
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกสี “แยกกันเดิน ร่วมกันตี” 
เรียกร้องให้ “เลือกตั้ง” หยุด “สืบทอดอ�ำนำจ” 
ประชาชนไม่เชื่อมั่นแม้แต่กระบวนการยุติธรรม 
“ทั่นผู้น�ำ” จะฝืนกระแสหรือลงอย่างสง่างาม? 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ถาม 
“ท�ำไมต้องรัก คสช.?” 
“อัษฎำงค์ ปำณิกบุตร” ชี้ประชาชน 
ต้องรักษาสิทธิตัวเองและต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ให้จับตาคว�่า “กฎหมำยลูก” 
“Pegasus” ช�าแหละความเงียบสงบภายใต้เผด็จการ 
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ไม่มีศีลก็ไม่มีสุข
บัน่ทอนชวีติเขาให้เสยีชีวติ 
แล้วตัวเราเองจะเป็นสุขได้
อย่างไร
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“เฟสป้าเอเชีย”
โชว์นวัตกรรมเพียบ

เร่งตัดเงื่อนไข

เศรษฐกิจ 4

การเมืองที่เริ่มเพิ่มดีกรีความ
ร้อนตามอณุหภมูทิ�าให้ฝ่ายคมุ
อ� านาจต ้ อง รีบออกมาตัด
เงื่อนไขสกัดการสร้างความ
รู ้สึกร่วมอยากเลือกต้ัง ทาง
หนึ่งตัดความเคลื่อนไหวบน
ท้องถนนด้วยการแจ้งด�าเนิน
คดีกับทุกคนไม่ว่าจะแกนน�า
หรือแนวร่วม ทางหน่ึงให้ค�า
ยืนยันเรื่องกฎหมายลูกว่าแม้
จะถูกคว�่าก็ร่างใหม่ได้และใช้

เวลาไม่นาน ให้อดใจรอไม่
เ กิ น เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น ก็ จ ะ
ประกาศวันเลือกตั้งได้ ฝ่าย
หนึ่งต้องการรักษาสภาพไฟ
สุมขอนเอาไว้รอโหม ฝ่าย
หน่ึงเร่งตัดไฟต้นลมไม่ให้
เหลือเงื่อนไขใช้เคล่ือนไหว
ต่อต้าน ไฟกองน้ีจะดับสนิท 
หรือว่าจะลุกโชนขึ้นมาอีกไม่
นานคงได้รู้กัน

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น 

เรื่องจากปก

เมื่อเห็นการเชือดไก่ให้ลิงดู
แนวรบบนท้องถนน

ของกลุ่มอำานาจน่าจะเบาบางลง
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เร่งตัดเงื่อนไขรอเก้อ! 
 จากที่ท�าท่าขึงขังจริงจังว่าการ
สอบทีม่าทีไ่ปนาฬิกาหรขูอง “บิก๊
ป้อม” พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม จะเสรจ็สิน้
ได้ภายในเดอืนกมุภาพนัธ์นี้
 ล่าสุดคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ออกมาขยับเส้นตายผล
สอบออกไปเพราะ “บิ๊กป้อม” ขอ
ขยายเวลาส่งค�าช้ีแจง โดยอ้างมี
ภารกิจติดงานต ่อเนื่องและมี
เอกสารที่ต้องรวบรวมอีกมาก
 นบัเป็นครัง้ทีส่องที ่“บิก๊ป้อม” 
ขอยดืเวลาส่งค�าชีแ้จง และเป็นครัง้
สดุท้ายทีจ่ะท�าได้ตามระเบยีบของ 
ป.ป.ช. เมื่อครบก�าหนดอีกครั้งใน
วันที่ 2 มีนาคม หากยังไม่ส่งค�า
ชี้แจงก็จะถือว่าสละสิทธิในการให้
ข้อมูล
 เมื่อนับนิ้วแล้วเรื่องนาฬิกาหรู
ของ “บิ๊กป้อม” น่าจะรู้ผลได้พอๆ
กับความชัดเจนของร่างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 2 
ฉบบัสดุท้าย คอืร่างพ.ร.ป.เลอืกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
และร่างพ.ร.ป.การได้มาซ่ึงสมาชกิ
วุฒิสภา (ส.ว.)
 เดือนมีนาคมท่ีเข้าสู่ฤดรู้อน
แล้วกค็งท�าให้การเมอืงร้อนฉ่า
ขึ้น หากผลออกไปในทิศทาง
ไม่ผดิ และคว�า่ร่างกฎหมายลกู
 อย่างไรก็ตามกลุ่มอ�านาจมอง
เรื่องน้ีออกถึงพยายามพรมน�้าไม่
ให้ไฟท่ีสุมขอนอยู่เกิดการปะทุขึ้น
มาเป็นเปลวไฟ
 น�้าขันแรกถูกสาดลงไปที่กลุ่ม
เคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการเลือก
ตั้งด้วยการแจ้งด�าเนินคดีกราวรูด
กับทั้ งแกนน�าและแนวร ่ วม ท่ี
ชุมนุมกันเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
ที่ผ่านมา

