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นโยบายคดักรองให้ถกูต้อง ไม่ 
ใช่ “ต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้”
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คนจนเก๊?
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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ปรากฏการณ์ “น�้ำในหูไม่เท่ำกัน” 
กลายเป็นปริศนาธรรม “ปูหำยไปไหน” 
ยิ่งต่างคนต่างคิด ต่างปากต่างพูด 
ยิ่งเห็นความเอียง ความไม่เท่ากัน 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” เตือน “รัฐรำชกำร” 
ปรับตัวไม่ทันโลกจะกลายเป็น “กบต้มเปื่อย” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “ผีทักษิณ” 
“บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์” ชี้ปัญหาอ�านาจรัฐ 
“Pegasus” จับตาบ้านเมืองหลังการกวาดล้าง 
“ปิยบุตร แสงกนกกุล” มอง “ตุลำกำรภิวัฒน์”

สัญญาณ‘พ่ีใหญ่’
กรรมการร่างรฐัธรรมนญู และ
หน้าทีก่ารพจิารณาเหน็ชอบหรอื
ไม่เห็นชอบเป็นของสภานติบิญั 
ญัติแห่งชาติที่ล้วนต่างอยู่ใต้
อ�านาจของ คสช. แม้ค�าพดูของ
หนึง่ในผูม้อี�านาจจะเป็นการพดู
ตามหลักการ แต่ไม่รู ้ว่าเป็น 
การส่งสัญญาณอะไรหรือไม่

แม้ กกต. จะออกมาระบุกรอบ
เวลาเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ใน
ช่วงเดือนสิงหาคมปีหน้า แต่
หนึ่งในผู้มีอ�านาจสูงสุดของรัฐ 
บาลชดุนีก้ลบับอกว่าจะมเีลอืก
ตัง้หรอืเปล่ายงัไม่รู ้โดยชีเ้งือ่น 
ไขไปทีก่ฎหมายลกู และพดูชดั 
เจนว่าหากกฎหมายลกูไม่เสรจ็
กไ็ม่มเีลอืกตัง้ ซึง่หน้าทีก่ารยก
ร่างกฎหมายลูกเป็นของคณะ

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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เกล้าฯแล้ว แต่ไม่โปรดเกล้ากลับ
ลงมาตามกรอบเวลาทีก่�าหนด ซึง่
จะมีผลท�าให้ร่างกฎหมายนั้นตก
ไปตามธรรมชาต ิรฐัธรรมนญูกไ็ม่
ได้ก�าหนดทางออกรองรบัส�าหรบั
กรณีนี้ไว้เช่นกัน
 แน่นอนว่าหากเกิดกรณีร่าง
กฎหมายลูกฉบับหนึ่งฉบับใดไม่
ผ่าน สนช. หรือน�าขึ้นทูลเกล้าฯ
แล้วไม่โปรดเกล้าฯกลับลงมาก็
ต้องเริ่มนับหนึ่งเพื่อยกร่างใหม่
 แต่ค�าถามคือจะให้ใครเป็นผู้
ยกร่าง เมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ก�า-
หนดทางออกรองรับเอาไว้
 ยิง่หนึง่ในผู้มีอ�านาจสงูสดุระบุ
ว่า รฐับาลไม่ได้บอกว่า จะต้องเลือก
ตั้งเดือนไหน แต่ต้องยึดกฎหมาย
ลูก ส่วนสุดท้ายการเลือกตั้งจะมี
ขึน้ในปี 2561 แน่นอนยังไม่รู ้มา
ถามได้อย่างไร ยิ่งท�าให้ความมั่น 
ใจว่าจะมีการเลือกตัง้ในปีหน้าลด
น้อยลง
 “เรือ่งการสร้างความมัน่ใจให้
ประชาชนเกีย่วกบัการจดัการเลอืก
ตั้ง เรื่องนี้จะไม่มั่นใจ ได้ยังไง ไม่
มัน่ใจตรงไหน ท�ายงัไงถงึไม่มัน่ใจ 
แล้วกระแสข่าวที่มีคนพูดอาจจะ
ไม่มีการเลือกตั้ง ใครเป็นคนพูด 
ก็ให้ไปถามคนนั้น แล้วที่ผมไม่
ม่ันใจการที่ไม่มีการเลือกตั้งทันปี
หน้า เนื่องจากกฎหมายลูกยังไม่
แล้วเสร็จ”
 นี่เป็นอีกประโยคท่ี “บ๊ิก-
ป้อม” ตอบค�าถามผู้สื่อข่าวท่ี    
ท�าเนยีบรฐับาลหลงัการประชมุ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (5 
ก.ย.)
 ส่งสัญญาณอะไรหรือไม่
แล้วแต่จะพิจารณากันเอาเอง

“รฐับาลไม่ได้วางตุก๊ตา รฐับาลตัง้
ไทม์ไลน์ออกมาเท่านั้นเอง ไม่ได้
บอกว่า จะต้องเลือกตั้งเดือนไหน 
แต่ต้องยดึกฎหมายลกู ส่วนสดุท้าย
การเลอืกตัง้จะมขีึน้ในปี 2561 แน่ 
นอน ผมก็ยงัไม่รู ้มาถามได้อย่างไร”
 เป็นค�าพูดของ “บิ๊กป้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุสวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม หนึ่งใน
ผู้มีอ�านาจที่สุดในรัฐบาลปัจจุบัน 
ซ่ึงเป็นการพูดหลังถูกสื่อมวล-   
ชนประจ�าท�าเนยีบรฐับาลตัง้ค�าถาม
ว่าคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) 
ระบุจะมีการเลือกตั้งในเดือนสิง-
หาคม 2561
 แม้ตามโรดแม็พจะก�าหนด
ระยะเวลาท�ากฎหมายลูกไว้ชัด 
เจนอยู่แล้วว่าจะต้องเสร็จสิ้นใน
เดือนไหน อย่างไร แต่ “บิก๊ป้อม” 
ก็พูดชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ได้ก�า-
หนดว่าจะต้องเลือกตั้งเดือนไหน
 ทั้งนี้ หากพิจารณากรอบเว-
ลาที่รัฐธรรมนูญก�าหนดภายใน
เดือนธันวาคมนี้ คณะกรรมการ

ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่ท�าหน้า 
ทีย่กร่างกฎหมายลกูจะต้องยกร่าง
กฎหมายให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย 4 
ฉบับจาก 10 ฉบับ เพื่อส่งให้สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจาร 
ณา โดย สนช.มีเวลาพิจารณาร่าง
กฎหมายลูกถึงเดือนมี.ค. 2561 
เพือ่ส่งต่อนายกรฐัมนตรนี�าขึน้ทลู 
เกล้าฯ ซึ่งขั้นตอนการลงพระปร-
มาภิไธยมีกรอบเวลา 90 วัน คือ
ภายในเดือนมิถุนายน
 เมื่อกฎหมายลูกประกาศใช้
อย่างเป็นทางการต้องจัดเลือกตั้ง
ภายใน 150 วนั หรอื 5 เดอืนพฤศ-
จิกายน 2561 คือเส้นตายที่จะ
ต้องจัดเลือกตั้งตามกรอบเวลาท่ี

รัฐธรรมนูญก�าหนด
 แม้รัฐธรรมนูญจะก�าหนด
กรอบกติกาไว้ชัดเจนอย่างนี้ 
แต่ยงัไม่เกดิความมัน่ใจในหมู่
ประชาชนว่าการเลอืกตัง้จะเกดิ
ขึ้นได้จริงหรือไม่
 ท้ังน้ี เพราะระหว่างทางก่อน
ถึงเดือนพฤศจิกายนนั้น การท�า
กฎหมายลูกยังต้องผ่านอะไรอยู่
พอสมควร ทีส่�าคญัรฐัธรรมนญูไม่
ได้ก�าหนดทางออกไว้ให้หากเกิด
กรณร่ีางกฎหมายลกูฉบบัหนึง่ฉบบั
ใดไม่ผ่านการพิจารณาของ สนช.
ต้องท�าอย่างไร
 หรือกรณีที่ร ่างกฎหมายลูก
ผ่านการพิจารณาแล้ว น�าขึ้นทูล-

