่ล่าสดุวางแผงแล้ว

ส่งเฉพาะสมาชิก-ไม่วางจ�าหน่าย

สั่งซื้อได้ในราคาเล่มละ 50 บาท

สอบถามโทร.0-2422-8080, 0-2422-8008

ไม่หลงกระแส เสนอแต่ความจริง

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“ระบอบพิสดาร” ภายใต้ความกลัวและเกลียดชัง 
“ผีทักษิณ” จึงยังไม่ตายจากการเมืองไทย 
แม้แต่ระเบิดใต้ก็ยังโผล่เป็น “ผีภาคใต้” 
“ลอย ลมบน” จับกระแสปรับ “ครม.” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ไม่เชื่อรัฐธรรมนูญ 
ปราบโกงได้จริง โดยเฉพาะข้าราชการประจ�า 
“ยุทธพร อิสรชัย” เตือนวิกฤต “รัฐราชการ” 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” จับประเด็น “เสียง ส.ว.สรรหา” 
“โสภณ พรโชคชัย” ชี้ผังเมืองของไทยล้าหลังมาก 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” วิพากษ์หนัง “พริกแกง” 
“ความเป็นไทย” ทั้งที่ความเป็น “คนไทย” ไม่มีจริง

กำ�ร�บเด็กชั่ว !

editor59lokwannee@gmail.com

ใสในก�รทำ�ง�นซึง่ถกูพกัง�นไป
จำ�นวนม�กจ�กก�รออกคำ�สั่ง 5 
ครั้งก่อนหน้�นี้ ถือว่�กรณีของ 
“คณุช�ยหมู” ม�ช้�เกนิไป อย่�ง 
ไรก็ต�ม ถึงจะม�ช้�ยังดีกว่�ไม่
ม� เพร�ะมองมุมไหนคำ�ส่ังพัก
ง�น “คุณช�ยหมู” ครั้งนี้ มีแต่
ได้ ไม่มีเสีย ได้ทั้งเสียงชื่นชม
จ�กประช�ชนว่�กล้�ตัดสินใจ 
ได้ทัง้ลบข้อครห�เกรงใจ “กำ�นนั
สุเทพ”

กินหลายเด้ง
ก�รสั่งพักง�น “คุณช�ยหมู” มี
เรือ่งถกูร้องเรยีนให้องค์กรอสิระ
ตรวจสอบคว�มโปร่งใสในก�ร
ทำ�ง�นหล�ยเรือ่ง แถมคน กทม.
ยงัไม่พอใจก�รทำ�ง�น โดยเฉพ�ะ
เรื่อง “นำ้�รอระบ�ย” และก�ร
แนะนำ�ให้ “ไปอยู่บนดอย” ห�ก
ไม่ต้องก�รลยุนำ�้หลงัฝนตก ห�ก
มองจ�กบรรทัดฐ�นก�รสั่งพัก
ง�นข้�ร�ชก�รและผู ้บริห�ร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ทีถู่กร้องเรยีนเรือ่งคว�มไม่โปร่ง 
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16th Anniversary

ISSN 1513-9581

ISSN 1513-9581

มากกว่าได้ข่าว คือ ได้คิด

มากกว่าได้ข่าว คือ ได้คิด

12 บาท

12 บาท

๑พฤศจิกายนนี้

16th Anniversary
ครบรอบ ๑๖ ปี

LokWanNee

LokWanNee

LokWanNee.com

LokWanNee.com

16th Anniversary

ISSN 1513-9581

มากกว่าได้ข่าว คือ ได้คิด

12 บาท

LokWanNee

LokWanNee.com

สแกน QR code
 เพื่อเข้าเว็บไซต์

ส่ังพิมพ์ไดทั้นที
ทุกที่ ทุกเวลา

ทั่วไทย ทั่วโลก

ISSN 1513-9581

มากกว่าได้ข่าว คือ ได้คิด

12 บาท

๑พฤศจิกายนนี้

16th Anniversary
ครบรอบ ๑๖ ปี

LokWanNee

LokWanNee.com

สแกน QR code
 เพื่อเข้าเว็บไซต์

ส่ังพิมพ์ไดทั้นที
ทุกที่ ทุกเวลา

ทั่วไทย ทั่วโลก

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4395 (920) วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

16th Anniversary

ISSN 1513-9581

ISSN 1513-9581

มากกว่าได้ข่าว คือ ได้คิด

มากกว่าได้ข่าว คือ ได้คิด

12 บาท

12 บาท

๑พฤศจิกายนนี้

16th Anniversary
ครบรอบ ๑๖ ปี

LokWanNee

LokWanNee

LokWanNee.com

LokWanNee.com

16th Anniversary

ISSN 1513-9581

มากกว่าได้ข่าว คือ ได้คิด

12 บาท

LokWanNee

LokWanNee.com

สแกน QR code
 เพื่อเข้าเว็บไซต์

ส่ังพมิพ์ไดทั้นที
ทุกที่ ทุกเวลา

ทั่วไทย ทั่วโลก

ISSN 1513-9581

มากกว่าได้ข่าว คือ ได้คิด

12 บาท

๑พฤศจิกายนนี้

16th Anniversary
ครบรอบ ๑๖ ปี

LokWanNee

LokWanNee.com

สแกน QR code
 เพื่อเข้าเว็บไซต์

ส่ังพมิพ์ไดทั้นที
ทุกที่ ทุกเวลา

ทั่วไทย ทั่วโลก

ดับไฟใต้!

ข้อตกลงสันติภาพ
“โคลอมเบีย”

“CPN”
ทุ่ม6หมื่นล้าน

“หงส์”ลุ้นฟิต“คาน”

“เบน”
รอกำากับ“WTP”

ฉุก(ละหุก)คิด 3

ต่างประเทศ 4

เศรษฐกิจ 5

กีฬา 8

บันเทิง 9
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โลกวันนี้มีประเด็น  

นั่งเป็นผู้ว่าฯกทม. 2 สมัย 8 ปี
 ผลงานเป็นอย่างไร

คนกทม.คงรู้ซึ้งอยู่แก่ใจ

เรื่องจากปก

หลายคนอาจจะตืน่เต้นที ่“บิก๊ตู”่ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ใช้
อ�านาจตามมาตรา  44  ตามรัฐ-
ธรรมนญูชัว่คราวปี  2557  สัง่พกั
งาน “คณุชายหม”ู ม.ร.ว.สขุมุ-
พนัธ์ุ บรพิตัร ผูว่้าราชการกรงุ-
เทพมหานคร (กทม.)
 แต่หากพจิารณาจากความเป็น
จริง “คุณช�ยหมู” ควรที่จะถูก
พักงานตั้งนานแล้ว เพราะมีข้อ
ครหามากมายจากการท�าหน้าที่
 มีเรื่องถูกร้องเรียนให้องค์กร
อิสระตรวจสอบความโปร่งใสใน
การท�างานหลายเร่ือง
 แถมคน กทม.ยงัไม่พอใจการ
ท�างาน โดยเฉพาะเรื่อง “นำ้�รอ
ระบ�ย” และการแนะน�าให้ “ไป
อยู่บนดอย” หากไม่ต้องการลุย
น�า้หลงัฝนตก
 เมื่อพิจารณาจากบรรทัดฐาน
การสั่งพักงานข้าราชการ และผู้
บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ฝ่ายอื่นๆ ท่ีถูกสั่งพักงานไปมาก 
มายจากการออกค�าสัง่ 5 ครัง้ก่อน
หน้านี้
 กรณขีอง “คณุช�ยหม”ู ถอื 
ว่�ตัดสินใจช้�กว่�จะส่ังให้พัก
ง�นได้
 บรรทัดฐานที่หัวหน้า คสช.  
ขีดเส้นเอาไว้คือสั่งพักงานโดย      
ยังไม่ให้ขาดจากต�าแหน่งเพราะ
ต้องการให้ความเป็นธรรมแก่ผูถ้กู
กล่าวหาในการชีแ้จง พสิจูน์ความ
บรสิทุธิอ์ย่างโปร่งใส ไม่เป็นทีค่ร-
หา และเพือ่ประโยชน์แก่ทางราช 
การและประชาชน ตลอดจนเพื่อ   
มใิห้เกดิความเสยีหายต่อราชการ
แผ่นดนิ
 บรรทัดฐานนีค้วรใช้กบัทกุคน
อย่างทนัที แต่เรือ่งแบบนีไ้ม่ได้เกดิ

