
กระแส “อยากเลือกตั้ง” ตอกย�้ำขำลง “คสช.” 
ไม่ได้ “ท�าตามสัญญา” ทั้งจะ “สืบทอดอ�านาจ” 
เหมือน “รถถัง” จอดขวำง “ประตูประชาธิปไตย” 
“รถถัง” จึงอำจถูกขวำนทุบเหมือน “รถกระบะ” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ให้ค�ำตอบ 
ท�ำไมประชำชนอยำกเลือกตั้ง 
“ทิชา ณ นคร” ชี้ควำมปรองดองขณะนี้ 
เพรำะทุกคนก้ำวข้ำมเส้นสีเพื่อไล่ คสช. 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ถำมประมวลจริยธรรม 
เขียนท�ำไมเมื่อบังคับใช้ไม่ได้จริง 
“Pegasus” จับตำคลื่นใต้น�้ำ 2 กลุ่มอ�ำนำจ 
“โสภณ พรโชคชัย” ย�ำใหญ่ “สมคิด White Lie” 
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หลังเปิดรับจดทะเบียนตั้งพรรค
ใหม่สนามการเมอืงคงฝุน่ตลบเพ่ือ
แย่งชิงตัวอดีตส.ส.เข้าสังกัด เป็น 
ที่ทราบกันว่ากติกาใหม่เขียนมา
เอือ้พรรคเลก็ให้ได้เปรยีบเรือ่งการ
คดิค�านวณส.ส.สดัส่วน ซึง่น่าจะได้
ส.ส.ส่วนน้ีมากกว่าพรรคใหญ่ ถ้ามี
เงินส่งผู ้สมัครได้ครบทุกเขตท่ัว
ประเทศยิ่งมีโอกาสได้ส.ส.มาก 
เมื่อพรรคใหญ่ชนะไม่ขาด พรรค

เลก็จงึเป็นตวัแปรส�าคญัท่ีจะเลอืก
ว่าจะเอาใครเป็นนายกรัฐมนตรี 
หากเลอืก “อภสิิทธิ”์ กไ็หลไปรวม
กับประชาธิปัตย์ ถ้าเอาคนของ
พรรคเพือ่ไทยกม็ารวมกบัขัว้นี ้แต่
ถ้าไม่เอาข้างไหนเลยก็ต้องล็อบบี้
ให้พรรคใหญ่พรรคใดพรรคหนึ่ง
สนับสนุนคนท่ีต้องการให้เป็นนา
ยกฯ การเมอืงหลงัเลอืกตัง้จะเป็น
แบบสามก๊ก
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พรรคการเมืองใหม่ที่ห้ามคนไม่
เกี่ยวข้องกับพรรคเข้ามายุ่งเกี่ยว
ชี้น�ากิจการภายในพรรค หากฝ่า 
ฝืนมีโทษถึงยุบพรรค อาจท�าให้
นายสุเทพ ต้องยอมใส่ช่ือไว้ใน
พรรค อาจเป็นเพียงสมาชิกพรรค
ธรรมดา หรอืรบัต�าแหน่งทีป่รกึษา
หัวหน้าพรรค
 การเปิดรับจดทะเบียนพรรค 
การเมืองใหม่ต้ังแต่วันที่ 2 มีนา 
คมนี้เป็นต้นไป นอกจากจะท�าให้ 
มองเห็นภาพการเมืองชัดขึ้นใน
ระดับหนึ่งว่าใครเป็นใครสายไหน
มีแนวทางการเมืองอย่างไร
 นบัตัง้แต่วนัที ่1 เมษายนทีเ่ร่ิม
ให้พรรคการเมืองเก่าท�ากิจกรรม
ด้วยการยืนยันความมีอยู่จริงของ
สมาชิกพรรค ซึ่งคนที่ยังต้องการ
สวมเสื้อพรรคนั้นๆใส่ลงสนาม
การเมืองจะต้องยืนยันความเต็ม 
ใจเป็นสมาชิกพรรค หากไม่ยืน 
ยันถือว่าขาดจากการเป็นสมาชิก
 เป็นระยะเวลาที่น่าลุ ้นว่า
แต่ละพรรคการเมอืงทีม่อียูใ่น
ปัจจุบันจะเหลือสมาชิกอยู ่กี่
มากน้อย โดยเฉพาะพรรคใหญ ่
อย่างพรรคเพื่อไทยและพรรค
ประชาธิปัตย์

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

 ในซีกของพรรคเพ่ือไทยนั้น
เป็นที่ทราบกันดีอยู ่ว ่ามีสมาชิก
พรรคจ�านวนหนึ่งได้ประกาศแยก
ตัวออกมาตั้งพรรคการเมืองใหม่
ในนามพรรคพลังพลเมืองน�าโดย 
นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ โดย 
ชูจุดขายพรรคคือการลดความ 
ขัดแย้ง เพื่อประสานงานกับทุก
ภาคส่วน ลดความเหลือ่มล�า้ความ
เป็นอยู่ของประชาชน 
 เป็นพรรคกลางๆที่พร้อมผสม 
เข้าได้กับทุกฝ่ายที่ได้เป็นแกนน�า
จัดตั้งรัฐบาล ซึ่งแนวทางพรรค
แบบนี้ในอดีตมีเยอะไม่ต้องเป็น
พรรคใหญ่ แค่มารวมกลุม่กนัได้ให ้
ส.ส.จ�านวนหนึง่กไ็ด้เป็นรฐับาลผสม 
ทุกสมัยไม่ว่าขั้วไหนชนะเลือกตั้ง
 จึงน่าสนใจว่าพรรคที่มีแนว 
ทางแบบนี้จะดูดอดีตส.ส.พรรค
เพือ่ไทยและพรรคอืน่ๆ เข้ามาร่วม
ชายคาได้มากน้อยแค่ไหน โดย
เฉพาะในพรรคเพื่อไทยที่จะว่าไป
แล้วก็มีอดีตส.ส.ที่มีแนวทางการ 
เมืองแบบเหยียบเรือสองแคมอยู่
ไม่น้อย
 อีกพรรคที่น่าจับตาคือพรรค
ประชาธิปัตย์ที่จะได้รับผลกระทบ
จากการตั้งพรรคของนายสุเทพ

