
“ทั่นผู้น�ำ” สัญญาเลือกตั้งกุมภาฯ 62 
ก๊วนต่างๆดีเดย์ตั้งพรรคหนุน “ทั่นผู้น�ำ” 
จับตาว่า “ทั่นผู้น�ำ” จะเลิกอุ๊บอิ๊บหรือไม่ 
เพราะ “ค�ำพูดคือนำย” ไม่ใช่พูดเรื่อยเปื่อย  
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ชี้คนไทยไม่แพ้ชาติใด 
หากรัฐส่งเสริมนโยบายและงบประมาณถูกจุด 
“เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศำล” เตือนพลังประชาชน 
หากปี 2562 ไม่มีการเลือกตั้งตามสัญญา 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแสสรรหา กกต.ใหม่ 
“Pegasus” มองการเมืองเมื่อความจริงปรากฏ 
อ�านาจจะกลับคืนสู่ประชาชน 

ยุติธรรมอ�ำพรำง?
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“อลัตร้ำเซฟวิง่ส์”
ดอกเบีย้ 1.5%

เศรษฐกิจ 4
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SC เปิดจอง
“CENTRIC รชัโยธนิ”

นวิบลดั-เกรยีน

เศรษฐกิจ 4

กำรท�ำพรรคกำรเมอืงให้ประสบ
ควำมส�ำเร็จมีที่น่ังส.ส.ในสภำ 
แม้กติกำใหม่จะเอื้อเรื่องวิธีค�ำ
นวณส.ส.บัญชีรำยชื่อแต่ไม่ใช่
เรือ่งง่ำย เพรำะระบบเลอืกตัง้โดย 
ใช้บัตรใบเดียว หำกอยำกได้คะ 
แนนเสียงก็ต้องส่งผู้สมัคร ส.ส. 
เขตให้มำกที่สุด ยิ่งส่งผู้สมัคร 
ส.ส.เขตมำกก็ยิ่งต้องใช้เงินมำก  
ถ้ำไม่มีหัวคะแนนคอยช่วยก็ปิด
ประตูจะได้ส.ส.บัญชีรำยชื่อไป
ได้เลย ไม่เว้นแม้แต่พรรคใหม่

กระแสแรงอย่ำง “นวิบลดั” ของ 
“ปิยะบุตร-ธนำธร” ที่ต้องกำร
แม้จะมีเสียงตอบรับคนรุ่นใหม่ 
แต่อำจเข้ำข่ำยเสียงดไีม่มคีะแนน 
ทั้งกลุ่มกำรเมอืงฝ่ำยตรงข้ำมยงั
จ้องจะปล่อยข้อมลูท�ำลำยควำม
ชอบธรรมอย่ำงต่อเนือ่ง อนำคต 
“นวิบลดั” ยังลูกผีลูกคน ไม่รู้ว่ำ
จะแจ้งเกิดได้หรอืไม่ ยิง่พรรค 
“เกรยีน” ของ “บก.ลำยจดุ” อำจ
ได้แค่ท�ำเกรียนสร้ำงกระแส 
โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ทุกเขตต้องได้ไม่น้อยกว่า 5,000 คะแนน

 น่าจะเป็นเรื่องยากสำาหรับพรรคเกิดใหม่

ที่ไม่มีนักการเมืองไม่มีหัวคะแนนหนุนหลัง
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มาใช้สิทธิเลือกตั้งร ้อยละ 70  
ก็เท่ากับมีคะแนนเสียงให้พรรค 
การเมืองแย่งชิงกันประมาณ 35 
ล้านเสียง
 เมื่อกฎหมายก�าหนดให้ทั้ง
สภามีส.ส.ได้ 500 คน เม่ือเอา
จ�านวนคนออกมาใช้สิทธิหาร 
กับจ�านวน ส.ส. การที่พรรคการ 
เมอืงจะได้ส.ส. 1 คน ต้องมคีนกา
บัตรให้ไม่น้อยกว่า 70,000 เสียง
 ในส่วนของพรรคการเมือง
ใหญ่ หากได้ ส.ส.เขต 200 คน 
แต่เมื่อรวมคะแนนทั้งประเทศ
แล้วได้แค่ 14 ล้านเสียง ก็จะ 
ไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มแม ้
แต่คนเดียว 
 การจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อคะ 
แนนที่เกิน 14 ล้าน ทุก 70,000 
คน จงึจะได้ ส.ส.บญัชรีายชือ่เพิม่

