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เลือกไม่เลือก..ก็ได้เรา

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ยิ่งใช้ “อ�ำนำจพิเศษ” ยิ่งมีข้อครหา 
“ลูกอีช่ำงถำม” ก็ถามต่อไป 
“ลูกอีช่ำงฟ้อง” ก็ฟ้องต่อไป 
“ทั่นผู้น�ำ” ก็หงุดหงิดต่อไป 
“สุธำชัย ยิ้มประเสริฐ-สมศักดิ์ ไม้พรต” 
ช�าแหละ “พ.ร.ก.แรงงำนต่ำงด้ำว” 
ความไร้เดียงสาการใช้ “มำตรำ 44” 
“โสภณ พรโชคชัย” ประเมินราคาที่ดิน “หอชมเมือง” 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” อนาถใจกับ “เสือตัวที่ 5” 
“วิษณุ บุญมำรัตน์” ชี้ “ลุงตู่” อยู่ยาว 8 ปี 

สวนยางกับลุงตู่

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ฉุก(ละหุก)คิด 3

เศรษฐกิจ 4

เศรษฐกิจ 5

ต่างประเทศ 6

ชูชก4.0!

กพท.ลุ้นปลด
“ธงแดง”การบิน

“เลนเดิล”ชี้
เมอร์เรย์ดีวันดีคืน 

ควํ่าบาตร
“โสมแดง”ไร้ผล

ปัญหาราคายางพาราตกต�่าวน
กลบัมาสร้างความหนกัใจให้รฐั 
บาลทหารอีกครั้ง เมื่อแกนน�า
ชาวสวนยางภาคใต้ประกาศจะ
ไม่ยอมทน หากรัฐบาลไม่ยื่น
มือเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมแจ้ง

เตือนรัฐบาลว่าหากมีคนน�า
เรื่องนี้ไปผสมโรงกับการเมือง
เพือ่เคลือ่นไหวกจ็ะเป็นอนัตราย
ต่อรัฐบาลถึงขั้นทลายห้างอ�า 
นาจของรฐับาลได้ เมือ่ชาวสวน
ยางที่ถูกมองว่าเป็นพันธมิตร
กบัรฐับาลทหารออกมาส่งเสียง
เตอืนอย่างนี ้ท�าให้น่าสนใจและ
ติดตามว่านิทานเรื่องชาวสวน
ยางกบัลงุตูจ่ะมตีอนจบอย่างไร

 ปีที่ 18 ฉบับที่ 4619 (1144) วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

นั่งทับอ�ำนำจมำแล้วสำมปีกว่ำ 
แต่ปัญหำยังวนอยู่เหมือนเดิม

ไม่ต่ำงจำกพำยเรือในอ่ำง

สวนยางกบัลงุตู่
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จะแก้ปัญหาอย่างยัง่ยนื
 แต่วันนี้ชาวสวนยางก็ยัง
ต้องออกมาเรียกร้องขอความ
เหน็ใจจากรฐับาล
 นายสนุทร รกัษ์รงค์ เลขาธ-ิ
การสภาเครอืข่ายเกษตรกรชาวสวน
ยางแห่งประเทศไทย(สคยท.) และ
นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 
16 จงัหวดัภาคใต้ ระบวุ่าปัญหารา 
คายางพาราตกต�า่ไม่ได้อยูท่ีผ่ลผลติ
มากกว่าความต้องการอย่างเดียว
เพราะทีผ่่านมาผลผลติยางของไทย
ลดลงอย่างต่อเนือ่ง เพราะเกษตรกร
หนัไปปลกูอย่างอืน่แทน ในขณะที่
ความต้องการใช้ยางในโลกไม่ได้ลด
ลง ปัญหาจงึน่าจะอยูท่ีฝี่มอืของผู้รบั
ผดิชอบ
 “ผมจะบอกให้นะครบัชาวสวน
ยางในภาคใต้ ทีเ่คยเป็นมติรกบัท่าน 
วนันีท่้านก�าลงัจะผลกัมติรให้ไปเป็น
ศตัร ูนีข่นาดศตัรตูวัจรงิของรฐับาล
ยงัมดุอยูใ่นรนูะครบั ถ้าเขาโผล่ออก
มาผสมโรงเมือ่ไหร่ ระวงันะครบัจาก
พระเอกจะกลายเป็นผูร้้าย จากผูคื้น
ความสขุจะกลายเป็นผูท้�าลายความ
สขุของประชาชนเสยีเอง จากทหาร
ปฏริปูจะกลายเป็นทรราช ผมจะพดู
ตรงๆ อย่างนีเ้ป็นครัง้สดุท้าย เพราะ
หลงัจากนีเ้กษตรกรชาวสวนยางจะ
ไม่ทนอกีต่อไป ถ้าท่านจะโกรธหรอื
ไม่พอใจ เพราะมนัไม่หวานและไม่
ระรืน่ห ู กเ็อาเท่าทีท่่านสบายใจนะ
ครบั เพราะเสยีงคนจนท่านไม่เคย
ได้ยนิอยูแ่ล้ว”
 สุดท้ายเรื่องราคายางพา-  
ราที่ถูกใช้ผูกโยงกับการเมือง  
มาตลอดในช่วงหลงั นทิานเร่ือง
ชาวสวนยางกบัลงุตูจ่ะจบอย่าง 
ไรช่างน่าตดิตาม

ปัญหาราคายางพาราตกต�า่ชาวสวน
ยางออกมาเรียกร้องขอความช่วย
เหลอืจากรฐับาลวนกลบัมาอกีครัง้
เหมือนเป็นเทศกาลประจ�าปี
 ทั้งที่รัฐบาลประกาศว่าจะ
แก้ปัญหาอย่างยัง่ยนื แก้ปัญหา
อย่างถาวร แต่นัง่ทบัอ�านาจมา
แล้วสามปีกว่า แต่ปัญหายงัวน
อยู่เหมือนเดิมไม่ต่างจากพาย
เรอืในอ่างหาทางออกไม่เจอ
 เวลาที่เกิดปัญหาราคาพืชผล
ทางการเกษตรตกต�่าว่าไม่ว่าชนิด
ไหนถ้าพดูตามหลกัวชิาการใช้เข้าใจ
ง่ายๆคอืผลผลติมากกว่าความต้อง 
การของตลาด การท�าอาชพีเกษตร-
กรจงึต้องเสีย่งวดัดวงทกุปี ต้องลุน้
ว่าผลผลิตจะเสียหายหรือไม่ เก็บ
เกีย่วมาแล้วจะขายได้ราคาหรอืไม่
 แม้จะมคี�าอธบิายด้วยหลกัวชิา 
การง่ายๆ แต่ผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ
กจ็�าเป็นต้องมฝีีมอืในการแก้ไขปัญ 
หาด้วยส่วนหนึง่ ซึง่การแก้ปัญหาที่
ใช้กนัประจ�าในช่วงท่ีผ่านมาคอืการ
แทรกแซงราคา โดยเฉพาะการใช้งบ
ประมาณซือ้สนิค่าท่ีล้นตลาดมาเกบ็
ในโกงดงัรฐัเพือ่ดงึให้ราคาในตลาด
สงูขึน้เพราะผลผลติในตลาดน้อยลง
 แก้ด้วยวธินีีร้ฐัมแีต่เข้าเนือ้เพราะ
ต้องรับซื้อราคาสูงแต่เวลาประมูล

ขายได้ราคาต�า่ และเมือ่เกดิกรณเีอา 
ผดิ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร อดตี
นายกรัฐมนตรีในโครงการจ�าน�า
ข้าวทั้งทางแพ่งและอาญาเรียกค่า
เสียหายเป็นเงินจ�านวนมากท�าให้
การแทรกแซงราคาด้วยวธิกีารต่างๆ
ท�าได้ยากขึ้นเพราะกลัวมีความผิด
เหมอืนอดตีนายกฯ
 อย่างไรก็ตามหากมองในมุม
การเมอืงปัญหาราคาพชืผลทางการ
เกษตรตกต�า่กถ็กูน�ามาใช้สร้างประ 
โยชน์ทางการเมอืงมาตลอดเพราะ
เกษตรกรเป็นประชาชนหมูม่ากของ
ประเทศหากชนะใจเกษตรกรได้กม็ี
คะแนนสนบัสนนุเป็นกอบเป็นก�า
 ย้อนไปไม่ไกลก่อนหน้านี้ใน
ช่วงรฐับาลน.ส.ยิง่ลกัษณ์ ปัญหารา 
คายางพาราตกต�า่กถ็กูน�ามาใช้เป็น
ประเดน็เคลือ่นไหวทางการเมืองเพือ่
โค่นล้มรฐับาล
 แต่เมื่อรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์

