
‘โคตร’ของใคร?
ลงโทษคนท่ีเซ็นเบิกเครื่องบิน
หลวงให้เมียนั่ง คนที่เซ็นรับลูก
เป็นข้าราชการติดยศกินเงิน
เดือน หรือพวกที่ตั้งเมีย ตั้งลูก 
เป็นผู้เชี่ยวชาญประจ�าตัว เป็น
ทีป่รกึษากนิเงนิเดอืนหลวงช่วย
ท�างานในสภา กฎหมายจะศักดิ์ 
สทิธิถ้์าบังคบัใช้อย่างเสมอภาค
ไม่เลือกโคตร

ร่างกฎหมาย 7 ชั่วโคตรที่รัฐ 
บาลก�าลังผลักดันให้ออกมาบัง 
คับใช้และคุยว่าเป็นกฎหมาย
ปราบโกงอย่างแท้จรงิ เมือ่ออก
มาแล้วจะสามารถสกัดก้ันการ
ใช้อ�านาจหน้าที่เอื้อประโยชน์
ให้พ่อแม่ ลูกเมีย ญาติพี่น้อง
ได้ น่าเสียดายที่ตามหลักการ
กฎหมายจะไม่ใช้บังคับย้อน
หลัง จึงไม่มีโอกาสได้เห็นการ
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เป็นไม้หลกัปักข้ีเลน ไม่มหีลกั
เกณฑ์ท่ีแน่ชดั คนเสยีหายก็
ยากจะได้กลบัคนืมา  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
ได้ท่ี App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ท่ี Play Store
หรอืส่ังซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

การใช้ “มาตรา 44” รวบรัดคดี “รับจ�าน�าข้าว” 
ย้อนแย้งวาทกรรม “ส่องไฟขึ้นฟ้าขับไล่คนโกง” 
เลือกปราบ เลือกปฏิบัติ ไม่ “ส่องไฟคนใกล้ชิด” 
“ลอย ลมบน” มองความเหมือนที่แตกต่าง 
“โครงการรับจ�าน�าข้าว” กับการถอดยศ “ทักษิณ” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ-สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” ช�าแหละ 
“10 ปีรัฐประหาร” หายนะประเทศและประชาชน 
“วิชาญ มีนชัยนันท์” เตือนใช้อ�านาจไม่เป็นธรรม 
ยึดทรัพย์ “ยิ่งลักษณ์” ความแตกแยกไม่สิ้นสุด 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” วิพากษ์ “พุทธศาสนากับประชาธิปไตย” 
“พระพยอม กัลยาโณ” ให้อุทาหรณ์พวก “เปลือกอวิชชา”  

ไม้หลักปักขี้เลน!

editor59lokwannee@gmail.com

มาตรฐานเดียว!
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ข่าวผลกัดนักฎหมาย 4 ช่ัวโคตร
ท�าให้รฐับาลได้รบัเสียงปรบมอืเกรียวกราว

ชืน่ชมในความต้ังใจแก้ไขปัญหาทจุริต

จากไม่มค่ีาหัวคิวแค่ม ี “ส่วนต่าง
ที่มากเกินไป” กรณีไมค์ทองค�า
ในการปรับปรุงห้องประชุมคณะ
รฐัมนตรี
 จากไม่มค่ีาหัวคิวเป็นแค่ “ค่า 
ทีป่รึกษาให้ได้งาน” ในโครงการ
ก่อสร้างอทุยานราชภกัดิ์
 มาถงึ “ถกูท�าให้ตายผิดธรรม 
ชาติ แต่ไม่ใช่ฆาตกรรม” กรณี
นายธวัชชัย อนุกูล อดีตเจ้าพนัก 
งานที่ดิน จังหวัดพังงาเสียชีวิต   
ในห้องขังของส�านักงานกรมสอบ 
สวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เจ้าหน้า 
ทีข่อเวลาสอบสวนข้อเทจ็จรงิเพิม่ 
ไม่อยากให้ด่วนสรุป
 ทกุเร่ืองเกิดในยคุปฏริปูท่ีต้อง 
การท�าให้แผ่นดนิโปร่งใส ปราศ 
จากทุจริตและอ�านวยความยุติ-
ธรรมอย่างเท่าเทียม
 สองเรื่องข้างบนจบไปแล้ว

งานตรวจสอบอย่างคณะกรรม 
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจ
สอบความถกูผิดแล้ว
 ผลจะออกมาอย่างไรก็ต้อง
ติดตามตอนต่อไป
 แต่ท่ีแน่ๆกรณขีองภรยิาและ
บตุร “บิก๊ต๊ิก” ส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อความเลื่อมใสศรัทธาใน
เรื่องความโปร่งใสที่มีต่อรัฐบาล 
“บิก๊ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์- 
โอชา
 โดยเฉพาะเรือ่งกฎหมาย 7 ชัว่

แบบคาใจประชาชนท่ีสนใจข่าว 
สารบ้านเมอืง ส่วนเรือ่งข้างล่างจะ
จบอย่างไร โปรดตดิตามตอนต่อ
ไป
 เช่นเดียวกับเรื่องใช้เครื่อง    
บนิกองทพัไปเปิดฝายทดน�า้ เร่ือง
นติบิคุคลหน้าใหม่ทนุจดทะเบยีน
ไม่มากได้งานของหน่วยงานใน
กองทพัภาคที ่ 3 รวมมลูค่าร้อย
กว่าล้านของภริยาและบุตรของ 
“บิก๊ติก๊” พล.อ.ปรชีา จนัทร์-
โอชา ปลดักระทรวงกลาโหม
 ท้ังสองเรื่องถูกยื่นให้หน่วย

โคตร ท่ีภายหลังลดลงมาเหลอื 4 
ชั่วโคตรซึ่งรัฐบาลก�าลังเร่งผลัก
ดันเข้าสู ่การพิจารณาของสภา
นติิบัญญติัแห่งชาติ (สนช.)
 ก่อนหน้าน้ีกระแสข่าวผลกัดนั
กฎหมาย 4 ช่ัวโคตรท�าให้รฐับาล
ได้รบัเสยีงปรบมือเกรยีวกราว ชืน่ 
ชมในความต้ังใจท่ีจะแก้ไขปัญหา
ทุจริตในวงราชการ และแวดวง
การเมือง
 หลกัการเอาผดิของกฎหมาย 
4 ชั่วโคตรคือ ผู้กระท�าผิดเป็น
โคตรท่ี 1 ถ้าเอ้ือประโยชน์ต่อลูก
เป็นโคตรท่ี 2 เอ้ือประโยชน์ต่อพ่อ
แม่เป็นโคตรที ่3 เอ้ือประโยชน์ต่อ
พีน้่องเป็นโคตรท่ี 4
 ใช้อ�านาจหน้าท่ีเอื้อประ 
โยชน์ไปถึงใครคนน้ันต้องได้
รบัโทษด้วย
 ร่างกฎหมายนี้ถูกได้รับ
การยกย่องว่าเป็นกฎหมาย
ปราบโกงทีแ่ท้จรงิ
 แหม่...อยากให้กฎหมายนี้
ออกมาบังคบัใช้เรว็ๆ
 แต่ก็น่าเสียดายที่ตามหลัก
การของกฎหมายจะไม่ใช้บังคับ
ย้อนหลัง จึงจะไม่มีโอกาสได้เห็น
การลงโทษคนทีเ่ซน็เบกิเครือ่งบนิ
หลวงให้เมยีนัง่ไปเปิดงาน คนที่
เซ็นรับลูกเป็นข้าราชการติดยศ
กินเงินเดือน หรือพวกที่ตั้งเมีย 
ตั้งลูก เป็นผู้เชี่ยวชาญประจ�าตัว 
เป็นท่ีปรกึษาช่วยท�างานในสภา
 สังคมไทยอยากเห็นกฎ-
หมายบงัคบัใช้อย่างเสมอภาค
ไม่เลือกโคตร     

‘โคตร’ของใคร?



