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การแห่บินไปพบ “ทกัษณิ-ยิง่
ลกัษณ์” ของอดตี ส.ส. ทัง้ทีเ่ป็น
แกนน�าและไม่ได้เป็นแกนน�า
พรรคเพือ่ไทย แม้จะยงัไม่เป็น
ความผิดแต่ถือว่าเปิดคางรอ
หมัดให้คู่ต่อสู้ทิ่มร่วงคาเวที 
ได้ แม้ในเร็ววันนี้จะยังไม่ม ี
คนไปร้องให้สอบยุบพรรค 
เพื่อไทยฐานท�าผิดกฎหมาย

พรรคการเมอืง แต่เชือ่ว่าทกุ
การเคลือ่นไหว ทกุค�าพดู ทัง้
ของอดตีนายกฯและ ส.ส. หรือ
แกนน�าพรรคถูกมอนิเตอร์ 
ไว้หมดแล้ว เมื่อถึงจุดที่ต้อง
เอาชนะให้เด็ดขาดเชื่อว่าทุก
การกระท�า ทุกค�าพูด จะถูก 
ใช้เป็นหลักฐานร้องเรียนให ้
ยบุพรรคแน่นอน

พันธ์ุอะไร?
ฉุก(ละหุก)คิด 3

โสมแดงยนั
ปลดนวิเคลยีร์

เศรษฐกิจ 4

“COM7-KBank”บุก
ค้าปลกี-เงินครบวงจร

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

สนิเช่ือธนชาต
ผ่อน60เดอืน



ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 19 ฉบับที่ 4825 (1350) วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด / บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านักงานบริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด : เลขที่ 71/25 

ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรณุอมรนิทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธกิาร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

จับกระแสทิศทางการเมืองช่วงสุด
สปัดาห์ทีผ่่านมาสือ่ใหญ่ๆในบ้าน
เราต่างน�าเสนอข่าว บทวิเคราะห์ 
รายงานไปในทศิทางเดยีวกันเก่ียว
กับปรากฏการณ์ “ดูด” ว่าท�าท่า
จะไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
 แม้ตามข่าวจะระบุว่าตอนนี้ 
ได้อดีต ส.ส. เข้าสังกัดแล้วไม่ 
น้อยกว่า 70 ราย แต่กว่า 70 ราย
ที่ได้มานั้นล้วนเป็นนักการเมือง
แถว 2 แถว 3 เรียกว่าเป็นตัว
ส�ารองในพรรคใหญ่ ไม่ใช่ตัวหลัก
ทีม่บีทบาททีจ่ะมาช่วยเพิม่คะแนน
เสียงทีน่อกเหนอืจากฐานเสยีงของ
ตัวเองได้
 ส่วนตัวหลักที่ได้มาก็ล้วนแล้ว
แต่เป็นของใกล้หมดอายุ ภาพ
ลักษณ์ไม่ดี คิวซีไม่ได้ ซึ่งการันตี
คะแนนให้ได้เฉพาะในส่วนตัวเท่า 
นั้น ไม่อาจช่วยเพิ่มคะแนนนิยม 
ในภาพกว้างหรือช่วยเสริมภาพ
ลักษณ์ให้ได้
 ตามรายงานข ่าวหรือบทวิ 
เคราะห์ชี้ตรงกันว่า เมื่อไม่เป็นไป
ตามเป้าอาจพลิกไปใช้แผนสอง 
คือ ท�าสัญญาใจไม่ต้องย้ายพรรค 
ฝากให้อยู ่สังกัดเดิมต่อไปเพื่อ 
การนัตว่ีาได้ทีน่ัง่ในสภาแบบชวัร์ๆ 
เมื่อเข้ามาแล้วค่อยเดินตามแผน 
“งูเห่า” ถึงวาระโหวตเลือกนายก
รัฐมนตรีก็แหกมติพรรคไม่โหวต
เลือกคนที่พรรคต้นสังกัดให้การ
สนับสนุนโดยไม่ต้องกลัวถูกขับ
ออกจากพรรค เพราะเขียนกฎ 
หมายเปิดช่องไว้แล้วว่าให้การตัด 
สินใจลงคะแนนในสภาเป็นอิสระ 
ไม่จ�าเป็นต้องท�าตามมติพรรค
 เมื่อดูตามทิศทางข่าวแบบนี้ 
จะเห็นว่ามีแผน 1 แผน 2 รองรับ
	 แต่ค�ำถำมคือ	 หำกไม่เป็นไป
ตำมแผน	 1	 แผน	 2	 จะมีแผน	 3	
หรือไม่
 ค�าตอบคือมีแน่นอน

ลูกไหลเข้าทาง

 ถ้าสังเกตทิศทางข่าวช่วงสุด
สัปดาห์ที่ผ่านมาดีๆ คงพอมอง
เหน็แผน 3 ผดุขึน้มารางๆกเ็ป็นได้
 แผนที่ว่าคือ “ยุบพรรค”
 อย่างที่ทราบกันว่าช่วงสุดสัป 
ดาห์ที่ผ่านมามีอดีต ส.ส. ทั้งที่ 
เป็นแกนน�าพรรคและไม่ได้เป็น
แกนน�าพรรคเพ่ือไทยเดินทางไป
พบ 2 อดีตนายกรัฐมนตรีอย่าง 
ดร.ทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร ที่ประเทศสิงคโปร์เป็น
จ�านวนมาก แถมบางรายยังถ่าย
ภาพโชว ์ลง ส่ือสังคมออนไลน ์ 
เอาไว้เป็นหลักฐานชั้นดีด้วย
 ทีน่่าสนใจคือ ไม่มปีฏกิริิยาใด
จากคนในกลุ ่มอ�านาจเกี่ยวกับ 
การเดินทางไปพบ 2 อดีตนายกฯ
อย่างเอิกเกริกในครั้งนี้ แต่กลับ 
มีปฏิ กิริยา ท่ีน ่ าสนใจจากคน 
ในคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ท่ีออกมาพูดชี้โพรงให้

กระรอกอยู ่หลายครั้งว่าการแห ่
ไปพบ 2 อดีตนายกฯของอดีต 
ส.ส.พรรคเพ่ือไทยอาจน�าไปสู ่
การยุบพรรคได้
 แม ้คนในพรรคเพื่อไทยจะ 
อ้างว่าเป็นการไปพบปะในฐานะ
คนเคยท�างานร่วมกัน เป็นการ
เยี่ยมเยียนตามปรกติ ไม่มีการ 
พูดคุยเรื่องการเมือง
 แม้ว่า ดร.ทักษิณจะย�้าหลาย
คร้ังในการพูดกลางวงงานเลี้ยง
ว่าที่พูดถึงการเมืองไทยเป็นการ
พูดในฐานะคนมีประสบการณ์
 แต่การพูดของคนมีประสบ 
การณ์ที่เชื่อมั่นว่ามีเลือกตั้งเมื่อ 
ไรจะเกิดปรากฏการณ์แลนด ์ 
สไลด์ พรรคเพื่อไทยชนะถล่ม
ทลายได้มากกว่า 250 ที่นั่งใน 
สภา ย่อมแสลงใจใครบางคน  
ที่หวั่นไหวอยู่แล้วว่าจะไม่ถึงเป้า 
ก็ยิ่งหวั่นไหวมากขึ้นอีก

