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สู้.. สู้..
อ่านได้ทันใจ 

ทั่วไทย ทั่วโลก 
บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน

ระบบปฏบิตักิาร iOS 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่App Store 
ระบบปฏบิตักิาร Android 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่Play Store

หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำพิพำกษำ “ยิ่งลักษณ์” จะผิดหรือไม่ผิด 
25 สิงหำคมจะเป็นจุดเปลี่ยนกำรเมืองไทย 
ไม่แปลกที่ผู้มำให้ก�ำลังใจจะมืดฟ้ำมัวดิน 
พร้อมตะโกนให้ก�ำลังใจ “นายกฯปูแดง” 
“อ�านวย คลังผา” จี้ท�ำสัญญำประชำคม 
ไม่มีม็อบ ไม่มีรัฐประหำร ล้ำงไพ่องค์กรอิสระ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ตรวจกำรบ้ำน “สปท.” 
ผ่ำนเลยโอกำสทองปฏิรูปประเทศแล้ว 
“โสภณ พรโชคชัย” เตือนอย่ำ “เสียค่าโง่จีน” 
“Pegasus” ชี้กำรต่อสู้ของประชำชนต้องต่อเนื่อง 

หมอบกราบ?

“โมโน”ชิงตลาดหนัง
ออนไลน์

ฉุก(ละหุก)คิด 3

ยูเอ็น
ลงดาบโสมแดงหนัก

ต่างประเทศ 6

เศรษฐกิจ 4

ต่างชาติแห่
ลงทุน“สิงห์ เอสเตท”

เศรษฐกิจ 5

ยงัไมส่ดุทาง
ชุดเก่าตีตกไม่ชี้มูลความผิดคน
สัง่สลายชมุนมุกค็วรหยบิยกมาพิ 
จารณาใหม่ หากป.ป.ช.ยืน่อทุธรณ์
คดีสลายม็อบพันธมิตรฯก็ไม่มี
เหตุผลอะไรท่ีจะไม่รื้อเรื่องสลาย
ชมุนมุมอ็บเสือ้แดงขึน้มาพจิารณา
ใหม่ ถ้ายื่นอุทธรณ์คดีหนึ่งแล้ว
เพิกเฉยต่ออกีกรณหีนึง่จะยิง่เพ่ิม
ความแคลงใจต่อประชาชน จึง
ควรไปให้สดุสถานปีลายทางของ
กระบวนการยตุธิรรมทัง้สองกรณี

การเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มท่ี
ต้องการให้ป.ป.ช.ยืน่อทุธรณ์คดทีี่
ศาลยกฟ้อง “สมชาย-บิก๊จิว๋” สัง่
สลายชมุนมุกลุม่พนัธมติรฯ หาก
ตัดมุมทางการเมืองออกไปต้อง
บอกว่านีค่อืโอกาสทีจ่ะท�าให้เรือ่ง
จบบริบูรณ์ ไม่สามารถน�ามาใช้
เคลื่อนไหวต่อได้อีก เพราะไม่ว่า
ผลอุทธรณ์จะออกมาอย่างไรทุก
ฝ่ายต้องยอมรบั เช่นเดยีวกบักรณี
สลายชุมนุมคนเสื้อแดงที่ป.ป.ช. 
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การสลายการชมุนมุของคนเสือ้แดง
ทีป่.ป.ช.ชดุเก่าค�าร้องสมควรปัดฝุน่พจิารณาใหม่ 
เพราะทัง้แกนน�าและมวลชนฝ่ายนีย้งัแคลงใจอยู่

ธรรม ซึง่จะท�าให้หมดข้ออ้าง
ที่จะใช้เคลื่อนไหวต่อไป
 เช่นเดยีวกบักรณกีารสลายการ
ชุมนุมของคนเสื้อแดงที่ป.ป.ช.ชุด
เก่ามมีตยิกค�าร้องกส็มควรปัดฝุน่
หยบิยกขึน้มาพจิารณาใหม่ เพราะ
ทัง้แกนน�าและมวลชนฝ่ายนีย้งัมี
ความแคลงใจผลการพจิารณาอยู่
 แม้ป.ป.ช.ซึง่เป็นกระบวนการ
ยตุธิรรมต้นน�า้จะมอี�านาจตดัสนิ
ใจได้ว่าจะรบัเรือ่งไว้พจิารณาหรอื
ไม่ก็ได้ หรือพิจารณาแล้วจะชี้มูล
ความผิดผู้ถูกกล่าวหาหรอืไม่กไ็ด้ 
 แต่เมือ่ยังมกีระบวนการให้ไป
ต่อได้ก็ควรไปให้สุดสถานีปลาย
ทางเช่นเดยีวกบักรณสีลายการชมุ 
นุมของม็อบพันธมิตรฯที่ป.ป.ช. 
ตัดสินใจยื่นฟ้องคดีเองโดยตรง
ต่อศาลฎีกาฯทั้งที่อัยการสูงสุดมี
ค�าสัง่ไม่ฟ้องเนือ่งจากเหน็ว่าส�า-
นวนไม่สมบูรณ์
 หากป.ป.ช.ยื่นอุทธรณ์คดี
สลายม็อบพันธมิตรฯก็ไม่มีเหตุ 
ผลอะไรที่จะไม่รื้อเรื่องสลายชุม 
นุมม็อบเสื้อแดงขึ้นมาพิจารณา
ใหม่
 ถ้ายื่นอุทธรณ์คดีหนึ่งแล้ง
เพกิเฉยต่ออีกกรณหีนึง่จะยิง่เพ่ิม
ความแคลงใจต่อประชาชน แน่ 
นอนว่าไม่เป็นผลดต่ีอบรรยากาศ
ปรองดอง
 อยากให้เรื่องจบแบบถึง
จะกังขาก็ท�าอะไรไม่ได้ก็ต้อง
ไปให้สุดสถานีปลายทางของ
กระบวนการยุติธรรมทั้งสอง
กรณี

 ความเคลือ่นไหวของแกนน�า
ม็อบเหลือง-แดงกลับมาอยู่ใน
ความสนใจของประชาชนอีกครั้ง
 เป็นความสนใจอนัเนือ่งมา
จากการสลายการชุมนุมของ
ทั้งสองกลุ่ม
 กลุ่มหน่ึงมีคดีความขึ้นสู่การ
พิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดี
อาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมืองซึ่งศาลฎีกาฯเพิ่งตัดสิน
ไปไม่กีว่นันีว่้าให้ยกฟ้องเจ้าหน้า 
ที่รัฐที่ถูกกล่าวหาร่วมกันออกค�า
สัง่ให้สลายชมุนมุเกนิกว่าเหตไุม่
เป็นไปตามหลักสากล
 กลุ่มหนึ่งไม่มีคดีความขึ้นสู่
การพิจารณาคดีของศาลฎีกาฯ
เพราะกระบวนการยุติธรรมชั้น
ต้นอย่างคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาต ิ(ป.ป.ช.) ตตีกค�าร้องให้สอบ
เอาผิดผู้ร่วมกันออกค�าสั่งสลาย
การชุมนุมที่ท�าให้มีคนบาดเจ็บ
ล้มตาย
 หลังศาลฎีกาฯตัดสินยกฟ้อง
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีต
นายกรฐัมนตร ีพล.อ.ชวลิต ยง-
ใจยุทธ อดีตรองนายกรัฐมนตรี

และอดีตผบ.ตร.กับอดีตผบช.น. 
แกนน�ากลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยนัดประชุมกัน
เพื่อยื่นเร่ืองให้ป.ป.ช.ใช้สิทธิยื่น
อุทธรณ์คดี
 ค�าร้องให้ป.ป.ช.อุทธรณ์คดี
ต ่อศาลฎีกาฯถูกส่งถึงป.ป.ช. 
อย่างเป็นทางการแล้วโดยแสดง
เหตุผล 7 ข้อ
 ทั้ง 7 ข้อเมื่อพิจารณาแล้วไม่ 
มอีะไรใหม่ไปกว่าเดมิเป็นการยนื 
ยนัหลักคดิว่าท�าไมจึงเหน็ว่านาย
สมชาย พล.อ.ชวลิตและพวกควร
มีความผิด
 ส่วนจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่อยู่
ในอ�านาจตัดสินใจของป.ป.ช.ซึ่ง
มีเวลา 30 วันหลังจากศาลมีค�า
พิพากษาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