โดยยดึอ�านาจโดยคณะรฐัประหาร
แล้ว ราคาพายางกย็งัตกต�า่เหมอืน
เดมิไม่มอีะไรเปลีย่นแปลง แถมตก 
ต�่ากว่าสมัยรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ 
แต่กลบัไม่มกีารเคลือ่นไหวทางการ
เมอืง ท�าให้ยิง่ชดัเจนว่าการเคลือ่น 
ไหวที่ผ่านมามีเป้าหมายทางการ
เมืองเป็นหลักเร่ืองเรียกร้องราคา
ยางพาราเป็นเป้าหมายรองได้กเ็อา
ไม่ได้กไ็ม่เป็นไรขอให้ไล่รฐับาลทีไ่ม่
ชอบออกไปได้กพ็อ
 อย่างไรก็ตามเรื่องปากท้องถือ
เป็นเรือ่งส�าคญัเมือ่รฐับาลทหารเข้า
มาแล้วยังปล่อยให้ราคายางพารา
ตกต�า่อย่างต่อเนือ่งย่อมกระทบต่อ
รายได้และวถิชีวีติของชาวสวนยาง
เสยีงเรยีกร้องขอความช่วยเหลอืจาก
รฐับาลจงึเริม่ดงัขึน้ ซึง่ทีผ่่านมารฐั 
บาลทหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจออก
มาตรการและใช้งบประมาณช่วย
เหลอืไปแล้วไม่น้อย และประกาศว่า

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4619 (1144) วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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เสียง บางคนมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย ก็ให้ตื่น
ตัวเห็นความตายเป็นเครื่องเตือนใจสอนใจ
ว่า ไม่ช้าเราก็ต้องไปตามเขา  แต่ก่อนที่เรา
จะจากโลกน้ีไปก็จะท�าส่ิงท่ีดีส่ิงที่ตั้งใจให้ส�า 
เรจ็ด้วยความไม่ประมาท อย่าให้ค�าว่า “เกดิ
เปล่า แก่เปล่า ตายเปล่า” มนัเกดิกบัชวีติ
เราเลย  
 เขาบอกว่า คนท่ีฉลาด เวลาท�าอะไรจะ
รู้สึกเหมือนว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้จะตาย จึงต้อง
เร่งท�างานให้ส�าเร็จ ไม่เฉื่อยชา ไม่ล่าช้า ไม่
อืดอาด ไม่ลอยตัว ก้มหน้าก้มตาท�าจนเสร็จ
ก่อนตาย คนทีท่�างานคัง่ค้างแล้วตายไปก่อน 
คนทีม่าสานต่อกย็ากล�าบาก บางทไีม่รูค้วาม
คิด ไม่รู้แนวทาง ก็ฝากว่าให้มีความพร้อมที่
จะท�างานต่างๆ ก่อนทีค่วามตายจะคบืคลาน
เข้ามา บางคนท�าพนิยักรรมให้เรยีบร้อย ลกู
จะได้ไม่ต้องแย่งมรดก ไม่สร้างปัญหาให้จิต
วิญญาณต้องเดือดร้อน 
 สุดท้ายก็หวังว่า คนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง    
จะต้องไม่ลืมตัว ไม่ลืมตาย เพราะไม่ว่าใคร
ก็หนีความตายไม่พ้น เพียงแต่จะจบอย่างไร 
บางคนเกิดอุบัติเหตุ บางคนก็นอนเป็นเจ้า
ชายนิทรา ซึ่งน่าสงสารคนที่ต้องอยู่ดูแล ดัง
นั้นไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไร อาชีพอะไร ก็  
ให้ต่ืนตัวก้าวหน้าท�าสิ่งท่ีสร้างสรรค์ ท�าให้
เสร็จก่อนตาย ถ้าเป็นพระไม่บรรลุก่อนตาย 
ไม่ได้เข้าถึงความดีก่อนตายดี ตายไปอาจ
ต้องไปเป็นศาลพระภมูอิะไรอย่างนัน้ คนเลย
ต้องไปเฝ้าสิ่งที่ตัวเองท�าไม่ส�าเร็จ จิตใจก็ไป
ผูกพัน  
 กข็อให้ฉลาดในการมชีีวติ ท�าอะไรใน
วนัหนึง่ๆกท็�าให้มนัเสรจ็ไป ตตีะป ู1 ตวั
กต้็องตี 1 ตัวไป ถ้าท�าอย่างนีไ้ด้เรากจ็ะ
เป็นคนที่ฉลาด ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง 
ก้มหน้าท�าทกุเรือ่งทีอ่ยากจะท�า เพราะ
พรุง่นีเ้ราไม่รูว่้าจะอยูห่รอืไม่ วนันีจ้งึต้อง
ท�าให้ดีทีส่ดุ ท�าให้ส�าเรจ็ก่อนตาย
  เจริญพร

ช่วงนีก้ฎของ “อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา” ความ
ไม่เที่ยง ไม่เป็นตัวตน ได้คร่าชีวิตศิลปิน
ดารานักร้องไปหลายคน ตั้งแต่ลือชัย นฤ-
นาท สนินีาฏ โพธเิวส หรอื ยายอ๊ีด ทีร่บับท
อาม่าละครเฮงๆๆ พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์ 
แหวน ฐติมิา สตุสนุทร ตตศิกัดิ ์เจรญิคงสมยั 
หรือ เต้ย ไฮร็อค แวว จ๊กมก หรือ เทียมใจ 
วงษ์ค�าเหลา และ ชุมพร เทพพิทักษ์ 
 บ่งบอกถึงกฎของอนิจจัง ทุกขัง อนัต-    
ตา ไม่ละเว้นใคร คนเราอยู่ใต้กฎของอ�านาจ
พวกนี ้อะไรทีเ่ราจะรบีท�าให้เสรจ็โดยเรว็กใ็ห้
รีบท�ากันซะ อย่าปล่อยให้ความไม่เที่ยงคืบ
คลานเข้ามาถึงชีวิต ใครมีอะไรคั่งค้างก็จัด 
การให้มันเสร็จ 
 ถ้าเป็นสัมภารวัดบอกว่าตายมา 3 องค์
ยงัสร้างโบสถ์ไม่เสรจ็ สร้างเจดย์ีไม่เสรจ็ เป็น
เพราะอะไร ประมาทหรอืชะล่าใจว่ายังอยู่ต่อ
เลยไม่รีบไม่เร่ง ไม่ขวนขวาย แทนจะต้อง
ขวนขวาย ต้องกระตือรือร้นช่วยกันคิดช่วย
กันท�าให้มันเสร็จเร็วๆ ก่อนจะตายจากโลก
นี้ไป 
 จึงให้น�าบทเรยีนของบรรดาดารานกัร้อง
ต่างๆท่ีจากโลกไปว่าอย่าทระนงเวลามีชื่อ

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ทรรศนะ

คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังจะต้องไม่
ลืมตัว ไม่ลืมตาย เพราะไม่ว่าใคร
ก็หนีความตายไม่พ้น เพียงแต่จะ
จบอย่างไร