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ขึ้น 1 คน  ถ้ารวมทั้งประเทศ ได้ 
16.1 ล้านเสยีง ทีเ่กนิมา 2.1 ล้าน 
คือ ส.ส.บัญชีรายชื่ออีก 30 คน 
 พรรคการเมอืงขนาดเลก็หรอื
พรรคใหม่ที่ไม่หวังชนะเลือกตั้ง
ในระบบเขต หวังแต่ส.ส.บัญชี 
รายชื่อก็ต ้องส ่งผู ้ เลือกตั้ งใน 
ระบบเขตให้มากที่สุด เพราะ
กติกาใหม่ให้ใช้บัตรเลือกตั้งใบ
เดียว ถ้าไม่ส่งผู้สมัครก็ไม่มีคะ 
แนนในเขตเลือกตั้งนั้น
 ถ้าอยากได้ส่วนแบ่งส.ส.บัญชี
รายชื่อก็ต้องส่งผู้สมัครส.ส.เขต 
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ หาก
อยากได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 25  
คน เพื่อสามารถเสนอชื่อนายก
รัฐมนตรีจากบัญชีของตัวเอง 
เข้าแข่งขันได้ ก็ต้องได้คะแนน
รวมจากผู ้สมัครทั้งประเทศไม่

น้อยกว่า 1.75 ล้านคะแนน ซึ่ง 
ไม่ง่าย
 การจะได้ 1.75 ล้านเสียง
เท่ากับว่าทุกเขตต้องได้ไม่น้อย
กว่า 5,000 คะแนน น่าจะเป็น
เรื่องยากส�าหรับพรรคเกิดใหม่ 
ที่ไม่มีนักการเมือง ไม่มีระบบหัว
คะแนนหนุนหลัง
 ไม่เว้นแม้แต่พรรคใหม่กระ 
แสแรงอย่าง “นิวบลัด” ของนาย
ปิยะบุตร แสงกนกกุล นักกฎ 
หมายคณะนิติราษฎร์ กับ นาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นักธุรกิจ
หนุ่มไฟแรง ท่ีต้องการสร้างทาง
เลอืกใหม่ สร้างการเมอืงแบบใหม่ 
 แม้เจ้าของพรรคจะมีทุนหนา 
แต่กฎหมายใหม่ก็ไม่เปิดช่องให้
เจ้าของพรรคทุ่มทุนสร้างพรรค
เหมือนในอดีต
 แม้จะมเีสยีงต้อนรบัในแวดวง
คนรุ ่นใหม่ แต่พอถึงเวลาอาจ 
เข้าข่ายเสียงดีไม่มีคะแนน นี่ 
ยังไม่นับรวมการจ้องรับน้องจาก
กลุ ่มการเมืองฝ ่ายตรงข ้ามที่ 
ตั้งการ์ดสูงทะยอยปล่อยข้อมูล
ด ้านลบมาท�าลายความชอบ
ธรรมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่
ประกาศว่าจะตั้งพรรค
 อนำคตของ “นิวบลัด” ยัง
ลูกผีลูกคนไม่รู้ว่ำจะแจ้งเกิด
ได้หรือไม่ คงไม่ต้องพูดถึง
พรรค “เกรียน” ของ บก.ลำย
จุด นำยสมบัติ บุญงำมอนงค์ 
ทีดีไม่ดีได้แค่ท�ำเกรียนสร้ำง
กระแส ไม่แม้แต่จะสำมำรถ
ปฏิสนธิให ้ เป ็นพรรคกำร 
เมืองที่สมบูรณ์ถูกต้องตำม
กฎหมำยได้ด้วยซ�้ำ

การแห่จดทะเบียนจัดตั้งพรรค 
การเมืองอย่างคึกคัก มีพรรค 
การเมืองเปิดใหม่หลายสิบพรรค 
เม่ือรวมกับพรรคเก ่าที่มีตาม
ทฤษฎีจะท�าให้ประชาชนมีตัว
เลือกในสนามเลือกตั้งไม่น้อย
กว่า 100 พรรค
 แต่ในทางปฏิบัติการเลือกตั้ง
ประชาชนจะยังมีพรรคการเมือง
ให้เลือกไม่กี่พรรค ส่วนอีกเกือบ 
100 พรรคที่เหลือเป็นได้แค่ไม้
ประดับที่จะทยอยเหี่ยวเฉารอวัน
ตาย หรือไม่ก็รอเศรษฐีใจดีมา 
เซ้งกิจการพรรคเอาไปรดน�้าใส่
ปุ๋ยต่อชีวิต
 ที่เป็นอย่างนี้เพราะการจะ
ท�าให้พรรคได้ที่นั่งเก้าอี้ส.ส.ใน 
สภาไม่ใช่เรื่องง่าย
 นำยสมชัย  ศรีสุทธิยำกร 
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ประเมินว่าหากพรรคไหนต้อง 
การได้ที่นั่งในสภาต้องใช้งบประ 
มาณในการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 
50 ล้านบาท
 ดูแล้วศักยภำพของผู ้ที ่
แห่มำจดทะเบียนตั้งพรรค 
กำรเมืองที่มีควำมพร้อมใน
กำรจ่ำยเงินทุนเบื้องต้นเพื่อ
ให้ได้ส.ส.ในจ�ำนวน 50 ล้ำน
บำทน่ำจะมีไม่มำก
 ที่ส�าคัญแม้จะมีเงินสู้ในเบื้อง
ต้น 50 ล้านบาทแล้วก็ไม่มีหลัก
ประกันอะไรว่าจะได้ที่นั่งในสภา 
แม ้กฎหมายเลือกตั้ งใหม ่จะ 
เอื้อกับพรรคการเมืองเล็กให  ้
ได้ส.ส.บญัชรีายชือ่ง่ายกว่าพรรค 
การเมอืงใหญ่ แต่ถ้าประชาชนไม่
กาบัตรให้ก็เสีย 50 ล้านไปฟรีๆ
 นายสมชัย ได้ยกตัวอย่างให้
เหน็ภาพอย่างชดัเจนว่าประชาชน
ผู ้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีอยู ่
ประมาณ 50 ล้านคน หากออก