 อย่างที่ทราบกันว่าหลังศาล
ตัดสินมีหลายฝ่ายออกมาเรียก
ร้องให้ป.ป.ช.ยื่นอุทธรณ์ค�าตัด 
สินส่วนเหตุผลสนับสนุนแยกได้
เป็น 3 กลุม่คอื กลุม่ท่ีไม่ถูกใจค�า
ตัดสินของศาล กลุ่มที่เห็นว่าเมื่อ
มสีทิธอิทุธรณ์คดไีด้กค็วรใช้สทิธิ 
และกลุม่ทีเ่หน็ว่าเมือ่ยงัไม่สดุทาง
กไ็ปให้สดุสถานปีลายทาง หลงัค�า 
ตัดสินของศาลอุทธรณ์ไม่ว่าจะ
ออกมาอย่างไรเร่ืองจะได้จบเพราะ
สุดทางของกระบวรการยุติธรรม
แล้ว
 เมือ่พจิารณาจากเหตผุลก็
สมควรยืน่อทุธรณ์เพราะเมือ่
ไปสดุทางแล้วต่อให้ใครไม่พอ 
ใจอย่างไรก็ต้องยอมจบ ต้อง
ยอมรับในกระบวนการยุติ-
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ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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 ขณะท่ีกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผดจ็การแห่งชาต ิ(นปช.) ร่วมกบัศลิปินกว่า 20 
ชวีติ จดัคอนเสร์ิต “ธารน�า้ใจไทย ไหลสูอ่สีาน ยาม
มภียั เราไม่ทิง้กนั” ถอืเป็นพลงัน�า้ใจและความ
ร่วมมอืร่วมใจของประชาชน  ตลอดจนความช่วย
เหลือของทุกภาคส่วนจะเป็นก�าลังใจส�าคัญให้
ประชาชนทีป่ระสบภยัสามารถผ่านพ้นวกิฤตนิีไ้ป
ได้และกลบัมาด�าเนนิชวีติได้อย่างปกตสิขุอกีครัง้
 ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ อาตมาเหน็ว่า ไม่ว่า
จะเป็นวิกฤตครั้งไหน ที่ไหน ชาวไทยเราก็ยัง
เหมอืนเดมิคือความมนี�า้ใจท่ีหล่ังไหลช่วยเหลอื  
พีน้่องร่วมชาต ินอกจากนีก้ารเข้าไปช่วยเหลอืยงั
เข้าไปในพืน้ทีอ่ย่างรวดเรว็ ถอืว่าการแก้ป้องกนั
ภยัเดีย๋วดกีว่าเก่า เรว็กว่าเก่า ฉบัไวกว่าเก่า เพราะ
ประสบการณ์ท่ีเกิดวิกฤติน�า้ท่วมบ่อยครัง้ ท�าให้
เราฉลาด สามารถหาวิธป้ีองกันท่ีดกีว่าเก่า แต่ถ้า
จะให้ดทีีส่ดุคอื ต้องบรหิารจดัการน�า้ไม่ให้ไหลลง
ทะเลลงแม่น�้าเหมือนท่ีแล้วมา น่าจะมีแก้มลิง 
ฝายน�า้ทีจ่ะเกบ็กกัน�า้ไว้ใช้ตลอดทัง้ปีด้วย 
 ความเสยีหายนบัพนัล้าน ถ้าเอาเงินไป
สร้างแอ่งเกบ็น�า้  กจ็ะช่วยเศรษฐกจิโดยรวม
ได้ ไม่ใช่เสยีเลก็เสยีน้อยเสยียาก เสยีมาก
เสยีง่าย ซ่อมอ่างเกบ็น�า้ให้ด ีไม่ให้ช�ารดุ จะ
ได้ไม่มปัีญหาเสยีซ�า้ซาก ท่วมซ�า้ซาก ไม่ควร
ให้ประวตัศิาสตร์ซ�า้รอย  เราจะบทเรยีนแล้ว  
กต้็องท�า “วกิฤตใิห้เป็นโอกาส” สร้างความ
ฉลาดให้ผูห้ลักผูใ้หญ่ในระดบัจงัหวดั ระดบั
ภาค เพือ่ป้องกนัแก้ไขอย่างถาวร
  เจรญิพร

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

  
In Brief : ย่อความ

วิกฤตสร้างโอกาส

ไม่ควรให้ประวัติศาสตร์ซ�้ารอย เรา
มีบทเรียนแล้ว ก็ต้องท�า “วิกฤติให้
เป็นโอกาส” น�าประสบการณ์ที่เกิด
วกิฤตนิ�า้ท่วมบ่อยครัง้ท�าให้เราฉลาด 
สามารถหาวธิป้ีองกนัทีด่กีว่าเก่า 

เหตกุารณ์ใน “รัว้สชีมพ”ู ท่ีตอบโต้ด่า
กนัไปมากรณ ี“ผูช่้วยอธกิารบด”ี ลอ็ก
คอ “หนุม่ผมยาว” รองประธานสภานสิติ 
แต่ปัญหากลบัพุง่ไปที ่“เนเน่-เนตวิทิย์”   
ว่าจดัฉากป่วนวนัปฐมนเิทศนสิติใหม่ทีม่ี
พธิถีวายสตัย์ปฏญิาณหน้าลานพระบรม
รปู 2 รชักาล
 หนึง่ในประเดน็ทีต่อบโต้กนัคอื “เน 
เน่-เพือ่น” เดนิออกจากแถวของผูแ้ทน
นิสิตปัจจุบันระหว่างพิธีพิธียังไม่จบหรือ
เดินออกไปยนืโค้งค�านบัเมือ่จบพธิจีบแล้ว?
 ต่อมา Voice TV มกีารเผยแพร่คลปิ
ต้ังแต่ก่อนพธิจีนจบพธิท่ีามกลาสายฝน ซึง่
มภีาพ “สตรชีดุด�า” ทีพ่ยายามไม่ให้ผูส้ือ่
ข่าวถ่ายภาพแจก “เสือ้กนัฝน” ให้นสิติใหม่ 
รวมถึงภาพ “สตรีชุดด�า” พยายามแย่ง
กล้องผู้สื่อข่าวหลัง “เนเน่-เพื่อน” เดิน
ออกจากแถวขณะทีพ่ธิถีวายสตัย์ปฏญิาณ
เสรจ็ ซึง่เป็นช่วงทีเ่กดิความชมุนมุเมือ่ “ผู้
ช่วยอธิการบด”ี ล็อกคอ “หนุม่ผมยาว” 
 ขณะที่มีการโพสต์ข้อความของกลุ่ม
อาจารย์และอดีตนิสิตคณะวิศวะที่เดิน  
ทางไปเยีย่ม “ผูช่้วยมอืลอ็กคอ”  ซึง่อ้าง
เครยีดจดัจนต้องเข้าโรงพยาบาลน้ัน โดย
ระบุชื่ออาจารย์ท่านหนึ่งพูดว่า “จะไป
ไหน” พร้อมทัง้จะดงึตัว “เนเน่” ไว้ และ
อีกประโยคที่ระบุ... “ไอ้ผมยาวมันถาม
เพือ่นว่า “ได้ภาพไม๊”!!”
 ภาพเต็มๆจากคลิปกับข้อความที่
โพสต์ต่างกนัสิน้เชงิ แต่ปรากฏการณ์ที่
เกดิขึน้ก�าลงัลกุลามไปถงึเรือ่ง “หมอบ
กรอบ” ต่อหน้ากษตัรย์ิ รวมถงึผูส้งูศกัดิ์
ทัง้หมด ซึง่ “รชักาล 5” ให้ยกเลกิ เพราะ
กงัวลว่าฝรัง่จะดแูคลนสยามว่าเป็นบ้าน
ป่าเมอืงเถือ่น 
 เรือ่ง “หมอบกราบ” ไม่ใช่ประ 
เดน็ใหม่และน่าจะยตุนิานแล้วหาก
เป็นสงัคมทีใ่ช้ “เหตผุล” แต่วันนี้ 
เรือ่ง “หมอบกราบ” กลบัเป็นยิง่กว่า 
“ดราม่า” เพราะอะไร?