ที่ผมไม่มั่นใจ
ไม่มีการเลือกตั้งทันปีหน้า

เนื่องจากกฎหมายลูกยังไม่แล้วเสร็จ
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 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

สญัญาณ‘พี่ใหญ’่ 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4660 (1185) วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

คนไหนควรให้ คนทีไ่ม่ควรได้กอ็ย่าเข้าไปแทรก 
แซง 
  ดนีะทีต่อนนีร้ฐับาลกอ็อกกฎหมายคาดโทษ
ไว้ว่า ถ้ารวยเก๊อย่างเป็นดอกเตอร์แล้วมาแกล้ง
จนอย่างนี ้กจ็ะมมีาตรการลงโทษ ดไีม่ดอีาจตดิ
คกุด้วย เพือ่ก�าราบจนเก๊ ไม่จนจริง จนเก๊กจ็ะ
เจบ็ล่ะ อาจโดนจบัตดิคกุ เจบ็ฟรแีล้วเงนิกไ็ม่ได้
ด้วย แถมยงัอาจโดนปรบัเงนิอกี เพราะฉะนัน้
อยากได้ของฟรีกร็ะวังจะกลายเป็นเสยีฟร ีจงึควร
ได้ในสิง่ทีค่วรจรงิๆ เปิดโอกาสให้คนยากจนไป
เถอะ อย่าไปแย่งคนจนเลย มันเป็นเรื่องไม่
เหมาะไม่ควรไม่งามเลย  
 กห็วังว่ารัฐบาลจะมกีารแยกแยะได้ถกูฝาถกู
ตวั อย่าผิดฝาผิดตวัจนมัว่ไปหมด ถ้าลงทะเบยีน
มัว่ไปหมด ไม่ได้กลัน่กรองให้ชดัเจน เงนิในคลัง
ไม่ช้ากห็มด การจะเอาเงนิคลงัมาจ่ายมาใช้ ก็
ต้องมีนโยบายควบคุมดูแลและคัดกรองให้ถูก
ต้อง  ไม่ใช่กลายเป็นการ “ต�าน�า้พรกิละลายแม่ 
น�า้” ให้นกึถงึค�านีไ้ว้ว่า อย่าเอาเงนิประเทศไป 
“ต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้” 
 ให้คนจนทีเ่ขายากล�าบากจรงิๆ ไม่ใช่ให้
เฉพาะคนแก่ อย่างข่าวทีอ่ยธุยา แม่มลีกู 3 
คน พ่อแม่ต้องไปท�างาน จงึต้องขงัลกูไว้ใน
บ้าน ลูกคนเล็กเพิ่งจะอายุขวบหนึ่ง พี่ 4 
ขวบกต้็องเลีย้งน้อง น้องกร้็องงอแงจนชาว
บ้านสงสาร แบบนี้รัฐบาลควรจะไปช่วย
เหลอืดแูล ไม่ใช่ให้พวกดอกเตอร์เก๊ท่ีไม่รูจ้กั
โต รวยแล้วไม่รูจ้กัรวย อาจจะซวยซะเปล่าๆ  
	 เจรญิพร

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

  
In Brief : ย่อความ
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อยากได้ของฟรกีร็ะวงัจะกลายเป็น
เสยีฟร ีควรได้ในสิง่ท่ีควรจรงิๆ เปิด
โอกาสให้คนยากจนไปเถอะ อย่า
ไปแย่งคนจนเลย มันเป็นเรื่องไม่
เหมาะไม่ควรไม่งามเลย  

บรรดา “ลิ่วล้อ” ออกมาแก้ตัวกัน
พัลวนัว่าเข้าใจคลาดเคลือ่น กรณชีาว
บ้านร้องเรียนพร้อมภาพก่อนและ
หลัง “ทั่นผู้น�า” เดินทางกลับจาก
ตรวจราชการ เจ้าหน้าที่รัฐก็ตัดน�้า 
ตัดไฟ พร้อมทั้งน�าเครื่องก�าเนิดไฟ-
ฟ้าเคล่ือนที่ไปติดตั้งส�าหรับการใช้
งาน ส่วนระบบน�้าที่น�ามาใช้ก็เป็น
เพียงการต่อท่อลงในแปลงเกษตร
เพื่อสาธิต 
 ความจริงทุกคนทุกฝ่ายก็รู ้ดีว่า
ระบบ “รัฐราชการ” ไม่ว่าจะยุค 1.0 
หรือที่ก�าลังโหมโฆษณาชวนเช่ือว่า
ก�าลังเข้าสู่ยุค 4.0 นั้น ส่วนใหญ่ก็ยัง
ท�างานแบบ “เช้าชามเยน็ชาม” และ 
“ผักชีโรยหน้า”!
 เรื่อง “ผักชีโรยหน้า” ไม่ใช่
เฉพาะระดับ “ทั่นผู้น�า” เท่านั้น แต่
ไม่ว่า “ผู้ใหญ่” ระดับไหนลงพื้นที่ก็
จะมลีกัษณะไม่ต่างกนันกั บางครัง้ยงั
มีการเลี้ยงดูปูเสื่อจนเป็นข่าวฉาวโฉ่
ไปทั่วบ้านทั่วเมือง 
 ยิง่ยคุ “ทัน่ผูน้�า” มีอ�านาจเบด็ 
เสร็จเด็ดขาด จะสั่งอะไร จะย้าย
ใครกท็�าได้เพยีงชัว่พรบิตา การท�า 
งานแบบ “ผกัชโีรยหน้า” หรอืสร้าง
ภาพให้ “ทั่นผู้น�า” ประทับใจจึง
มีมากกว่าปรกติ 
 การเดนิทางตรวจราชการของ “ทัน่
ผูน้�า” จงึมกีารเตรียมการใหญ่โตเป็น
แรมเดือน ทุ่มงบประมาณและเกณฑ์
ทั้งข้าราชการและชาวนามาต้อนรับ
เยี่ยง “วีรบุรุษ” 
 ปฏบิตักิาร “ผกัชโีรยหน้า” ท�า
แม้กระท่ังฝึกซ้อมให้ตบมือและ
ส่งเสยีงเชยีร์สนบัสนนุ “ทัน่ผูน้�า” 
ให้อยู่นาน อยู่ยาว!
  