ทมีผูบ้รหิารกทม. ทัง้ทีพ่รรคเป็น
คนเลือกให้ “คุณช�ยหมู” ลง
สมคัรผูว่้าฯและทมีบรหิารกเ็ป็นคน
ของพรรคประชาธปัิตย์
 การใช้อ�านาจมาตรา 44 ส่ังพกั
งาน “คุณช�ยหมู” หากมองใน
มุมการเมือง“บิ๊กตู ่” ก็คงคิด
เหมือนพรรคประชาธิปัตย์ จึงไม่
อยากท�าตัวเป็น “เตี้ยอุ้มค่อม” 
อกีต่อไป
 ในช่วงฤดูฝนที่ฝนตกทีไรน�้า   
รอระบายเตม็ถนนแทบทกุสายใน  
กทม. ท่ีมาพร้อมกับเสียงก่นด่า
ด้วยความไม่พอใจของประชาชน
 แน่นอนว่าผูบ้รหิาร กทม.คือ

กบั“คณุช�ยหม”ู   
 ท้ังน้ีตามวาระด�ารงต�าแหน่ง
ของ “คุณชายหมู” ที่ชนะการ
เลอืกตัง้เข้ามาเป็นผูว่้าฯกทม.สมยั
ทีส่อง  เมือ่วนัที ่ 3 มนีาคม 2556 
 “คณุชายหม”ู เหลือเวลาในการ
ท�าหน้าทีอ่กีประมาณ 6 เดอืนเศษ
 นัง่เป็นผูว่้�ฯกทม. 2 สมยั 8 
ปี ผลง�นเป็นอย่�งไรคนกทม. 
คงรูซ้ึง้อยูแ่ก่ใจ
 ถ้าผลงานดน่ีาประทบัใจ พรรค
ประชาธปัิตย์คงไม่ประกาศตดัขาด
ขับไล่ไสส่งออกจากพรรค พร้อม
ประกาศไม่ขอร่วมรบัผดิชอบใดๆ
กบัการท�างาน “คณุช�ยหม”ู และ

เป้าความไม่พอใจ
 การเชือดคนทีเ่ป็นเป้าความไม่
พอใจของประชาชน นอกจากลด
ความไม่พอใจของประชาชนแล้วยัง
ส่งผลบวกต่อ “บิก๊ตู”่ เพราะจะถกู
ยกย่องว่ากล้าตดัสนิใจ
 แถมยงัลบข้อครหาว่าทีไ่ม่กล้า
พักงานก่อนหน้านี้เพราะ “คุณ 
ช�ยหมู” เป็นคนของ “กำ�นัน     
สเุทพ” ผูม้พีระคณุต่อคสช. เพราะ
เป็นผู้ก่อม็อบสร้างเงือ่นไขให้ทหาร
ออกมายดึอ�านาจ
 มองมมุไหนการสัง่พักงาน “คณุ 
ชายหม”ู ครัง้นีม้แีต่ได้ ไม่มเีสยี
 ได้ทัง้เสยีงชืน่ชมจากประชาชน
ว่ากล้าตดัสนิใจ  ได้ทัง้ลบข้อครหา
เกรงใจ “ก�านนัสเุทพ” แถมยงัให้
ภาพไม่สนบัสนนุคนไม่โปร่งใสท�า 
งานชดัเจนขึน้อกีระดบั
 “บิก๊ตู”่ ฟันหล�ยเด้ง

กินหลายเด้ง
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หลังระเบิดและวางเพลิง 7 จังหวัด
ท่องเทีย่วภาคใต้ กเ็กดิระเบดิตามมา
อีกหลายพื้นที่ชายแดนภาคใต้ แต่     
ที่ต้องจับตาคือ “ค�ร์บอมบ์” ที่   
ปัตตานี 3 จุดช่วงกลางดึกวันที่ 23 
สิงหาคม โดยเฉพาะที่โรงแรมเซาท์
เทิร์นวิว มีผู้เสียชีวิต 1 คนและบาด
เจ็บ 30 คน
 “ศูนย์เฝ้�ระวังสถ�นก�รณ์
ภ�คใต้” ได้รวบรวมสถิติ “ค�ร์
บอมบ์” เฉพาะปี 2559 เกิดทั้งหมด 
4 ครัง้คอื ครัง้แรกวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 
ด้านหลงัฐานปฏบิตักิารหน่วยปฏบิตัิ
การพิเศษที่ 11 (นปพ.11) ปัตตานี มี
ผูไ้ด้รับบาดเจบ็ 11 ราย เป็นเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ 7 นาย ประชาชน 4 ราย  
 ครัง้ที ่2 วนัอาทติย์ท่ี 26 มถินุายน 
ที่สุไหงโก-ลก ถนนด้านข้าง นปพ.   
ที่ 33 นราธิวาส ครั้งที่ 3 วันที่ 5 
กรกฎาคม บรเิวณด่านตรวจเกาะหม้อ
แกง ต.ท่าก�าช�า อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี 
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนรอม-
ฎอน
 เมื่อนับเหตุระเบิดลักษณะ “คาร์
บอมบ์”  ตั้งแต่ปี  2547  ถึงวันที่  23 
สิงหาคม  2559  เกิดข้ึนถึง  50  ครั้ง 
เหตุระเบิด  7  จังหวัดท่องเที่ยวและ
ความรุนแรงทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนือ่งจะ
เกี่ยวข้องกับ  “การพูดคุยสันติภาพ” 
ที่หยุดชะงักไปตั้งแต่รัฐประหารหรือ
ไม่ก็ตาม และการ “พดูคยุสนัตภิาพ” 
วันที่ 2 กันยายนจะเป็นอย่างไร
  อย่�งน้อยกส็ะท้อนให้เห็นก�ร
แก้ปัญห� “ไฟใต้” ของ “รัฐบ�ล
ทห�ร” ซึง่มอีำ�น�จ “รฏัฐ�ธปัิตย์” 
นัน้ ไม่ได้แตกต่�งจ�กก�ร “สร้�ง
คว�มปรองดอง” ที่ล้มเหลวไม่
เป็นท่� !

ทรรศนะ

ดับไฟใต้!

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

บ้าง ไม่อย่างนั้นก็จะอยู่กันไม่ได้ ถ้าบ้าน
เมอืงเตม็ไปด้วยอาชญากร อาชญากรรม เดก็
เราก็สร้างเรื่องเสียหายไม่น้อยหน้าใครใน
โลกใบนี้เหมือนกัน 
  เพราะฉะนั้นโลกเรา ประเทศเรา คนที่
สร้างชือ่เสยีงให้บ้านเมอืงกส็ร้างกนัแทบเป็น
แทบตายกว่าจะได้ชื่อเสียงกันมา ต้องเหน็ด 
เหนือ่ยในการซ้อม ในการฝึกฝน แต่เดก็ชัว่ๆ
ไม่รู้มันผุดมาจากไหน ไม่รู้อยู่ค่ายไหน ส่ง
ออกมาก่อเวรก่อกรรม พวกนี้เกิดมาเพื่อ
สร้างทุกข์ให้ทั้งตัวเอง เพื่อนร่วมชาติ พ่อแม่ 
ครบูาอาจารย์ และสถาบนัทีม่นัเรยีนให้เดอืด
ร้อน เสียหายไปด้วย  
 ยังไงก็ต้องจัดการกับเดก็ท่ีก่อกรรมท�าเวร
ให้กับบ้านเมือง เป็นภาระให้บ้านเมือง ไล่
ล่าฆ่ายิงแม้กระท่ังหน้าโรงพัก ในโรงพักยัง
ไล่ตีกันยิงกัน โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย 
  นักกีฬาเขากลัวแพ้  ไอ้น่ีกลัวจะไม่ได้ก่อ
เวรก่อกรรม กลวัจะไม่ได้ไปตเีขาอะไรท�านอง    
นี้  มีความคิดมิจฉาทิฐิ  เห็นกงจักรเป็นดอก 
บัว  เห็นชั่วเป็นดี  เด็กอย่างนี้ถ้าบ้านเมือง    
ไม่ก�าราบให้ดี  ไปออกกฎหมายดีกับเด็กชั่ว
เกินไปก็จะจัดการไม่ได้ เด็กอายุน้อยแต่มัน
ท�าเรื่องร้ายแรง ยังไงก็ต้องปรามกันบ้าง ถ้า
ไม่เริ่มจัดการตั้งแต่เล็ก  พอโตขึ้นก็จะท�าชั่ว
ชนดิทีย่ากจะแก้ไข เพราะฉะนัน้ขอให้ช่วยแก้ 
ช่วยเตือน ให้ก�าราบส�านึกบาป ส�านึกกรรม
บ้าง 
  อย่�ปล่อยให้เด็กพวกนีค้กึคะนองทำ�
ชั่วทำ�เลวโดยไม่คิดหน้�คิดหลัง สร้�ง
ทุกข์ สร้�งเวร สร้�งกรรม ยังไงก็อย่�
ปล่อยให้เด็กชัว่มนัเหิมเกรมิหนกั เดีย๋ว
จะเอ�กันไม่อยู่ ต้องทำ�ให้เข�สำ�นึก ไม่
ทำ�ล�ยชือ่เสยีงของประเทศช�ต ิเป็นตวั
ถ่วงคว�มเจรญิของบ้�นเมอืง ต้องให้ได้
รับโทษรับกรรมกันบ้�ง
   เจริญพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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อย่�ปล่อยให้เดก็พวกนีค้กึคะนองทำ�
ชัว่ทำ�เลวโดยไม่คดิหน้�คดิหลงั สร้�ง
ทกุข์ สร้�งเวร สร้�งกรรม ยงัไงกอ็ย่�
ปล่อยให้เด็กชั่วมันเหิมเกริมหนัก 
เดีย๋วจะเอ�กนัไม่อยู่

