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กลุ่มผู ้ต้องหาที่ร่วมกันเรียก
ร้องเลือกตั้งแม้จะปรากฏชื่อ
ของนายวีระ สมความคิด แต่
ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มคน
หรือมวลชนในฟากฝั ่งของ 
นายวีระจะเห็นพ้องกับการ
เคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการ
เลือกตั้ง กรณีนี้สะท้อนได้ว่า 
การเคลื่ อนไหวของนักกิจ 
กรรมในฝั ่งที่เรียกร้องประ 
ชาธิปไตย ไม่ว่าจะท�าในนาม

กลุ่มใด ความรู้สึกร่วมยังคงมี
แต่เฉพาะในกลุ่มคนที่คิดเห็น
ไปในทิศทางเดียวกัน ยังไม่
อาจข้ามแดนไปหากลุ ่มที่มี
ความเหน็ต่างทางการเมอืงได้ 
การเคลือ่นไหวท่ีเกิดข้ึนจงึเป็น
เพยีงแค่คลืน่ลกูเลก็ๆ เตม็ทีก่ ็
แค่ท�าให้เรอืแป๊ะของคสช. โคลง 
เคลงบ้าง ยงัไม่ใช่คลืน่ลูกใหญ ่
ที่จะมาพลิกคว�่าเรือแป๊ะได้

ประชาชนทวงคืนอ�านาจ จี้ให้จัดการคนโกง 
กลับถูกด�าเนินคดีและจับกุมคุมขังเยี่ยงอาชญากร 
“บิ๊กมีสี” ยืมนาฬิกาเพื่อน 30 ล้าน ถือเป็นเรื่องส่วนตัว 
“บิก๊สกีากี” ยมืเงนิเพ่ือนค้ากาม 300 ล้าน เป็นเรือ่งปรกติ 
กระบวนการยุติธรรมไทยๆจึงพิลึกพิลั่นและพิเรนทร์ 
“โคทม อารียา” ชี้ประเทศไม่ใช่ของ คสช. ฝ่ายเดียว 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็นเสื้อเหลือง-กปปส. 
ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการชุมนุมในอดีตไม่ผิด 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ให้ตื่นตัว “คลื่นสึนามิดิจิทัล” 
ไม่ใช่มีแต่วาทกรรม “Thailand 4.0”  

ภาพจาก  เว็บไซต์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ความคึกคัก หรือกระแสที่เกิดขึ้น
ตามสื่อสังคมออนไลน์

ยังอยู่ในวงจำากัดเฉพาะกลุ่มเดิมๆ
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กย็นืยนัมาตลอดว่าไม่ได้เปลีย่น
สีแต่ตรวจสอบบนหลักการ
 กรณีนี้สะท้อนได้ว่าแม้การ
เคลื่อนไหวของนักกิจกรรมทาง 
การเมอืงในฝ่ังทีเ่รยีกร้องประชา 
ธิปไตย เรียกร้องสิทธิการชุม 
นุม เรียกร้องการเลือกตั้ง ไม่ว่า
จะท�าในนามกลุม่ใดกต็าม ความ 
รู ้สึกร ่วมยังคงมีแต่เฉพาะใน 
กลุ ่มที่คิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันเท่านั้น
 ยังไม ่อาจข ้ามแดนไป 
หากลุ ่มที่มีความเห็นต่าง
ทางการเมืองได้
 ความคึกคัก หรือกระแสที่
เกิดขึ้นตามสื่อสังคมออนไลน ์
จึงยังอยู่ในวงจ�ากัดเฉพาะกลุ่ม
เดิมๆ ไม่อาจขยายเป็นกระแส
ใหญ่ของสังคมที่ทุกคนทุกฝ่าย
ทุกกลุ่มเห็นพ้องต้องกันได้
 การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจึง
เป็นเพียงแค่คลื่นลูกเล็กๆ เต็ม 
ที่ก็แค่ท�าให้เรือแป๊ะของคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 
โคลงเคลงบ้าง
 ยังไม่ใช ่คลื่นใหญ่ที่จะมา
พลิกคว�่าเรือแป๊ะของคสช.
 อย่างไรก็ตามถึงยังไม่ใช  ่
คลื่นลูกใหญ่ แต่การเคลื่อนไหว
นี้จะเป็นเชื้อสะสมไปรวมกับ
กรณีอื่นๆ ที่น่าจะช่วยดึงคน
กลางๆให้หันมาสนับสนุนได้
มากขึ้นในอนาคตข้างหน้า
 สถานการณ์วันน้ียังไม่มี
ข้อบ่งชี้ว่าจะมีอะไรมาท�าให้
สุกงอมจนเด็ดอ�านาจออก
จากขั้วได้

การเข้ามอบตวัของกลุม่เรยีกร้อง
ให้มีการเลือกตั้งหรือ MBK 39 
ที่ถูกพนักงานสอบสวนจัดหนัก 
 แจ้งข ้อหาละเมิดพระราช
บัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ. 2558 ซึ่งห้ามการชุมนุม 
ในรัศมี 150 เมตรจากวังของ
พระบรมวงศ์ (วังสระปทุม) และ
ละเมิดค�าสั่งหัวหน้าคณะรัก 
ษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
3/2558 เรื่องการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความม่ันคง
ของชาติ  ที่ห ้ ามการชุมนุม
ทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 
 ในจ�านวนนี้มี 9 คนที่ถูก
ต้ังข้อหายุยงปลุกปั ่นตาม
มาตรา 116 ของประมวลกฎ 
หมายอาญา
 รายชื่ อผู ้ที่ ถูกด�า เนินคด ี
แม้จะปรากฏชื่อของ นายวีระ  
สมความคิด ประธานกลุ ่ม
พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประ 
ชาชน และเลขาธิการเครือข่าย
ประชาชนต้านคอร์รปัชนั (คปต.)  
ที่ดู เหมือนจะไม ่ เข ้าพวกกับ 
กลุ่มผู้ต้องหารายอื่นซึ่งมีชื่อของ  
นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพ 
ศาล นายสมบตั ิบญุงามอนงค์ 
หรอื บก.ลายจดุ นายสริวชิญ์ 

