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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ประเด็นร้อนวาทกรรม “ประเทศเฮงซวย” 
เมื่อสังคมวิพากษ์วิจารณ์ประเทศก็ไม่ได้ 
เจอเรื่องเฮงซวยจะบ่นว่า “เฮงซวย” ก็ไม่ได้ 
อาจโดนข้อหาไม่รักชาติ ถูกไล่ออกจากแผ่นดิน 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับวังวนซ�้าซาก “รัฐประหาร” 
“สมาน ศรีงาม” ชี้รัฐประหารทุกคณะรับใช้ทุนผูกขาด 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” กระตุ้นให้ลูกหลานเรียนรู้ 
ความเลวร้าย “รัฐประหาร” ปล้นอ�านาจประชาชน 
“โสภณ พรโชคชัย” งัดหลักฐานที่ดิน 
“วัดป่าสุคะโต” ไม่มีเอกสารสิทธิ 

รอ้งคนละคย์ี
กระทรวงกลาโหมและส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติต่างยืนยันไม่มี
เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นและไม่พบ
ความผดิปรกต ิจากท่ีเคยร้องประ 
สานเสียงกลายเป็นร้องคนละคีย์ 
จึงเป็นหน้าท่ีของสตง.ท่ีต้องพิ     
สูจน์ข้อมูลของตัวเองที่ได้มาว่า
เชือ่ถอืได้หรอืไม่ หรอืแค่เอาสิง่ที่
โพสต์กันตามสื่อสังคมออนไลน์
มาท�าให้เป็นประเดน็ทางการเมอืง

หลัง สตง.ส่งข้อมูลให้กระทรวง
มหาดไทยตรวจสอบองค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่นเตรียมใช้งบ
หลวงขนคนมาให้ก�าลงัใจน.ส.ยิง่
ลกัษณ์ ชนิวตัร ในวนัศาลนดัอ่าน
ค�าพิพากษาคดีจ�าน�าข้าว ส่งข้อ 
มูลให้กระทรวงกลาโหมตรวจ
สอบการเคล่ือนไหวของมวลชน 
แต่ทั้งพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ที่
ก�ากับดูแลกระทรวงมหาดไทย 
พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ ทีด่แูล

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ที่ สตง.ระบุจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เงินขนมวลชนมาให้ก�าลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์

ยืนยันว่าไม่มี เป็นการพูดกันไป

 “ได้ให้ต�ำรวจในท้องที่ดูแล
เรื่องกำรเคลื่อนย้ำยก�ำลังคน ซึ่ง
จะไม่มีกำรเพิ่มเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ 
และยังไม่ใช้เจ้ำหน้ำที่ทหำร นอก 
จำกนี้ ได้ให้เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจดู 
แลควำมปลอดภยัของตวัผูพ้พิำก 
ษำด้วย ซึ่งจะใช้กฎหมำยปรกติ 
เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยทั้ง-
หมด ทั้งนี้ ยังไม่พบว่ำ มีขบวน 
กำรใดหวงัน�ำเรือ่งนีม้ำสร้ำงสถำน 
กำรณ์ และไม่น่ำจะมมีอืที ่3 เกดิ
ขึ้น อย่ำงไรก็ตำม อยำกให้แฟน
คลับของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ คอยให้
ก�ำลังใจอยู่ที่บ้ำนจะดีกว่ำ ไม่ได้
สกัดใคร เพียงแต่พูดจำกัน หำก
มำจ�ำนวนมำก ก็ไม่มีที่ยืน
 ส่วนกรณท่ีี สตง.ระบจุะมอีงค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เงิน
ขนมวลชนมำให้ก�ำลังใจ น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ในวันดงักล่ำวนัน้ ยนืยนั
ว่ำ ไม่มี เป็นกำรพูดกันไป”
 ทัง้ค�าให้สมัภาษณ์ของทัง้
พล.อ.อนุพงษ์ ซึ่งมีหน้าที่ก�า 
ลังดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและพล.อ.ประวติร ที่
ก�าลังดูแลต�ารวจและทหาร 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สตง.ส่ง
หนงัสอืแจ้งให้ตรวจสอบ เป็น
ภาษาข่าวเรียกเป็นการ “ตบ
หน้า สตง.”
 เมือ่ร้องคนละคย์ีเสยีแล้ว
จากนี้ไปเป็นหน้าท่ีของสตง.
ทีต้่องพสิจูน์ข้อมลูของตวัเอง
ทีไ่ด้มาว่าเชือ่ถอืได้หรอืไม่หรอื 
แค่เอาสิ่งที่โพสต์กันตามสื่อ
สงัคมออนไลน์มาท�าให้เป็นประ 
เด็นทางการเมือง

หลังมีควำมพยำยำมสร้ำงข่ำว
กำรขนคนมำให้ก�ำลงัใจ น.ส.ยิง่-
ลักษณ์ ชินวัตร อดีตนำยก
รัฐมนตร ีในวนัทีศ่ำลฎกีำแผนก
คดีอำญำของผู ้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทำงกำรเมืองนัดอ่ำนค�ำพิพำก-
ษำวันที่ 25 สิงหำคมนี้
 ทั้งสร้ำงข่ำวแกนน�ำมวลชน
คนเส้ือแดงแต่ละพืน้ทีเ่ตรยีมขน
คน ทั้งสร้ำงข่ำวอดีตส.ส.พรรค
เพือ่ไทยเตรียมขนคน กระทัง่ข่ำว
พบผูบ้รหิำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเตรียมใช้งบหลวงขนคน
 ล่าสุดคดีพลิก
 “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ 
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่ำกำรกระ 
ทรวงมหำดไทย ทีก่�ำกบัดแูลองค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิน่ยนืยนัว่ำ
ตรวจสอบแล้วไม่พบควำมผิด
ปรกติ
 นอกจำกตรวจพบควำมไม่
ผิดปรกติแล้วที่ต้องขีดเส้นใต้ตัว
โตๆ จำกค�ำให้สัมภำษณ์ของรัฐ 

มนตรว่ีำกำรกระทรวงมหำดไทยคอื
 “ส่วนข้อมูลของทำงส�ำนัก-
งำนตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่
ระบุว่ำ ได้มำจำกโลกโซเชียล ก็
ยงัไม่มีรำยงำนเข้ำมำ ทำง สตง. 
เพียงแต่ขอควำมร่วมมือให้กระ 
ทรวงมหำดไทยก�ำชับกวดขันใน
เรื่องงบประมำณขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น”
 สรปุคอืข้อมลูทีส่ตง.ส่งมา
ให้กระทรวงมหาดไทยตรวจ
สอบการเตรยีมขนคนขององค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิน่เอามา
จากสิ่งที่มีคนโพสต์กันในสื่อ

สังคมออนไลน์
 ถ้ำจ�ำไม่ผิดน่ำจะเป็นกรณีที่
มคีนโพสต์ว่ำมญีำตถิกูหลอกพำ
ไปหน้ำศำลฎีกำฯวันที่อดีตนำ
ยกฯย่ิงลักษณ์แถลงปิดคดีด้วย
วำจำ
 ข่ำวองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเตรียมใช้งบหลวงขนคนมำ
ให้ก�ำลังใจน.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังถูก
ยืนยันควำมไม่เป็นจรงิของข้อมลู
จำกปำกของ “บิก๊ป้อม” พล.อ. 
ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนำยก
รฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีำกำรกระ-
ทรวงกลำโหมที่ระบุว่ำ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4645 (1170) วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รำยงำน)