 เป็นทีรู้่กนัดว่ีาทัง้พรรคประชา 
ธิปัตย์และนายสุเทพต่างมีฐาน
การเมอืงเดยีวกนัคอืภาคใต้ การมี
ตัวเลือกมากกว่าหนึ่งอาจท�าให้
เสียงคนภาคใต้แยกเป็นสองส่วน
 อย่างไรก็ตามแม้เสียงคนภาค
ใต้จะแตกเป็นสองส่วนแต่จะไม ่
ส่งผลกระทบอะไรเลยหากสุด 
ท้ายแล้วพรรคประชาธิปัตย์กับ
พรรคใหม่ของนายสุเทพจับมือ 
กันตั้งรัฐบาล
 อุปสรรคเดียวที่อาจท�าให้ไม่
สามารถจับมือกันได้คือเรื่องตัว
บุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
พรรคประชาธิปัตย์ยืนยันหนุน
นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ หัวหน้า
พรรค ขณะที่นายสุเทพ หากหนุน
นายอภิสิทธิ์คงไม่คิดดึงคนใน 
บ้านเก่าออกมาสร้างบ้านใหม่
 ทั้งนี้ทั้งนั้นผลการเลือกตั้งจะ
เป็นตัวแปรที่ส�าคัญเพราะตาม
กติกาใหม่เขียนมาเอื้อต่อพรรค 
การเมืองขนาดเล็กที่จะได้เปรียบ
เรื่องการคิดค�านวณส.ส.สัดส่วน 
ซึ่งน่าจะได้ส.ส.ส่วนนี้มากกว่า
พรรคใหญ่
 ถ้ามีเงินส่งผู้สมัครได้ครบทุก
เขตทั่วประเทศยิ่งมีโอกาสได้ส.ส. 
มาก เมื่อพรรคใหญ่ชนะไม่ขาด 
พรรคเล็กจึงเป็นตัวแปรส�าคัญท่ี 
จะเลือกว่าจะเอาใครเป็นนายกรัฐ 
มนตร ีหากเลอืกนายอภสิทิธิก์ไ็หล
ไปรวมกับประชาธิปัตย์ ถ้าเอาคน
ของพรรคเพ่ือไทยกม็ารวมกบัข้ัวนี้
 แต่ถ้าไม่เอาข้างไหนเลยกต้็อง
ลอ็บบีใ้ห้พรรคใหญ่พรรคใดพรรค
หนึ่งสนับสนุนคนที่ต ้องการให ้
เป็นนายกฯ
 การเมืองหลังเลือกตั้งจะ
เป็นแบบสามก๊กแน่นอน

หลังจากซุ ่มเงียบฟิตซ้อมกันมา
นานวันที่ 2 มีนาคมที่จะถึงนี้ได้
ฤกษ์ได้เวลาเปิดตัวออกสตาร์ต 
ยิ่งช่ิงชื่อพรรคการเมืองใหม่ โดย
เฉพาะเชื่อที่ใกล้เคียงหรือสอด 
คล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล
ทหารคสช. เช่น ประชารัฐ ไทย
นยิมน่าจะมีคนจ้องจบัจองชือ่เหล่า
นี้ตาเป็นมัน 
 ทั้งนี้เพราะต้องการสื่อให้
มวลชนบางฝ่ายเห็นว่าเป็น
พรรคที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุน
ให้ “ลุงตู่” ได้ต่อวีซ่านั่งเก้าอี้
นายกรฐัมนตรต่ีอหลงัเลือกตัง้
 ใครของจริงของปลอมไม่รู ้  
แต่การคนที่ใช้ชื่อพรรคการเมือง
ท�านองน้ีหวงัตีกนิเสยีงจากมวลชน
ที่สนับสนุนรัฐบาลทหารคสช. แต่
การมีพรรคท�านองนี้มากเกินไป
อาจท�าให้เปิดปัญหาแย่งชงิคะแนน 
เสียงกันเอง
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีพรรค
ที่พรีเซนต์ตัวเองว่าว่าตั้งขึ้นมา 
เพือ่ต่อวซ่ีาให้ “ลงุตู”่ แต่ดเูหมือน
ว่าจะมีเพียงพรรคเดียวที่น่าจับตา
มองในฐานะของจริง
 พรรคทีว่่ายงัไม่รูจ้ะใช้ชือ่พรรค
ว่าอะไร แต่ทีแ่น่ๆ จะม ีนายสเุทพ 
เทอืกสบุรรณ อดตีแกนน�าพรรค
ประชาธิปัตย์ และอดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระ
มหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ (กปปส.) 
เป็นแกนน�าที่ไม่ออกนอกหน้า
 ไม่รับต�าแหน่งหัวหน้าพรรค 
ไม่รับต�าแหน่งเลขาธิการพรรค  
แต่จะด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้มีอิทธ ิ
พลภายในพรรคสามารถก�าหนด
ทิศทางของพรรคได้
 อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมาย

การเมืองสามก๊ก
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การฆ่าตัวตายจึงท�าให้มีผลถึงชื่อเสียงและ 
วงศ์ตระกลู ในทางพทุธศาสนาถอืว่าเป็นกรรม
ที่ไม่เหมาะสมกับชาวพุทธเรา  
 เอาล่ะ ท่านก็ตัดสินใจของท่านไปแล้ว  
ก็ขอให้เราคนไทยน�าเรื่องนี้มาคิดพิจารณา 
ไม่ว่าจะรุ่นน้อง รุ่นลูก รุ่นหลาน ไม่ว่าจะมี
อาชพีอะไร ทหารและต�ารวจอกีจ�านวนมากอย่า
ใช้วิธีเช่นนี้มาแก้ปัญหาชีวิตเลย ขอให้จบชีวิต
ลงด้วยพุทธานุสติ ธรรมานุสติและมรณานุสติ 
เพ่ือจะได้เกิดใหม่ในภพภูมิที่ไม่ผิดที่ในการ
ด�าเนินชีวิต 
 คนไทยมีทางเลือกทางมากมาย จึงควร
เลือกที่จะจบชีวิตตามอายุขัยที่ควรจะเป็น ไม่
ควรปล่อยให้ชีวิตต้องสูญส้ินไปกับการกระท�า
แบบนี้ ตั้งใจที่จะด�ารงชีวิตให้ดีท่ีสุดจนกว่า 
จะหมดลมหายใจของมันเอง  
 ทีส่�าคญัจติทีก่�าลงัจะดบันัน้ ขอให้เป็น
จิตที่ไม่มีความเศร้าหมอง ถ้าจิตเศร้า
หมองขณะดบัจะไม่ได้ไปสู่สุคต ิถ้าไปด้วย
จิตท่ีสงบแน่วแน่กจ็ะพบภพชาตทิีด่ไีด้ ยงั
ไงก็ขอให้คนไทยเลือกการดับของชีวิต
และสิ้นลมหายใจแบบธรรมชาติ อย่าผิด
ธรรมชาติแบบนี้เลย
	 เจริญพร

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

In Brief : ย่อความ

อย่าผิดธรรมชาติ

ทรรศนะ

จิตที่ก�าลังจะดับนั้น ขอให้เป็นจิตที่
ไม่มีความเศร้าหมอง ถ้าจิตเศร้า
หมองขณะดับจะไม่ได้ไปสู่สุคติ ถ้า
ไปด้วยจิตที่สงบแนวแน่ก็จะพบภพ
ชาติที่ดีได้

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ทุกคนคงตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่ พล.ต.อ. 
สล้าง บุนนาค อดีตรองอธิบดีกรมต�ารวจ 
ซึ่งเป็นนายต�ารวจใหญ่ที่มีผลงานโดดเด่น 
มากมาย สมัยพล.ต.อ.ชลอ เกิดเทศ จน 
กระทั่งได้ฉายา “เสือใต้” โดยเฉพาะคดีดังๆ
หลายคดีท่ีห�้าหั่นกับผู ้อิทธิพลและคนร้าย  
แต่ตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดตึกใน
ห้างสรรพสินค้า  
 บรรดาลูกๆก็ไม่ติดใจ เพราะรู้ว่า พ่อมี
อาการซึมเศร้า ทั้งยังฝากข้อความเร่ืองการ
พัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟ ซึ่งไม่เห็นด้วยกับ
บางใย  ทัง้ขนาดของรางรถไฟและการเชือ่มโยง
โครงการ ใครท�าอะไร ถูกหรือไม่อย่างไรก็เป็น
อีกเรื่อง
 พล.ต.อ.สล้างไม่ใช่แค่มผีลงานโดดเด่นมาก
เท่านั้น ที่ส�าคัญยังเป็นคนที่เกลียดการทุจริต
คอร์รัปชัน ท�าให้การตัดสินใจด้วยการฆ่าตัว
ตายแบบนี้ยิ่งน่าเสียใจ เพราะในทางศาสนา
ถือว่ามีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์และพบพุทธ
ศาสนาแล้ว จึงไม่สมควรจะมาฆ่าตัวตาย เป็น
เรื่องที่ศาสนาไม่สนับสนุน
 เพราะชีวิตคนเรากว่าจะเติบโตเป็นผู้เป็น 
คน ต้องล�าบากทั้งพ่อแม่ในการเลี้ยงดู ตัวเอง
ก็ต้องศึกษาเล่าเรียนจนได้เป็นใหญ่เป็นโต  