เหน็ผลชัดเจนเมือ่ “เจ้าหน้าท่ีรฐั” ไม่
ใส่ “เกียร์ว่าง” ใช้อ�านาจเด็ดขาด
ด�าเนนิการกบัทกุคนทกุกลุม่ทีบ่กุรกุที่
ส.ป.ก. ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ 
ซึง่ชาวบ้านและเจ้าหน้าทีใ่นพืน้ทีรู่ด้ว่ีา
ใครกระท�าผิดและท�าอย่างไร?
 โดยเฉพาะนายทุนทั้งใหญ่และ   
เลก็ ผู้มอีทิธพิล นักการเมอืง เจ้าหน้าที่
รฐั คอื “ตัวการส�าคญั” แต่ทีผ่่านมาคน
ถกูจบับกุรุกป่าจะเป็นชาวบ้านท่ียากจน 
แม้แต่เข้าไปหาของป่า แต่ “ตัวการ
ใหญ่” กลับสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ท�า
ประโยชน์สารพัด แถมยังได้รับความ
เกรงอกเกรงใจอกี เพราะสมุหัวกนัโกง!
 อย่างกรณีตระกูล “นกหวีด” 
เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจน ก่อน
หน้านี้ก็ออกมายืนยันว่าไม่เคยท�า
อะไรผิดกฎหมาย เป็น “คนดี” 
ออกมาขับไล่คนโกงบ้านโกงเมือง 
แต่สุดท้ายก็จ�านนด้วยหลักฐาน
โกงบ้านโกงเมือง 
  เหมอืนนายทุนหลายคนทีโ่ชว์หน้า
โชว์ตัวปราบโกง ทั้งที่เป็น “วัวสัน-
หลงัหวะ” โกงภาษ ี บกุรกุป่า แสดง
อ�านาจบาตรใหญ่ข่มขูค่นไปทัว่แผ่นดนิ!
 บรรดา “คนดี” ไม่ว่าพวกที่อุป-
โลกน์ตวัเอง พวกทีม่าจากการอปุถมัภ์ 
ลากตั้ง หรือลากถูกันขึ้นมา จึง “ท�า
อะไรกไ็ม่ผดิ” หรอื ผดิกช่็วยกนัตะแบง
ให้ “ด�าเป็นขาว” ว่าไม่มีเจตนา หรือ
ไม่ใช่คนมักใหญ่ใฝ่สูง!
 “ปราบโกง” จึงไม่ใช่แค่วาท
กรรมเพื่อสร้างภาพ หรือท�าให้ 
“คนโกง” กลายเป็น “คนดี” หรือ
ปกป้อง “คนโกง” ต้องใช้ “มาตร 
ฐานเดียว” คือปราบทุกกลุ่มทุก
ฝ่ายที่โกงอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม! 
 

มาตรฐานเดียว!

ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 17 ฉบับที่ 4415 (940) วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ไปแล้วเกดิปัญหาในภายหลงักยุ่็งยาก เหมอืน
กรณ ี“โฉนดถงุกล้วยแขก” ทีว่ดัสวนแก้ว ถ้า
เจ้าหน้าทีส่�านกังานทีด่นิบางใหญ่แย้งหรอืชะ-
ลอทีจ่ะชีแ้จงต่อศาล แม้ว่าศาลจะมีค�าสัง่ แต่ถ้า
ยงัมข้ีอแย้งอะไรได้ ศาลกจ็ะได้ข้อมลูจากทนาย 
ทนายก็รู้อยู่แล้วว่าโฉนดจะมีการเซ็นทางโน้น
ปั๊บ โฉนดท่ีมีการเซ็นรับรองก็ต้องถือว่าถูก    
ต้อง ไม่ใช่คนมาซือ้คนที ่3 ต้องได้รบัความเสยี
หาย แล้วยังไม่มีใครรับผิดชอบอีก มีแต่รอง
อธบิดกีรมทีด่นิคนก่อนทีบ่อกว่า กรมทีด่นิกผ็ดิ
เหมอืนกนั เพราะเป็นคนออกโฉนด แต่กต้็อง
ให้ศาลส่ัง  
 ถ้าไม่รอบคอบ ศาลก็ได้ข้อมูลมาผิด 
ทัง้ทีก่รมทีด่นิเซ็นให้โฉนดออกมาก็ผิด แต่
ผดิแล้วกบัไม่มกีารเยยีวยาอะไรเลย ปล่อย
ให้ประชาชนรบักรรมไป ท้ังไม่ใช่ประชา 
ชนธรรมดาด้วย แต่เป็นองค์กรการกศุล
  ไอ้ท่ีลืน่เกนิไปนกักไ็ม่ด ี แต่รถตดิขดันีม่นั  
ก็ไม่ไหว แต่ถ้าข้าราชการจะรับใช้ประชาชน
อย่างราบรืน่ลืน่ไหล ผดิยงัไงกว่็ากนัไป จะท�าให้
ระดบัผูบ้รหิารนโยบายจะได้รูว่้าข้าราชการเขาก็
อดึอดั  
 อย่างกรณขีองอาตมา ศาลไม่ต้องรบัผดิชอบ 
กรมท่ีดินรับผิดชอบ ใครจะเสียหายก็เสียไป 
อย่างนีก้ต้็องดดู้วยว่าหากลืน่ไปแล้วเสยีหายก็มี  
ล่ืนไปแล้วสะดวกสบายกเ็ยอะ แต่ล่ืนไปแล้วเสีย
หายกต้็องระมัดระวังกนัหน่อย อย่างการออก
โฉนดลืน่ตามทีศ่าลสัง่ เซน็ช่ือตวัเองกต็ามทีศ่าล
สัง่ แต่พอศาลมีชุดใหม่ก็บอกว่าไม่ได้แล้ว ทีส่ัง่
ไปทีแ่ล้วมันมีคนมาแย้ง กต้็องส่ังเพกิถอนอีก 
อย่างนี้แล้วก็เป็นไม้หลักปักขี้เลน ไม่มีหลัก
เกณฑ์ทีแ่น่ชัด แต่คนเสียหายกย็ากจะได้กลบั
คนืมา  
 ก็ขอฝากไว้ให้ราบรื่น แต่ก็ให้ราบรื่น
เหมอืนกับจราจรไม่ตดิขดั ข้าราชการจะ
เซน็อะไร จะรบัรองอะไรให้ลืน่ตามอกีฝ่าย
หนึง่ทีย่ัว่ยกุต้็องระมดัระวงั เพราะล่ืนไป
แล้วอกีฝ่ายหนึง่เสยีหาย ทัง้ทีม่นัไม่เป็น
ธรรม ท�าอะไรกต้็องให้เป็นบรรทดัฐานท่ี
แน่นอนบ้าง 
 เจรญิพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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ข้าราชการจะเซน็อะไร จะรบัรองอะไร
ให้ลื่นตามอีกฝ่ายหนึ่งที่ยั่วยุก็ต้อง
ระมดัระวงั เพราะลืน่ไปแล้วอกีฝ่าย
หนึง่เสยีหาย ทัง้ทีม่นัไม่เป็นธรรม ท�า
อะไรก็ต้องให้เป็นบรรทัดฐาน