รอ้งคนละคยี์
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ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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  เรื่องดีๆอย่ำงนี้ต้องรีบท�ำกันให้สุดๆเลย 
ถ้ำไม่เร่งรีบท�ำตอนนี้ โอกำสที่จะได้ท�ำใน
อนำคตก็คงยำก ท�ำให้ไทยเป็นประเทศที่
โปร่งใส อย่ำงกรุงเทพฯก็เป็นเมืองน่ำท่อง
เที่ยวคุ้มค่ำที่สุด ปัญหำที่ต้องท�ำกันให้เห็น
จรงิๆคอืเรือ่งทจุรติคอร์รปัชนั ท�ำให้ประเทศ 
ไทยติดอันดับโปร่งใสที่สุดในโลกไปเลย ถ้ำ
ท�ำได้ก็จะเป็นประเทศที่วิเศษที่สุด หยุดกำร
ทุจริตคอร์รัปชันได้ เมืองไทยก็จะมีควำมดี
งำมเต็มๆ ตอนนี้ต้องถือเป็นโอกำสดีนำที
ทอง เพรำะไม่มีช่วงไหนที่จะท�ำได้ดีเท่ำช่วง
นี้แล้ว
  อำตมำก็หวังว่ำ ประเทศของเรำจะมผีูน้�ำ
ประเทศที่มีจิตวิญญำณควำมเป็นผู้น�ำที่ไม่
อยำกเห็นประเทศตกต�่ำ ได้ท�ำ ได้คิด ได้
วำงแผนไม่ให้ประเทศเรำเสยีหำยไปมำกกว่ำ
นี้ แม้แต่ต�ำรวจและทหำรช่วงนี้ก็มีผู้คนกลัว
กันเหลือเกินว่ำจะถือโอกำสำฉกฉวยควำม
ร�่ำรวยบนควำมทุกข์ยำกของประชำชน ยิ่ง
เกิดกรณีนำยพลอุ้มรีดไถแล้วก็ยิ่งน่ำเศร้ำ   
ใจ ถ้ำไม่แก้ไข ต่อไปประเทศไทยกจ็ะถกูมอง
หรอืถกูตรำหน้ำว่ำเป็นประเทศคนข้ีโกง เพรำะ
ระดับนำยพลยังโกงยังเป็นโจรแล้วจะท�ำให้
ประชำชนรูสึ้กว่ำปลอดภยัได้อย่ำงไร อทุกภยั 
วำตภัย หรือภัยธรรมชำติต่ำงๆนี่ยังไม่ร้ำย
เท่ำข้ำรำชกำรภัย เพรำะมันเป็นภัยที่เจ็บ
ปวดหัวใจของคนทั้งประเทศ
  ลองไปถามประชาชนดวู่าเจบ็ปวดกบั
การโดนข้าราชการกล่ันแกล้ง เอารดัเอา
เปรยีบ หรอืบิดเบ่ียงกฎหมายเพือ่จะฉก 
ฉวยอะไรต่างๆ เรือ่งแบบนีเ้ราคงรูก้นัดี 
ดังนัน้จงึถึงเวลาแล้วทีต้่องมกีารแก้ไขบ�า 
บัดเยียวยาให้หายเจ็บหายป่วยจากโรค
ข้าราชการภัยซึ่งท�าให้ประเทศต้องเสีย
หายและเสยีโอกาสในการพฒันาไปอย่าง
มากมาย
  เจริญพร

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

  
In Brief : ย่อความ

ข้าราชการภยั

ลองไปถามประชาชนดูว่าเจ็บปวด
กับการโดนข้าราชการกล่ันแกล้ง 
เอารดัเอาเปรยีบ หรอืบดิเบีย่งกฎ-
หมายเพ่ือจะฉกฉวยอะไรต่างๆ
เรื่องแบบนี้เราคงรู้กันดี  

คงต้องบนัทึกคด ี“ไผ่ ดาวดนิ” หรอื 
“จตภุทัร์ บญุภทัรรกัษา” นกักจิกรรม
เพือ่ประชำธปิไตย ได้รบัสำรภำพในคดี
ทีถ่กูอยักำรจงัหวัดขอนแก่น ยืน่ฟ้องใน
ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
มำตรำ 112 ซึง่มโีทษจ�ำคกุระหว่ำง 3- 
15 ปี และผดิตำม พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์
จำกกำรแชร์บทควำมเรือ่ง “พระราช
ประวตักิษตัริย์พระองค์ใหม่ของไทย” 
ของเวบ็ไซต์บบีซีไีทย ไว้บนเฟซบุก๊ส่วน
ตัว ซึ่งในช่วงเวลำดังกล่ำวมีผู้แชร์บท 
ควำมเดยีวกนัรำว 2,600 รำย
 ก่อนหน้ำนี ้“ไผ่ ดำวดนิ” ได้ขอประ 
กนัตวัหลำยคร้ัง แต่ศำลไม่อนญุำต จน
ล่ำสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหำคม ก็มีทวิต
เตอร์ของศนูย์ทนำยควำมเพือ่สทิธมินษุย
ชนเผยแพร่ข้อควำมระบุว่ำ เมื่อเวลำ 
16.00 น. ศำลจงัหวัดขอนแก่นได้อ่ำนค�ำ 
พพิำกษำลบัตดัสนิจ�ำคกุ “จตภุทัร์ บญุ
ภทัรรกัษำ” เป็นเวลำ 5 ปี แต่ลดโทษ
กึง่หนึง่เหลอื 2 ปี 6 เดอืน เนือ่งจำกให้ 
กำรรบัสำรภำพ
 “กฤษฎางค์ นุตจรัส” ทนาย-
ความของ “ไผ่” กล่าวว่า “ไผ่” ยงั   
มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน 
ส่วนผลการตดัสินไม่ต่างจากทีค่าด
การณ์ไว้ว่าจะถกูจ�าคกุ 5 ปี และการ
รบัสารภาพเป็นประโยชน์ต่อคด ีศาล
จงึลดโทษลงกึง่หนึง่   
 ทัง้ยนืยนัว่ำ “ไผ่” ตดัสนิใจรบัสำร 
ภำพ “โดยสมคัรใจและไม่มแีรงบบีคัน้ 
เพรำะหำกสืบพยำนต่อไปอำจมีผลสะ 
เทอืนในหลำยเร่ือง ซึง่ทนำยมองว่ำอำจ
สืบเนื่องจำกเนื้อหำกำรพิจำรณำคดี
เกีย่วข้องกบัสถำบนั และศำลได้มคี�ำสัง่
ให้พจิำรณำคดโีดยลบั ส่วนเรือ่งกำรตดั 
สนิถกูผดิ เป็นเร่ืองทีอ่ยูใ่นกำรพจิำรณำ
ของศำล
 แน่นอนว่าทัง้หมดขึน้อยูก่บั “ไผ่” 
และครอบครวัทีต่ดัสนิใจ!

ไผ่ ดาวดนิ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
ออกมำบอกว่ำ อยำกให้ข้ำรำชกำรทุกคน
แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เพื่อป้องกัน
กำรทุจริตนั้น ยังไงก็อย่ำลืมให้บรรดำนำย
พลหรือแม่ทัพต่ำงๆ แสดงทรัพย์สินด้วย      
จะได้ไม่เป็นเหมือนพล.ต.ท่ีไปอุ้มรีดไถนัก
ธุรกิจต่ำงชำติ หำกมีเงินมำกเงินเยอะจนผิด
ปรกติจะได้ตรวจสอบเส้นทำงกำรเงินให้มัน
แจ่มแจ้ง จะได้เกิดควำมโปร่งใสกันสุดๆไป
เลย ประเทศชำติจะได้ปรำศจำกข้ำรำชกำร
ที่ทุจริตคอร์รัปชันเสียที
 ก็หวังว่าเรื่องแสดงทรัพย์สินจะไม่
หายเงยีบไป เพราะจะเป็นแนวทางหนึง่
ทีท่�าให้ประเทศชาตโิปร่งใส ข้าราชการ
เป็น “ข้าราชการภัย”  
 บ้ำนเมอืงมภียัธรรมชำต ิอัคคภียั วำตภยั 
อุทกภัยอะไรมำกมำยแล้ว โจรภัยก็น่ำกลัว 
หำกมีข้ำรำชกำรภยัยิง่น่ำกลวั เพรำะเป็นอนั 
ตรำยอย่ำงใหญ่หลวงต่อบ้ำนเมอืง ถ้ำไม่ช่วย
กันระงับยับยั้งไว้ ก็อำจท�ำให้ประเทศล้มละ 
ลำยได้ เพรำะฉะนั้นก็ขอให้รีบท�ำ บ้ำนเมือง
จะได้มั่งคั่งสมบูรณ์ เงินไม่หำยสำบสูญ หรือ
รั่วไหลไปทำงโน้นทำงนี้ จะได้เอำมำพัฒนำ
ประเทศได้เต็มที่
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นวัตกรรมดิจิทัลสายพันธุ์ ใหม่