เด็กไทยมีทั้งด้านดีและด้านเลว ด้านดีก็เห็น
ที่ไปรับรางวัลยอดเยี่ยมคณิตศาสตร์ระดับ
นานาชาติ กีฬาก็คว้าเหรียญกีฬาโอลิมปิกที่
บราซลิกลบัมา ทัง้ทอง เงนิและทองแดง ด้าน
ดเีดก็ไทยกส็ร้างความดเีอาไว้ในระดบัโลก ก็
ต้องชื่นชมยกย่องให้ก�าลังใจให้เขามีก�าลังใจ
ฝึกฝนและสร้างชื่อเสียงให้บ้านเมืองของเรา
ต่อไป 
 เดก็ไทยจึงไม่ได้ด้อยทุกด้าน เลวทุกด้าน 
เรามดี ีมีเด่น ชนะเขามาได้ ไม่น้อยหน้าชาติ
ใดในเรือ่งการแข่งขนั ถงึจะไม่ได้ชนะเลศิ แต่
ก็สร้างชื่อเสียงให้
  เวลาเห็นเด็กพวกนี้กลับมา คนก็มาต้อน 
รบั พ่อแม่โอบกอดลกู ลกูกป็ลืม้ใจ เป็นสวรรค์
ของพ่อแม่ ของลูก ก็อยู่ตรงนี้แหละ แล้ว      
ยังเผื่อแผ่ความสุขให้กับประชาชนท่ีคอยลุ้น
เชียร์อีก เด็กดีอย่างนี้เป็นเด็กท่ีเกิดมาให้
ความสุข ให้ความเจริญ ให้ชื่อเสียงแก่ชาติ
บ้านเมือง
 แต่เดก็นกัเรยีนอาชวีะทีม่พีฤตกิรรมเสือ่ม
ถอย เป็นอันธพาล มีแต่ท�าให้บ้านเมืองเสีย
หายวุน่วาย อย่างทีส่มทุรปราการเป็นข่าวคกึ
โครม ยิงกันใกล้โรงพัก ตะลุม บอนในสถานี
ต�ารวจ พวกเด็กเลว เด็กไม่ดี ก็ต้องด�าเนิน
การต้องจัดการกันไป 
 พวกโจ๋ที่มอมยาข่มขืนเด็กสาวอายุ 19 ปี
จนตาย ส่วนโรงแรมกป็ล่อยปละละเลยคดิแต่
รายได้ ไม่ดูแลความปลอดภัยคนที่มาใช้
บรกิารโรงแรมตวัเองเลย เขามาใช้โรงแรมก่อ
บาป ไม่ดูได้ยังไง ดีที่กฎหมายยังเล่นงาน

กำ�ร�บเด็กชั่ว!
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

นับเป็นข่าวดีเมื่อ รัฐบ�ลโคลอม 
เบยี และ กองกำ�ลงัตดิอ�วุธเพือ่
ก�รปฏวิตัแิห่งโคลอมเบยี หรอื
กบฏฟ�ร์ก (FARC) บรรลขุ้อตกลง

หมายให้ผมท�าแล้ว ผมขอฝากถึง
ชาวโคลอมเบียทกุคนว่า บัดนีก้าร
ตดัสนิใจอยูใ่นมอืของท่าน ไม่มคีรัง้
ไหนที่พวกเราจะมีโอกาสก�าหนด
อนาคตของตวัเราเองได้มากเท่าครัง้
นี”้ ประธ�น�ธิบดฆีวน ม�นเูอล 
ซ�นโตส กล่าว     
 ซานโตส ระบุอีกว่าข้อตกลง
สันติภาพฉบับสมบูรณ์จะถูกส่ง     
ให้สภาคองเกรสพิจารณาในเร็ว   
วันนี้ และจะเผยแพร่ให้ประชาชน   
รบัทราบทางอนิเทอร์เนต็ และสือ่
สงัคมออนไลน์  
 ขณะที ่อีวาน มาร์เกวซ หวัหน้า
ผู้แทนเจรจาของกบฏฟาร์ก ให้สัม-
ภาษณ์ว่า การต่อสูห้�า้หัน่ด้วยอาวธุ
สิน้สดุลงแล้ว หลงัจากนีจ้ะเริม่น�า
แนวคดิมาอภปิราย ถอืว่าทกุคนได้
ชัยชนะที่สวยงามยิ่งกว่าสงคราม
ครัง้ใดๆ       
 ส�าหรับข้อตกลงฉบับนี้ ถือว่า
เป็นข้อตกลงฉบับประวัติศาสตร์   
โดยทัง้ 2 ฝ่ายใช้เวลาเจรจาเกอืบ 4 
ปี โดยต่างฝ่ายต่างต้องการที่จะ      
ยุติสงครามอันยาวนาน โดยการสู้       
รบคร่าชีวิตชาวโคลอมเบียไปกว่า 
220,000 คน หลายแสนคนถกูขึน้

บัญชี “สญู หาย” และอกีหลายล้าน
คนต้องพลดัถิน่อยู่
 ทันทีที่ข่าวบรรลุข้อตกลงเรื่อง
สนัตภิาพออกไป ประชาชนในกรุง
โบโกตา เมอืงหลวงโคลอมเบยี ต่าง
ออกมาเฉลิมฉลองสันติภาพอย่าง
ครกึครืน้ตามสวนสาธารณะ และผบั
บาร์ต่างๆ แต่ข้อตกลงสนัตภิาพฉบบั
นี้จะมีผลสมบูรณ์จริงๆหลังจากท�า
ประชามตใินวนัที ่2 ต.ค.ทีจ่ะถงึนี ้ 
 เรื่องราวการต่อสู ้ของ กบฏ-
ฟาร์ก กับรัฐบาลเริ่มมาตั้งแต่ปี   
1964 เนือ่งจากไม่พอใจปัญหาความ
เหลื่อมล�้าทางสังคมและเศรษฐกิจ 
นักรบเหล่านี้แสวงหาเงินทุนจาก
การค้าโคเคนและจบัตวัประกนัเรียก
ค่าไถ่ โดยในช่วงปลายทศวรรษ 
1990 กบฏฟาร์กมีสมาชิกมากถึง 
17,000 คน และมอีทิธพิลควบคมุ
ดินแดนส่วนใหญ่ในโคลอมเบีย  
จนในปี 2002 รฐับาลซึง่ได้รบัการ
หนนุหลงัจากสหรฐั ได้ลงมอืกวาด
ล้างกบฏฟาร์กอย่างจริงจัง โดย
สงัการแกนน�ากบฏและพวกนกัรบ
ล้มตายไปกว่าครึง่
 อย่างไรกต็าม แม้การบรรลขุ้อ
ตกลงสันติภาพกับกบฏฟาร์ก จะ
เป็นแนวโน้มที่ดี แต่ก็ยังไม่อาจ     
การันตีได้ว่าเหตุรุนแรงทางการ
เมืองในโคลอมเบียจะยุติลง เนื่อง 
จากการเจรจากบักองทพัปลดแอก
แห่งชาติ (National Liberation 
Army) ซึง่เป็นกบฏกลุม่ใหญ่อันดับ 
2 ของประเทศ ยงัไม่คบืหน้า 
 ซึง่ง�นนีก้ต้็องจบัต�ดวู่�ก�ร
เจรจ�จะคบืหน้�หรอืไม่อย่�งไร
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รัฐบ�ลโคลอมเบียและ
กบฏฟ�ร์ก (FARC) บรรลุ
ข้อตกลงสันติภ�พฉบับ
สมบูรณ์ ทำ�ให้ก�รต่อสู้
กนัทีเ่ริม่ม�ตัง้แต่ปี 1964
ส้ินสุดลงไป แต่ก็ยังไม่
อ�จก�รันตีได้ว่�เหตุรุน
แรงท�งก�รเมืองในโค-
ลอมเบยีจะยตุลิง

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เว็บไซต์ sputniknews.com สะท้อนความรุนแรงในคอร์ซิก้า 
ประเทศเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เหตุจากชุดว่ายน�้าสตรี
มุสลิม ท�าให้เมืองที่เกิดเหตุประกาศห้ามใส่ชุดดังกล่าว  

 