ผลส�ารวจโพลระบุว่า ประชาชนส่วนใหญ่เหน็
ด้วยให้ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหารถตดิ เพราะการ
ไม่มวีนิยัและฝ่าฝืนกฎจราจร ทัง้ยงัสนบัสนนุให้
เพิม่โทษกบัผู้กระท�าผิดมากขึน้ เพราะปัญหารถ
ตดิท�าให้สญูเสียทางเศรษฐกจิและงบประมาณ
แผ่นดนิมากมายแล้ว ยงัท�าให้เสียสุขภาพจิตอกี
ด้วย 
  คนส่วนใหญ่จงึสนบัสนนุให้แก้ปัญหาด้วย
ความเฉยีบขาด เพราะถ้ายงัแก้กนัอย่างทีผ่่าน
มากแ็ก้ไม่ได้ จงึต้องใช้มาตรการทีเ่ดด็ขาดใช้ยา
แรง เพราะการจราจรในกรงุเทพฯอาการหนกั 
รถตดิมากทีส่ดุในโลกไปแล้ว 
 แก้ได้ก็จะท�าให้ประเทศไทยพอจะมีหน้ามี  
ตาขึน้มาได้บ้างว่า ไม่ว่าจะเลวร้ายยงัไงเรากแ็ก้ไข
ได้ อยูท่ีว่่าจะท�ากนัอย่างจริงจงัหรอืไม่เท่านัน้
  เหมอืนการทจุรติคอร์รปัชัน บอกกนัว่า
ประเทศไทยจะเหลืองบประมาณไปพัฒ-
นาบ้านเมืองได้อีกมากมาย หากแก้ปัญหา
ทจุรติคอร์รปัชนัได้ แก้ปัญหาจราจรได้ 
 ลองท�าเรือ่งทจุรติคอร์รปัชนั เรือ่งโกงให้ทนั
สิน้ซาก อย่างเรือ่งความเสียหายการขายข้าวที่
มข่ีาวกระทรวงพาณชิย์ ท่านปลดักระทรวง ท่าน
รฐัมนตร ีโยกโย้กนัไปมากว่าจะยอมเซน็ กต้็อง
มองด้วยว่าท�าอะไรมันก็ต้องไม่ผิดหลักเกณฑ์ 
ผิดกติกา มันต้องท�าให้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง
และรอบคอบด้วย ไม่ใช่ให้เซน็อะไรกเ็ซน็ป๊ับถ้า
เกดิปัญหาอะไรขึน้ล่ะ
 อย่างกรณเีขาพระวหิาร คณุนพดล ปัทมะ 
อดีตรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ 
ท่านแย่ไปเลย คนเชยีร์ คนเร่งเร้ากย็ ุคนทีอ่ยาก
ให้อกีฝ่ายเสยีหาย เสียแต้มกเ็ร่งจดัการ บอกว่า
ถ้าไม่จดัการหรอืท�าแค่นีไ้ม่ได้กล็าออกไปซะ
  การเป็นข้าราชการนีก่ล็�าบาก ถ้าท�าอะไรลง

ไม้หลักปักขี้เลน!
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‘ซจีู’ขึน้เวทสีหประชาชาติ

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
เมื่อ นางออง ซาน ซูจี ได้ขึ้น     
เวทีสหประชาชาติ เป็นตัวแทนให้  
เมียนมาร์ โดยเธอให้ค�าม่ันทีจ่ะส่ง
เสริมสิทธิมนุษยชนในรัฐยะไข่  

รูส้กึอคต ิและการไม่ยอมรับความ
ต่าง”
 อย่างไรกต็าม ผูส้นบัสนนุชาติ
ตะวนัตกบางส่วนท่ีต่อสูเ้พือ่อสิร-
ภาพของซจีู เริม่แสดงความผิดหวงั 
เม่ือซูจี ปฏิเสธที่จะยอมรับชาวโร
ฮงิญา
 ก่อนเดินทางมาร่วมการประ 
ชมุสหประชาชาต ิ ทีน่วิยอร์ก ซจีู 
ได้พบปะหารือกับประธานาธิบดี
บารคั โอบามา ท่ีท�าเนยีบขาว ที่
เห็นชอบจะยกเลิกมาตรการคว�่า
บาตรท่ีเหลอือยู่กบัเมยีนมาร์
 โดยทางสหรฐั ทราบดีว่า ซจูี 
ก�าลังเผชิญต่อแรงกดดันอย่างรุน 
แรงภายในประเทศ ทีช่าวโรฮงิญา
ตกเป็นเป้าของการดถูกูในหมูป่ระ 
ชาชนอย่างกว้างขวาง และไม่ได้
มองว่าเป็นพลเมอืงของประเทศ ซึง่
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข และ
เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่นางซูจีถูก
วจิารณ์มาตลอดว่าค่อนข้างเพกิเฉย
ต่อชาวโรฮงิญา
 นอกเหนือจากเรื่องของชาวโร
ฮงิญาแล้ว เมยีนมาร์ ยงัมปัีญหา
เรือ่งชนกลุม่น้อยอืน่ๆ ล่าสุดมเีหตุ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ทางตะวนัออกเฉยีงใต้ของประ 
เทศ ท�าให้มผีูเ้สยีชวีติอย่างน้อย 
8 ราย และประชาชนอกีหลาย

พนัชีวติต้องย้ายทีอ่ยู่อาศยั ถอื
เป็นการบ่อนท�าลายความพยายาม
ของรฐับาลทีจ่ะสร้างสนัต ิภาพใน
ประเทศ
 การต่อสู ้ปะทุขึ้นในเดือนนี้
ระหว่างกองก�าลงัของรัฐบาล และ
กองก�าลงักะเหรีย่ง DKBA ในรฐั
กะเหรีย่ง ใกล้พรมแดนไทย  
 เหตุปะทะครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วง
ไม่กี่สัปดาห์หลังจากรัฐบาลของ
นางซจู ีจดัการประชมุคร้ังส�าคญัที่
มีเป้าหมายจะยุติการก่อกบฏของ
กลุม่ชาตพินัธุ ์และน�าสันตสิขุมาสู่
ประเทศ 
 เจ้าหน้าทีจ่าก DKBA ระบวุ่า 
ทหารของกลุม่เสยีชีวติ 4 นาย และ
ได้รบับาดเจบ็อีก 5 นาย ในช่วงไม่
กีว่นัน้ี ขณะที ่พ.ต.นาย หม่อง ซอ 
จากกองก�าลังรักษาชายแดนพม่า 
(BGF) ระบวุ่า กองก�าลงัฝ่ายตนถกู
โจมตด้ีวยกบัระเบดิทีฝ่่ายกลุ่มกบฏ
ลอบวางไว้
 “ทหารของกองทัพ และกอง
ก�าลังรักษาชายแดนของเราเสีย
ชวีติ 4 นาย และได้รบับาดเจบ็อกี
ราว 40 นาย จากการต่อสู้ในช่วง
ไม่กีวั่นทีผ่่านมา ทหารของฝ่ายเรา
เสยีชีวติ และได้รบับาดเจ็บเป็นจ�า 
นวนมากตัง้แต่เริม่การต่อสูเ้พราะ
เราให้เวลาชาวบ้านหลบหนีออก
จากพื้นท่ีก่อนท่ีเราจะเริ่มโจมตี
กลบั” พ.ต.นาย หม่อง ซอ กล่าว 
 งานน้ีจงึเป็นปัญหาเดิมๆที่
นางซูจีและรัฐบาลเมียนมาร์
ทราบด ีและจะต้องหาทางแก้-
ไขต่อไป เพ่ือสันติภาพและภาพ
ลกัษณ์ทีด่ขีึน้ของประเทศ
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นางออง ซาน ซูจี ได้ขึ้น
เวทีสหประชาชาติ โดย
ให้ค�ามั่นท่ีจะส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนในรัฐยะไข่ แต่
ผู ้สนับสนุนชาติตะวันตก
บางส่วนที่ต่อสู้เพื่ออิสร-
ภาพของซจู ีผดิหวงั เมือ่ซจูี
ปฏิเสธที่จะยอมรับชาว
โรฮงิญา