คลื่นลูกเล็ก

เสรีธีวัฒน์ หรือ จ่านิว นาย
รังสิมันต์ โรม
 แต ่ไม ่มีนัยส�าคัญทาง 
การเมือง
 แม้นายวีระ จะไปปรากฏตัว
ยังสถานที่ชุมนุมที่สกายวอล์ค 
สยามสแควร ์ เ ม่ือวันที่  27 
มกราคมท่ีผ่านมา แต่ไม่ได้
หมายความว่ากลุ่มคนหรือมวล 
ชนในฟากฝั ่งของนายวีระจะ 
เหน็พ้องกบัการเคลือ่นไหวเรยีก
ร้องให้มีการเลือกตั้ง
 คงมีเพียงแต่นายวีระ ที่ต้อง 
การแสดงจุดยืนในหลักการที่ 
ว่าต้องตรวจสอบการใช้อ�านาจ 
ทีไ่ม่ถกูต้อง ตรวจสอบการทจุรติ
ของทุกรัฐบาลอย่างเท่าเทียม 
 ไม่จ้องตรวจสอบเฉพาะรัฐ 
บาลที่มาจากฝ่ายการเมืองตรง
กันข้าม
 ที่ส�าคัญนายวีระ ยืนยันว่า 
การไปปรากฏตวัในวนันัน้ไม่ได้
ไปร่วมชุมนุมเรียกร ้องเลือก 

ตัง้ แต่ไปอยูใ่นจดุดังกล่าวเพราะ 
พบคนรู้จักโดยบังเอิญ และมี 
สื่อมวลชนมาขอสัมภาษณ์ ซึ่ง 
การสมัภาษณ์ไม่ใช่การปลกุระดม 
ไม่เข้าข่ายความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 116  
และในวันเวลาดังกล่าวไม่ได ้
ขึ้นปราศรัยตามที่ถูกกล่าวหา
 นายวีระซึ่งแสดงบทบาท
ส�าคัญในการตรวจสอบนาฬิกา
หรูของ “บิ๊กป้อม” พล.อ. 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ยัง
รักษาระยะห่างกับกลุ ่มนักกิจ 
กรรมทางการเมืองที่มองว ่า 
เป็นคนละฝั่งกัน
 หากติดตามเฟซบุ๊กของนาย
วีระ ก็จะเห็นว่าถูกมวลชนฝ่าย
เดียวกันต่อว ่าอย่างสาดเสีย 
เทเสียกับการเคลื่อนไหวตรวจ
สอบนาฬิกาหรูถูกกล่าวหาว่า
เป็นจิ้งจกเปลี่ยนสี ซึ่งนายวีระ 
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In Brief : ย่อความ

มนุสเดรัจฉาโน

ทรรศนะ

ท�าไมต้องไปฆ่า มันอร่อยจนทนไม่
ไหว หรืออร่อยเพราะได้ฆ่า ได้จับ 
ปืนยิง อร่อยเพราะได้ซุ ่มยิงเห็น 
มันกลิ้ง มันดิ้น มันตาย เอร็ดอร่อย
กับการท�าบาป

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ฐานะ มวุีฒิภาวะสูง แต่กลบัชอบท�าปาณาตบิาต 
ตัดรอนชีวิตสัตว์ที่ไม่ควรต้องถูกฆ่าถูกล่า ชีวิต
มั่งมีศรีสุขอย่างไร วันนี้จะยืนจะเดินจะนอน 
อย่างไรก็คงไม่มีความสุขแน่นอน ญาติพี่น้อง 
เพื่อนและลูกน้อง จะคิดอย่างไร 
 เขาบอกว่าฝูงวัวทีไ่ด้หวัหน้าฝูงไม่ด ีพาข้าม
น�้าข้ามทะเลโดยไม่ดูตาม้าตาเรือก็เลยพากัน 
จมน�้าตายทั้งฝูง ลูกน้องที่ไปด้วยก็ต้องมีคดี
ความ แม้ทนายความจะหาช่องกฎหมายเพื่อ
ปฏิเสธอย่างไร ก็ต้องดูว่าผู้ท�าหน้าที่จะท�า
อย่างไรและกฎหมายไทยจะไม่ป่วยจะพิการ
หรือไม่ กฎหมายจะท�าให้บ้านนี้เมืองนี้ยังน่า 
อยู่หรือไม่  
 กฎหมายดูแลคุ้มครองสัตว์ป่าก็เพื่อ
รักษาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เห็นได้รู ้  
หากอยากกนิสัตว์ป่ากม็อีาหารจากสตัว์ป่า
ที่ไม่ผิดกฎหมาย แม้ไม่ถูกใจนักก็ตาม 
ท�าไมต้องไปฆ่า มันอร่อยจนทนไม่ไหว 
หรืออร่อยเพราะได้ฆ่า ได้จับปืนยิง อร่อย
เพราะได้ซุ่มยิงเห็นมันกลิ้ง มันด้ิน มัน 
ตาย เอร็ดอร่อยกับการท�าบาป  
 แต่เรื่องนี้ที่น่าติดตามว่ามีเจ้าหน้าท่ีรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าหย่อนยานหรือไม่ มีประสิทธิภาพ
มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน ท�าไมปล่อยให้
เข้าไปได้ หรือมีคนที่ใหญ่กว่าเปิดทางให้  
ถ้าเข้าไปไม่ได้ก็ไปล่าไปฆ่าไม่ได้ เอาอาวุธเข้า 
ไปไม่ได้ 
 ระบบราชการหรือข้าราชการต้องไม่
ท�าให้ประชาชนรู้สึกเบื่อหน่าย เหมือน
กรณี “หมอแสง” ท่ีช่วยเหลือประชาชน
มากมาย แต่เบื่อหน่ายระบบราชการไทย 
ข้าราชการท่ีโยกเยกโอ้เอ้ อาตมาก็เบื่อ
ข้าราชการบางกลุม่บางกรมบางกระทรวง
เหมอืนกนั บางคนบอกกบัอาตมาว่า หลวง
พ่อ..ไส้เดือน หนอน แมลงวันมันไม่ตอม
กันเองหรอก ส่วนสภาทนายความที่หลวง
พ่อไปหาก็ไม่รู ้ว่าตอมกันหรือเปล่า แต่
อาตมาก็ไม่คิดอะไรมาก คิดแต่ว่าท�าตาม
หน้าทีข่องเราเพือ่กระตุน้ส�านกึข้าราชการ
ไทยบ้าง จะได้มีจิตส�านึกที่ดีงามต่อไป
	 เจริญพร