นิวบลัด-เกรียน
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ชีวิต เพรำะฉะนั้นควรจะเลิกเล่นดีกว่ำ
 ความจริงเรื่องหวยไม่ควรไปหลงใหล
อะไรมันมากมายเลย เพราะคนมากมายที่
หมดเนื้อหมดตัวกับหวย สูญเสียเวลาท่ีจะ 
ท�าอะไรไปอย่างไร้ประโยชน์ไร้ค่า
 ดังน้ันก็ขอให้เป็นบทเรียนท่ีมีราคา 
แพงส�าหรับชาวบ้านต่อไป อย่าไปคิดท�า
เรื่องแบบนี้ให้มันเสียเวลาโดยไม่มีประ 
โยชน์ วนัเวลาผ่านไปโดยไร้ค่า ไม่ควรปล่อย 
ให้เรื่องเหล่านี้มารกหู รกตา รกบ้าน รก
เมือง เอาเวลาทั้งตัวเองและของทางราช 
การไปท�าเรื่องที่สร้างสรรค์ดีกว่า แม้แต ่
สื่อก็จะได้เสนอข่าวที่สร้างสรรค์พัฒนา 
ก้าวหน้า ไม ่ใช ่หากรรมใส่ตัว ไม ่หา
ประโยชน์ใส่ตัว 
 ก็ขอให้คิดซะใหม่ ท�ำดีท�ำถูกก็จะ
ไม่มีปัญหำ ถ้ำคิดแต่หวังจดได้ในสิ่งที่
ตนเองไม่ควรได้ก็มีแต่เรื่องยุ่งยำกไม่
จบไม่สิน้ หวังว่ำเรำจะเข้ำใจว่ำถ้ำเรำยงั
วนเวียนอยู่ในวังวนของกำรประพฤติ
แบบนี ้มนัไม่ท�ำให้ตวัเองเกดิประโยชน์ 
ไม่ท�ำให้บ้ำนเมืองพัฒนำ ก็ขอให้เรื่อง
แบบนี้เป็นรำยสุดท้ำย เป็นบทเรียนที่
จะไม่มีใครคิดจะท�ำอีก 
 เจริญพร

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

In Brief : ย่อความ

บทเรียนที่ต้องจ�ำ

ทรรศนะ

ควำมจริงเรื่องหวยไม่ควรไปหลง 
ใหลอะไรมนัมำกมำยเลย เพรำะคน
มำกมำยที่หมดเนื้อหมดตัวกับหวย   
สูญเสียเวลำที่จะท�ำอะไรไปอย่ำงไร้
ประโยชน์ไร้ค่ำ 

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เรื่องหวย 30 ล้านไม่มีค�าว่าเสมอ อย่าง 
ที่พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการ
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ(ผบ.ตร.) บอกว่า
ต้องมีแพ้กับชนะ คนที่โกหกแล้วอ้างว่า 
ซื้อหวยมาท�าให้เกิดความโกลาหลจะต้อง 
ได้รับโทษ  เพราะสร้างความเสียหายให้กับ
สังคมและเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
 แทนทีจ่ะเอาเวลาท�างานไปท�าเร่ืองอืน่ๆ 
ก็ต้องมาเสียเวลาสอบสวนเรื่องนี้ แทนที ่
จะไปแกะรอยตามจับพวกค้ายาเสพติด  
พวกโกงบ้านกินเมือง หรือปัญหาอะไรๆ 
อีกมากมาย พล.ต.ท.จักรทิพย์บอกว่า  
ขอให้เร่ืองนี้เป็นกรณีศึกษาครั้งสุดท้าย  
อย่าให้เล่นหวยแล้วโง่และมาสร้างปัญหา 
ให ้กับสังคมอีก ต ้องเสียเวลาสืบสวน
สอบสวน เสียเวลาท�ามาหากิน ท�าให้
ประชาชนต ้องเสียเวลาติดตามข ่าวนี ้
อย่างยาวนาน เวลาสูญเสียไปอย่างไร้ค่า 
มาเสียกับเรื่องโชคลาภที่ไม่ใช่โชคลาภ 
ของตัวเอง 
  เพรำะฉะนั้นใครท�ำผิดก็ต้องได้รับ
โทษทณัฑ์กนัไปบ้ำง เพือ่จะได้ไม่โง่ ถ้ำ
ซือ้หวยแลว้หำยก็อย่ำเลน่เลย เลิกเล่น
เถอะ หวยใบเดียวยังเก็บรักษำไม่ได้
แล้วจะไปรักษำอะไรอีกมำกมำยใน

ยุติธรรมอ�ำพรำง?

ภาพ “บิ๊กสีกำกี” รับไหว้ “เสี่ยเปรม
ชยั” อย่างนอบน้อม ไม่ใช่เสยีงวพิากษ์
วิจารณ์ว่า “เหมำะสม” หรอืไม่เท่านัน้ 
แต่ถกูน�ามาเช่ือมโยงกบัข้อหาล่าสัตว์ใน
ทุ่งใหญ่ฯ ซึ่งหลายคนไม่มั่นใจว่าจะ
เอาผิดได้มากน้อยแค่ไหน
 มูลนิธิ “สืบนำคะเสถียร” ออก
แถลงกำรณ์ 1 เดือนคดี “เสี่ยเปรม
ชยั” ให้เจ้ำหน้ำทีเ่ร่งรดัสรปุส�ำนวน
คดีเพื่อส่งฟ้องศำลโดยเร็ว เพรำะ
เป็นคดไีม่ซบัซ้อนและอย่ำพยำยำม
เบี่ยงประเด็น
 ทั้งเรียกร้องให้กรมอุทยานแห่ง 
ชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตรวจสอบ
ส�านวนคดีในชั้นอัยการอย ่างรอบ 
คอบก ่อนส ่งฟ ้องศาลเพ่ือป ้องกัน
ความคลาดเคลื่อนจากพฤติการณ  ์
แห่งคดีที่ปรากฏชัดเชน รัฐบาลและ 
หน่วยงานภาครัฐต้องออกมายืนเคียง
ข้างประชาชน
 ขณะที่ “เจ๊รสนำ” เรียกร้องให้ 
“ถ่วงดุล” อ�านาจในชั้นสอบสวนของ
ต�ารวจเพื่อเป็นหลักประกันความยุติ 
ธรรมในสังคมและไม่ให้เขียนส�านวน 
ให้อ่อนเพื่อให้รับโทษน้อยที่สุดหรือ 
ไม่ต้องรับโทษเลย ซึ่งการถ่วงดุลกระ 
บวนการสอบสวนเป ็นหนึ่ งในข ้อ 
เสนอให้ “ปฏิรูปต�ำรวจ” ที่วันนี้ก็ 
ยังเป็นแค่วาทกรรม 
 ความยุติธรรมภายใต้ “รัฏฐำธิ 
ปัตย์” อะไรก็เป็นไปได้ทั้งสิ้น เหมือน
กรณี “นำฬิกำเพื่อนให้ยืม” ที่ไม่มี
อะไรซับซ้อน แต่กลับอืดยิ่งกว่า “เรือ
เกลือ” จน “ป๋อง แท่งทอง” สร้าง
งานศลิปะชดุ “ลมหลง” ให้เล่น “เกม
มือป้อม” แก้เหงา โดยดาวน์โหลดหรอื 
chubbyhand ระบบเเอนดรอยด์เเละ
ออกเสียงพูดกับ “มือป้อม” ได้ในงาน
เเสดงที่หอศิลป์จามจุรี จุฬาฯ วันนี้ถึง 
11 มีนาคม!
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เศรษฐกิจ

SCเปิดจอง‘CENTRIC รชัโยธนิ’

นายประยงค์ยทุธ อทิธริตัน์ชยั รอง
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพัฒนา
ทรัพย์สินแนวสูง บริษัท เอสซี  
แอสเสท คอร ์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) เปิดเผย คอนโดมิเนียม
ภายใต้แบรนด์ “CENTRIC” ทีไ่ด้
รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่องกว่า 10 โครงการ มูลค่า
โครงการกว่า 18,000 ล้านบาท 
นอกจากความสมบูรณ์แบบของ
โครงการทีมี่เอกลกัษณ์โดดเด่นใน
การออกแบบและสิ่งอ�านวยความ
สะดวกต่างๆ แล้วยังโดดเด่นด้าน
ท�าเลทีม่กีารคมนาคมสะดวกสบาย 
ดังน้ันโครงการใหม่โครงการแรก 
ของปีนี้ของ “CENTRIC” จึงมีจุด
เด่นตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยในทกุมิติ 
ภายใต้โครงการ “เซน็ทรคิ รชัโยธิน” 
(CENTRIC Ratchayothin) :  
Discover Your Life, Find Your 
Center.…เมื่อทุกความต้องการ
หมุนมาบรรจบเพื่อคุณ”
 โครงการ “เซ็นทริค รัชโยธิน” 
เป็นคอนโดฯใกล้ BTS สถานีรัช
โยธินเพียง 150 เมตร เนื้อที่กว่า 
2 ไร่ เป็นอาคารสูง 21 ชั้นที่จอด
รถ 121 คัน ชั้นพักอาศัยเริ่มที่ชั้น 
5-20 พื้นที่ส่วนกลางชั้น Ground 
ชั้น 4 และชั้น 21 เพิ่มความเป็น

ส่วนตัวด้วยจ�านวนยูนิตเพียง 261 
ยูนิต ขนาดพื้นที่ 24-55 ตาราง
เมตร 4 แบบให้เลือกคือ  Studio 
พื้นที่  24 และ 26 ตร.ม. 1 Bed 
room พืน้ที ่30 ตร.ม. 1 Bedroom 
Plus พื้นที่  34-39 ตร.ม.  2 Bed 
room พื้นที่ 55 ตร.ม. โครงการ
เป็นแพ็คเกจ Fully Furnished 
ราคาเฉลีย่ 165,000 บาทต่อตร.ม. 
หรือเริ่มต้น 3.7 ล้านบาท มูลค่า
โครงการ 1,500 ล้านบาท เปิดให้

เอสซีฯพัฒนำโครงกำรใหม่ “CENTRIC รัชโยธิน” มูลค่ำ 1,500 
ล้ำนบำท คอนโดหรฯู ใจกลำงรชัโยธนิ ตอบโจทย์กำรใช้ชวีติแบบ
ไร้ขีดจ�ำกัด สะดวกสบำยทุกกำรอยู่อำศัย เปิดพรีเซลล์ 10-11 
มีนำคม

T+2 : ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้
จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู ้บริหารจากส�านักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สมาคมบริษัทหลกัทรพัย์ไทย สมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ สมาคมธนาคาร
ไทย และชมรมคสัโตเดยีน ร่วมพธิกีารเปิดใช้ T+2 อย่างเป็นทางการของประเทศไทย 

ต้อนรบั : สมภพ ศกัดิพ์นัธ์พนม ประธานกรรมการบรษิทั แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์  
จ�ากัด ต้อนรับ ธงชัย วาจาพัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 2 และ ทิตวัฒน์ อัศเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
วาณชิธนกจิ ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน) ในโอกาสพบปะเยีย่มเยยีนบรษิทั 

‘ธนชำต’ชู‘อัลตร้ำเซฟว่ิงส์’ดอกสูง1.5%

จองวนัที ่10-11 มนีาคม ทีเ่ซน็ทรคิ 
รั ช โ ย ธิ น  S a l e s  Ga l l e r y  
รบัสทิธพิเิศษสงูสดุ 250,000 บาท
เฉพาะในงาน
 นายประยงค์ยุทธกล่าวว่า ด้วย
ศักยภาพของท�าเลที่ตั้ง ความโดด

นายคมชลัช พิถีพรหม ผู้อ�านวย
การอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
เงนิฝากและผลติภณัฑ์หน่วยลงทนุ 
ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 
เปิดเผยผลการศึกษาพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันพบว่า  
ผูบ้รโิภคฉลาดเลือกส่ิงทีใ่ห้ผลตอบ 
แทนคุ้มค่า  ธนชาตจึงชวนมาเพิ่ม
ยอดเงินออมกับผลติภัณฑ์เงนิฝาก
ออมทรัพย์ “อัลตร้าเซฟวิ่งส ์” 
(Ultra Savings) เป็นการผสม
ผสานจุดเด่นเงินฝากออมทรัพย์ 
ที่มีความคล่องตัวกัจุดเด่นเรื่อง 
ดอกเบีย้สงูเทียบเท่าเงนิฝากประจ�า 
โดยสามารถเบิกถอนเงินสดได้ 

และยังได้รับดอกเบี้ย ทั้งยังจ่าย
ดอกเบ้ียทุกเดือน เหมาะส�าหรับ
การออมเงนิทีต้่องการสภาพคล่อง
สูงและได้รับผลตอบแทนดอกเบี้ย
สูงสุด 1.5% ต่อปีส�าหรับเงินฝาก 
100,000 บาท แต่ไม่ถึง 10 ล้าน
บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 
โดยเบิกถอนเงนิได้ 2 คร้ังต่อเดอืน 
ไม่จ�ากดัจ�านวนเงนิ ไม่เสียค่าธรรม 
เนยีม (เบิกคร้ังต่อไปในเดือนนั้น
เสียค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อ 
ครัง้) และยงัเบกิถอนผ่านตูเ้อทเีอม็
ได้อีกด้วย
 นอกจากนี้ยังเปิดตัวโฆษณา 
ตัวใหม่ภายใต้แคมเปญ “เช็คแล้ว

เด่นของการออกแบบ products & 
services และ living solutions  จงึ
มัน่ใจว่าในการเปิดจองพรเีซลล์จะ
ได้รับความส�าเร็จ โดยบริษัทตั้ง 
เป้ายอดขายปี 2561 ที ่17,000 ล้าน 
บาท ตประมาณ 11% จากปีก่อน 

ชัวร์” เพื่อตอกย�้าว่าผลิตภัณฑ ์
เงินฝากอัลตร้าเซฟวิ่งส์ เป็นบัญชี
ออมทรัพย์พิเศษที่ให้ดอกเบี้ยสูง
จริง และให้ความคล่องตัวในการ
เบิกถอนซึ่งไม่ว่าผู้บริโภคจะเช็ค
ข้อมูลดอกเบ้ียจากแหล่งใด บัญชี
อัลตร้าเซฟวิ่งส์ก็คุ ้มค่าส�าหรับ 
การเพิ่มเงินออม
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ต่างประเทศ

‘ทรัมป์’ยกระดบัสงครามการค้า
ผู ้น�ำสหรัฐยกระดับสงครำม
กำรค้ำอีกขั้น ด้วยกำรจะขึ้น
ภำษีน�ำเข้ำรถยนต์จำกยุโรป 
หลังประกำศจะขึ้นภำษีน�ำเข้ำ
เหล็กและอลูมิเนียมครั้งใหญ่
ไปก่อนหน้ำนี้
 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ไม่สนเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนา 
นาชาติ หลังประกาศจะขึ้นภาษ ี
น�าเข้าเหล็กและอลูมิเนียมครั้ง
ใหญ่ ล่าสุดทรัมป์ได้ทวีตข้อความ
ระบุว่า จะขึ้นภาษีน�าเข้ารถยนต์
จากยุโรป หากสหภาพยุโรป (อียู) 
หากยังเดินหน้าตั้งก�าแพงภาษีกับ
บรษิทัของสหรฐัทีท่�าธรุกจิในยโุรป
ต่อไป ทรัมป์บอกก่อนหน้านี้ด้วย
ว่า การท�าสงครามการค้าเป็นส่ิง 
ที่ดีและเขาจะชนะมันอย่างง่าย 
ดาย ด้านนายฌอง โคล้ด ยุงเกอร์ 
หัวหน้าคณะกรรมาธิการยุโรป 
ตอบโต้ว ่า หากสหรัฐบังคับใช้
มาตรการภาษีจริงอย่างที่ ทรัมป์ 
ประกาศออกมา สหภาพยุโรปก
ไม่มีทางเลือก นอกจากใช้มาตร 
การตอบโต้กลับไป ด้วยการขึ้น
ภาษีสินค้าจากสหรัฐร้อยละ 25  

ข่าวย่อย

เล่นสเก็ตในคลอง 
ยุโรปยังเผชิญอากาศต�่ากว่า
จุดเยือกแข็งจากพายุฤดูหนาว 
“อสูรร้ายจากตะวันออก” ท�า 
ให้คลองพรินเซนกรัคต์ กรุง
อัมสเตอร์ดัม กลายเป็นน�้าแข็ง
หนาจนประชาชนจ�านวนมา
แห่งไปเล่นสเก็ตน�้าแข็งอย่าง
สนกุสนาน ท่ามกลางอากาศต�า่
ถงึลบ 15 องศาเซลเซยีสในรอบ
กว่า 12 ปี ขณะที่ส�านักงาน
อตุุนยิมวทิยาของเนเธอร์แลนด์
ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศ
หนาวจัดและหิมะขั้นสีเหลืองที่
มีความรุนแรงระดับ 2 ช่วงสุด
สัปดาห์ที่ผ่านมา 

บอลโลกปิดโรงงำน
ประธานาธบิดวีลาดเิมยีร์ ปติูน 
มีค�าส่ังเม่ือเดือนพฤษภาคม 
ปีที่ผ่านให้ใช้มาตรการความ
ปลอดภัยพิเศษในการป้องกัน
ก่อการร้าย 11 เมอืงทีจ่ะจดัการ
แข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวัน 
ที ่14 มถินุายนถงึ 15 กรกฎาคม  
โดยเดือนถัดมา ยัง มีค� าสั่ ง 
ปิดโรงงานนิวเคลียร์ โรงงาน
เคมีจนถึงบริษัทขนส่งสินค้า
อันตรายทั้งทางบกและทาง
ทะเล และล่าสดุประกาศจะปิด
โรงงานขนาดใหญ่หลายสิบ 
แห่งอีกด้วย

แคนตำลูปติดเชื้อ 
ผูอ้�านวยการฝ่ายโรคติดต่อของ
สาธารณสุขนิวเซาท์เวลส์ ออส
เตรีเลีย ประกาศเตือนผู้สูงอายุ 
สตรีมีครรภ์และเด็กทารกหลีก
เลี่ยงการกินแคนตาลูปท่ีซ้ือ 
มาก่อนวันที่ 1 มีนาคม หลัง
จากพบผู ้ติดเชื้อลิสทีเรียจาก
การกนิแคนตาลปูปนเป้ือนเชือ้
ลิสทีเรียตาย 3 คน  โดย 2 คน
แรกอยู ่นิวเซาท์เวลส์ อีกคน 
อยู่รัฐวิคตอเรีย ส่วนผู้ติดเชื้อ  
15 คนปรากฏว่ากินแคนตาลูป 
“ร็อคเมล่อน” 

ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ 
เดวิดสัน วิสกี้ เบอร์เบิน และกาง
เกงยีนส์ลีวายส์ 
 ทั้งนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้
ประกาศเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาว่า  
จะขึ้นภาษีน�าเข้าเหล็กร้อยละ 25 
และร้อยละ 10 ส�าหรับภาษีน�า 
เข้าอลมูิเนียม โดยอ้างวา่ การผลิต
เหล็กและอลูมิเนียมที่ล้นตลาดใน
จนี ท�าให้ราคาเหลก็และอลมูเินยีม 
ในตลาดโลกตกต�า่เป็นผลให้สนิค้า
ราคาถูกหลั่งไหลเข้าสู่สหรัฐ
 นายกรัฐมนตรีเบนยามิน เน 
ทันยาฮู ของอิสราเอลกล่าวว่า เขา
จะหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ผู้น�าสหรัฐ ถึงแนวโน้มที่จะ
มาร ่วมในพิธีเป ิดสถานทูตสห 
รัฐแห่งใหม่ที่นครเยรูซาเลมใน 
เดือนพฤษภาคมนี้
 นายเนทันยาฮู กล่าวถึงเรื่องนี้
เมื่อค�่าวันเสาร์ก่อนออกเดินทาง
โดยเครื่องบินไปสหรัฐว่า เขาจะ
หารือถึงความเป็นไปได้ว่าจะเชิญ
ผู้น�าสหรัฐมาร่วมในพิธีเปิดสถาน
ทูตแห่งใหม่ ซึ่งถือเป็นเรื่องน่า
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประธานาธิบดี

ทรัมป์ให้การรับรองสถานะเยรูซา
เลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล 
และสั่งย้ายสถานทูตสหรัฐมาเยรู
ซาเลมในวันชาติอิสราเอล 14  
พฤษภาคม ค�าประกาศรับรองเยรู
ซาเลมของประธานาธิบดีทรัมป์
เมื่อ 6 ธันวาคม ก่อให้เกิดกระแส
โกรธแค้นในหมู่ชาวปาเลสไตน์ 
และถือเป็นการละเมิดข้อปฏิบัติ
ระหว่างประเทศที่ยึดถือมานาน
หลายสิบปีว่าจะไม่ก้าวก่ายเรื่อง
สถานะเยรูซาเลมโดยให้อิสราเอล
และปาเลสไตน์เจรจากันเอง ขณะ
ทีป่ระเทศอ่ืนๆยังคงสถานทตูไว้ใน
กรุงเทลอาวีฟ

 นายมัตเตโอ ซัลวีนี หัวหน้า
พรรคเลกานอร์ดที่ต ่อต ้านคน 
เข้าเมืองและไม่สนับสนุนสหภาพ
ยุโรป ท�าข้อตกลงสุภาพบุรุษกับ
นายซลิวโิอ แบร์ลสุโคน ีอดตีนายก
รัฐมนตรี หัวหน้าพรรคฟอร์ซา
อิตาเลีย ไว้ว่า หากกลุ่มสายกลาง

เลอืกตัง้อติำลไีด้รฐับำลผสม
ผลการคาดการณ์เบื้องต้นของ  
การเลือกตั้งอิตาลีเมื่อวันอาทิตย ์
จะไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมาก 
ในสภา ซ่ึงจะท�าให้ต ้องมีการ 
ต่อรองทางการเมืองนานหลาย
สัปดาห์เพื่อจัดตั้งรัฐบาล 
 สถานีโทรทัศน์อาร์เอไอราย 
งานคาดการณ์ว ่า กลุ ่มพรรค 
การเมืองสายกลางขวาจะมีคะ 
แนนเหนือกลุ่มกลางซ้ายที่ร้อยละ 
35.5 ต่อ 23 ขณะที่หนังสือพิมพ์
ลาสแตมปาพาดหัวข่าวว่า อิตาลี 
ท่ียังปกครองไม่ได้ นักวิเคราะห์
การเมืองชี้ว่า ตลาดการเงินน่า 
จะตอบรับในทางลบจากการที ่
ไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียง 
ข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาล 

ขวาของพวกเขาได้เสียงข้างมาก 
ในสภา พรรคที่ได้คะแนนมาก 
กว ่าจะได ้สิทธิ เสนอช่ือนายก
รัฐมนตรี ส่วนนายมัตเตโอ เรนซี 
หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยและ
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันอยู่ใน
กลุ่มสายกลางซ้าย



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 4782 (1307) วันอังคารที่ 6 มีนาคม 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 4782 (1307) วันอังคารที่ 6 มีนาคม 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

NINJA MAZE
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) ร่วมกับ บริษัท บีอีซี- 
เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด 
(มหาชน) พร้อมด้วยผู้สนับสนุน
หลักอย่างเป็นทางการ บริษัท 
เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน) ร่วมด้วย 
ธ.กสิกรไทย, บจ.มาสเตอร์การ์ด 
ประเทศไทย, บมจ.ไทยประกันชวีติ,  
บจ.เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท, บจ.ตรี 
เพชร อีซซูเุซลส์, บจ.เอ.พี.ฮอนด้า, 
บมจ.สหพัฒนพิบูล, บมจ.การ 
บินไทย และ บจ.เจทีบี (ประเทศ 
ไทย) น�าสุดยอดประสบการณ์
ความสนุกจากแดนอาทิตย์อุทัย 
มาสู่ประเทศไทย ในงาน “นินจา 
เมซ เดอะ บิ๊ก แอดเวนเจอร ์  
พรีเซนเต็ด บาย เอส โคล่า” 
ระหว่างวันที่  17 มีนาคม-31 
พฤษภาคม 2561 ณ เวสต์เกต 
ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เวสต์เกต
 ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนำ 
ผู ้ช ่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ 
สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัล
พัฒนา กล่าวว่า “ซีพีเอ็นมุ่งเน้น
มอบประสบการณ์แปลกใหม่ใน 
ทุกมิติที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ด้วย 
แนวคิด Tota l  & Fu lfi l led 
Experience ทั้ งช็อปป ิ ้ ง กิน  
ดื่ม และใช้ชีวิตตอบโจทย์ไลฟ์ 
สไตล์ ครั้งนี้เรารู ้สึกเป็นเกยีรติ 
อย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับบีอีซี-เทโร  
และพาร์ทเนอร์ทุกท่านน�าการ
ผจญภัยใน ‘นินจา เมซ เดอะ บิ๊ก 

มาในคร้ังนี้ เป็นโอกาสท่ีหาได้ 
ยากที่ชาวไทยจะได้รู ้จักตัวตน
จริงๆของนินจาญี่ปุ ่น โดยผู ้เข้า 
ชมจะได้รับประสบการณ์ที่ครบรส 
ทั้งตาดู หูฟัง เคลื่อนไหวร่างกาย 
และลบัคมสมอง เรียกว่าได้กระตุน้
ทักษะทุกส่วน และสนุกสนานไป
กับกลไกลับในบ้านนินจาฝ่าด่าน
ค่ายกลต่างๆ หลบหลีกหลุมพราง
หรือกับดัก ตื่นตาไปกับอาวุธและ
อุปกรณ์นินจาอิงะ นอกจากนี้  
เรายังจัดโซนแสดงวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมของชาวญีปุ่น่ ท้ังอาหาร 
เคร่ืองแต่งกาย ร้านค้าในตลาด 
ที่หาชมได้ยากอีกด้วย”
 ส�าหรับ เอ็ม-ศิรประภำ  
จีระพันธ์ บอกว่า ทุกคนคงเคย
เหน็นนิจาในภาพยนตร์ แต่พอคดิ 
ว่าวันนี้เราจะได้มาลองเดินผ่าน
ประตูกล ช่องลับ กับดักต่างๆ ใน
บ้านนนิจาของแท้ คดิว่าน่าจะเป็น
อีกหนึ่งประสบการณ์ที่ท�าให้คน
ไทยได้สนุกสนานร่วมกัน ส่วนตัว
ชอบไปญี่ปุ ่นอยู่แล้ว คุณพ่อเอง
ท่านก็ชอบ พอเห็นว่าทางซีพีเอ็น
และบีอีซี-เทโร น�าการผจญภัยใน
หมูบ้่านนนิจามาไว้ทีเ่มอืงไทย รู้สึก
ว่าน่าไปมากๆ และคุณพ่อท่าเป็น 
คนสนุกสนานอารมณ์ดี ท่านคง 
ชอบใจทีจ่ะได้สวมชดุนนิจาถ่ายรปู
ด้วยกันทั้งครอบครัว และยิ่งการ
พาเด็กๆมาด้วยจะเป็นการสร้าง 
ความสัมพันธ์และสร้างประสบ 
การณ์ทีเ่ป็นความทรงจ�าทีด่ใีห้กบัเขา

แอดเวนเจอร์’Presented By  
EST COLA หมู่บ้านนินจาอิงะ
ของแท้จากญี่ปุ ่นมาเป ิดเผยสู ่ 
สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรกที่ประ 

เทศไทยคนไทยทั่วไปอาจจะยังไม ่
เคยรู้มาก่อนว่านินจาตัวจริงเสียง
จริงใช้ชีวิตกันยังไง การยกหมู  ่
บ้านนินจาอิงะของแท้จากญี่ปุ ่น 

ฐาปนย์ี เกยีรติไพบลูย์ ผูอ้�านวยการส�านกัผูว่้าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย เข้า
ร่วมกระบวนการออกแบบแผนการขับเคลื่อน Organic Tourism เพื่อความยั่งยืน
ตลอดห่วงโซ่อาหาร โดยมี ดร.อุดม หงส์ชาติกุล และ อรุษ นวราช ผู้ร่วมก่อตั้ง  
แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ 

ปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โมโนฟิล์ม จ�ากัด ร่วมกับ สุพัฒน์  
งามวงศ์ไพบูลย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด 
(มหาชน) และ ยุวดี จึงเจริญบริษัท โมโน แอสโทร จ�ากัด จัดงานรอบปฐมทัศน์
ภาพยนตร์เรื่อง ไซอิ๋ว 3 ตอนศึกราชาวานรตะลุยเมืองแม่ม่าย 