ผกัชโีรยหน้า!
“คนยากจน” กบั “คนอยากจน” มคีวามแตก
ต่างกนัคอืทีค่วามอยากความต้องการ ท�าให้มคีน
เก๊ๆ เช่น ดอกเตอร์เก๊ คนจนเก๊ ไม่น่าเชือ่ว่าคน
ระดบัปรญิญาโท ระดบัดอกเตอร์จะไปลงชือ่เป็น
คนจนหรอืมรีายได้น้อย เพือ่จะได้รบัเบีย้เลีย้งดู 
ทัง้ทีอ่ายกุไ็ม่ได้มากนกั ทีส่�าคญัคอืมวีฒุเิป็นถงึ
ดอกเตอร์หรอืปรญิญาโท ทัง้ทีรู่ว่้ารฐับาลให้โอกาส
คนจนทีม่รีายได้ต�า่กว่าแสน 
 จึงเหน็ว่าเมอืงไทยเรานีม่คีนทีม่อีารมณ์อยาก 
อารมณ์ต้องการเหนอืเหตผุลได้ทัง้นัน้ ทัง้ทีเ่ขาก็
ระบชุดัเจนในตอนลงทะเบยีนว่า ต้องเป็นคนจน
ทีม่รีายได้ต�า่กว่า 50,000 บาทต่อปีจงึจะได้เงนิ
เล้ียงชพีจากรัฐ คนทีม่ฐีานะจงึถกูเพกิถอนจ�า-
นวนมาก ไม่ว่าจะทะเบยีนเก๊หรอืจนเก๊ 
 ท�าให้อาตมานกึถึงวนัทีไ่ปมเีร่ืองกบัคนหนึง่
ท่ีขายท่ีได้เงนิเป็นร้อยล้าน มทีีด่นิทีเ่หลอืเพือ่ให้
เป็นทางเข้าวัดนิดเดียวนั้นยังบอกว่า “เขายัง
จนน่ะหลวงพ่อ” มเีงนิเป็นร้อยล้านยงัจนนีก่ไ็ม่รู้
ว่าจะว่ากนัยงัไงแล้ว
  นี่ก็เหมือนกันกรณีที่รัฐบาลให้ลงทะเบียน
คนจน ยงัมจีนเก๊ จนปลอม ไม่ยากจนจรงิ แต่
มนัอยากจนเพือ่อยากได้เงนิเลก็ๆน้อยๆ ท�าให้
มองเหน็พืน้ฐานสนัดานหรอืนสิยัความอยากได้ 
ท้ังท่ีไม่ควรจะไปรับประโยชน์ทีค่นอืน่เขาพงึจะ
ได้ ตวัเองไม่มสีทิธจิะได้ เพราะรัฐบาลต้องเกณฑ์
แล้วว่า ถ้าให้สวัสดิการคนทุกคนทั้งประเทศ 
เดีย๋วกจ็ะเหมอืนการรบัจ�าน�าข้าวทกุเมด็ให้ราคา
ตนัละหมืน่ห้าหมด ข้าวเกรดต�า่คณุภาพต�า่กใ็ห้
หมืน่ห้า สดุท้ายกค็งล�าบาก รฐับาลจงึต้องดวู่า
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ME is MORE : รชัดา เสรมิ-  
ศิลปกุล ผู้อ�านวยการการตลาด 
ME by TMB จัดแคมเปญ “ME 
is MORE - มากกว่าถ้าเป็น ME”   
พร้อมโปรโมช่ันพิเศษ เปิดบัญ-
ชี ME แบบง่ายๆ เพียงแค่มาลง    
ทะเบยีน พร้อมฝากเงนิเพยีง 500   
บาทขึน้ไป รบัฟร!ี! ร่ม ME MORE
ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2560 
หรอืจนกว่าของจะหมด 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,850.00 บาท

 ขาย 20,950.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,481.00  บาท

 ขาย   20,950.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,337.03 ขาย 1,337.26
ลอนดอน ซื้อ 1,337.04 ขาย 1,337.41

ภาวะหุ้น 5 กันยายน 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) 

33.41

40.11625

44.61625

4.3488

0.31483

24.76575

+1.31  1,620.42  
  50,346.10
+0.41  2,321.17  
  30,255.68
-0.11  1,033.79  
  21,364.58
+3.01  555.72  
  3,097.57

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,740.04  -5.29

2,418.18  +7.20

2,486.45  +9.38

1,891.50  -2.10

 2,438.47  +7.62

2,930.58  +19.22

1,283.00  +1.79

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,697.44

9.33

6,419.76

12.75

-1,722.32

- -

12,489.71

24.81

12,141.30

24.12

348.41

-

28,030.52

55.68

27,083.72

53.80

946.79

-

‘ศุภาลัย’ลุย3คอนโดฯ3สไตล์

ไฟฉาย 350 เมตร และเชือ่มต่อรถ 
ไฟฟ้า BTS ทัง้ตดิถนนพระเทพฯ 
พรานนก พทุธมณฑลสาย 4 และ
เชือ่มสูถ่นนสายหลกัส�าคญั ออก-
แบบตวัอาคารสงู 24 ชัน้ 1 อาคาร 
ตกแต่งในสไตล์โมเดร์ินลอฟท์ ห้อง
พกัเน้นสงูโปร่ง หน้าห้องกว้างเพือ่
รบัลมและแสงแดดจากธรรมชาต ิจ�า 
นวนห้อง 366 ยนูติ ร้านค้า 4 ยนูติ 
มขีนาดพ้ืนทีใ่ช้สอยตัง้แต่ 1-2 ห้อง
นอน 35-77.5 ตร.ม. ราคาเร่ิม 
2.17 ล้านบาท 
 อกีโครงการคอื ศภุาลยั ปาร์ค 
สถานตีลาดพล ู บนท�าเลพืน้ทีป่ระ 
มาณ 4 ไร่ มลูค่า 1,800 ล้านบาท 
แนวคดิ The Beginning of next 
step ให้ก้าวสู่ทุกความลงตัวของ
การใช้ชีวิตกับการเดินทางที่คล่อง
ตวัและง่ายดาย เนือ่งจากใกล้รถไฟ 
ฟ้าสถานตีลาดพลเูพยีง 250 เมตร 
แค่ 4 สถานถีงึสาทร รายล้อมด้วย
ร้านอร่อยขึ้นช่ือย่านตลาดพลูและ
ใกล้แหล่งชอ็ปป้ิง อาคารสงู 34 ชัน้ 
1 อาคาร ห้องชุดพักอาศัย 785 
ยนูติ ร้านค้า 3 ยนูติ มพีืน้ทีใ่ช้สอย
แบบห้องสตดูโิอ-2 ห้องนอน ขนาด 
27.5–72.5 ตร.ม. ราคาเร่ิม 1.61 
ล้านบาท ออกแบบให้ผู้พักอาศัยรู้ 
สึกผ่อนคลายกับพื้นที่สีเขียวด้วย
สวนสวยส่วนกลางทีม่มีากถงึ 7 ชัน้ 
อยู่สบายกับอาคารประหยัดพลัง-
งานด้วยกระจกเขียวตัดแสง ใช้

หลอด LED ทัง้อาคาร ผงัโครงการ
ให้แนวอาคารอยูห่่างจากถนนสาย
หลกัเพือ่ลดผลกระทบจากมลภาวะ
ทางเสยีงและอากาศ หน้าห้องกว้าง 
เพือ่สามารถรบัลมและแสงแดดจาก
ธรรมชาตไิด้ดี 
 บรษิทัจงึเชือ่มัน่ว่า 3 คอนโดฯ
ใหม่ภายใต้ 3 แบรนด์ของศภุาลยั 
จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า 
เพราะเป็นท�าเลที่โดดเด่นและมี
ศกัยภาพในการลงทนุเพือ่อยูอ่าศยั
ในระยะยาว การพฒันาโครงข่ายรถ 
ไฟฟ้าทีเ่ชือ่มต่อพืน้ทีก่รุงเทพฯ และ
ฝ่ังธนบรุ ี ทัง้รถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิ 
รถไฟฟ้าสายสเีขยีวเข้ม รถไฟฟ้าสาย
สีทอง ทั้งยังเป็นปัจจัยขับเคล่ือน
การขยายตวัของศนูย์กลางธุรกจิท้ัง
อาคารส�านกังาน ร้านค้า ร้านอา-
หาร รวมถงึห้างสรรพสนิค้าย่านฝ่ัง
ธนบรุใีนอนาคต 

“ศภุาลยั” เปิดคอนโดฯใหม่ 3 โครงการมลูค่า 5,770 ล้านบาท 
ภายใต้ 3 แบรนด์ศภุาลยั พรเีมยีร์ เจรญินคร, ศภุาลยั ลอฟท์ สถานี
แยกไฟฉาย และศภุาลยั ปาร์ค สถานตีลาดพล ู3 ท�าเลย่านธนบรุี
เชือ่มต่อโครงข่ายรถไฟฟ้า ชกูารออกแบบทีโ่ดดเด่นแตกต่างใน
แต่ละโครงการ  