 แกนน�าถูกแจ้งความด�าเนนิคดี 
6 คน ผู้ร่วมชุมนุมถูกแจ้งความ
ด�าเนินคดี 43 คน กวาดเรียบไม่
ให้เหลือออกมาเคลื่อนไหวได้อีก
 หากจะมีการเคลื่อนไหวอีกก็
ต้องหาแกนน�าใหม่เพราะกลุม่เดมิ
มชีนกัตดิหลงัแล้ว ถ้ายงัออกมาน�า
อีกก็มีแต่จะเพิ่มคดีให้ตัวเอง
 ส่วนมวลชนเมือ่เหน็การเชือดไก่
ให้ลิงดแูบบนีน่้าจะลดความฮกึเหมิ
ลง ลดการรวมตวัในทีแ่จ้ง หนัไป
เคลื่อนไหวเรียกความรู้สึกร่วมใน
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์แทน
 แนวรบบนท้องถนนของกลุ่ม

อ�านาจน่าจะเบาบางลง
 อีกทางหนึ่งการสร้างอารมณ์
ร่วมเรียกร้องเลือกตั้ง ก็ถูกสกัด
ด้วยการออกมายืนยันของเนติ
บริการอย่าง นายวษิณ ุเครอืงาม 
รองนายกรัฐมนตรี ท�านองว่าไม่
เป็นห่วงเรื่องกฎหมายลูกถูกคว�่า 
เพราถึงถูกคว�่าก็ร่างใหม่ได้อย่าง
รวดเร็ว
 แม้จะมคีนมองว่าหากกฎหมาย 
ลกูถกูคว�า่จะท�าให้คณะรกัษาความ
สงบแห่งชาต ิ(คสช.) ต่อวีซ่านัง่ทับ
อ�านาจออกไปได้อีกยาวๆ 1-2 ปี 
เพราะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญเพ่ือ

ก�าหนดที่มาของคนที่จะมารับ
หน้าทีย่กร่างกฎหมายลูกท่ีถูกคว�า่
ใหม่
 แต่นายวิษณุ ให้มองอีกมุม
หนึ่ งว ่าเมื่อ รัฐธรรมนูญไม ่ได ้
ก�าหนดว่าหากเกิดกรณีกฎหมาย
ลูกถูกคว�่าต้องให้ใครเป็นคนร่าง
กฎหมายใหม่
 ต้องโค้ดค�าพูดขีดเส้นใต้ไว้ตัว
โตๆคือประโยคที่ว ่า “ใครก็ได้ 
เพราะไม่มีการเขียนล็อคเอาไว้ ว่า
เป็นหน้าที่ของใคร ตั้งข้ึนมาใหม่
กไ็ด้ หรือให้ กรธ.ชดุเดมิท�าหน้าท่ี
ก็ได ้  ถ ้าจะให ้ง ่าย ก็ให ้คณะ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
ท�าหน้าที ่เพราะ กรธ.บอกว่าท�า 2 
วันก็เสร็จ”
 เป็นค�าพูดท่ีตัดเง่ือนไขให้
เอาไปใช้โจมตีว่าคว�่ากฎหมาย
ลูกเพื่อยื้ออ�านาจ
 ย่ิงไปกว่านัน้นายวษิณ ุยงัคาด
การณ์ด้วยว่ากฎหมายลูกน่าจะมี
ผลบังคบัใช้ครบทัง้ 10 ฉบบัภายใน
เดือนมิถุนายนนี้ เมื่อกฎหมายลูก
มผีลบังคับใช้ครบแล้วกจ็ะสามารถ
ประกาศก�าหนดวันเลือกตั้ งที่
ชัดเจนได้
 ทางหนึ่งเชือดไก่ให้ลิงดูแจ้ง
ความด�าเนินคดีกับทุกคนเพื่อตัด
ความเคลือ่นไหวบนท้องถนน ทาง
หนึ่งให้ค�ายืนยันเรื่องกฎหมายลูก
เพื่อตัดเงื่อนไขใช้ปลุกระดมต่อ
ต้าน
 ฝ่ายหนึ่งต้องการรักษาสภาพ
ไฟสุมขอนเอาไว้รอโหม 
 ฝ่ายหนึง่เร่งตดัไฟต้นลมไม่ให้
เหลอืเงือ่นไขใช้เคลือ่นไหวต่อต้าน
 ไฟกองนีจ้ะดบัสนทิ หรอืว่า
จะลุกโชนขึ้นมาอีกไม่นานคง
ได้รู้กัน 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)
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In Brief : ย่อความ

ไม่มีศีลก็ไม่มีสุข

ทรรศนะ

บั่นทอนชีวิตเขาให้เสียชีวิต 
เสียความสุข แล้วตัวเราเองจะ
เป็นสุขได้อย่างไร ก็ขอฝากว่า
อย่าท�าบาปกรรมเช่นนี้เลย มี
แต่ทุกข ์กับทุกข์เท ่าน้ันที่จะ
ถาโถมใส่ 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์ เพราะขาดศีลขาดธรรม 
ไปก่อเวรก่อกรรม 
 อาตมาจึงสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าที่
กล้าจบั ซึง่ต้องได้ประโยชน์ได้แต้มเต็มๆ แม้แต่
บางคนตั้งข้อสังเกตว่าปล่อยให้เข้าโดยมีปืนได้
อย่างไร แต่กย็งัมคีนเชยีร์มากมายท่ีมคีวามกล้า
หาญและไม่ยอมรบัสนิบนทีจ่ะมาปิดปาก เรือ่ง
อย่างนี้ข้าราชการคนไหนพวกไหนท่ีเกี่ยวข้อง 
นายกรฐัมนตรกีต้็องสอบสวนสบืสวนให้ได้ ถ้า
เป็นเกลือก็ต้องเป็นเกลือรักษาความเค็มความ
ดี ไม่ใช่เกลือเป็นหนอ 
 เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าส่วนใหญ่ตั้งใจท�างาน
กนัจรงิๆแม้จะมบีางคนทีไ่ปล่าไปฆ่าสตัว์ซะเอง
ก็ตาม แต่คร้ังนี้ก็กู ้หน้าคืนกลับคืนมาได้ 
เหตกุารณ์ครัง้นีน่้าจะเป็นบทเรยีนให้ทกุคนได้
คิด ไม่ท�าบาปท�ากรรม 
 อาตมาก็ขอเถอะ ปาณาติบาตร 
บั่นทอนชีวิตเขาให้เสียชีวิต เสียความสุข 
แล้วตัวเราเองจะเป็นสุขได้อย่างไร ก็ขอ
ฝากว่าอย่าท�าบาปกรรมเช่นนี้เลย มีแต่
ทุกข์กับทุกข์เท่านั้นท่ีจะถาโถมใส่ หลีก
การกระท�าเหล่านี้เสียเถอะ
	 เจริญพร