ค�าตอบเผด็จการ!

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ กลุ่ม “BMK39” ที่
ร่วมกจิกรรม “นดัรวมพล ประชาชน
อยากเลือกตั้ง” และแสดงพลังต้าน
การ “สบืทอดอ�านาจ” จ�านวน 34 คน
จากทั้งหมด 39 คนได้มารับทราบข้อ
กล่าวหา มี 4 คนยังไม่รายงานตัวและ 
1 คนรายงานตวัรบัทราบข้อกล่าวหาแล้ว 
คือสื่อมวลชนจากข่าวสด
 กรณี “BMK39” นอกจากตอกย�้า
บ้านเมืองในยุคเผด็จการแล้ว ยังถูก 
ต้ังค�าถามถงึการบงัคบัใช้กฎหมาย “สอง 
มาตรฐาน” หรอืไม่อกีด้วย โดยเฉพาะ
การตั้งข้อหาเพื่อจับกุมคุมขังฝ่ายเห็น
ต่าง “รัฐบาลเผด็จการ” ซึ่งเจ้าหน้าที่
ต้ังข้อหาสารพัดเท่าที่จะท�าได้กับผู ้ที่
ออกมาแสดงความเห็นต่อต้าน “รัฐ 
บาลเผด็จการ” 
 อย่าง “BMK39” ถูกตั้งข้อหาตั้ง 
แต ่ฝ ่าฝ ืนค�าสั่ ง  คสช.ที่  3/2558  
ความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 
116 ซึ่งเป็นความผิดต่อความมั่นคง 
ของรัฐภายในราชอาณาจักร และชุม 
นุมใกล้เขตพระราชฐาน 150 เมตร  
ซึ่ง “รสนา โตสิตระกูล” โพสต์ถาม 
ว่า “รุนแรงเกินไปหรือไม่?” ทั้ง
เตือนการใช้อ�านาจรัฐว่า
 “สิง่ทีท่กุรฐับาลต้องระวงัให้จงหนกั
ก็คือ พฤติการณ์ของต�ารวจบางคนที่
ชอบตั้งข้อหารุนแรงหรือปราบปราม
ประชาชนเกินกว่าเหตุ อันอาจเป็น
ชนวนก่อให้เกดิปฏกิริิยาวพิากษ์วจิารณ์
รัฐบาลมากขึ้น จนอาจท�าให้เกิดกระ 
แสว่ารัฐบาลเป็นศัตรูต่อชาติและประ 
ชาชนเสียเองหรือไม่??? อย่าลืมว่า
ประชาชนเป็นส่วนส�าคัญของอ�านาจ
อธปิไตย รฐับาลใดละเมดิสทิธเิสรภีาพ
ในการแสดงความคิดเห็นโดยสันติวิธี
ของประชาชนก็อาจเข้าข่ายเป็นการ
ละเมิดอ�านาจอธิปไตยของประชาชน
ชาวไทยด้วยหรือไม่???”