 นายไตรเตชะ ตัง้มตธิรรม กรรม 
การผูจ้ดัการ บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั 
(มหาชน) กล่าวว่า เตรยีมพฒันา
โครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่
ย่านฝ่ังธนบรุโีดยพร้อมเปิดตวัเดอืน
กนัยายนจ�านวน 3 โครงการ มเีอก 
ลกัษณ์การออกแบบและไลฟ์สไตล์
ท่ีโดดเด่นแตกต่างกันในแต่ละท�า 
เล ภายใต้ 3 แบรนด์คอื พรเีมยีร์ 
ลอฟท์ และปาร์ค โดยโครงการที่
เปิดตวัวนัที ่ 22-24 กนัยายน คอื 
ศุภาลัย พรเีมียร์ เจรญินคร เป็น
คอนโดฯหร ูบนพ้ืนทีก่ว่า 5 ไร่ มลู-
ค่า2,800 ล้านบาท ชคูอนเซป็ต์ชวีติ
อสิระทีเ่ลอืกได้ สงู 26 ชัน้ 1 อาคาร 
มห้ีองชดุพกัอาศยั 578 ยนูติ ร้าน
ค้า 6 ยนูติ ขนาดตัง้แต่ 1-3 ห้อง
นอนและ Penthouse 4 ห้องนอน 
ขนาด 34.5-331 ตร.ม. ราคาเริม่ 
3.1 ล้านบาท
 อกี 2 โครงการจะเปิดจองพร้อม
กนัคอืวนัที ่7-13 กนัยายนทีเ่ดอะ 
มอลล์ ท่าพระ คอื ศภุาลยั ลอฟท์ 
สถานีแยกไฟฉาย บนพื้นที่ประ-
มาณ 2 ไร่กว่า มลูค่า 1,170 ล้าน
บาท ภายใต้แนวคิด “สู่อกีขัน้...ของ
ชีวิตสมบูรณ์แบบ” ไลฟ์สไตล์ที่
คล่องตัวอิสระกับที่พักในบรรยา-
กาศสุดคลาสสิคย่านเมืองกรุงของ
ฝ่ังธนบรุ ีเชือ่มต่อทกุการเดนิทางได้
ทั้งรถ เรือ และโครงข่ายรถไฟฟ้า
ใกล้รถไฟฟ้าสายสีน�า้เงนิ สถานแียก
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วางศลิาฤกษ์ : นายแพทย์ศภุพงษ์ จรรงโลงบตุร ประธานบรหิาร, นางสนุทรี 
จรรโลงบตุร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เทคโนเมดคิลั จ�ากดั (มหาชน) 
จดัพธิวีางศลิาฤกษ์อาคารส�านกังานและโชว์รมูแสดงสนิค้าแห่งใหม่ของบรษิทั 
“อาคารจรรโลงบตุร” ทีพ่ืน้ทีอ่าคารส�านกังานใหม่ ซ.ลาดพร้าว 92 

เปิดโรงไฟฟ้า : นายมนต์สทิธ์ิ ไพศาลธนวัฒน์ รองผูว่้าราชการจงัหวดัปทมุ 
ธาน ีและ นายชนนิทร์ เชาวน์นริตัศิยั กรรมการ รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ เอก็โก กรุป๊ เป็นประธานในพธิ ี เปิดโรงไฟฟ้าคลองหลวง อย่างเป็น
ทางการ ทีโ่รงไฟฟ้าคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 

ซองไปรษณียากร

ชุดพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ 

บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั (ปณท) เปิดภาพซองวนัแรก จ�าหน่ายตราไปรษณยีากรชดุพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 1 ชดุ 4 ซอง 3 แบบ ประกอบด้วย ซองแบบแรก จ�านวน 2 ซอง พืน้ภาพสีเทาประกอบลายเส้นหวัใจเรยีงซ้อนกนั 
ผนึกดวงแสตมป์ภาพพระบรมสาทสิลกัษณ์ ซองละ 5 ดวง และ 4 ดวงตามล�าดบั ซองแบบที ่2 เป็นภาพประชาชนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมจดุ
เทยีนถวายความอาลยั ณ สนามหลวง ผนกึ 3 ดวงแสตมป์เครือ่งประกอบในการพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ และซองแบบที ่3 เป็นภาพทวิเมฆครึม้
แสดงความอาลยั ผนกึแสตมป์ภาพพระเมรุมาศ ซองทกุแบบประทบัตราประทบัทีร่ะลกึเป็นอกัษรพระปรมาภไิธยย่อ “ภปร” ก�ากบัตวัเลขวนัสวรรคต 13.10.59
 ผู้สนใจสามารถซือ้ซองวนัแรกจ�าหน่ายดังกล่าว ได้ในราคาชดุละ 142 บาท ตัง้แต่วนัแรกจ�าหน่าย 25 ต.ค.นี ้เป็นต้นไป (จ�านวนจ�ากดั) ณ ทีท่�าการไปรษณย์ี
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กีฬา

โลกกีฬา

ยามาฮ่าไม่หาคนแทน‘รอสซ่ี’ 
ทมียามาฮ่า จะไม่หาใครทดแทน วาเลน
ตโิน รอสซี ่แชมป์โลก 9 สมยั ในการแข่ง 
ขันซาน มาริโน กรังด์ปรีซ์ ที่มิซาโน ใน
สปัดาห์นี ้ หลงัจากทีน่กับดิวยั 38 ปี เกดิ
อบุตัเิหตรุะหว่างฝึกซ้อม และเกดิขาขวาหัก 
เมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้ว ท�าให้ มาเวอร์รคิ บนีาเลส 
เพือ่นร่วมทมีชาวสแปนชิ ต้องลงแข่งเพยีง
คนเดียวให้กบัทมียามาฮ่า
 แพทย์บอกว่า รอสซี ่ทีอ่ยู่อันดบัที ่4 ของ
ตาราง ต้องใช้เวลาพกัฟ้ืนประมาณ 30-40 
วนั น่ันเท่ากบัว่า รอสซี ่จะพลาดลงสนามที่
สเปน ในวนัที ่24 กนัยายน และน่าจะฟิต
กลบัมาทนัในกรงัด์ปรซ์ี ทีญ่ีปุ่น่ วนัที ่ 15 
ตลุาคมนี้   

‘ปูเลฟ’นดัตะบนัหน้า‘โจชวั’ 
คบูรตั ปเูลฟ นกัชกชาวบลัแกเรยี ยืนยัน
ว่าจะขึน้ชกกบั อนัโธนี ่โจชวั แชมป์เฮฟวี่
เวทของ IBF และ WBA ชาวอังกฤษที่
คาร์ดฟิฟ์ ในวนัที ่28 ตลุาคมทีจ่ะถงึนี้ 
 “การเตรยีมตวัของผมเป็นไปอย่างเข้ม
ข้น ทัง้ๆทีม่เีวลาไม่มากนกั” ปเูลฟ โพสต์
ในเฟซบุก๊ส่วนตวั พร้อมด้วยยืนยันวนัเวลา 
และสถานทีท่ีค่าร์ดฟิฟ์ “ผมจะพร้อมเตม็ที่
เมือ่ผมเดนิขึน้สูส่นาม และแน่นอน เขาจะ
ไม่มโีอกาสทีจ่ะต้านทานผมได้” นอกจากนี้ 
ปเูลฟ ยงักล่าวเสรมิว่า “อนัโธนี ่โจชวั เป็น
นักสูท้ีย่ิง่ใหญ่ เป็นคูแ่ข่งท่ีน่ากลวั แต่สไตล์
การชกของเขา เข้าทางผมอย่างมาก” 

‘กุลลทิ’ขอโทษโพสต์วดิโีอ 
รุด กุลลิท ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติฮอลแลนด์ 
ขอโทษหลงัจากทีเ่ขาโพสต์วดิโีอ คลปิ ใน
ห้องแต่งตวัของทมี ทางทวติเตอร์ส่วนตวั ใน
ขณะทีน่กัเตะเฉลมิฉลอง หลงัจากทีส่ามารถ
เอาชนะทีมชาติบัลแกเรีย 3-1 ในศึก
ฟตุบอลโลก รอบคดัเลอืก ขณะที ่ดิก๊ แอด
โวคทา กนุซอืของทมี กล่าวถงึการกระท�า
ของ กลุลทิ ว่า “เป็นเรือ่งทีช่่วยไม่ได้ และ
ขอให้ทกุอย่างทีเ่กดิขึน้ทิง้เอาไว้ข้างหลงั” 
 “ผมถ่ายคลปิเพราะผมรูส้กึตืน่เต้นมาก
กบัผลการแข่งขนั แต่มองอีกมมุหนึง่ ผมไม่
ควรโพสต์” กลุลทิ กล่าว  