เป็นผู้บริหารระดับสูงแต่กลับมีพฤติกรรมเป็น
พรานบรรดาศักดิ์ เลยเป็นเรื่องใหญ่โตจนต้อง
หลบหน้าสังคม เสียชื่อเสียงทั้งตัวเอง วงศ์
ตระกูลและบริษัท ไปสามารถเผชิญหน้ากับ
สงัคมได้เพราะถกูรมุประณามจนชนดิทีเ่รยีกว่า
แทบไม่มีผืนแผ่นดินจะยืน 
 คนเราแม้จะร�า่รวยมหาศาลไหน กค็วร
ใช้ชีวิตที่ไม่ก่อทุกข์ท้ังคนและสัตว์ ถึงจะ
อยู่ดีมีสุข หากไม่มีศีลไม่มีธรรม ไม่สนใจ
เรื่องปาณาติบาตร เป็นข้อห้ามศีลข้อแรก
ที่ไม่ให้ท�าบาป เบียดเบียน ล้างผลาญ ไล่
ล่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 
 ความศักด์ิสิทธิ์ของศีลเป็นอมตะ เช่น “สี
เลนะ สุคะติง ยันติ” ไม่มีศีลท�าอะไรก็อยู่ไม่
เป็นสุข ถ้าอยู่ในศีลในธรรมก็จะอยู่อย่างมี
ความสุข 
 “สเีลนะ โภคะสัมปะทา” โภคทรัพย์ต้อง
ใช้ต้องเสยีเพราะต้องหน ีปืนบ้าบออะไร 40-50 
กระบอก เอาไว้ท�าไม เอาไว้ท�าบาป ก็ต้องเจอ
รับบาปอย่างสาหัสสากรรจ์ 
 อีกค�าคือ “สีเลนะ โภคะ” ถ้าอยู่ในศีล 
โภคะก็จะเพิ่ม ทรัพย์ก็จะเพ่ิม แต่กลับท�าให้
ตัวเองเสียโอกาส เพราะต่อไปก็ไม่มีใครอยาก
ร ่วมงาน เพราะผู ้คนเริ่มไม ่พอใจสิ่งที่ไป
ท� าลาย ทั้ งที่ เขาพยายามรักษา ค� าว ่ า 
“วิปฏิสาร” จึงชัดมาก ถ้าไม่ท�าก็ไม่ทุกข์ ไม่

แปลกแต่จริง!
 
ขณะที่ประชาชนออกมาทวงสัญญา 
“การเลือกตั้ง” กลับโดนแจ้งข้อหา
ต่างๆ แต่กรณี “นาฬิกาเพื่อนให้
ยืม” แม้จะไม่ใช่การทุจริตคอร์รัปชัน 
แต่ก็เป็นเรื่อง “จริยธรรม” ที่ “ทั่น
ผู้น�า” โอ้อวดว่าตัวเองและพวกพ้อง
บริสุทธิ์ผุดผ ่อง “ไม่โกงแม้สลึง
เดียว” เสียสละและเสี่ยงตายเพื่อแก้
ปัญหาบ้านเมือง
 ขณะที่ โพลจากส� านั ก โพล
ต่างๆและโพลเฉพาะกิจ คนส่วน
ใหญ่เกือบ 100% ล้วนต้องการให้ 
“พ่ีใหญ่” แสดงสปิริต “ลาออก” 
และไม่เชื่อมั่น “ป.ป.ช.” เพราะ
กลัวการจะกลายเป็น “องค์กร
ฟอกขาว” 
 จึงไม่แปลกที่เกือบ 4 ปีภายใต้
อ�านาจรัฐประหาร ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันก็ยังเป็นปัญหาของประเทศ
และแย่ลง ไม่ได้ดีขึ้นเลย ซึ่งผลส�ารวจ
ของ “หอการค้าไทย” ระบุชัดเจนว่า
ดัชนีคอร์รัปชันย้อนหลังนับต้ังแต่ปี 
2556 จนถึง 2560 แย่ลงอย่างต่อ
เนื่อง 
 ส่วนแนวโน้มคอร์รัปชันปีน้ีก็ยัง
มีแนวโน้มสูงขึ้นตามการจัดซื้อจัด
จ้างโครงการรัฐที่เพ่ิมขึ้น โดยมีการ
เป ิดเผยว ่ า ผู ้ประกอบการ 24% 
ยอมจ ่ า ย ใต ้ โ ต ๊ ะ ในอั ต ร า เ ฉ ล่ี ย 
5-15% ของมูลค่าโครงการ คือยิ่ง
มี ก า รล งทุ น โคร งสร ้ า งพื้ น ฐ าน
จ�านวนมากก็ยิ่งเป ิดช ่องให ้มีการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
 การเข้าแถวประกาศจะปราบ
โกงให้สิ้นซากและไม่อยู่ร่วมกับ
คนโกงของ “ทั่นผู้น�า” และองค์กร
ต่างๆ จึงเหมือนเล ่น “ปาหี่” 
มากกว่า โดยเฉพาะกรณี “คนใกล้
ชิด” ที่เป็นข่าวฉาวไปท่ัวโลกยัง
กอดกันแน่น!
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เศรษฐกิจ