พวกอภิสิทธิชนคนมั่งมี แต่ความประพฤติไม่ดี
นั้น มีค�ากล่าวที่ประณามรุนแรงว่า “มนุสเด
รัจฉาโน” คือร่างกาย เป็นมนุษย์ แต่ใจไม่ 
เป็นมนุษย์ ใจเหมือนสัตว์เดรัจฉาน คือเป็น
มนุษย์ที่ชอบล้างผลาญท�าลายล้างสัตว์อ่ืนๆ 
ใจที่ขัดขวางความเป็นมนุษย์และไม่เคารพ
กฎหมายบ้านเมือง ขัดขวางการอนุรักษ์ต่างๆ 
ท่ีคนส่วนใหญ่พยายามรักษา อย่างสัตว์ป่าที่
ใกล้จะสูญพันธุ์
 คนพวกนี้จะไม่สนใจ ท�าอะไรขัดหู ขัดตา 
ขดัใจชาวบ้าน เป็นข้อปาณาตบิาตตามศลีธรรม 
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ผิดศีลข้อแรกก็ติดในสันดาน  
ท้ังที่มีความรู้ มีฐานะร�่ารวย มีกิจการใหญ่โต 
แต่จติใจไร้ศลีธรรม ภายนอกจะร�า่รวยสขุสบาย
อย่างไร แต่ภายในกอ็ยู่ในภาวะตกระก�าล�าบาก 
บางคนต้องคุกติดตะราง  
 ถ้ากฎหมายไทยไม่ป่วย ไม่พิการ ไม่
ช�ารดุจนกระทัง่มดุอยูใ่ต้ความร�า่รวยอย่าง
ชนิดโงหัวไม่ขึ้น ใครท่ีกระท�าผิดขนาดนี้ 
ก็ล�าบาก เพราะจับได้คาหนังคาเขาคา
เขยีง บางคนบอกว่าขนาดเอาคอพาดเขยีง
แล้ว หมดทางหลีกเลี่ยง หมดทางปฏิเสธ 
แต่กฎหมายบ้านเมืองกล้าสับหรือไม่ก็ 
ไม่รู้ หากท�าอะไรไม่ได้จะเรียกกฎหมาย
ไทยเป็นอะไรดี
  คนที่ท�าผิดก็คงไปนอนเลียแผลใจที่ท�าร้าย
สัตว์ แม้จะไม่รู้สึกอะไรมากนัก เพราะร�่ารวยมี
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เศรษฐกิจ

ขายTTECH5M1เน้นหุ้นเทคโนโลยี 

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อ�านวย
การสายการตลาด บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด 
กล่าวว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกขณะนี้
ปรับตัวลดลง น�าโดยดัชนี Dow 
Jones, S&P500 และ Nasdaq 
เนื่องจากนักลงทุนกังวล Bond 
Yield สหรัฐจะเพิ่มขึ้นแรงต่อเนื่อง 
หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออก 
มาดี แต่ทิสโก้เห็นว่าเป็นแค่การ
ปรบัฐานระยะสัน้ เพราะเศรษฐกิจ
ทั่วโลกยังเติบโตอย่างต่อเนื่องส่ง 
ผลบวกต่อก�าไรของบริษัทจดทะ 
เบยีน ส่วนตลาดหุน้สหรฐัการปรบั
ฐานครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะ
ท�าให้ดัชนีลงมาใกล้เคียงกับการ
เติบโตของก�าไรบริษัทจดทะเบียน 
แต่ระดับราคาในปัจจุบันไม่ถูกนัก 
จึงแนะน�าให้เลือกลงทุนรายกลุ่ม 
เช่น กลุ่มการเงินที่จะได้รับประ 
โยชน์จากการปรบัขึน้ดอกเบีย้ของ 
ธนาคารกลางสหรัฐและเศรษฐกิจ
สหรัฐ
 นอกจากนี้แนะน�าให้ลงทุนใน
หุ ้นกลุ ่มเทคโนโลยีซึ่งเป็นเมกะ 
เทรนด์ของโลกในอนาคตที่แทรก 
ซมึทกุอตุสาหกรรมและชวีติประจ�า
วัน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจึงมีอัตรา
การเติบโตของก�าไรในระดับสูง ดี 
กว่าดัชนี S&P 500 โดยช่วง 5 ปี
ย้อนหลังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีให้ผล

ตอบแทนเฉล่ียต่อปีสูงถึง 19% 
ขณะที่ดัชนี S&P500 ผลตอบ 
แทนเฉลี่ย 15.79% 
 ขณะทีเ่ดอืนกมุภาพนัธ์หุน้กลุ่ม 
เทคโนโลยีสหรัฐปรับตัวลดลง  
7.9% จากจุดสูงสุดที่เคยท�าไว้
เดือนมกราคม จึงเป็นโอกาสดีใน
การเข้าซ้ือ โดยบลจ.ทสิโก้ได้เสนอ
ขายกองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทค 
โนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 (TTECH 
5M1) ระหว่างวนัที ่8-12 กมุภาพนัธ์ 

ทิสโก้ขายกองทุนเปิดทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 
ให้นักลงทุนรับผลตอบแทนที่ดีจากหุ้นเทคโนโลยีที่ยังมีอนาคต
สดใส ตลาดหุ้นแค่ปรับฐานระยะสั้น 
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เตรียมเข้าตลาด	: ชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ 
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เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

EKH ศูนย์เด็กหลอดแก้วดึงลูกค้าไทย-จีน
นายแพทย์อ�านาจ เอื้ออารีมิตร 
กรรมการและผูอ้�านวยการโรงพยา 
บาลบรษิทั เอกชยัการแพทย์ จ�ากดั 
(มหาชน) หรือ EKH เปิดเผยว่า 
การจัดงาน “EKI-IVF Grand 
Opening Ceremony” เปิดตัว
ศูนย์ให้ค�าแนะน�าปรึกษาผู้มีบุตร
ยาก ซึ่งด�าเนินงานโดย บริษัท 
เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
บริษัทย่อยที่ EKH ถือหุ้น 57%  
นักธุรกิจจีนถือหุ้น 25% และที่ผู้
ถือหุ้นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านศนูย์ภาวะผูม้บีตุรยาก  ท�าให้
ได้รับความสนใจจากผู้มีบุตรยาก
ทั้งไทยและจีนจ�านวนมาก โดยตั้ง
เป้าหมายบริการ 10 รายต่อเดือน 
รายได้ปีแรกประมาณ 30-40 ล้าน

