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น�้ำตำเช็ดหัวเข่ำ
จากพรรคการเมืองใหม่ของกลุม่
พนัธมติรฯ แม้ระดบัแกนน�าจะมี
ความเขี้ยวทางการเมืองต่างกัน 
แต่มวลชนที่มาร่วมเคลื่อนไหว
ล้วนเป็นฐานคะแนนของพรรค
ประชาธิปัตย์ พรรครวมพลัง
ประชาชาติไทยก็คงลงเอยแบบ
เดียวกับพรรคการเมืองใหม่ คือ
เสยีงดีแต่ไม่มีคะแนน หลังเลอืก
ตัง้อาจได้เห็นนายสเุทพนัง่น�า้ตา
เช็ดหัวเข่าก็เป็นได้

ส�ำนึกคนดี!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

สิงคโปร์ยนืยนั
รบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำย 

เศรษฐกิจ 4

“SET e-Learning”
28หลักสูตรมหำ’ลัย

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

SC ASSETเปิด 
VENUEพระรำม5-3 

พรรครวมพลังประชาชาติไทย
เปิดตัวภายใต้สายตาที่จับจ้อง 
โดยเฉพาะแกนน�าคนส�าคัญ
อย่างนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่
พยายามกระตุกความรู้สึกร่วม
ของมวลชนทีเ่คยร่วมกนัเคล่ือน 
ไหวปิดกรุงเทพฯ โดยหวังว่า
เสียงของคนกลุ ่มนี้จะโอบอุ ้ม
พรรคให้แจ้งเกิดบนเวทีการ 
เมืองได้ แต่หากถอดบทเรียน

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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น�้ำตำเช็ดหัวเข่ำ
ลุ้นกันเป็นครั้งสุดท้ายในวันนี้ (5 
มิ.ย.) กับการประกาศผลตีความ
ของศาลรัฐธรรมนญู ซ่ึงจะมผีลต่อ
โรดแม็พเลือกต้ังว่าจะยังน่ิงอยู่ที่
เดิมในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
หรือต้องขยับออกไป

ถ้าผลการตคีวามออกมาว่า
ค�าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 
เรื่องการด�าเนินการตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 
ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ทุกอย่างก็ฉลุย 
แถมเปิดทางให้ใช้อ�านาจมาตรา 
44 ทะลวงทางตนัหลายเรือ่งทีเ่ป็น
อุปสรรคท�าให้การจัดเลือกตั้งไม่
ราบรื่นได้ด้วย เช่น เรื่องการแบ่ง
เขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการการ
เลือกต้ัง (กกต.) ร้องขออ�านาจ
พิเศษนี้ใช้ด�าเนินการ

แต่ถ้าหวยออกไปอกีทาง
ก็ยังคงวุ่นวายกันพอสมควร
หลังจากนี้

ก่อนท่ีจะรูผ้ลชีข้าด หนัไปดู
การเตรียมความพร้อมของพรรค 
การเมอืงเพ่ือลงสนามเลอืกตัง้ 

ที่น่าสนใจที่สุดคือการเปิด
ตวัพรรคการเมืองใหม่อย่างพรรค
รวมพลังประชาชาติไทยท่ีให ้

เกียรติสมาชิกพรรคธรรมดาๆ
อย่างนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
อดีตแกนน�า กปปส. กล ่าว
ปราศรัยกับประชาชนในงานเปิด
ตัวพรรคอย่างเป็นทางการ

สิ่งที่นายสุเทพพูดมีหลาย
เรื่องที่น่าสนใจ แต่ดูเหมือนทุก
ฝ่ายจะให้น�า้หนกัไปท่ีการตระบดั
สัตย์เพื่อชาติ ยอมกลืนน�้าลายตัว
เองที่ เคยประกาศจะเลิกเล ่น
การเมือง และเร่ืองน�้าตาที่ไหล
ออกมาระหว่างการปราศรัย

ไม่ว่าเสยีงวจิารณ์จะเป็น
อย่างไร แต่หากพิจารณาค�า
ปราศรัยของนายสุเทพดีๆจะ
เห็นว่ามีนัยอยู่พอสมควร 