คนรุ่นใหม่
 
การเมืองที่ดูร ้อนแรงขณะนี้น่าจะ
เป็นการออกมาเคลื่อนไหวของนิสิต
นักศึกษาและภาคประชาชนท่ีถือ 
ว่าเป็น “คนรุ่นใหม่” ซึ่งมีจุดยืน
ชัดเจนคือการต่อสู ้เพื่อประชาธิป 
ไตย “ไม่เอาเผด็จการ” 
 ช่วงกว่า 3 ปีที่ผ่านมาบทบาท 
ของนักการเมืองหลักถือว่าน้อยมาก 
เพราะอ�านาจรัฏฐาธิปัตย์ที่มีค�าสั่ง
ชดัเจนว่าห้ามเคลือ่นไหวท�ากจิกรรม
ใดๆแล้ว นักการเมืองที่แสดงความ
คิดเห็นก็จะถูก เรียกไป “ปรับ
ทศันคต”ิ หรอืแสดงตวัเป็นปรปักษ์
ก็จะถูกตั้งข้อหาต่างๆ
 ขณะที่แกนน�าหลักท่ีถูกมองว่า
เป็นฝ่ายตรงข้าม “คณะรัฐประ 
หาร” ก็ถูกติดตาม ข่มขู่และจับกุม
จนแทบกระดิกตัวไม่ได้ หรือไม่ก็ 
ต้องหนีไปต่างประเทศ
 แม้การต่อสู้ของ “คนรุ่นใหม่”  
จะไม่มีการจัดต้ังและรวมกลุ ่มกัน
ชัดเจน แต่อย่างน้อยก็ท�าให้สังคม
เกิดความรู้สึกร่วมในหลายๆ เรื่อง 
โดยเฉพาะการไม่ท�าตาม “โรดแมพ็” 
ที่สัญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้าง
ความปรองดองหรือการเลือกตั้ง
  การเคลื่อนไหวของ “คนรุ ่น
ใหม่” แม้ไม่เหมือนยุค 14 ตุลา 
แต ่ก็มีพลั งความคิดที่น ่ าสนใจ  
อย่างที่ “หมอเลี้ยบ” นพ.สุรพงษ์ 
สืบวงศ์ลี ให้ข ้อคิดว ่า หากคน 
หนุ่มสาวจะตั้ง “พรรคการเมือง” 
ของตนขึ้นมาเพื่ อขับ เคลื่ อนสั ง 
คมไปสู่อนาคตที่ใฝ่ฝัน
 ไม่ใช่ปล่อยให้ “พวกหน้า
เดมิๆ” หรอื “แก่กระโหลกกะลา”  
ย�่ายีประชาชนซ�้าแล้วซ�้าเล่า!
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เศรษฐกิจ

Krungsri iFINสนิเชือ่ผ่านดจิทัิล

นายพงษ์อนนัต์ ธณตัไิตร ประธาน
คณะเจ้าหน้าทีด้่านธุรกจิลูกค้าราย
ย่อยและเครอืข่ายการขาย ธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า สนิเชือ่ส่วนบคุคล Krungsri 
iFIN ท่ีลกูค้าจะได้สมัผัสในรปูแบบ 
end-to-end digital process 
อย่างแท้จริง ต้ังแต่การสมัคร ส่ง
เอกสาร เช็กสถานะการสมัคร รับ
โอนเงินสินเชื่อ รวมถึงการบริหาร

จัดการทุกธุรกรรม ตรวจสอบ
รายการเดินบัญชีบน e-State 
ment รวมถึงถอน โอน จ่าย ผ่าน
แอปพลิเคชัน KMA ที่ง่ายสะดวก
ทุกที่ทุกเวลา  
 Krungsri iFIN ตอกย�้ากล 
ยุทธ์ที่เน้นนวัตกรรมและบริการ
ให้ลูกค้าใช้กรุงศรีเป็นธนาคาร
หลัก โดย Krungsri iFIN น�า
บรกิาร NCB e-Consent หรอืการ

กรุงศรีอยุธยาเปิด Krungsri iFIN สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลครบ
วงจรที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในทุกขั้นตอน พร้อมอัตรา
ดอกเบี้ยต�่า 3% ตั้งเป้าสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านดิจิทัล 1,000 ล้าน
บาทภายในสิ้นปีนี้

สัมมนา	 :	 	บลจ.ทิสโก้ จัดงานสัมมนา “India Insight คว้าโอกาสการลงทุน เพื่อ 
การเติบโตอย่างยั่งยืน” โดยมี มร.Vipul Mehta  Head of Investment, Asia  
Pacific ex Japan Equity Fund Manager- Nomura India Equity Fund, Nomura 
Asset Managment Singapore ร่วมให้ข้อมูล

สทิธพิเิศษ	: สมบตั ิพนัศริพิฒัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทรปิเปิลท ีบรอดแบนด์ 
จ�ากัด (มหาชน) และ ปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมโน ฟิล์ม  
จ�ากัด ปิดคิกออฟแคมเปญ “Bundle” สิทธิพิเศษที่มอบให้กับลูกค้า 3BB กับบริการ
ดูหนังออนไลน์บน Monomaxxx ในราคาพิเศษเพียง 100 บาท/เดือน 

น.ส.ปานชนก จติชนิะกลุ ผูจ้ดัการ
ทั่วไปแห่งสยามเจมส์ เฮอริเทจ 
เปิดเผยว่า ปี 2561ภายใต้แนว 
คิดอัญมณีไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงยาก 
ได้ต้ังเป้าเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่น
ใหม่ให้สนใจอัญมณี นอกจากจะ
เป็นพิพิธภัณฑ์อัญมณีไทยที่น�า
เสนอผ่านสื่อผสมที่ทันสมัยแล้ว 
ยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
อญัมณไีทยทีจ่ะสบืสานมรดกฝีมอื
ช่างไทยสู่คนรุ่นใหม่ด้วย โดยปีนี้
เน้นการประชาสมัพนัธ์ให้เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา นักท่องเท่ียว 
มีโอกาสมาเห็นความสวยงามของ
อญัมณหีายากในรปูแบบต่างๆ ซ่ึง