 การออกมาพูดของคนใน  
กกต. ในท�านองว่า แม้การไปพบ
อดีตนายกฯของบรรดาอดีต ส.ส. 
พรรคเพื่อไทยยังไม่เป ็นความ 
ผิด แต่มีความล่อแหลมและสุ่ม
เสีย่งทีจ่ะถูกกล่าวหาหรอืร้องเรยีน
ได้ว่าการกระท�าดังกล่าวเข้าข่าย
ลักษณะเป ็นการครอบง�าหรือ 
ช้ีน�าได้ เนื่องจากตาม พ.ร.ป.ว่า
ด้วยพรรคการเมือง 2560 ระบ ุ
ไว้ว ่า ห้ามมิให้พรรคการเมือง
ยินยอมหรือให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ 
ใช ่สมาชิกกระท�าการควบคุม 
ครอบง�า หรือชี้น�ากิจกรรมของ
พรรคการเมืองในลักษณะที่ท�า 
ให้พรรคการเมืองหรือสมาชิก 
ขาดความอิสระ ไม่ว ่าโดยทาง 
ตรงหรือโดยทางอ้อม จึงอยาก 
ให้ศึกษาข้อกฎหมายให้มากๆ 
เพราะกฎหมายพรรคการเมือง
ฉบับใหม่มีเนื้อหามาก นักการ
เมืองและพรรคการเมืองจ�าเป็น
ต้องศึกษาข้อกฎหมายต่างๆให้ดี
และรอบคอบ
 ชี้โพรงกันขนำดนี้แม้ในเร็ว 
วันนี้จะยังไม่มีคนไปร้องให้สอบ
พรรคเพื่อไทยท�ำผิดกฎหมำย
พรรคกำรเมือง	 แต่เชื่อว่ำทุกกำร
เคลื่อนไหว	 ทุกค�ำพูด	 ท้ังของ 
อดีตนำยกฯและ	 ส.ส.	 หรือแกน 
น�ำพรรคถูกมอนิเตอร ์ไว ้หมด 
แล้ว	 ดีไม่ดีอำจมีบันทึกค�ำพูด 
ที่มำกกว่ำสื่อน�ำเสนอด้วย
 ถงึไม่ชอบเล่นการพนนั แต่
ร้อยหนึ่งเอาขี้หมากองเดียว 
เชือ่ว่าทุกการกระท�า ทกุค�าพดู 
จะถูกใช้เป็นหลกัฐานร้องเรยีน
ยุบพรรคแน่หากแผน 1 แผน 
2 ไม่เป็นไปตามเป้า

การพูดว่ามีเลือกตั้งเมื่อไร
พรรคเพื่อไทยชนะถล่มทลาย
ย่อมแสลงใจใครบางคน
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In Brief : ย่อความ
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ทรรศนะ

เรื่องคุณไสยหรือไสยศาสตร์ไม่ใช่
พุทธ แต่เป็นพวกนอกรีต ใครท�า 
คุณไสยก็ต ้องถูกไสออกจากผ ้า 
เหลอืง หากท�าคนอื่นถึงตายก็ต้อง
ไสหัวเข้าคุกเข้าตะรางไป 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

พันธุ์อะไร?  

“ลุงตู่” ลงพื้นที่อีสานใต้พร้อม “เฮีย
กวง-เสี่ยสนธิรัตน์” แกนน�าตั้ง 
“พรรค คสช.” โดยยืนยันว่าไม่หวัง 
ผลทางการเมือง แต่ไม่ประกาศให้
ชัดเจนว่าพร้อมจะเป็น “นายกรัฐ 
มนตรี” ต่อหรือไม่? 
 เมื่อยังแทงกั๊กก็ถูกฝ่ำยกำรเมือง
ถำกถำงเป็นธรรมดำว่ำเป็น	 “อีแอบ”	
ทั้งที่เป็นถึง	 “ผู้น�ำกองทัพ”	 เป็น	 “หัว 
หน้ำคณะรัฐประหำร”	และเป็น	“ผู้น�ำ
รัฐบำลทหำร”	 แต่พูดกลับไปกลับมำ	
โดยเฉพำะเรื่อง	“โรดแม็พ”	และควำม
เป็นนักกำรเมือง	 ไม่อยำกมีอ�ำนำจ	 
แต่ไม่ยอม	 “ลงจำกหลังเสือ”	 คืนอ�ำ 
นำจให้ประชำชนและผู้มีควำมรู้ควำม
สำมำรถเข้ำมำแก้ปัญหำประเทศ
 ไม่ใช่อ้าง “ปฏิรูปประเทศ” และ
ยัดเยียด “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”  
ที่ประชาชนไม่มีส่วนรับรู ้และแสดง
ความคิดเห็นเลย “มัดมือชก” ให้
ประชาชนยอมรับและรัฐบาลท่ีมาจาก
ประชาชนต้องท�าตาม ทั้งที่เกือบ 4 ปี
เต็ม “รฐับาลทหาร” มอี�านาจเบด็เสรจ็
เด็ดขาดและใช้งบประมาณมหาศาล  
แต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่าแก้
ปัญหาเกอืบทกุด้านล้มเหลวโดยสิน้เชงิ
 “ครม.สัญจร” จึงถูกมองว่าใช้ 
“อ�านาจรฐั” และ “งบประมาณแผ่น 
ดิน” เดินสายหาเสียงและ “ดูด” นัก 
การเมอืง เกณฑ์ชาวบ้านและข้าราชการ
เข้าแถวร้องเพลง “ลุงตู่” จัดฉากสร้าง
ภาพเพื่อ “สืบทอดอ�านาจ” 
	 “ลุงตู่”	 น่ำจะกลับไปตอบค�ำถำม	
4+6	ข้อของตัวเองว่ำ	วันนี้	“ลุงตู่”	เป็น
นักกำรเมืองแบบไหน	 โดยเฉพำะเรื่อง	
“ธรรมำภิบำล”	และ	“ควำมสง่ำงำม”
 “นักการเมืองรุ่นใหม่” ที่ต้อง 
การ “ปฏิรูปประเทศ-ปฏิรูปการ 
เมือง” หรอืยงัจมปลกัใน “การเมอืง
น�้าเน่า” เดิมๆ?

สิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามไว้ไม่เกินความเป็น 
จริง ถ้าท�าตามก็เป็นคุณ ถ้าปฏิบัติตรงกัน
ข้ามก็เป็นโทษ เช่น ไม่ให้พระเป็นหมอดู 
ท�านายโชคชะตา ท�าคุณไสยอะไรต่างๆ 
อย่างข่าวที่ชัยภูมิเมื่อเร็วๆนี้มีพระนอกรีต 
ท�าอุตรินอกค�าสอน โดยไปบอกหญิงสาว 
วัย 18 ปีว่าโดนไสยศาสตร์มนตร์ด�า ต้อง
แก้ไขด้วยการกินน�้ามนต์ 2 บาตร สุดท้าย
หญิงสาวเสียชีวิต อวดไปรักษาโดยคุณ 
ไสย บอกว่าไม่รู้ยังดีกว่า นี่ไม่รู้แล้วยังอวด 
ดีช้ีว่าเป็นเพราะคุณไสยอย่างนั้นอย่างนี้  
ให้ดื่มน�้ามนต์เป็นบาตรๆ ก็ตายสิ เลย 
ต้องหนีกระเจิดกระเจิง เพราะท�าเรื่องที่ไม่
ควรท�า จึงกลายเป็นเวรกรรมที่เดือดร้อน  
 ถ้าปล่อยปละละเลยก็จะเกิดเรื่องอย่างนี้
อีก ทั้งองค์กรสงฆ์และเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 
จะต้องจัดการกับพระนอกรีตพวกนี้ ซึ่งมัก 
จะตั้งกันเป็นกลุ่ม เป็นก้อน เป็นแก๊ง หลอก
ให้เหยื่อหลงเชื่อ ซ่ึงมีมานานแล้ว แม้แต่ 
ครั้งพุทธกาลก็มีการอุปโลกน์พระรูปนั้น 
รูปนี้ว ่าได้ฌาน ได้อภิญญา ล่อลวงเอา 
ลาภสักการะ ใช้หากินหลายแบบหลายวิธี 
 การใช้วิธีลวงโลก หลอกลวงเพื่อหากิน 
ไม่หากินแบบสุจริตชนที่ดี ไปตั้งแก๊ง ตั้ง 
กลุ่มให้คนหลงเชื่อว่าเป็นผู้วิเศษ สามารถ
ขับไล่คุณไสยต่างๆได้ สุดท้ายก็ต้องทุกข์ 
ตอนนี้ไสไปไหนล่ะ อย่างนี้คุณไสยมันไส 
เอาจริงๆ ต้องหนีเพราะต้องติดคุก ต้อง 
หลบ ต้องหนี ต้องซ่อน

 ไม่ต่างกับเรื่องการเมืองที่คุณอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
ประกาศว่าคนในพรรคที่ไม่ท�าตามมติหรือ
จดุยนืของพรรค ไปสนบัสนนุ พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี หรือคณะ
รัฐประหารให้สืบทอดอ�านาจต่อ ก็ไสหัวไป
อยู่ที่อื่น
 หากท�าอะไรที่นอกลู่นอกทาง คนส่วน
ใหญ่ก็ไม่ยอมรับ เมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม 
กต้็องท�าตามกฎเกณฑ์ ไม่ท�าให้คนอืน่เดอืด
ร้อนเป็นทุกข์ ท�าในสิ่งที่ควรท�าให้ดีที่สุด 
สมบูรณ์ที่สุด ก็จะเกิดประโยชน์และมีความ
สุข อยู่กับค�าสอนดีๆ 
 เรื่องคุณไสยหรือไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธ 
แต่เป็นพวกนอกรีต ใครท�าคุณไสยก็ต้อง 
ถูกไสออกจากผ้าเหลือง หากท�าคนอื่นถึง
ตายก็ต้องไสหัวเข้าคุกเข้าตะรางไป  
 พระพุทธเจ้าถึงบอกว่า อย่าได้เป็น
หมอดู หมอยา หมอทัก หมอทาย 
ให้เป็นพระที่มุ ่งหน้าจะดับทุกข์เถอะ  
แล้วความทุกข์ก็จะไม่บังเกิดขึ้นกับ 
ชีวิต ไม่เป็นทุกข์ ไม่ต้องซมซานหนี 
กระเซอะกระเซิง ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล 
 ถ้ามีหลักธรรมค�าสอนก็จะมีบารมี ถ้า
นอกหลักธรรมค�าสอนก็จะมีคดี ถูกจับติด 
คุก เพราะไสยศาสตร์ คุณไสยเป็นวิชามาร 
เป็นศาสตร์ที่ไม่ได้ดับทุกข์ แต่กลับท�าให้ 
เกิดทุกข์ เพราะฉะนั้นพระทั้งหลายที่จะ 
บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาต้องมีศีล 
สมาธิ ปัญญา เป็นส่ิงที่ต้องศึกษาเรียนรู้ 
เรียนรู้เพื่อดับทุกข์ ไม่ใช่ไปเพิ่มทุกข์  
 พวกท�าคณุไสยหมกมุน่ในไสยศาสตร์ 
เป็นพวกนอกรีต สุดท้ายก็มีแต่ทุกข์ 
เพราะแส่หาเร่ือง จึงหวังว่าผู้ที่เข้ามา 
ในพระพุทธศาสนาแล้วจะอยู่ในหลัก
ธรรมค�าสอน 
	 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

‘COM7-KBank’บกุค้าปลกี-เงนิครบวงจร

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัท คอมเซเว่น 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ COM7 ผู้
ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสินค้า
ไอทไีทยในนาม BaNANA, Studio7, 
BKK, iCare และ Brand Shop 
กล่าวถงึภาพรวมธรุกจิค้าปลกีไอที
และสมาร์ทโฟนว่า มีแนวโน้มแข็ง 
แกร่งจากการวางกลยุทธ์เพ่ิมไลน์
สินค้าและบริการครบวงจรตอบ
โจทย์ลูกค้าในปัจจุบัน รวมทั้งมี
สาขาครอบคลุมมากที่สุดในประ 
เทศ โดยตั้งเป้าสิ้นปี 2561 มี 600 
สาขา จากปีก่อนหน้ามี 434 สาขา
 นอกจากนี้ COM7 ยังร่วมมือ
กับธนาคารกสิกรไทย (KBank) 
ในการขยายสาขาร่วมกันในร้าน
บานาน่าเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง
ทั้ง 2 ฝ่าย ถือเป็นโมเดลน�าร่อง
ร้านค้าปลกีไอทรีายแรกทีม่บีรกิาร
ธุรกรรมทางการเงิน เป็นโฉมใหม่
ของการให้บริการธุรกิจค้าปลีก
และการเงินที่ตอบรับไลฟ์สไตล์ 
ยคุดิจติอลในปัจจุบนัให้สะดวกใน
การซื้อสินค้าและเข้าถึงบริการท่ีดี
ยิ่งขึ้น มั่นใจว่าจะสามารถต่อยอด
ความส�าเร็จอื่นๆได้อีกในอนาคต 
โดยปี 2561 COM7 ตั้งเป้ารายได้
โตไม่ต�่ากว่า 15% จากปี 2560  
มีรายได้รวม 22,584.3 ล้านบาท 

ก�าไรสุทธิของบริษัทใหญ่ 608.8 
ล ้านบาท ซึ่งท�าสถิติสูงสุดต ่อ 
เนื่องทั้งรายได้และก�าไร
 นายวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร 
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร
กสิกรไทย เปิดเผยว่า รปูแบบสาขา
ขนาดย่อมในร้านบานาน่าท�าให้
เข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะใน

ต่างจังหวัดรอบนอก ท�าให้การซื้อ
สนิค้าไอทแีละท�าธรุกรรมทางการ
เงนิจบในทีเ่ดยีว ทัง้ตอบโจทย์ไลฟ์
สไตล์ยคุใหม่ทีท่�าธรุกรรมทางการ
เงินผ่านสาขาในห้างมากขึ้น โดย
เลือกเปิดที่ยโสธรเป็นจังหวัดแรก 
ซึ่งสาขาขนาดย่อมสามารถให้