อาร์แซน เวงเกอร์ กุนซือทีม “ปืนใหญ่” 
อาร์เซนอล ยอมรับว่าเขาเกือบท่ีจะเดินออก
จากทมี ด้วยเหตผุลส่วนตวั ช่วงซมัเมอร์ท่ีผ่าน
มา ก่อนที่จะตัดสินต่อสัญญากับทีมออกไป
อีก 2 ปี 
 เวงเกอร์ ได้รบัความกดดนัอย่างหนกัช่วง

องัเดรฟ รเูบลฟ นกัหวดวยัรุน่ชาวรสัเซยี วยั 
19 ปี โชว์ฟอร์มฮอต เอาชนะ เดวดิ กอฟฟิน มอื
วางอนัดบั 9 จากเบลเยยีม 7-5, 7-6 (7-5), 
6-3 ผ่านเข้าไปพบกบั ราฟาเอล นาดาล ที่
เอาชนะ อเลกซานเดอร์ โดลโกลอฟ 6-2, 6-4, 
6-1 หลงัจากใช้เวลาเพยีง 1 ชัว่โมง 41 นาทเีป็น
ครั้งแรกในรอบ 4 ปีของนาดาล ในศึกยูเอส 
โอเพ่น 
 “ผมรูส้กึโชคดนีดิหน่อยทีส่ามารถผ่านเข้ามา
ถงึรอบก่อนรองชนะเลศิได้ แน่นอน ผมต้องมี
ความสขุอยูแ่ล้ว และผมจะท�าให้ดทีีส่ดุในนดัต่อ
ไป” รเูบลฟ นกัเทนนสิทีม่อีายนุ้อยทีส่ดุ ทีผ่่าน
มาเข้ามาเล่นในรอบนีไ้ด้ นบัตัง้แต่ แอนดี ้รอด
ดกิ เคยท�าเอาไว้ ในปี 2001  

ปลายซีซั่นที่แล้ว หลังจากที่อาร์เซนอลพลาด
โอกาสไปเล่นแชมเปี้ยนส์ ลีก แต่หลังจากที่
ตกอยู่ในช่วงเวลาที่วุ่นวาย ในที่สุด กุนซือวัย 
67 ปี ตัดสินใจต่อสัญญากับทีมออกไป เมื่อ
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุด เขาออกมา
เปิดเผยว่านั่นไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่าย
 “แน่นอน ผมลงัเลท่ีจะต่อสญัญาด้วยเหตุ 
ผลส่วนตวั” เขากล่าวให้สัมภาษณ์กบัเทเลฟตุ 
สถานีโทรทัศน์ของฝรั่งเศส “ผมอยู่กับอาร์เซ 
นอล มา 20 ปี และผมรู้สึกประหลาดใจมาก
ท่ีผมต้องอยู่กบัทีมต่อไป เราถึงพยายามเงยีบ
ที่สุดตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา”  
 เมือ่มองย้อนกลบัไป ในเกมทีท่มีแพ้ สโต๊ก 
กบั ลเิวอร์พลู ท�าให้เวงเกอร์ ถูกตัง้ราคา 14/1 
ที่จะเป็นผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ลีกคนแรก ที่
ต้องออกจากทีมในฤดูกาลนี้ โดยมีชื่อของ 
โธมัส ทูเชล ที่จะเข้ามาแทนที่เขา 
 เวงเกอร์ ยอมรับว่า เขาเองก็ได้รับความ
สนใจจากทีมปารีส แซงต์ แชแมง ที่สนใจดึง
ตวัเขาไปคมุทีม พร้อมกบัยืนยันว่า อาร์เซนอล 
ได้ยื่นข้อเสนอ 92 ล้านปอนด์ ในการขอซื้อ
ตัว โธมัส เลมาร์ แต่ทุกอย่างก็ไม่เกิดขึ้น 
 เวงเกอร์ กล่าวว่า “เราเสนอเงินไป 100 
ล้านยูโร ส�าหรบั เลมาร์ แต่ว่า นักเตะต้องการ
อยู่กับโมนาโก ต่อไป เราต้องการเซ็นสัญญา 
คีเลียน เอ็มแบปเป้ แต่ว่า นักเตะต้องการไป
อยู่กับทีมปารีส มากกว่า เงิน 180 ล้านยูโร 
มันมากเกินไปส�าหรับเรา”  

‘นาดาล’ชน‘รเูบลฟ’รอบก่อนรองฯ
 “ราฟา คอืแชมป์ตวัจรงิ และสิง่ทีผ่มต้องท�า
กค็อืผมต้องพยายามและสนกุกบัมนั นีค่อืรอบ
ก่อนรองชนะเลศิแล้ว ผมไม่มอีะไรจะเสยี” ขณะ
ที ่นาดาล กล่าวถงึ รเูบลฟ คูซ้่อมของเขาทีม่าญ
อร์ก้า ว่า “แน่นอน เขายงัเดก็อยู ่แต่ในเวลาเดยีว 
กนั เขามาถงึรอบก่อนรองชนะเลศิ เขามโีอกาส
ผ่านเข้ารอบรองชนะเลศิ เป็นครัง้แรกของเขาใน
ชวีติ ซึง่ผมท�ามาได้แล้วก่อนหน้านี”้ 
 ส่วนทางด้านนกัเทนนสิหญงิ คาโรลน่ิา พล-ิ
สโคว่า กผ่็านเข้ารอบก่อนรองชนะเลศิ ได้เช่นกนั 
เมือ่เอาชนะ จาง ฉ่วย จากจนี มาได้ 6-1, 6-0 
โดยใช้เวลาเพยีง 46 นาท ีรอบต่อไป พลสิโคว่า 
จะเข้าไปพบกบั โคโค วานเดเวเก้ ทีเ่อาชนะ ลซูี่ 
ซาฟาโรว่า มาได้ 6-4, 7-6 (7-2) 

‘เวงเกอร์’เกือบลาปืน
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ทาเกะชิ โอเอะคะกิ เสนอภาพนี้ใน toonpool.com มองปัญหา
อาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนืออีกมุมว่า เป็นศึก 3 รุม 1 โดยสหรัฐ 
เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นรวมพลังรุมเกาหลีเหนือ

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ปฏกิริยิาของประธานาธิบดีโด- 
นลัด์ ทรมัป์ แห่งสหรฐั ต่อกรณเีกา 
หลีเหนือทดลองระเบิดนิวเคลียร์
ครัง้ล่าสดุ ทีห่ลายฝ่ายมองว่า เป็น

92.5% ของยอดส่งออกและน�าเข้า
ทัง้หมดของเกาหลเีหนอื รวมมูลค่า 
6,056 ล้านเหรยีญสหรฐั
 จนีเป็นคูค้่าอนัดบั 1 ของเกา 
หลเีหนอื ในขณะเดยีวกนักเ็ป็น
คูค้่าอนัดบั 1 ของสหรัฐด้วย โดย
ซือ้ขายสนิค้าระหว่างกันปีทีแ่ล้ว 
มูลค่า 565,000 ล้านเหรียญ
สหรฐั
 หากสหรัฐยุตกิารค้ากบัจนีโดย
สิ้นเชิง จะท�าให้ชาวอเมริกันท่ีท�า 
งานเกี่ยวกับสินค้าส่งออกจีนตก-
งานเกอืบ 1 ล้านคน 
 นอกจากนัน้ จนียงัมคีวามส�า-
คัญสูงต่อระบบการเงินของสหรัฐ 
เนือ่งจากเป็นเจ้าหนีร้ายใหญ่อนัดับ 
1 ซึง่เป็นผลมาจากการซ้ือพนัธบตัร
รัฐบาลสหรัฐ รวมวงเงนิตรวจสอบ
ถงึเดอืนมถินุายน ทีผ่่านมา มยีอด
รวมสูงถึง 1.15 ล้านล้านเหรียญ
สหรฐั
 จากข้อมลูทีร่ะบทุัง้หมด ท�าให้
นักวิเคราะห์เสียงข้างมากเชื่อว่า 
ทรัมป์ไม่สามารถท�าได้ตามค�าขู ่ 
เพราะหากด�าเนนิการจริง เป็นไปได้ 
ที่เกาหลีเหนือจะได้รับผลกระทบ
น้อยกว่าประเทศคูค้่า ขณะท่ีเศรษฐ 
กจิของสหรัฐ กจ็ะได้รับผลกระทบ
รนุแรงตามไปด้วย
 ดังนัน้ จงึมข้ีอสงสัยว่า ทรมัป์
เจตนาขู่จนีเพ่ือให้ช่วยเพิม่ความ
กดดันเกาหลีเหนอื หรอืมมีาตร-
การท่ียากจะคาดเดาแฝงอยู่ใน
ค�าขูดั่งกล่าว 