หมอบกราบ?

พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีและ
หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็น
ประธานรบัมอบเงนิช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยัใน
ภาคเหนือและภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจาก   
พายุเซินกาในงาน “ประชารัฐร่วมใจใต้ร่มพระ
บารม”ี มคีณะรฐัมนตรแีละดารานกัแสดงร่วมรบั
บรจิาค 
 พล.อ.ประยทุธ์ กล่าวว่า น�า้ท่วมครัง้ใหญ่ใน
พืน้ทีภ่าคเหนอืและภาคอสีานท�าให้ประชาชนได้
รับความเดือดร้อนท้ังท่ีอยู่อาศัย การด�ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ รัฐบาลไม่ได้นิง่นอนใจ
เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ ระดมความช่วยเหลอืจากทกุ
ภาคส่วนเพือ่แก้ปัญหา และบรรเทาความเดอืด
ร้อนอย่างรวดเรว็ทีส่ดุ  
 การจัดงานประชารัฐร่วมใจฯ เพ่ือเชิญชวน
หน่วยงานทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาชนร่วม
กนับรจิาคช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์ประชาชนผูป้ระ 
สบภัยผ่าน “กองทุนเงนิช่วยเหลอืผู้ประสบสา-
ธารณภยัส�านักนายกรัฐมนตรี” บญัชีธนาคารกรุง
ไทย สาขาท�าเนยีบรฐับาล เลขทีบ่ญัช ี067-006-
895-0 โดยเงินบริจาคสามารถน�าไปลดหย่อน
ภาษีได้  ท�าให้คนไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการ
ช่วยเหลอืพีน้่องประชาชนทีเ่ดอืดร้อน
 นายกรฐัมนตรยีงับอกว่า คณะกรรมการกอง 
ทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ส�านัก
นายกรฐัมนตรจีะประสานงานกับจงัหวดัต่างๆ ใน
การช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับความเดอืดร้อนตามหลัก
เกณฑ์ ทั้งค่าวัสดุในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน
เรอืน ค่าเครือ่งใช้อปุโภคบรโิภคทีจ่�าเป็น  รวมถงึ
กรณผีูเ้สยีชวีติ เป็นต้น
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จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,750.00 บาท

 ขาย 19,850.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,390.00  บาท

 ขาย   19,850.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,257.64  ขาย 1,258.04
ลอนดอน ซื้อ 1,257.60 ขาย 1,258.10

ภาวะหุ้น 7 สิงหาคม 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) 

33.53

39.90375

45.20375

4.3663

0.31295

24.7695

-4.59  1,573.67  
  33,269.69
-7.66  2,241.68  
  24,228.57
-2.40  999.79  
  19,012.75
+1.10  556.54  
  2,432.42

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,682.38  -3.07

2,349.83  -11.47 

2,466.43  -13.38  

1,833.89  -5.18  

2,378.54  -11.85  

 2,926.40  -6.45   

1,243.20  -8.46  

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,889.15

14.70

5,290.28

15.90

-401.13

-

9,815.07

29.50

10,539.10

31.68

-724.03

-

15,359.15

46.17

14,153.86

42.54

1,205.28

- 
ปฐมพงศ์ สริชยัรตัน์ 

‘โมโน’ชงิตลาดหนงัออนไลน์

 นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ 
กรรมการผู้จัดการบริษัท โมโน 
ฟิล์ม จ�ากัดในเครือโมโน กรุ๊ป 
เปิดเผยว่า  ช่วงครึง่ปีทีผ่่านมา  โม
โนแมก็ซ์ (MONO MAXXX)  ยัง
รกุตลาดหนงัออนไลน์ และมยีอด
สมาชกิเพ่ิมมากขึน้เทยีบกบัปีก่อน
โตถงึ 61% มาจากกลุ่มผูใ้ช้ผ่าน
สมาร์ทโฟนท่ีมีจ�านวนผู้ใช้กว่า   
20 ล้านเลขหมาย ประกอบกับ
การขยายโครงข่าย 4G ท�าให้ธรุ-
กจิหนงัออนไลน์เตบิโตอย่างมาก 
ท�าให้รายได้ที่ตั้งไว้ปี 2017 จะ    
สูงกว่าทีต่ัง้ไว้ เพราะครึง่ปีทีผ่่าน
มาโมโนแม็กซ์มีสัดส่วนของราย
ได้แล้ว 52% ของรายได้ทีต่ัง้ไว้ จงึ
คาดว่าครึง่ปีหลงัจะทะลเุป้าแน่-
นอน
  ส�าหรับแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง
จะส่งคอนเทนต์ระดับคุณภาพ 
เช่น sing street หนงัเพลงโรแมน
ตกิทีก่ระแสดเีท่ากบั once และ 
begin again ทัง้มีหนงัคณุภาพ
รางวลัทีห่าดไูม่ได้ทีอ่ืน่ เช่น The 
gift, still alice  หรอืหนงับูส๊ดุมนัส์
เช่น SPL 2 และซรีส์ีคณุภาพท่ีไม่
ต้องรอนาน เช่น ต�านานสมเดจ็
พระนเรศวร เดอะซรีส์ี หวัใจและ
ไกปืน และตาสมัผสัผ ี(Diamond 

Eyes) รวมทั้งซีรี่ส์ต่างประเทศ
เช่น CSI Vegas, CSI Miami  
ครบทุกซีซั่นและซีรี่ส์เอเชีย เช่น  
spy, healer, panited skin และ
โปเย โปโลเย 
 ส่วนกลุม่เดก็และครอบครวัมี
ซรีีส์่การ์ตูน เช่น Lego การ์ตูนชุด 
“มหศัจรรย์อศัวนิเลโก้” การ์ตนู
ไทยมนีทิานพืน้บ้าน การ์ตูนประ
วัติศาสาตร์ และสารคดท่ีีครอบ-
คลุมกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย
 การบรกิารรองรบัทุกอุปกรณ์ 
Smart TV/Smart Phone & 
Smart Device (iOS, Android)/ 
PC, Android Box และ Chrome 
Cast ทัง้ยงัมกีารพฒันาแอป MO-
NOMAXXX VR  ทีใ่ห้ภาพคมชดั
สมจรงิระดบั HD ท้ังพากย์ไทย
และ Soundtrack นอกจากนีบ้รษัิท
ยังจับมอืร่วมกับ LG, Sony, Pa-
nasonic, Samsung กลุม่  Opera-
tor (AIS, DTAC และ True)   และ 
กลุม่ Co-Promotion ได้แก่ 3BB, 
BBL, MCard, Grab Taxi และ 
Airplay  เพือ่ท�าการตลาดร่วมกนั
  ส่วนอปุสรรคและปัญหาขณะ
นีค้อื การละเมดิลิขสทิธิ ์ซึง่กสทช.
จะเข้ามาควบคมุ OTT ซึง่โมโน
แมก็ซ์ถอืเป็นผูป้ระกอบการ OTT 