ชื่อ “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน 
ศกึ(อผศ.)” กลบัมาเป็นข่าวอกีครัง้หลงั
จากขดุลอกคลองท่ัวประเทศทีถ่กูกล่าว
หาว่ามกีารจ้างช่วงและหกัหวัควิ ทีน่่า
สน ใจคือผลสอบระบุแบบมีข้อกังขา
เหมือนอีกหลายโครงการของกองทัพ
ว่า “ไม่พบคนในเกีย่วข้อง” ไม่พดูถงึ
หลักฐานมากมายที่ระบุการจ้างช่วง
และหักหัวคิว
 ล่าสดุ “อผศ.” ประมลู “โครงการ
โซลาร์ฟาร์มราชการ” ได้ถงึ 11 โครง 
การ นอกจากจะปรากฏชื่อเครือญาติ 
“บิ๊กคณะรัฏฐาธิปัตย์” แล้วยังมีชื่อ 
“2 สนช.” นั่งเป็นกรรมการอีกด้วย
 ธุรกิจพลังงานทางเลือกมีข่าว
เรื่องมีนอกมีในกลุ่ม “ผู้มีอ�านาจ” 
มานานแล้ว อย่างญาต ิ“เนตบิรกิร” 
ที่กินเงียบและวันน้ียังได้ดิบได้ดี
ในอกีหลายต�าแหน่ง ซึง่คนในวง-
การรู้ “ตัวละคร” มีใครบ้าง?
 หลายโครงการภายใต้ “ระบอบพสิ 
ดาร” จงึมกัเกีย่วโยงกบัระบบเครอืญาติ
และระบบอุปถัมภ์ที่สภาลากตั้งเคยตี
ฆ้องร้องป่าวอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็เงียบ
หายไป เพราะเหมอืน “สาวไส้ให้กากิน” 
หรือเข้าท�านอง “หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อ”!
 ยิง่มกีารใช้อ�านาจเบด็เสรจ็เดด็ขาด
อ้างสารพดัเพือ่ “ปลดลอ็ก” กย็ิง่มข้ีอ
ครหา เช่นเดียวกับ “ที่ดิน ส.ป.ก.” ที่
เก่ียวข้องกบัพลงังานทางเลอืกยิง่ท�าให้
เกดิค�าถามว่าผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิตก
อยู่กับใคร?
 การเคลื่อนไหวของ “กลุ่มสห-
กรณ์การเกษตร” ทัว่ประเทศทีย่ืน่
รายชือ่สมาชกิกว่า 1 ล้าน รายชือ่ 
เพือ่เรยีกร้องขอความเป็นธรรมจาก 
“ทัน่ผู้น�า” คอืค�าตอบอย่างดว่ีาใคร
ได้ใครเสีย?

ชูชก4.0!
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เศรษฐกิจ

กพท.ลุน้ปลด‘ธงแดง’การบนิ

 นายจุฬา สุขมานพ ผู้อ�านวย
การส�านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผย
ว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่าน
มา กพท.ยื่นหนังสือให้องค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(ไอเคโอ) มาตรวจสอบซ�้าเพื่อ
ปลดธงแดงในโครงการตรวจสอบ
การก�ากับดูแลด้านความปลอด 
ภัยสากล (ยูโซฟ) โดยแนบราย
ละเอียดประเด็นต่างๆ อาทิ การ
แก้ไขข้อบกพร่องทีม่นียัยะส�าคญั
ต่อความปลอดภัยด้านการบิน 
(เอสเอสซี) 33 ข้อ ซึ่งขณะนี้
ด�าเนินการเสร็จสมบูรณ์ 100%
 นอกจากนี้ยังแจ้งความคืบ
หน้าการออกใบรับรองผู้ด�าเนิน
การเดินอากาศใหม่ (เอโอซี) ที่
ออกเอโอซีให้สายการบินแล้ว 6 
สาย ได้แก่ บางกอกแอร์เวยส์ 
ไทยแอร์เอเชีย การบินไทย แอร์
เอเชยี นกสกูต๊ และนกแอร์  พร้อม
รายงานความคืบหน้าการจัดท�า
ร่าง พ.ร.บ.การบินพลเรือน ซึ่ง
ผ่านความเหน็ชอบจากคณะรฐั-
มนตรีแล้วและอยู ่ระหว่างการ
พจิารณาของคณะกรรมการกฤษ 

ฎกีา คาดว่าจะเข้าสูก่ารพจิารณา
ของท่ีประชมุสภานติิบญัญติัแห่ง
ชาติ (สนช.) เดือนสิงหาคมนี้
  นายจุฬา กล่าวว่า ต้องรอให้
ไอเคโอตอบกลับมาว่าจะเข้ามา
ตรวจซ�้าเมื่อใด แต่คาดว่าน่าจะ
เป็นเดือนกันยายนนี้ และจะใช้
เวลาประมาณ 1-2 เดือนในการ
พิจารณาต้องรอลุ้นว่าผลจะเป็น
อย่างไร ระหว่างรอไอเคโอเข้ามา
ตรวจซ�า้ กพท.จะด�าเนนิการตรวจ
สอบและออกเอโอซใีห้กบัสายการ 
บินอื่นๆ ต่อไป ขณะนี้มี 2 สาย
การบนิได้แก่ ไทยสมายล์และไทย
ไลออนส์แอร์ทีผ่่านการตรวจสอบ
ในขั้น 4.2 ภาคปฏิบัติเรียบร้อย
แล้ว โดยเตรียมประชุมวันที่ 20 
กรกฎาคมนี้ เพื่อสรุปผลนัดสุด 
ท้าย และมอบเอโอซีให้ 2 สาย
การบินดังกล่าว  
 ส่วนสายการบินท่ีคาดว่าจะ
ได้เอโอซีในล�าดับถัดไปคือนิว
เจนแอร์เวย์ส โดยปลายเดือน 
กรกฎาคมจะเข้าตรวจสอบขัน้ 4.2 
และคาดว่าจะมอบเอโอซีได้ต้น
เดือนสิงหาคมน้ี ส่วนสายการบนิ 
ที่เหลืออีก 13 สายการบิน ต้อง

เร่งด�าเนินการตรวจสอบ หาก
ภายในสิงหาคมสายการบินใด
ยงัไม่ได้รบัเอโอซ ีต้องหยดุบนิระ 
หว่างประเทศ ตั้งแต่ 1 กันยายน
เป็นต้นไป เบื้องต้นน่าจะมีประ 
มาณ 10 สายการบิน
  ส�าหรบัการเตรยีมความพร้อม
รองรบัการทีไ่อเคโอจะเข้ามาตรวจ
สอบตามโครงการตรวจสอบด้าน
การรกัษาความปลอดภยัการบนิ
พลเรือน (ยูแซฟ) ของไทย วันที่ 
11-21 กรกฎาคมที่ท่าอากาศ-
ยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศ-
ยานดอนเมืองนั้น ขณะนี้ถือว่า
พร้อมแล้วและมั่นใจว่าไทยจะ
ผ่านการตรวจสอบคร้ังนี้ไปได้ 
เพราะทีผ่่านมา กพท. บรษิทัวทิยุ
การบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด 
(บวท.) และบรษิทั ท่าอากาศยาน
ไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้เตรียม
ตัวเป็นอย่างดี ทั้งเอกสารแผน
ปฏิบัติการด้านการรักษาความ
ปลอดภัย มีการทดสอบ และจัด
ฝึกอบรมต่างๆตามมาตรฐานที่
ไอเคโอก�าหนด 

ยกเสำเอก : นายภาณุ แย้ม-  
ศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้
เกยีรตร่ิวมพธิยีกเสาเอกโรงฟักไข่
ชัยบาดาล โรงฟักไข่แห่งใหม่ของ
เครือเบทาโกร เพ่ือควบคุมคุณ-
ภาพการฟักลกูไก่เนือ้และลกูไก่ไข่
อย่างมีมาตรฐานสูง รองรับความ
ต้องการของลกูค้า โดยม ีนายวนสั 
แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ให้การต้อนรับ 

กพท.ส่งหนังสือให้ “ไอเคโอ” เข้ามาตรวจยูโซฟซ�้า คาดกัน 
ยายนนีเ้พือ่ปลดธงแดง พร้อมเดินหน้าออก “เอโอซ”ี ให้ไทย
สมายล์-ไทยไลออนส์แอร์ 20 กรกฎาคม สายการบินใดยัง
ไม่ได้รบัเอโอซต้ีองหยดุบนิระหว่างประเทศตัง้แต่ 1 กนัยายน
เป็นต้นไป คาดจะมีประมาณ 10 สายการบิน

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,650.00 บาท

 ขาย 19,750.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,299.00  บาท

 ขาย   19,750.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,221.32  ขาย 1,221.74
ลอนดอน ซื้อ 1,221.46 ขาย 1,221.68

ภาวะหุน้ 10 กรกฎาคม 2560

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 7.12%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