‘เฟสป้าเอเชีย’โชว์นวัตกรรมเพียบ
“เฟสป้า” เฟสป้า เอเชยี 2018 
จัดใหญ่มี 160 แบรนด์ชั้นน�า
ร่วมท้ังไทยและอาเซียน ทั้ง
พมิพ์สกรนี พมิพ์ดิจทิลั พมิพ์สิง่
ทอ และป้ายโฆษณา มีการ
ประชมุและสมัมนา 23 หวัข้อ
ตลอดการจดังาน

นางรอซ กวัโนร ี ผู้อ�านวยการสมา
พนัธ์การพมิพ์แห่งยุโรป (เฟสป้า) 
เปิดเผยการจดังาน “เฟสป้า เอเชยี 
2018” ระหว ่างวันที่  22-24 
กมุภาพนัธ์ ณ ศนูย์นทิรรศการและ
การประชมุไบเทค มีแบรนด์ 160 
แบรนด์ชัน้น�าร่วม รวมทัง้แบรนด์
ระดับนานาชาติอย่าง Stahls, 
Inkcups, Chemica, INktech และ 
Monti Antonio ขณะเดยีวกันองค์กร
ชั้นน�าของไทยก็มีโอกาสแสดง
ศกัยภาพไปทัว่โลก โดยมกีารประชมุ
และสัมมนา 23 หัวข้อ ตลอดการจดั
งานซ่ึงครอบคลมุธุรกิจการพมิพ์ทกุ
ด้าน ต้ังแต่เวลา 11.00-14.30 น. 
ระหว่างวนัที ่22-24 กมุภาพนัธ์ โดย
มผีูเ้ชีย่วชาญและผูท้รงอทิธพิลทาง
ความคดิของอตุสาหกรรมการพิมพ์
มาร่วมให้ข้อมูลเชงิลกึ แนวโน้มและ
ผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อตุสาห กรรมการพมิพ์ 
 หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ เช่น 
ยคุที ่ 3การปฏวัิตธิรุกจิอคีอมเมิร์ซ
ในอุตสาหกรรมสิง่ทอ เทคนคิการ
ถ่ายเทความร้อนส�าหรบักลุม่ผูผ้ลิต
สิ่งทอ การพิมพ์ระบบไฮบริดเพ่ือ

การออกแบบตกแต่งภายใน แผน
ยุทธศาสตร์ธุรกิจการพิมพ์บนสิ่ง
ทอ แนวโน้มความต้องการบรรจุ
ภัณฑ์ส�าหรับการช็อปปิ้งออนไลน์
และบริการส่งอาหารออนไลน์ใน

เยีย่มชมโรงงาน	:	เอก สวุฒันพิมพ ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั ซลีคิคอรพ์ 
จ�ากัด (มหาชน) SELIC ให้การต้อนรับนักลงทุนรายย่อยที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจการ 
ของบรษิทัฯ โดยการใหข้อ้มลูในครัง้นีม้กีารบรรยายใหเ้ขา้ใจถงึธรุกจิ พรอ้มแนะน�า 
และชมกิจการของบริษัท 

มอบศูนย์ส่งเสริม	: ไมเคิล เฮียง ลี Chief Financial Officer บริษัท ไทยประกัน
ชีวติ จ�ากัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีเปิดและสง่มอบศนูยส์ง่เสรมิการเรยีนรูช้มุชน
บ้านปลาฝา เพื่อใช้เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
จัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน 

นายธิติพงศ ์ ตั้ งพูนผลวิวัฒน์ 
ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั เจน
เนอรลั เอนจเินยีริง่ จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื GEL เปิดเผยแผนการด�าเนนิ
ธรุกิจปี 2561 ตัง้เป้ารายได้โตไม่ต�า่
กว่า 20% เนื่องจากการลงทุน
โครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐ 
และการขยายตัวธุรกิจพัฒนา
อสั งหาริมทรัพย ์ที่ทยอยเป ิด
โครงการอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้มคี�า
ส่ังซ้ือเข้ามาเป็นจ�านวนมาก ปัจจบัุน
มีงานในมือ 1,740 ล้านบาทและคาด
ว่าจะทยอยรบัรูร้ายได้ปีนี ้70% โดย
คาดสดัส่วนรายได้แบ่งเป็นเสาเขม็ 
(Piling) 43 % ชิ้นส่วนคอนกรีต
ส�าเรจ็รปู (Precast Concrete) 32% 

GELลุยผลิตลวดแรงดึงสูงชั้นพิเศษ

ประเทศไทย ดรูายละเอยีดเพิม่เตมื
ที ่www.fespa-asia.com 
 นอกจากนีย้งัมกีารแข่งขนัระดบั
โลก World Wrap Masters ประลอง
ฝีมอืและความคิดสร้างสรรค์ของนกั