 
 

+

In Brief : ย่อความ

ประธานาธิบดีโดนัลด์- 
ทรมัป์ แห่งสหรฐั จดุประ
เด็นหวังเพ่ิมระดับกด-
ดนัเกาหลเีหนอื โดยระบุ
ว่าสหรัฐอาจยุติการค้า
กับทุกประเทศที่ท�าธุร-
กจิกบัเกาหลเีหนอื ท�าให้
เกดิข้อสงสยัว่าผูน้�าสหรฐั
จะท�าจริงหรือแค่ขู่

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เรื่องใหญ่ประเด็นหนึ่ง คือค�าขู่ว่า 
“สหรัฐอาจยุติการค้าทั้ง หมดกับ
ทุกประเทศที่ท�าธุรกิจกับเกาหลี-
เหนอื”
 “ค�าขู”่ ดงักล่าว เป็นส่วนหนึง่
ของการเรยีกร้องนานาชาต ิร่วมมอื
คว�า่บาตรทางเศรษฐกจิเกาหลีเหนอื 
เพื่อกดดันให้โสมแดงยุติโครงการ
พฒันาขปีนาวธุและอาวธุนวิเคลยีร์

 เกาหลีเหนือเป็นเป้าหมาย
หลกั ทีส่หรฐัต้องการกดดนั แต่
ค�าขูข่องผูน้�าสหรฐัขยายวงกว้าง
ครอบคลุมทุกประเทศที่เป็นคู่
ค้ากบัเกาหลเีหนอื ซึง่หากทรมัป์
ท�าจรงิตามค�าพดู ถอืเป็นเรือ่ง
ใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบต่อระ-
บบเศรษฐกจิระดบัโลก รวมทัง้
เศรษฐกจิของสหรฐัเอง  
 ส�านกังานส่งเสริมการค้าการลง 
ทนุแห่งเกาหลใีต้ (Korean Trade-
Investment Promotion Agency) 
ระบวุ่า ปัจจบุนัมปีระเทศท�าการค้า
กบัเกาหลเีหนอืประมาณ 80 ชาติ 
 ประเทศคูค้่ารายใหญ่ มมีลูค่า
ซือ้ขายกบัเกาหลเีหนอืมากสดุในปี
ทีแ่ล้ว (2016) 10 อนัดบัแรกประกอบ
ด้วย (1) จนี (2) รสัเซยี (3) อนิเดยี 
(4) ไทย (5) ฟิลปิปินส์ (6) ปาก-ี
สถาน (7) ลกัเซมเบร์ิก (8) สงิคโปร์ 
(9) ไต้หวนั และ (10) ศรลีงักา 
 อกี 3 ประเทศส�าคญั ทีอ่ยูใ่น
ท�าเนียบ 80 ชาติ ประกอบด้วย 
เยอรมน ีฝรัง่เศส และโปรตเุกส 
 ส�าหรบัจนีท�าการซือ้ขายสนิค้า
กับเกาหลีเหนือปีที่แล้วประมาณ

ข้อมูลภาพ : voakorea.com

เปิดโผประเทศคู่ค้าโสมแดง
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 • 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

VRPAD-OM-080317-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายมาไดที่ บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
เลขที่ 431/1 ซอยลาดพราว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2938-7781-2 # 301, 08-7008-3773
E-mail : hrvrp@hotmail.com ติดตอ ฝายบุคคล

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
ำ ิ ิ ี่ ั ใ     ั้ ป ใ ิ ี ี

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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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 

ULEKT-OM-220817-01

สนใจสงใบสมัคร และเงินเดือนที่ตองการมาที่ บริษัท ยู.เล็กเทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 157 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2870-7791-5, 0-2426-4324-6 แฟกซ 0-2874-8378

E-mail : hr@ulek.com  www.ulek.com

บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายอาหารสัตว เชน อาหารปลาซากุระ
ไวทโรส อาหารนก อาหารกระตาย เปดรับบุคลากร
เพื่อรองรับการขยายงานหลายตำแหนง ดังนี้

ิ ั ็ ิ้ ำ ั

**ทุกตำแหนงงา
น**

มีประสบการณและที่พักใกลบริษัท

จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.

2.

บริษัทมีสวัสดิการ, โบนัส,
วันหยุดประจำป และอื่น ๆ

  เจาหนาที่ฝายขาย (กทม.)   5 อัตรา
• สามารถขับรถจักรยานยนต และมีใบอนุญาตขับขี่ (ใชรถของบริษัท)

  เจาหนาที่ฝายขาย (ตจว.)   5 อัตรา
• มีรถกระบะเปนของตนเอง

• เพศชาย อายุ 22-35 ป
• วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
• มีหลักทรัพยค้ำประกันมูลคา 100,000 บาท 
• มีเงินเดือนประจำ และคานายหนาจากยอดขาย
• รายได 25,000-50,000 บาท

ตำแหนง 1-2

LERTY-OM-210817-01

LERT YANG CO., LTD.
ผูสนใจติดตอสมัครไดที่  บริษัท เลิศยาง จำกัด

E-mail : admin@lertyang.co.th
โทร. 0-2332-9612-6 แฟกซ 0-2332-9617

บริษัทนำเขาและสงออกยางรถยนต
ตัวแทนจำหนายยาง ยี่หอ Achilles

เลขที่ 213 ซอยสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท เลิศยาง จำกัด

ตองการรับสมัครบุคลากรเพิ่ม
ในตำแหนงตอไปนี้

4 อัตรา

ดวน!ดวน!ดวน!

พนักงานขายพนักงานขายพนักงานขายพนักงานขาย
• เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป
• มีหรือไมมีประสบการณดานการขายยางรถยนต
• สามารถไปทำงานตางจังหวัดได
• มีรถยนตเปนของตนเอง
• มีบุคคลค้ำประกัน

isuzu-P1-290817=4*6_01

	 บริษัท	อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ	จำ�กัด	ขอแจ้งร�ยชื่อที่ปรึกษ�ก�รข�ย	ที่พ้นสภ�พก�รเป็น

พนักง�นของบริษัทฯ	 แล้ว	 โดยมีร�ยละเอียดดังนี้	 ชื่อ	 น�งส�ว	 ปภ�	 พงษ์สวัสดิ์	 ได้พ้นสภ�พ 

ก�รเป็นพนักง�น	 ตั้งแต่วันที่	 28	 สิงห�คม	 2560	 ในข้อห�ทุจริตเป็นคว�มผิดฐ�นยักยอก 

ทรัพย์น�ยจ้�ง	

 

	 ห�กปร�กฏว่�บุคคลที่มีร�ยชื่อดังกล่�วข้�งต้น	กระทำ�ก�รใดๆ	ซึ่งก่อให้เกิดคว�มเสียห�ย 

ภ�ยหลังนับตั้งแต่วันที่พ้นสภ�พก�รเป็นพนักง�น	ท�งบริษัทฯ	จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

	 จึงประก�ศม�ให้ทร�บโดยทั่วกัน
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