ท่ีได้รบัผลกระทบ  การท�าให้ผูใ้ห้
บรกิาร OTT เข้าสูร่ะบบ มกีาร
ควบคมุและกฎลงโทษทีช่ดัเจน จะ
ช่วยให้ผูป้ระกอบการ OTT เตบิโต
ขึน้แน่นอน และจะสามารถป้อง 
กนัและปราบปรามการละเมดิลขิ-
สทิธิไ์ด้อย่างมปีระสทิธิภาพ ท�า 
ให้อตุสาหกรรมหนงัมีการแข่งขนั
และผูผ้ลติหน้าใหม่ๆ เพิม่มากขึน้  
  ส�าหรบัในประเทศไทยมกีาร
ให้บรกิารวดิโีอออนดมีานด์ทีม่ทีศิ 
ทางการเติบโตขึน้ เนือ่งจากอปุ-
กรณ์ท่ีรองรบัและเนต็เวร์ิคมกีาร
ขยายตัวจากเมืองสู่จังหวัดต่างๆ 
ส่งผลให้ฐานผู้ใช้บริการขยายตัว 
ซึง่โมโนแมก็ซ์ถอืเป็นอนัดบัต้นๆ 
ในประเทศ โดยมอีตัราค่าสมาชกิ
เพยีง 129 บาทต่อเดอืน สามารถ
ดไูด้ทุกเรือ่งทุกหมวด  

สมัมนา : พลากร หวัง่หล ีกรรม 
การผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร ธนาคารสแตน-
ดาร์ดชาร์เตอร์ด ประจ�าประเทศ 
ไทยและส�านักงานตัวแทน ให้ 
การต้อนรบัลูกค้า Private Ban-
king กว่า 90 รายทีเ่ข้าร่วมงาน
สมัมนาภายใต้ชือ่ “H2 Market 
Outlook 2017” ทีโ่รงแรมเซนต์
รจิีส กรงุเทพฯ 

“โมโนแม็กซ์” ขนคอนเทนต์ชุดใหม่จากอเมริกาเต็มแม็ก  
ด้วยแพ็กเกจราคาเดยีว 129 บาทต่อเดอืน พร้อมเปิดแอป-
พลิเคชัน MONOMAXXX VR ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ วอน 
กสทช.คุม OTT  



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 18 ฉบับที่ 4639 (1164) วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ

น�าเสนอผลิตภัณฑ์ : พจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ อนุชา 
สขุทรพัย์ ผูจ้ดัการภาค ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 1 ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั 
(มหาชน) ให้การต้อนรับ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี 
ในโอกาสธนาคารกรงุเทพ พาเหรดผลติภณัฑ์-บรกิารด้านการเงนิ ร่วม
งาน ‘มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 11’ 

สาขาใหม่ : ประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรษิทั แบลค็
แคนยอน (ประเทศไทย) จ�ากัด ร่วมแสดงความยินดีกับ โซ ไน กรรม 
การผู้จัดการใหญ่ บริษัท สตรอง ซอร์ส จ�ากัด ผู้ได้รับสิทธิ์ แฟรนไชส์
แบลค็แคนยอนในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ ในโอกาสเปิดร้าน
แบล็คแคนยอน สาขาถนนสะยา ซาน กรุงย่างกุ้ง 

นรศิ เชยกลิน่ 

 นายนยิต มาศะวสิทุธิ ์รองกรรม 
การผู้จดัการบรษิทั บรหิารสนิทรพัย์
สขุมุวทิ จ�ากดั (บสส.) หรอื SAM 
เปิดเผยผลการด�าเนนิงานครึง่ปีแรก
ปี 2560 มยีอดเงนิสดรบัสะสมจาก
การด�าเนนิงานด้านต่างๆ ได้แก่ การ
ปรับโครงสร้างหนี ้(NPL) การจ�า-
หน่ายทรพัย์สนิรอการขาย (NPA)  
และการขายทอดตลาดกว่า 4,000 
ล้านบาท  มกี�าไรสทุธไิม่รวมรายได้
ส�ารองโอนกลบัจากการประเมนิหลกั
ประกนัเท่ากบั 3,108 ล้านบาท  คดิ
เป็นร้อยละ 44.29 ของเป้าหมาย

SAM’คลินิกแก้หน้ี’แก้วกิฤตรายย่อย
ก�าไรสทุธิ  
 ด้านการบริหารจัดการ NPL    
สามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้
และปิดบญัชแีล้ว 574 ราย มลูค่า
ตามบญัช ี(OPB) จ�านวน 40,892 
ล้านบาท ส่วนการบริหารจัดการ 
NPA จ�าหน่ายทรพัย์สนิได้จ�านวน 
480 รายการ มลูค่ารวม 2,220 ล้าน
บาท ส่วนการบรหิารพอร์ตสนิทรัพย์
ด้อยคณุภาพได้ประมลูจากสถาบนั
การเงนิต่างๆ อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 
2557-2559 เพื่อเพิ่มขนาดของ
พอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและ

สร้างความยัง่ยนืในการด�าเนนิธรุ-
กจิตามแผนระยะยาวของ SAM ทกุ
พอร์ตต่างมอีตัราผลตอบ แทนทีสู่ง
กว่าอตัราผลตอบแทน MLR เฉลีย่สะ 
สมของธนาคารพาณชิย์ใหญ่ 5 แห่ง 
 นายนยิต กล่าว57’ ผลการด�า-
เนินงานโครงการคลินิกแก้หนี้เมื่อ
วนัที ่1 มถินุายน 2560 มผีูส้นใจสมคัร
เข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวนมากและ
มลีกูหนีท้ีผ่่านคณุสมบตัขิองโครง-
การและลงนามสญัญาเพิม่ขึน้เร่ือยๆ 
ส่วนครึง่ปีหลงันี ้07’ พร้อมเดนิหน้า
โครงการกูว้กิฤตภาระหนีค้รวัเรอืน

ตามเป้าหมาย “ลดภาระ สร้างวนิยั 
ไม่ก่อ หนีเ้พิม่และเริม่ชวีติทีพ่อเพยีง” 
ให้ลกูหนีม้คีณุภาพชวีติท่ีดีกว่าเดิม
ในการวางแผนและวนิยัทางการเงนิ 
เพื่อปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายให้
เหมาะสม ส�าหรบัผูท้ีส่นใจเข้าร่วม
โครงการ “คลนิกิแก้หนี”้ สามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมท่ี Call 
Center 02-610-2266  โดย ตรวจ
สอบคุณสมบัติและสมัครผ่านเว็บ 
ไซต์ www.debtclinicbysam.com 
หรอื www.คลนิกิแก้หนี.้com 

 นายนรศิ เชยกลิน่ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารบรษิทั สงิห์ เอสเตท 
จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า บมจ.สงิห์ 
เอสเตท หรอื S เปิดขายหุน้เพิม่ทนุ
และหุน้กูแ้ปลงสภาพเมือ่ช่วงกลาง
เดอืนกรกฎาคมท่ีผ่านมา ปรากฏว่า
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก
นักลงทุนสถาบันทั้งไทยและต่าง
ชาติ เนื่องจากต่างมีความเชื่อมั่น
โครงการ โดยหุ้นเพิม่ทนุทีเ่สนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจ�ากัดจ�านวน 400 
ล้านหุน้ ราคาหุน้ละ 4.16 บาท ได้

รบัการตอบรบัจากบรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั 
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม 
วรรณ จ�ากดัและเทมเพลิตนั กองทนุ
ชัน้น�าระดบัโลก ซึง่มมีลูค่ารวมประ 
มาณ 1,664 ล้านบาท ด้านหุ้นกู้
แปลงสภาพมลูค่า 180 ล้านดอลลาร์
สหรฐั ไดร้บัความสนใจจากนักลง 
ทนุสถาบนัต่างชาตใินการเข้าลงทนุ
เช่นกนั โดยบรษิทัได้รบัเงนิทนุจาก
การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพนีเ้ตม็จ�า-
นวน ซึ่งเงินทุนที่ได้จากการระดม

ทนุครัง้นีจ้ะน�าไปลงทนุในโครงการ
เมกะโปรเจกต์แหล่งเทีย่วระดบัโลก

นกัลงทนุสถาบนัชัน้น�าในและต่างประเทศตอบรบัหุน้ S หลงั
เปิดขายหุน้เพิม่ทนุ 400 ล้านหุน้และหุน้กูแ้ปลงสภาพ 180 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั 