บาท ภายใน 2 ปีถึงจุดคุ้มทุน
 นายแพทย์อ�านาจกล่าวว่า เพศ
หญงิถือเป็นสาเหตสุ่วนใหญ่การมี
บุตรยากถึง 70% แต่อีกส่วนหนึ่ง
สาเหตุมาจากเพศชาย การตรวจ
หาความผิดปรกติในเพศชายจะ
ง่ายกว่าเพศหญิง เพียงการตรวจ
พิเคราะห์น�้าอสุจิว่าเช้ือแข็งแรง 
พร้อมหรือไม่ ส�าหรับเพศหญงิส่วน
ใหญ่เกิดจากท่อน�าไข่ผิดปรกติ 

ตั้งเป้าเลิกโครงการที่ 5% ภายใน
ระยะเวลา 5 เดือน เน้นลงทุนหุ้น
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใน
ดัชนี S&P 500 ผ่านกองทุนอที ี

เอฟ Technology Select Sector 
SPDR Fund (กองทนุหลัก) มลูค่า
โครงการ 2,000 ล้านบาท จองซื้อ
ขั้นต�่า 1,000 บาท

ตีบตัน คดงอ รองลงมาเกิดจาก 
ปัจจัยภายนอกของโพรงมดลูก  
เช่น อาจจะมีเนื้องอกหรือความ
สมบูรณ์ไม่พอเพียงของเนื้อเยื่อ 
บุโพรงมดลูกและปัจจัยจากรังไข่  
ซึ่งเป็นแหล่งสร้างไข่ เพื่อมาปฏิ 
สนธกิับตัวอสุจิ การวิเคราะห์หา
สาเหตขุองการก่อให้เกดิมบีตุรยาก 
เป็นปัจจัยส�าคัญเพื่อการวางแผน 
การแก้ไขรักษาได้ถูกต้องต่อไป
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ข่าวย่อย
10ศพแผ่นดนิไหวไต้หวัน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไต้หวันยังเดิน
หน้าค้นหาผูท้ีต่ดิค้างอยูใ่นซาก
อาคารที่เสียหายจากแผ่นดิน
ไหวขนาด 6.4 ในเมืองฮัว
เหลยีน ล่าสดุ พบร่างผู้เสยีชวีติ
อีก 2 คน ท�าให้ยอดผู้เสียชีวิต
เพิ่มเป็น 10 คน และยังมีผู้
สูญหายอีกหลายสิบคน ซ่ึง 
เจ้าหน้าที่ก�าลังเร่งค้นหาท่าม 
กลางความเสี่ยงของอาคารที่
ทรุดตัวอยู ่ในลักษณะเอียง 
ถึง 50 องศา และยังเกิด อาฟ
เตอร์ช็อกอย่างต่อเนื่อง

UNร่วมหารอืโรฮิงญา
คณะมนตรคีวามมัน่คงสหประ 
ชาชาติจะจัดการหารือชะตา
กรรมผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาหลาย
แสนคน ตามรายงานของ
ข้าหลวงใหญ่เพื่อผู ้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติจากปฏิบัติการ
ปราบปรามของกองทัพเมีย
นมาในรัฐยะไข่เมื่อสิงหาคม 
ปีที่แล้ว สวีเดน โปแลนด์ 
เนเธอร์แลนด์ คาซัคสถาน 
และเอควาทอเรียลกินี ได้ยื่น
ค�าร้องร่วมกับอังกฤษ ฝรั่ง 
เศส และสหรัฐ ซึ่งเป็นสมา 
ชิกถาวรให้น�าเรื่องเข้าหารือ
ด้วย

บอลลนูออสเตรเลยีตก 
เกิดเหตุบอลลูนตกในเขตยาร์
ราวัลเลย์ ทางตอนเหนือของ
นครเมลเบร์ิน ของออสเตรเลยี 
ท�าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 คน 
ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี 
ทีมแพทย์ฉุกเฉินได้เข้าปฐม 
พยาบาลผู ้บาดเจ็บในท่ีเกิด
เหตุ ก่อนน�าตวัส่งโรงพยาบาล 
ด้านต�ารวจระบุว่านักบินพยา 
ยามน�าบอลลูนลงจอด แต่
บอลลูนตกกระแทกพื้นอย่าง
แรง จนผู้โดยสารกระเด็นออก
จากตระกร้าบอลลูน