สนัตภิาพฉบบัสมบรูณ์ ท�าให้การสู้
รบทีย่ดืเยือ้ยาวนานทีส่ดุในประวัติ 
ศาสตร์ และบัน่ทอนเศรษฐกจิโค-
ลอมเบยีมานานกว่า 50 ปี ยตุลิง
อย่างเป็นทางการ ซ่ึงกองก�าลงักบฏ
ฟาร์กจะยอมวางอาวธุ และกลบัมา
ใช้ชวีติปรกตเิยีย่งพลเรอืนทัว่ไป
 “วนันีผ้มสามารถกล่าวว่า ผม
ได้บรรลุภารกิจท่ีพวกท่านมอบ

สันติภาพ‘โคลอมเบีย’

ประชาชนโคลอมเบีย เฉลิมฉลองหลังข้อตกลงสันติภาพระหว่าง รัฐบาล และ กบฏฟาร์ก บรรลุผลส�าเร็จ

ข้อมูลภาพ : Getty Images 
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เศรษฐกิจ

น�ยปรีช� เอกคุณ�กูล กรรม 
ก�รผูจ้ดัก�รใหญ่ และประธ�น
เจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท เซ็น 
ทรัลพัฒน� จำ�กัด (มห�ชน) 
หรอื CPN เปิดเผยว่า ซพีเีอน็ใน
ฐานะผูน้�าด้านธรุกจิพฒันาอสงัหา 
รมิทรพัย์เพือ่การค้าปลกีซึง่มมีลูค่า
ธุรกิจสูงที่สุด โดยปัจจุบันบริหาร
ศูนย์การค้าภายใต้แบรนด์ เซน็ทรลั
เวลิด์ เซน็ทรลัพลาซา และเซน็ทรลั
เฟสตวิลั รวม 30 โครงการ อย่างไร
กด็ ี บรษิทัได้มแีผนการลงทนุด้วย
งบประมาณรวม 60,000 ล้านบาท 
เพือ่พฒันา 5 โครงการใหม่ และ
ปรบัโฉม 5 ศนูย์การค้าเดมิ ในช่วง 
3 ปีนี ้(ปี 2559-2561) ซึง่จะท�าให้
ซพีเีอน็ มศีนูย์การค้ามากกว่า 34 
แห่ง มพีืน้ทีร่วมกว่า 8 ล้านตร.ม. 
ภายในปี 2561
 ส�าหรบั 5 โครงการใหม่ ประกอบ 
ด้วย (1)เซ็นทรัลพลาซา นครศรี-
ธรรมราช มูลค่าโครงการ 3,500 
ล้านบาท พื้นที่โครงการ 125,000 
ตร.ม. บนพืน้ทีข่นาด 50 ไร่ มจี�านวน
ร้านค้ากว่า 300 ร้าน โดยได้เปิดให้
บรกิารแล้วเมือ่เดอืนกรกฎาคม 2559 
(2)เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 
มหานครแห่งอสีาน มลูค่าโครงการ 
10,000 ล้านบาท พื้นที่โครงการ 
355,000 ตร.ม. บนพืน้ทีข่นาด 65 
ไร่ มจี�านวนกว่า 500 ร้านค้า ทัง้นี้ 
พัฒนาในรูปแบบโครงการมิกซ์ยูส
ยิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งภาคอสีาน เตรยีม
เปิดให้บริการในเดือนกันยายนปี 
2560 (3)เซน็ทรลัพลาซา มหาชยั ตัง้

CPN10โปรเจกต6์หมื่นลา้น

อยู่บนท�าเลศักยภาพบนถนนพระ 
รามสอง มลูค่าโครงการ 4,750 ล้าน
บาท พืน้ทีโ่ครงการ 170,000 ตร.ม. 
บนพืน้ทีข่นาดเกอืบ 100 ไร่ จ�านวน
กว่า 300 ร้านค้า คาดว่าจะเปิดให้
บรกิารในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560    
 (4)เซน็ทรลั ภเูกต็ เมกะโปรเจกต์
ยิง่ใหญ่ระดบัเวลิด์คลาส มลูค่ารวม
ทัง้โครงการกว่า 20,000 ล้านบาท 
พืน้ทีโ่ครงการ 400,000 ตร.ม. บน
พืน้ทีข่นาด 111 ไร่ จ�านวนกว่า 700 
ร้านค้า โดยตั้งอยู่บนใจกลางเกาะ
ภเูกต็ ทัง้นี ้ได้วางเป็นศนูย์การค้าที่
ตอบสนองความต้องการทั้งลักซูรี่-
ไลฟ์สไตล์ และแคชชวล-ไลฟ์สไตล์
ของทัง้คนไทยและนกัท่องเทีย่วพร้อม 
ท้ังโรงแรมระดบัพรีเมียม ศนูย์ประ 
ชุมนานาชาติ และแอทแทรคชั่น 
คาดว่าเปิดให้บริการในเดอืนธันวา-
คม ปี 2560 (5)เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ 
ศนูย์การค้าในต่างประเทศแห่งแรก
ของซพีเีอน็ ตัง้อยูใ่นโครงการ ไอ-
ซติี ้อลัตราโพลสิ (i- City Ultrapo-
lis) ประเทศมาเลเซยี มลูค่าโครงการ 

8,500 ล้านบาท พื้นที่โครงการ 
278,000 ตร.ม. บนพืน้ทีข่นาด 28 
ไร่ มจี�านวนกว่า 300 ร้านค้า โครง 
การนีเ้ป็นการร่วมทนุระหว่างซีพเีอ็น
และ บรษิทั ไอ-เบอร์ฮาด โครงการ
นี้ถือเป็นโครงการน�าร่องในการรุก
ตลาดต่างประเทศ คาดว่าจะเปิด
บรกิารในเดอืนตลุาคมปี 2561 ทัง้นี้ 
ประเทศที่ก�าลังศึกษาในการลงทุน
ต่อไปคอื เวียดนาม, อนิโดนเิซยี 
 นอกจากนีย้งัการปรบัโฉมอกี 5 
โครงการได้แก่ เซน็ทรลัพลาซา ป่ิน
เกล้า, เซน็ทรลัพลาซา  บางนา, เซน็
ทรัลพลาซา พทัยา, เซน็ทรลัพลาซา 
พระราม 3 และ เซน็ทรลัเวลิด์ เพือ่
ให้เข้ากบัยุคสมยั ทัง้นี ้ได้เพิม่ 6 อนิ
โนเวช่ันใหม่มาก�าหนดกรอบพฒั-
นาโครงการในอนาคต ท้ังโครงการ
ใหม่และปรับโฉมโครงการเดมิ อย่าง 
ไรกด็ ี ส�าหรับซพีเีอน็ได้ตัง้เป้าการ
เตบิโตปีนีท้ี ่ 15% เพิม่ขึน้จากปีที่
แล้วที่ท�าได้รายรวมอยู่ที่ 26,000 
ล้านบาท โดยครึ่งปีแรกศูนย์ฯใน
กรงุเทพฯโตเฉลีย่ 6% ต่างจงัหวดั
โตเฉลีย่ 10%

 
In Brief : ย่อความ

ปรีชา เอกคุณากูล 

ซีพีเอ็น เปิดแผนธุรกิจรุก
ตล�ดค้�ปลกี ทุม่ 6 หมืน่ล้�น
บ�ท ลยุ 10 โปรเจกต์ยกัษ์
ภ�ยใน 3 ปี เลง็ผดุ 5 โครงก�ร
ใหม่ ในประเทศ พร้อม
ปูพรมรุกตล�ดม�เลเซีย
ควบคูป่รบัโฉม 5 ศูนย์ฯเดมิ 

จัดงาน :  วรรวิมล  กนกธนาพร 
กรรมการผู้อ�านวยการ บรษิทั บตัร
กรงุศรอียธุยา จ�ากดั ร่วมด้วย ชาย 
ศรวีกิรม์  นายกสมาคมผูป้ระกอบ
วสิาหกจิในย่านราชประสงค์  ชวน
สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี  ลิ้มรส
เมนูเด็ดในเทศกาลอาหารนานา 
ชาต ิ“เทสต์ อติ ออล แอท ราชประ 
สงค์” พร้อมรบัส่วนลดสงูสดุ 50% 
จากร้านอาหารทีร่่วมรายการ  ตัง้ 
แต่วนันี-้30 ก.ย.นี้

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝ�ก  เงินกู้

อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ตล�ดกรุงเทพฯ

ตล�ดต่�งประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 21,700.00 บาท

 ขาย 21,800.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,315.00  บาท

 ขาย   21,800.00 บาท

ร�ค�ทองคำ�

ฮ่องกง ซื้อ 1,325.66  ขาย 1,326.43
ลอนดอน ซื้อ 1,325.66  ขาย 1,326.43

ภ�วะหุน้ 25 สงิห�คม 2559 

สถ�บัน ซื้อ ข�ย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่�งช�ติ ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ร�ยย่อย ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลล�ร์สหรัฐ บ�ท