ตา่งชาตแิห่ลงทุน‘สงิห์ เอสเตท’
ทีส่าธารณรฐัมลัดฟีส์ โดยก�าหนด
เปิดให้บรกิารเฟสแรกปี 2561 และ
พฒันาโครงการต่างๆ ตามแผนการ
ด�าเนนิงานของบรษิทั
  ด้านความคบืหน้าของโครงการ
มกิซ์ยสู สงิห์ คอมแพลก็ซ์  (SIN-
GHA COMPLEX) ได้เตรยีมเปิด
ให้เช่าพืน้ท่ีส่วนออฟฟิศในช่วงปลาย
ไตรมาส 3 หรอืต้นไตรมาส 4 ซึง่
เชือ่มัน่ว่าจะมอีตัราการเช่าพ้ืนท่ีเป็น
ไปตามเป้าทีว่างไว้ นอกจากน้ีช่วง
ปลายปียังมีแผนเปิดตัวโครงการ
คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรีย่าน
สขุมุวทิ 36 และโครงการบ้านเดีย่ว
ระดบัซเูปอร์ลกัชวัร ี บนถนนประ-
ดษิฐ์มนธูรรม
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ยูเอ็นลงดาบโสมแดงหนัก

 

ปาเรษ นาธ เสนอภาพนี้ใน caglecartoons.com สะท้อน
สหประชาชาติ (UN) เพิ่มการควํ่าบาตรเศรษฐกิจเกาหลีเหนือ 
ขณะผู้นําเกาหลีเหนือแสดงท่าทีไม่หวั่นเกรง 

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

สหประชาชาต ิ (ยเูอน็) มมีติ
เพิม่มาตรการคว�า่บาตรทางเศรษฐ 
กจิเกาหลเีหนอือกีครัง้ เพือ่กดดนั
ให้ยบุเลกิโครงการพฒันาขปีนาวธุ
และอาวธุนวิเคลยีร์ ซึง่นานาชาติ

เชีย่ว ชาญประวตัศิาสตร์จีน และ
เป็นอดตีคณะกรรมการแห่งชาติ
สหรฐัด้านนโยบายเกาหลเีหนอื 
มองแนวเดยีวกบัศาสตราจารย์
เซอืง คยนุโค โดยเชือ่ว่า เกาหล-ี
เหนือคงไม่ยอมจ�านนต่อแรงกด 
ดนั เนือ่งจากคุน้เคยกบัการถกู
คว�า่บาตรมานาน
 ศาสตราจารย์องัเดร ลนัคอ็ฟ 
ผู้เช่ียวชาญด้านเกาหลเีหนอื แห่ง
มหาวิทยาลัยกุ๊กมิน (Kookmin 
University) เกาหลใีต้ เป็นอกีหนึง่
ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ชือ่ว่า เกาหลเีหนอืมุง่
มัน่พฒันาอาวธุนวิเคลยีร์สถานเดยีว 
แม้เศรษฐกจิจะย�า่แย่จากมาตรการ
คว�า่บาตรมากเพยีงใด กค็งไม่ยอม
ล้มเลกิพฒันาอาวธุนวิเคลยีร์
 ขณะนายชอง ซองจัง นักวิ-    
จยัอาวโุสแห่งสถาบนัเซจอง (Se-
jong Institute) ของเกาหลใีต้ มอง
ว่าเกา หลเีหนอืคงได้รบัผลกระทบ
ทางเศรษฐกจิ จากการคว�่าบาตร
ครัง้นีค่้อนข้างหนกั ส่วนจะยอมยุติ
พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่นั้น 
ยงัเป็นค�าถาม
 จากมมุมองของผูเ้ชีย่วชาญ สรปุ
ได้ว่า เกาหลเีหนอืจะได้รบัผลกระทบ 
ทางการเงนิและเศรษฐกิจค่อนข้าง
รนุแรง 
 ส่วนนายคมิ จองอนึ จะยอม 
“ยกธงขาว” ยอมยบุเลกิโครงการ
พฒันาขปีนาวธุ และอาวธุนิว-
เคลยีร์หรอืไม่นัน้ ยงัไม่มคี�าตอบ

 
 

In Brief : ย่อความ

สหประชาชาตลิงมตคิว�า่
บาตรทางเศรษฐกจิเกา-
หลีเหนือครั้งใหม่ หวัง
บีบให้ยุบเลิกโครงการ
พฒันาอาวธุนวิเคลยีร์ แต่
ผูเ้ชีย่วชาญเชือ่ว่า เกาหลี
เหนือคงไม่ยอมจ�านนต่อ
แรงกดดัน  

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เหน็ว่า เป็นมหนัตภยัต่อโลก
 คณะมนตรคีวามมัน่แห่งสหประ 
ชาชาต ิสร้างปรากฏการณ์ใหม่ใน
เรือ่งนี ้ด้วยการลงมตเิหน็ชอบเป็น
เอกฉนัท์ 15-0 เสยีง เมือ่วนัเสาร์ 
(5 ส.ค.) ทีผ่่านมา โดยจนี ซึง่เป็น 
“พีใ่หญ่” ของโสมแดง และรสัเซยี 
กย็กมอืเหน็ชอบด้วย
 มาตรการลงโทษ ประกอบ
ด้วยการห้ามเกาหลเีหนอืส่งออก
ถ่านหนิ เหลก็ สนิแร่เหล็ก ตะก่ัว 

สินแร่ตะกั่ว อาหารทะเล และ
แรงงาน นอกจากนัน้ ยงัห้ามนา 
นาชาติท�าธุรกรรมกับธนาคาร
เกาหลีเหนือ และห้ามท�าธุรกจิ
ร่วมกบับรษิทัเกาหลเีหนอื
 สินค้าส�าคัญท่ีอนุญาตให้ซ้ือ
ขายกบัเกาหลเีหนอืได้ มเีพยีงราย 
การเดยีวคอืน�า้มนั
 สหรัฐคาดว่า มาตรการคว�่า
บาตรครัง้นี ้ จะท�าให้เกาหลเีหนอื
สญูรายได้ประมาณปีละ 1,000 ล้าน
เหรยีญสหรฐั (33,400 ล้านบาท) 
ทัง้นี ้ โสมแดงมีรายได้จากการส่ง
ออกปีล่าสุด 3,000 ล้านเหรียญ
สหรฐั (100,200 ล้านบาท)
 ด้านผูเ้ชีย่วชาญมองว่า การ
คว�า่บาตรอาจไม่สามารถกดดนั
เกาหลีเหนือยอมยุบเลิกโครง 
การพฒันาขปีนาวธุ และอาวธุ
นวิเคลยีร์ได้
 ศาสตราจารย์เซอืง คยนุโค อดตี
นกัวจิยัแห่งกระทรวงต่างประเทศ
เกาหลใีต้ เชือ่ว่าเกาหลเีหนอืคงฮดึ
สูม้าตรการคว�า่บาตร และพฒันา
อาวธุนวิเคลยีร์ต่อไป ตามค�าสัง่เผดจ็ 
การของนายคมิ จองอนึ ผูน้�าสงูสุด
 ด็อกเตอร์จอห์น เดลูรี ผู้-

 ข้อมูลภาพ : voanews.com



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

F3001_ที่ดนิ2ไร่เศษ_618

ขายที่ดิน  2  ไร่เศษ 

สนใจติดต่อ 095-289-7889

ขายที่ดิน 2 ไร่เศษ ติดกับเทศบาลเมืองล�าสามแก้ว ซอยผู้ใหญ่-ก�านัน

ถนนเสมาฟ้าคราม คลอง 2 อ.ล�าลูกกา ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าคูคต-หมอชิต ติดตลาดนานาเจริญ 
ขาย ตารางวาละ 25,000 บาท

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4639 (1164) วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

BOZENED-P1-060617=4*6_01

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910

สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทร. 08-3290-9910

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

3. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

SDS-OM-180717-02

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¾Ù´ Í‹Ò¹ à¢ÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä Œ́
 • ÊÒÁÒÃ¶ä»»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èä´Œ
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÇÊ.-»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¢ÑºÃ¶Â¹µ�ä´Œ (ÁÕãºÍ¹ØÞÒµ¢Ñº¢ÕèÃ¶Â¹µ�)
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