ต่างประเทศ

โจมตีหนัก‘สวนสนามทรัมป์’
ผู้น�าสหรัฐแสดงท่าทีต้องการจัด
พิธีสวนสนามอวดแสนยานุภาพ
ทางทหารของสหรัฐ ท่ามกลาง
เสียงวิพากวิจารณ์ก�าลังเข้าใกล้
ผู้น�าเผด็จการเข้าไปทุกที
 หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ 
รายงานอ้างถึงค�าสั่งประธานา 
ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ถึงกระทรวง
กลาโหมและท�าเนยีบขาว อยากให้
สหรฐัจดัพธิสีวนสนามอวดแสนยา 
นุภาพด้านอาวุธ เช่นเดียวกับที่
รัสเซีย เกาหลีเหนือ หรือฝรั่งเศส 
กระท�าเนือ่งในโอกาสส�าคญัๆ ผูน้�า 
สหรฐัมแีนวคิดเรือ่งนีภ้ายหลงัจาก
เดินทางไปร่วมชมการสวนสนาม
ที่ฝรั่งเศสเนื่องในวันชาติและการ
ร�าลึกครบรอบ 100 ปี ความสัม 
พันธ์ทางทหาร ระหว่างสหรัฐกับ
ฝรั่งเศสที่กรุงปารีสเมื่อ 14 ก.ค.ปี
ที่แล้ว ซึ่งมีทั้งรถถัง ยานยนต์หุ้ม
เกราะ และเครื่องบินรบของสหรัฐ
และฝรั่งเศสที่บินบนท้องฟ้า ซึ่ง
สร้างความประทบัใจให้เขาเป็นอย่าง
ยิง่
 ทั้งนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่ง
อยูใ่นสถานะผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ
ของกองทัพสหรฐัด้วย อยากให้จดั
สวนสนามในวันชาติสหรัฐ 4 ก.ค. 
บริเวณเพนซิลเวเนีย อะเวนิว ใน
กรุงวอชิงตัน ดีซี ขณะที่เหล่านัก 
การเมืองฝ่ายเดโมแครต ต่างพา
กันเย้ยหยันแนวคิดนี้โง่เขลา ทั้ง

ท�าให้ดูเหมือนผู้น�าสหรัฐก�าลังเข้า
ใกล้ผู้น�าเผด็จการเข้าไปทุกที นับ
ตั้งแต่ขึ้นด�ารงต�าแหน่งผู้น�าสหรัฐ 
ได้สั่งย้ายปรับเปลี่ยนนายทหาร
ระดับสูง และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กบักจิการทหารแล้วหลายนาย 
 อย่างไรกต็าม ท�าเนยีบขาวแถลง
ระบุความคิดจัดพิธีสวนสนามของ
ผู้น�าสหรัฐ ยังอยู่ในขั้นตอนการ
ระดมความคิดเห็น และยังไม่ได ้
วางก�าหนดการใดๆ ทัง้นีก้รงุวอชงิ 
ตนั ด.ีซ.ี เคยจดัการแสดงทางทหาร 
คร้ังใหญ่เพือ่ฉลองวาระส�าคญัต่างๆ 
มาแล้ว รวมถึงชัยชนะในสงคราม 
แต่การน�ารถถังและก�าลังทหาร 
ออกมาสวนสนามบนถนนเพนซิล 
เวเนยี อะเวนวิ ไม่ใช่เรือ่งปรกตทิี่
กระท�ากนัในการฉลองวนัชาติ
 นอกจากนี้ ทรัมป์ ยังใช้เหตุ 
การเสยีชวีติของนกัอเมรกินัฟตุบอล
ที่ถูกผู้ลอบเข้าเมืองขับรถชนขณะ
มึนเมา ตอกย�้านโยบายเข้มงวด 
การควบคมุพรมแดน 
 ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตเมื่อ 
วันอังคารว่า เป็นเรื่องน่าอดสูที่ผู้
ลอบเข้าประเทศคร่าชีวิตเอ็ดวิน 
แจ๊คสัน ผู้เล่นต�าแหน่งไลน์แบก
เกอร์ของทีมอินเดียแนโพลิสโคล
ทส์ เหตุการณ์นี้เป็นเพียงหนึ่งใน
โศกนาฏกรรมที่ป้องกันได้ พรรค
เดโมแครตจะต้องร่วมเข้มงวดพรม 
แดนและผู้ลอบเข้าเมืองโดยเร็ว  

 แจ๊คสันวัย 26 ปี นักอเมริกัน
ฟุตบอลในลีกเอ็นเอฟแอลของ
สหรัฐ และชายอีกคนหนึ่งยืนอยู่
บนไหล่ทางของทางหลวงสายหนึง่
ในเมืองอินเดียแนโพลิสโคลทส์
ช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ เนื่องจาก
ชายที่ขับรถบอกว่ารู ้สึกไม่สบาย 
ขอพกัสกัครู่ จู ่ๆ  รถบรรทกุของนา
ยมานูเอล ออร์เรโก ซาวาลา ชาว
กวัเตมาลาวยั 37 ปี พุง่ชนท้ังคูเ่สยี
ชวีติทนัท ีนายซาวาลาวิง่หนแีต่ถกู
จบักมุได้ เมือ่ค้นประวัตพิบว่า นาย 
ออร์เรโก ซาวาลาเคยถกูจบักมุเมือ่ 
เดือนตุลาคม 2549 แล้วถูกเนร 
เทศในเดือนมกราคม 2550 ถูก
ห้ามเข้าสหรฐัเป็นเวลา 10 ปี เขาได้ 
ลอบเข้ามาอีกครั้ง ก่อนถูกจับใน
เดือนมีนาคม 2552 และถูกเนร 
เทศในอกี 2 เดอืน ถกูห้ามเข้าสหรฐั
เป็นเวลา 20 ปี

ทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จัดการ
แข่งขนัโอลมิปิกฤดหูนาวในเกาหลี 
ใต้ก�าลังเผชิญกับสภาพอากาศ
หนาวมาก โดยอุณหภูมิที่สนาม
กีฬาโอลมิปิกพยอ็งชงัดิง่ตดิลบ 16 
องศา ขณะท่ีมีทางเดินเลียบเขา 
ให้นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และสื่อมวล 
ชนส�าหรับการไปมาระหว่างตัวอา 
คารได้สะดวก 
 อาสาสมัครโอลิมปิกและผู้คน
ต่างสวมชุดหนาและรองเท้าบู ้ท
พร้อมลุยหิมะและน�้าแข็ง ส่วนนัก