 Harvey Nash/KPMG CIO 
Survey ประจ�ำปี 2560 ส�ำรวจ
ควำมคดิเหน็ผูบ้รหิำรด้ำนไอทใีหญ่
ทีส่ดุในโลก ระบวุ่ำ กำรวำงแผนธรุ 
กิจช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนท�ำให้
หลำยองค์กรต้องปรบักลยทุธ์ดจิิทลั
ช่วยต่อยอดธุรกิจให้ก้ำวสู่มิติใหม่
อย่ำงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อนมำ
ปรับใช้ในองค์กรเพิ่มขึ้นถึง 52% 
ภำยในระยะเวลำเพียง 2 ปี ซึง่ใน
องค์กรเหล่ำนีม้ปีระธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำรฝ่ำยดจิทิลัเพิม่ขึน้ถงึ 39% 
ในปีทีผ่่ำนมำ เพือ่ให้กำรด�ำเนนิกล 
ยุทธ์ดจิทิลัทีมี่ควำมซบัซ้อนเป็นไป
อย่ำงรำบรืน่ โดยกำรออกแบบสถำ 
ปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architect) มีบทบำทส�ำคญัในกำร 
บรูณำกำรด้ำนธรุกจิและเทคโนโลยี
ให้ตอบสนองต่อวสิยัทศัน์ขององค์ 
กร ส่งผลให้ควำมต้องกำรบคุลำกร
ที่มีทักษะทำงด้ำนนี้เติบโตอย่ำง
รวดเรว็ โดยเพ่ิมขึน้ถงึ 26% เมือ่
เทยีบกบัปี 2559
  ช่องโหว่จำกควำมมัน่คงปลอด 
ภัยด้ำนไซเบอร์อยู่ในระดับสูงสุด
เป็นประวตักิำรณ์ 1 ใน 3 ของผูบ้ริ 
หำรด้ำนไอท ี(32%) ระบวุ่ำ องค์กร
ถูกโจมตีทำงไซเบอร์ครั้งใหญ่ช่วง 
24 เดือนที่ผ่ำนมำเพิ่มขึ้น 45% 
จำกปี 2556 และเพียง 1 ใน 5 ของ
ผูบ้รหิำรด้ำนไอท ี(21%) มกีำรเตรยีม

ควำมพร้อมรบัมอืกบักำรโจมตไีซ-
เบอร์ในระดบัทีด่ ี ซ่ึงควำมเชือ่มัน่
ดงักล่ำวลดลงจำก 29% ในปี 2557 
และแม้ว่ำ กำรโจมตทีำงไซเบอร์ที่
ได้ตกเป็นข่ำวพำดหัวหลำยครั้ง 
อำท ิมลัแวร์เรยีกค่ำไถ่ WannaCry 
และ Petya ทีเ่กิดข้ึนเมือ่ไม่นำนมำ
นี้จะได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง 
แต่แท้จรงิแล้วภยัคกุคำมทีเ่พิม่มำก
ขึ้นที่สุดเกิดจำกกำรโจมตีโดยคน
วงใน จำก 40% เป็น 47% ในช่วง
หนึง่ปีทีผ่่ำนมำ
  อัลเบิร์ต เอลลิส กรรมกำรผู้
จดักำร ฮำร์วย์ี แนช กรุป๊ กล่ำวว่ำ 
ควำมส�ำเร็จจำกกำรใช้เทคโนโลยี
เป็นควำมท้ำทำยมำโดยตลอด และ
หน่ึงในปัจจัยส�ำคัญที่ชะลอควำม
ก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีคือภูมิ-
ทศัน์ทำงเศรษฐกิจและกำรเมอืงที่
เปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วจนยำก
จะคำดเดำได้ อย่ำงไรกด็ ีผูบ้รหิำร
ด้ำนเทคโนโลยีหลำยท่ำนได้พลิก
วิกฤตให้เป็นโอกำส ด้วยกำรผลกั
ดันปฏิรูปเป็นดิจิทัลอย่ำงรวดเร็ว
และทนัสมยัมำกยิง่ขึน้ เพือ่จดักำร
กับควำมซับซ้อน ภยัคุกคำม ตลอด
จนมองหำโอกำสในโลกดจิทิลั
  ศริำภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภกัด ีกรรม 
กำรบรหิำร ฝ่ำยกำรสือ่สำรโทรคม 
นำคม สือ่และเทคโนโลย ีเคพเีอม็
จ ีประเทศไทย กล่ำว ปัจจบุนั หลำย

องค์กรก�ำลงัปรบัเปล่ียนไปสูค่วำม
เป็นดิจิทัลมำกยิ่งขึ้น และเริ่มต้น
เส้นทำงกำรปฏิรูปองค์กรให้เป็น
ดจิทิลัอย่ำงเตม็รปูแบบ ภำคธรุกจิ
ทีมีกำรท�ำงำนที่มุ่งเน้นกระบวน 
กำร อำท ิสำธำรณปูโภค ขนส่ง สือ่ 
สำรโทรคมนำคม และเภสชัภัณฑ์ 
เริ่มน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่และแรงงำนดจิทิลัมำใช้ ทัง้ยงั
ได้น�ำหุ่นยนต์กระบวนกำรท�ำงำน
อตัโนมตั ิ(Robotic Process Auto 
mation-RPA) และกำรใช้เทคโนโล 
ยด้ีำนกำรคิดค�ำนวณเสมือนมนษุย์
แบบอตัโนมตั ิ (Cognitive Auto-
mation) มำใช้ในธรุกจิ ทัง้นี ้เรำจะ
เห็นบริษัทในภำคธุรกิจธนำคำร
และกำรเงนิ ธรุกจิสือ่สำร โทรคมนำ 
คม กำรกระจำยภำพและเสยีงและ
ส่ือ ธุรกิจบรกิำรทำงวชิำชีพ และ
ธุรกิจเทคโนโลยมีแีนวโน้มสงูขึน้ที่
จะลงทุนในกำรน�ำเทคโนโลยีดัง
กล่ำวมำใช้ปฏริปูองค์กรเป็นดจิทิลั 
ซึ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรปรับโฉม
ธรุกจิในทกุมติิ 

มอบคอมฯ : ไพโรจน์ ชืน่ครฑุ ประ 
ธำนคณะเจ้ำหน้ำที่ด้ำนธุรกิจสิน
เชือ่ยำนยนต์ ธนำคำรกรงุศรอียุ-
ธยำ จ�ำกดั (มหำชน) ส่งมอบระบบ
คอมพิวเตอร์ทัชสกรีนให้กับกรม
กำรขนส่งทำงบก เพือ่ยกระดบักำร
ให้บริกำร พร้อมอ�ำนวยควำมสะ    
ดวกให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลด้ำน
กำรต่อทะเบยีน ช�ำระภำษ ีและท�ำ
ใบขบัขีไ่ด้อย่ำงรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

ส�ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารด้านไอทใีหญ่ของโลกพบว่า 2 ใน 3 
ขององค์กรต่างๆ ก�าลงัปรบักลยทุธ์ด้านเทคโนโลยใีห้รองรบัความ
ผันผวนทางการเมืองและเศรษฐกิจ และ 89% เร่งลงทุนด้าน
นวตักรรมต่างๆ ทีใ่ช้เทคโนโลยช่ีวยการปฏบิตังิาน 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,000.00 บำท

 ขำย 20,100.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,647.00  บำท

 ขำย   20,100.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,274.82  ขำย 1,275.14
ลอนดอน ซื้อ 1,274.97 ขำย 1,275.23

ภาวะหุน้ 15 สงิหาคม 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

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) 

33.5

39.82625

44.94625

4.3838

0.31745

24.71575

+5.88  1,567.19  
  36,976.92
+9.64  2,237.55  
  28,199.85
+4.10  999.16  
  21,541.79
-0.50  535.09  
  1,829.41

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,684.04  +4.92

2,340.93  +14.39

2,404.14  +4.55

1,830.64  +6.75

2,360.05  +12.67

2,875.96  -0.93

1,238.58  +10.02

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,434.64

14.70

3,359.29

9.08

2,075.35

-

13,788.57

37.29

12,555.47

33.95

1,233.10

-

14,095.55

38.12

16,723.21

45.23

-2,627.67

- 
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ฉลองเปิดสาขา : นำยอนุชำ จิตจำตุรันต์ กรรมกำรผู้จัดกำร น�ำทีม
คณะผู้บริหำร และคณะกรรมกำร บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ�ำกัด 
เปิดให้บรกิำร เมกำโฮม สำขำเชยีงรำย จงัหวดัเชยีงรำย ศนูย์รวมของใช้
ในบ้ำน และวัสดุ เพื่อกำรขยำยและกำรเติบโตทำงธุรกิจของจังหวัด
เชียงรำย และจังหวัดใกล้เคียง  

มหกรรมบ้านฯ : นำยพรนรศิ ชวนไชยสิทธิ ์นำยกสมำคมอสงัหำรมิ-
ทรัพย์ไทย พร้อมด้วย ดร.อำภำ อรรถบูรณ์วงศ์ ประธำนกรรมกำร
บริหำร บมจ.ริชี่ เพลส2002 ในฐำนะอุปนำยก และเลขำธิกำรสมำคม
อำคำรชดุไทย และ นำยอธปิ พชีำนนท์ นำยกสมำคมธรุกจิบ้ำนจดัสรร 
แถลงข่ำว “มหกรรมบ้ำนและคอนโด ครั้งที่ 37”  