หลายประโยคที่นายสุเทพ
กล่าวออกมานั้นแสดงให้เห็นว่า

พรรครวมพลังประชาชาติไทย
ไม ่ ใช ่พรรคฉุกละหุก ต้ัง แต ่
เป็นการเตรียมการก่อนหน้านี้
แล้ว เพียงแต่ว่าอาจผิดแผนไป
จากความตั้งใจเดิม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการดึงอดีต ส.ส. มา
ร่วมงานกับพรรค

ท�าให้เนื้อหาการปราศรัย
เน้นหนักไปที่การกระตุ้นความรู้
สึกเก่าๆของมวลชนที่เคยร่วมกัน
เคลื่อนไหวปิดกรุงเทพฯมาก่อน
หน้านี ้โดยหวงัว่าเสยีงของมวลชน
เหล่าน้ีท้ังคนท่ีเคยออกมาร่วม
ชุมนมุและคนทีเ่ป็นกองหนนุอยูที่่
บ้านจะเทคะแนนให้กบัพรรครวม
พลงัประชาชาตไิทย โดยเฉพาะใน
พื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตาม หากถอดบท

ตระบัดสัตย์เพ่ือชาติ 
ยอมกลืนน้ำาลายตัวเอง

ท่ีเคยประกาศเลิกเล่นการเมือง

เรียนจากพรรคการเมืองใหม่ของ
กลุ ่มพันธมิตรประชาชนเ พ่ือ
ประชาธปิไตยทีต่ัง้พรรคขึน้มาเพือ่
สานต่องานทีท่�าไว้ พรรครวมพลงั
ประชาชาตไิทยอาจต้องท�าใจไว้บ้าง

ในช่วงการเคลื่อนไหว
ของกลุ่มพันธมิตรฯจะเห็นว่า
กระแสแรงไม่ต ่างจากการ
เคล่ือนไหวของ กปปส. แต่
พรรคการเมืองใหม่กลับล้ม
เหลวอย่างไม่เป็นท่าในสนาม
เลอืกตัง้

แม้จะมคีวามต่างกันอยู่บ้าง
ตรงทีพ่รรคการเมอืงใหม่ของพนัธ 
มิตรฯไม่มีนักการเมืองซึ่งมีฐาน
เสียงของตัวเองแน่นหนามาเป็น
แกนน�าก่อตั้งพรรค ขณะที่พรรค
รวมพลังประชาชาติไทยมีนักการ
เมืองที่คร�่าหวอดในสนามการ 
เมืองมานานร่วมเป็นแกนน�า

แต่แกนน�าของพรรครวม
พลังประชาชาติไทยก็เป็นนักการ
เมืองที่มีความแข็งแกร่งในฐาน
เสียงเฉพาะพืน้ทีข่องตวัเองเท่านัน้ 
ไม่มคีวามเป็นแมสในความนิยม

ทีส่�าคญัคอืฐานมวลชนทีม่า
ร ่วมเคลื่อนไหวล ้วนเป ็นฐาน
มวลชนของพรรคประชาธปัิตย์ทีถ่งึ
เวลาเลือกตั้งเมื่อไรกาบัตรลง
คะแนนให้พรรคประชาธิปัตย์
แน่นอน โดยไม่ดดู้วยซ�า้ว่าผูส้มคัร
คนนัน้เป็นใคร มคีณุสมบตัอิย่างไร

ชะรอยแล้วพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทยก็คงลงเอยแบบ
เดียวกับพรรคการเมืองใหม่ คือ
เสียงดีแต่ไม่มีคะแนน

หลังเลือกตั้งอาจได้เห็น
นายสุเทพนั่งน�้าตาเช็ดหัวเข่า
ก็เป็นได้
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In Brief : ย่อความ

ถึงเวลาล้างอลัชชี

ทรรศนะ

ถือเป็นโอกาสดีท่ีจะกวาดล้าง
พระศาสนาให้สะอาดหมดจด 
เราจะได้ท�าบุญถูกเนื้อนาบุญ 
ส่วนเนื้อนรกก็จัดการกันไป 
ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า
เหมือนคลื่นในทะเล มันย่อม
ซัดขยะขึ้นฝั่งหมด