Meet&Greetพพิธิภณัฑ์อญัมณไีทย

ให้ความยินยอมในการเปิดเผย 
ข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอิน 
เทอร์เน็ตมาใช้จริง เพื่อให้ลูกค้า
สะดวกและคล่องตัวในการใช้บริ 
การ ได้รับสินเช่ือภายในเวลา  1-3 
วันหลังจากธนาคารได้รับเอกสาร

มีเรื่องราวท่ีน ่าสนใจมากมาย 
ทั้งด้านประวัติศาสตร์และฝีมือ 
ช่างไทย  
  ในโอกาสที่สยามเจมส์ เฮอริ
เทจเปิดให้บริการมากว่า 1 ปี  
จึงจัดงาน Meet& Greet มินิ
คอนเสิร์ต หน้ากากมงกุฎเพชร 

THE MASK SINGER MEET 
FANS AT SIAMGEMS HERI 
TAGE โดยผู้โชคดี 100 คนได้ 
ร ่วมชมมินิคอนเสิร ์ตหน้ากาก
มงกุฎเพชรอย่างใกล้ชิดและร่วม
ท่องเทีย่วไปในดนิแดนแห่งอญัมณี 
ของสยามเจมส์ เฮอริเทจ พิพิธ 

ครบ และในอนาคตอันใกล้ยังมี
แผนน�าเทคโนโลยีดิจิทัลต่อยอด
ผลติภณัฑ์ ทัง้การพสิจูน์และยนืยนั
ตัวตนทางดิจิทัล(Digital ID) ซึ่งจะ
เริ่มใช้ไตรมาส 3 การใช้ Social 
Connect, Robotic Process, AI 
และ Big Data ในการพิจาณาสิน
เชื่อเพื่อความถูกต้องแม่นย�าและ
ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 ทั้งนี้ กรุงศรีตั้งเป้าหมายสิน
เชื่อส่วนบุคคลผ่านดิจิทัลจ�านวน 
1,000 ล้านบาทภายในสิน้ปี 2561 
เพิ่มขึ้น 125% จากปีก่อน ลูกค้าที่
สนใจดูได้ที่ www.krungsri.com  
หรอืสอบถามสาขาธนาคารท่ัวประเทศ

ภัณฑ์อัญมณีไทย สัมผัสงานศิลป ์
ที่สร้างสรรค์โดยภูมิปัญญาบรรพ 
บุรุษไทยที่ท�าให้ทั่วโลกยอมรับ 
 ทั้งมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเครื่อง
ประดับจี้ทับทิมแท้ 1 รางวัล โดย
พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข ้าชมตั้งแต่ 
12.00-17.00 น. (รอบสุดท้าย 
16.00 น.) ค่าเข้าชมคนไทย  200 
บาท เด็กสูง  90-135 ซม.ราคา 
100 บาท ผู้ใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไป
และเด็กสูงไม่เกิน 90 ซม.ไม่ 
เสียค่าใช้จ่าย ส�าหรับสถาบันการ
ศึกษาที่สนใจจัดกลุ่มทัศนศึกษา
เพื่ อ เข ้ าชมฟรี โดยท�าหนั งสือ 
แจ ้งความประสงค ์ล ่วงหน ้าที่ 
Facebook :  S IAMGEMS 
HERITAGE 
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ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

UNให้หยดุยงิในซเีรยีทนัที 
โต้ท�าลายหลักฐาน 
ฮิวแมน ไรท ์  วอทช ์  ซึ่ งมี
ส�านกังานในนครนวิยอร์คระบวุ่า  
ได้วิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาว 
เทียมพบว่า รัฐบาลเมียนมาได้
ไถปรับพื้นที่ในหมู่บ้านชาวโร
ฮงิญาอย่างน้อย 55 แห่ง  ท�าให้
หลกัฐานการฆ่าล้างเผ่าพันธุถ์กู
ท�าลายได้  แต่นายออง ตนุ เทต 
ประธานยูอีเอชอาร์ดี กล่าวว่า 
หมู ่บ ้านถูกปรับพื้นที่  เ พ่ือ
เตรียมการกลับมาตั้งถิ่นฐาน
ใหม่ชองชาวโรฮงิญาทีอ่พยพไป
บังกลาเทศ โดยจะให้ชาวโร
ฮิงญาอยู่ในบริเวณใกล้กับบ้าน
เดิมของตนเองมากที่สุด 