ฉัตรชัย ศิริไล

 นำยฉัตรชัย ศิริไล กรรมกำร
ผูจ้ดักำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
(ธอส.) เปิดเผยว่ำ เพื่อเป็นกำร
เพิ่มโอกำสให้ประชำชนได้มีท่ีอยู่
อำศัยเป็นของตนเองได้ง่ำยขึ้น
ตำมพันธกิจท�ำให้คนไทยมีบ้ำน 
ธอส.จึงได้ร่วมออกบู๊ธใน 3 งำน
ทีจ่ดัขึน้พร้อมกนัระหว่ำงวนัที ่17-
20 สิงหำคม 2560 ณ ศนูย์กำรประ 
ชุมแห่งชำติสิริกิติ์ ประกอบด้วย
งำน Home Loan 2017 งำน NPA 
Grand Sale 2017 และงำน Home 
Builder & Materials Expo 2017 
โดยจัดท�ำบูธ๊ในรปูแบบ GHB Smart 
Booth ซึ่งลูกค้ำสำมำรถจองสิทธิ์
ใช้บรกิำรผลติภณัฑ์พเิศษของธนำ 
คำรได้ง่ำยๆ ด้วยสมำร์ทโฟนหรอื
แท็บเล็ตผ่ำน Applica-tion : 
Ghbank Smart Booth
 ส�ำหรับโซนกำรจัดงำนออก
เป็น 3 โซนหลัก คือ 1.โซนสินเชื่อ
บ้ำน ปีที่ 1-2 อัตรำดอกเบี้ย 
2.90% ต่อปี ปีท่ี 3 อตัรำดอกเบีย้ 
4.50% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอด

อำยสุญัญำกู ้กรณลูีกค้ำสวสัดกิำร
ดอกเบีย้เท่ำกบั MRR-1.00% ต่อ
ปี กรณีลูกค้ำรำยย่อยทั่วไป ดอก 
เบี้ยเท่ำกับ MRR-0.50% ต่อปี 
กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวกท่ีเกี่ยวเน่ืองกับที่อยู่
อำศยั ดอกเบีย้เท่ำกบั MRR (MRR 
ปัจจุบันเท่ำกับ 6.75% ต่อปี) ให้
กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้ำง ต่อเติม ซ่อม 
แซม ไถ่ถอนจ�ำนองจำกสถำบัน
กำรเงินอื่นและซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยว
เน่ืองเพ่ือประโยชน์ในกำรอยู่อำ-
ศยัพร้อมกบักูเ้พือ่ซือ้ หรอืไถ่ถอน
จ�ำนอง  
 และยังมอบเง่ือนไขพิเศษยก 
เว้นค่ำธรรมเนียม 3 ฟรีได้แก่ 
 1.ฟรค่ีำประเมนิรำคำหลกัประ 
กันทุกวงเงินกู ้ (วงเงินกู ้ต�่ำกว่ำ 
500,000 บำท คดิค่ำประเมนิ 1,900 
บำท และวงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 
บำท คิดค่ำประเมิน 2,300 บำท) 
2.ฟรีค่ำจดทะเบียนสิทธิและนิติ 
กรรม (1,000 บำท) และ 3.ฟรีค่ำ
ธรรมเนียมกำรยื่นกู้ (0.1% ของ

วงเงนิกูท้ีไ่ด้รบัอนมัุต)ิ นอกจำกนี้ 
ธอส.ช�ำระค่ำจดทะเบียนจ�ำนอง
ให้ลกู ค้ำ 0.50% ของวงเงนิกูต้ำม
สัญญำกู้เงินอีกด้วย เฉพำะลูกค้ำ
ที่จองสิทธิ์ภำยในงำน พร้อมยื่น
ค�ำขอกู้เงินภำยในวันที่ 29 กัน-
ยำยน 2560 และท�ำนติกิรรมภำย 
ในวันที่ 31ตุลำคม 2560 
 2.โซนบ้ำนมือสองหรือทรัพย์  
NPA โดยน�ำทรัพย์คุณภำพดี ท�ำ 
เลเด่น ประเภทบ้ำนเดี่ยว บ้ำน
แฝด ทำวน์เฮำส์ ห้องชุด อำคำร
พำณิชย์และที่ดินเปล่ำในพื้นที่
กรงุเทพฯ สมุทรปรำกำร นนทบุรี 
ปทุมธำนี นครปฐม และสมุทร-
สำคร จ�ำนวน 242 รำยกำร มำจ�ำ 
หน่ำยด้วยส่วนลด 10-20% จำก
รำคำปรกต ิโดยทรพัย์ทีม่รีำคำจ�ำ 

ธอส. จดัผลติภณัฑ์พเิศษให้คนไทยมบ้ีานง่ายขึน้ใน 3 งานระ 
หว่าง 17-20 สิงหาคม ประกอบด้วย งาน Home Loan 2017 
งาน NPA Grand Sale 2017 และงาน Home Builder& 
Materials Expo 2017 โดยดอกเบี้ยพิเศษ 2.90% ต่อปี นาน 
2 ปีแรก ยกเว้นค่าธรรมเนยีม 3 ฟร ีรวมทัง้านมอืสองคุณภาพ
ดีท�าเลเด่นมาพร้อมดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน  

ธอส.จัดดบ.พิเศษเพื่อคนมีบ้าน
หน่ำยต�ำ่สดุเริม่ต้นเพยีง 120,000  
บำท เป็นห้องชุดเนื้อที่ 22.75 ตำ 
รำงเมตร ในโครงกำรพรอนันต์ 1 
คลองหลวง ปทุมธำนี โดยผู้ซื้อ
ทรัพย์ NPA ของ ธอส.ยังมีสิทธิ
รับแคมเปญพิเศษ “ผ่อนดำวน์
ดอกเบีย้ 0% นำนสงูสดุ 24 เดอืน” 
โดยสำมำรถเข้ำอยู่อำศัยในช่วง
ผ่อนดำวน์ได้ทนัท ี เพยีงช�ำระเงนิ
ประกันไม่ต�่ำกว่ำ 1.5% ของรำคำ
ซ้ือ หรือหำกเทเงินดำวน์ 20% 
ของรำคำซื้อขำย ส่วนที่เหลืออีก 
80% รบัสินเชือ่ดอกเบีย้ 0% นำน 
24 เดือน วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 
80% และให้ผ่อนช�ำระได้นำนสูง 
สุดถึง 40 ปี   
 3.โซนโครงกำร ธอส. โรงเรยีน
กำรเงนิ เจ้ำหน้ำทีผู่เ้ชีย่วชำญด้ำน
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยจะมำให้ค�ำ
แนะน�ำ และส่งเสรมิควำมรูใ้นกำร
เข้ำถึงสินเช่ือในระบบ หรือ Fi-
nancial Literacy เมื่อปฏิบัติตำม
ค�ำแนะน�ำของเจ้ำหน้ำทีแ่ละเงือ่น 
ไขที่ธนำคำรก�ำหนด จะช่วยให้มี
โอกำสยื่นค�ำขอพิจำรณำสินเชื่อ
กับธนำคำรได้ในอนำคต สอบ 
ถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีศ่นูย์
ลกูค้ำสัมพนัธ์โทร.0-2645-9000 
หรือ www.ghbank.co.th และ 
Facebook fanpage ธนำคำร
อำคำรสงเครำะห์
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กีฬา

โลกกีฬา

‘นาดาล’เตรียมขึ้นมือ 1 
ราฟาเอล นาดาล จะกลบัขึน้รัง้มอื 1 ของ
โลกอกีครัง้ ในสปัดำห์หน้ำ หลงัจำกที ่โรเจอร์ 
เฟเดอเรอร์ ถอนตวัจำกกำรแข่งขนัซนิซนิเนติ 
มำสเตอร์ส เนือ่งจำกมอีำกำรบำดเจ็บทีห่ลงั 
นกัหวดแชมป์แกรนด์สแลม 19 สมยั มอีำกำร
บำดเจบ็จำกนดัชงิชนะเลศิ โรเจอร์ส คพั เมือ่
อำทติย์ทีแ่ล้ว ทีเ่ขำพ่ำยให้กบั อเลก็ซำนเดอร์ 
ซเีวอร์เรฟ ซึง่ก่อนหน้ำนี ้แอนด้ี เมอร์เรย์ เพิง่
จะถอนตวัรำยกำรนีเ้ช่นกนั เพือ่รกัษำอำกำร
บำดเจ็บท่ีสะโพก กำรกลบัมำรัง้มอื 1 ของโลก 
ครัง้นีข้อง นำดำล แชมป์เก่ำรำยกำรเฟรนช์ 
โอเพ่น นบัเป็นครัง้แรกตัง้แต่เดอืนกรกฎำคม 
2014 เป็นต้นมำ 