34.33

39.57375

45.97375

4.7438

0.31208

24.962

-0.20  1,569.44  
  32,881.28
-1.80  2,233.72  
  25,526.43
-0.81  992.88  
  21,172.91
-2.38  558.94  
  917.96

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,687.62  -1.51

2,363.97  +4.07

2,491.65  +4.80

1,841.74  -0.10

2,394.71  +4.21 

2,938.57  +4.13

1,234.33  +2.71

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,404.45

13.40

4,541.37

13.81

-136.92

-

11,848.80

36.04

12,074.68

36.72

-225.88

-

13,225.63

40.22

12,128.92

36.89

1,096.71

- 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 18 ฉบับที่ 4619 (1144) วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กีฬา

โลกกีฬา

‘เชลซ’ีซวิกองหลงัหมาป่า

‘ลกูากู’รบัไม่รรีอเซน็ผี

‘บอตตาส’แชมป์ออสเตรยีน 

“สงิโตน�า้เงนิคราม” เชลซ ีคว้าตวัอนัโตนโิอ 
รดูีเ้จอร์ กองหลงัชาวเยอรมนั จากทมี “หมา 
ป่า” โรมา มาครองได้ส�าเรจ็ เป็นเวลา 5 ปี 
ในราคา 29 ล้านปอนด์  “มนัเป็นความรูส้กึ
ทีย่อดเยีย่มมาก เพราะว่ามนีกัเตะไม่มากที่
จะได้มโีอกาสร่วมกบัทมีทีย่ิง่ใหญ่ เช่นนี”้ รู
ดีเ้จอร์ กล่าว ขณะทีม่เิชล อเีมนาโล ผูบ้รหิาร
ฝ่ายเทคนคิ กล่าวว่า “อนัโตนโิอ ยงัอายนุ้อย 
แต่มีประสบการณ์มากมายทั้งระดับสโมสร
และระดับชาติ เขาจะท�าได้ดีในพรีเมียร์ลีก
แน่นอน เขาเป็นนกัเตะทีพ่สิจูน์ฝีเท้าของเขา
ให้พวกเราเห็นแล้ว” 

โรเมล ูลกูาก ูยอมรบัว่า เขาไม่ได้รรีอทีจ่ะร่วม
ทมี “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ เมือ่
โอกาสมาถงึ พร้อมกบับรรยายว่า ทมีแมนฯ 
ยูไนเตด็ คอืทีมทีย่ีง่ใหญ่ทีส่ดุในโลก เขากล่าว
กบั ESPN ว่า “พวกเขาเป็นทมีทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุ
ในโลก เป็นสโมสทีม่คีวามกระหายทีจ่ะคว้า
แชมป์ลกีอกีครัง้ และครองโลกอกีครัง้ นีเ่ป็น
โอกาสที่ดีที่ผมรอมาเสมอ นับตั้งแต่ผมยัง
เป็นเดก็และเมือ่พวกเขาตดิต่อเข้ามา ผมไม่มี
คดิครัง้ทีส่องเลย ใครจะปฏิเสธทมีทีใ่หญ่ที่ 
สดุในโลกได้ สนามทีดี่ท่ีสดุในองักฤษ แฟน
ที่ยอดเยี่ยมที่สุด กับโอกาสที่สมบูรณ์แบบ
ทีส่ดุ”  

วลัเตรี ่ บอตตาส ขบัรถผ่านธงตราหมากรกุ 
เป็นคนแรก ให้กบัทมีเมอร์ซเิดส ในการแข่ง
ขันออสเตรยีน กรงัด์ปรซ์ี เมือ่วนัอาทติย์ที่
ผ่านมา โดยมเีซบาสเตยีน เวตเตล ของเฟอร์
รารี ่ตามมาอนัดบัสอง ท�าเวลาตามหลงัเพยีง 
0.6 วนิาท ีท�าแต้มน�าห่างลูอิส ฮามลิตนั เป็น 
20 แต้มจาก 9 สนามทีผ่่านไป 
 ฮามลิตนั เพือ่นร่วมทมีของบอตตาส เริม่
การแข่งขันด้วยอันดับที่ 8 หลังจากโดน
ลงโทษ จบการแข่งขนัสนามนีด้้วยอนัดบัที ่4 
โดยมแีดเนยีล รคิคาร์โด้ นกัซิง่ชาวออสเตร
เล่ียน จากทมีเรดบลส์ู เข้าอนัดบัสาม เป็น
สนามที ่5 ของรคิคาร์โด ทีส่นามขึน้โพเดีย้ม 
ได้ส�าเรจ็ “มนัเหมอืนกบัย้อนไปทีร่สัเซยี อกี
ครัง้ ผมสามารถควบคมุการแข่งขนัได้” 

‘เลนเดิล’ช้ีเมอร์เรย์ดีวันดีคืน 

อวีาน เลนเดิล อดีตแชมป์แกรนด์สแลม 8 สมัย 
กล่าวว่า ความสามารถในการจดัการกบัสิง่รบกวน
และอปุสรรคต่างๆ นาๆ เช่นฟอร์มการเล่นทีต่กลง
ไป เป็นตัวที่ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างนัก
เทนนสิระดบัโลกกบัคนอืน่ๆ พร้อมกบัยก แอนด้ี 
เมอร์เรย์ ฟอร์มก�าลงักลบัมาอกีคร้ังหน่ึง แม้ว่าจะ
มอีาการบาดเจบ็ทีส่ะโพกรบกวนบ้าง 
 เลนเดลิ ปัจจบุนัรับงานโค้ชให้กับแอนด้ี เมอร์ 
เรย์ มอื 1 ของโลก กล่าวว่า เมอร์เรย์, โรเจอร์ เฟเดอ
เรอร์, ราฟาเอล นาดาล และโนวค ยอร์โควิช ต่าง
มคีวามสามารถทีจ่ะยนือยูแ่ถวหน้าของนกัเทนนสิ
ในยคุนีไ้ด้ กเ็พราะว่า พวกเขาเป็นนักกีฬาทีมี่จติใจ
แขง็แกร่ง เข้มแข็ง 
 “บรรดานักเทนนิสช้ันน�า ทีพ่วกเขาเป็นแบบ
นัน้ก็ได้เพราะว่า พวกเขาท�าหลายสิง่หลายอย่าง
ที่มากกว่านักเทนนิสคนอื่นๆ” เลนเดิล กล่าว 
“เวลาทีพ่วกเขามีปัญหาเกิดข้ึน ก็จะพยายามแก้ไข
ปัญหา หากมีปัญหาเร่ืองการแข่งขัน หรือว่า มีสิง่
เข้ามารบกวนนอกสนาม นกัเทนนสิเหล่านี ้ กจ็ะ
สามารถจดัการได้ดี” 
 “แน่นอน พวกเขาอาจจะรูส้กึผดิหวงั เสยีใจ

เวย์น รูนีย์ ประกาศก้องขอพาทีม “ทอฟฟี่สี-
น�า้เงนิ” เอฟเวอร์ตนั คว้าความส�าเร็จให้ได้ หลงั
จากทีเ่ขากลบัมาร่วมทมีอกีคร้ังหนึง่ เป็นอนัสิน้
สุดชีวิตในโรงละครแห่งความฝัน เป็นเวลา 13 
ปี พร้อมกับความส�าเร็จมากมายกับแชมป์พรี-
เมียร์ลีก 5 สมัย แชมป์ลีกคัพ 3 สมัย แชมป์
เอฟเอ คัพ 1 สมัย แชมป์แชมเปี้ยนส์ ลีก และ
แชมป์ยูโรป้า รายการละ 1 สมัย 
 “สโมสรแห่งนี้สมควรที่จะคว้าแชมป์ เก็บ
ความส�าเร็จได้บ้างแล้ว เราก�าลังมีย่างก้าวที่ยิ่ง
ใหญ่ เพื่อที่จะคว้าแชมป์มาครองบ้าง” รูนี่ย์ 