วัตถุดิบหลักที่ ใช ้ ในการผ ลิต
ผลติภณัฑ์ของบรษิทั อาทิ เสาเข็ม 
คอนกรีตอัดแรง พ้ืนคอนกรตีอดัแรง
ในที่ชนิดไร้คาน พื้นก่ึงส�าเร็จรู
ปอลัฟาทรสั ผลติภณัฑ์พืน้และผนงั
คอนกรตีส�าเรจ็รปู เป็นต้น
 ส่วนความคืบหน้าโครงการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตและจ�าหน่าย
เสาเขม็คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรง
โดยใช้แรงเหวีย่ง (Spun Pile) โดย
การร่วมทนุกบั Nippon Concrete 
Industries Co., Ltd. (NC) ซึง่เป็น
บริษัทชั้นน�าที่ประกอบธุรกิจผลิต
เสาเข็มและSpun Pile มายาวนาน
ในประเทศญี่ปุ ่นนั้น คาดว ่า
โครงการจะแล้วเสรจ็ในปีนี้

ระบบพืน้ไร้คาน (Post-Tensioned 
Slab) 10% และผลติภณัฑ์อืน่ๆ 
 ส�าหรบัโรงงานผลติลวดแรงดงึ
สูงส�าหรับคอนกรีตอัดแรงแบบเส้น
เดีย่ว ลวดแรงดงึสงูส�าหรบัคอนกรตี 
อัดแรงแบบตเีกลยีวและลวดแรงดงึ
สงูชนิดดงึเย็น จะสามารถเดนิเคร่ือง
เชงิพาณชิย์ได้ภายในปีนี ้ซึง่จะท�าให้
ต้นทนุการผลติต�า่ลงและเพ่ิมความ
สามารถในการแข่งขนั เนือ่งจากเป็น

หุ ้มรถในการแข่งขันหุ ้มรถยนต์ 
ตกแต่งให้รถยนต์มีความโดดเด่น
สะดุดตา ทั้งผู้เข้าชมงานสามารถ
ร่วมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อป 
การหุม้รถได้ทกุวนั 
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ข่าวย่อย
ปินส์ตัง้ค่าหวักบฏ 

ประธานาธิบดดูีเตอร์เต้ กล่าว
ปราศรัยที่ฐานทัพอากาศใน
เมืองเซบูว่า หากใครสามารถ
สังหารสมาชิกของกองทัพ
ประชาชนใหม่ ซึง่เป็นกลุ่มกอง
โจรคอมมวินสิต์ได้  จะจ่ายเงนิ
ให้ทนัท ี25,000 เปโซ หรอื 475 
ดอลลาร์ เพราะเขาค�านวณแล้ว
ว่าหากการท�าสงครามปราบ
ปรามกลุ่มคอมมิวนิสต์ต่อไป
อกี 4 ปี รฐับาลจะเสยีค่าใช้จ่าย
สงูมาก แต่หากจ่ายค่าหัวราย
ละ 25,000 เปโซสามารถ
ประหยัดเงนิได้ถึงร้อยละ 47 

ฝนกระหน�า่บราซิล
ส�านกันายกเทศมนตรรีโีอเดจา
เนโรในบราซิลแถลงว่า ฝน
ตกหนกัเพยีงไม่กีช่ั่วฒงเท่ากับ
ปริมาณเฉลี่ ยตลอดเดือน
กมุภาพนัธ์ ท�าให้ประชาชนเสีย
ชวีติ 2 คน เจ้าหน้าท่ี 1 คนเสยี
ชีวิตจากต้นไม้โค่นทับรถยนต์
และประชาชน 1 คนบาดเจ็บ
จากก�าแพงถล่มทับ  จึงให้
ประชาชนอยูภ่ายในทีพ่กั 

ผูน้�าสหรฐั-เม็กซโิก  
ท� า เ นี ย บ ข า ว ข อ ง ส ห รั ฐ
แถลงการณ์ว่าประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐจะ
หารอืกบัประธานาธบิดเีอนรเิก 
เปนญา นีเอโต ของเม็กซิโก 
เพื่อทบทวนความคืบหน้าของ
การเจรจาการค้า รวมถงึนายวลิ
เบอร์ รอสส์ รฐัมนตรพีาณิชย์ 
นายริก เพอร ์รี  รัฐมนตรี
พลังงานและนายเอชอาร์ เม็
คมาสเตอร์ ทีป่รกึษาด้านความ
มั่นคงแห่งชาติ จะหารือกับ
คณะผู้แทนของเม็กซิโกที่น�า
โดยนายหลุยส์ วิเดกาเรย์ 
รัฐมนตรีต่างประเทศเม็กซิโก  
ซ่ึงถือเป็นโอกาสดทีีท่ัง้สองฝ่าย
จะได้ทบทวนปัญหาและกระชบั
ความสมัพนัธ์ต่อกัน

ต่างประเทศ

ค้านประกันกราดยิงนักเรียน

ส�านักข่าวยอนฮัพ ของเกาหลีใต้
รายงานว่า ผลการส�ารวจความ
เห็นพบว่า ชาวเกาหลีใต้ 6 คน 
จาก 10 คน มีความเห็นว่าผู้น�า
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ควรจะ
เปิดประชุมสุดยอดร่วมกันอีกครั้ง
หนึ่ง หลังจากสองเกาหลีกลับมา
สานสัมพันธ์ต่อกันอีกครั้ง ซึ่งเป็น
ผลมาจากการแข่งขันโอลิมปิกฤดู
หนาวที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพอยู่
ในขณะนี้
 การส�ารวจความเหน็ประชาชน