‘เนย์มาร์’รับชีวิตสดชื่น
เนย์มาร์ กองหน้ำบรำซเิลยีน ยอมรบัว่ำเขำ
รูส้กึมชีวีติชวีำแบบทีไ่ม่เคยเป็นมำก่อน หลงั
จำกทีส่่งให้ เอดนิสนั คำวำนี ่ท�ำ 1 ประตแูละ
ยงิเอง 1 ประต ูในเกมทีเ่อำชนะทมีแกงกองป์ 
ได้ 3-0 “หลำยคนคดิว่ำทีผ่มจำกบำร์เซโลน่
ำ ผมตำยแน่ๆ แต่จรงิๆมนัตรงกนัข้ำม” เนย์
มำร์ กล่ำว “ผมรูส้กึสดชืน่มำกกว่ำทีผ่่ำนมำ 
ผมสำมำรถลงเล่นได้ ผมมีควำมสุขกับเกม
ฟตุบอลอกีครัง้ มเีพยีงประเทศ เมอืง และทมี
ทีเ่ปลีย่นไป แต่เกมฟตุบอลกคื็อเกมฟตุบอล 
มนัส�ำคัญมำกทีท่�ำประตใูห้กบัทมีได้ ไม่เพยีง
แต่เกมแรกเท่ำนัน้ นีค่อืควำมท้ำทำยใหม่ของ
ผม แต่คอืสิง่ท่ียิง่ใหญ่ส�ำหรบัทมีด้วย” เนย์
มำร์ กล่ำว 

‘โรนัลโด้’โดนแบน5นัด 
ครสิเตยีโน่ โรนลัโด้ กองหน้ำทมี “รำชนั
ชุดขำว” เรอลั มำดรดิ โดนแบน 5 นดั หลงั
จำกทีเ่ขำโดนไล่ออกในเกมทีท่มีเอำชนะบำร์
เซโลน่ำ 3-1 ในเกมสแปนชิ ซเูปอร์ คพั นดั
แรก เมือ่วนัอำทติย์ทีผ่่ำนมำ โดยเขำโดนโทษ
แบน 1 นดั จำกกำรท่ีได้ 2 ใบเหลอืง และอกี 
4 นดั ในกรณทีีเ่ขำผลกักรรมกำรด้ำนหลงั 
หลงัจำกทีเ่ขำโดนไล่ออกไปแล้ว โรนลัโด้ โดน
ใบเหลอืงแรก หลงัจำกทีเ่ขำถอดเสือ้ดใีจ ที่
ท�ำประตใูห้ทีมขึน้น�ำ 2-1 ก่อนทีจ่ะโดนใบ
เหลอืงท่ีสอง จำกกำรพุง่ล้มในกรอบเขตโทษ 
ส่งผลให้เขำพลำดลงสนำมในเกมทีส่องวนัพธุ
น้ี ซึง่ โรนลัโด้ วยั 32 ปี มเีวลำยืน่อทุธรณ์ 
เป็นเวลำ 10 วนั  

โรนลัด์ คมูนั นำยใหญ่ทมี “ทอ็ฟฟ่ีสนี�ำ้เงนิ” 
เอฟเวอร์ตนั ยกย่อง เวย์น รนูีย์่ ว่ำ เขำได้พสิจูน์
ให้เห็นแล้วว่ำยังคงเป็นกองหน้ำที่ดีที่สุดคน
หนึง่ของวงกำร หลงัจำกทีเ่ขำเป็นคนท�ำประตู
ชยัให้กบัทมีในนดัเปิดสนำมของฤดกูำล
 เมื่อฤดูกำลที่แล้ว รูนี่ย์ มีโอกำสชูกถ้วย
แชมป์กับทีมแมนฯ ยูไนเต็ด ถึง 3 รำยกำร      
แต่กย็งัไม่เป็นทีพ่อใจของเขำ เนือ่งจำกเขำไม่

เอยีน ไรท์ อดตีหวัหอกทมี “ปืนใหญ่” อำร์-   
เซนอล ชีพ้ฤตกิรรมของ ดเีอโก้ คอสต้า กอง
หน้ำทมี “สงิโตน�ำ้เงนิครำม” เชลซ ีทีไ่ม่ยอมมำ
ฝึกซ้อมกับทมี เป็นเรือ่งทีน่่ำละอำยมำก โดยกอง
หน้ำวยั 28 ปียงัพกัผ่อนทีบ่รำซลิ บ้ำนเกดิของ
เขำ ออกมำเปิดเผยว่ำ เขำถกูปรนนบิตัเิยีย่งอำช 
ญำกร และต้องกำรทีจ่ะย้ำยกลบัไปทมี “ตรำหม”ี 
แอตเลตโิก มำดรดิ อดตีทมีเก่ำของเขำอกีครัง้ 
 “ผมไม่เข้ำใจว่ำนกัเตะอำชพีสำมำรถแสดง
พฤตกิรรมแบบนีไ้ด้เหรอ” ไรท์ กล่ำว “มนัเป็น
เรือ่งน่ำละอำยมำก กบัพฤตกิรรมทีเ่ขำแสดงออก

สำมำรถยดึต�ำแหน่งตวัจรงิได้ภำยใต้กำรคมุทมี
ของ โชเซ มรูนิโญ่ ท�ำให้ รนูีย์่ ตดัสนิใจเดนิออก
จำกโอลด์ แทรฟฟอร์ด กลบัสูก่ดูสินั ปำร์ค ของ
เอฟเวอร์ตนั อกีครัง้ และเริม่ต้นได้สวย เมือ่ท�ำ
ประตชูยัในเกมทีพ่บกบัทมีสโต๊ก
 “เขำแสดงให้เหน็ว่ำ เขำยงัคงเป็นผูเ้ล่นทีด่ี
ทีส่ดุในต�ำแหน่งของเขำ” คมูนั กล่ำว “ผมคดิ
ว่ำเขำสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กบัทมี กำรครอง
บอลเขำยอดเยีย่ม ตดัสนิใจได้ดเีมือ่บอลอยูท่ี่
เท้ำ ก่อนทีจ่ะจบลงด้วยประตทูีย่ิง่ใหญ่ และคณุ
ไม่ต้องมข้ีอสงสยัอะไรในตวัเขำเลย”  
 เมือ่ถกูถำมว่ำ คมูนั ก�ำลงัมทีมีอย่ำงทีเ่ขำ
ต้องกำรหรอืไม่ คมูนั ตอบทนัทว่ีำ แน่นอน คณุ
ต้องกำรทมีทีม่นีกัเตะทีเ่ตม็ไปด้วยคนฉลำด ซึง่
นกัเตะทกุคนในทมีรูด้ ีพวกเขำสำมำรถจดักำร
กบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้ยอดเยีย่ม โดยเฉพำะ รู
นีย์่ เขำยงัท�ำอะไรให้กบัทมีอกีมำก” 
 แม้ว่ำ กำรมำของ รนูีย์่ จะเข้ำมำเตมิควำม
แขง็แกร่งให้กบัทมีได้ไม่น้อย แต่ คมูนั กไ็ม่ลมื
ทีจ่ะชืน่ชมนกัเตะดำวรุง่หลำยคนในทมี “นัน่
คอืประสบกำรณ์ทีพ่วกเขำร่วมสร้ำงกันมำ เขำ
เล่นด้วยกันมำเป็นเวลำนำนกับเกมในระดับ
สงูๆ เรำมนีกัเตะดำวรุง่หลำยคนทีต้่องกำรเรยีน
รูใ้ห้มำกขึน้ และแน่นอน พวกเขำมคีรทูีน่ีเ่พิม่
ขึน้อกีคนหนึง่ รนูีย์่ ไม่ต้องพดูอะไรมำก สิง่ที่
เขำแสดงให้เหน็ในสนำมมคีวำมส�ำคญัมำก เขำ
ประสบควำมส�ำเรจ็ คว้ำแชมป์มำมำกมำย นัน่
คอืประสบกำรณ์ทีย่ิง่ใหญ่”  
 คมูนั มคีวำมเชือ่ว่ำ ทมีเอฟเวอร์ตนั สำมำรถ
ทีจ่ะพฒันำไปข้ำงหน้ำได้อกีมำก หลงัจำกทีพ่วก
เขำเริ่มต้นได้ดี เก็บชัยตั้งแต่นัดปิดสนำมของ
ฤดกูำล 