ºÃÔÉÑ·Ïà»š¹¼ÙŒ¹Óà¢ŒÒáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ à¤Ã×èÍ§ªÑè§ DIGITAL
¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·ÈµŒÍ§¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹µÓáË¹‹§ ´Ñ§¹Õé

Ê¹ã¨ÊÁÑ¤Ã´ŒÇÂµ¹àÍ§ ËÃ×ÍÊ‹§¨´ËÁÒÂ¾ÃŒÍÁËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁÑ¤ÃÁÒ·Õè
ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
àÅ¢·Õè 136/8 ËÁÙ‹ 3 ¶¹¹¹¤ÃÍÔ¹·Ã� µÓºÅºÒ§¢Ø¹¡Í§

ÍÓàÀÍºÒ§¡ÃÇÂ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11130 â·Ã. 08-6342-1678 (¤Ø³ÍŽÒ)
08-1358-1339 (¤Ø³ÍÖè§) â·Ã. 0-2959-7336-7

â·ÃÊÒÃ : 0-2959-7338 Email : scales1@ksc.th.com, 
a-aor-2518@hotmail.com ID LINE : ekachaiids

ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
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โทร.0-2742-0470, 08-4529-6336
Kornkanok-P1-250717=4*6

เงินเดือน

12,000 บาท
(ค่าแรงออกทุกวันเสาร์)

รับสมัครด่วน

ช่างพิมพ์ซิลค์สกรีน

5  อัตรา

สนใจสมัครงานได้ที่ 

กรกนกสกรีน

เลขที่ 396 ซ.อ่อนนุช 25 ถ.สุขุมวิท 77 

แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร.0-2742-0470, 08-4529-6336
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)
084033-OM-010817-01

ขายที่ดิน
100 ตร.ว.

หลัง มศว องครักษ
ถนนคอนกรีต เขาออกได 2 ทาง

ถมแลว น้ำไฟพรอม
อยู จ.นครนายก

ตร.ว.ละ 11,000 บาท
(เจาของขายเอง)

โทร.  08-4033-2566
 08-4033-2567

084033-OM-010817-01

ขายที่ดิน 100 ตร.ว.
หลัง มศว องครักษ ถนนคอนกรีต

เขาออกได 2 ทาง
ถมแลว น้ำไฟพรอม อยู จ.นครนายก

ตร.ว.ละ 11,000 บาท
(เจาของขายเอง)

โทร. 08-4033-2566, 08-4033-2567

084033-OM-010817-01

ผูเชี่ยวชาญงานแปรรูปอะคริลิคแผน รับผลิตของขวัญของชำรวย
พวงกุญแจ ปายตางๆ งานเลเซอร-คัต รับขุดตัวอักษร งานกลอง

ขึ้นรูปตามแบบ

E-mail : spi9092@gmail.com  www.sainumthip.com
NUMTI-OM-140717-01

• เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป
• สามารถใชเครื่องมือชางได
• มีประสบการณ ดานงานปาย/เฟอรนิเจอร
 จะพิจารณาเปนพิเศษ

• เพศชาย อายุ 20 ปขึ้นไป

1. ชางชำนาญงาน   2 อัตรา

2. พนักงานทั่วไป

083719-OM-010817-01

รับสอนวิชาคณิตศาสตร์
• ระดับมัธยมต้น...... (ม.1-ม.3)
• ระดับมัธยมปลาย.. (ม.4-ม.6)

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

13.30 น. นสิติ จนัทร์สมวงศ์ ผูว่้า
ราชการนนทบรุ ีและ กฤษณา อมัพชุ 
เปิดโครงการ M HEART : สายโลหิต 
สายใจ สายใยแห่งความผูกพนั ท่ีเอ็ม
ซซี ี ฮอลล์ เดอะมอลล์งามวงค์วาน 
J 13.30 น. ปิยะมาน เตชะไพ-
บูลย์ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จดังานเสว 
นาวชิาการ หวัข้อ “ถอดสทู ถกเศรษฐ-
กิจ” ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60   
พรรษา (จามจรุ ี10) จฬุาฯ J วัน-

รกัษ์ โกษะโยธนิ ประธานกรรมการ
บรหิาร บรษัิท ว ีฟูด้ส์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากดั แถลงข่าวเปิดตัวผลติภณัฑ์น�า้
สมัซนัคสิท์ เฟรชชีพ่ร้อมแผนการรกุ
ตลาด บรเิวณหน้าอาคารสลีม คอม 
เพลก็ซ์ J 13.00 น. ดร.อมรเทพ 
จาวะลา ผูอ้�านวยการอาวโุสส�านกั
วจิยั ธนาคารซไีอเอม็บี ไทย แถลง
ข่าว ยทุธศาสตร์ 20 ปีของไทย อยู่
ตรงไหนในอาเซยีน 4.0 ทีห่อศลิป
วฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร J 

J 10.00 น. ศุภกจิ งามจติรเจรญิ  
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.ซก้ิา 
อนิโนเวชัน่ จดัพธิลีงนามแต่งต้ังผูจ้ดั
จ�าหน่ายและรับประกันการจัดจ�า-
หน่ายหุน้สามญั ทีต่ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย J 10.30 น. อภ-ิ

แม่ปีนี ้S&P จดัโปรโมชัน่พเิศษ “คณุ 
ลกูพามา คณุแม่...ทานฟร”ี โดยรบั
สิทธิพิเศษส่วนลดสูงสุด 50% เมื่อ    
มาทานอาหารทีร้่าน เฉพาะวนัที ่12-
14 สงิหาคม 2560 ทีร้่านเอสแอนด์- 
พี ทุกสาขา ยกเว้นสาขาสนามบิน
ดอนเมือง และสนามบินสุวรรณ-  
ภมู ิ นอกจากนีย้งัขอแนะน�า “เค้ก-
กอกหุลาบรักแม่” เพือ่เป็นตวัแทน
ความรักที่บริสุทธ์ิจากใจลูกแด่คุณ
แม่คนส�าคญั

บอสใหญ่แห่ง ซพีเีอน็ ดร.ณฐักติติ์ 
ต้ังพลูสนิธนา ร่วมกบัพนัธมติรใหญ่
ใจด ี น�าโดย ฐานพล มานะวฒุเิวช
จาก บรษิทั ทร ูคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั 
(มหาชน), สริพิร ใจสะอาดจาก บรษิทั 
ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน),     
สวุรรณ ีชนิเชีย่วชาญจาก บรษิทั เอส 
เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
และ วชิยั กลุธวชัชยัจาก บรษิทั เม-
เจอร์ ซนีเีพลก็ซ์กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) 
ร่วมเปิดแคมเปญวนัแม่ในงาน “สเป
เชยีล โมเม้นท์ส วทิ มมั” ในคอน
เซป็ต์ “วนัโปรดกบัคนพเิศษ”
 โดยงานเปิดแคมเปญได้รบัเกยีรติ
จากคูแ่ม่ลกูดาราเซเลบรติีช้ือ่ดงัอาทิ 
แม่เป้ิล-หัทยา วงษ์กระจ่าง ทีค่วงสอง 
สาวคูแ่ฝดคนสวย น้องหนนุ และ น้อง
หนงั, คณุแม่ช่อฉตัร ทีม่ากบั ชนา
ทิพย์ จันทรุเบกษา และ วิมลภัทร์ 
เป่ียมพงศ์สานต์ ควงคูม่ากบั ม.ร.ว. 
ดจัฉราพิมล รชัน ี ร่วมงานด้วย ณ 