ยูโร บ�ท

ปอนด์สเตอร์ลิง บ�ท

ดอลล�ร์ฮ่องกง บ�ท

เยน บ�ท

ดอลล�ร์สิงคโปร์ บ�ท

 ออมทรัพย์ 0.50% MLR  6.25%
 3 เดือน 0.9% MOR 7.12%
 6 เดือน 1.15% MRR 7.62%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

SET 100 

มูลค่� (ล้�นบ�ท)  

SET 50 

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

mai 

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

34.86

39.69125

47.67375

4.575

0.35655

25.87575

-3.45 1,544.10
  57,913.68
-4.06 2,205.70
  43,772.01
-2.67 983.53
  34,281.30
-6.25 578.86 
  3,250.93

FTSE SET Index Series

แบ่งต�มมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด

 

1,666.30 -5.68

2,325.03 -4.14

2,540.29 -6.41

1,820.07 -5.37

2,370.83 -4.55

2,870.12 -10.20

1,225.55 -3.00

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

  Shariah FSTSH 

4,685.96 

8.09

18,841.01 

32.53

28,008.56 

48.36

4,796.35 

8.28

17,823.58 

30.78

28,718.41 

49.59

-110.39

1,017.42

-709.85



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222
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083999-AOM-010416-01

ติดถนนเศรษฐกิจ 1
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

ที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไร

สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440

	 	 รายได้	:	เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่านํ้ามัน+ค่าคอมมิชชั่น 
ต่างจังหวัด รายได้	 45,000-55,000	บาท
กรุงเทพฯ	 รายได้	 25,000-35,000	บาท

สนใจติดต่อ วีเทค      โทร.08-1683-0168

รับสมัคร
 เซลส์แมนติดต่อร้านค้า

•	กรุงเทพฯ	1	คน	•	ต่างจังหวัด	1	คน

ต้องมีประสบการณ์ติดต่อร้านค้าประเภทเครื่องครัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

081683-OM-010816

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

085854-AOM-180116-01

เหมาะทำรานกาแฟ รานสเตก รานอาหาร
ติดตอ 09-5854-6656, 08-1912-1581

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

089502-AOM-070316-01

• ติดตอรานคาทั่วไป • อายุ 25-45 ป  • มีประสบการณขายสินคา
 คอนซูเมอรจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ • เงินเดือน 14,000 บาท 
• เบี้ยเลี้ยง 1,000-1,100 บาท/วัน • คาคอมมิชชั่น 1 %

รับสมัครเซลสแมน
ตางจังหวัด

ติดตอ  เลขที่ 458/367 ถนนเพชรเกษม 77 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทร. 08-9502-7031 คุณฟา



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4395 (920) วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

0824898-AOM-120216-01
โทร. 0-2373-1136, 08-6644-2290, 08-2489-8844
สนใจติดตอ 83 ซ.รามคำแหง 136 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240

รับสมัครโฟรแมน วุฒิขั้นต่ำปวช. กอสราง
(ควบคุมงานสรางอาคาร 5 ช้ัน อยูลำลูกกา คลอง 7 จ.ปทุมธานี)

รับสมัครแมบาน ทำงานบาน (อยูรามคำแหง)

• ตองการคนมีประสบการณ
• อายุไมเกิน 50 ป มีที่พักใหฟรีทั้ง 2 ตำแหนง

085070-AOM-190416-01

สนใจโทร. 08-5070-0069,
08-2350-5192, 0-2990-9007

ทำเลดีติดเทสโกโลตัส รังสิตคลอง 3 ใกลฟวเจอรพารครังสิต
ตกแตงเรียบรอยพรอมอยู เหมาะทำออฟฟศหรือบริษัท

(เจาของขายเอง)

ราคา 6.5 ลาน (พรอมโอน)
2 คูหา 3.5 ชั้น 35.01 ตารางวา

ขายอาคารพาณิชย (หมูบานสถาพร)

02234-AOM-180116-01

โทร. 0-2234-4477, 08-1830-6130, 0-2234-6161

เงินเดือน 9,000-12,000 บาท มี O.T.
ติดตอ รานทีเอ็นอารการพิมพ 151,153,155
ตรอกสะพานยาว ถนนเจริญกรุง สี่พระยา บางรัก

ชางตีธง, ชางพับ-เก็บเลม
รับสมัครรับสมัครรับสมัคร

081311-AOM-030516-01
สนใจติดตอ โทร. 08-1311-8188

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน

โทร. 0-2866-6094-5

เสมียน ญ. 2 อัตรา

ติดตอ 161/769-770 ถ.จรัญสนิทวงศ ซ.27
บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

02866-AOM-180116-01

• วุฒิม.6-ปวส.

DLJCO-AOM-100516-01

• เพศชาย/หญิง
• มีประสบการณ
• สามารถทำงานลวงเวลาได

สนใจติดตอ
บริษัท ดี.แอล.เจ.คอมเมอรเชี่ยล จำกัด

เลขที่ 42-45 ซอยบรมราชชนนี 39
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.10170

หมายเหตุ : ถามีที่พักใกลที่ทำงาน
 จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

รับสมัครดวน!
ชางเย็บ-ชางพง

จำนวนมาก

โทร. 0-2880-7835-7

รับสมัคร ช่างซอย (หญิง บุคลิกดี) 1 คน

ช่างสระ 1 คน ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

ร้านอยู่ สีลม ติดถนนใหญ่ หยุดอาทิตย์ 

 

02233-OM-060716

ง.ด.12,000+%...................(ช่างซอย)
โทร. 0-2233-0508............คุณอู๊ด

08149901-OM-280716-01

•	 บริการจัดส่งพนักงาน
•	 พนักงานดูแลผู้ป่วย+ผู้สูงอายุ
•	 พนักงานแม่บ้าน+แม่ครัว
•	 พนักงานพี่เลี้ยงน้องเล็ก-
	 น้องแรกคลอด
•		คนสวน-คนขับรถ
•		รับฝากดูแลผู้ป่วย-ประจ�าศูนย์ฯ
•	 	โดยพนักงานที่มีประสบการณ์

รับสมัครพนักงานทุกต�าแหน่ง 
ติดต่อ ศูนย์พระคุณ 136  ดอนเมือง

เบอร์โทร. 081-4886185
02-5651998

อยู่แถวแม็คโครบางบอน

สนใจติดต่อ	คุณเปิ้ล	โทร.08-1900-2444
081900-OM-020816-01

แม่บ้าน
รับสมัครด่วน

• ท�างานบ้านทั่วไป ซัก-รีดได้ • ไปเช้า เย็นกลับ
• เงินเดือน 9,000 บาท



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 17 ฉบับที่ 4395 (920) วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แข้งผหัีวเสยี‘ชไวน์’

‘โอ้’อ�จได้สงักดัใหม่

‘เฟด’ยก‘โนวกั’ที1่

‘โปรเม’เตรยีมแข่ง

“โอ้” ม�รโิอ บ�โลเตลล ีดาวยงิเจ้าปัญหา
ชาวอติาล ีมแีววได้สงักดัใหม่ก่อนตลาดซือ้-
ขาย นกัเตะ ปิดท�าการ เมือ่ เอฟซ ีซยิง เผย
ว่า ก�าลังอยู่ระหว่างเจรจากับ “หงส์แดง” 
ลเิวอร์พลู ดงึตวั บาโลเตลล ีมาร่วมทมี โดย 
คริสเตียน คอสสแตนติน ประธานสโมสร 
เอฟซ ีซยิง กล่าวว่าก�าลังเจรจา ยงัไม่สามารถ
บอกได้ว่าจะส�าเรจ็หรอืไม่

เดล ี เมล สือ่ชือ่ดงัขององักฤษรายงานว่า นกั
เตะ แมนฯย ูต่างหัวเสียทีเ่หน็ ชไวน์สไตเกอร์ 
ออกส่ือในวงการเทนนิสมากกว่า แม้ว่าจะมี
ภรรยาเป็นนกัเทนนสิกต็าม โดยต้องการให้มุง่
สมาธมิาทีเ่กมฟตุบอลมากกว่า อย่างไรกต็าม 
ชไวน์สไตเกอร์ เพิง่ให้สมัภาษณ์ว่า แมนฯยฯู 
จะเป็นต้นสงักดัสดุท้ายบนทวปียโุรป แม้เขาจะ
ไม่อยูใ่นแผนการท�าทมีกต็าม

โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ นกัเทนนสิมอื 4 ของ
โลก ยกย่องฟอร์ม แอนด ี เมอร์เรย์ ว่าสดุ
ยอด แต่ยงัเชือ่มัน่ โนวคั โยโควชิ มือ 1 ของ
โลก จะเป็นตวัเตง็ครองแชมป์ ยูเอส โอเพน 
ซึง่จะเปิดฉากวนัที ่29 ส.ค. ทีจ่ะถงึนี ้แม้ว่า 
เมอร์เรย์ ก�าลังฟอร์มพีกสุดขีด ได้แชมป์
วมิเบลิดนัและเหรยีญทองโอลมิปิก ขณะที่ 
โยโควชิ ลงเล่นเพยีง 9 แมตช์ ตัง้แต่ได้แชมป์ 

“โปรเม”เอรยี� จฑุ�นกุ�ล มอื 2 ของโลก
ชาวไทย เตรยีมลงแข่งขนักอล์ฟรายการ “แค
นาเดยีน แปซฟิิก วเีมนส์ โอเพน” ทีเ่มอืงอลั
เบอร์ตา ประเทศแคนาดา ระหว่างวนัที ่25-
28 ส.ค. แม้ว่าจะมอีาการเจบ็เอน็หวัเข่าซ้าย
ต้องถอนตัวไม่สามารถเล่นรอบ 3 ในศึก 
โอลมิปิก เกมส์ ส�าหรบั แคนาเดยีน แปซฟิิก 
มนีกักอล์ฟ ทอ็ป 25 ของโลกลงชงิชยั 20 คน

  

 

‘หงส์’ลุ้นความฟิต‘คาน’

ลเิวอร์พลู ยงัต้องลุน้ว่� ค�น ทีเ่จบ็ข้อเท้� 
จะฟิตทันลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีก อัง-
กฤษ ที่จะเจอกับ สเปอร์ ในคืนวันเส�ร์ที่
จะถึงนี้ แต่ คลอปป์ กุนซือลิเวอร์พูล ยืน 
ยันว่�อ�ก�รเจ็บไม่รุนแรง 
 ทีม “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล มีคิวเปิดบ้าน
ต้อนรับ “ไก่เดือยทอง” ทอตแนม ฮอตสเปอร์ 
ในศกึพรเีมยีร์ลกี องักฤษ คนืวนัเสาร์ทีจ่ะถงึนี้ 
(27 สิงหาคม) โดยเกมนี้ ยังต้องลุ้นว่า เอ็มเร 
คาน ที่เจ็บข้อเท้าจากเกม EFL Cup รอบ 2  
ที่เอาชนะ เบอร์ตัน อัลเบียน 5-0 เมื่อคืนวัน
อังคารที่ผ่านมา จะฟิตทันกลับมาลงเล่นได้
หรอืไม่ โดย เจอร์เกน คลอปป์ กนุซอืลเิวอร์พลู 
ยังเชื่อว่ามีโอกาสที่ คาน อาจจะลงเล่นได้
 “เขาเจ็บเล็กน้อยที่ข้อเท้าครับ และเขาไม่
ได้โดนอะไร ผมไม่เห็นว่าเขาโดนอะไรนะครับ 

คงจะเดินหรือว่ิงแล้วลงข้อเท้าผิดจังหวะ แต่
อาการของเขาไม่หนักเท่าไหร่ เราคงต้องดู
อาการว่าเขาจะลงเล่นได้หรือไม่ ซึ่งก็มีโอกาส
ครับท่ีเขาจะลงเล่นได้ แต่ก็ประมาทไม่ได้ 
เพราะเมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วเขาก็เจ็บข้อเท้า 
ท�าให้เขากังวลนิดหน่อย” คลอปป์ กล่าว
 โปรแกรมฟตุบอลพรเีมยีร์ลกี อังกฤษ         
ทุกคู่
 เสาร์ 27 ส.ค. : สเปอร์-ลิเวอร์พูล, เชลซี-
เบิร์นลีย์, คริสตัล พาเลช-บอร์นสมัธ, เอฟ-
เวอร์ตัน-สโตก ซิตี, เลสเตอร์ ซิตี-สวอนซี      
ซติ,ี เซาแธมป์ตนั-ซนัเดอร์แลนด์, วตัฟอร์ด-
อาร์เซนอล และ ฮัลล์ ซิตี-แมนฯยูฯ 
 อาทติย์ 28 ส.ค. : เวสต์บรอมวชิ อลัเบยีน-
มิดเดิลสเบรอ และ แมนฯซิตี-เวสต์แฮม ยู-   
ไนเต็ด

โลกกีฬา

เอ็มเร คาน ของลิเวอร์พูล เจ็บข้อเท้า ต้องลุ้นว่าจะได้เล่นในเกม กับ สเปอร์ วันเสาร์นี้หรือไม่

‘เดลฟ์’ซัดชยัให้‘แมนฯซติ’ี
“เรอืใบสฟ้ีา” แมนเชสเตอร์ ซติ ีได้ประตชูยัจาก 
ฟาเบยีน เดลฟ์ เอาชนะ สเตอวั บคูาเรสต์  1-0 
ในศกึยฟูา แชมเปียนส์ลกี รอบเพลย์ออฟ นดัที่ 
2 เมือ่คนืวนัพธุ ท�าให้เข้ารอบแบ่งกลุม่ไปด้วย
สกอร์รวม 2 นดั 6-0 
 ประตนูี ้เกดิขึน้ในนาททีี ่56 ของการแข่งขนั 
โดย เคเลช ีอเิฮยีนาโช ของแมนฯซติ ีหลดุมา
ตรงเขตโทษด้านขวา หกัออกด้านนอกให้ เฆซสุ 
นาบาส หยอดเข้ากลาง ฟาเบยีน เดลฟ์ ซดัเข้าไป

 ผลยูฟา แชมเปียนส์ลกี รอบเพลย์ออฟ คู่
อื่นๆ เมื่อคืนวันพุธ อโปเอล นิโคเซีย เสมอ 
โคเปนเฮเกน 1-1 (รวม 2 นดั โคเปนเฮเกน 
ชนะ 2-1), ซลัซ์บวร์ก เสมอ ดนิาโม ซาเกรบ็ 
1-1 (รวม 2 นดั เสมอ 1-1 ดนิาโมฯ ต่อเวลา
ชนะ 2-1), รอสตอฟ ชนะ อาแจ็กซ์ อัมส-        
เตอร์ดมั 4-1 (รวม 2 นดั รอสตอฟ ชนะ 5-2) 
และ โบรสุเซยี เมนิเชน กลดับคั ชนะ ยงั บอยส์ 
6-1 (รวม 2 นดั กลดับคั ชนะ 9-2) 

ข้อมูลภาพ : Getty Images
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บันเทิง

‘เบน’รอกำากับหนัง‘WTP’ โลกบันเทิง

เบน แอฟเฟ็ค นักแสดงชื่อดังที่ผันตัวมาเป็น
ผู้ก�ากับ ก�าลังพูดคุยกับทางค่าย Fox เพื่อก�า 
กับภาพยนตร์เรื่อง Witness For The Pro-
secution หรือ WTP เวอร์ชั่นใหม่  
 ส�าหรับ Witness For The Prosecution 
เดมิเป็นเรือ่งสัน้ฝีมอืการประพนัธ์ของ อกาธา 
ครสิตี เคยได้น�าไปสร้างเป็นภาพยนตร์มาครัง้
หนึ่งเมื่อปี 1957 โดยตอนนั้นได้ บิลลี ไวล-   
เดอร์ ก�ากับ และน�าแสดงโดย ไทรอน พาว-
เวอร์, มาร์ลิน ดิทริช และ ชาร์ล ลาฟตัน ได้
รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ 
 เวอร์ชั่นใหม่นี้ คริสโตเฟอร์ คีย์เซอร์ เป็น
ผู้เขียนบทภาพยนตร์ และ แอฟเฟ็ค จะเป็นผู้

สร้างร่วมกับ แมตต์ เดมอน และ เจนนิเฟอร์ 
ทอดด์ และ แอฟเฟ็ค จะรับหน้าที่ก�ากับเอง
ด้วย 
 ในเวอร์ชั่นเดิม ลาฟตัน เล่นเป็นทนาย 
ความ ว่าความให้ชายคนหนึ่ง (รับบทโดน 
พาวเวอร์) ทีถ่กูกล่าวหาว่าฆาตกรรมแม่หม้าย 
เพื่อหวังผลประโยชน์จากพินัยกรรมของเธอ  
 ส�าหรับ แอฟเฟ็ค เคยก�ากับภาพยนตร์
เรือ่ง Argo ซึง่ได้รบัรางวลัออสการ์มาแล้ว รวม
ทัง้ยงัเป็นโปรดวิเซอร์ภาพยนตร์เรือ่ง Justice 
League และยังแสดงภาพยนตร์เรื่อง The 
Accountant ที่จะเข้าฉายในวันที่ 14 ตุลาคม
ที่จะถึงนี้ด้วย     

‘เจลอว์’ทำ�เงนิสงูสดุ

‘บรทินย์ี’เกอืบล�โลก

‘แคนดี’้สขุกบัชวีติรกั

‘เอ’ไม่สนถกูว่�เฟค

“เจลอว์” เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ ครอง
ต�าแหน่งดาราหญิงท�าเงินสูงสุดแห่งปี 
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดย Forbes เปิด
เผยว่า เธอกวาดเงินในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 
ไป 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นราย
ได้จาก The Hunger Games: Moc-
kingjay - Part 2, X-Men: Apoca-
lypse รวมถึงหนังไซไฟ Passengers

บริทนีย์ สเปียร์ส นกัร้องช่ือดงั กล่าวว่า
เธอเกอืบเอาชีวิตไม่รอด เมือ่ 2 สปัดาห์
ก่อน ตอนทีไ่ปเทีย่วฮาวาย โดยระบวุ่าไป
ทีช่ายหาด เหน็คลืน่แล้วคดิว่ากค็งเหมอืน
คลืน่แรงทัว่ๆไป แต่พอหนัหลงัจะเดนิกลบั
คลื่นก็ซัดใส่แล้วก็ดูดเธอลงไปจมอยู่ใน
คลืน่ประมาณ 5 นาทไีด้ ซึง่เธอรอดชวีติ
ด้วยตัวเอง ไม่มใีครช่วยเธอ

แคนดี ้ ร�กแก่น หรอื ช�ณชัช� ร�ก-
แก่น นกัร้อง นกัจดัรายวทิย ุ และทายาท
คนกลางของ บานเย็น รากแก่น นักร้อง
หมอล�าชือ่ดงั ออกมาเปิดเผยเรือ่งชวีติส่วน
ตวัว่ายังมคีวามสุขกบั กงัฟ ูสาวหล่อท่ีคบกนั
มาเกอืบ 3 ปี โดยเจ้าตวักล่าวผ่านรายการ
ซปุตาร์ตลาดแตก ทางช่อง 8 ว่าความท่ีเป็น
ผูห้ญงิเหมอืนกนัเลยเข้าใจกนัมากขึน้ 

“เอ” ไชย� มิตรชัย นักร้องลูกทุ่งและ
พระเอกลิเกชื่อดัง ไม่สนใจใครจะมองว่า
ท�าบญุต่างๆเพือ่สร้างภาพหรอืเฟค ท�าบญุ
ท�าแล้วสบายใจเท่านั้นก็พอ ท�าตามที่ท�า
ไหวก็เท่านั้นเอง และจริงๆตัวเองเป็นคน
ชอบท�าบญุ ด้วยความทีเ่ป็นคนเกดิมาจาก
วัด เตบิโตมากับพระ  อย่างคณะลเิกของตน
ทกุปีจะจดัเป็นกฐนิ บางปี 5 ถงึ 6 วดักนั

ศ�ลนดั‘เสก’คด‘ีชนกชล’
“เสก โลโซ” หรือ “เสก-เสกสรรค์ ศุข
พิม�ย” และ “ชาติ-สหชาติ” ลูกน้องคน
สนิท เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบ
ข้อกล่าวหาตามหมายจับศาลอาญารัชดา ใน
ข้อหาท�าร้ายร่างกาย “นางสาวชนกชล บุญ
เพ็ง” คนสนิทของ “กานต์-วิภากร” อดีต
ภรรยา จนเป็นเหตใุห้ได้รบับาดเจบ็สาหสั ซึง่
หลังจากการพบเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวซึ่งใช้เวลา
กว่า 5 ชั่วโมง  โดย เสก ได้ออกมาเปิดใจว่า
เป็นการพบเจ้าหน้าที ่ทีย่าวนานทีส่ดุ ศาลนดั
อีกที 12 ก.ย. นี้ คาดว่าอีกไม่นานคดีจะจบ

 “ด้านในบรรยากาศไม่ค่อยดเีท่าไหร่ครบั 
(หัวเราะ) อันนี้เป็นครั้งแรกที่อยู่นานที่สุด 
จริงๆเคยอยู่แบบนี้แล้วที่ศาลมีนบุรี คราวนี้
พอไปถึงเขาก็ท�าเรื่องท�าราว แล้วก็ได้ไปฟังที่
ศาลเขาจะให้มีการไกล่เกลี่ยกันนะครับ แล้ว
ฝ่ายทางทนายแล้วก็ลูกน้องก็ไปท�าเรื่องประ 
กัน ใช้เวลานานเรื่องของการท�าประกัน เดี๋ยว
ผมมาอีกทีวันที่ 12 กันยายนนี้ครับ หลังจาก
นัน้กเ็ดีย๋วนดัเขาอกีท ีน่าจะหลงัจากนัน้เดอืน
นึง ผมก็รู้สึกว่าคดีน้ีน่าจะคุยกันได้นะครับ 
เพราะเป็นคดีที่ยอมความกันได้”

ข้อมูลภาพ : EPA
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อาเซยีน” ทีธ่นาคารกรงุเทพ ส�านกั 
งานใหญ่ O 13.30 น. พนัเอก 
ดร.น�ฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้
อ�านวยการองค์การบรหิารการพฒั-
นาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน) เปิดตวั
ไวรลัคลปิ “ถอยหลงัเทีย่ว” พร้อม
ประกาศผลชนะเลศิโครงการ TSTA 
Award 2016 ทีโ่รงแรมแกรนด์ เซน็ 
เตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 O 
18.00 น. วศิษิฎ์ เล�หพนูรงัษ ีประ 

เกล้าธนบุรี O 13.00 น. ศักดิ์ 
สมบญุโต ผูว่้าราชการจงัหวดักาญ  
จนบรุ ี เป็นประธานในพธิเีปิดงาน 
โรงเรยีน “ปลอด” ถงุพลาสตกิ ที่
โรงเรยีนวสิทุธรงัษ ีจ.กาญจนบรุ ีO 
13.00 น. สวุชัชยั ทรงว�นชิ ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ธนาคารกรงุ 
เทพ (ประเทศจนี) และคณุชาตศิริิ 
โสภณพนชิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 
จัดงาน “25 ปี มิตรภาพ จีน-

O 09.30 น. รศ.ดร.ศกัรนิทร์ 
ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
แถลงข่าว โครงการการประกวดนวตั 
กรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ที่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 

ธานกรรมการและกรรมการผู้จัด 
การ บรษิทั อารยีา พรอพเพอร์ตี้ 
จ�ากดั (มหาชน) จดังาน “UNSEEN 
PARTY” ที ่เอ สเปซ ไอ ด ีอโศก-
รัชดาฯ O บรษัิท เนเจอร์ คอร์ปอ 
เรชัน่ จำ�กดั เตรยีมฉลองครบรอบ 
50 ปี “NATUR 50 YEARS of 
TRUST” พบกบักจิกรรมสดุยิง่ใหญ่
แห่งปี ระหว่างวนัที ่9-11 กนัยายน 
2559 ทีพ่ืน้ทีโ่ปรโมชัน่ ชัน้ 1 ศนูย์ 
การค้าเซน็ทรลัพลาซ่า เวสต์เกต  

ล�า้ค่าคณุค่าแห่งกาลเวลา” นบัเป็น
ครั้งแรกของการรวบรวมงานศิลป
โบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมรวม 31 ชิ้น 
ของนกัสะสมจากกรสุะสมทีห่าโอ-
กาสชมได้ยากทั้งยังมีความหลาก
หลายประเภทและอายุสมัยมาจัด
แสดงด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะส่งเสริม
งานศิลปวตัถโุบราณให้แพร่หลายสู่
สาธารณชนและเพ่ือเป็นการสืบ 
สานส�านกึรกัในศลิปวตัถุ 
 พมิพ์ประไพ พศิ�ลบตุร นกั
เขียนหนังสือเรื่อง “กระเบ้ืองถ้วย
กะลาแตก” เผยถงึความผกูพนัทีม่ี
ต่อศิลปะ โบราณวตัถ ุ โดยเฉพาะ
ของจนีนัน้ เริม่ต้นจากคณุพ่อ สมยั
เดก็ๆ วนัเสาร์-อาทติย์ ท่านจะไป

ศูนย์การค้ารเิวอร์ซติีแ้บงคอ็กธรุกจิ
ในเครอืกลุม่บรษิทัอติลัไทย เฉลิม
ฉลองในโอกาสครบรอบ 31 ปี ด้วย
การจดังานนทิรรศการพิเศษ “31 
สมบัติล�้าค่าคุณค่าแห่งกาลเวลา” 
ครั้งแรกของการรวบรวมงานศิลป
โบราณวตัถชุิน้เยีย่มรวม 31 ชิน้ของ
นักสะสมจากกรุสะสมที่หาโอกาส
ชมได้ยากโดยในงานได้รับเกียรติ
จาก ดร.สรุเกยีรต ิ เสถยีรไทย ให้
เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิด 
 วรพงศ์ สขุธรีอนนัตชัย กรรม 
การผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยา-     
ดีเวล๊อปเมนต์คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
กล่าวว่า งานนทิรรศการ “31 สมบตัิ

ร่วมสืบสานสำานึกรักในศิลปวัตถุ

เดนิทีเ่วิง้นาครเขษม สะสมกระเบือ้ง
ถ้วยลายครามโบราณย่ีห้อ “โปจลูี่
กี”่ ซึง่เป็นงานทีท่่านโปรดทีส่ดุ ใน
ประวตัขิอง “โปจลูีก่ี”่ นัน้ ทางต้น
ตระกลูคอื ท่านพระยาพศิาลศภุผล 
(ช่ืน) ได้ค้าส�าเภาสยามน�าเข้าเคร่ือง
ถ้วยกระเบือ้งจนียีห้่อ “โปจลูีก่ี”่ ที่
ผลติช่วงแผ่นดนิเต้ากวงถงึแผ่นดนิ
กวงซู่ เข้ามาแต่คร้ังพระเจ้ากรุง-  
ธนบรีุโดยเส้นทางขนส่งเคร่ืองกังไส  
จากจิง่เต๋อเจิน้สูเ่มอืงท่าของไทย ปัจ      
จบัุนตนมขีองสะสมอยูร่่วม 200 ชิน้
 ฝากส�าหรบัผูส้นใจงานศลิปวตัถ ุ
ง่ายๆ เลยคอืการเริม่ต้นหา ความรู้ 
หาหนงัสอืประวตัศิาสตร์อ่าน เข้า
ชมนิทรรศการที่จัดแสดงบ่อยๆ 

รวมถึงพิพิธพัณฑ์ที่รวบรวมของ
โบราณ และทีส่�าคญัควรซือ้ศลิปะ
โบราณวัตถุจากแหล่งที่เชื่อถือได้
เท่านัน้ เพราะเดีย๋วนีข้องเลยีนแบบ
ท�ากนัออกมาเหมอืนมาก ถ้าเราเป็น
มือใหม่แนะน�าให้ซื้อจากร้านค้าท่ี
น่าเชือ่ถอื หรอือาจจากงานประมลู
ทีม่ใีบรบัรองจากสมาคมค่ะ
 ขอเชญิชวนผูส้นใจทกุท่านร่วม
เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบปีที่ 
31 พบกบักจิกรรมและนทิรรศการ
งานศลิปะมากมายพร้อมพดูคยุกบั
ศิลปินระดับอาจารย์นักสะสมงาน
ศลิปโบราณและกรูมูากมายตลอด
เดอืนสิงหาคม 2559 ณ ศนูย์การค้า
รเิวอร์ซติีแ้บงคอ็ก 
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สังคม

แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกาย
ไลน์ ยูนิตี้ จ�ากัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนใน “กองทุน
มงคลปิยะสุพรรณกัลยา” จ�านวน 68 ทุน เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กไทยให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ก้าวไกล 

ศิรฐา  สุขสว่าง  ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�านวยการสายการตลาด  บมจ.
เอ็ม  บี  เค  มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่  ชิษณุชา  ปิยะคณิน 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บจก.ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนล 
เอ็กซ์เซนจ์ (1965) เนื่องในโอกาสเปิด SuperRich สาขาใหม่ 

ดร.สทุตั จติมัน่คงสขุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานธรุกจิลกูค้าขนาด
กลางและขนาดย่อม  ธนาคารธนชาต  จ�ากดั  (มหาชน)  ร่วมลงนามกบั 
บจก.ภมูใิจภทัร แอสเซท็ พลสั จ�ากดั ในสญัญาสนบัสนนุสนิเชือ่ เพือ่ใช้
หมนุเวยีนในกจิการและก่อสร้างโครงการเบลส เรสซเิดนซ์ เอกมยั 

สลลิาพร กองทองมณโีรจน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ม ีอนิฟิ-    
นติี ้(ประเทศไทย) จ�ากดั จดังาน Brain & Eyes Exhibition by I-DEE 
โดยมสีมบษัร ถริะสาโรช แบรนด์แอมบาสเดอร์, อนิทริา ธนวสิทุธิ,์ กลุ
วทิย์ เลาสขุศร ีและกลัยรตัน์ อคัรเดชเดชาชยั ร่วมงาน 

นพ.ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร ประธานบริหาร บมจ.เทคโนเมดิคัล จ�ากัด 
น�าเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่การตลาด  บริษัท
หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด โดยมีธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด ให้การต้อนรับ 

ลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอม
มูนิเคชั่น จ�ากัด  (มหาชน) รับมอบใบประกาศนียบัตรเข้าเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  จาก 
ดร.กอปร กฤตยากีรณ รองประธานกรรมการของ CAC

อาณาจักร สุทธายน แรงงานจังหวัดนครปฐม น�าเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย
เกษตรกรกลุม่เครอืข่ายการผลติเกษตรอนิทรย์ี เข้าร่วมอบรมและศกึษา
ดงูาน โครงการสามพรานโมเดล โดยม ีอรษุ นวราช ผูบ้รหิารสามพราน 
ริเวอร์ไซด์ เป็นผู้บรรยายและให้การต้อนรับ 

สมศกัดิ ์ สวุรรณสจุริต  และ  ธนภทัร  วงษ์ประเสรฐิ  เปิดงาน  Luxury 
Ride…Your ultimate experience@CentralPlaza โดยม ีนภิา สุวรรณ-
สจุรติ, มนตร-ีพญ.ดสุติา ชนะชยัวบิลูย์วฒัน์, วรรณวสิา ค�าแฝง, วรียทุธ 
อนจุติรอนนัท์ และภภูมู ิพงศ์ภาณ ุร่วมงาน  
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ชิตชัย  เธียรกาญจนวงศ์  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพาณิชย์  บริษัท  บ๊ิก     
คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) โปรโมตงาน “บิ๊ก คาเมร่า บิ๊ก
โปรเดย์ ครั้งที่ 10” โดยมีดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้
จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมงาน 

มณฑาทิพย์ วีรชาติยานุกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้า 
ยดู ีทาวน์ จบัมอืเป็นพนัธมติรกบั พศิษิฐ์ ภสูนาคม ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารวิลล่า มาร์เกต็ เปิดตวัวิลล่า มาร์เกต็ โดยมี ประเสรฐ์ิ ฝ่ายชาวนา 
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน  

สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อ�านวยการส�านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
รับมอบกล่องรับบริจาคบราจาก สมพงษ์  รัศมีธรรม กรรมการบริหาร
บรษิทั ไทยวาโก้ จ�ากดั (มหาชน) โดยจะน�าไปมอบต่อให้แก่ส�านกังาน
เขต 50 เขตกรุงเทพมหานคร ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 

ศตพล  จันทร์ณรงค์  นายกสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ธุรกิจท่องเที่ยว  แถลงข่าวเปิด  “โครงการ  ยกระดับภาพลักษณ์ธุรกิจ
สินค้าและบรกิารทางการท่องเทีย่วของประเทศไทย” เพือ่ยกระดบัภาพ
ลักษณ์ธุรกิจสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย

พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด
ตัวมหกรรมกาแฟ ในงาน “เปิดโลกกาแฟ แม่ฮ่องสอน” Coffee tea 
@Maehongson  กิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขยาย
ช่องทางตลาดกาแฟ ที่ลานกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พจนีย์พร ช�านาญภักดี ผู้อ�านวยการ-ทรัพยากรบุคคล เคทีซี มอบเงิน
จากกล่องรับบริจาคภายในศูนย์บริการลูกค้า แด่ พระสังฆราช พิบูลย์ 
วิสิฐนนทชัย ประธาน ส�านักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้
ลี้ภัย (โคเออร์) เพื่อน�าไปช่วยเหลือคนชราและคนพิการที่ยากจน

นิชาภา  พิริยะโภคิณ  รองผู้อ�านวยการฝ่ายเครื่องส�าอางและน�้าหอม 
บจก.ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอร์เนชัน่แนล ให้การต้อนรบั ตวัแทนสดุยอดเยาวชน
โลก ทีม่าขอบคณุ เครือ่งส�าอาง ARTY PROFESSIONAL ผูส้นบัสนนุ
การประกวดสุดยอดเยาวชนโลกครั้งที่ 16 

จิลส์  การาชง  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝร่ังเศสประจ�าประเทศไทย 
ร่วมกบั ชาล ีจารวุสัตร์ ทีป่รกึษาประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ด้านกจิการ
องค์กรสัมพันธ์  บริษัท  สยามพิวรรธน์  จ�ากัด  เปิดนิทรรศการ  “อีฟ 
แซงต์ โลรองต์ เบิร์ธ ออฟ อะ เลเจน” โดยปิแอร์ บูลาต์ 

สังคม