โอลมิปิกฤดหูนาวลบ16องศา 
ท่องเที่ยวมีไม่มากนักที่กล้าท้า
ความหนาวเย็น โดยคาดว่าอากาศ
ทีส่นามกฬีาโอลมิปิกจะอยูท่ีล่บ 10 
องศาเซลเซียสในช่วงพิธีเปิดการ
แข่งขันค�่าวันศุกร์นี้ ขณะที่มีความ
กังวลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่
ของผู้เข้าร่วมงาน ในการจัดคอน 
เสิร์ตเพลงป๊อปกลางแจ้งที่สนาม
กีฬาโอลิมปิกเมื่อเดือนพฤศจิกา 
ยนปีทีแ่ล้ว มอีย่างน้อย 6 คนทีเ่ข้า
รับการรักษาภาวะอุณหภูมิในร่าง 
กายต�า่กว่าปกต ิท�าให้ผูจ้ดังานต้อง 

หาทางระวงัไม่ให้เกดิปัญหาสขุภาพ
จากสภาพอากาศหนาวจัด ผู้เข้า
ร่วมงานจะได้รับแจกผ้าคลุม ผ้า 
ห่ม หมวก และแผ่นให้ความร้อน  
 เจ้าหน้าที่สถานีอุตุนิยมวิทยา
เกาหลีใต้กล่าวแนะน�าว่า ผู้ร่วม
งานจะต้องสวมชุดให้ความอบอุ่น 
ขณะที่ญี่ปุ ่นต้องถอนทีมนักกีฬา 
ที่มีคิวเข ้าร ่วมในพิธีต ้อนรับที ่
เมอืงกงันงึเมือ่วันพุธเพราะอากาศ
หนาวมาก ทางด้านทีมสหรัฐได้
เตรียมชุดแจ๊คเก็ตท�าความอบอุ่น
ด้วยแบตเตอรีเพราะกลัวจะไม่
สบายจากการตากอากาศเย็น
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KING-P-080118

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด

เลขที่ 3 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2415-5825-7 สายตรง 08-6475-3138, 09-3535-6365

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญช ี(สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    

 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

2. เสมียนประจำออฟฟศ   

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     

 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา

4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    

 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา

5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       

 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา

6. แมบาน (กินอยูประจำ)  

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

 

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 080118=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 

ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. หวัหน้างานฝ่ายผลติ  2 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ25 ปีขึน้ไป วฒุมิ.3 ขึน้ไป
	 มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงู	
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี	
	 ถ้ามปีระสบการณ์ควบคมุงานมาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

2.	พนกังานฝ่ายผลติ												10 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ18 ปีขึน้ไป
 วฒุปิ.6 ขึน้ไป
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี

สวสัดกิาร : เงินเดอืน	ประกนัสงัคม	ประกนัอบุตัเิหต	ุค่าล่วงเวลา		 	
																	ค่าเบีย้เลีย้ง	ค่าครองชพี	ค่าเช่าบ้าน	เบีย้ขยนั
																	โบนสัประจ�าปี	ท่องเทีย่วประจ�าปี

ทีอ่ยู่	:	15/49	หมูท่ี	่8	ต.ล�าโพ	อ.บางบวัทอง	จ.นนทบรุ	ี11110

ตดิต่อ	08-1696-9536,	08-1850-8600,	08-1927-9536

มาสคอตเตอ

Mascoter 120118=4*6.5

ติดต่อ มาสคอตเตอ ไทยแลนด์
55/1 ถนนกรงุธนบุร ีแขวงคลองต้นไทร 

เขตคลองสาน กทม. 10600 ใกล้ BTS วงเวยีนใหญ่

ด่วน!ต้องการรบั

ตดิต่อ 084-334-5544

2

1 พนักงานแพ็กและส่งสินค้า
 (ท�ำงำนทีว่งเวยีนใหญ่ กทม.)
 • เพศชาย
 • มีความรับผิดชอบในงาน
  • ขับรถกระบะได้
  • มีบุคคลค�้าประกันการท�างาน
 • ถ้าพักอยู่ฝั่งธนบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนดี

 พนักงานส่งของและขาย 
 (ประจ�ำภำคเหนอื ท�ำงำนทีภ่ำคเหนอื)
 • มีบุคคลค�้าประกัน
 • ค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีภูมิล�าเนาอยู่เหนือตอนล่าง จะพิจารณาพิเศษ
 • มีเงินเดือนและรายได้อื่นๆดี
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EVER WING P1-230118

โทร. 086-4140140

รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด       1 ตำาแหน่ง

หจก.เอฟเวอร์วิง

สนใจสมัครติดต่อ  หจก. เอฟเวอร์วิง  ที่อยู่  352 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

สวัสดิการ เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 1. มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด 
 2. มีความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google Facebook ได้เป็นอย่างดี  
 3. ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 4. สามารถมาปฏิบัติงานได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ หรือทำางานล่วงเวลาได้ 
 5. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
 6. จบ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
     หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

THAI TAI INTER-P1-240118

โทร. 0-2226-3034-6

พนักงานขาย
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

รับสมัครด่วน!