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ลี ชี ชิว แห่ง straitstimes.com เสนอมุขเบาๆ เกี่ยวกับสามีชาว
สิงคโปร์ ท�าเป็นเกาะติดสินค้าไอทีใหม่โดยขอไปดูที่ห้างทุกวัน 
แต่ในที่สุดภรรยาก็รู้ความจริงจากข่าวว่าสามีไป ”นวด” 

 

 “เรามุ ่งมั่นท่ีจะท�าให้ความ     
พยายามของเราบรรลุความสา-
มคัคคีวามสงบสขุ และความเจรญิ
รุ่งเรืองในรัฐยะไข่ และอยากจะใช้
โอกาสทีจ่ะขอความเข้าใจ และการ
สนบัสนนุอย่างสร้างสรรค์ของประ 
ชาคมโลก” ซูจี กล่าว
 “เราขอยนืยนัอกีครัง้ต่อความ
เช่ือของเราในหลักพื้นฐานสิทธิ
มนษุยชน ในศกัดิศ์รี และคณุค่า
ของความเป็นมนษุย์ ด้วยการยนื
หยัดต่อต้านกองก�าลังของความ

ข้อมูลภาพ : www.un.org
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เศรษฐกิจ

นายโนรอิาก ิโกโตะ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้า
หน้าท่ีบรหิาร ธนาคารกรุงศร-ี
อยธุยา จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผย 
ว่า กรุงศรีประสบความส�าเร็จใน
การด�าเนินการเข้าซื้อกิจการของ 
หตัถา กกัสกิอร์ ลมิเิตด็ (Hattha 
Kaksekar Limited : HKL) สถาบัน
ไมโครไฟแนนซ์ชั้นน�าในกัมพูชา 
เสรจ็สมบรูณ์แล้วหลงัจากได้รบัการ
อนุมัติจากหน่วยงานที่ก�ากับดูแล
ครบถ้วน ทัง้นี ้HKL ถอืได้ว่าเป็น
สถาบันไมโครไฟแนนซ์ที่มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดบั 4 ของกมัพชูา น�า
เสนอผลติภณัฑ์เงนิฝากและสนิเชือ่ 
โดย ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2559 
HKL มสีนิทรพัย์รวมอยูท่ี่ 517 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือ 18,196 ล้าน
บาท มสีนิเช่ือรวมอยู่ท่ี 394 ล้าน
เหรยีญสหรฐั หรอื 13,867 ล้าน
บาท HKL มกีารเตบิโตของเงนิรบั
ฝากอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ ณ วันที ่30 
มถินุายน 2559 มียอดเงนิรบัฝาก
อยู่ที ่296 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอื 
10,418 ล้านบาท และมเีครอืข่าย
สาขากว่า 153 แห่ง และเอทเีอม็ 
102 เครือ่งทัว่ประเทศ (อตัราแลก
เปลีย่น : 1 เหรยีญสหรฐั เท่ากบั 
35.1950 บาท ณ วนัที ่30 มิ.ย. 59)
 “กรงุศรเีชือ่มัน่ว่า พฒันาการ
ที่ส�าคัญในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อลกูค้าของทัง้ HKL และกรงุศรี 
ด้วยการผสานความเชีย่วชาญและ
เครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมของ 
HKL ในกมัพูชา เข้ากบัความแข็ง 

กรุงศรีฯรุกตลาดกัมพูชา

แกร่งของกรุงศรีในธุรกิจสินเชื่อ  
เพือ่รายย่อยจะท�าให้ท้ังกรงุศร ีและ 
HKL สามารถสร้างโอกาสในการ
เติบโตในกัมพูชาหนึ่งในประเทศ
กลุม่อาเซยีนทีม่อีตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกจิสงู”  
 นอกจากน้ี ด้วยความเชีย่วชาญ
ของกรุงศรีทั้งในธุรกิจสินเชื่อเพื่อ
รายย่อยและไมโครไฟแนนซ์ จะ
ช่วยเสรมิสร้างให้ HKL แข็งแกร่ง
ยิง่ข้ึนด้วยการสนับสนุนในด้านขีด
ความสามารถในการด�าเนินงาน
และทรพัยากร อย่างไรก็ด ี ความ
ส�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรมของกรงุศรี
ในครัง้นีถื้อว่าเป็นความคืบหน้าใน
การขยายธุรกิจไปต่างประเทศและ
เพือ่ก้าวขึน้เป็นสถาบนัการเงนิชัน้
น�าในภูมภิาคอาเซียนต่อไป
 ส�าหรับกรุงศรีและบริษัทใน
เครือ เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทย
ด้านสนิทรพัย์ สนิเชือ่ และเงนิฝาก 
กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิต-   
ซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป 

(MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่
ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งใน
กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระ 
ดับโลก MUFG มีเครือข่ายส�านกั 
งานกว่า 2,000  แห่ง ราว 50 ประ 
เทศทั่วโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการ
ทางการเงนิการธนาคารอย่างครบ
วงจร ทัง้ในด้านสนิเชือ่เพือ่ผูบ้ริโภค 
การลงทุน การบรหิารจดัการกองทนุ 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทาง 
การเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูก 
ค้าบคุคล ลูกค้า SME และลกูค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของ ธนา- 
คารกว่า 681 สาขา เป็นสาขาที่ให้
บริการทางการเงินในรูปแบบปรกติ 
644 สาขาและสาขาทีใ่ห้บรกิารเฉพาะ
สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 37 สาขา และ
ช่องทางการขายกว่า 28,000 แห่ง
ทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียัง
เป็นผู้ออกบตัรเครดติรายใหญ่ โดย
มีจ�านวนบัญชีบัตรเครดิตและสิน
เชื่อเพื่อการผ่อนช�าระ/สินเชื่อส่วน
บคุคลมากกว่า 7.8 ล้านบญัชี

 
In Brief : ย่อความ

โนริอากิ โกโตะ

กรงุศรฯี ประกาศความส�า
เรจ็หลงัเข้าซือ้กจิการ HKL 
สถาบันไมโครไฟแนนซ์
ชัน้น�าในกมัพชูา โดยมสีนิ
ทรพัย์รวมกว่า 1.8 หมืน่
ล้านบาท พร้อมเดนิหน้ารกุ
ตลาดตัง้เป้าสู่สถาบนัการ
เงินชั้นน�าในภูมิภาคอา-
เซยีน

สนับสนุน : ดร.ประทีป ตั้งมติ-
ธรรม ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ศุภาลยั จ�ากดั (มหาชน) ให้
เกียรติร่วมเปิดตัวละครเวที “ลอด
ลายมงักร เดอะมิวสิคัล” และแสดง
ความยินดีกับ คุณถกลเกียรติ       
วีรวรรณ กรรมการผู้จดัการ บรษัิท 
ซีเนริโอ จ�ากัด ทั้งน้ีบมจ.ศุภาลัย 
เป็นผู้สนับสนุนละครเวทีเรื่องยิ่ง
ใหญ่แห่งปี โดยเริ่มเปิดการแสดง 
13 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 21,800.00 บาท

 ขาย 21,900.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,406.00  บาท

 ขาย   21,900.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,332.51  ขาย 1,333.28
ลอนดอน ซื้อ 1,332.51  ขาย 1,333.28

ภาวะหุน้ 22 กนัยายน 2559 

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

 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

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

34.93

39.49

47.035

4.5825

0.35833

25.937

+18.82 1,505.99 
  46,459.72
+29.68 2,150.09 
  35,260.64
+12.80 961.13 
  28,891.78
+3.52 563.83 
  2,742.42