บริการได้เต็มรูปแบบเช่นเดียวกับ
สาขาปรกติ ตั้งแต่เร่ิมเปิดด�าเนิน
การที่โลตัส ยโสธร เดือนมีนาคม 
2561 มยีอดเปิดบัญชีต่อเดือนเพิม่
สูงขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับสาขา
ปรกต ิทัง้ช่วยให้ธนาคารประหยดั
ต้นทุนได้กว่า 50% เมื่อเทียบกับ
การเปิดสาขาเตม็รูปแบบในขนาด
พื้นที่ที่เล็กลงเหลือประมาณ 25-
30 ตารางเมตร จ�านวนพนักงาน
ประจ�าเพยีง 3-4 คนต่อสาขา โดย
สิ้นปี 2561 จะเปิดให้บริการได้ 3 
แห่งคือ ยโสธร ชัยภูมิ และชลบุรี
 

นางธีรนารถ พ่วงมหา ผู้อ�านวย
การอาวุโส ฝ่ายผลิตภัณฑ์บัตร
เครดิตและสินเชื่ อส ่วนบุคคล 
ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า ช่วงเปิดเทอมผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่จ�าเป็นต้องใช้เงินมาก 
กว่าปรกติ บัตรสินเชื่อบุคคลธน 
ชาต FLASH Plus จึงช่วยแบ่งเบา
ภาระผู ้ปกครองผ่านบัตรสินเช่ือ
บคุคลธนชาต FLASH Plus ทีเ่ป็น
ท้ังบัตรกดเงินสดและบัตรที่ใช้รูด 
ผ่อนสนิค้าและบรกิารในบตัรเดยีว 
สามารถผ่อนนานกว่าบัตรเครดิต
สูงสุดถึง 60 เดือน (ขึ้นอยู่กับร้าน
ค้าทีร่่วมรายการ) สมัครบตัรช่วงนี้
รบัดอกเบีย้พิเศษ 0% นาน 3 เดอืน 
พร้อมบริการโอนเงินผ่อนสบาย 
“Sabai Cash” ไม่มค่ีาธรรมเนยีม

COM7 จับมือ KBank ขยายสาขาใน “บานาน่า” ตอบโจทย์ไลฟ์
สไตล์ยคุใหม่เข้าถึงสนิค้าและบรกิารยิง่ขึน้ เปิดมติใิหม่ธรุกจิค้า
ปลกีและการเงนิไทยครบวงจรและหลากหลาย น�าร่องเปิดสาขา
แรกที่ยโสธร ตั้งเป้า 20 สาขา

สนิเช่ือธนชาตรบัเปิดเทอมผ่อน60เดอืน
ใดๆในการสมคัร โดยเน้นกลุ่มผู้
ปกครองหรือพนักงานที่มี เงิน
เดือนประจ�า อายุระหว่าง 30-40 
ปี เฉลี่ยวงเงินของบัตร 65,000 
บาท ซึง่จากสถติพิบว่าผูถ้อืบตัรจะ
ใช้วงเงินในบัตรกดเงินสด 60% 
เบิกถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม 35% 
ใช้บรกิารโอนเงนิสดเข้าบญัช ีส่วน
ที่เหลือใช้ผ่อนช�าระค่าสินค้าและ
บริการใน 4 หมวดคือ 1.สินค้า
ด้านไอท/ีเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 2.ชอ็ปป้ิง 
3.ร้านนาฬิกาและเคร่ืองประดับ 
และ 4.โทรศัพท์มือถือ
 บัตรสินเชื่อบุคคล FLASH 
Plus ครอบคลุมทั้งการกดเงิน 
สดผ่านตู้เอทีเอ็ม การโอนวงเงิน 
คงเหลือในบัตรกดเงินเข้าบัญชี 
สามารถผ่อนขั้นต�่าหรือผ่อนเป็น

งวดๆได้ หรือเข้าร่วมโปรแกรม
แบ่งช�าระค่าสินค้าและบริการ 
(IPP) ร่วมกับร้านค้าที่มอบส่วน 
ลด 0% พร้อมโปรโมชัน่ลูกค้าใหม่ 
โดยต่อที่ 1 มียอดกดเงินสดหรือ
โอนเงินผ่านบัญชีตั้งแต่ 5,000 
บาทขึ้นไป รับบัตรก�านัลเทสโก้ 
โลตัส มูลค่า 100 บาท ต่อท่ี 2 
ยอดกดเงินสดหรือโอนเงินผ่าน
บัญชีตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 
รับกระเป๋าล ้อลาก Caggioni 
มลูค่า 4,990 บาท ถงึวันท่ี 31 กรก 
ฎาคม ผู้สนใจสมคัรบัตร FLASH 
Plus ติดต่อธนาคารธนชาตทุก
สาขา หรือสมัครผ่านช่องทางออน 
ไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thana 
chartbank.co.th อนุมัติบัตรได้
ภายใน 7-10 วัน
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ต่างประเทศ

โสมแดงยนัปลดนวิเคลยีร์ 
ธานาธิบดีมุน แจ-อิน ของเกาหลีใต้ ได้ตกลง
กันว่าจะปลดชนวนอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมด 
บนคาบสมุทรเกาหลีระหว่างการพบกันใน
ระดับผู้น�าประเทศ 2 ฝ่ายเป็นครั้งแรกในรอบ
กว่า 10 ปีเมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา
 ขณะทีส่�านกัข่าวกลางเกาหลหีรือเคซเีอ็นเอ
ของทางการเกาหลเีหนอืรายงานว่า สหรฐัออก
ข่าวชีน้�าให้คนทัว่ไปเข้าใจผิด โดยอ้างว่าการล้ม
เลิกอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นเพราะ
มาตรการคว�่าบาตรและแรงกดดันจากสหรัฐ 
สื่อเกาหลีเหนือรายงานอ้างโฆษกต่างประเทศ
ว่า สหรัฐไม่ควรเจตนายั่วยุเกาหลีเหนืออีก ทั้ง

  
 

ประกาศจ่่ายเงินปันผล

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

	 	 บริษัท	 โรงพยาบาลรามคำาแหง	 จำากัด	 (มหาชน)	 ใคร่ขอเรียนให้ 
ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2561	 ของ 
บริษัทฯ	 เมื่อวันที่	 23	 เมษายน	 2561	 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	 
และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำาปี	 สำาหรับผลการดำาเนินงานตั้งแต่	 1	 มกราคม		
2560	 -	 31	 ธันวาคม	 2560	 รวมจ่ายในอัตราหุ้นละ	 16	 บาท	 ซึ่งได้จ่ายส่วน 
หนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่	 10	พฤศจิกายน	 2560	 ในอัตรา 
หุ้นละ	8.00	บาท	(จากผลการดำาเนินงาน	1	มกราคม	2560	-	30	มิถุนายน	2560)		 
และจะจ่ายอีกครั้ง	 	 ในวันที่	 	 22	พฤษภาคม	2561	 ในอัตราหุ้นละ	8.00	บาท 
(จากผลการดำาเนินงาน	 1	 กรกฎาคม	 2560	 -	 31	 ธันวาคม	 2560)	 โดยจ่าย 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 จำานวน	 12,000,000	 หุ้น	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้กำาหนด 
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	 และสิทธิใน 
การรับเงินปันผลในวันที่	27	มีนาคม	2561		