สนใจสมัครติดต่อ  บจก.ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 
เลขที่ 141-143-145 ซอยสุขา 1 ถนนตีทอง 

แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คุณสมบััติผู้สมัคร
1. มีประสบการณ์ด้านงานขาย

2. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา

4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

E-mail : info@thaitai.co.th

บริษัทฯ จำาหน่ายเครื่องใช้สำานักงาน และตรายางหมึกในตัว SHINY
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สังคม

โฉมใหม่‘เซเรเนด คลับ’
เพราะงานบริการคือหัวใจส�าคัญ
ของเอไอเอส! ด้วยเหตุนี้ บุษยา 
สถิรพิพัฒน์กุล  รองกรรมการผู้
อ�านวยการ สายงานบริหารลูกค้า
และการบริการ จึงมุ่งมั่นพัฒนา
งานบริการให้เหนือระดับยิ่งขึ้น 
ด้วยการเพิ่มจ�านวน Serenade 
Club เป็น 20 สาขาในปี 2561 นี้ 
เพื่อรองรับลูกค้าเซเรเนดที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง พร้อมพลิกโฉม 
“Serenade Club” ใหม่ ภายใต้
แนวคิด “The Ultimate Service 
Experience” 
 บุษยา สถิรพิพัฒน์กุล รอง
กรรมการผู้อ�านวยการ สายงาน
บริหารลูกค้าและการบริการ เอไอ
เอส เผยว่า งานบริการถือเป็นหัว 
ใจส�าคัญของการดูแลลูกค้ามา 
โดยตลอด และเรามุ ่งหวังที่จะ 
ส่งมอบที่สุดของประสบการณ์สุด
พิเศษให้กับลูกค ้าเซเรเนดที่มี
จ�านวนเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะ
เวลา 14 ปี  ทั้งด้าน Service, 
Privilege, Activity และ Touch 
Point เราจงึเพิม่จ�านวน Serenade 
Club เป็น 20 สาขาในปีนี้ รวม 
ทั้งยังมี Serenade Room ที่อยู่
ภายใน AIS Shop ซึ่งหากรวมกัน
แล้ว จะมีพื้นที่ Exclusive ที่พร้อม
ให้บริการส�าหรับลูกค้าเซเรเนด 
กว่า 40 สาขาทั่วประเทศ
 ยิ่งไปกว่านั้น เอไอเอสยังได้
พลิกโฉม Serenade Club ใหม่ 

ช�านาญ เมธปรีชากุล แถลงข่าวจัดงาน “CHINESE  NEW YEAR : JOY LUCK 

LOVE” แคมเปญและกิจกรรมมงคลต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีจอ โดยมี อมร  

สุวจิตตานนท์, นงลักษณ์ โลหะมาณพ, ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์, เฌอปัฐน์  

กิตติพรวริษฐ์, ธัณย์สิตา กังวานณรงค์กุล ร่วมงาน 

อมรศักดิ์ แดงแสงทอง ที่ปรึกษาและผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดองค์กร 

บริษัทดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด พร้อมด้วย นพ.บุญรักษ์ พ่ึงเจษฎา รอง 

ผู้อ�านวยการฝ่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมุทรสาคร แถลงข่าวโครงการ  

“RUN FOR HEART” เพื่อศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ภายใต้แนวคิด The Ultimate 
Service Experience - ที่สุดของ
บรกิารสุดพิเศษ โดยร่วมกบัพาร์ท
เนอร์ชาวไทยที่ได้รับการยอมรับ
ในระดบัสากล มาสร้างสรรค์ความ
พิเศษอย่างพิถีพิถันผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ทุกครั้งที่เข ้าไปใช้
บริการใน Serenade Club ไม ่
ว่าจะเป็น รูปลักษณ์ใหม่ สีทอง 
Champagne ที่ตอบสนองไลฟ์

สไตล์คนรุน่ใหม่ โดย PIA Interior, 
รสชาติ ของว่างจากวัตถุดิบชั้นดี
และน�้าดื่มใน Packaging ที่มี
ดไีซน์เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดย 
Cerebrum Design, กลิ่น อบอวล
ไปกับกลิ่น “Serendipity” ที่มอบ
ความสดชื่น รื่นรมย์รู ้สึกอบอุ่น 
และผ่อนคลาย โดย PANPURI, 
เสียง เคล้าคลอไปกับความสุนทรี
ยะทางดนตรีสไตล์ Groove Jazz 

โดย Hitman Jazz และสัมผัสท่ี 
สุดของการบริการจาก Serenade  
Ambassador ที่ได้รับการพัฒนา 
รวมถึงยูนิฟอร์มที่ถูกออกแบบ
เฉพาะเพือ่สร้างความมัน่ใจ พร้อม
ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า 
คนพิเศษ
 ภายในงานยังได้รับเกียรต ิ
จากพาร์ทเนอร์ชัน้น�า ได้แก่ วรวทิย์  
ศิ ริพากย์, กิตติ วัชรรัตนากุล  
และ มกร เชาว์วาณิช ที่มาเล่า 
ถึงความพิเศษของ 5-Sense 
Experience รวมทั้งเซเลบริตี้  
ไม่ว่าจะเป็น ประเวศวุฒิ ไรวา,  
พักตร์พิไล ทวีสิน, กรองกาญจน์ 
ชมะนันทน์, ปรียามล ธนวิสุทธ์ิ, 
มนาเทศ อันนวัฒน์, วสุ สุรัติ
อันตรา, ญาดา รุ ่งวัฒนภักดิ์ , 
ปุณฑริกา ผู้พัฒนะพงศ์, สามสรา 
เอี่ยมเอกดุล ฯลฯ ที่ตบเท้ามาร่วม
ยลโฉมดีไซน์ใหม่ “Serenade 
Club” กันอย่างคับคั่ง