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,632.70 +20.60

2,278.78 +35.93

2,420.95 +33.65

1,780.67 +23.99

2,311.72 +35.65

2,748.48 +20.24

1,194.65 +12.75

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

 4,401.69 

9.47

14,565.86 

31.35

20,724.36 

44.61

3,288.86 

7.08

12,558.51 

27.03

25,351.27 

54.57

1,112.83

2,007.34

-4,626.91
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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

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

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

อยู่แถวแม็คโครบางบอน

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

แม่บ้าน
รับสมัครด่วน

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

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

ขายอาคารพาณิชย

ดำเนินสะดวก 3.5 ชั้น
ริมถนนใหญ สมุทรสงคราม-บางแพ
ทำเลดี กวาง 5 เมตร x 16 เมตร 
พื้นที่ 34.1 และ 34.5 ตร.ว.
พื้นที่ใชสอย 244 ตร.ม. 3 หองน้ำ

สนใจติดตอ คุณอัญรินทร  09-9978-2987

ราคาเพียง 

3.8 ลาน
เทานั้น

ขายที่ดินสวย
ทำเลดี มีหลายแปลง

ติดตอ
เบอรโทร. 09-9978-2987

จ.สมุทรสงคราม
ใกลดอนหอยหลอด

เจาของขายเอง *4 ไร
23 ตร.ว. ต.บางแกว 
ที่หัวมุมถนน 2 ดาน
หางจากพระราม 2

เพียง 2 กม.
*10 ไร 2 งาน 85 ตร.ว.

ต.บางจะเกร็ง
 ติดถนนใหญ 140 เมตร

099978-OM-130916-01
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	 	 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 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)

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

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

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
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กีฬา

เทอร์ร ีมลีุน้ฟิตทันช่วย เชลซ ีในเกมพร-ี
เมยีร์ลีก ทีจ่ะบุกเยอืน อาร์เซนอล ในคนื
วนัเสาร์ทีจ่ะถงึนี ้โดย คอนเต กุนซอื เชล
ซ ีมัน่ใจว่าลกูทมีทุกคนพร้อมลงสนามแล้ว
 ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คู่บิ๊กแมตช์ คืนวัน
เสาร์ท่ีจะถึงนี้ (24 ก.ย.) ทีม “สิงโตน�้าเงิน
คราม” เชลซี มีคิวบุกไปเยือนถิ่นเอมิเรตส์       
สเตเดียม ของทีม “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล ซึ่ง
เกมนี้ ทีมเยือนอาจจะได้ จอห์น เทอร์รี นัก
เตะตั๋วเก๋าของทีมลงเล่น หลังจากเจ็บข้อเท้า
 เทอร์รี เจ็บข้อเท้าตั้งแต่เกมที่เสมอกับ          
สวอนซี เมื่อ 8 วันก่อน และไม่ได้ลงเล่นใน
เกมพรีเมียร์ลีก นัดล่าสุดที่แพ้ “หงส์แดง” 
ลิเวอร์พูล 1-2 รวมถึงเกม อีเอฟแอล ที่ชนะ 
เลสเตอร์ ซิตี 4-2 ในช่วงต่อเวลาเมื่อคืน      
วันอังคารท่ีผ่านมาด้วย โดยล่าสุด เทอร์รี 
สามารถซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ และน่าจะ
กลับมาลงเล่นได้ในเกมนี้ 
 “จอห์น เริม่ฟ้ืนตวัแล้วครบั ซึง่เราคงต้องดู
อาการเขาอกีท ี ต้องนบัว่าสปัดาห์น้ีเราเจอเกม
ส�าคญั 2 เกมตดิต่อกนัเลย นอกจากเกมกบั เลส
เตอร์ ทีผ่่านมาแล้ว เรายงัต้องเจอกับ อาร์เซนอล
อกี ซึง่ อาร์เซนอล เป็นทมีทีแ่ข็งแกร่ง พวกเขา
เองสูเ้พือ่จะคว้าแชมป์ เกมนีจ้งึเป็นเกมส�าคญั
มากครบั ซึง่เราพร้อมจะเจอพวกเขาแล้ว” อนั
โตนโิอ คอนเต กนุซอืเชลซีกล่าว
  คอนเต กล่าวต่ออีกว่าเขาผิดหวังที่เกม
พรเีมยีร์ลกีนดัล่าสุดทีแ่พ้ ลเิวอร์พลู เพราะเรา
เสียไปถึง 2 ประตู และนั่นเป็นการแพ้นัดแรก
ในฤดกูาลนี ้ซึง่เขาเชือ่ว่าในเกมกบั อาร์เซนอล 
ลูกทีมของเขาจะท�าได้ดีขึ้น
 ส�าหรับสถานการณ์ในตอนนี้ อาร์เซนอล 
และ เชลซี มี 10 คะแนน จาก 4 นัดเท่ากัน 
แต่อาร์เซนอล มีประตูได้เสียดีกว่า เลยอยู่
อันดับ 4 ส่วน เชลซี อยู่อันดับ 5

 โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ช่วงสุดสัป-
ดาห์นี้ทุกคู่
 เสาร์ 24 ก.ย.: แมนฯยูฯ-เลสเตอร์ ซิตี, 
บอร์นสมัธ-เอฟเวอร์ตัน, ลิเวอร์พูล-ฮัลล์ ซิตี, 
มิดเดิลสเบรอ-ทอตแนม ฮอตสเปอร์, สโตก    
ซิตี-เวสต์บรอมวิช อัลเบียน, ซันเดอร์แลนด์-
คริสตัล พาเลช, สวอนซี-แมนฯซิตี และ อาร์ 
เซนอล-เชลซี
 อาทิตย์ 25 ก.ย.: เวสต์แฮม ยูไนเต็ด-
เซาแธมป์ตัน 

โลกกีฬา

จอห์น เทอร์รี ลงซ้อมได้แล้ว มีลุ้นลงเล่นใน
เกมพรีเมียร์ลีก เจอ อาร์เซนอล คืนวันเสาร์นี้

‘เทอร์รี’ลุ้นฟิตบู๊‘ปืนใหญ่’

‘ผแีดง’พบ‘เรอืใบ’

‘แซมบ้า’พ่ายจดุโทษ

‘เมย์’ผงาดตดัเชือก

‘บัวขาว’ชกมวยไทย

“แซมบ้า” บราซิล พลาดท่ากระเด็นตก
รอบ 8 ทมีสดุท้ายในศกึฟตุซอลชงิแชมป์โลก 
เมือ่เช้าวันพฤหสับด ีโดยแพ้ต่อ อหิร่าน จาก
การดวลจดุโทษ 3-2 หลงัในเวลาปรกตเิสมอ
กนั 4-4 ส่วนอีก 2 คู ่สเปน ชนะ คาซคัสถาน 
5-2 และ โปรตเุกส ชนะ คอสตาริกา 4-0 
ส่วนในคนืวันเสาร์และคนืวนัอาทติย์ จะเป็น 
การแข่งขนัรอบก่อนรองชนะเลศิ  

“ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ มี
คิวต้องเจอกับทีมคู่รักคู่แค้นอย่าง “เรือใบสี
ฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซติ ีในศึกอเีอฟแอล คัพ 
รอบ 16 ทมีสดุท้าย ซึง่จะแข่งขนัในคนืวนัที่ 
24 ต.ค. ทีจ่ะถงึนี ้ขณะที ่“หงส์แดง” ลเิวอร์พลู 
ต้องโคจรมาเจอกบั “ไก่เดือยทอง” ทอตแนม 
ฮอตสเปอร์ ด้าน “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล จะ
ต้องพบกบั เรดดงิ และเชลซ ีเจอ เวสต์แฮม