บ้าง เหมอืนกบัผูเ้ล่นคนอืน่ๆ แต่หากว่าพวกเขาได้
มีโอกาสลงเล่น 100 เกม พวกเขาจะเอาชนะคูแ่ข่ง
มากกว่าคร่ึงอย่างแน่นอน พวกเขาอาจจะมจีงัหวะ
ในการตทีีดี่กว่า การเคลือ่นไหว รวมไปถึงสภาพ
ร่างกาย คุณสามารถใส่สิง่เหล่าน้ีลงในโปรแกรม
ได้เลย พวกเขาจะท�าได้ดีกว่านักกฬีาทัว่ๆไป”
 เลนเดลิ ยงัได้กล่าวถงึเมอร์เรย์ ทีย่งัคงมอีาการ
บาดเจบ็ทีส่ะโพก รบกวนอยู ่ ทีเ่ขากส็ามารถเอา
ชนะฟาบโิอ ฟอกนิน่ี ชาวอติาเลยีน มาได้ในรอบ
ทีส่าม วิมเบลิดันทีผ่่านมา ว่าเป็นคนหนึง่ทีม่บีคุลกิ
โดดเด่น สามารถจดัการได้ด ี เมือ่หลายส่ิงหลาย
อย่างไม่เป็นไปตามแผน 
 “นีแ่หละ คอืสิง่ทีเ่รามองเหน็ได้จากนกัเทนนสิ
ทีค่ว้าแชมป์รายการต่างๆ พวกเขาต้องต่อสู ้ มนั
ไม่ใช่ง่ายเลย คุณเองกไ็ม่สามารถทีจ่ะเล่นได้ทอป
ฟอร์มตลอดเวลา แต่คุณกต้็องต่อสูแ้ละผ่านมนัไป
ให้ได้” เลนเดิล ย�า้ 
 “เม่ือคุณลงสนาม บางคร้ังอาจจะรูส้กึเหนือ่ย 
แต่คุณกต้็องผลกัดันตวัเองให้ผ่านไปให้ได้ แอนดี้ 
ตไีด้ดเีมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้วมาก ช่วงฝึกซ้อมกท็�าได้ดี 
ตอนน้ี จงัหวะการเล่นของเขาก�าลงักลับมาแล้ว”  

‘รนูย์ี’ขอคว้าแชมป์กบัทอฟฟ่ี  
กล่าว “มันจะเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมาก ผม
ยังจ�าทีท่มีเคยคว้าแชมป์เอฟเอ คัพ เมือ่ปี 1995 
ผมอยูท่ีน่ัน่ด้วย ตอนนัน้ผมมาอาย ุ9 ขวบ และ
นั่นคือรางวัลล่าสุดพวกเขาท�าได้ เอฟเวอร์ตัน 
ควรได้ถ้วยรางวัลมากกว่านี้ นับตั้งแต่นั้นมา” 
 “กับสนามใหม่ที่ก�าลังสร้างขึ้น เป็นช่วง
เวลาที่น่าตื่นเต้นมากส�าหรับนักเตะเอฟเวอร์
ตนัทกุคน รวมไปถึงแฟนบอลด้วย พวกเราควร
จะตอบแทนด้วยการท�าผลงานให้ดีและช่วย  
กันน�าพาความส�าเร็จมาสู่ทีมแห่งนี้มากข้ึน”     
รูนีย์ กล่าว 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 18 ฉบับที่ 4619 (1144) วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

เนท บีเลอร์ ตั้งชื่อภาพนี้ใน caglecartoons.com  ว่า “North 
Korea Response” แซว “อาวุธ” ท่ีผู้น�าสหรัฐใช้ตอบโต้
เกาหลีเหนือ (ใช้ทวิตเตอร์โต้กับการทดลองขีปนาวุธ)

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

การตอบโต้กนัไปมาระหว่างสห 
รัฐกับเกาหลีเหนือ เป็นเหตุการณ์
ยดืเยือ้ ต้นเหตเุกิดจากฝ่ายโสมแดง
พัฒนาขปีนาวธุและอาวธุนวิเคลยีร์
อย่างมุง่มัน่ โดยการ “ทะเลาะ” กนั
บางช่วงบางเวลา คล้ายจะได้ข้อยตุิ 
และบางช่วงมทีท่ีาจะห�า้หัน่กนัด้วย

ต่อเนือ่ง ท�าให้หลายฝ่ายงงและสง-
สัย 
 ทีมผู้สื่อข่าว The New York 
Times ของสหรัฐ เป็นกลุ่มหนึ่งที่
สงสยัเรือ่งนี ้ จงึอาสาไปหาค�าตอบ
ด้วยตนเอง 
  ทีมงาน (NYTimes) เดินทาง
ไปหาค�าตอบยังจุดยุทธศาสตร์ส�า 
คัญ รวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์
ผูเ้ชีย่วชาญ พบว่ามาตรการคว�า่บาตร
มช่ีองโหว่รรูัว่ค่อนข้างมาก ท�าให้โสม
แดงอาศยัเป็นช่องทาง “ต่อลมหาย 
ใจ” เดนิหน้าขบัเคลือ่นประเทศโดย
ไม่ฝืดเคืองมากนัก 
 “ช่องโหว่” ส่วนหนึ่ง ได้แก่ 
ความไม่ชดัเจนของข้อห้าม เช่น 
การระบใุว้ว่า “ห้ามขายสนิค้า-
หรใูห้เกาหลีเหนือ” ซึ่งไม่ครอบ 
คลมุเครือ่งใช้ไฟฟ้าในครวัเรอืน 
รวมทั้งโทรทัศน์
 นอกจากนั้น ยังไม่มีข้อห้าม-
“ส่งออกแรงงาน” ท�าให้ชาวเกาหลี 
เหนือเดินทางไปท�างานต่างประ- 
เทศในปัจจุบันกว่า 50,000 คน 
และถกูภาครฐับงัคบัให้ส่งเงินกลบั
บ้าน ส่วนหนึ่งน�าเข้ารัฐ ขณะจีน   
ไม่คว�่าบาตรอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
และการประมง อ้างว่าเพือ่มนษุย-
ธรรม
 ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ที่มาตร 
การคว�า่บาตรล้มเหลว มสีาเหตุ
ส�าคญัทีส่ดุคอื จนีไม่ร่วมมอืเตม็
รูปแบบ

 
 

In Brief : ย่อความ

ความตึงเครียดระหว่าง
สหรัฐกับเกาหลีเหนือยัง
คงยดืเยือ้ แม้จะคว�า่บาตร
ทางเศรษฐกิจกดดันโสม
แดงหวงัยตุปัิญหา แต่ไม่
ได้ผล ท�าให้หลายฝ่ายสง
สยัว่าท�าไมการคว�า่บาตร
จงึไร้ผล 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ก�าลังทหาร 
 การตอบโต้ครั้งล่าสุด เป็นคิว
ของฝ่ายโสมแดงออกมาประณาม 
หลังสหรัฐซ้อมรบครั้งใหญ่ร่วมกับ
เจ้าบ้าน เกาหลใีต้ และญีปุ่น่ เมือ่
วนัเสาร์ (8 ก.ค.) ที่ผ่านมา  
 เป็นการซ้อมด้วยอาวุธจริง 
ใช้กระสนุและระเบดิจรงิ สหรฐั
แสดงความยิง่ใหญ่ ด้วยการน�า 
เรอืรบ เครือ่งบนิโจมต ีและเครือ่ง
บินทิ้งระเบิดสมรรถนะสูง B- 
1B Lancer เข้าร่วมซ้อมด้วย 

คว่ําบาตร’โสมแดง’ไร้ผล

 ท�าให้เกาหลเีหนอืเดอืดดาล ออก 
มาขูต่คีวามได้ว่า “จะยัว่ยใุห้เกดิสง 
ครามนิวเคลียร์ และพัฒนาสู่สง-
ครามโลกครั้งใหม่หรืออย่างไร” 
 สถานการณ์หลังฝ่ายโสมแดง
ออกมาขู่ กลับเข้าสู่ “ภาวะปรกติ” 
ยังไม่มีอะไรปะทุตามมา
 ระหว่างการทะเลาะกันด้วยวา 
จาทีย่ดืเยือ้ คาดเดาตอบจบได้ยาก
ว่า จะจบอย่างไร และเมื่อไร มีประ 
เด็นหนึ่งแทรกควบคู่กันมา 
 นัน่คอื การคว�า่บาตรทางเศรษฐ 
กิจแก่เกาหลีเหนือ น�าโดยสห-
ประชาชาติ (ยูเอ็น) และมีสหรัฐ
เป็นกองหนุนส�าคัญ เพื่อกดดันให้
โสมแดงยอมจ�านน ยอมยุติโครง 
การพัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิว-
เคลียร์
 อย่างไรก็ตาม ยูเอ็น และ
สหรัฐทั้ง “บีบ” ทั้ง “กดดัน” 
มากว่า 11 ปี หวงัให้โสมแดงจน
ตรอก ขาดแคลนสินค้าอุปโภค
บริโภค และเงินใช้จ่าย  
 แต่ความเคลื่อนไหวเป็นตรง
กนัข้าม โสมแดงยงัเฉย ไม่แสดงอา 
การได้รับผลกระทบจากมาตรการ
คว�่าบาตร อีกทั้งยังมีพลังเดินหน้า
พัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลยีร์