แต่งงานก�ามะลอฮิต 
ธรุกจิจ้างเจ้าบ่าวเจ้าสาวและญาติ
ก�าลังได้รับความนิยมในเวียด 
นามที่มีธรรมเนียมเคร่งครัด 
เกีย่วกับการแต่งงาน  โดยสตรวียั 
27 ปีคนหนึง่เปิดเผยว่าตัง้ครรภ์ 
ได้ 3 เดือนจึงจ้างชายคนหนึ่ง
ที่มีภรรยาแล้วมาเป็นเจ้าบ่าว
แต่งงานปลอมๆ ค่าจ้าง 1,500 
ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อโกหกบิดา
มารดาว่าใช้ชีวิตร่วมกันแล้วไป
ไม่รอด จึงต้องหย่าร้าง  เพื่อไม่
ให้ครอบครวัเสยีหน้าว่าลกูสาว
ตัง้ครรภ์โดยไม่มพ่ีอ ขณะทีช่าย 
คนหนึง่มปัีญหาบ้านไม่ยอมรบั
แฟนสาวเพราะยากจน ทัง้คู่จงึ 
จัดงานแต่งทีบ้่านฝ่ายหญิงโดยจ้าง
คนมาเป็นญาตแิละแขกฝ่ายชาย  

“ผ้าพันคอ”ยาวที่สุด 
กินเนสส์บุ๊กได้บันทึกผ้าพันคอ
ลายตารางหมากรุกที่เป็นสัญ 
ลักษณ์ชาวกัมพูชายาวที่สุดใน
โลก  1,000  เมตร ซึง่จดัท�าโดย
อาสาสมัครที่ เช่ียวชาญการ 
ท�าผ้าพันคอตั้งแต่วันที่ 14 กุม 
ภาพันธ์  จุดมุ่งหมายการท�าผ้า
พนัคอยาวทีส่ดุในโลก เพ่ือกระ 
ตุน้การท�าผ้าพนัคอแบบโบราณ 
ทีเ่ป็นวฒันธรรมส�าคญัของชาว
เขมรและให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมการท�าสถิติโลกครั้งนี้

นายอนัโตนโิอ กเูตอร์เรส เลขา 
ธิการสหประชาชาติออกแถลง 
การณ์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายใน
ซีเรียบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิง
เป็นเวลา 30 วันตามการเรียก
ร้องของบรรดาชาติมหาอ�านาจ
เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
 นายกูเตอร์เรส กล่าวต่อที่
ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติท่ีนครเจนีวา 
ว่า หน่วยงานบรรเทาทุกข์ของสห 
ประชาชาติพร้อมให้การช่วยเหลือ
ประชาชนรวมทั้งผู้บาดเจ็บในเขต
กูตาตะวันออก ซึ่งมีประชาชนราว 
400,000 คนถูกปิดล้อม ด้านนาย
เซอิด ราอัด อัล-ฮุสเซน ข้าหลวง
ใหญ ่ด ้านสิทธิมนุษยชนแห ่ง
สหประชาชาติกล่าวว่า การโจมตี
ทางอากาศในเขตกูตาตะวันออก
ยังคงด�าเนินต่อไป 
 รายงานของกลุ่มสังเกตการณ์
เพื่อสิทธิมนุษชนซีเรียระบุว่า การ
โจมตีทางอากาศในเขตกูตาตะวัน
ออกโดยกองก�าลังรัฐบาลซีเรีย 
ในวันนี้ มีพลเรือนเสียชีวิตอย่าง
น้อย 10 คน ในจ�านวนนี้ 9 คน
เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
  จากเหตุการณ์ความรุนแรงดัง
กล่าว ส่งให้คณะมนตรคีวามมัน่คง
แห่งสหประชาชาต ิลงมตอิย่างเป็น
เอกฉันฑ์ให้หยุดยิงในซีเรียเป็น
เวลา 30 วนัโดยไม่มีการรัง้รอ เพือ่
เปิดทางให้ความช่วยเหลือได้เข้า

ประธานาธิบดีมุน แจอิน ของ
เกาหลใีต้ขอให้สหรฐัลดเกณฑ์การ
เปิดเจรจากับเกาหลีเหนือ (โสม
แดง) ส่วนเกาหลเีหนอืกต้็องแสดง
ให้เห็นว่าตั้งใจปลดนิวเคลียร์จริง
 ประธานาธิบดมุีน กล่าวระหว่าง
พบสนทนาในวันนี้กับนางหลิว  
เหยียนตง รองนายกรัฐมนตรีจีน 
ที่เป็นตัวแทนจีนในพิธีปิดโอลิม 
ปิกฤดูหนาวพย็องชังว่า สหรัฐควร 
ลดเกณฑ์เงื่อนไขการเจรจากับ

เปิดช่องเจรจา‘สหรัฐ-โสมแดง’  

เกาหลีเหนือควรเปิดเจรจากับ
สหรัฐโดยเร็วที่สุด นายคิมตอบ
กลบัว่าเกาหลเีหนอืยินดีอย่างยิง่ท่ี
จะเปิดการเจรจา แต่ท�าเนียบขาว
บอกปัดว่า จะไม่เปิดการเจรจา
จนกว่าเกาหลีเหนือจะเริ่มปลด
นิวเคลียร์ และต้องเพิ่มการกดดัน
เกาหลีเหนือในเรื่องนี้ให้มากที่สุด 

เกาหลีเหนือ ขณะที่เกาหลีเหนือก็
ต้องแสดงให้เห็นว่าตั้งใจที่จะปลด
นิวเคลียร์ ทั้งสองประเทศควรนั่ง
ลงเจรจากันโดยเร็วที่ สุดเท ่าที ่
เป็นไปได้ ขอให้จีนช่วยท�าให้สิ่ง 
นี้เป็นจริง 
 ผู ้น�าเกาหลีใต ้ได ้เรียกร ้อง
ลักษณะเดียวกันระหว ่ า งพบ
สนทนากับนายคิม ยองชอล 
หัวหน้าส�านักงานข่าวกรองแห่ง
ชาติเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ว ่า 