พภิกัดิส์มทุร ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษิทั 888 ทองหล่อ จ�ากดั 
แถลงข่าว เปิดตวับรษิทัอย่างเป็น
ทางการ พร้อมเปิดตัวคอนโด-    
หรูใจกลางทองหล่อ ที่โรงแรม 
Park Hyatt Bangkok J 14.00 
น. สวุพนัธุ ์ ตนัยวุรรธนะ รฐั-
มนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม เป็น
ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือระหว่างกระ-
ทรวงยุติธรรมและมูลนิธิสถาบัน 

เทคโนโลย ีแถลงข่าวกจิกรรม dtac 
และ MONO29 แจกใหญ่ !! ลุน้ขบั
เบนซ์ฟร ี รวมรางวลักว่า 4 ล้าน
บาท ทีส่ตดูโิอ 1 สเตเดยีม 29 J 
13.30 น. วรเทพ อศัวเกษม รอง
ผูอ้�านวยการผลติภณัฑ์วาโก้ บรษิทั 
ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั 
(มหาชน) แถลงข่าว โครงการวาโก้
โบว์ชมพ ูสูม้ะเรง็เต้านม ปี 2560 
ทีโ่ซน EDEN ชัน้ 3 ศนูย์การค้า
เซน็ทรลัเวลิด์ J 13.30 น. ววิฒัน์ 

J 10.30 น. โรจน์ เดโชดมพนัธ์ 
ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหาร
จัดการผลติภณัฑ์ บมจ.โทเทิล่ แอค็
เซส็ คอมมนูเิคชัน่ และ จริประวตัิ 
บณุยะเสน ผูอ้�านวยการอาวโุส ธรุ 
กจิโมบายอนิเทอร์เนต็ บมจ.โมโน 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ�ากดั (มหา 
ชน) และศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์
พร้อมด้วยการสนบัสนนุจาก กระ-
ทรวงการต่างประเทศ, กองทพับก, 
มูลนิธิชัยพัฒนา, องค์การกองทุน
สตัว์ป่าโลกสากล (WWF), มลูนธิิ
ช้างแห่งประเทศไทย, บรษิทั การ 
บินไทย จ�ากัด (มหาชน), บริษัท 
เสรมิสขุ จ�ากดั (มหาชน) และ บรษิทั 
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ�ากัด 
(มหาชน) จัดพิธีส่งมอบประติมา 
กรรม “ช้างไทย-อติาลี” เพือ่มอบ
เป็นสัญลักษณ์แห่งการฉลองความ
สัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทาง 
การครบ 150 ปี ไทย-อติาลี
 โดยงานน้ีได้รบัเกียรตจิาก ฟราน
เชสโก ซาเวรโิอ นซิโิอ เอกอัครราชทตู
อิตาลีประจ�าประเทศไทยเป็นผูแ้ทน
รบัมอบในนามของรฐับาลและประ 
ชาชนชาวอิตาลี โดยทางเทศบาล
เมืองมิลานจะจัดงานต้อนรับช้าง

ส่งมอบ‘ช้างไทย-อิตาลี’สู่มหานครมิลาน

ผู้สร้างสรรค์ผลงานช้างไทย-อติาลี 
กล่าวว่า ผลงานช้างตัวนี้เป็นสัญ-
ลกัษณ์ของความรักระหว่างประเทศ 
ไทยและอติาล ีด้วยคอนเซป็ต์ “ไทย
และอิตาลีเชื่อมโยงกันด้วยผืนฟ้า
และผนืน�า้เดยีวกนั” บอกเล่าเรือ่งราว
วิถชีีวิตของสองประเทศ ด้านหนึง่คอื
ประเทศไทยท่ีมตีลาดน�า้ด�าเนนิสะ 
ดวก พระพทุธรปูปางลลีา ผลงานของ 
อ.ศลิป์ พรีะศร ีอกีด้านเป็นอติาลทีี่
มคีลองเวนสิและเรอืกอนโดล่า รวม
ถงึประตมิากรรมรปูป้ันเดวดิ ตาของ
ช้าง ข้างหนึง่เป็นสธีงชาตไิทย และ
ตาอีกข้างหนึ่งเป็นสีธงชาติอิตาลี 
เมือ่ช้างศิลป์ตัวนีไ้ปต้ังอยูท่ีม่ลิาน จะ
ท�าให้ชาวมลิาน นกัท่องเท่ียวจากท่ัว
โลกและชาวยุโรปรู้จักประเทศไทย
มากขึน้ ผูค้นทีพ่บเหน็จะเกิดความ
สนใจ และประทบัใจในความงาม เกดิ
เป็นศิลปะเศรษฐกิจดงึนกัท่องเทีย่ว
เข้าสูป่ระเทศไทยได้

ไทย-อติาล ีณ “อทุยานศลิปะอโิดรส 
คาโล” สวนสขุภาพทีม่ปีระวตัศิาสตร์
ยาวนานของมหานครมลิาน ประ-
เทศอิตาลีส่งมอบโดย สุทธิธรรม      
จิราธวิฒัน์ ประธานคณะกรรมการที่
ปรกึษา บรษัิท กลุม่เซน็ทรลั จ�ากดั
โดยมีแขกรับเชิญร่วมงานมากมาย 
อาท ิอจ.เฉลมิชยั โฆษิตพพิฒัน์, อจ. 
ทรงเดช ทพิย์ทอง, อจ.อภริกัษ์ ปัน-
มลูศลิป์, ปรชีา เอกคุณากลู, สทุธ-ิ
ภคั จริาธวิฒัน์, ดร.ณฐักติติ ์ตัง้พลู
สนิธนา, พลตรีพิเศษ ศริเิกษม, ทรง-
พล สขุจันทร์, สวุรรธนะ สบีญุเรอืง 
 สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประ 

ธานคณะกรรมการทีป่รกึษา บรษิทั 
กลุม่เซน็ทรลั จ�ากดั กล่าวว่า ส�าหรบั
ประตมิากรรมช้างไทย-อติาล ีชิน้นี้ 
สร้างขึน้ในสมยัรชักาลที ่9 ในโครง 
การ “นทิรรศการศิลปะเส้นทางช้าง
ไทย 999” อ�านวยการสร้างโดย
บริษัท เซน็ทรลัพฒันา จ�ากดั (มหา 
ชน) ท�าจากเรซนิ ขนาดความกว้าง 
3 เมตร ยาว 5.8 เมตร และสงู 4.2 
เมตร โดยศลิปินแห่งขวัศลิปะทัง้ 9 
ท่านท่ีร่วมกันสร้างประติมากรรม
แห่งประวตั-ิศาสตร์
 ทางด้าน อาจารย์เฉลมิชยั โฆ-
ษติพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาต ิหนึง่ใน

พลงัจติตานภุาพ หลวงพ่อวริยิงัค์ 
สิรินธโร ที่ห้องประชุมกระทรวง
ยุติธรรม 1 อาคารราชบุรีดิเรก-
ฤทธิ ์ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติฯ 
J 16.30 น. ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ์ 
วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย-
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประ 
ธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ศิระ
กรานพระภบูาลนวมนิทร์ ทีพ่พิธิ-
ภณัฑ์ศริริาชพมุิขสถาน โรงพยา-
บาลศริริาช
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กอบกาญจน์ วฒันวรางกรู รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา  
และ รฐั จโิรจน์วณชิชากร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไมซ์แอนด์คอมมนูเิคชัน่ 
จ�ากดั ร่วมปล่อยตวันกัวิง่ ในงานวิง่หญงิล้วนครัง้แรกในประเทศไทย งาน 
Bangkok Women’s Run in partnership with VOGUE 

อลัวนิ จ ีรองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั 
(มหาชน) มอบดอกไม้จนัทน์ จ�านวน 4,909 ดอก จากกจิกรรม “จติอาสา
ประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ ถวายแด่พ่อ” แก่วดัพระราม 9 กาญจนาภเิษก โดย
ม ีพระราชญาณกว ีผูช่้วยเจ้าอาวาส เป็นผู้แทนรบัมอบ 