ประชาชนเห็นด้วย2เกาหลีคุยกัน 

ในเร่ืองการทดสอบขีปนาวุธและ
อาวุธนวิเคลยีร์ โดย สถานวีทิยทุบีี
เอส เป็นผู้ว่าจ้างให้ท�าการส�ารวจ
ความเห็น การสอบถามความเห็น
ประชาชนในคร้ังนี้ยังจัดท�าข้ึน 
หากเร่ืองดังกลาวสามารถเกิดขึ้น
ได้จรงิ กจ็ะเป็นการประชุมสดุยอด
ของสองผู้น�าเกาหลี เป็นครั้งแรก
ตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา

ที่ จัดท�าโดย เรียลมิ เตอร ์  ซึ่ ง
สอบถามผู ้ใหญ่ 500 คน ทั่ว
ประเทศเกาหลีใต้ พบว่า ร้อยละ 
61.5 สนับสนุนให้ประธานาธิบดี
มุน แจ-อิน ของเกาหลีใต้พบปะ
กั บนาย คิม  จอง- อึน  ผู ้ น� า
เกาหลีเหนือ ในขณะที่มีเพียงร้อย
ละ 31.2 เท่าน้ันที่ไม่เห็นด้วยกับ
การพบกันของผู้น�าทั้งสอง โดยให้
เหตุผลว่า มีความจ�าเป็นที่จะต้อง
ให้ความส�าคัญกับมาตรการคว�่า
บาตรและการกดดันเกาหลีเหนือ

นักเรียนเก่าซึ่งถูกไล่ออกจาก
โรงเรียนมัธยมฟลอริดาของ
สหรัฐ ถูกน�าตัวขึ้นศาลในวัน
พฤหัสบดี ตามข้อกล่าวหา
ฆาตกรรม 17 กระทง หลงัก่อ
เหตุกราดยิงนองเลือดภายใน
โรงเรียนครั้งเลวร้ายท่ีสุดหน
หนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐ 
คร่าชวิีต 17 ศพ

 ผู้พิพากษาเห็นควรให้คัดค้าน
การประกันตวันายนโิคลสั ครซู วยั 
19 ปี ซึง่ถกูน�าตวัขึน้ศาลเมือ่วานนี้
ตามเวลาท้องถิน่ และถกูตัง้ข้อหาฆ่า
คนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 17 กระทง 
ก่อนสัง่เจ้าหน้าทีน่�าตวัไปคมุขงั ภาย
หลงัยอมมอบตวักบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
ในเมอืงคอรัล สปรงิ ไม่ไกลจากเมอืง
พาร์คแลนด์ รัฐฟลอริดา ราว 1 
ชั่วโมง หลังลงมือก่อเหตุกราดยิง
ผู ้คนในโรงเรียนมัธยมมาร์จอรี 
สโตนแมน ดกัลาส ในเมอืงพาร์ค
แลนด์ รฐัฟลอรดิาเมือ่วนัพธุ ท�าให้
มผีูเ้สยีชวีติอย่างน้อย 17 คน และมี
ผูไ้ด้รบับาดเจบ็ 15 คน ในจ�านวนนี้ 
3 คนอาการสาหสั
 เจ้าหน้าท่ีสอบสวนเชื่อว่านาย
ครูซ ซึ่งสวมหน้ากากป้องกันแก๊ส 
พร้อมอาวุธปืนไรเฟิล เออาร์-15 
แมกกาซีนกระสุนและระเบิดควัน 

สงัหารผู้คน 3 คนด้านนอกโรงเรียน
มัธยม จากนั้นเข ้าไปภายใน
โรงเรียนและดึงสัญญาณเตือนไฟ
ไหม้ เพ่ือล่อให้เดก็ๆ วิง่หนอีอกมา
จากช้ันเรียน โดยหวังจะสังหาร
เหยือ่ให้ได้เป็นจ�านวนมาก
 ขณะทีผู้่คนในรัฐฟลอริดา ร่วม
จุดเทียนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิต
อย่างน้อย 17 คน จากเหตุกราด
ยิงทีโ่รงเรียนมัธยม มาร์จอรี สโตน
แมน ดกัลาส เหตกุราดยงิคร้ังนีจ้ดุ
กระแสเรียกร้องให้มีการคุมเข้ม
อาวุธปืน ในภาวะที่สังคมอเมริกัน
ก�าลังเผชิญปัญหาการก ่อเหตุ
รุนแรงโดยใช้อาวุธปืน ที่ท�าเนียบ
เคลมลินแถลงว่า ประธานาธิบดี 
วลาดิเมียร์ ปูตินของรัสเซียแสดง
ความเสียใจกับประธานาธิบดี

โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น�าสหรัฐ ต่อ
เหตุการณ์ดังกล่าวด้วย 
 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าว
ว่า ครสิเตยีน โตโร อดตีครโูรงเรยีน
มัธยมในนครนวิยอร์คและไทเลอร์ 
โตโร น้องชาย ท้ังสองอายุ 27 ปีเท่า
กนั ได้เกบ็รวมรวมวัสดทุีใ่ช้ในการ
ผลิตระเบิดไว้ที่อพาร์ตเมนท์ท่ีท้ัง
สองอยู่ร่วมกันในย่านบรองซ์ ใน
นครนวิยอร์ค ศาลรฐับาลกลางตัง้
ข้อหาโดยครสิเตยีน โตโร ว่าผลติ
ระเบดิโดยผดิกฎหมายและแจกจ่าย
วสัดทุีเ่กีย่วข้องกบัระเบิด ขณะทีไ่ท
เลอร์ โตโร ถูกตัง้ข้อหาว่าผลิตระเบดิ
อย่างผดิกฎหมาย ทัง้สองปฏเิสธข้อ
กล่าวหา เจ้าหน้าทีจ่ะควบคมุตัวทัง้
สองไว้เพื่อรอการพิจารณาประกัน
ตวัในวันที ่21 กมุภาพนัธ์นี้
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โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
รีดผา