‘ซีพีเอ็น’ชวนดูหนังฟรีรับเทศกาลวันแม่

กาลวนัแม่ร่วมกนั ณ เซน็ทรลัเวลิด์ 
เซน็ทรลัพลาซา และเซน็ทรลัเฟสติวลั 
30 สาขา ทัว่ประเทศ
 ด้าน เป้ิลหัทยา วงษ์กระจ่าง 
บอกว่าวนัแม่ทกุๆ ปีบ้านเราชอบไป
หาร้านอร่อยๆ ต่อด้วยชวนกนัดหูนงั
ใช้เวลาด้วยกนั.. ขอบคณุ ซพีเีอน็ ที่
จดัแคมเปญดีๆ  แบบนีใ้ห้แม่ๆ ลกูๆ 
ได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกัน โดยแม่
เปิ้ลได้ทิ้งท้ายเคล็ดลับการเลี้ยงลูก
ว่า แม่ๆ ควรรับฟังลูกด้วยไม่ใช่สอน
อย่างเดยีว เพ่ือจะได้รู้เร่ืองราวต่างๆ 
ของลกู เวลามปัีญหาเราจะได้ชีแ้นะ
แนวทางให้ลูกได้ น้องหนุน&น้อง-
หนังบอกว่า เราจะน�าดอกมะลิมา
ไหว้คณุแม่ พากันไปทานข้าว ดหูนงั
เหมือนทุกปีแต่ปีนี้ขอแถมด้วยการ 
พาคุณแม่ไปฟังดนตรีแจ๊ส ที่เซ็น-
ทรลัพลาซา บางนา และอยากไปชม
ทุ่งดอกกระเจียว ที่เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว ด้วยกนั

ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์
 ดร.ณฐักติติ ์ตัง้พลูสนิธนา ผู้
ช่วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่สายงาน 
การตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จ�ากดั (มหาชน) เผยว่า วนัแม่ปีนีไ้ด้
จดัแคมเปญต้อนรบัวนัแม่ขึน้ภายใต้
ชือ่งาน “สเปเชยีล โมเม้นท์ส วทิ มมั” 
ให้ลกูๆ ได้ชวนคุณแม่มาช้อปป้ิง รับ
ประทานอาหาร ชมภาพยนตร์ ฟรี 
ระหว่างวนัที ่12-14 ส.ค. นี ้ไม่เพยีง
เท่านัน้ ยงัเสรมิด้วยกจิกรรมและงาน
แสดงพิเศษในแต่ละสาขามากมาย 
อาท ิการร่วมลงนามและจดุเทียนชัย
ถวายพระพรทกุสาขา, งานโครงการ
หลวง ณ เซน็ทรลัเวลิด์, SPECIAL 
MOMENTS WITH MOM ตืน่ตา 
กบัทุง่ดอกกระเจยีวกว่า 10,000 ดอก 
ณ เซน็ทรลัพลาซา ลาดพร้าว, งาน 
Thailand’s SmilesJazz Festival 
ด่ืมด�า่กบัการแสดงดนตรี Jazz จาก
โก้ Mr.Saxman, ลกูปัด ชลนรรถ์, 

เจนนเิฟอร์ คิม้, กบ ทรงสิทธิ,์ มา-    
ลวัีลย์ เจมน่ีา, สุชาต ิชวาง กรู และ 
วยิะดา โกมารกลุ ณ นคร ณ เซน็
ทรลัพลาซา บางนา, งาน Mom Day 
2017 ชมการบรรเลงเพลงพระราช
นพินธ์จากวงเคร่ืองสายทรีโอแบนด์ 
ณ เซน็ทรลัพลาซา เวสต์เกต, พบกบั
ทุง่ดอกมะลสิดุอลงัการ ณ เซน็ทรลั
พลาซา พระราม 9, ชวนชมงานหตัถ 
ศิลป์แห่งราชินี, ตื่นตากับทุ่งดอก
มะลสิดุอลงัการกว่า 5,000 ต้น ณ 
เซน็ทรลัเฟสตวัิล อสีต์วลิล์, ชมลาน
ดอกบวัสตัตบงกชและสตัตบษุย์ ณ 
เซน็ทรลัพลาซา รามอนิทรา และกจิ 
กรรมดีๆ อกีมากมาย เพือ่ฉลองเทศ 
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พลตรหีญงิ คณุหญงิอสันย์ี เสาวภาพ ประธานทีป่รกึษาคณะกรรมการอ�านวยการ 
สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และนพ.ขจติ ชปัูญญา รองประธานสภา คน
ที ่1 เยีย่มชมบูธ๊จ�าหน่ายดอกมะล ิเนือ่งในเทศกาลวนัแม่แห่งชาต ิโดยม ีชาญชยั 
พนัธุโ์สภา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.เดอะ แพลทนิมั กรุป๊ ให้การต้อนรบั 

ดร.สมชาย หาญหริญั ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม, มงคล  พฤกษ์วฒันา อธิบดี
กรมโรงงานอตุสาหกรรม และ เจน น�าชยัศริิ ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เปิดตวัระบบ AUTO e-License ระบบการขออนญุาตน�ากาก
อตุสาหกรรมออกนอกโรงงาน (สก.2) เพยีง 3 นาท ีด้วยระบบปัญญาประดษิฐ์ 

ศ.ดร.สรุพล นติไิกรพจน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชมุวชิาการ ประจ�าปี 
2560 “Urbanology 4.0” โดยม ี รศ.นพ.อนนัต์ มโนมยัพบิลูย์ อธกิารบดี
มหาวิทยาลยันวมนิทราธริาช, รศ.นพ.จริาพงษ์  องัครา รองคณบดฝ่ีายทรพัยากร
บุคคล และ นพ.สรุวฒุ ิลฬีหะกร รองคณบด ีฝ่ายบริการ ให้การต้อนรบั 

ธติ ิ ธเนศวรกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไอ.พ.ี เทรดดิง้ จ�ากดั จดั      
งาน ALIVE NOW พร้อมเปิดตวั ไฮยนี เอก็ซ์เพิร์ท แคร์ ไลฟ์เซ้นท์ ผลติภณัฑ์
ปรับผ้านุ่มสตูรเซร่ัมเข้มข้นพิเศษ 2 กลิน่ใหม่ โดยมี ทศันพร เอกพงศ์พสิฐิ, 
ปนิก ลิม้มาลยั, นิษฐา จริยัง่ยนื, ณวัฒน์ กลุรัตนรักษ์ ร่วมงาน

ภชุชชัชา สท้านไตรภพ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด บรษิทั โรงงานผลติ-
ภณัฑ์อาหารไทย จ�ากดั น�าทมีจดักจิกรรม “ไวไวออนทวัร์ ครัง้ที ่3 จ.กรุง-
เทพฯ” กจิกรรม Work shop ไวไวสร้างอาชพีให้สาวกเรือ่งเส้นได้เรียนฟรีกบั
ไวไว ซึง่ได้รบัเกยีรตจิาก อาจารย์ประสทิธิ ์ประสงค์สขุ เป็นวทิยากรพเิศษ 

นนินาท ไชยธรีภญิโญ  ประธานสถาบนัอาคารเขยีวไทย มอบประกาศนยีบตัร
แสดงความขอบคุณ ให้แก่บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ�ากัด ที่ให้การ       
สนับสนุนงานสมัมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการประจ�าปี 2560 โดย
มี สหทัยา ทองปรีชา ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด เป็นตวัแทนรับมอบ 

ศกัดิชั์ย ภทัรปรชีากลุ กรรมการผูจ้ดัการ และ บษุยา ประกอบทอง ผูจ้ดัการ
ทัว่ไป บรษิทั เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซบิชิัน่ ออกาไนเซอร์ จ�ากดั ร่วมเปิดงาน Pet 
Expo Championship 2017 by NEO เวทสี�าหรบัสตัว์เลีย้งทีจ่ะได้ฝึกและโชว์
ความสามารถในกฬีาด้านต่างๆ ทีบ่ซีซีฮีอลล์ เซน็ทรลัพลาซา ลาดพร้าว 