เสฐยีรพงศ์ มากศริ ิ รองผู้ว่าราชการจังหวดัสพุรรณบุร ี แถลงข่าวประกาศ
ความพร้อมจัดงาน “เทศกาลดนตรี 360 องศาเพลินเพลง บรรเลงบน       
เขา พีก่ห็ม๋า-น้องกห็ม๋า สพุรรณหรรษา ลัน้ลา พเุตย” โดยม ี ธนเสฎฐ์     
สชุามาลาวงษ์, อนชุาต ิศริริตัน์ และ ชุน้ ณฐัเดช กงัสกุลุ มาร่วมในงาน 

กฤษณยศ บรูณสมัฤทธ ิจดัคอนเสร์ิต “เดอะมอลล์ ELVIS VS โก๋หลงัวงั” 
เพือ่ร�าลกึ 40 ปีแห่งการจากไปของเอวสิ เพรสลย์ี โดยน�ารายได้ส่วนหนึง่
จากการจดังานสมทบทนุมลูนธิศิาลาเฉลมิกรงุและมลูนธิสิวสัดกิารนกัแสดง
อาวโุส โดยม ีสริพิร ใจสะอาด, เศรษฐา ศริะฉายา ร่วมงาน 

บ๊อบบี ้คิม รองประธานบริหาร ประจ�าภมูภิาคเอเชยีแปซิฟิค และ รวิษฎา อคัร-
ภาวรศิ ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายพัฒนาธุรกจิ เเละนกัธุรกจิยนูซิิตี ้ Core Success 
System ลงพืน้ทีเ่ยีย่มผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม และบรจิาคเงนิกว่า 11 ล้านบาท มอบ
ให้แก่มลูนธิศิภุนมิติแห่งประเทศไทย เพ่ือฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยัน�า้ท่วมภาคใต้ 

รุ่งเรือง สิทธิวงศ์ ตัวแทนบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) จังหวัดชัยภูมิ         
ส่งมอบ SIM STUDENT by TOT3G   เพือ่พฒันานวตักรรมการเรยีนรู้
แบบดจิทัิลมอบให้แก่เดก็ไทยตอบรับนโยบายการศึกษาไทยสูย่คุ 4.0 ให้
แก่ สชุาต ิจนัทรพรหมรนิทร์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านแดงสว่าง 

สวุมิล จวิาลกัษณ์ กรรมการและผูจ้ดัการมลูนธิเิอสซจีี และ วรพล เจนนภา 
กรรมการและเลขานกุารมลูนธิเิอสซจี ีแถลงข่าวเปิดตวัหนงัสัน้ “ทางเลอืก” 
ภายใต้แนวคดิ “อนาคต…อยูท่ีม่อืเรา” สะท้อนเรือ่งจรงิของเดก็อาชวีะฝีมอื
ชนน�า้ด ีเพือ่เผยแพร่ให้สงัคมเหน็แง่มมุชวีติของเดก็อาชวีะในอกีด้านหนึง่ 

พชิติ อรณุพลัลภ นายกสมาคมธรุกจิรบัสร้างบ้าน จดัพธิที�าบญุถวายภัตตาหาร
พระสงฆ์ เพือ่เป็นสริมิงคลเนือ่งในโอกาส “ครบรอบ 13 ปี” การก่อตัง้สมาคม 
ในการนีไ้ด้มอบเงนิให้กบั “มลูนธิส่ิงเสรมิและพฒันาคนพกิาร” เพ่ือสร้าง
อาคารเรยีนและอาคารกจิกรรมทีไ่ด้มาตรฐานเพยีงพอ และรองรบัต่อกจิกรรม 
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พล.อ.อ.ประจิน จ่ันตอง รองนายกรฐัมนตร ีให้เกยีรตมิาเป็นประธานในงาน
ฉลองครบรอบ 20 ปีหนงัสอืพมิพ์ตลาดวเิคราะห์ และ ครบรอบ 8 ปี สถานี
โทรทศัน์ดาวเทยีม INTV โดยม ีลกัขณา จ�าปา อธปิ พชีานนท์ กาย ไพรินทร์ 
ดร.สมชาย หชัลฬีหา ดร.ทอง พทุธลอด และ วทิวสั ชยัปาณี ร่วมงาน

เทวนิทร์ วงศ์วานชิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เป็นประธานในพธิมีอบรางวลัลดอบุตัเิหตุ
จากการขนส่ง(zero accident) และรางวัลขับขี่ประหยัดพลังงาน(eco 
driving)ประจ�าปี 2560 ทีบ่รษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ส�านกังานใหญ่ 

โรหติ สชัเดว์ กรรมการผูจ้ดัการ โซโหฮอสพทิอลลติี ้จดังานเปิดตวั “บราส- 
เซอร ี คอร์ดอนนเิยร์” โดยม ี สวุติา สงิห์สจัจเทศ, นชุนาถ ระวแีสงสรูย์, 
ปญุญพฒัน์ ถนอมกลุ, กติตชิยั เตชะงามเลศิ, กานต์ จาตกิวณชิ, มษิฎา 
สขุกนษิฐร่วมงาน ทีร้่านอาหาร บราสเซอร ีคอร์ดอนนเิยร์ สขุมุวทิ 11

มร.ธอมสั ซอฟกี ้รองประธานฝ่ายปฏบิตักิารภาคพืน้เอเชยี อเิมอร์สนั คอมเมอ
เชยีล แอนด์ เรซเิดนเชยีล โซลชูัน่ แพลตฟอร์ม พร้อมด้วย อนนัต์ ศรบีรูพา
ภิรมย์ ผู้อ�านวยการส�านกังานนคิมอตุสาหกรรมอสิเทิร์นซบีอร์ด ระยอง ร่วม
ฉลองครบรอบ 20 ปีอย่างยิง่ใหญ่ของการก่อต้ังโรงงานอเิมอร์สนัในจงัหวดัระยอง 

บญุญพฒัน์ สวุรรณมาศ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เคพเีอน็ มวิสคิ จ�ากดั ลง
นามต่ออายสุญัญาช่วงที ่2 ของการด�าเนนิธรุกจิแฟรนไชส์สถาบนัดนตรีเคพี
เอน็ เกตเวย์ เอกมยั กบั นยัณฐั ปัจจกัขภตั ิโดยมคีณะผูบ้รหิารของทัง้สอง  
บรษิทัฯ ร่วมเป็นสกัขพียาน ทีส่�านกังานใหญ่ บรษิทั เคพเีอน็ มวิสคิ จ�ากดั

วรีะศกัดิ ์ โควสรุตัน์ ประธานกรรมการบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่
การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (กพท.), ทวพีงษ์  วชิยัดษิฐ รองผูอ้�านวยการ อพท. 
น�าประชาชน เยาวชน จติอาสา ร่วมกจิกรรมท�าความดเีดนิขึน้เขาหลวงเกบ็
ขยะ ทีเ่ขาหลวง อทุยานแห่งชาตริามค�าแหง จงัหวดัสโุขทยั

เวทิต โชควฒันา กรรมการผู้อ�านวยการ บริษทั สหพฒันพบูิล จ�ากดั (มหาชน) 
แถลงข่าวการเตรยีมความพร้อมจดัตวิฟรคีรัง้ใหญ่ “Sahapat Admission คร้ัง
ที ่20” โดยเน้นเนือ้หาการเรยีนเข้มข้น เจาะลกึแนวข้อสอบตอบโจทย์ทกุสนาม 
โดยจะขึน้ในวนัที ่ 2-7 ตลุาคม 2560 ทีม่หาวทิยาลยัหอการค้าไทย

ฐวฒัน์ สมมะโนพฒัน์ ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาดรบัเบอร์แลนด์ น�าทมีผู้
เช่ียวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบผลติภณัฑ์ เดินหน้าให้ความรูเ้รือ่งวสัดุ
โฟมยางพารา รวมถงึการให้ความรูเ้กีย่วกบัเทรนด์การออกแบบผลติภณัฑ์ 
ให้กบันักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 