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

10
อัตรา

• เพศชาย/หญิง • คาแรง 330 บาท/วัน 
• สวัสดิการประกันสังคม+ที่พัก

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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4771 (1296) วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

PATARA Premium 080218=4*6.5

1

2
3

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่
เลขที่ 62 หมู่ 5 ซอยลำาโพ 39 ต.ลำาโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

E-mail : patara6668@gmail.com

โทร.08-1937-1351โทร.08-1937-1351

พนักงานขับรถ 
(รถกระบะ, รถ 6 ล้อ)
* ชำานาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี
* มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

พนักงานฝ่ายผลิต/ทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำากัด
ภัทรกิจพรีเมี่ยม

เราเป็นผู้นำาในการผลิตและจำาหน่ายสินค้าพรีเมี่ยมให้ห้างร้าน 
ตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศและกำาลงัเปดิรบัสมคัรผูร้ว่มงานหลายอตัรา ดงันี้



S
ia
m

N
itt

in
g 

05
 0

2 
18

บริษัท สยามนิตติ้งโปรดักส์ จ�ากัด
ต้องการรับสมัครด่วน!

Main Responsibilities : 
 • น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มลูกค้ำ Modern tread BigC, Lotus , Hyper

 • ให้ค�ำแนะน�ำพนักงำนขำย (P.C.) ให้เข้ำใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

       ตลอดจนกำรจัดเรียงสินค้ำตำม Planogram

 • ตรวจสอบยอดขำยและยอดคงค้ำงกับพนักงำน P.C. ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน จัดส่ง เพื่อเติมสินค้ำในแต่ละสำขำ 

    ตลอดจนเอกสำรกำรขำยสินค้ำที่เกี่ยวข้อง

 • วิเครำะห์กำรขำยของแต่ละเขตในส่วนที่ดูแลรับผิดชอบ

 • ปรับปรุงยอดขำยตำมนโยบำย เป้ำหมำยของบริษัทที่ก�ำหนด

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง  อำยุระหว่ำง 25-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรขำยสินค้ำ และกำรวำงแผนกำรขำย 

       กลุ่มลูกค้ำ Modern trade อย่ำงน้อย 1 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏบิติังำนนอกสถำนทีโ่ซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่ำงดี

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

Qualification & Experience :
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป ทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Off ifice, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่างดี
 • มปีระสบการณ์ทางด้านประสานงานการขายกลุม่ลกูค้า Modern trade อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Main Responsibilities :
 • ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับงานขาย การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
      และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และส่งตัวอย่างให้กับลูกค้าตลอดจน
      ด�าเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในตลอดจนการวางแผนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

3. PC STOCK พนักงานเติมสินค้า (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 10 Position

Main Responsibilities : 
 • เติมสินค้ำหน้ำร้ำน จัดเรียงและนับสต๊อกสินค้ำงำน Hair & Accessories 

    กลุ่มลูกค้ำ Modern trade BigC, Lotus, Hyper

 • ประสำนงำนกำรเติมสินค้ำใน SHOP แต่ละสำขำ ตำมแผนงำนประจ�ำวัน 

 • ตรวจสอบยอดขำย และยอดสินค้ำคงค้ำงกับ PC ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนต่ำง ๆ กับหน่วยงำนภำยในเพื่อให้กำรขำยเสร็จสมบูรณ์

 • รับผิดชอบงำนเอกสำร Sales Order, Deliver Plan, Sample Request, 

    Stock Report, Sales Report และอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 • สรุปผลกำรปฏิบัติงำน/รำยงำนปัญหำกับทำงบริษัท สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง อำยุระหว่ำง 23-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรเป็นหัวหน้ำงำน และกำรวำงแผนกำรขำย อย่ำงน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่โซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office ได้

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

1. Customer Service Staff (Sales Admin.) (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 1 Position
อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท

อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

อัตราค่าจ้าง : 9,500–12,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

2. Local Sales (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 2 Position

โทร. 02-674-9700 ต่อ 6122, 6123 หรือ 037-285-133-6

โทร. 02-674-9700 กด 8 (รอสัญญาณ) กด 24สนใจสอบถาม ที่อยู่ 861/8 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4771 (1296) วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สังคม

‘ลิงค์ คูซีน แอนด์ บาร์’ร้านอาหารสุดชิค

ลงิค์ คซูนี แอนด์ บาร์ แบรนด์ร้าน
อาหารชื่อดังที่ประสบความส�าเร็จ
อย่างสงูท่ีเกาะสมยุ เปิดตัวสาขาใหม่
ล่าสุดทีก่รงุเทพฯ ในชือ่ “ลิงค์ คซูนี 
แอนด์ บาร์ แบงคอก” น�าเสนอจดุ
นัดพบแห่งใหม่สไตล์คนเมืองบน
ถนนเย็นอากาศ กลางย่านสาทร
 โดยมีเหล่าเซเลบริตี้คนดัง
ตบเท้าเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก 
อาท ิสวุด ีพึง่บญุพระ, มาสริ ิตาม
สกลุ, สรุชิยา หัพนานนท์, วรากร 
พรหมโยธี, ปิลันธน์ ศรีวีระกุล, 
ม.ล.อธิฉัตร ฉัตรชัย, สันติมาน์ 
เทพหสัดนิ ณ อยุธยา, เอกชยั พศิาล
บรรเชิดกลุ, ศภุมาส และ มลิค์ก้ี-จิ
ราภา ลกัษณวศิษิฐ์, เจ บญุนาค, โจ 
เปาอนิทร์, บรุนิทร์ นาคเจรญิ, กติิ
ชยั เตชะงามเลศิ และนนทวิชั ประภา
นนท์ เม่ือเรว็ๆนี้

 เซเลบริตี้หนุ่มไลฟ์สุดชิคอย่าง 
ม.ล.อธิฉัตร ฉัตรชัย เผยว่า 
“ปรกตเิป็นคนชอบแฮงค์เฮ้าท์ และ
ตดิตามร้านอาหารอร่อยๆอยูต่ลอด 
พอทราบว่าร้านลงิค์ คซูนี เปิดใน
ซอยเย็นอากาศ ซึ่งเป็นแหล่งรวม
ร้านอาหารดีๆมากมาย จึงได้มา
ร่วมงาน ได้ลองชิมอาหาร และ
สมัผสับรรยากาศของร้านเลยว่าอกี
ไม่นานลงิค์ คซูนี แอนด์ บาร์ น่า
จะเป็นอกีหนึง่แหล่งแฮงค์เอ้าท์ท่ีถูก
ใจหลายๆคนแน่นอน”
 และ มลิค์กี-้จริาภา ลกัษณวิ
ศษิฐ์ ลกูสาวคนสวยของคุณแม่ศภุ
มาสลกัษณวิศษิฐ์ กล่าวว่า “ชอบ
บรรยากาศที่สุดเลยค่ะ ให้ความ
รู้สึกปลอดโปร่ง น่ังสบาย โดย
เฉพาะตรงบ่อปลาคาร์ฟกลางร้าน
เป็นจุดทีช่อบมาก” 

 มร.แพทรคิ ซลูแิยร์ กรรมการ
ผูจ้ดัการร้านลิงค์ คซีูน แอนด์ บาร์ 
กล่าวว่า ลงิค์ คูซนี แอนด์ บาร์พร้อม
ท่ีจะน�าคุณเดนิทางสู่โลกแห่งอาหาร
อนัน่ารืน่รมย์ ด้วยความร่วมมอืใน
การก่อตัง้ของมติรสหายจากหลาย
ประเทศทีต้่องใช้เวลานานถงึ 27 ปี 
เพื่อเช่ือมโยงโลกตะวันออกและ
ตะวนัตกเข้าด้วยกันผ่านสนุทรภีาพ
แห่งมือ้อาหารอนัน่าประทบัใจ โดย 
ลิงค์ คซูนี แอนด์ บาร์ แบงคอก ตัง้
อยูบ่นท�าเลถนนเยน็อากาศ แหล่ง
รวมร้านอาหารนานาชาตสิดุฮปิใน
ย่านสาทรของกรงุเทพฯ พร้อมมอบ
บรรยากาศที่ผ่อนคลายด้วยการ
ออกแบบทีเ่รยีบง่ายและโปร่งสบาย 
เพ่ือให้ทุกคนสามารถมาสังสรรค์
และพบปะเพื่อนใหม่จากประเทศ
ต่างๆได้อย่างเป็นกันเอง

 ลงิค์ คซูนีแอนด์ บาร์ แบงคอก 
คือการต่อยอดธุรกิจของเราหลัง
จากร้านลิงค์บนเกาะสมุยประสบ
ความส�าเรจ็อย่างสูง โดยคอนเซป็ต์
ของสาขาเกาะสมุยคือร้านอาหาร
ดีไซน์แบบกระท่อมชาวประมงริม
ทะเล ซึง่ได้รบัความนยิมอย่างมาก
ในหมู่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
ส�าหรับสาขากรุงเทพฯ เราออกแบบ
ให้มีดีไซน์ทันสมัยมากขึ้น เพื่อ
ดึงดูดใจชาวกรุงที่มีไลฟ์สไตล์โดด
เด่น และเอาใจลูกค้าท้ังชาวไทย
และชาวต่างชาติที่แสวงหาร้าน
อาหารช้ันเย่ียมยามค�า่คืน โดยทัง้
สองสาขาน�าเสนอชุดเมนูเหมือน
กนั เพราะเป็นรายการอาหารสไตล์ 
อติาเลยีนและเอเชยีน ต้นต�าหรบัที่
เราภาคภมิูใจทีป่ระสบความส�าเรจ็
มาแล้วเป็นอย่างสูง

สิทธา อุปนิกขิต อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะ
นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ น�าคณะนักศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน การ
วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ของรถไฟฟ้าบีทีเอส โดย
มี พัชนียา พุฒมี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ 

วราวรรณ จันทรสมบูรณ์ Country Manager บริษัท มุนดิฟาร์มา (ประเทศไทย) 
จ�ากัด จัดงาน “Mundipharma Cancer Supportive Care” งานประชุมความรู้ทาง
วิชาการเรื่องโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งและการบริหารจัดการยา ที่ โรงแรม 
เรอเนสซองซ์ กรุงเทพฯ 