ข้อมลูภาพ : news.163.com
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รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+
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คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

1. พนักงานขับรถลีมูซีน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย อายุ 25-50 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถตูได สามารถทำงานเปนกะได
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
 • รูเสนทางกรุงเทพฯ และเสนทางสายหลักในตางจังหวัดเปนอยางดี
 • ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ
 *** รายไดดี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+คาคอมมิชชั่น ***
2. พนักงานขับรถสวนกลาง
  (ประจำสำนักงานลาดพราว 15)
 • เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถตูได สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได
 • มีใบอนุญาตขับขี่

3. ที่ปรึกษาการขายรถมือ 2
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป 
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี 
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. เจาหนาที่ประสานงาน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได • สามารถทำงานเปนกะได

5. เจาหนาที่ธุรการ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. พนักงานรับแจงซอม
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ • สามารถขับรถยนตได
 • ทำ O.T. ได ทำงานวันหยุดได

7. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

อาคารพาณิชย์แบ่งเช่า-P1-160617=C3_01

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

ปรับปรุงใหม่แบ่งให้เช่าเป็นชั้นๆ 

แต่ละชั้นมีห้องน�้า แอร์ 

ราคา 4,000 / 5,000 และ 6,000 บาท

ใกล้สี่แยกเกียกกาย 

และสถานีรถไฟฟ้าบางโพ

สนใจติดต่อ

โทร.08-4033-2566

081624-OM-300317-01

ขายสวนทุเรียน+ผลไม
18-2-78 ไร

ต.บานพระ อ.เมือง ปราจีนบุรี
สวนสวยสมบูรณมีคนดูแล เก็บผลทุกป น้ำไมทวม

หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. ริมทางขึ้นเขาใหญ
ราคา 2 ลาน/ไร

ติดตอ : 081 624 9004 (เจาของขายเอง)
TUMMA-P1-270617-01

สนใจติดตอ หจก. ธรรมชาติการพิมพ
เลขที่ 19, 21 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 2 

ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 08-1312-1980,
 08-7819-4343 (คุณสันติ)

มีประสบการณดาน
การขายงานสิ่งพิมพโดยตรง

หางหุนสวนจำกัด ธรรมชาติการพิมพ

หลายอัตราหลายอัตรา

รับสมัครดวน
พนักงานขายสิ่งพิมพพนักงานขายสิ่งพิมพพนักงานขายสิ่งพิมพ
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บริษัท วิไลอาภรณ จำกัด
รับสมัครดวน

สนใจติดตอสมัครงานไดที่ บร�ษัท ว�ไลอาภรณ จำกัด เลขที่ 46,47,48,49 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-14, 35-16 แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2895-1426-9, 08-9203-2481, 08-1829-0214, 08-5339-6877 Email : vilaiaporn1992@gmail.com

VILAIAPORN-OM-040517-01

1. ช่างสร้างแบบกางเกงชายและชุดยูนิฟอร์ม
2. ช่างมาร์กเกอร์ (มาร์กมือ/มาร์กเครื�อง)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปข�้นไป • มีประสบการณและสามารถใชโปรแกรม Optitex ได

3. ช่างเย็บตัวอย่าง (หลายอัตรา)
4. ช่างเย็บผ้า (จ่ายงานเย็บใน-นอกและต่างจังหวัด) (หลายอัตรา)
 • เสื้อยูนิฟอรม, กางเกง, แจ็กเกต, ชุดหมี, เสื้อยืดคอโปโล ฯลฯ

5. พนักงานบัญชี
 • เพศหญิง • วุฒิปวส. สาขาบัญช¨

6. พนักงานคุมเครื�องปกคอม (หลายอัตรา)
 • มีประสบการณและสามารถกดเคร©่องได

 หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งมีที�พักให้

BLUE-OM-220617-01

BLUE SUCCESS CO.,LTD.BLUE SUCCESS CO.,LTD.
ºÃÔÉÑ· ºÅÙ «Ñ¤à«Ê ¨Ó¡Ñ´
ประกอบธุรกิจดานผลิตหลังคาเมทัลชีท มานานกวา 20 ป มีความประสงค

จะรับสมัครบุคลากรดังนี้

สนใจสมัครงานติดตอไดที่ บริษัท บลู ซัคเซส จำกัด
เลขที่ 36/4 หมูที่18 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 08-6337-6191, 08-4120-4000, 0-2914-9998
โทรสาร. 0-2914-9985

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ (ประจำมีนบุรี, สุขุมวิท 50) 10 ÍÑµÃÒ
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี • มีเงินเดือนประจำและคาคอมมิชชั่น
 • มียานพาหนะจะพิจารณาเปนพิเศษ
2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ»ÃÐ¨ÓÃŒÒ¹ 5 ÍÑµÃÒ
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
3. ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
4. ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
5. â¿Ã�áÁ¹ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวช.-ปวส.
6. ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ¼ÅÔµËÅÑ§¤ÒàÁ·ÑÅªÕ·    1 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
7. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶ 4 ÍÑµÃÒ
  •ไมจำกัดวุฒิ

ÃÑºÊÁÑ¤Ã§Ò¹´‹Ç¹

ทาวน์อินทาวน์-P1-120617=4*6_01

ขายบ้าน
ทาวน์อินทาวน์

โทร. 08-5901-7575,
08-6770-9488 (คุณชล)
โทร. 08-5901-7575,
08-6770-9488 (คุณชล)

สนใจติดต่อ

โฮมออฟฟิศ
เนื้อที่ 31 ตารางวา 
3 ชั้น อยู่หัวมุม 
เลขที่ 1213/454 

วังทองหลาง
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ขายที่ดิน-P1-260617=4*6_01

ขายด่วน

09-1745-6788

สนใจติดต่อ

20,000

ที่ดินถมแล้ว
เทปูนล้อมรั้วเรียบร้อย

ติดถนนในซอย (หัว-ท้าย)

เนื้อที่ 130 ตร.ว.
ขาย

ตร.ว.ละ 20,000 บาท

โทร. 08-4084-3366,

ช่างปักจักรคอมพิวเตอร์
2 อัตรา

	 เพศหญิง				มีประสบการณ์				มีที่พักให้ฟรี

ขายเครื่องปักคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ คาชิม่า

(12	หัว	1	เครื่อง,	15	หัว	1	เครื่อง)

ขายราคาพิเศษ ต่อรองได้

ช่างปักจักร-P1-120617=4*6_01

รับสมัครด่วน

โทร. 0-2246-4460,
08-6770-9488 (คุณชล)
โทร. 0-2246-4460,
08-6770-9488 (คุณชล)

สนใจติดต่อ

089498-OM-201016-01

• บริการจัดส�งพนักงาน
• พนักงานดูแลผู�ป�วย+ผู�สูงอายุ
• พนักงานแม�บ�าน+แม�ครวั
• พนักงานพี่เลี้ยงน�องแรกคลอด
 ถึงน�องโต
• คนสวน-คนขับรถ
• รับฝากดูแลผู�ป�วย-ประจำศูนย�ฯ
• โดยพนักงานที่มีประสบการณ�

รับสมัครพนักงานทุกตำแหนง 
ติดตอ ศูนยพระคุณ 136 ดอนเมือง

เบอรโทร. 02-5651998 
081-4886185, 081-3561497

รับสมัครดวน

SWKAN-p1-280617-01

สนใจติดตอไดที่
หางหุนสวนจำกัด เอส ดับบลิว เค แอร เซอรวิส

เลขที่ 49/49 ซอยรามคำแหง 90 เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10250

หางหุนสวนจำกัด
เอส ดับบลิว เค แอร เซอรวิส

รับสมัครงานดวน!

06-1565-2659 คุณโจ
08-9663-6536 คุณเหมี่ยวโทรศัพท

ผูชวยชางแอร หลายอัตรา
• เพศชาย อายุ 18-35 ป  

• วุฒิป.6

• ไมจำเปนตองมีประสบการณ
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LONDRI-OM-260517-01
โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง

ภัตตาคาร Neil’s Tavern

รับสมัครดวนรับสมัครดวน

1. พนักงานเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    พูดภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 20,000 บาท

2. พนักงานผูชวยเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    อานภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 15,000 บาท

สมัครพรอมรูปถาย 1 รูปที่ ภัตตาคาร  Neil’s Tavern
เลขที่ 58/4 ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2650-8458-9
(เวลา 10.00-16.00 น.)

NEILS-p1-260517-01

เปนภัตตาคารอาหารฝรั่ง มีความประสงคที่
จะรับสมัครพนักงานทั้งเพศชายและหญิง ดังนี้

TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง 
ที่โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต J 
10.00 น. ชิตพล มั่งพร้อม ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง 
แถลงข่าวเปิดตัว Zanroo อย่าง
เป็นทางการ พร้อมประกาศการ
เดนิหน้าขยายธรุกจิสูต่ลาดโลก ที่
ดบัเบิล้ย ูโฮเทล J 10.30 น. มร. 
ฮารุมิตซึ อากาชิ กรรมการผู้
จดัการ บรษิทั ไซโก (ประเทศไทย) 
จ�ากดั แถลงกลยทุธ์การตลาดและ
แคมเปญใหม่ พร้อมเปิดตวันาฬิ-

09.30 น. ดร.สมเกียรติ ตั้ง- 
กิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย จัด
งานเสวนา เรือ่งการเปิดเสรโีซลาร์
รูฟท็อป : เราจะอยู่กับ disruptive 
technology อย่างไร ที่ห้องประ  
ชุมชั้น 2 ทีดีอาร์ไอ J 10.00 น. 
สญัชยั คเูอกชยั รองกรรมการผู้
จัดการ คอลลิเออร์ส อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) แถลง
สรุปภาพรวมสถานการณ์อสังหา 
รมิทรพัย์ครึง่ปีแรกและคาดการณ์

J 08.30 น. พศิษิฐ์ เสรวีวัิฒ-
นา กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพือ่
การส่งออกและน�าเข้าแห่งประ 
เทศไทย  จดังานสมัมนา เรือ่งเงนิ
บาทแขง็ค่า...ธรุกจิจะต้านทานได้
แค่ไหน ท่ีธนาคารเพือ่การส่งออก
และน�าเข้าแห่งประเทศไทย J 

กา SEIKO ZIMBE Limited Edi 
tion ซีรี่ส์ที่ 4 ที่ ศูนย์การค้าสยาม
พารากอน J ฉลองครบ “70 ปี 
ห้างเซ็นทรัล” จัดกิจกรรม The 
Sense Of Taste แจก คพัเค้ก แสน 
อรอ่ย ฟรี! เพียงแสดงบตัร The 1 
Card รับเลย คัพเค้ก สุดเก๋ ให้
เลือกตามสไตล์ในแบบที่เป็นตัว
คุณ ที่ ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา (ยก 
เว้น ห้างเซ็นทรัล พระราม 3) ใน
วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 
ตั้งแต่ เวลา 10.00-22.00 น. 

มลูนธิิมันนีแ่กรม ภายใต้การด�า-
เนนิงานของ “มนันีแ่กรม” พร้อม
ด้วยมูลนิธิเอเชีย ร่วมกันจัดงาน
แสดงผลความส�าเร็จของโครงการ 
Let’s Read! โดยมนันีแ่กรมได้มอบ
งบประมาณสนบัสนนุจ�านวน 2 ล้าน
บาท ท�าให้จัดท�าห้องสมุดดิจิทัล
และโครงการอ่านหนงัสอืให้แก่ชมุ-
ชนชาวกะเหรีย่งสะกอทีอ่าศยัอยูท่ี่
ภาคเหนอืของประเทศไทย
 ทั้งนี้ชุมชนชาวกะเหรี่ยงสะกอ
นัน้ขาดทกัษะในการอ่านและเขยีน 
เนือ่งจากแหล่งการเรยีนรูท่ี้ส�าคัญ
อย่างเช่นห้องสมดุชมุชนยงัไม่เพยีง
พอ โครงการ Let’s Read! จงึได้
มอบโอกาสในการเรยีนรูด้้านภาษา
ให้กบัคนในชมุชน โดยการพฒันา 
การเข้าถงึหนงัสอื สอนภาษาส�าหรบั
เดก็ผ่านห้องสมุดดจิทิลัทีเ่ข้าถงึได้
โดยสมาร์ทโฟน หรอืคอมพวิเตอร์ 

‘Let’s Read!’เพิม่โอกาสเรียนรู้ใหก้บัชมุชน

นวน 10 หมูบ้่าน เพือ่แนะน�าหนงั 
สอืแก่โรงเรียนในชุมชน และเพือ่กระ 
ตุน้ให้ครอบครวัอ่านหนงัสอืด้วยกนั
กบัลกูหลาน ภายในงานได้พูดถงึขอบ 
เขตของโครงการ รวมทัง้มกีารทด-
สอบการใช้งานของห้องสมดุดจิทิลั
ในสมาร์ทโฟน เดนิทางไปยงัหมูบ้่าน
ขนุแปะ และหมู่บ้านขนุแตะ และร่วม
พดูคยุกบัเดก็ๆ และผูค้นจากชมุชน 

โดยห้องสมดุดจิทิลันัน้เป็นการผสม
ผสานของแอปพลเิคชนัทีอ่อก แบบ
มาเพือ่สมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ ทีม่ี
ฟังก์ชนัการแปลภาษาทีช่่วยให้สา-
มารถค้นหาหนังสือได้ง่ายขึ้น และ
แอปพลิเคชัน e-reader ที่ท�าให้
เดก็ๆ และผูป้กครองสามารถเลอืก
ทีจ่ะอ่านในภาษาทีต้่องการได้
 Jaclyn Hall ประธานมลูนธิิ
มนันีแ่กรม ได้กล่าวว่า “มลูนธิไิด้
ด�าเนนิตามนโยบายของบริษทัมนั
นีแ่กรม โดยการลงทนุกบัโครงการ
ทีช่่วยพฒันาด้านการศกึษา ซึง่โครง 
การนีก้เ็ป็นเหมอืนทางออกของการ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการ
ศกึษา เราเชือ่ว่าการทีเ่ราได้ให้การ
สนับสนุนโครงการของมูลนิธิเอ-
เชยีนัน้ จะส่งผลให้เราได้บรรลเุป้า
หมายของการพยายามที่จะสร้าง
ความเปลีย่นแปลงด้านการศกึษาที่

ดขีึน้ให้กบัภมูภิาคนัน้ๆ และให้กบั
เดก็ๆ ในชมุชนห่างไกลทีไ่ด้รบัผล 
กระทบจากปัญหาด้านการศกึษานี”้
 โครงการ Let’s Read! คอืจดุ
เริม่ในการท�างานร่วมกนัของมลูนธิิ
เอเชยี มลูนธิภิาษาศาสตร์ประยกุต์ 
สมาคมศนูย์รวมการศกึษาและวฒัน 
ธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศ 
ไทย และเครอืข่ายกะเหรีย่งเพือ่วฒัน 
ธรรมและสิง่แวดล้อม นบัตัง้แต่วนั
ก่อตั้งโครงการเมื่อเดือนมกราคม
ของปีนี้ ห้องสมุดดิจิทัลมีหนังสือ
อเิลก็ทรอนกิส์ทีเ่ป็นภาษากะเหรีย่ง
สะกอทัง้หมด 150 เล่ม ซึง่เดก็นกั-
เรยีน ผูป้กครอง และทางโรงเรยีน
สามารถเข้าอ่านหนงัสอืทัง้หมดโดย
ไม่มค่ีาใช้จ่าย และในเดอืนพฤษ-
ภาคมทีผ่่านมาได้มกีารจดักจิกรรม
ส่งเสริมการอ่านขึ้นให้แก่หมู่บ้าน
ชาวกะเหรีย่งสะกอในภาคเหนอื จ�า 
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นพ.ธรีะเกียรต ิเจรญิเศรษฐศลิป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร รบัมอบ
เงนิสนบัสนนุจ�านวน 20 ล้านบาท  จาก มร.อโิตม ิวะตะนะเบะ กรรมการมลู
นิธอิายโินะโมะโต๊ะ เพือ่ร่วมขบัเคลือ่นโครงการ “โรงเรียนทีต้่องการความช่วย
เหลอืพฒันาเป็นพเิศษอย่างเร่งด่วน (ICUSchool)”  