ถึงชาวซีเรียจ�านวนมากที่ติดอยู ่
กลางวงล้อมของการสู้รบที่ยืดเยื้อ
มานานถึง 7 ปี 
 ด้านนายพอล โดโนโฮ โฆษก
คณะกรรมการเพื่อการกู ้ภัยระ 
หว่างประเทศ หรือ ไออาร์ซี ระบุ
ว ่า ตอนนี้ยังคงเร็วเกินไปที่จะ
ประเมินว่าสถานการณ์ในซีเรียจะ
ดีขึ้นหรือไม่ เนื่องจากยังมีการ 
ทิ้งระเบิดและยิงปืนใหญ่ถล่มกัน
อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ปฏิบัติการ 
ช่วยเหลือพลเรือนชาวซีเรีย รวม 
ทั้งเด็ก เป็นไปด้วยความยากล�า 
บาก โดยเฉพาะทีเ่ขตกตูา ซึง่ก�าลงั
ถูกโจมตีอย่างหนัก 
 ขณะที่สมเด็จพระสันตะปะ
ปาฟรานซิส ประมุขคริสตจักร
โรมันคาทอลิก ทรงประณามเหตุ
รุนแรงที่ไร้มนุษยธรรมในซีเรีย 

พร้อมทั้งทรงเรียกร้องให้ยุติความ
ขัดแย้งในซีเรียในทันที
 กลุ ่มสังเกตการณ์เพื่อสิทธิ
มนุษยชนซีเรียเปิดเผยวันนี้ว ่า  
การโจมตีทางอากาศต่อฐานท่ีมั่น
แห่งสุดท้ายของนักรบกลุ ่มรัฐ
อิสลามหรือไอเอสในภาคตะวัน
ออกของซีเรียสังหารพลเรือนไป
อย่างน้อย 25 คน ในจ�านวนนีเ้ป็น
เด็ก 7 คน
 รายงานระบุว่า การโจมตีทาง
อากาศมีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ท่ีผ่าน
มาตามเวลาท้องถิ่นบริเวณหมู่บ้า
นอัล-ชาฟาห์ทางตอนเหนือของ
เมืองอัลบู คามาลใกล้พรมแดน
ติดต่อกับอิรัก โดยเป็นฝีมือของ 
กองก�าลังพันธมิตรน�าโดยสหรัฐ  
ท�าให ้มีพลเรือนเสียชีวิตไปถึง  
25 คน 



LONDRI-P-120218

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 4778 (1303) วันอังคารที่ 28 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
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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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4778 (1303) วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หลายอัตรา

หลายอัตรา

Neptune-P-130218

1. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด  
    คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี   • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป   • รักงานขาย และงานบริการ   • มีบุคคลค�้าประกัน  ซื่อสัตย์ 
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ขยัน และอดทน    • ประจ�าส�านักงานระยอง และกรุงเทพฯ 
  • มีมอเตอร์ไซค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ   • รายได้ดี

2. พนักงานขับรถร่วมขายสินค้า  
     คุณสมบัติ  
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี   • สามารถขับรถและมีรถกระบะตอนเดียว หลังคาทึบสูง 1.80 เมตรขึ้นไป เป็นของตนเอง
  • มีรถมาร่วมจะมีรายได้พิเศษ   • มีบุคคลค�้าประกัน   • งานประจ�า รายได้ไม่ต�่ากว่า  33,000  บาท
  • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี (ประจ�าส�านักงานบางพลี) 
  • รู้เส้นทางในระยอง เป็นอย่างดี (ประจ�าส�านักงานระยอง และภาคตะวันออก)

122/999 หมู่ 6 ซ.จตุรมิตร ถ.เทพารักษ์ กม.12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-3123232, 038-915100

ผลิตน�้ำดื่มบริสุทธิ์จำกธรรมชำติ  ซึ่งผ่ำนกรรมวิธีกำรฆ่ำเชื้อด้วยแสงอุลตร้ำไวโอเลต และผ่ำนโอโซน
ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมำตรฐำนจำก มอก., GMP, HACCP  มีควำมประสงค์จะรับพนักงำนในต�ำแหน่งดังต่อไปนี้

สนใจติดต่อ คุณวนิดา   โทร. 086-340-0490,  086-340-0491 หรือ 02-312-3232  
  ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.  ในวันจันทร์–ศุกร์  
  หรือสาขาที่ระยอง  ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 038-915-100

บริษัท เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด

Culture Klame 2080218=4*6.5

โทร.02-860-8611-3โทร.02-860-8611-3

บจก.คัลเจอร์เคมกรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
มีความต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

รับสมัครงานด่วน

สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม คา่ลว่งเวลา เบีย้ขยนั โบนสัประจำาป ีทอ่งเทีย่ว
             ที่อยู่ 182/8 ซ.กรุงธนบุรี 6 ถ.กรุงธนบุรี บางลำาภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (วท.บ.)
	 •	เพศหญิง	อายุ	22	ปีขึ้นไป	

พนักงานขับรถส่งของ 2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

พนักงานขับรถ Sales  2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แม่บ้านประจำาสำานักงาน (สาทร)
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แมบ่า้นประจำาสำานกังาน (รามอนิทรา) 
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ
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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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สังคม