มหดิล แชแนล สถานโีทรทศัน์มหาวทิยาลยัมหดิล จดังานเดนิวิง่การกศุล 
“มะเร็ง รู้เร็ว หายได้ เดิน-ว่ิง 2017” ณ สวนป่าเบญจกติ ิงานแรกทีค่นเป็น
มะเรง็เดนิ-วิง่เพ่ือคนทัว่ไปเพ่ือรณรงค์ให้ป้องกนัตวัเองก่อนเป็นมะเรง็ และ
ร่วมสนับสนุนงานวิจยัเพ่ือการรักษามะเร็งในอนาคต 
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พลเอกธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกร รองนายกรฐัมนตร ีแถลงข่าวจดังาน “รวม
พลงัสือ่สร้างสรรค์สงัคมไทย” โดยม ีนายวรีะ โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีา 
การกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวรีตัน์ เกษตรสนุทร ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�า
กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผูบ้รหิารกระทรวงวฒันธรรม ร่วมงาน

พลเอกสรุศกัดิ ์กาญจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม เปิดงานมหกรรมทรพัยากรชวีภาพและภมูปัิญญาท้องถิน่ ภาย
ใต้แนวคิด“10 ปี BEDO สร้างชีวิตสมดุลเพ่ืออนาคตทีย่ัง่ยนื” โดยม ีจฬุา-
รัตน์ นิรัตศิยกุล ผอ.ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ให้การต้อนรบั 

โชคด ี แก้วแสง รองเลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (บโีอไอ) 
ต้อนรบัคณะนกัธรุกจิจากประเทศจนี และผูแ้ทนส�านกังานคณะกรรมการ
พฒันาและการปฏริปูแห่งประเทศจีน ในโอกาสเดนิทางมาส�ารวจลูท่าง
การค้าและการลงทนุในไทย ทีศ่นูย์ประสานการบรกิารด้านการลงทนุ  

พชัร สมะลาภา รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ธนาคารกสกิรไทย มอบน�า้ดืม่
และน�าถงุยงัชพีทีพ่นกังานธนาคาร ร่วมกนับรรจใุห้แก่ วทิยา จนัทร์ฉลอง ผู้ว่า
ราชการจงัหวดัสกลนคร เพือ่น�าไปช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชน
ผูป้ระสบอทุกภยัในจงัหวดัสกลนครทีศ่นูย์ด�ารงธรรม จงัหวดัสกลนคร 

กติติมา กรดุสขุ ผูจ้ดัการผลิตภัณฑ์ราโด จดังาน “พอร์ทเทรตส์ ออฟ ไทม์” 
(Portraits of Time) น�าเสนอเทรนด์ของเรอืนเวลาและคอลเลกชนัไฮไลท์
ประจ�าปี 2017 โดยมเีหล่าวอทช์ เลฟิเวอร์ร่วมงานคบัคัง่ อาท ิเจย์-จรยิดี 
สเปนเซอร์, โสรสั อมาตยกลุ, ทพิาณทั เลณบรุ,ี ครสิตน่ิา เศรษฐบตุร 

มร.โอซาม ุซซูกู ิRepresentative Director and Chairman บรษิทั ซซูกูิ
มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั ให้ เป็นประธานในพธิฉีลองครบรอบ 50 ปี 
และฉลองการผลติครบ 7 ล้านคนั ในประเทศไทย โดยมคีณะผูบ้รหิารระดบั
สงู รวมถงึพนกังานของไทยซซูกูฯิ เข้าร่วมฉลองอย่างยิง่ใหญ่ 

อดุม พลวงศ์ษา ผูจ้ดัการฝ่ายขยายงานภมูภิาค 23 บรษิทั ไทยประกนัชวีติ 
จ�ากดั (มหาชน) น�าทมีจติอาสา ตัง้โรงครวัและบรรจถุงุยงัชพี ส�าหรบัน�า
ไปช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนคร โดยร่วมกบัเจ้าหน้าที่
ทหารลงพืน้ทีแ่จกจ่ายใน อ.เมอืงสกลนคร อ.พงัโคน และ อ.โพนนาแก้ว 

ประหนึง่อร วฒันธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารโครงการมลูนธิพิลงัแห่งการ
เรยีนรู ้ ร่วมกบักลุม่นกัเรยีน นกัศกึษาอาสาสมคัรThe White Room 
Charity จดัโครงการค่ายบรูณาการ “STEM Education”ซึง่เป็นกจิกรรม
ค่ายวทิยาศาสตร์ให้แก่นกัเรยีนโรงเรยีนวดัเนนิเขาดนิ อ.แกลง จ.ระยอง 
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สังคม

กิตติชัย ไกรก่อกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) 
จ�ากัด จับมือ ธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมลงนาม
บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบ้ือง เพื่อ
มุ่งเพิ่มอัตราช่างฝีมือปูกระเบื้องที่มีประสิทธิภาพ 

วชิติ พยหุนาวชียั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั ซมัมทิ แคปปิตอล ลสี
ซิ่ง จ�ากัด น�าทีม ร่วมประดิษฐ์ดอกรัศมีจันทน์ ณ อาคารอื้อจือเหลียง 
โดยจะน�าไปมอบให้กบัโรงเรยีนฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร (บ่อนไก่) เพือ่
รวบรวมและส่งมอบต่อให้ส�านักพระราชวังเพื่อใช้ในพระราชพิธีต่อไป  

ดร.ศักด์ิทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ฯ 
ร่วมกบั ชญัญ์ญาณ์  ธ�ารงวนิจิฉยั ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด บรษิทั เมเจอร์ 
โบว์ล กรุ้ป จ�ากัด จัดงานโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหาทุนสร้างอาคารเรียนแห่ง
ใหม่ของมลูนิธสิถาบนัแสงสว่างฯ ทีบ่ลโูอ รธิมึ แอนด์ โบว์ล สขุมุวทิ-เอกมัย

ศาสตรเมธ ีดร.เฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาต ิจดังานเปิดตวัหนงัสอื “แทน 
คณุ” โดย แทน โฆษติพพิฒัน์ เพือ่น�ารายได้ไปซือ้เสือ้เกราะมอบให้แก่ทหารใน 3 
จงัหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบเงนิส่วนหนึง่ให้แก่กองพนัทหารราบท่ี 3 กรม
ทหารราบที ่17 (ในพระองค์ฯ) และกองร้อยมณฑลทหารบกที ่37 จ.เชยีงราย 

มร.ฮิโรยูกิ คิทาโนะ ผู้อ�านวยการส่วนการตลาดและส่วนการขาย บริษัท 
พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ร่วมแสดงความยินดีและ
มอบรางวลั รวมมลูค่ากว่า 176,000 บาท ให้แก่ผูช้นะการแข่งขนั “ขนม-
ปังท�าเอง ซีซั่น 2” ที่ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ 

สมรักษ์ ชัยศุภมงคลลาภ Chief Customer Development Officer บริษัท 
โอสถสภา จ�ากัด พร้อมด้วยเอเยนต์ มอบเครื่องดื่ม M–150 ให้แก่ พลเอก       
ธเนตร จุลโนนยาง เสนาธิการมณฑลทหารบกท่ี 29 เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่
ปฏบิตังิานในพืน้ทีใ่นระหว่างปฏบิตักิารช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภัยในจ.สกลนคร  

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทบีทีเอส อาทิ ดร.อาณัติ อาภาภิรม, สุรพงษ์ เลา-
หะอญัญา, ศาสตราจารย์เจรญิ วรรธนะสิน, รองศาสตราจารย์จารพุร ไวย-
นันท์ ถ่ายภาพร่วมกับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านพุบอน อ.บ้านไร่ จ.อุทัย-
ธานี ในโครงการ ‘สถานี ส่งความสุขจากชาวบีทีเอสกรุ๊ปฯ’ สถานีที่  14  

ปานอุมา ทองกระบิล ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและสือ่สารองค์กร บรษิทั 
นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด ร่วมแสดงความยิน ดีกับ
ผูช้นะในการแข่งขนัวิง่การกศุลภายใต้กจิกรรม “ActionAid Action Run 
2017 วิ่งด้วยกัน Run เพื่อโรงเรียนเล็ก” ที่สวนหลวง ร.9  