‘ไรท์’ต�าหน‘ิคอสต้า’น่าละอาย
มำแบบนี”้ 
 กองหน้ำทีมชำติสเปน ได้รับโอกำสให้พัก
ผ่อนมำกกว่ำเพือ่นๆเมือ่เดอืนทีแ่ล้ว แต่ขณะนี้
ก�ำลงัโดนลงโทษปรับจำกกำรไม่กลบัมำร่วมทมี
เวลำนี ้และทมีก�ำลงัพจิำรณำในแง่กฎหมำยด้วย 
หรอืควำมเป็นไปได้ทีจ่ะยกเลกิสญัญำทีย่งัเหลอื
อกี 1 ปีลง 
 เมือ่เดอืนมถินุำยนทีผ่่ำนมำ ได้ส่งข้อควำม
ไปยงัคอสต้ำว่ำ เขำไม่ได้อยูใ่นแผนสร้ำงทีม ขณะ
ที ่คอสต้ำ บอกว่ำเขำถูกให้กลบัไปลงซ้อมกบัทมี
ส�ำรอง  

‘คูมัน’ชู‘รูน่ีย์’ยังสุดยอด
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อำเรนด์ ฟำน ดัม แห่งฮอลแลนด์ เสนอภำพนี้ใน nytsyn.com 
มองว่ำเกำหลีเหนือเป็นเพียงเบี้ยเดินเกมที่จีนใช้ยั่วยุสหรัฐ

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

บทบาทของอนิเทอร์เนต็ ทีเ่ข้า
มำมีส่วนส�ำคัญในกำรท�ำธุรกิจ 
กลำยเป็นทีย่อมรบัระดบัสำกล อกี
ทั้งเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ที่ผู้ประ 
กอบกำรใช้ตัดสินใจเลือกท�ำเล
ลงทุน 

ด้วยเวลาเพยีง 18 นาท ี34 ว-ิ
นาที
 ประเทศติดอันดบั “ทอ็ปเทน”  
รองจำกสิงคโปร์ ประกอบด้วย 
(อันดับ 2) สวีเดน (3) ไต้หวัน (4) 
เดนมำร์ก (5) เนเธอร์แลนด์ (6) 
ลัตเวีย (7) นอร์เวย์ (8) เบลเยียม 
(9) ฮ่องกง และ (10) สวิตเซอร์
แลนด์ 
 ส่วนประเทศอินเทอร์เน็ตท�ำ 
งำนช้ำที่สุดในโลก 5 อันดับแรก 
ได้แก่ (185) โซมำเลีย (186) คอง 
โก (187) เบอร์กินำฟำโซ (188) 
กำบอง และ (189) เยเมน 
 ประเทศดงักล่าวอยูใ่นทวปี
แอฟริกา ยกเว้นเยเมน ท่ีอยู่
ตะวันออกกลางติดกับซาอุดี-
อาระเบีย 
 ระบบอนิเทอร์เนต็ในเยเมน มี
ควำมเรว็ของกำรดำวน์โหลดเฉลีย่ 
0.34 เมกกะบิทต่อวินำที ต้องใช้
เวลำดำวน์โหลดภำพยนตร์เรื่อง
เดียวกับที่ยกตัวอย่ำงในกรณีสิงค 
โปร์มำกกว่ำ 2 วัน จึงจะแล้วเสร็จ
 ส�ำหรับประเทศไทยอยู่ในอัน 
ดับที่ 29 ของโลก และอันดับ 2 
ของกลุ่มอำเซียนรองจำกสิงคโปร์ 
มีควำมเร็วของกำรดำวน์โหลด
เฉลี่ย 16.85 เมกกะบิทต่อวินำที 
 นอกจากนัน้ ระบบอนิเทอร์ 
เนต็ของไทย ยงัท�างานเรว็กว่า
ของประเทศชั้นน�าหลายชาติ 
เช่น จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส และ
ออสเตรเลีย

 
 

In Brief : ย่อความ

กลุม่องค์กรวจิยัแห่งสหรฐั
เปิดเผยผลการส�ารวจระ
ดบัความเรว็ของระบบอนิ
เทอร์เนต็ทัว่โลก สงิคโปร์
ผงาดอนัดบั 1 ส่วนไทยรัง้
ที ่2 ของอาเซยีน มอีนิเทอร์-
เนต็ทรงประสทิธภิาพกว่า
จีน อังกฤษ และฝรั่งเศส 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 ด้วยควำมส�ำคัญดังกล่ำว ท�ำ 
ให้มีบริษัทให้บริกำรข้อมูลนำนำ 
ชำติหลำยค่ำย ส�ำรวจควำมก้ำว-
หน้ำของอินเทอร์เน็ตในประเทศ
ต่ำงๆทั่วโลก และเผยแพร่สู่สำ-
ธำรณะ เพื่อให้นักลงทุนใช้พิจำร 
ณำประกอบกำรตัดสินใจเลือก
ประเทศที่จะเข้ำไปท�ำธุรกิจ
 กลุ่ม M-Lab เป็นค่ายล่า 
สุด ที่เปิดเผยผลส�ารวจระดับ
ความเร็วของระบบอินเทอร์ 

เนต็ความเรว็สงู (Broadband 
Internet) โดยรวบรวมข้อมูล
จาก 189 ประเทศ 
 กลุ่ม M-Lab ประกอบด้วย 
Open Technology Institute ของ
มูลนิธิ New America กรุงวอชิง 
ตนั สหรฐั Google Open Source 
Research แผนก PlanetLab 
มหำวทิยำลยั Princeton Univer-
sity สหรัฐ และพันธมิตรอื่นอีก
จ�ำนวนหนึ่ง 
 ใช้เวลำส�ำรวจรวบรวมข้อมลู 1 
ปี ถึงวันที่ 10 พ.ค.ปีนี้ โดยเก็บ
ข้อมลูด้วยกำรทดสอบควำมเรว็ใน
คอมพวิเตอร์มำกกว่ำ 63 ล้ำนครัง้ 
และเว็บไซต์ Cable.co.uk แห่ง
อังกฤษ รับหน้ำที่น�ำไปจัดอันดับ 
ก่อนเผยแพร่สู ่สำธำรณะ เม่ือ
สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 
 ประเทศทีร่ะบบอนิเทอร์เนต็
ท�างานเร็วที่สุดในโลก ได้แก่ 
สงิคโปร์ โดยความเรว็ของการ
ดาวน์โหลดเฉลีย่ 55.13 เมกกะ
บทิต่อวนิาท ี (Mbps) สามารถ
ดาวน์โหลดภาพยนตร์ความ-
คมชดัสงู ขนาด 7.5 กกิะไบต์ 
(GB) ลงฮาร์ดดิสก์ แล้วเสร็จ

ข้อมูลภำพ : hl-zone.com

ผลสำารวจระบบเน็ตท่ัวโลก
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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

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)

10,000

DINASTY-P1-130717=4*6_01

ซอยลาดพร้าว 71

เข้าไปในซอย 200 เมตร

เนื้อที่ 60 ตารางเมตร 

มีแอร์+เฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่

ให้เช่าเดือนละ 10,000 บาท 

รวมค่าส่วนกลางแล้ว

สนใจติดต่อ

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)

สนใจติดต่อ โทร.08-9449-4549

อยู่หมู่บ้านหนองบัวเงิน ต.อ่างทอง อ.เชียงค�า จ.พะเยา
อนาคตมีรถไฟผ่านไปประเทศลาว เหมาะส�าหรับซื้อไว้เก็งก�าไร

แปลงใหญ่ปัจจุบันหายาก (งดนายหน้า)

F3001_ที่ดนิพะเยา_619

ขายที่ดิน 130 ไร่

ขายไร่ละ
1.3 ล้าน

สนใจติดต่อ โทร.08-9449-4549
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สนใจติดต่อ 

บริษัท เคทีซี (ประเทศไทย) จำ�กัด

โทร. 09-6970-3723 

(เวล� 08.30-17.00 น.)

KTC-P1-090817=4*6_01

รับสมัครงานด่วน
1. ทน�ยคว�ม   2 อัตร� 

 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี (มีใบอนุญาตทนายความ)

2. พนักง�นฝ่�ยกฎหม�ย  2 อัตร� 

 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีกฎหมาย 

3. พนักง�นบัญชี 1 อัตร�

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไปด้านบัญชี

4. พนักง�นธุรก�ร 2 อัตร�

 • เพศหญิง วุฒิม.6 ขึ้นไป

5. พนักง�นขับรถ (ชาย) 4 อัตร�

6. แม่บ้�น 2 อัตร�

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 

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´ 

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
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ดนยัตัง้ตระกลู ประธำนกรรมกำร 
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ แถลง
ข่ำว “งำนบ้ำน ธอส. เอก็ซ์โป @ 
กรงุเทพฯ” ประจ�ำปี 2560 ทีธ่นำ 
คำรอำคำรสงเครำะห์ ส�ำนักงำน
ใหญ่ J 14.30 น. สรุชยั กจิ-
ก�าจาย กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั 
บ๊ิกสตำร์ จ�ำกดั แถลงข่ำว “GRAND 
OPENING OF CANIA BRAND 
ทีช่ัน้ M ศนูย์กำรค้ำเทอร์มนิอล 21 
J 16.00 น. ชาตชิาย อทุยัพนัธ์ 

ประตนู�ำ้ J 12.30 น. สนธริตัน์ 
สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงพำณชิย์ เปิดงำน offline2 
online Expo เซน็ทรลัพลำซำ พระ 
รำม 2 J 13.15 น. สเุมธ มโหสถ 
อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำน แถลงข่ำว “กำรจดังำนพธิี
มอบ รำงวลั Thailand Labour Ma-
nagement Excellence Award 
2017” ทีห้่องแถลงข่ำว ชัน้ 5 กระ 
ทรวงแรงงำน J 13.30 น. สรุชยั 

J 10.00 น. ชาญชยั พนัธุโ์สภา 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  บมจ.เดอะ 
แพลทินมั กรุป๊ แถลงผลประกอบ
กำรครึ่งปีแรก 2560 และทิศทำง 
กำรด�ำเนินงำนครึ่งปีหลัง” ที่โรง 
แรมโนโวเทล กรงุเทพ แพลทนิมั 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
เป็นประธำนแถลงข่ำวเปิดตวัโครง 
กำร “กำลครัง้หนึง่ต้องไป สมทุร-
ปรำกำร” ทีศ่นูย์กำรค้ำมำร์เกต็วลิ 
เลจสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทร-
ปรำกำร J 17.30 น. ชลลดา 
ทรงล�าเจียก กรรมกำรผู้จัดกำร 
บริษัท แฮนด์ซั่ม (ประเทศไทย) 
แถลงข่ำวเปิดตัวบริษัท อย่ำงเป็น
ทำงกำรในประเทศไทย ทีล่ำนอ-ี
เดน 1 ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัเวลิด์ 

สยำมไดก้ินเซลส์ ร่วมสนบัสนนุวอล 
เลย์บอลทมีชำติไทย เปิดตัวแคมเปญ 
“ทุกลมหำยใจ...เชียร์ไทยแลนด์” 
สร้ำงควำมสขุให้คนไทยร่วมเชยีร์นกั
ตบทมีชำตไิทยก้ำวสูโ่อลมิปิกปี 2020 
  มร. ฮโิตช ิทานากะ ผูจ้ดักำร
ใหญ่ บรษัิท สยำมไดก้ินเซลส์ จ�ำกดั 
กล่ำวว่ำ รูส้กึยนิดเีป็นอย่ำงยิง่ ทีไ่ด้
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรส่งเสริม
สนับสนุนนักกีฬำวอลเลย์บอลทีม
ชำตไิทย สู่เส้นทำงกำรแข่งขนัระดบั
โลก ในกีฬำโอลิมปิก ที่ประเทศ
ญีปุ่น่ ในปี 2020 ภำยใต้แคมเปญ 
“ทุกลมหำยใจ…เชียร์ไทยแลนด์” 
โดยจัดให้มีพิธีลงนำมสัญญำกำร
เป็นผูส้นบัสนนุวอลเลย์บอลทมีชำติ
ไทยอย่ำงเป็นทำงกำรในวนันี ้ เพือ่
ให้กำรสนบัสนนุงบประมำณในกำร
ด�ำเนนิกำรด้ำนต่ำงๆ พร้อมสร้ำง

‘ไดกิ้น’สนับสนุนวอลเลย์บอลทีมชาติไทย

มัน่ในกำรพฒันำให้ดยีิง่ๆขึน้ กำรที่
วนันีเ้รำได้เหน็ทัง้ภำครฐัและเอกชน 
ยื่นมือเข้ำมำให้กำรส่งเสริมสนับ 
สนนุ ถอืเป็นนมิติหมำยทีด่ ี ท�ำให้
สมำคมฯ สำมำรถเดนิหน้ำส่งเสรมิ
กำรพฒันำนกักฬีำอย่ำงเต็มที ่พร้อม
เพิม่ขดีควำมสำมำรถให้ไปยนืแถว
หน้ำของเอเชยี ผ่ำนกำรแข่งขนัรำย 
กำรที่ส�ำคัญ ทั้งกำรส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วม และกำรเป็นเจ้ำภำพจดักำรแข่ง 
ขัน ให้นักกีฬำของเรำได้ประลอง
ฝีมอืกบัทมีระดบัโลก เพือ่เป็นบนัได
ก้ำวสงูสูก่ำรลงชงิชยัในมหกรรมก-ี
ฬำครัง้ส�ำคญัของโลก ในกฬีำโอลมิ 
ปิกในปี 2020 ทีป่ระเทศญีปุ่น่ ซึง่
ผมเชือ่มัน่ว่ำ สิง่ทีค่นไทยทกุคนฝัน 
จะเป็นจรงิได้ด้วยแรงหนุนเสริมจำก
ทกุภำคส่วน และด้วยก�ำลงัใจจำกพี่
น้องคนไทยทกุคน

ควำมสุขให้กับคนไทยได้ร่วมเชียร์
นกัตบทมีชำตไิทย เพรำะเรำเชือ่ว่ำ 
ก�ำลงัใจ คอื สิง่ส�ำคญั และเป็นพลงั
ยิง่ใหญ่ให้กบันกักฬีำทกุคน ในกำร
ฝึกซ้อมพฒันำตนเองเตม็ศกัยภำพ 
และทุม่เทเตม็ก�ำลงัในทกุกำรแข่งขนั 
  ส�ำหรบัควำมร่วมมอืในครัง้นี้ 
ถือเป็นกำรสร้ำงปรำกฏกำรณ์ครั้ง
ส�ำคญั ทีจ่ะช่วยตอกย�ำ้ภำพลกัษณ์
ของแบรนด์ไดกิ้นในกำรให้ควำม
ส�ำคัญด้ำนกีฬำและส่งเสริมให้ทัพ
นกักฬีำวอลเลย์บอลทมีชำตไิทยทกุ
คนเกิดกำรพัฒนำ ให้มีควำมแข็ง 
แกร่ง โดดเด่น และมคีวำมพร้อมที่
จะก้ำวสูก่ำรแข่งขนัในมหกรรมกฬีำ
ระดบัโลกใน 3 ปีข้ำงหน้ำ นอกจำก
นี ้ยงัจะเป็นกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ
ให้เยำวชน หนัมำใช้เวลำว่ำงให้เป็น
ประโยชน์ มคีวำมสนใจกฬีำวอล-

เลย์บอล และพฒันำศกัยภำพ จน
ก้ำวสูเ่ส้นทำงนกักฬีำอำชพี หรอืรบั
ใช้ชำตใินโอกำสต่อไปอกีด้วย 
 สมพร ใช้บางยาง นำยกสมำ 
คมกีฬำวอลเลย์บอลแห่งประเทศ 
ไทย กล่ำวว่ำ นกักฬีำวอลเลย์บอล
ทมีชำตไิทยมคีวำมสำมำรถ และมี
ศกัยภำพจนเป็นทีย่อมรบัในระดบั
นำนำชำต ิอกีทัง้ได้รบัใช้ชำตใินกำร
แข่งขนัรำยกำรส�ำคญั ทัง้ในระดบั
ภมูภิำค และในระดบัโลก จนเกดิ
กระแสควำมนยิมกฬีำวอลเลย์บอล
ขึน้อย่ำงกว้ำงขวำง ทัง้ยงัมปีระชำชน
คนไทย ตดิตำมข่ำวสำร ส่งแรงใจ 
และตดิตำมเชยีร์ทมีไทย สม�ำ่เสมอ
 สมำคมฯ ได้วำงแนวทำงมุง่เน้น
ให้ทมีนกักฬีำ โดยเฉพำะทมีหญงิ
รักษำผลงำนด้วยมำตรฐำนให้คง
เดมิ ขณะทีท่มีอืน่ๆ เรำกย็งัคงมุง่
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พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรฐัมนตร ีเป็นประธำนในพธิเีปิดให้บรกิำร
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี�ำ้เงนิส่วนต่อขยำย ช่วงเตำปนู-บำงซือ่ อย่ำงเป็น
ทำงกำร ภำยใต้แนวคดิ “ร่วมใจ เชือ่มสุข เพือ่ประชำชน” โดยมี นำยอำคม 
เตมิพทิยำไพสฐิ รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม ให้กำรต้อนรบั 