สารสกัดเครื่องส�าอางบราซิล-ไทย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ร่วมกับ บริษัท ควอลิตี้พลัสเอสเท 
ติคอินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด จัด
กจิกรรมสมัมนาภายใต้หวัข้อ Thai- 
Brazilian Active Ingredient for 
Globa l Cosmet ics Market  
“ไขความลับสารสกัดบราซิล-ไทย 
เจาะตลาดเครื่องส�าอางโลก”
 ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รัก 
ษาการแทนรองอธิการบดีฝ ่าย
บริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ กล่าวว่ากิจกรรมสัมมนาใน
ครั้งน้ีเป็นการร่วมมือกันระหว่าง 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
บริษัท ควอลิตี้พลัสเอสเทติคอิน
เตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (ประเทศ 
ไทย) บรษิทั ไอทโีอโปรวติามนิ จ�ากัด  
(ประเทศญี่ปุ่น) บริษัท ไบโอไดเวอ 
ไซต์ จ�ากัด (ประเทศบราซิล) 
 โดยการสัมมนามีหัวข้อดังต่อ 
ไปนี้ “ตลาดเครื่องส�าอางบราซิล 

ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาห 
กรรมเกษตร, วุฒิพงษ์ ผาณิต 
เศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ควอลิตี้พลัสเอสเทติคอินเตอร์เน 
ชั่นแนล จ�ากัด, Mr.RenanQuenca 
Co-founder ,  B Iod ive rs i té  
Mr.Yoshiki Yamaguchi Division 
Manager Material & International 
Division, ITOProvitamin Co., Ltd.
 ทัง้นีก้ารจดักิจกรรมมเีป้าหมาย
เพื่อผลักดันสารสกัดไทยสู ่ตลาด
เครื่องส�าอางโลกและน�าเข ้าสาร 
สกัดชนดิใหม่ๆทีม่คีวามหลากหลาย
ในการแสดงผลลัพธ์ที่ยังไม่มีใน
ประเทศไทย

โอกาสเครื่องส�าอางไทยในต่างประ 
เทศ ” บรรยายโดย Mr.RenanQuenca 
Co-founder, BIodiversité “เทค 
โนโลยีสารสกัดจากประเทศบราซิล 
(Sleep with Makeup)” บรรยาย 
โดย Ms.Joyce QuencaCo-founder 
and Research and Development 
Director, Biodiversité “เทคโนโลยี
การกักเก็บสารสกัดจากธรรมชาติ 
ในระดับนาโน” บรรยายโดย  
ดร.สุพนิดา วินิจฉัย นักวิจัยสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการ 
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
“เทคโนโลยีสารสกัดเม็ดสีชีวภาพ 
ส�าหรับเครื่องส�าอาง” บรรยายโดย 

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และ 
ประภัสสร รักถาวร นักวิจัยสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการ
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
“รับมอืการเปลีย่นแปลงธุรกิจความ
งามด้วยแนวคิดดจิทิลั” บรรยายโดย 
วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการ
ผู ้จัดการ บริษัทควอลิตี้พลัสเอส 
เทติคอินเตอร์เนชั่นแนล
 ในช ่วงท ้ายของงานจัดให ้มี
กิจกรรมเสวนาถามตอบในหัวข้อ
เสวนา “งานวิจัยสารสกัดไทยก้าว 
สู ่ตลาดเคร่ืองส�าอางโลก” โดย 
ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อ�า 
นวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนา

กฤษณะ แก้วธ�ารงค์ ผูอ้�านวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ททท., สวิุชชา สุดใจ 
และ ปรัชญ์ ปักปิ่นเพชร แถลงข่าวจัดงาน Bangkok Street Food-The Legendary 
Collection เทศกาลอาหารริมทางกลางกรุง คร้ังที่ 1 โดยมี จิราพร ศรีสอ้าน,  
ธัญรักษ์ ณ วังขนาย ร่วมงาน 

ดร.สมชยั สจัจพงษ์ ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานในพธิเีปิดกจิกรรมป่ันจักรยาน 
“โครงการปั่นทั่วไทย ลดการใช้พลังงาน” เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมอนุรักษ์
พลังงานโดยการใช้จักรยานเป็นพาหนะ ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ท่ีสวนน�้า 
โคราช วอเตอร์แลนด์ (สนามกีฬา 80 พรรษา)

ธีรยุทธ ลิมปกาญจน์เวช  ผจก.ผูจัดการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร บจก.ซีพีแรม  
ร่วมเฉลมิฉลองตรษุจนีรบัปีจอทอง 2018 ในงาน “JADE DRAGON CELEBRATES 
CHINESE NEW YEAR 2018 IN BANGKOK” บริเวณลานด้านหน้าอาคาร  
ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 

ชลธี ยังตรง รองผู้ว่าฯนนทบุรี และ ชรินทร์ ทองสุข นายอ�าเภอเมืองนนทบุรี   
เปิดงาน THE MALL SHOPPING CENTER VALENTINE’S DAY รักนี้เล่นใหญ่ 
กิจกรรมไฮไลท์จดทะเบียนสมรสยักษ์ โดยมี ดวงตา พงษ์วิไลย์ ผจก.ใหญ่การ 
ตลาด เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ต้อนรับ 