กฤษศญพงษ์ ศริ ิ ปลดักระทรวงวฒันธรรม เป็นประธานในพธิเีปิดกจิกรรม
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักรงุรตันโกสินทร์ และพระมหากรณุาธคิณุ
ของพระมหากษตัรย์ิไทย ภายใต้โครงการมหกรรมวฒันธรรมรตันโกสนิทร์
คร้ังที ่2 ทีศ่นูย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซโึตม ุ ชมิซิ ึกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั กนัยงอเีลคทรกิ จ�ากดั (มหาชน) คณะ
ผูบ้รหิารและพนกังานของกลุม่บรษิทั มติซบูชิ ิอเิลค็ทรคิ ในประเทศไทย ร่วม
โครงการ ‘วดัสร้างสขุ’ ท่ีวัดศรีจนัทาราม จ.สมทุรปราการ ด้วยการช่วยกนั
ท�าความสะอาด ปรบัปรงุภมูทิศัน์ จดัเกบ็และซ่อมบ�ารงุวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ 

มร.ทตัสกึ ินากาโอะ กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ชเิซโด้ (ไทยแลนด์) จ�ากัด ร่วมกับ 
กสุมุา ไชยพร ประธานและผูพ้มิพ์ผูโ้ฆษณานติยสาร L’Officiel Thailand และ 
อาล ีซอีาน ีกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั แมส คอนเนค็ จ�ากดั จดังานแสดงแฟช่ัน
โชว์ผ้าไทย พร้อมเปิดตวัผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิใหม่ล่าสดุ ชเิซโด้ ฟิวเจอร์ โซลูช่ัน 

อภชิาต ิชโยภาส กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอร์รี ่จ�ากดั (มหาชน) 
ลงนามความร่วมมอืกบั จริภทัร วรีชยทองค�า ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.
แอสเซท ไบร์ท เพือ่อ�านวยความสะดวกในการใช้จ่ายทกุประเภทให้แก่นกัท่อง
เทีย่วชาวจนีทีเ่ดนิทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย ผ่านระบบ WeChat Pay 

วันเพญ็ เกตชุาญชยั Senior Vice President Marketing บริษัท ไทยสมุทร
ประกนัชวิีต จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยเมเจอร์ซีนี
เพลก็ซ์ กลุม่บริษัทสีเบเยอร์จดักจิกรรม Moviecation 2 ตัว๋หนงัพาเทีย่วไทย 
“70 เส้นทางตามรอยพระบาท” 

ม.ล.ทองมกฎุ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ บญุทพิย์ กฤตชยักลุ 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณชิย์ ร่วมแสดงความยินดกีบัผู้ที่
ผ่านเข้ารอบ 10 คนสดุท้าย โครงการ “SCBS U-INVEST” พร้อมพาเยีย่ม
ชมบรษิทัฯ ซึง่ผูช้นะเลศิจะได้รบัทนุการศกึษา จ�านวน 1 แสนบาท 

ศกัดิสิ์ทธ ิกจิไพศาลรัตนา ผู้จดัการฝ่ายบริการ 1 บริษัท ยนูเิวอร์แซล ยทูลีต้ีิส์ 
จ�ากดั (มหาชน) ส่งมอบโครงการ “รกัษ์ทกุหยด ลดน�า้สูญเสีย” ให้กบัโรงเรยีน
วัดประตนู�า้ท่าไข่ ซึง่บรษัิทได้ด�าเนนิการปรบัปรงุระบบประปาภายในโรงเรยีน
ให้อยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์ ช่วยลดปริมาณน�า้สูญเสีย 
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ดร.วริยิะ ลขิติวงศ์ นายกสมาคมเครอืข่ายทีป่รกึษาธรุกจิฯ และผูอ้�านวยการ
บรหิารหลกัสตูรวชิาชพีทีป่รกึษาธรุกจิ เพือ่การพฒันาวสิาหกจิไทย พร้อมทมี
ทีป่รกึษาวปธ. เข้าพบท่านรศ.ดร.นงนติย์ ธรีะวฒันสุข อธกิารบดมีหาวิทยาลยั
อบุลราชธานเีพือ่ประชมุหารอืเชงิวชิาการในการรบับรกิารจากทีป่รกึษาในพืน้ที่ 

สิทธิรัฐ วัชราภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิกซลิ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) พร้อมผู้บริหาร เปิดบู๊ธร่วมโชว์นวัตกรรมและสุดยอดเทคโนโลยี
เคร่ืองสุขภณัฑ์ชัน้น�าอเมริกนั สแตนดาร์ดในงาน “GRAND HOME EXPO 
2017” ทีแ่กรนด์โฮม บางนา 

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลดักระทรวงสาธารณสขุพร้อมด้วย วพิล วรเสาหฤท 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่บมจ. กรงุเทพประกนัชวีติร่วมแสดงความยินด ี ผู้ชนะ
เลศิ การแข่งขนั “เดนิ-วิง่เพือ่สขุภาพการกุศล กรุงเทพประกันชวิีต ฮาล์ฟ 
มาราธอน 2017” ครัง้ที ่4 ทีก่ระทรวงสาธารณสขุ

ขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริหารมลูนธิเิอสซจี ีทมีผู้บริหาร และชาวค่าย
อาสาพฒันาเอสซจี ีมอบอาคารเรียนและห้องน�า้ พร้อมอปุกรณ์การเรยีน รวม
มลูค่า 6,000,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดตาขนั อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยมี
มนตรี ชนะชยัวิบลูวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจงัหวัดระยอง เป็นตวัแทนรบัมอบ

รศ.ดร.สมชาย สนัตวิฒันกลุ อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร์วิโรฒ เปิด
โครงการพฒันาระบบบรหิารทรัพยากรมหาวทิยาลยั โดยน�าเทคโนโลยสีาร 
สนเทศมาใช้ เพือ่ให้เกดิมาตรฐานภายในมหาวทิยาลยั และก้าวไปสู่การใช้
นวตักรรมเพือ่การพฒันาองค์กรให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื 

วทิการ จนัทวมิล รองกรรมการผูอ้�านวยการ สายงานธรุกจิคอนโดมเินยีม 
บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด์) เปิดตวั ‘VITTORIO’ (วิตโตริโอ) คอนโดมิเนยีมระดบั
อลัตร้า-ลกัซ์แห่งใหม่ ทีส่ร้างเสร็จสมบรูณ์พร้อมอยูภ่ายใต้แนวคดิ ‘LIVING 
IN THE MASTERPIECE’ 

จิรารตัน์ มงีาม ผูอ้�านวยการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส�านกังานพษิณโุลก 
ร่วมกับผูป้ระกอบการโรงแรม ทีพ่กั รสีอร์ตชัน้น�าในพืน้ทีพ่ษิณโุลก และเพชร 
บรูณ์จดัโปรโมชัน่พเิศษต้อนรับหน้าฝน และกิจกรรมล่องล�าน�า้เขก็ ภายใต้แคม 
เปญ “ท้ามนัส์ยกแก๊งค์ ล่องแก่งล�าน�า้เขก็” 

มกริน พรหมโยธ ีผู้จดัการทัว่ไปโรงแรมแคนทารี โคราช, และ กลุเสฏฐ์ หอ-
วงศ์รัตนะ ผู้จดัการแผนกประชาสัมพนัธ์ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ ให้การ
ต้อนรับ นฤมล นลิวรรณ นกัแสดง และ สันต ิอิม่ใจจติต์ นกัชมิอาหารชือ่ดงั 
ประจ�าคอลมัน์ “ครัวไทยโพสต์” ในโอกาสมาพกัทีโ่รงแรม 