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ เอาชนะ มิตานิ       
มนิาซึ ของญีปุ่่น 2 เกมรวด ด้วยสกอร์ 21-11, 
21-10 เมือ่เช้าวันพฤหสับดีท่ีผ่านมา เข้ารอบ
รองชนะเลิศ ศึกแบดมินตัน เจแปน โอเพน 
2016 ประเภทหญิงเดี่ยว แข่งขันที่ญี่ปุ่น ได้
ส�าเรจ็ ขณะทีป่ระเภทชายเดีย่ว โฆษิต เพชร
ประดบั พลกิเอาชนะ เทยีน เจนิ เซยีะ จาก
ไต้หวัน 2-1 เกม 13-21, 21-15 และ 21-17

บวัขาว บญัชาเมฆ มคีวิพบกบั ซาวาเดอร์ ดี
แลนด์ นกัชกชาวฝร่ังเศส ในศกึ คนุหลุน ไฟต์ 
วนัเสาร์ทีจ่ะถงึนี ้โดยจะเปลีย่นเป็น กตกิามวย 
ไทยเต็มรปูแบบ 3 ยก จากเดิมทีเ่ป็น กติกา
คกิบ็อกซิง่ (ไม่มศีอก) เดมิทไีฟต์นีจ้ะเป็นการ
พบกนัระหว่าง บวัขาว กบั อีห้ลงไต่ซอื อย่างไร
กต็าม ถูกเลือ่นเป็นวนัท่ี 5 พ.ย.นี ้แทน แต่ 
บวัขาว จะขึน้สงัเวียนกบั ดีแลนด์ 

นกักฬีาพาราลิมปิกถงึไทยแล้ว
 นักกีฬาพาราลิมปิกของไทย เดินทางถึง
ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู เม่ือเช้าวันพฤหัสบดี
ทีผ่่านมา โดยในการแข่งขนัพาราลมิปิกท่ีผ่าน
มา นักกีฬาไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า 6 
เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญ
ทองแดง ได้อันดับที่ 23 
        ทั้งนี้ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด 

ในฐานะผู้สนับสนุนหลักทัพนักกีฬาคนพิการ
ทีมชาติไทย ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับและฉลอง
ความส�าเรจ็ให้กบัทพันกักฬีาพาราลิมปิกเกมส์ 
2016 ที่หอประชุมใหญ่ บุญรอดบริวเวอรี่ ตั้ง 
แต่เวลา 18.00 น. ส่วนเรือ่งแห่นกักฬีาพารา-
ลมิปิกตอนนีย้งัไม่มกี�าหนดการทีแ่น่นอนจาก
ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ข้อมูลภาพ : Getty Images 
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บันเทิง

โลกบันเทิง

เปิดกล้อง‘Jumanji’

ไม่อยากให้‘พิตต์’หย่า

‘โรสแมร’ีเผยจติใจดขีึน้

ยอดววิตวัอย่างถงึล้าน

US Weekly สือ่ของสหรฐั ตข่ีาวว่า เจนนิ-
เฟอร์ อนสิตัน อดีตภรรยาของ แบรด พติต์ 
ว่าเธอพดูกรณพีติต์หย่าขาดจาก แองเจลนิา 
โจล ีว่าใจจรงิไม่ได้อยากให้ทัง้คูห่ย่ากนัเพราะ
ตอนนี้ อนิสตัน ก็มีความสุขดีอยู่แล้ว และ
อยากให้ทั้งคู่มีความสุขด้วย แต่ส่วนหนึ่ง            
อนสิตนั กรู้็สกึว่าเป็นเร่ืองของกรรมตามสนอง 
ที ่พติต์ เคยทิง้เธอไป และไปแต่งงานกบั โจลี 

Jumanji ภาคใหม่เปิดกล้องอย่างเป็นทาง  
การเรยีบร้อยแล้ว โดยเริม่ต้นขึน้ทีฮ่าวาย สหรฐั-
อเมริกา โดยนอกจาก “เดอะ รอ็ก” ดเวย์น 
จอห์นสัน แล้วหนังยังมี แจก็ แบลค็, เควนิ 
ฮาร์ท และ เคเรน กิลเลน ทีร่่วมแสดงด้วย 
ส�าหรับเร่ืองราวในภาคน้ี จะมีเน้ือหาเชือ่มโยง
กบั Jumanji ฉบบัปี 1995 โดยภาคนีม้กี�า-
หนดจะลงโรงฉายในวันที ่28 ก.ค. 2017

โรสแมร ีคาฮนัดิง เจ้าของเพลงฮติ “ให้ท�า
อย่างไร” เปิดเผยเมือ่วนัพฤหสับดว่ีาตอนนี้
สภาพจิตใจดีขึ้น หลังเพิ่งสูญเสียบิดาชาว
ฟิลปิปินส์ไปเม่ือวันที ่ 18 ก.ย. ตอนนี ้ก�าลัง   
มคีอนเสร์ิต เฟรนด์ ฟอร์ เฟรนด์ และจะน�า
เงนิไปท�าบญุ ยอมรบัชวีติล�าบาก เป็นหนี ้รพ. 
กว่าแสนบาทและต้องเลีย้งลกู แต่ยงัดใีจทีเ่ริม่
มคีนติดต่องาน และตนจะขายเครปต่อไป

เพยีงปล่อยตวัอย่าง “Club Friday The Series 
8 ตอน รักแท้หรือแค่...รักสนุก” แค่ 2 วนั ยอด
วิวพุ่งสูงถึง 1 ล้านวิว เพราะความแซ่บของ
นางเอก กิบ๊ซี-่วนดิา ประกบคูค่รัง้แรก พระ 
เอกหนุม่มาดเซอร์ เป้-อารกัษ์ แฟนๆ กใ็ห้
ความสนใจล้นหลาม ส่วนเร่ืองราวจะแซ่บแค่
ไหน ห้ามพลาดตอนแรกคนืวนัเสาร์ที ่1 ตลุา-
คมน้ี ทางช่อง GMM 25 สองทุม่

เร่ิมแล้วเทศกาลSRIFF

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเส้นทางสายไหม 
หรอื Silk Road International Film Fes-
tival (SRIFF) ครัง้ท่ี 3 เริม่ต้นขึน้แล้วในซี
อาน เมอืงโบราณของจนี ระหว่างวนัที ่19-23 
ก.ย. โดยเทศกาลภาพยนตร์นีจ้ะน�าเสนอเสน่ห์
ของประเทศต่างๆบนเส้นทางสายไหม และท�า
หน้าทีเ่ป็นสะพานเพ่ือส่งเสรมิการรวมตวัและ
การพฒันาระหว่างวัฒนธรรมอนัหลากหลาย
 เทศกาล SRIFF ประจ�าปีน้ีจัดขึ้นภายใต้
แนวคดิ “Film in Development, Culture with 
Diversity” โดยภายในงานจะประกอบไปด้วย 
กจิกรรมหลากหลาย ได้แก่ การประกวดภาพ-
ยนตร์ การฉายภาพยนตร์ การประชุมด้าน
ภาพยนตร์ ตลาดภาพยนตร์ การแสดงวฒัน-
ธรรม และอกีมากมาย งานนีด้งึดดูภาพยนตร์ 
676 เรื่อง จาก 35 ประเทศ อาทิ จีน รัสเซีย 

ญีปุ่่น เยอรมน ีและเกาหลีใต้ ให้ส่งผลงานเข้า
ชงิรางวลัในสาขาต่างๆ ได้แก่ ภาพยนตร์ยอด
เยีย่ม ภาพยนตร์สารคดยีอดเยีย่ม ภาพยนตร์
แอนิเมชันยอดเยี่ยม นักแสดงชายยอดเยี่ยม 
นักแสดงหญิงยอดเยี่ยม และรางวัลอื่นๆอีก
มากมาย
 SRIFF จดัขึน้ครัง้แรกในปี 2557 โดยเน้น
จัดแสดงภาพยนตร์จากประเทศตามแนวเส้น
ทางสายไหมเป็นหลกั และจดัสลบักนัระหว่าง
เมอืงซอีาน และเมอืงฝโูจว ซึง่เป็นเมอืงต้นทาง
ของโครงการ “Belt and Road Initiative”    
เทศกาลภาพยนตร์นี้เป็นที่รู ้จักดีในฐานะที่
เป็นเวทีส�าหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ภาพยนตร์ของประเทศต่างๆตลอดเส้นทาง
สายไหม โดยเทศกาล SRIFF ประจ�าปีนี้ นับ
เป็นครั้งที่ 3 แล้ว 

‘ลกูแก้ว’ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
คนเสยีงดมีีฝันต้องไม่พลาด รายการ “Dream 
Song ร้องสร้างฝัน” ทางช่อง 8 รายการ
ที่การันตีได้ว่า เสียงดี...สร้างฝันได้ ยกทัพ
ความสนุกโดยพิธีกรแนวหน้าของเมืองไทย 
“ตั๊ก มยุรา เศวตศิลา” ควงคู่มากับหนุ่มตี๋
สุดเริงร่า “ไก่ สมพล ปิยะพงศ์สิริ” มา
พร้อมคณะกรรมการที่ร่วมผลักดันให้ฝันเป็น
จริง น�าทีมโดย กุ้ง สุธิราช, ปู แบล็คเฮด, 
ผดัไท ดใีจ, ซาน ินภิาภรณ์ และ ป๋ัง ประ- 
กาศิต
 ความดุเดือดเผ็ดมันระอุขึ้น เมื่อผู ้เข ้า
แข่งขันที่มาสานฝันล้วนเป็นคนเสียงดี มี
เอกลักษณ์ไม่แพ้กันเลย ไม่ว่าจะเป็น น้อง   
ณิชา หนูน้อยตัวจิ๋ว แต่ใจไม่จิ๋วเหมือนตัว ได้
หยิบความมั่นใจมาฟาดฟันหวังเอาฝันกลับ

บ้านด้วยบทเพลง เหตผุลของคนจะไป ด้วย
ลีลาโชว์ท่ีชวนให้กรรมการ โดยเฉพาะ ปู 
แบล็คเฮด เห็นแล้วก็อดเอ็นดูไม่ได้ ต่อด้วย
ผู้เข้าแข่งขันสาวสวยเสียงหวาน ลูกแก้ว ดี-
กรีทายาทศิลปินช่ือดัง อิทธิ พลางกูร มา
พิสูจน์ตัวเองให้รู ้ว่า ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น  
จรงิๆ มาฝ่ังชายหนุม่กนับ้าง คนนีไ้ม่พดูถึงคง
ไม่ได้ เพราะเอาใจเหล่ากรรมการได้อยู่หมัด 
ปาร์ค หนุ่มเจ้าเสน่ห์ ที่ทั้งโชว์ร้อง และโชว์
เล่นกีตาร์ด้วย บอกเลยว่ามาถูกทางสุดๆ 
เพราะทัง้สาวน้อย ซาน ิและสาวใหญ่ ผดัไท 
ดใีจ กต็กหลุมพราง แต่ใครบ้างทีจ่ะชนะใจจน
กรรมการยอมเทคะแนนให้ ตดิตาม วนัจนัทร์
ที ่26-วนัพฤหสับดทีี ่29 กันยายนนี ้เวลา 
19.05 น. 
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

เป็นประธานในพธิปีระกาศผลและ
มอบรางวัลสุดยอด SMEs แห่ง  
ชาต ิครัง้ที ่8 ทีส่โมสรทหารบก O 
10.00 น. สมร เทิดธรรมพบูิล 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ไปรษ- 
ณีย์ไทย จ�ากัด (ปณท) แถลงข่าว 
เปิดบรกิาร “Same Day Post” ที่
อาคารบรหิาร ปณท O 12.30 น. 
ท่านผูห้ญงิจรงุจติต์ ทขีะระ เป็น
ประธานในพธิ ีเปิดนทิรรศการ ลกู

วกิรม พระบรมราชชนก ทีร่พ.ศริ-ิ
ราช O 09.00 น. กรรณิการ์ 
แสงทอง อธบิด ีกรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ เป็นประธานเปิดการ
สมัมนารวมพลงัภาคีเครอืข่าย คุม้ 
ครองสทิธ ิ สร้างวถิชีวีติแห่งความ
เป็นธรรม ทีห้่องวายภุกัษ์ 2 โรงแรม
เซน็ทราศนูย์ราชการและคอนเวน 
ชนัเซน็เตอร์ O 09.30 น. สมคดิ 
จาตศุรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตรี 

O 08.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ์ 
วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย-
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประ 
ธาน ปฏิญาณตนเบ้ืองหน้าสม-  
เด็จพระมหติลาธเิบศร อดลุยเดช

หม่อน หนอนไหม เฉลิมพระเกยีรติ
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ-
นนีาถ ทีอ่าคารนทิรรศน์รัตนโก-   
สนิทร์ O 18.00 น. กมลสทุธิ์ 
ทพัพะรงัส ีร่วมกับ วราวธุ เลาห-
พงศ์ชนะ, อภชิาติ ลีนตุพงษ์, เฉลมิ-
ชยั มหากจิศริ,ิ สราลญั วชัรพล จดั
งานกาล่าดินเนอร์ฉลองเปิดร้าน 
Maison de la Truffe ทีเ่มซอง เดอ 
ลา ทรฟู ทองหล่อ ซอย 9

รปูแบบ ภายใต้แนวคดิ “ทีส่ดุเทค 
นิควิธีการด้านเคร่ืองมือทางห้อง
ปฏบัิตกิารฯ แห่งอาเซยีน” 
 ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีกล่าวว่า กระทรวงวทิ-
ยาศาสตร์จดังาน ไทยแลนด์ แลบ็ 
อินเตอร์เนช่ันแนล 2016 ซึ่งถือ
เป็นงานแสดงสินค้าและการประ 
ชมุนานาชาตเิกีย่วกบัเครือ่งมอืใน
ห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีที่
ใหญ่ทีส่ดุในอาเซยีน สอดคล้องกบั
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับ
เคลือ่นประเทศด้วยนวตักรรมทีม่ี
วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยเีป็น

สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีร่วมกบั บริษทั วเีอน็ยู 
เอก็ซิบชิัน่ส์ เอเชยี แปซิฟิค จ�ากดั 
จัดงาน ไทยแลนด์ แลบ็ อนิเตอร์
เนชัน่แนล 2016 
 น�าเสนอเทคโนโลยแีละเครือ่ง
มือและบริการส�าหรับห้องปฏิบัติ
การทางวิทยาศาสตร์ พร้อมเป็น
เวทแีลกเปลีย่นความรู้และเทคโน-
โลย ีด้านเคร่ืองมอืวิเคราะห์ เคม-ี
ภณัฑ์ ความปลอดภยัในห้องปฏ-ิ
บติัการ ตลอดจน เพือ่ส่งเสรมิการ
ลงทุนด้านเครื่องมือเพื่อปรับปรุง
งานวิเคราะห์ตรวจสอบ วิจัยและ
พฒันา ส�าหรับห้องปฏิบตักิารทกุ