	 จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

	 		 	 	 											ประกาศ	ณ.	วันที่	8	พฤษภาคม	2561
  

	 	 	 	 	 (ทันตแพทย์ชำานาญ	ชนะภัย)
	 	 	 	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ทางการเกาหลีเหนือแถลง เกาหลีเหนือมี
ความประสงค์จะปลดชนวนอาวธุนวิเคลยีร์ 
ตามท่ีประกาศในการประชุมสุดยอดครั้ง 
ประวัติศาสตร์ระหว่าง 2 เกาหลี โดยไม่ 
ได้เป็นเพราะมาตรการคว�า่บาตรหรอืการ
กดดันของสหรัฐ
 ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือเผชิญมาตรการคว�่า
บาตรของสหประชาชาติที่มีสหรัฐเป็นแกนน�า
มาตลอดหลายปีโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีทีผ่่าน
มา เพื่อพยายามควบคุมโครงการนิวเคลียร ์
และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ อย่างไรก็ตาม 
นายคิม จอง-อึน ผู้น�าเกาหลีเหนือ และประ 

การเคลื่อนยุทโธปกรณ์ในเกาหลีใต้และยก
ประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนขึ้นมา
 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ 
ซึ่งมีก�าหนดพบหารือกับนายคิมในอีก 2-3 
สปัดาห์ข้างหน้า กล่าวว่า จะยงัคงมาตรการคว�า่
บาตรและกดดันเกาหลีเหนือต่อไป เพื่อไม่ให้
ซ�า้รอยความผดิพลาดของรฐับาลสหรฐัชดุก่อน 
ท่าทีที่แข็งกร้าวของเขาน�าไปสู่ความคืบหน้า
ครั้งส�าคัญบนคาบสมุทรเกาหลี และได้มีการ
ตกลงเรื่องเวลาและสถานที่ที่จะพบกับนายคิม
แล้ว แต่ประเดน็เรือ่งสหรฐัจะถอนก�าลงั 28,500 
นายที่ประจ�าการอยู่ในเกาหลีใต้หรือไม่นั้น จะ
ไม่รวมอยู่ในการประชุมสุดยอดนี้ และว่าชาว
อเมรกินัเชือ้สายเกาหลใีต้ 3 คนทีถ่กูควบคมุตวั
อยู่ในเกาหลเีหนอืจะได้ฟังข่าวดใีนเรว็ๆนี ้ด้าน
นายไมค์ พอมเพโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรฐั 
โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่า รัฐบาลทรัมป์จะ
ไม่ท�าผิดซ�้ารอยรัฐบาลที่ผ่านมา 

รสัเซยีจบักมุฝ่ายต้าน‘ปตูนิ’ 
รัสเซียจับกุมผู้น�าฝ่ายค้านขณะร่วมประท้วงต่อ
ต้านประธานาธบิดวีลาดเิมยีร์ ปูตนิ ทีก่�าลงัจะ 
เข้าพธิสีาบานตนรบัต�าแหน่งผูน้�ารสัเซยีสมยัที ่4 
 การจบักมุนายอเลก็ซี ่นาวลัน ีผูน้�าฝ่ายค้าน
รัสเซยี มขีึน้ขณะทีเ่ขาเข้าร่วมการชมุนมุประท้วง
ต่อต้านประธานาธิบดีปูตินในกรุงมอสโก โดย
ระหว่างที่นายนาวัลนีได้กล่าวปราศรัยต่อกลุ่ม
ผู้ชุมนุม ต�ารวจรัสเซียได้เข้าจับกุมพร้อมกับตั้ง 
ข้อหาว่าร่วมชุมนุมอย่างผิดกฎหมายและขัด 
ขนืการจบักมุ อย่างไรกด็ ีต�ารวจได้ปล่อยตนัาย 
นาวัลนีในเวลาต่อมา ส่วนการด�าเนินคดีใน
ศาลจะมขีึน้ในสปัดาห์หน้า นอกจากท่ีกรงุมอส 
โกแล้ว เมืองต่างๆอีก 27 เมืองในรัสเซียก็ม ี
การชุมนุมต่อต้านประธานาธิบดีปูตินด้วยเช่น
กนั และมกีารจบักมุผู้ชุมนมุไปเกอืบ 1,600 คน 
 ส�าหรับการชุมนุมต่อต้านประธานาธิบดี 
ปูตินทั่วประเทศครั้งนี้มีขึ้นหลังนายนาวัลน ี
เรียกร้องให้ชาวรัสเซยีออกมาเดนิขบวนต่อต้าน 
การบริหารประเทศของนายปูตนิ พร้อมกล่าว 
หาว่านายปูตินปล่อยให้เกิดการคอร์รัปชัน 
อย่างรนุแรงในประเทศและท�าให้เศรษฐกจิของ
รัสเซียตกต�่า
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รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

โทรศัพท  0-2415-5825-7
สายตรง  09-3535-6365
สายตรง 08-6475-3138

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)  4 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี 

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2. เสมียนประจำออฟฟศ (สมุทรสาครและบางขุนเทียน) 4 อัตรา
 • เพศหญิง วุฒิปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป 
 • สามารถใชอุปกรณสำนักงานไดดี

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)  หลายอัตรา
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได 
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขับรถ 6-10 ลอ   หลายอัตรา
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได • มีใบอนุญาตขับขี่เปนของตนเอง

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

Gong Toon-p-260418=4*6

ประกาศกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทนุส�ารองเล้ียงชพีส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว 

หรือมีชื่อย่อว่า กสจ. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานส�านักงาน กสจ. 

ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ชื่อต�ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน

 ชื่อต�าแหน่ง   ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

 อัตราว่าง     1  อัตรา

 คุณสมบัติเฉพำะต�ำแหน่ง ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีทางการเงิน  

การบัญชหีรอืสาขาทีเ่ก่ียวข้องโดยต้องศกึษาวชิาบัญชมีาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ มคีวามรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft  

Excel ได้เป็นอย่างดีต้องมีบุคคลค�้าประกันในการท�างาน

2.  กำรรับสมัคร

 2.1 วัน เวลำ ที่รับสมัคร

 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 ในวันเวลาราชการ

 2.2 สถำนที่รับสมัคร

 ยืน่ใบสมคัรด้วยตนเองทีส่�านกังาน กสจ. อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์รามาไนน์  

ทาวเวอร์เอ ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

หมำยเหต ุผูส้มคัรต้องมคีณุสมบตัแิละปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในประกาศ รบัสมคัร

ประกาศที่เว็บไซต์ WWW.gpEf.or.th
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สนใจตดิต่อ
บริษัท หัวหมาก จ�ากัด
เลขที่ 567 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เวลา 08.30-17.00 น.

รับสมัครด่วน
พนกังานออก
ตัว๋เครือ่งบนิ    

 • เพศหญงิ ไม่จ�ำกดัวฒุิ 

 • อำยุ 26 ปีขึน้ไป

 • ประสบกำรณ์ 3 ปีขึน้ไป

 • สำมำรถใช้งำนระบบส�ำรองทีน่ัง่ Amadeus ได้

 • เงนิเดอืน 20,000 บำทขึน้ไป

E-mail : huamark567@hotmail.com
โทร. 08-1483-0707

2อตัรำ
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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

1

2

3

4

5

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หวัหนา้ฝา่ยขายอนิเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
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สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
คุณมาโนช อุดมวรานนท์ 

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 33/98-99 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2743-1003 แฟกซ์ 0-2743-1004

บริษัทฯ จำ�หน่�ยไฟฉุกเฉิน, ไฟอล�ม และ

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่มดังนี้

E-mail : sale@protecthai.com LINE ID: manoch2u

1.พนักงานประสานงานขาย 2  อัตรา
	 •	เพศหญิง	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำและคอมมิชชั่น

2. พนักงานขับรถสงของ  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	ไม่จ�ำกัดวุฒิ
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำ	O.T.	
	 		และค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด	

3. ช่างไฟฟ้าทัวไป  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	วุฒิปวช.	ขึ้นไป

่

่

่

่
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สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4825 (1350) วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายรถยนตและศูนยซอมรถยนต

ไดมีความประสงครับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเองหรือสงใบสมัครมาที่ ฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด
เลขที่ 118 หมู 1 ถนนพระรามที่ 2 กม.15 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร. 0-2415-4193-7  E-mail : stkmc1@hotmail.com

1.  พนักงานธุรการ      หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปขึ้นไป 
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใชคอมพิวเตอร Microsoft Offiffiice (Word, Excel),
  Internet ไดดี

2.  ฝายบุคคล         1 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณดานงานบุคคลจะพิจารณาเปนพิเศษ 

3.  ชางซอมบำรุง   1 อัตรา
 • เพศชาย
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวของ
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4.  พนักงานลางรถ   หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 18 ปขึ้นไป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • หากมีประสบการณ
  ในการทำความสะอาดรถยนตจะพิจารณาเปนพิเศษ

5.  พนักงานขับรถ    1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 18 ปขึ้นไป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

Sri Ar Pha-p-290318

1. พนง.ขายโครงการบานจัดสรร 2 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป 
 • มีประสบการณงานขายอสังหาริมทรัพย

บริษัทฯดำเนินธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย กำลังขยายงานโครงการ ตองการ
รับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เขารวมงานดังนี้

บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด เลขที่ 85/11 หมู 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 
โทร. 0-2571-0563-4, 0-2571-7600 Email : tunyasiri.dao@hotmail.com www.hongprayoon3.com

2. โฟรแมน 2 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 40 ป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขากอสราง
 • มีประสบการณควบคุมงานกอสรางอยางนอย 2 ป

3. พนักงานสโตร 2 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 30 ป  • วุฒิปวช.ขึ้นไป

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4825 (1350) วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561



	 นายบัณฑิตย์	 เทวีทิวารักษ์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี	 และ	 
นาวาอากาศเอกวีระยุทธ	 ดิษยะศริน	 นายกสมาคมกีฬาทางอากาศ
และการบินแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 เป็นประธาน
ในพิธีเปิด	 การแข่งขันกีฬาร่มบินชิงแชมป์โลก	 ครั้งที่	 10	 (The	 10th  
FAI	World	 Paramotor	 Championship)	 อย่างเป็นทางการ	 โดยมี
นักกีฬาร่มบนิทมีชาติไทยและตวัแทนทมีชาตจิากประเทศต่างๆ	ทัว่โลก 
เข้าร่วมการแข่งขันกว่า	 150	 คน	 อาทิ	 ตัวแทนทีมชาติจาก	 เครือรัฐ
ออสเตรเลยี,	สหพนัธ์สาธารณรฐับราซลิ,	ประเทศแคนาดา,	สาธารณรฐัเชก็, 
ราชอาณาจักรสเปน,	สาธารณรัฐฝรั่งเศส,	สาธารณรัฐอินเดีย,	ประเทศ
ญี่ปุ่น,	รัฐคูเวต,	สาธารณรัฐโปแลนด์,	สหพันธรัฐรัสเซีย,	สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย,	 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,	 ราชอาณาจักรบาห์เรน, 
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย	และประเทศไทย	ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันในครั้งนี้	 ระหว่างวันที่	 27	 เมษายน	 -	 6	 พฤษภาคม	 2561	 
ณ	สนามกฬีาทางอากาศชัว่คราวเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์	

	 ทั้งนี้	 นกักฬีาร่มบนิทมีชาตไิทยทีถ่กูคดัเลอืกให้เป็นตวัแทนเข้า 
ร่วมการแข่งขนั	มรีายชือ่ดงัต่อไปนี้	

ประเภท PF1 (นกับนิพารามอเตอร์แบบวิง่ขึน้)
	 1.	นายณัฏฐ์	ธนพุฒิพงศ์
	 2.	นายเอกภพ	อู่อรุณ	
	 3.	นายภูมิศิษฐ์	ธนสกุลกรแสง
	 4.	จ่าเอก	ชุษณะ	จ้อยนุแสง
	 5.	เด็กหญิงเจนจิรา	ฉุยเนย
ประเภท PL1 (นักบินพารามอเตอร์แบบฐานล้อวิ่งขึ้น)
	 1.นายสมาน	พรมนารี
	 2.นายประกาศิต	แสนหล้า
	 3.จ่าเอก	วรวิทย์	วิทยานนท์
ประเภท PL2 (นักบินพารามอเตอร์แบบฐานล้อสองที่นั่ง)
	 1.นายศิระ	อุตเจริญ
	 2.ปุญญิศา	ค�าดี
	 ผู้ฝึกสอนประจ�าทีม	ได้แก่	เรือตรี	วัชรพล	อินใจ	

	 ความคาดหวงัของสมาคมฯ	ต้องการให้นกักฬีาได้มปีระสบการณ์
และเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น	 และเพ่ือให ้
สนามกีฬาทางอากาศชั่วคราวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้เป็นที่รู้จักของ 
นักกีฬาทั่่วโลก	อีกทั้งเป็นภาคีหุ้นส่วนกับจังหวัดสระบุรีอย่างยั่งยืน	
	 ภายในงานยงัมกีจิกรรมสนกุ	ลุน้รบัของรางวลัจากทางผู้สนบัสนนุ
อย่างเป็นทางการของการแข่งขันอย่าง	บริษัท	น�้ามันอพอลโล	(ไทย)	
จ�ากัด	 ผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันหล่อลื่น	 ภายใต้ชื่อ	 “IDEMITSU”	
(อิเดมิตสึ)	รวมถึง	เครื่องดื่มให้พลังงาน	ชาร์ค	คูล	ไบท์	อีกด้วย
	 สดุท้ายนี	้สมาคมฯ	ขอขอบคณุ	การกฬีาแห่งประเทศไทย,	จงัหวดั
สระบรุ,ี	 บรษิทั	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน),	 บริษัท	 เอฟบี
ทีสปอร์ตคอมเพล็กซ์	 จ�ากัด,	 บริษัท	 น�้ามันอพอลโล	 (ไทย)	 จ�ากัด	 
ผูผ้ลิตและจ�าหน่ายน�า้มนัหล่อล่ืน	ภายใต้ชือ่	 “IDEMITSU”	 (อเิดมติส)ึ,	
บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากัด,	 เครื่องดื่ม	ชาร์ค	และ	
องค์กรต่างๆ	 ทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันและ
ร่วมเป็นก�าลังใจแก่นักกีฬาร่มร่อนและนักกีฬาร่มบินทีมชาติไทยใน
การแข่งขันทั้งสองรายการนี้	 โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหว 
ได้ที่	Facebook	ของสมาคมฯ	(Rasat	Fai	Thailand)	และแฟนเพจ
ของสมาคมฯ	 (สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์)	และทางเว็บไซต์	www.rasatthailand.com                           

สมาคมกีฬาทางอากาศฯ จัดพิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬาร่มบินชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 10

ณ สนามกีฬาทางอากาศชั่วคราวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 19 ฉบับที่ 4825 (1350) วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สังคม

มธ.ชวนครูสร้างการเรียนรู้ที่แท้จริง 
คณะวิทยาการเรียนรู ้และศึกษา
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
(มธ.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรม
เรียนรู้ “Authentic Learning” 
โดยมีครูระดับมัธยมศึกษาจาก
โรงเรียนต่างๆทั่วจังหวัดปทุมธานี
เข้าร่วม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึก 
ษามัธยมศึกษา เขต 4
 โครงการนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งในปีที่ผ่านมา 
ได้รับผลตอบรับอย่างน่าพอใจ  
ผู้เข้าร่วมสะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ในชั้นเรียนของตนเองในหลาย
ด้าน ทั้งด้านการค�านึงถึงความ
แตกต่างหลากหลายของผู ้เรียน 
ด้านเครื่องมือเทคนิคการสอนที่มี
มากข้ึน ตลอดจนความกล้าที่จะ
ลองจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ 
ความส�าเร็จของโครงการในปีแรก
น�าไปสู่การด�าเนินโครงการเครือ
ข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงฯในปีที่ 2
 ปีนี้คณาจารย์จากคณะวิทยา 
การเรียนรู้ฯ มธ. จะเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการท�างานกับครูในชั้น
เรียนจริงมากขึ้น ทั้งเรียนรู้เกี่ยว 
กับสภาพการท�างานจริงของครู 
พร้อมๆกับร่วมกันสร้างกระบวน 

Learning เพื่อสื่อสารรูปแบบการ
เรยีนรูด้งักล่าว โดยพาครไูปสมัผสั
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่แท้จริง 
ทดลองลงพื้นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้
เพื่อน�าประสบการณ์มาเชื่อมโยง
เข้ากับเนื้อหาสาระที่จะสอน ออก 
แบบการสอนภายใต้เงื่อนไขและ
บริบทของโรงเรียนตนเอง และน�า
บทเรยีนนัน้มาน�าเสนอและวพิากษ์ 
ตลอดจนการเก็บหลักฐานการ
เรียนรู้ในรูปแบบวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 โดยเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  ้
ครั้งนี้ได้ระดมทั้งความรู้ ความคิด 
และความเชี่ ยวชาญของคณา 
จารย์ในคณะวิทยาการเรียนรู้ฯมา 
กลั่นเป ็นการจัดประสบการณ ์
การเรียนรู้ให้ครูทุกคนได้พัฒนา
ตนเองอย่างเข้มข้น

การเรยีนรูห้รอืนวตักรรมการสอน
ที่สอดคล้องกับชั้นเรียนของครู
แต่ละคนมากท่ีสุด ตลอดจนอาจ
พัฒนาไปสู ่การวิจัยในชั้นเรียน 
ต่อไปด้วย โดยมีพื้นฐานอยู่บน
ความเป็นกัลยาณมิตรร่วมกัน 
 ผศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ 

หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า ปีนี้ทาง
โครงการยังท�างานร่วมกับครูกลุ่ม
เดมิเป็นหลกั แต่เป็นไปในรปูแบบ
ที่ลึกขึ้น เน้นการออกแบบการ 
สอนที่มีความหมายและสร้างแรง
บันดาลใจให้ทั้งครูและนักเรียน 
ทางโครงการใช้ค�าว่า Authentic 

อนันต์	ชูโชติ	อธิบดีกรมศิลปำกร	เปิดงำน	“ออเจ้ำ	ในแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์
มหำรำช”	 โดยมีจรัญ	 ผู้พัฒน์	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	 ส�ำนักสื่อสำรกำรตลำด 
และองค์กรสัมพันธ์	 ศูนย์สรรพสินค้ำซีคอน	 บำงแค	 และภำสวรรณ	 จันทร์คู ่	 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต	ให้กำรต้อนรับ	

พงศธร	เอื้อมงคลชัย	ผู้จัดกำรใหญ่ด้ำนกำรค้ำ	บริษัท	ไทยยำมำฮ่ำมอเตอร์	จ�ำกัด	
พร้อมด้วยผู้บริหำรระดับสูง	 ส่งมอบรถจักรยำนยนต์ยำมำฮ่ำ	 คิวบิกซ์	 จ�ำนวน	 
2	 คัน	 ให้กับ	 รศ.ดร.ธีร	 เจียศิริพงษ์กุล	 คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำ 
วิทยำลัยธรรมศำสตร์	เพื่อน�ำไปใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน

	 นายบัณฑิตย์	 เทวีทิวารักษ์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี	 และ	 
นาวาอากาศเอกวีระยุทธ	 ดิษยะศริน	 นายกสมาคมกีฬาทางอากาศ
และการบินแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 เป็นประธาน
ในพิธีเปิด	 การแข่งขันกีฬาร่มบินชิงแชมป์โลก	 ครั้งที่	 10	 (The	 10th  
FAI	World	 Paramotor	 Championship)	 อย่างเป็นทางการ	 โดยมี
นกักฬีาร่มบนิทมีชาตไิทยและตวัแทนทมีชาตจิากประเทศต่างๆ	ทัว่โลก 
เข้าร่วมการแข่งขันกว่า	 150	 คน	 อาทิ	 ตัวแทนทีมชาติจาก	 เครือรัฐ
ออสเตรเลยี,	สหพนัธ์สาธารณรฐับราซิล,	ประเทศแคนาดา,	สาธารณรฐัเชก็, 
ราชอาณาจักรสเปน,	สาธารณรัฐฝรั่งเศส,	สาธารณรัฐอินเดีย,	ประเทศ
ญี่ปุ่น,	รัฐคูเวต,	สาธารณรัฐโปแลนด์,	สหพันธรัฐรัสเซีย,	สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย,	 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,	 ราชอาณาจักรบาห์เรน, 
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย	และประเทศไทย	ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันในครั้งนี้	 ระหว่างวันท่ี	 27	 เมษายน	 -	 6	 พฤษภาคม	 2561	 
ณ	สนามกฬีาทางอากาศชัว่คราวเขือ่นป่าสกัชลสิทธิ์	

	 ทั้งนี้	 นกักฬีาร่มบนิทมีชาตไิทยทีถ่กูคดัเลอืกให้เป็นตวัแทนเข้า 
ร่วมการแข่งขนั	มรีายชือ่ดงัต่อไปนี	้

ประเภท PF1 (นกับนิพารามอเตอร์แบบว่ิงขึน้)
	 1.	นายณัฏฐ์	ธนพุฒิพงศ์
	 2.	นายเอกภพ	อู่อรุณ	
	 3.	นายภูมิศิษฐ์	ธนสกุลกรแสง
	 4.	จ่าเอก	ชุษณะ	จ้อยนุแสง
	 5.	เด็กหญิงเจนจิรา	ฉุยเนย
ประเภท PL1 (นักบินพารามอเตอร์แบบฐานล้อวิ่งขึ้น)
	 1.นายสมาน	พรมนารี
	 2.นายประกาศิต	แสนหล้า
	 3.จ่าเอก	วรวิทย์	วิทยานนท์
ประเภท PL2 (นักบินพารามอเตอร์แบบฐานล้อสองที่นั่ง)
	 1.นายศิระ	อุตเจริญ
	 2.ปุญญิศา	ค�าดี
	 ผู้ฝึกสอนประจ�าทีม	ได้แก่	เรือตรี	วัชรพล	อินใจ	

	 ความคาดหวงัของสมาคมฯ	ต้องการให้นักกฬีาได้มปีระสบการณ์
และเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น	 และเพื่อให ้
สนามกีฬาทางอากาศชั่วคราวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้เป็นที่รู้จักของ 
นักกีฬาทั่่วโลก	อีกทั้งเป็นภาคีหุ้นส่วนกับจังหวัดสระบุรีอย่างยั่งยืน	
	 ภายในงานยงัมกีจิกรรมสนกุ	ลุน้รบัของรางวัลจากทางผู้สนบัสนนุ
อย่างเป็นทางการของการแข่งขันอย่าง	บริษัท	น�้ามันอพอลโล	(ไทย)	
จ�ากัด	 ผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันหล่อลื่น	 ภายใต้ช่ือ	 “IDEMITSU”	
(อิเดมิตสึ)	รวมถึง	เครื่องดื่มให้พลังงาน	ชาร์ค	คูล	ไบท์	อีกด้วย
	 สดุท้ายน้ี	สมาคมฯ	ขอขอบคณุ	การกฬีาแห่งประเทศไทย,	จังหวัด
สระบรุ,ี	 บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน),	 บริษัท	 เอฟบี
ทีสปอร์ตคอมเพล็กซ์	 จ�ากัด,	 บริษัท	 น�้ามันอพอลโล	 (ไทย)	 จ�ากัด	 
ผูผ้ลิตและจ�าหน่ายน�า้มนัหล่อลืน่	ภายใต้ชือ่	 “IDEMITSU”	 (อเิดมติสึ),	
บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากัด,	 เครื่องดื่ม	ชาร์ค	และ	
องค์กรต่างๆ	 ทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันและ
ร่วมเป็นก�าลังใจแก่นักกีฬาร่มร่อนและนักกีฬาร่มบินทีมชาติไทยใน
การแข่งขันทั้งสองรายการนี้	 โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหว 
ได้ที่	Facebook	ของสมาคมฯ	(Rasat	Fai	Thailand)	และแฟนเพจ
ของสมาคมฯ	 (สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์)	และทางเว็บไซต์	www.rasatthailand.com                           

สมาคมกีฬาทางอากาศฯ จัดพิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬาร่มบินชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 10

ณ สนามกีฬาทางอากาศชั่วคราวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
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สังคม

ชุติมำ	 บุณยประภัศร	 รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์	 พร้อมด้วยอัศวิน	 
เตชะเจริญวิกุล	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 บริษัท	 บิ๊กซี	 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 และคณะผู้บริหำร	 เปิดงำน	 “เทศกำลผลไม้สด 
จำกสวน	ปี	2”	บิ๊กซีสนับสนุนเกษตรกรไทย	

น.สพ.ธนิตย์	 เอนกวิทย์	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 แถลงข่ำวกำร 
จัดงำนกำรประชุมวิชำกำรข้ำวแห่งชำติ	ครั้งที่	5	“งำนวิจัยข้ำวไทยสู่ไทยแลนด์	4.0”	
โดยมีพรรณพิมล	 ชัญญำนุวัตร	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร 
เจ้ำภำพหลักกำรจัดประชุมวิชำกำรฯ	ร่วมแถลง

ไชยยศ	 สะสมทรัพย์	 และวรำวิชช์	 สะสมทรัพย์	 ผู้บริหำรนิกันติ	 กอล์ฟ	 คลับ	 ให้ 
กำรต้อนรับเอกอัครรำชทูตประจ�ำประเทศอินโดนีเซีย	บรูไน	เกำหลี	ลำว	เมียนมำ	
เวียดนำม	 ลักเซมเบิร ์ก	 และเหล ่ำนักกอล ์ฟ	 ในงำน	 The	 Friendship	 
Golf	Tournament	ที่นิกันติ	กอล์ฟ	คลับ	จ.นครปฐม	
 

วีระศักดิ์	 โควสุรัตน์	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ	 มอบตรำ
สญัลกัษณ์มำตรฐำนสถำนทีจ่ดังำนประเทศไทย	ประเภทห้องประชมุ	ประจ�ำปี	2561	
ให้แก่อรรจน์	 ยุวบูรณ์	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	 สำมพรำน	 ริเวอร์ไซด์	 เพื่อยืนยัน 
ควำมเป็นมืออำชีพและคุณภำพของสถำนที่จัดงำน	

รศ.เกศินี	 วิฑูรชำติ	 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 และ	 รศ.ดร.สมชำย	 
ชคตระกำร	 คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร	์ 
ร่วมแสดงควำมยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	มธ.	คว้ำ	11	รำงวัล
จำกเวทีประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นำนำชำติครั้งที่	46	

พรเลิศ	เตชะรัตโนภำส	ประธำนกรรมกำรบริหำร	บริษัท	ออนไลน์แอสเซ็ท	จ�ำกัด	
จัดสัมมนำ	“สำยลับ	จับหุ้นเด็ด”!!!	 “หุ้นเด่น...รับทรัพย์	EEC”	 โดยได้รับเกียรติ 
จำกปิยะ	 เตชำกูล	 กรรมกำรผู้จัดกำร	 บมจ.เอทีพี	 30	 และวิบูลย์	 แสงวิทยำนนท	์
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	บมจ.วิค	แอนด์	ฮุคลันด์	ร่วมงำน

ศุภเดช	พูนพิพัฒน์	ประธำนกรรมกำร	พร้อมด้วยสมเกียรติ	มรรคยำธร	กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่	บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนำรี	จ�ำกัด	(มหำชน)	ผู้น�ำในธุรกิจ
ข้ำวสำรบรรจุถุงตรำข้ำวมำบุญครอง	 และธุรกิจด้ำนอำหำรเพื่อสุขภำพ	 พร้อม 
คณะกรรมกำรและผู้บริหำร	จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2561	

บริษัท	 ดำต้ำ	 เพำเวอร์	 จ�ำกัด	 มอบเงินบริจำคพร้อมสินค้ำสนับสนุนงำนกีฬำ 
ฟุตบอล	 รำยกำรม้งบำงกอกคัพ	 2018	 เพื่อให้กลุ ่มพี่น้องม้งได้มำพบปะและ 
ท�ำกิจกรรมด้ำนกีฬำด้วยกัน	โดยมีกีรติ	แซ่ซ่ง	ประธำนจัดงำน	เป็นตัวแทนรับมอบ	
ที่สนำมกีฬำแกรนด์ซอคเกอร์โปร	เกษตร-นวมินทร์	