ออมสิน ชีวะพฤษ์ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี รับมอบเงินจำก       
อำรญิำ ปรำสำททองโอสถ กรรมกำรและทีป่รกึษำฝ่ำยกำรพำณชิย์ บรษิทั 
กำรบนิกรงุเทพ จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวน 500,000 บำท เพือ่น�ำไปช่วยเหลอื
และเยยีวยำผูป้ระสบอทุกภยัในพืน้ทีภ่ำคตะวันออกเฉยีงเหนอื

สดุำรตัน์ วชัรคปุต์ เหล่ำวิชยำ อธบิดกีรมหม่อนไหม แถลงข่ำวกำรจดังำน 
“มหศัจรรย์ไหมไทย เพือ่เฉลมิพระเกยีรติฯ และยกระดบัผลติภณัฑ์ผ้ำไหม
ไทยตรำนกยงูพระรำชทำนเป็นสนิค้ำมำตรฐำน โดยม ีสำกล  ฐนิะกลุ อธบิดี
กรมส่งเสริมคณุภำพสิง่แวดล้อม ร่วมงำน ท่ีไลฟ์สไตล์ฮอลล์ สยำมพำรำกอน

วรรณภรณ์ เกตทุตั รองอธิบดกีรมส่งเสรมิกำรค้ำระหว่ำงประเทศ แถงข่ำว
กำรจดังำน TILOG-LOGISTIX 2017 “เปิดเวทไีทยฮบัโลจสิตกิส์ สำน
พนัธมิตรกำรค้ำสูอ่ำเซียน” เพือ่ส่งเสริมกำรพฒันำและเชือ่มโยงธรุกจิกำรค้ำ
โลจสิตกิส์ไทย ทีก่ระทรวงพำณชิย์

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจำธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
มหำวทิยำลยักรงุเทพธนบรุ ีพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิำร มอบเงนิบรจิำคจ�ำนวน
เงนิทัง้สิน้ 96,275 บำท ให้กบั สุรชยั เลีย้งบุญเลศิชยั รองประธำนสภำ
นติบิญัญตัแิห่งชำตคินที ่1 เพือ่น�ำไปช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�ำ้ท่วม 

มงคล ลลีำธรรม กรรมกำรผูจ้ดักำร ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพนกังำน ร่วมพธิถีวำยพระพรชัยมงคล 
เนือ่งในโอกำสมหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ 85 พรรษำ 12 สงิหำคม 
2560 สมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถ ในรชักำลที ่9 

รศ.ดร.สมนกึ ธรีะกุลพศุิทธิ ์ ผูป้ฏบิตัหิน้ำทีอ่ธกิำรบด,ี ผศ.ดร.เอกรฐั ศรสีขุ 
คณบด ีคณะวทิยำศำสตร์ มหำวทิยำลยับรูพำ และ สนุทร ธญัญวฒันกลุ ประธำน
กรรมกำรหอกำรค้ำจงัหวดัชลบรีุ ลงนำมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืด้ำนกำร
จดักำรเรยีนรู ้และสนบัสนนุให้เกดิกำรพัฒนำควำมรู้สูท้่องถ่ินและชมุชน

วรลกัษณ์ ตลุำภรณ์ และ พมิพ์ใจ ทองม ีแถลงข่ำวงำน “THE MALL SHOP-
PING CENTER SHOP FIN VER” เพือ่มอบสทิธิพเิศษส�ำหรบัลกูค้ำ
เดอะมอลล์และลูกค้ำบัตรเดบิตไทยพำณิชย์ โดยมี ดวงตำ พงษ์วิไลย์,          
พรทพิย์ ตณัฑ์จย, อนิทริำ-ปพชิญำ กตญัญุตำนนท์ ร่วมงำน 
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นพ.ธงชยั กรีตหิตัถยำกร รองอธบิดกีรมสนบัสนนุบรกิำรสขุภำพ ท�ำบญุ
ตักบำตรถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดลุยเดช บรมนำถบพติร พร้อมถวำยพระพรชยัมงคลและถวำยพระรำช
กศุลแด่สมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถ ในรชักำลที ่9 

ภทัรพร สทิธวินชิ ผูอ้�ำนวยกำรภมูภิำคยโุรปแอฟรกิำและตะวนัออกกลำง 
กำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย เปิดงำน Amazing Thailand Health and 
Wellness Showcase 2017 ภำยใต้ธีม Thailand a Paradise for  
Longevity ทีเ่ซน็ทำรำ แกรนด์ แอท เซน็ทรลัเวลิด์ 

ประมขุพสิฐิ อจัฉรยิะฉำย และ ธนัยรศัม์ อจัฉรยิะฉำย ประธำนและรอง
ประธำน กรรมกำรโรงแรมในเครอื กะตะกรุป๊ มอบทนุกำรศกึษำ “กองทนุ
อจัฉรยิะ” จ�ำนวน 71 ทนุ รวม 400,000 บำท แก่บตุรธดิำของพนกังำน 
โรงแรมในเครอืกะตะกรุป๊และเยำวชนทีเ่รยีนดแีต่ขำดโอกำส
 

สหพัย์ภคั โชควจิติรกลุ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนขำยและผูเ้ช่ำสมัพนัธ์ 
บรษิทั พำรำไดซ์ พำร์ค จ�ำกดั เปิดงำน “พำรำไดซ์ พำร์ค แม่ฟ้ำแห่งสยำม 
ควำมงำมของแผ่นดนิ” นทิรรศกำรเฉลมิพระเกยีรต ิ สมเดจ็พระนำงเจ้ำ     
สริกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถ ในรชักำลที ่9 ทีศ่นูย์กำรค้ำพำรำไดซ์ พำร์ค 

นำตยำ ศนัสนรตัน์ ผูอ้�ำนวยกำรอำวโุสสำยงำนขำย บมจ.เดอะ แพลทนิมั กรุป๊
พร้อมด้วย วรำไพรนิทร์ วรสิธนำพร กรรมกำร บรษิทั วรำพฒันำ โปรเจค็ กรุป๊ 
จ�ำกัด ร่วมพธีิเปิดงำน Sweet Society ทีร่วมสนิค้ำหลำกสไตล์แบบหวำนๆ 
โดยม ีเต้น นำรำรกัษ์ ร่วมงำน ทีศ่นูย์กำรค้ำ เดอะ แพลทนิมั แฟชัน่ มอลล์

พริยิำพรรณ ไทยสรุโิย ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยสือ่สำร สนำมพฒันำกอล์ฟคลบั 
แอนด์ รสีอร์ท ให้กำรต้อนรบั พล.ต.ท.พสิณัห์ จลุดลิก เลขำธกิำร สมำคม
กฬีำฟตุบอลแห่งประเทศไทย และ มนัทนำ ประไพเพช็ร์ ผูจ้ดักำรโครงกำร
กฬีำไทยเบฟ ไทยทำเล้นท์ ทีม่ำจดัอบรม 

ธนำธร จงึรุง่เรอืงกจิ รองประธำนกรรมกำร ไทยซมัมทิกรุป๊ และผูก่้อตัง้
โครงกำร TJ’s True South พร้อมเหล่ำสปอนเซอร์ ประกำศผล 30 ท่ำน
และปิดกำรฝึกระยะที ่ 4 อย่ำงเป็นทำงกำรเพือ่ก้ำวสูร่ะยะกำรฝึกที ่ 5 สดุ
หฤโหดต่อไป ทีศ่ำลำพฒุ-จนัทน์ สวนหลวง ร.9 

กรฑีำ โชตวิชิญ์พพิฒัน์ นำยกเทศมนตรตี�ำบลวชิติ เป็นประธำนในพิธีปล่อย
กุง้ เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถ เนือ่งใน
โอกำสวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ 85 พรรษำ โดยม ีชลพร แคนชยัภมู ิผูจ้ดั 
กำรห้องอำหำร Top of the Reef โรงแรมเคปพนัวำ ภเูกต็ เข้ำร่วมในพธิี 