ไทยแลนด์ แลบ็ อินเตอร์เนชัน่แนล 2016 

เครือ่งมอืส�าคญั ในการต่อยอดงาน
วจิยัไปสูอ่ตุสาหกรรม บนพืน้ฐาน
ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน มหาวิทยาลัย 
ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือ
จากต่างประเทศ
 นายธรียทุธ์ ลลีาขจรกจิ ผู้
อ�านวยการสายงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีบรษิทั วเีอ็นย ูเอ็ก
ซบิชิัน่ เอเชยี แปซฟิิค จ�ากดั ท่ีมอง
ว่า การเพิม่การลงทนุด้านการวิจัย
และพัฒนาจะส่งผลต่อการเติบโต
และการพฒันาอตุสาหกรรมเครือ่ง
มือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายรวมถึงเครื่องมือเเล็บด้วย   

ซ่ึงจะสะท้อนประเทศไทยให้กลาย
เป็นตลาดส�าคัญของการลงทุน
เครือ่งมือและงานวิจัยเเห่งใหม่ของ
เอเชีย ตลอดจนเป็นการตระหนกั
ถงึการสร้างมาตรฐานและคณุภาพ
ในภาคการผลติ ภาคอตุสาหกรรม 
ท�าให้การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย
และให้ผลท่ีน่าเชือ่ถอืได้อย่างรวด 
เร็ว เป็นสิ่งที่จ�าเป็นและต้องการ
มากย่ิงขึน้
 นอกจากน้ีความต้องการและ
การจ�าเป็นด้านการเเพทย์ อนามยั
และสาธารณสขุ ส่งผลและจ�าเป็น
ต้องมีการสร้างเสริมการลงทุน
เครือ่งมอืเเลบ็ด้านนีม้ากขึน้ ขณะ
เดียวกันการต่อยอดการพัฒนาสู่
อตุสากรรมใหม่ อาท ิอตุสาหกรรม
ชวีวทิยาศาสตร์ จะมกีารขบัเคลือ่น
และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศและภูมิภาคในรูปแบบ
ใหม่ด้วย
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ม.ร.ว.รุจยารักษ์ อาภากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟ็อกซ์ 
เนท็เวร์ิคส์ กรุป๊ (ประเทศไทย) จ�ากดั จดังาน “FOX Thai-The Voice 
U.S. Exclusive Premiere” เปิดตวัรายการ “The Voice U.S. Season 
11” ทางช่อง “FOX Thai” 

ครสิเตยีน โอลอฟสนั กรรมการผูจั้ดการ ศนูย์การค้าเมกาบางนา แถลง
ข่าว “เมการัน อินเตอร์เนชั่นแนล ฮาล์ฟ มาราธอน 2016” เพื่อระดม
ทนุมอบให้มลูนธิริามาธบิดใีนพระราชปูถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา 

อิทธิ ทองแตง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสเครือ รพ.พญาไท-
เปาโล เปิดตัว “นวัตกรรมการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบ 360 
องศา” พร้อมน�าชมเครื่อง “ไบ-เพลน ดีเอสเอ” เครื่องเอ็กซเรย์แบบ 
2 ระนาบ พร้อมระบบสร้างภาพอวัยวะเสมือนจริงแบบ 3 มิติรุ่นล่าสุด 

อ่อนอุษา ล�าเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย พร้อม
ด้วย ปารเมศร์ รัชไชยบุญ, สาธิตจันทร์ ทวีวัฒน์ และ ชัยประนิน         
วิสุทธิพล ร่วมเปิดตัว Adman Awards & Symposium 2016 พร้อม
เสวนาหัวข้อ “เทคโนโลยีเปลี่ยน… โฆษณาเปลี่ยน?” 

นิคม ไวยรัชพานิช อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 
จัดงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Wu Baocai รองประธาน China Economic 
Cooperation Center ในโอกาสน�าคณะนกัลงทนุและผูแ้ทนการค้าแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยือนประเทศไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม กรรมการผู้จัดการ 
อมาธารา เวลเนส รีสอร์ท จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านบรกิารท่องเท่ียวเพือ่สขุภาพ กบับรษิทั โรงพยาบาลกรงุเทพ ภเูกต็ 
จ�ากัด และ บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ผู้
แทนกลุ่ม ปตท. กล่าววิสัยทัศน์และอุดมการณ์ในเวทีการประชุม 
“โครงการผู้น�าเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน (CONNEXT ED)” 
ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์

กิตติพงษ์ เตรัตนชัย นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน จัดงานเลี้ยง
แสดงความยินดีให้แก่ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ในโอกาสได้รับโปรด
เกล้าฯ เป็นผบ.ทบ. โดยม ีไกรสร จนัสริิ, ประจักษ์ ต้ังคารวคณุ ประธาน
ที่ปรึกษากลุ่มบริษัททีโอเอ, พลเอกราชรักษ์ เรียนพืชน์ ร่วมงาน
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ชนานุช วิชิตชลชัย ผู้จัดการทั่วไป แผนกการตลาดและการขาย บริษัท 
แมนดอมคอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ�ากดั จดังาน “Bifesta Foaming 
Whip : FoamtasticFun” เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก
ญี่ปุ่น บิเฟสต้า โฟมมิ่ง วิป ที่ชั้น G อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์สาทร 

อรุชา บัญชรนันทชัย  ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี 
และ อริสรา ศรีพลลา ผู้จัดการร้านคาเฟ่ แคนทารี ปราจีนบุรี ให้การ
ต้อนรับ จ๊อบ-นิธิ สมุทรโคจร และ โกสินทร์ ราชกรม ในโอกาสเดิน
ทางมาถ่ายท�ารายการสมุดโคจร On the way ช่อง 3 SD (28) 

ไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อ�านวยการส�านักงานออกแบบส�านักการโยธา กทม. 
และ ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพฯ ร่วมเป็น
เกียรติเปิดงานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สรุปผล) 
โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา ครั้งที่ 3
 

วัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Legal and Control 
Officer ธนาคารไทยพาณชิย์ ร่วมกับ สมพงษ์ เหมวิมล อธิบดผู้ีพพิากษา
ศาลแรงงานกลาง ลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ เพือ่
น�าไปสู่การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน 

ทรงพล สงวนจิตร น�า คณิตศร์ คงทอง ผู้สอบอัยการปี 59 ได้อันดับ 
1 พร้อมเพื่อนๆอัยการในรุ่น เข้าเยี่ยม ไพรัช วรปาณิ กรรมการอัยการ 
เพื่อขอแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยได้รับค�าแนะน�าให้ยึดมั่นใน
กรอบแห่งคุณธรรม-จริยธรรมเป็นสรณะ 

ปิยะดา ศรีสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป 
(2008) จ�ากัด มอบทุนการศึกษา จ�านวน 135,000 บาท แก่ทีม The 
Panthers ทีค่ว้ารางวัลชนะเลศิในการแข่งขนั ASIA CHEERLEADING 
INVITATIONAL CHAMPIONSHIPS 2016  

ธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง 
น�าคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดหลักสี่ เปิดโลกการเรียนรู้ให้กับ
เยาวชน ท�ากิจกรรมการเรยีนรูน้อกห้องเรียนผ่านการศกึษาชวีติสตัว์น�า้ 
ที่ซีไลฟ์ บางกอก โอเชี่ยนเวิลด์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

อศัวนิ เตชะเจรญิวกิลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บจก.เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ให้การต้อนรบั และมอบบตัรสมาชกิ ร้านค้าสวัสดกิาร 
ร.21 รอ. แด่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจนิดา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
และ พล.อ.อดุมเดช สตีบุตร รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงกลาโหม


