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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำสั่ง คสช. 53/2560 กลำยเป็น “งูกินหาง” 
รีเซตพรรคกำรเมืองและสืบทอดอ�ำนำจ 
“ปีหมู (ไม่กลัวน�้าร้อน)” อำจมำเร็วกว่ำที่คิด
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” มองปีไก่ทองรัฐบำลทหำร  
“วีระ สมความคิด” เตือน “บิ๊กตู่-ป.ป.ช.” 
ฟอกขำว “บิ๊กป้อม” ประชำชนไม่เอำแน่ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ช�ำแหละ “กฎหมาย ป.ป.ช.” 
“Pegasus” ให้จับตำตั้ง “รัฐบาลลักษณะพิเศษ” 
“โสภณ พรโชคชัย” แนะสร้ำงทำงด่วนรำชด�ำริ 
พร้อมพัฒนำเรือด่วนคลองแสนแสบ 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

ผู้เฒ่าเหล่าเมธา
เร ่งสร ้างผลงาน เร ่งกู ้
ศรัทธา 

editor59lokwannee@gmail.com
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กู้ความเช่ือมั่น
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โลกวันนี้มีประเด็น 2

การประกาศตัวเป็นนักการ
เมืองในช่วงปีสุดท้ายก่อนลง
จากอ�านาจตามโรดแม็พของ 
“บิ๊กตู่” ท�าให้มีคนน�าไปประ
ติดประต่อเป็นจิ๊กซอว์เข้ากับ
การเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ที่
ปรากฏภาพข่าวไปตีกอล์ฟกับ
กลุ ่มนักการเมืองใหญ่ เชื่อ 
ว ่าจากนี้ไปพวกนี้ยัง
หลบๆซ่อนๆอยู ่

หลงัฉากกค็งเปิดตวักนัตามมา
มากขึน้ ทัง้นีเ้พือ่ให้ความมัน่ใจ
กับบรรดานักการเมืองที่ไปดีล
กันเอาไว้ ทั้งเรื่องพรรคใหม่ 
เรื่องตัวบุคคลทั้งหน้าเก่าหน้า
ใหม่ใครเป็นใครท�าหน้าทีอ่ะไร 
น่าจะชัดเจนในอีกไม่นานหลัง
จากนี้เพราะใกล้เวลาที่จะต้อง
จดทะเบียนตั้ งพรรคการ 

เมืองกันแล้ว
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ความสำาคัญจึงอยู่ที่พรรคอันดับสาม 
ที่ต้องปั้นตัวเลข ส.ส.ไม่ให้ห่าง

จากพรรคอันดับหนึ่งและสองมากเกินไปนัก
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เรื่องนี้ถือว่าจบ
 ส่วนเรื่องที่ไม่น่าจะจบง่าย
คือกรณีการประกาศตัวเป็น
นักการเมืองของ “บิ๊กตู่” ที่มี
การตีความกันไปต่างๆนาๆ
 จะว่าไปเรือ่งนีก้ม็ปีระเดน็ให้ 
ต้องคิดอยู่พอสมควร เพราะท่ี
ผ่านมาตั้งแต่น�าคณะเข้ามายึด
อ�านาจปกครองประเทศ “บิ๊ก
ตู่” ประกาศตัวเองตลอดว่าไม่
ได้เป็นนักการเมือง เป็นเพียง
ทหารที่ เข ้ามาแก ้ป ัญหาให้
ประเทศ
 การประกาศตัวเป็นนัก 
การเมืองหลังปรากฏภาพ 
ถ่ายร่วมกบัก๊วนนักการเมอืง
จังหวดันครปฐมเมือ่ก่อนขึน้
ปีใหม่ท่ามกลางกระแสข่าว
การเดินสายของกลุ ่มคน 
เ พ่ือรวบรวมสมาชิกตั้ ง
พรรคการเมืองใหม่จึงเป็น
อะไรที่สามารถจับมาต่อ 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

จิ๊กซอว์เชื่อมโยงกันได้
 การประกาศตัวเป็นนักการ
เมือง เท่ากับเปิดตัวพร้อมลง
สนามการเมืองในช่วงท่ีจะมี
การเลือกตั้งปลายปีนี้ใช่หรือไม่
 แม้ตามกฎหมาย “บิ๊กตู่” 
จะไม่สามารถลงสมัครรับเลือก
ตั้งได้ เพราะไม่ได้ลาออกจาก
ต�าแหน่งภายในกรอบเวลาท่ี
รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ แต่ประ 
ตูสู ่ท�าเนียบรัฐบาลหลังเลือก 
ตั้งก็ยังเปิดอ้ารอรับ “บิ๊กตู่”  
อยู่ทุกเมื่อ
 เม่ือรัฐธรรมนูญได้เขียน 
เปิดช่องเอาไว้แล้ว คือการเข้า 
มาเป ็นนายกฯคนนอกตาม
มาตรา 88 
 แต่การที ่“บิก๊ตู”่ จะมาเป็น
นายกฯคนนอกตามมาตรา 88 
ได้ หมายความว่าสภาไม่สามารถ
เลือกนายกฯจากบัญชีรายชื่อ 
ที่พรรคการเมืองเสนอไว้ก่อน
เลือกตั้งได้
 การที่จะท�าให้พรรคการ 
เมืองไม่สามารถลงมติเลือก 
นายกฯในสภาได้ หมายความ
ว่าจะต้องท�าให้ไม่มีพรรคใด
ครอบเสียงข้างมากในสภาแต่
เพยีงพรรคเดยีวได้ พรรคทีช่นะ
เลือกตั้งกับพรรคที่ได้อันดับ
สองคะแนนต้องไม่ทิ้งห่างกัน
มาก เพื่อให้คานอ�านาจกันเอง
 ดูตามรูปการณ์แล ้วก็คง 

เป็นพรรคเพื่อไทยกับพรรค
ประชาธิปัตย์ท่ีเป็นไม้เบื่อไม้
เมาทางการเมืองกันมานาน 
และคงไม่มีวันจับมือกันเพื่อ 
ชูคนของพรรคใดพรรคหนึ่งขึ้น
เป็นนายกฯได้แน่นอน แม้จะ 
มีคนพยายามเสนอให้จับมือ 
กับเพื่อสกัดการสืบทอดอ�านาจ
ของทหาร
 ความส�าคัญจึงอยู ่ที่พรรค
อันดับสาม ท่ีต้องปั ้นตัวเลข 
ส.ส.ไม่ให้ห่างจากพรรคอันดับ
หนึง่และสองมากเกนิไปนกั ต้อง
เป็นพรรคขนาดกลางทีม่อี�านาจ
ต่อรองในการตั้งรัฐบาล และ
หากมีเสียงมากพอก็สามารถ 
ต่อรองตัวบุคคลที่จะมาเป็น 
นายกฯได้ด้วย
	 ข่าวที่ว่าหลังขึ้นปีใหม่จะมี
ความชดัเจนเรือ่งบคุคลทีจ่ะเปิด
ตัวลงสนามการเมืองเป็นจริง
แล้วในกรณีของ	“บิ๊กตู่”	ที่ประ 
กาศตัวเป็นนักการเมือง	จากนี้
ไปพวกนี้ยังหลบๆซ่อนๆอยู ่
หลังฉากก็คงเปิดตัวกันตามมา
มากขึน้	ทัง้นีเ้พือ่ให้ความมัน่ใจ
กับบรรดานักการเมืองที่ไปดีล
กันเอาไว้
 ได้เวลาโผล่หน้าฉาก หมด
เวลาเหนียมอาย นักการ
เมืองหน้าใหม่ พรรคการ 
เมืองใหม่น่าจะเผยโฉมกัน
ชดัเจนในอกีไม่นานหลงัจาก
นี้เพราะอีกไม่นานต้องยื่น
จดทะเบียนตั้งพรรคการ 
เมืองเพื่อให้ทันส่งตัวแทน
ลงเลือกตั้ง

หลังเกือบตกม้าตายกับการซื้อ
ลูกสุนัขแจกจ่ายรัฐมนตรีร่วม
รัฐบาลฐานท�าผิดกฎหมาย
ป.ป.ช.ท่ีห้ามให้หรือรับของ
ขวัญของก�านัลมูลค่าเกินกว่า 
3,000 บาท แต่โชคดีที่ลูกสุนัข
ที่สั่งซื้อไว้ยังไม่ถูกส่งมาให้และ
ยังไม่ได้น�าไปแจกให้รัฐมนตรี
 ถึงตอนนี้มีคนช่วยหาทาง 
ลงเท่ๆให้กับ “บิ๊กตู่” พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รฐัมนตรีและหัวหน้าคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ด้วย
การประกาศรบัซือ้ลกูสนุขัต่อจาก
นายกฯ ซึ่งก็มีท้ังรัฐมนตรีใน
รัฐบาล นักการเมือง และคนที่
ไปร้องให้ป.ป.ช.ตรวจสอบ
 แน่นอนว่าวัตถุประสงค์ของ
การประกาศรับซื้อต่อย่อมแตก
ต่างกันไป คนในรัฐบาลคงมุ่ง
หวงัช่วยหาทางลงให้เรือ่งจบ ส่วน 
คนนอกรัฐบาลคงต้องการขยี ้
ให้สังคมรับรู้ว่ามีประเด็นนี้เกิด
ขึ้นจริง เพียงแต่ความผิดยัง 
ไม่ส�าเร็จครบองค์ประกอบตาม
กฎหมาย
 ไม่ว่าใครจะมีวัตถุประสงค์
ของการประกาศรับซื้อลูกสุนัข
ต่อจากนายกฯเป็นอย่างไร แต่

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

In Brief : ย่อความ

ผู้เฒ่าเหล่าเมธา

ทรรศนะ

ถ้าไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนตัว
เองและพวกก็อยู ่ยาก อยู่ล�าบาก 
ประชาชนก็จะไม่สนับสนุนซึ่งถือ 
เป็นปัจจัยหลักปัจจัยส�าคัญของ
รฐับาล

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เตี้ยลงๆ ไม่ใช่ยิ่งอยู่ยิ่งบารมีสูง ไม่เหมือน 
เกาเหลีเหนือที่เป็นประเทศเผด็จการเต็ม 
รูปแบบ ผู้น�าเกาหลีเหนือเขาอยู่ไปจนกว่า 
จะตายเลย  
 อย่างสิงคโปร์ ฮ่องกงและมาเลเซีย  ท�าไม
ผู้น�าประเทศเขายิ่งอยู ่คนยิ่งศรัทธา ทั้งที่ด ู
แล้วไม่น่าศรัทธา ตรงข้ามกับประเทศไทย 
จะอยู่ได้ไม่นาน มีใครบ้างที่ประชาชนศรัทธา 
และอยู่ได้นาน 10-20 ปี ส่วนใหญ่อยู่ใน
ลักษณะที่ผู ้คนเขาสะอิดสะเอียน จึงมีการ 
แย่งชิงอ�านาจกันต่างๆนานา หาช่องทางช่อง 
ว่างจะเล่นงานกันตลอดเวลา
 ก็หวังว่าค�าพูดของท่านผู้เฒ่าเหล่าเมธา 
ได้เตือนรัฐบาลคสช.ให้เร่งสร้างผลงาน เร่งกู้
ศรทัธา กองหนนุจะได้สนบัสนนุต่อไป ไม่กลาย 
เป็นฝ่ายตรงข้าม เปล่ียนจากมิตรเป็นศัตรู  
การจะบริหารบ้านเมืองจึงต้องรู้จักตรวจสอบ
และรู ้ว ่าอะไรเป็นจุดอ่อนจุดแข็งทั้งของตัว 
เองและฝ่ายตรงข้าม ถ้าไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนตัวเองและพวกก็อยู่ยาก อยู่ล�าบาก
ประชาชนก็จะไม่สนับสนุนซึ่งถือเป็นเป็น 
ปัจจัยหลักปัจจัยส�าคัญของรัฐบาล
  เรือ่งของปัจจยัทีส่นบัสนนุต่างๆถอืเป็น 
เรื่องส�าคัญ ถ้าไม่มีผลงานหรือท�าอะไร 
ไม่ดีก็จะอยู่ล�าบาก รัฐบาลก็จะเกิดแรง
กระเพือ่มเลือ่นลัน่ ดงันัน้รฐับาลต้องขับ
เคลื่อนประเทศให้ได้ เพ่ือความมัน่คงและ
เสถยีรภาพต่อไป
	 เจริญพร

มีค�ากล่าวเปรียบเทียบระหว่าง “ผู้เฒ่าเหล่า
เมธา” กับ “ผู้เฒ่าเต่าปูปลา” โดยผู้เฒ่า 
เต่าปูปลาจะไม่รู ้เรื่องรู ้ราวอะไรเหมือนเต่า  
เหมือนปู เหมือนปลา ไม่ค่อยมีความรู้ความ
เข้าใจ ไม่สงัเกตอะไร จึงเป็นเหมือนเต่า ปู ปลา  
แต่ผู้เฒ่าเหล่าเมธาเป็นนักปราชญ์ เป็นผู้สัง 
เกตว่าอะไรขึ้นอะไรลง รู้ว่าอะไรใกล้จะหมด
ควรเพิ่มอะไร
 ผู้เฒ่าเหล่าเมธาขณะน้ีอาจจะเปรียบได ้
กับ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่เตือนรัฐบาลคสช. 
ว่า “กองหนุนใกล้จะหมดแล้ว” หรือเบี่ยง
เลนไปอกีข้างหนึง่ คอืนอกจากไม่หนนุแล้วยงั
จะมาขับไล่เอาด้วย โดยเตือนรัฐบาลคสช. 
ต้องรีบเร่งสร้างศรัทธา สร้างผลงาน ท�างาน
ให้เข้าหูเข้าตาประชาชน  
 แสดงว่า พล.อ.เปรม ติดตามและเป็นห่วง
เป็นใยรัฐบาลคสช.ที่เป็นนายทหารรุ่นน้อง  
รุ่นลูก รุ่นหลานที่มาเป็นรัฐบาลขณะนี้ จึง
เตือนเร่ืองกองหนุนหรือฝ่ายที่สนับสนุนรัฐ
บาลคสช.ยังเหมือนเดิมหรือเพิ่มขึ้น ความ 
นิยมเป็นอย่างไร ดีขึ้นหรือแย่กว่าเดิม ที่น่า
วิตกคือกองหนุนน้อยแล้วยังอยู่ตรงข้ามอีก
เพราะอะไร รัฐบาลคสช.จึงต้องเร่งท�างาน เร่ง
สร้างผลงาน เพือ่ให้ศรทัธากลบัมาเหมอืนเดมิ
  หากปล่อยให้กองทุน กองเสริม หรือกอง
ก�าลังท่ีสนับสนุนลดน้อยลงก็ต้องเร่งสร้าง 
เร่งเสริม ถ้าไม่มีแรงสนับสนุนก็อยู่ล�าบาก ไม่
ว่ารฐับาลไหนทกุยคุทกุสมยักจ็ะมแีต่สาละวนั

14 ปี 300,000 ล้าน!

นับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 ที่เกิด
เหตุการณ์ปล้นอาวุธปืนจ�านวน 413 
กระบอกจากค่ายกองพันพัฒนาท่ี 4 
ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
อ�าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
ผ่านมาแล้ว 14 ปี แม้รัฐบาลคสช.และ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องจะยืนยัน
ว่าสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นมาก แต่
ความรุนแรงก็ยังปรากฏอย่างต่อเนื่อง
 ส�านักข่าวอิศรารวบรวมสถิติความ
รนุแรง 14 ปีท่ีผ่านมา เกดิความรนุแรง
ทุกประเภท 15,164 เหตุการณ์ แยก
เป็นก่อความไม่สงบหรือคดีความมั่น 
คง 9,823 เหตุการณ์ อาชญากรรม
ทั่วไปหรือความขัดแย้งส่วนตัว 3,982 
เหตุการณ์ และไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ 
ชัด 1,359 เหตุการณ์ 
 มผีูเ้สยีชีวติ 7,666 คนและบาด
เจ็บ 13,115 คน โดยผู้ที่ได้รับผล 
กระทบมากที่สุดคือประชาชนทั่ว 
ไป รองลงมาคอืทหาร ต�ารวจ ผูน้�า
ท้องถิ่น และครู 
 ท่ีน่าสนใจคอืงบประมาณแก้ปัญหา
ไฟใต้ทั้งมิติงานความมั่นคงและงาน
พัฒนาตั้งแต่ปี	 2547	 ถึงปี	 2561	 
รวม	 15	 ปีงบประมาณ	 ใช้ไปแล้ว
ประมาณ	300,000	ล้านบาท		
 กองอ�านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. 
ภาค 4 สน.) สรุปสถานการณ์ 14 ปีไฟ
ใต้ว่า การแก้ปัญหาประสบผลส�าเร็จ
ด้วยดี ภาพรวมคดีความมั่นคงลดและ
อัตราความสูญเสียลดลงกว่าร้อยละ 
50 และขณะนี้อยู่ระยะที่ 2 ของ “โรด 
แม็พดับไฟใต้” จากทั้งหมด 3 ระยะ 
ซึ่งตามโรดแม็พภายในปี 2562 จะ
สามารถเสริมสร้างสันติสุขและแก้ 
ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งน่าจะ 
เป็นแค่ “ความฝัน” เหมือน “การ
ปฏิรูปประเทศ” ขณะนี้!
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เศรษฐกิจ

THGชแูผนลงทนุในและนอก

นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรม 
การ บรษิทั ธนบรุ ีเฮลท์แคร์ กรุป๊ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ THG ยืน 
ยันการบริหารธุรกิจและฐานะ 
ทางการเงนิแขง็แกร่ง พร้อมขยาย
ธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศ
ตามแผนที่วางไว้ เช่น การพัฒนา
โรงพยาบาลศูนย์ฟื ้นฟูสุขภาพ 
ธนบรุ ี(ถนนบ�ารงุเมอืง) โครงการ 
JIN Wellbeing County ที่พัก
อาศัยส�าหรบัผูส้งูวัยและให้บรกิาร
ทางการแพทย์อย่างครบวงจรย่าน
รังสิต การร่วมทุนบริษัท Aryu 
Internat ional Heal thcare 
Company Limited พัฒนาโรง
พยาบาล Ar Yu International 
Hospital ในเมียนมา โดยใช้จุด
แข็งของ THG ที่เชี่ยวชาญการ
รักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ
ครบวงจรในราคาทีป่ระชาชนส่วน
ใหญ่เข้าถึงได้ 
 ส่วนการด�าเนินงานโรงพยา 
บาล Welly Hospital เมืองเวยไห่ 
ประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองตากอา 
กาศทีไ่ด้รับความนิยมจากผูเ้กษยีณ
อายุมาพักอาศัยจ�านวนมาก โดย 
THG ถือหุ้นใหญ่ 58% นับเป็น

โรงพยาบาลของผู้ประกอบการไทย 
แห่งแรกท่ีได้รับใบอนุญาตสถาน
พยาบาลในจีน หลังจากเปิดบร ิ
การเต็มรูปแบบเมื่อเดือนพฤศ 
จิกายนปีท่ีผ่านมา มีผู้ใช้บริการ
เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะแผนกผูป่้วยใน
ทีน่อนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล
 ส่วนการด�าเนินงานปี 2561 
โครงการลงทุนใหม่คาดว่าจะ 
ทยอยแล้วเสร็จในปีนี้และพร้อม
ให้บรกิาร เช่น โรงพยาบาล Ar Yu  

THG ขยายการลงทุนตามแผนหลังเปิดบริการ Welly Hospital 
ท่ีจนีมผีลตอบรบัดี เตรยีมร่วมทนุโรงพยาบาล Ar Yu International 
Hospital ในเมยีนมาและพฒันาโรงพยาบาลศนูย์ฟ้ืนฟสูขุภาพ
ธนบุรีโดยทยอยเปิดด�าเนินการปีนี้

บกุตลาดภาคใต้	 :	 กู้เกียรต	ิ วงศ์กระพนัธุ	์ ผูว่้าราชการจงัหวดัพทัลงุ,	 วทิรู	 
สุริยวนากุล	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท	 สยามโกลบอลเฮ้าส์	 จ�ากัด	
(มหาชน)	ร่วมงานฉลองเปิดร้านโกลบอลเฮ้าส์	สาขาพัทลุง	ซึ่งเป็นสาขาที่	3	
ในภาคใต้	เพื่อเป็นทางเลือกใหม่และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า	

ฮอนด้า	พีซีเอ็กซ์ใหม่	:	มร.โยอิจิ	มิซึทานิ	ประธานกรรมการบริหาร	บจก.
เอ.พี.	 ฮอนด้า	 แถลงข่าวเปิดตัวรถจักรยานยนต์	 เอ.ที.	 ระดับพรีเมียม	 
“All	New	Honda	PCX150”	ภายใต้คอนเซ็ปต์		“Welcome	to	The	New	
Pride”	ด้วยเอกลักษณ์แห่งงานดีไซน์	ผสานความหรูหรา

เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ร่วม
กับบริษัท ไทยกูลิโกะ จ�ากัด เปิด
โลกจินตนาการส่งเสริมการเรียน
รู้ในงาน “คิดส์สนุก ปลุกไอเดีย” 
(JAPAN PACKAGE CRAFT) 
สนกุด้วยศลิปะจากกล่องกระดาษ
มีชีวิตคร้ังแรกในไทยกับการจัด
แสดงนิทรรศการโมเดลกระดาษ
จากบรรจุภัณฑ์โดยศิลปินชาว
ญี่ปุ่น-ทาคาฮาชิ คาซึมะ ผู้คิดค้น
การปลุกไอเดียการประดิษฐ์โม 
เดลจากกล่องเหลือใช้ให้มีชีวิต
อย่างสร้างสรรค์และเต็มไปด้วย

จนิตนาการ ได้น�าผลงานการประ 
ดิษฐ์สิงโตยักษ์ขนาดสูงกว่า 1.8 
เมตร ประกอบขึ้นจากการกล่อง
บรรจุภัณฑ์ขนมกว่า 140 ช้ินซ่ึง
สามารถแยกช้ินส่วนเป็นตัวสัตว์
ต่างๆได้ถึง 13 ชนิด
 นอกจากนี้ ภายในงานยังมี
โมเดลกระดาษอีกมากมาย การ
ฉายภาพยนตร์แปลงร่างโมเดล
กระดาษ การแสดงแยกชิ้นส่วน
จากสิงโตยักษ์ กิจกรรมเวิร์คช็อป
ประดิษฐ์โมเดลจากกล่องป๊อกกี้ 
ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม ชั้น

ศิลปะกล่องกระดาษมีชีวิต

 ขณะที่โครงการพัฒนาโรง 
พยาบาลศนูย์ฟ้ืนฟสูขุภาพ ธนบรุี 
(ถนนบ�ารุงเมือง) จะบริการทั้ง
แผนกตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ห้อง
พักรักษาตัวส�าหรับผู้ป่วยพักฟื้น
และการรักษาอื่นๆเพื่อรองรับผู้
ป่วยท่ีอยู่ในช่วงพักฟื้นที่ไม่ต้อง
รับการดูแลซับซ้อนจากโรงพยา 
บาลธนบรุแีละโรงพยบาลในเครอื
ข่าย ท�าให้โรงพยาบาลธนบุรีสา 
มารถรับผู ้ป ่วยหนักได้เพิ่มขึ้น 
ขณะที่คลินิกเฉพาะทางส�าหรับ 
ผู้ป่วยนอก เช่น แผนกตรวจและ
ดแูลสขุภาพ แผนกกายภาพบ�าบดั 
แผนกชะลอวัย คาดว่าจะทยอย
เปิดให้บริการภายในปี 2561 

International Hospital ขนาด 
200 เตียง ในเมืองย่างกุ้ง ซึ่งจะ 
เปิดด�าเนินการเต็มรูปแบบประ 
มาณไตรมาส 2 ปีนี้ โดย THG มี
แผนเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจาก
เดิม 10% เป็น 40% เพราะเห็น
โอกาสทางธุรกิจที่ดี

นพ.บุญ	วนาสิน

จี เดอะมอลล์บางกะปิ  สทิธพิเิศษ
สมาชิกบัตร M Card รับสิทธิ์ร่วม
กจิกรรมเวร์ิคชอ็ปประดษิฐ์โมเดล
จากกล่องป๊อกกี้ (จ�านวนจ�ากัด  
50 สิทธิ์ต่อวัน)
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ข่าวย่อย

เสรภีาพสือ่อนิเทอร์เนต็ 
ประธานาธิบดีเอมมานูเอล 
มาครง ผู้น�าฝรั่งเศสแถลงนโย 
บายในปี 2561 ว่า การส่งเสรมิ
เสรีภาพสื่อถือเป ็นหนึ่งใน
ประเด็นส�าคัญที่สุด แต่ต้อง
สามารถตรวจสอบได้ถึงท่ีมา
ของทุนสนับสนุนและเนื้อหา
ในข่าวสาร รวมท้ังจะออกกฎ 
หมายใหม่เพือ่สกัดการเผยแพร่
ข่าวเท็จทางอนิเทอร์เนต็ระหว่าง
การหาเสยีงเลอืกตัง้ในฝรัง่เศส 
ซึ่งเจ้าหน้าท่ีฝรัง่เศสจะสามารถ 
ควบคุมเนื้อหาและสกัดการ 
เข้าถึงเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูล
อันเป็นเท็จ

สภาพอากาศปักกิง่ดีข้ึน
เว็บไซต์ส�านักงานคุ้มครองสิ่ง
แวดล้อมกรุงปักก่ิงรายงานว่า 
ปักกิ่งบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุงคุณภาพอากาศโดย
รวม ค่าพเีอม็ 2.5 ซึง่เป็นมาตร
วัดมลพิษทางอากาศอยู่ที่ 58 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ในปี 2560 ลดลงถึงร้อยละ 
20.5 จากปีก่อนนั้น นอกจาก
นี้กรุงปักกิ่งยังมีสถิติด้านอื่นๆ
ที่ดีขึ้นจากความเข้มข้นของ
มลภาวะลดลง

เงินงานพิธีเสกสมรส 
พิธีเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี 
พระโอรสในเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ 
มกฎุราชกมุารองักฤษกบัเมแกน 
มาร์เคลิ นกัแสดงชาวอเมรกินั  
จะมีในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ 
ท่ีพระราชวังวินด์เซอร์ประเมิน
ว่าจะท�าให้เงินสะพัดราว 500 
ล้านปอนด์ เป็นเงินจากการ
ท่องเทีย่ว 200 ล้านปอนด์ เงิน
จากการจัดงานเลี้ยงงานฉลอง 
150 ล้านปอนด์ เงินจากการ
ประชาสัมพันธ์สหราชอาณา 
จักรไปทั่วโลกฟรีๆ 100 ล้าน
ปอนด์และเงินจากการขายสิน 
ค้าที่ระลึกอีก 50 ล้านปอนด์

ต่างประเทศ

ผู้น�าปาเลสไตน์สวน‘ทรัมป์’
ท�าเนียบประธานาธิบดมีาห์มดุ 
อับบาส ของปาเลสไตน์ ออก
แถลงการณ์เมือ่วานนีว่้า เยรูซา 
เลม ไม่ใช่ของซื้อขายกันได้ 
ภายหลังจากประธานาธิบดีโด 
นัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมรกิา
ออกมาขู่ตัดเงินช่วยเหลือราย
ปีกว่า 300 ล้านดอลลาร์ (9,900 
ล้านบาท) เพื่อบีบให้ปาเลส 
ไตน์เข้าร่วมโต๊ะเจรจา

โฆษกผู ้น�าปาเลสไตน์กล่าวว่า  
เยรูซาเลมนับเป็นเมืองหลวงของ
รัฐปาเลสไตน์ในอนาคต โดยไม่
สามารถต่อรองซื้อขาย
 ได้ด้วยเงินทองหลายพันล้าน
ดอลลาร์ หลังจากที่ผู ้น�าสหรัฐ
ประกาศรบัรองนครเยรซูาเลมเป็น
เมืองหลวงของอิสราเอล ซึ่งต่อ 
มาประธานาธิบดีอับบาสกล่าวว่า 
สหรัฐไม่สามารถด�าเนินบทบาท
ใดในกระบวนการเจรจาสนัตภิาพ
ตะวันออกกลางได้อีกแล้ว 
 โฆษกประธานาธิบดีกล่าวว่า 
ปาเลสไตน์ไม่ได้คัดค้านการกลับ
สู่โต๊ะเจรจา แต่ควรด�าเนนิการตาม
ข้อมติและหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงรับรองว่า ดินแดน 
เยรูซาเลมตะวันออกจะเป็นเมือง
หลวงของรัฐเอกราชปาเลสไตน์ 
 ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ ทวีตข้อ 
ความว่า สหรัฐจ่ายเงินให้ปาเลส 
ไตน์ปีละหลายร้อยล้านดอลลาร์ 
แต่กลับไม่ได้รับการชื่นชมหรือ 
เคารพยกย่องเลย
 ขณะที่ท�าเนียบขาวแถลงว่า 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะ 
แยกหารือสองรอบกับสมาชิกวุฒิ 
สภาพรรครพัีบลกัินในวนัพฤหสับดี 
ในประเดน็แรกเป็นเรื่องการตรวจ
คนเข้าเมือง ส่วนอีกเรื่องจะเป็น
ประเดน็ทัว่ไปเก่ียวกับการออกกฎ 
หมายในปี 2561 
 การหารอืในฝ่ายบริหารสหรัฐ
มีขึ้นภายหลังจากการประชุมเมื่อ
วนัพุธ ซึง่แกนน�าสมาชกิสภาพรรค
รีพับลิกัน และพรรคเดโมแครต 

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ท�าเนียบขาวได้
หารือในประเดน็การจดัสรรงบประ 
มาณของรัฐก่อนถึงก�าหนดเส้น
ตาย 19 มกราคมนี้
 ส่วนทางด้านนายอมิราน ข่าน 
อดีตนักคริกเก็ตชื่อดังที่ผันตัวเป็น
นกัการเมอืงปากสีถานกล่าววจิารณ์
ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
เป็นคนที่ไม่รู้เร่ืองและน่ารังเกียจ 
ภายหลังผู้น�าสหรัฐกล่าวหาปากี 
สถานว่าเป็นแหล่งกบดานผู ้ก่อ 
การร้าย 
 นายข่าน ผูน้�าฝ่ายค้านยงักล่าว
เยาะเย้ยประธานาธิบดีสหรัฐถึง
การที่ก�าลังทหารสหรัฐซึ่งมีอุป 

กรณ์อันทันสมัยไม่
 สามารถเอาชนะขั้นเด็ดขาด 
กับสมาชิกไม่กี่พันคนของกลุ่มใน
เครือตอลีบานในอัฟกานิสถานได้ 
นายข่าน ยังทวีตข้อความวิจารณ์
การที่ปากีสถานเข้าร่วมสงคราม 
ที่น�าโดยสหรัฐในการปราบปราม
การก่อการร้าย ซึ่งปากีสถานถือ 
ว่าเป็นพันธมิตรของสหรัฐ  
 ต�านานนักคริกเก็ตปากีสถาน
ซึ่งมี ช่ือเสียงในความเจ ้าชู ้และ 
ผู ้มีแนวคิดอิสลามเคร่งศาสนา  
มีเป้าหมายที่จะด�ารงต�าแหน่ง
นายกรั ฐมนตรีคนต ่อไปของ
ปากีสถาน

มีรายงานอย่างเป็นทางการแจ้งว่า 
รัฐบาลเมียนมา จะปรับขึ้นค่าแรง
ขั้นต�่าเป็นวันละ 118 บาท ขณะที่
รัฐบาลพลเรือนประสบปัญหาใน
การขบัเคล่ือนเศรษฐกจิหลังบรหิาร
ประเทศมาเกือบ 2 ปีแล้ว
 หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์
ออฟเมียนมารายงานว่า ตัวเลข
ค่าแรงขั้นต�่าต่อวันใหม่คิดเป็น 
การปรับเพิ่มร้อยละ 33 ซึ่งนับ 
เป็นครั้งแรกของเมียนมาตั้งแต่ปี 
2558 จะมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ
ในทุกภาคธุรกิจที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 
10 คนขึ้นไป ก่อนหน้านี้พรรค
สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิป 
ไตย (เอน็แอลด)ี ของนางอองซาน
ซูจี ผู้น�าเมียนมาเข้าบริหารประ 

‘เมยีนมา’ปรบัค่าแรงขัน้ต�า่

เทศเมือ่เดอืนเมษายน 2559 โดย
ชูประเด็นผลักดันเศรษฐกิจเป็น
นโยบายหลัก แต่นักวิจารณ์กล่าว
ว่า รัฐบาลพลเรือนเมียนมายัง 
ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดความ
ก้าวหน้าอย่างแท้จรงิ และประสบ
ปัญหาในการผ่านร่างกฎหมาเพือ่ 
เอื้อประโยชน์ในการท�าธุรกิจและ
มีนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจน
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สังคม

‘เซ็นทรัลฯพระราม 3’โฉมใหม่
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) เตรียมเผยโฉมใหม่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระ 
ราม 3 ชวน แพท-ณปภา ตันตระ
กูลน�าขบวน Troop ร่วมกับนาย
แบบนางแบบไขสมการชีวิตใหม่ 
ผสานชีวิตคนเมืองให้ใกล้ชิดติด
ธรรมชาติเติมธรรมชาติในทุก 
มิติ กับ “ชีวิตยกก�าลัง 3”
 เปิดตัวเฟสแรก เพิ่มพ้ืนท่ีพัก
ผ่อนและพื้นที่สีเขียวด้วยต้นไม ้
และวัสดุธรรมชาติทั่วทั้งศูนย์การ 
ค้า พร้อมเพิ่มพื้นที่ให้ทุกการท�า 
งานแบบ co-working เป็นไปได้
สะดวกสบายมากขึ้น จัดเต็ม 
แบรนด์แฟช่ันและร ้านอาหาร 
ใหม่กว่า 20 แบรนด์ภายใต้คอน
เซ็ปต์ “The New Lifestyle 
Shopping Center where Nature 
meets Urban Living” สร้างสีสัน
ย่านพระราม 3 สู่การเป็น “ริเวอร์
แบงค์แห่งกรุงเทพฯ” เทียบชั้น
ย่านเซ้าต์แบงค์ลอนดอน และ 
จิมซาจุ ่ย ฮ่องกง ผสานเสน่ห์ 
ของเจ้าพระยากับไลฟ์สไตล์นานา 
ชาติบนถนนสายธุรกิจและการ 
ค้าระดับโลกพร้อมเปิดให้บริการ 
เต็มรูปแบบต้นปี 2561
 กัณตภณ ผาณิตรัตน์ ผู้อ�า 
นวยการอาวุโส กลุม่งานการตลาด 

Pepper Lunch, แหลมเจริญ,  
วราภรณ์ ซาลาเปา ร ่วมด้วย
แบรนด์แฟช่ันเคร่ืองส�าอางอย่าง  
Ane l lo ,  Skechers ,  Mu j i ,  
Innisfree และอีกหลายหลาย
แบรนด์ชัน้น�าจากห้างสรรพสนิค้า
เซ็นทรัล สร้างบรรยากาศการ
เฉลิมฉลองด้วย “Creative Gift 
Market” เทศกาลของขวัญแบบ
เก๋ๆ และเวิร์คช็อปส�าหรับคนรัก
งานอาร ์ตพร ้อมด้วยขบวนพา 
เหรดซานต้าและเพ่ือนพ้อง เต็ม 
อิม่กบัโปรโมชัน่จากร้านอาหารชือ่
ดัง อาทิ รับฟรีเมนูพิเศษ, ซื้อ  
1 แถม 1 หรือ ลด 50% พร้อม 
กินฟรีใน 10 ร้านอาหารดังจาก
บัตรเดอะวันคาร์ด”
 ด้าน แพท-ณปภา ตันตระ
กูล เผยว่าตื่นเต้นและดีใจที่ได้ 
ร ่วมเป็นส ่วนหนึ่งของการเผย 
โฉมใหม่ของเซ็นทรัลพลาซา พระ 
ราม 3 เพราะโตมาพร้อมกันเป็น 
ที่ที่ ช็อปป ิ ้ งมาตั้ งแต ่ เ ด็กก ่อน 
รีโนเวทแพทชอบพาลูกไปเล่น
เคร่ืองเล่นที่ชั้นบน ชอบที่ต้นไม้
เยอะ ในเฟสใหม่มีร้านอาหาร 
และแบรนด์แฟช่ันใหม่ๆ เรียก
ว่าการปรับโฉมครั้งนี้ ทางซีพีเอ็น
ท�าให้เข ้ากับไลฟ์สไตล์ของคน 
เมืองอย่างแท้จริง

สาขา และบริหารงานลูกค้า ฝ่าย
การตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า แนวคิด
เติมธรรมชาติในทุกมิติ กับ “ชีวิต
ยกก�าลัง 3” สะท้อนวิสัยทัศน์ใน
การให้ความส�าคัญกับย่านพระ 
ราม 3 ซีพีเอ็นจึงได้รีโนเวทศูนย ์

การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
โฉมใหม่เปิดโซนใหม่ เพิ่มร้านค้า
ใหม่ และ อีเว้นต์สุดเก๋ระดมร้าน
ค้าแบรนด์ใหม่กว่า 20 แบรนด์  
ทั้งร้านอาหารและแบรนด์แฟชั่น 
อาทิร้านอาหาร On the Table, 
MOS Burger, Texas Chicken, 

สุวิทย์	กิ่งแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.ซีพี	ออลล์	ในฐานะกรรม 
การคณะกรรมการกลุ ่มการค้าภายในประเทศ	 สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย	 กล่าวเปิดงาน	 สัมมนา	 เร่ือง	 “เตรียมพร้อมสู่	 Modern	 
Trade	 ในยุค	 4.0”	 ถ่ายทอดความรู้และเพ่ิมศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ 
ให้กับ	SME

สทาวุฒิ	 เสริมประเสริฐ	 ผู้จัดการทั่วไป	 โรงแรมแคนทารี	 ฮิลส์	 เชียงใหม	่
ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในงานเลี้ยงฉลองวันคริสต์มาสอีฟ	 ท่ามกลาง
บรรยากาศสุดครื้นเครง	 ขับกล่อมโดยนักร้องประสานเสียงจากสวนเจ็ดริน	
และมีซานต้าคลอสมาสร้างรอยยิ้ม	 ความสุขสนุกสนาน	 และมอบของขวัญ 
ให้กับแขกในงาน
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ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5
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Danial-P1-311017=4*6_01

 รับสมัครงาน

บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จำากัด

สวัสดิการ • ประกันสังคม  • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ • ค่ารักษาพยาบาล • โบนัส

โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589

ติดต่อ บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
อาคารไพโรจน์กิจจา เลขที่ 825 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

E-mail : cpoil@danielandsuzy.co.th 

1 Call Center      6 อัตรา 
 เพศหญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป 
 เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
 มีประสบการณ์พิจารณาเงินเดือนพิเศษ 
 สามารถเดินทาง ไปเทรนงานต่างประเทศได้ 

2 Co-Ordinator  1 อัตรา (Thai) 1 Position (Korean)

 อายุ 28-45 ปี                      Age 28-45 years old
 พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลีได้     Speak English
 สามารถเดินทางไปต่างประเทศ      

3 Business Development  1 อัตรา
 เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 มีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท�าวีซ่าต่างประเทศ 
 สื่อสารภาษาอังกฤษและเดินทางไปต่างประเทศได้

4 IT Support 
 วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

POIPATE-221117=4*6

รับสมัครคนขับรถ
ประจำ� กรุงเทพฯ-ปอยเปต 

ไม่จำ�กัดเพศ-อ�ยุ 

เงินเดือน 20,000-25,000 บ�ท 

มีที่พักฟรี, ซักรีดให้ฟรี, 

ค่�ล่วงเวล�

และค่�ออกทริปต่�งห�ก

สมัครงานติดต่อ
โทร.092-446-4245

SC GLAZINE-P1-041217=4*6_01

ประกอบกิจการ : รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง งาน CURTAIN 
WALL งานกระจก, อลูมิเนียม, โรงงาน-ผลิตอะไหล่รถยนต์

ต้องการรับสมัครพนักงาน                                ดังนี้ด่วน!!

ฝ่ายขายงานโครงการ  2 ต�าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ 2 ต�าแหน่ง

SUPERVISOR ควบคุมงานติดตั้ง  2 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานติดตั้ง 1 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานผลิต 1 ต�าแหน่ง

พนักงาน บัญชี  1 ต�าแหน่ง

สนใจสมคัรด้วยตนเองหรอืส่งจดหมายทกุต�าแหน่ง 
สมัภาษณ์และทราบผลพร้อมเริม่งานได้ทนัท ี

ทีอ่ยู่ เลขที ่55/26 หมูท่ี ่11 ถ.หทยัราษฎร์-สายไหม

ต.ลาดสวาย อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150   

เบอร์โทร. 0-2159-9001-3 FAX. 0-2159-9004
E-mail : scglazing@gmail.com.
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หมายเหตุ : ทุกตำแหนง 

 • เพศชายตองผานภาระทางการทหารเรียบรอยแลว • ทุกตำแหนง พรอมเริ่มงานไดทันที

 • สามารถปฏิบัติงานไดที่ โรงงาน หัวหมาก, มีนบุรี จตุจักร และ อยุธยา

 • เปนพนักงานประจำ, มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, คารักษาพยาบาล, ประกันสังคม,

  เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาและสวัสดิการอ�นๆ

ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครงานไดที่

บริษัท โอสถสภา จำกัด (ฝายสรรหาและวาจาง)

เลขที่ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2351-1000 ตอ 1160

08-6355-5377, 06-3206-0366-7

50 อัตรา

20 อัตรา

20 อัตรา

15 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2. พนักงานจายสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.3 มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป • วุฒิม.6 ไมจำเปนตองมีประสบการณ • มีประสบการณดานคลังสินคา จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1. พนักงานควบคุมเคร�่องจักร  
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช.ข�้นไปสาขาเคร�่องกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ชางอุตสาหการ, ชางยนต ไมจำเปนตองมีประสบการณ

 • สำหรับวุฒิม.3,ม.6 มีประสบการณในสายงานการผลิตไมต่ำกวา 1-3 ป

3. พนักงานขับรถยก
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีประสบการณในการขับรถโฟรคลิฟท ไดเปนอยางดี
• สามารถยกของ เคลื่อนยายสินคา และใชอุปกรณตางๆได

4. พนักงานผสมเคร�่องดื่ม
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.6 สายว�ทย-คณิต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • จบใหมหร�อมีประสบการณในสายโรงงานผลิตเคร�่องดื่มจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีความซื่อสัตยขยันอดทน มีใจรักในการทำงาน

5. พนักงานขับรถ                                    
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีใบอนุญาตขับข�่ประเภท 2 • มีประสบการณการขับรถ 6 ลอ หร�อบรรทุกขนาดใหญ จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

6. ชางไฟฟา                                               
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส. ไฟฟากำลัง, ยานยนต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานระบบไฟฟาควบคุมเคร�่องจักร และพ�้นฐานทางดาน PLC โดยเฉพาะ Siemens
 • มีความรูดานงานดูแล ซอมแซมระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และขนาดใหญ เชน Chiller, cooling Tower • หากมีใบรับรองชางไฟในอาคารระดับ 1 จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

7. ชางควบคุมหมอไอน้ำ  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต, ชางกลโรงงาน, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • หากมีใบอนุญาตผูควบคุมงานหมอไอน้ำจะไดรับพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป • มีความรูดานควบคุมหมอไอน้ำ และความรูพ�้นฐานดานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไป เชน เคร�่องอัดอากาศ, ระบบลม เปนตน

8. ชางซอมบำรุง   
 • อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หร�อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ • ประสบการณ 1 ปข�้นไป
 • มีความรูดานการซอมบำรุงเคร�่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานเคลื่องกลึง ไส กัด เจาะได
 • ถามีความสามารถพ�เศษดานการเชื่อมโลหะเชื่อมไฟฟา อารกอน  จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

9. เจาหนาที่ธุรการคลังสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปร�ญญาตร� สาขาการบร�หารธุรกิจ/การจัดการคลังสินคาโลจิสติกส/คอมพ�วเตอร หร�อสาขาที่เกี่ยวของ

 • สามารถใชโปรแกรมคอมพ�วเตอร ไดเปนอยางดี • มีประสบการณการทำงานธุรการคลังสินคาจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

10. เจาหนาที่พัสดุชาง                                  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูความเขาใจอุปกรณ อะไหลชิ�นสวนทางกล และระบบไฟฟา • มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร ใช MS office ไดดี
 • มีความรูดานการบร�หารจัดคลังอะไหล จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1 อัตรา11. ชางควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย            
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางยนต, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานการควบคุมระบบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน และความรูพ�้นฐานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไปเชน ปมน้ำ, ระบบวาลวตางๆ
 • หากมีใบรับรองผูปฏิบัติงานประจำระบบำบัดมลพ�ษทางน้ำ จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา