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ส�านึกคนดี!
พสูิจน์ค�าว่า “กฎหมายคอืกฎหมาย” 
และ “ธรรมาภิบาล” ภายใต้อ�านาจ 
รัฏฐาธิปัตย์อีกครั้ง กรณี “กกต.” มี
มติเสียงข้างมากชี้ว่า การถือครองหุ้น
ของ “ดอน ปรมัตถ์วินัย” รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้า
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 264 ประกอบมาตรา 187 

เนื่องจาก “นรีรัตน์-ภรรยา
ดอน” ถือหุ้นเกิน 5% และไม่ได้แจ้ง
บั ญ ชี ท รั พ ย ์ สิ น ห รื อ ห นี้ สิ น ต ่ อ 
“ป.ป.ช.” ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ก�าหนด ซึ่งเจ้าตัวยังนิ่งเฉย ไม่ออกมา
จ้อเหมือนไล่ล่า “ผู้เห็นต่าง”

ขณะที่  “เนติก�ามะลอ” ก็
ตะแบงว่าไม่ต้องแสดง “สปิริต” ลา
ออก ทั้งที่ก่อนหน้านี้ “กลุ่มคนดี” 
เคยเรียกร้องให้รัฐมนตรีและนักการ
เมืองหลายคนลาออก

รายการทรัพย์สินและหน้ีสินที่ 
“ดอน” ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 จ�านวน 
11,762,730.32 บาท “นรีรัตน์” มี
ทรัพย์สิน 126,435,865.54 บาท ไม่มี
หนี้สิน 

ส่วนเงินลงทุน “ดอน” มี 4 
รายการ มูลค่า 2,272,133.82 บาท 
“นรีรัตน์” มีเงินลงทุนประมาณ 20 
รายการ มูลค่า 23,212,177 บาท โดย 
2 รายการถอืหุ้นเกนิ 5% ได้แก่ บรษิทั 
ปานะวงศ์ จ�ากัด และบริษัท ปานะ
วงศ์ รีแอลที่ จ�ากัด

“ดอน” จะมี “ส�านึกทางการ
เมือง” หรือไม่ก็ไม่ส�าคัญเท่ากับ “ทั่น
ผู้น�า” ที่แสดงอารมณ์ไม่พอใจเมื่อนัก
ข่าวถามเรื่อง “ดอน” และการปรับ 
ครม. “อยู่ได้ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ก็ออก”!

แค่เรื่อง “จริยธรรม” และ 
“ส�านกึทางการเมือง” ยงัถามไม่ได้ 
แต่กลับชูหาง “ปฏิรูปประเทศ”?

เร่ืองของพระสงฆ์ โดยเฉพาะอดีตพุทธะ
อิสระ หรือนายสุวิทย์ ทองประเสริฐ ยังมี
การต่อยอดไปเรื่อยๆ ตั้งแต่การต�าหนิผู้หลัก
ผู้ใหญ่ว่า ท�าไม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สวุรรณ รองนายกรฐัมนตร ีจงึต้องขอโทษอดตี
พุทธะอิสระ ขอโทษแทนต�ารวจ แล้วกับราย
อื่นซึ่งเป็นฝ่ายเห็นต่างหรือคู่กรณี ท�าไมจึงท�า
กับเขาอีกแบบหนึ่ง ทั้งที่เป็นแค่การแสดง
ความคดิเหน็ ไม่มโีทษอาญาร้ายแรงอย่างอดตี
พุทธะอิสระ ท�าไมไม่ขอโทษ นายกรัฐมนตรีก็
ล�าบากใจล่ะ

แต่เอาเถอะ เรื่องขอโทษก็ดีนะ ใครว่า
ไม่ดี ก็น่าเห็นใจทุกฝ่าย ทางหลักศาสนาบอก
ว่า รีบขอโทษไวๆ รีบให้อภัยกันเร็วๆ เปลว
นรกจะได้ไม่เผาอกเผาใจทุกฝ่าย อันนี้ดีแน่ๆ 
ก็มีบางคนที่ชอบ ชื่นชม เชียร์ และไปเยี่ยม 
แต่พระผู้ใหญ่ระดับช้ันพรหมท่ีถูกจับ ลูกศิษย์
ลูกหาหายไปไหนหมด ไม่มีใครไปเยี่ยม หรือ
ออกมาต ่อต ้ าน อดีตพุทธะอิสระไม ่ มี
สมณศักดิ์หรือยศถาบรรดาศักดิ์อะไรเลย 
ท�าไมมีลูกศิษย์ มีคนไปเยี่ยมกันมากมาย 
ท่านจันทร์แห่งส�านักสันติอโศกก็ไป แกนน�า 
กปปส. ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขก็ไป จนต้องขอ
ว่าไม่ต้องมาเยี่ยมอีกแล้ว

เรื่องนี้มันเหมือนจะมีนัยอะไร ติดคุกจะ
ไม่สู้ทางกฎหมาย แล้วยังบอกว่าอย่าไปโทษ
รัฐบาล คสช. อย่าไปโทษต�ารวจเลย แสดงว่า
ใจกว้าง เป็นพระใจถึงใจนักเลง ไม่ทุกข์ร้อน
อะไร อย่างนี้หายาก อาตมาเคยพูดชมเรื่อง

ความกล้าของอดีตพุทธะอิสระนี่หาตัวจับยาก 
บางคนก็วิจารณ์หนักไปกว่าน้ันว่าอาจเป็นข้อ
ตกลงระหว่างรฐับาล คสช. กบัอดตีพทุธะอิสระ
ว่าต้องเปลืองตัวเจ็บตัวหน่อยนะ เพื่อสร้าง
บรรยากาศการกวาดล้างส่ิงโสโครก สิง่สกปรก
ในศาสนาออกไป

พูดกันว่าครั้งน้ีเป็นการปราบอลัชชีเต็ม
ท่ี ก็น่าคิด เอาล่ะถ้าเรื่องน้ีจบลงด้วยดี ต่อแต่
น้ีไปก็ต้องปฏิรูปตั้งแต่การคัดสรรคนมาบวช 
อย่าเอาแต่ปริมาณบวชหม่ืนรูปแสนรูปกัน
เลย บวชน้อยแต่มีคุณภาพดีกว่า เรื่องการ
เล่ือนสมศักด์ิก็ไม่เล่ือนตามเส้น ตามซื้อ ต้อง
ดูคุณสมบัติจริงๆ ไม่ใช่มาเถียงกันว่านัก
ธรรมเอกไม่มีวุฒิมหาเปรียญท�าไมถึงได้
ระดับช้ันพรหม

เรื่องบัญชีวัดก็ไม่ให้อยู ่ในอ�านาจเจ้า
อาวาสฝ่ายเดียว ต้องมีคณะกรรมการ เรื่องนี้
ไม่ใช่ท�าทั้งประเทศนะ มันน่าสมเพช เพราะ
บางวดัค่าน�า้ค่าไฟไม่มเีลยจะไปท�าบญัชที�าไม 
ท�าเฉพาะวัดใหญ่ๆที่มีปัญหา ที่มีรายได้เป็น
สิบล้านร้อยล้านขึ้นไป วัดที่มีรายได้น้อยๆท�า
ไปกเ็สยีค่าจ้างท�าบญัชแีละยุง่ยากเปล่าๆ เรือ่ง
เงินทอน เรื่องทุจริต เพราะไม่ใช่วัดใหญ่ก็ไม่
เกดิเรือ่งพรรค์นีห้รอก ยงัมีลอ็ต 2 ลอ็ต 3 ลอ็ต 
4 วดัเลก็ๆมรีายได้ปีหนึง่ไม่ถงึล้านก็จะไม่ค่อย
มีปัญหา  

ต้องจัดการกนัให้ด ีประชาชนก็อย่า
ไปคิดอะไรมาก ถือเป็นโอกาสดีที่จะ
กวาดล้างพระศาสนาให้สะอาดหมดจด 
เราจะได้ท�าบุญถูกเนื้อนาบุญ ส่วนเนื้อ
นรกก็ จัดการกันไป ธรรมวินัยของ
พระพทุธเจ้าเหมอืนคลืน่ในทะเล มนัย่อม
ซัดขยะขึ้นฝั ่งหมด ไม่มีขยะที่จะลอย
กลางทะเลได้นานๆ หนิก้อนใหญ่ๆยงัจม
ดิ่งในน�้า ใครหนักแน่นในธรรมวินัยก็อยู่
ได้ ใครท�าตวัลอยเป็นขยะกล็อยข้ึนฝ่ังไป 
แค่นี้แหละ

เจริญพร
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QR พารวย : วษิณรนิทร์ วงัปีต ิรองผูอ้�านวยการ พัฒนาธรุกจิการช�าระเงนิและร้าน
ค้ารบับตัร ธนาคารธนชาต ร่วมกบัผูบ้รหิารตลาด MR มารวย จงัหวดัมกุดาหาร 
มอบรางวลัรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จีที 125 ให้แก่ร้านค้าและประชาชนผูโ้ชคดีทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม “QR พารวย พาลุน้โชคใหญ่ คนซือ้ได้ คนขายฟิน” 

สขุเพ่ิมขึน้ คุ้มทกุวัน : นนัทวัฒน์ โชตวิจิติร กรรมการบรหิาร บรษัิท ออิอน ธน
สนิทรพัย์ (ไทยแลนด์) จ�ากดั (มหาชน) และ ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ ผูช่้วยรอง
ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริการ บรษัิท บ๊ิกซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ จ�ากัด (มหาชน) เปิด
แคมเปญ “สขุเพ่ิมขึน้ คุม้ทกุวนั” ส�าหรบัผูถ้อืบัตรเครดิตบิก๊ซ ีแพลทนิมั เพย์เวฟ 

เศรษฐกิจ

SET e-Learning’28หลักสูตรมหำ’ลัย

บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากดั (มหาชน) เปิดบ้านโครงการ
ใหม่ VENUE (เวนิว) พระราม 
5-3 เพียง 46 ครอบครัว ในราคา
พิเศษเริ่มต้น 5.89 ล้านบาท บน
พื้นที่กว่า 7 ไร่ ขนาดที่ดินเริ่มต้น 
38.8-50 ตร.ว. พื้นท่ีใช้สอย 
149 ตร.ม. มูลค่าโครงการ 272 
ล้านบาท เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์น 
การออกแบบภายในและภายนอก
ทนัสมยั พืน้ทีใ่ช้สอยใช้งานได้จรงิ
และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เพิ่ม
บรรยากาศแห่งการพักผ่อนด้วย

นายภากร ป ีตธวั ชชัย 
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลัก 
ทรพัย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้
จัด SET e-Learning นวตักรรม
การเรียนรู้ด้านตลาดทุนรวม 28 
หลักสูตร ครอบคลุมความรู้ด้าน
วางแผนการเงินการลงทุนและ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแก่มหา 
วทิยาลยั 101 แห่งท่ัวประเทศ เพือ่
ให้นสิตินกัศกึษาเข้าใจองค์ความรู้
และนวตักรรมด้านตลาดทนุทีจ่ะน�า
ไปประกอบวิชาชพีธรุกจิหลักทรพัย์ 
บรษิทัจดทะเบยีน ผูป้ระกอบการ 
startup หรือผู้ลงทุนในอนาคต 
พร้อมจดัสมัมนา อาทิ blockchain 
cryptocurrency & ICO การเปิดเผย
ข้อมูลเพื่อความยั่งยืน และการ
พฒันาความรู้ผูป้ระกอบวิชาชีพด้าน
ตลาดทนุแก่คณาจารย์ ท�าให้ตลาด
ทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน
ตามวิสัยทัศน์ “To Make the 
Capital Market ‘Work’ for 
Everyone”

SET e-Learning ครอบคลมุ
ความรู้ด้านการวางแผนการเงนิและ
การลงทนุ ได้แก่ การวางแผนการ
เงิน หลักการลงทุน การลงทุนใน
หุน้ การลงทุนในตราสารหนี ้การ
ลงทุนในกองทุนรวม การใช ้

Mobile Devices ได้ทุกที่ทุกเวลา
ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ท�า 

MOU กับมหาวิทยาลัย 21 แห่ง 

และร่วมกบัมหาวิทยาลัยเครอืข่าย
ชัน้น�า 96 แห่ง ตัง้แต่ปี 2544 ผ่าน
กิจกรรมและโครงการต่างๆ อาทิ 
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การลงทุน 
(SET Investment Center : SET 
IC) 7 แห่ง มุมความรู้ตลาดทุน 
(SET Corner) 190 แห่ง กจิกรรม 
SET on Campus กจิกรรม SET 
young generation โครงการ 
New Breed การแข่งขัน Young 
Financial Star Competition การ
แข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ รวมถึงหลักสูตรด้านตลาด
ทุนในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี www.set.
or.th/education

SC ASSETเปิดVENUEพระราม5-3

ผลติภณัฑ์ในตลาด TFEX ซ่ึงแบ่ง
เป็นบทเรียนย่อย สะดวกต่อการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ เช่ือมโยง
คลังความรู้ออนไลน์กว่า 1,800 
ชิ้น อาทิ เนื้อหาบนเว็บไซต์ คลิป
ความรู ้บทความ เอกสารเผยแพร่ 
Infographics โปรแกรมค�านวณ 
พร้อมแบบทดสอบวดัความรูก่้อน
และหลังการเรียน ระบบติดตาม
ผลการเรียนและออกวุฒิบัตร
ออนไลน์ รองรับการใช้งานทุก
อุปกรณ์ ทั้ง PC Notebook และ 

ตลาดหลักทรพัย์ฯพฒันาศักยภาพอาจารย์ด้านตลาดทนุผ่าน SET 
e-Learning นวตักรรมการเรยีนรูด้้านตลาดทนุ 28 หลกัสตูร 101 
มหาวทิยาลยั พร้อมจดัสัมมนาเสรมิความรูฟิ้นเทคและการพัฒนา
ความยัง่ยนืให้อาจารย์น�าไปต่อยอด

ฟังก์ชันทีล่งตวั 3 ห้องนอน 3 ห้องน�า้ 
2 ทีจ่อดรถ พร้อมห้องครวัส�าหรับ
เตรยีมอาหารภายในและครวัไทย
ด ้านนอกตัวบ ้าน เน ้นความ
ปลอดภยัสูงสุดภายใต้สังคมไม่มรีัว้

โครงการตัง้อยูบ่นถนนนคร
อนิทร์ ช่วงสะพานพระราม 5 เดนิ
ทางเพยีง 5 นาทจีากรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง สถานีแยกติวานนท์ และ
ทางด่วนศรีรัชวงแหวนรอบนอก 
(ด่านบางบ�าหรุ) แวดล้อมด้วย
สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ศูนย์ 
การค้า สถาบันการศึกษาช้ันน�า 

และโรงพยาบาล Facilities สมบรูณ์
แบบ อาทิ คลบัเฮาส์ สระว่ายน�า้
ระบบเกลอื ห้องฟิตเนส สวนส่วน
กลาง และระบบรกัษาความปลอด 
ภยัตลอด 24 ชม.  พร้อมสญัญาณ
กนัขโมยในตวับ้านแบบ Magnetic 
& Shock sensor ส่งสัญญาณ
เตือนไปยั งศูนย ์ รั กษาความ
ปลอดภยั เพือ่ความสะดวกสบาย
ของลูกบ้าน และการบริการหลัง
การขายมาตรฐานเอสซี แอสเสท ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมที่  www.
scasset.com LINE : @venue3
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‘แมร์เคลิ’เยีย่มขุนพล
นางอังเกลา แมร์เคิล นายก
รัฐมนตรีเยอรมนี เดินทางถึง
โรงแรมที่พักในเมืองเอปปัน 
ประเทศอิตาลี ซึ่งทัพนักเตะ
อินทรีเหล็กใช้เป็นสถานท่ีเก็บ
ตวั เพือ่เยีย่มชมการฝึกซ้อมและ
ให้ก�าลังใจนกัเตะเยอรมน ีหลัง
พลาดท่าพ่ายออสเตรีย 1-2 ใน
การอุน่เครือ่งเม่ือ 2 วนัก่อน โอ
ลิเวอร์ เบียร์โฮฟฟ์ ผู้จัดการ
ทัว่ไปของทีม บอกว่า การแวะ
มาเยีย่มเยอืนของนางแมร์เคลิ
ช่วยสร้างขวัญก�าลงัใจให้นกัเตะ
อนิทรีเหล็กเป็นอย่างดี 

จีนล่าเลี่ยงภาษีหนัง
เว็บไซต์กรมภาษีแห่งชาติจีน
แถลงว่า ได้สัง่การให้ส�านกังาน
ระดับท้องถ่ินในมณฑลเจียงซู
และอีกหลายแห่งไปด�าเนิน
การสอบสวนการเลี่ยงภาษีใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และ
โทรทัศน ์แล ้ ว  หลั งจากมี
รายงานระบุว่า นักแสดงชื่อดัง
บางคนถูกกล ่าวหาว ่าเซ็น
สัญญาซ้อน 2 ฉบับ ฉบับหนึ่ง
ก�าหนดค่าตัวตามท่ีตกลงกัน 
อีกฉบับก�าหนดค่าตัวต�่ากว่า
ความเป็นจริง

เมก็ซิโกตอบโต้สหรฐั 
รัฐบาลเม็กซิโกเตรียมเพ่ิม
มาตรการตอบโต้สินค้าสหรัฐ
กรณีสหรัฐตั้งก�าแพงภาษีน�า
เข้าเหล็กกล้าและอะลูมิเนียม
จากสหภาพยุโรป แคนาดา 
และเม็กซิโก โดยยืนยันว่าจะ
ไม่ให ้ส ่งผลกระทบต่อชีวิต
ประจ�าวันของประชาชน ก่อน
หน้านี้รัฐบาลเม็กซิโกประกาศ
ตั้งก�าแพงภาษีสินค้าน�าเข้า
จากสหรัฐแล้วหลายรายการ 
อาทิ  เหล็กแบน เนื้ อหมู 
แอปเป้ิล องุน่ ชสี รวมท้ังสนิค้า
และอาหารอื่นๆอีกหลาย
รายการ

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

สิงคโปร์รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย

กองทพัอิสราเอลเผยว่า เครือ่งบนิ
ของกองทัพได้ถล่มที่ตั้งกลุ่มติด
อาวุธในฉนวนกาซา 15 แห่ง 
ตอบโต้กลุม่ฮามาสทีย่งิจรวดเข้ามา 
2 ลูก หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเพ่ิง
หยดุยงิได้ไม่กีวั่น

กองทพัอสิราเอลแถลงว่า ได้
ถล่มเป้าหมาย 10 แห่งในพืน้ทีท่าง
ทหาร 3 จุดของกลุ่มฮามาสใน
ฉนวนกาซา ประกอบด้วยแหล่ง
ผลิตอาวธุ คลังเกบ็อาวธุ และทีต่ัง้
ทางทหาร หลงัจากนัน้ไม่ก่ีชัว่โมง
ถล่มเป้าหมาย 5 แห่งในท่ีตัง้ทาง
ทหารของกองเรอืกลุม่ฮามาสทีอ่ยู่
ทางตอนเหนอืของกาซา ตอบโต้ที่

กลุ่มฮามาสยิงจรวด 2 ลูกเขา้มา
ทางตอนใต้ของอิสราเอลเม่ือเย็น
วันเสาร์ที่ผ่านมา ไอออนโดมซึ่ง
เป็นระบบป้องกันทางอากาศของ
อสิราเอลสามารถยิงสกดัได้ 1 ลกู 
ส่วนอกี 1 ลกูเชือ่ว่าตกอยูใ่นฉนวน
กาซา ล่าสุดมจีรวดยิงเข้ามาอกี 4 

อิสราเอลถล่มคืนกลุ่มฮามาส 
ลกู กองทพัสกดัได้ 3 ลกู อกีลกูไป
ตกในท่ีโล่ง 

ด้านฉนวนกาซายังไม่มกีลุม่
ใดอ ้างตัวว ่ายิงจรวดมุ ่งไปยัง
อิสราเอล เหตุเกิดหลังจากที่ชาว
ปาเลสไตน์จ�านวนมากไปร่วมพิธี
ศพสตรีวัย 21 ปี อาสาสมัคร
กระทรวงสาธารณสุขกาซาทีถ่กูยงิ
เข้าที่อกเสียชีวิตใกล้ชุมชนข่านยู
นสิเมือ่วนัศกุร์ท่ีผ่านมา ผูร่้วมงาน
หลายคนเรียกร ้องให ้ตอบโต ้
อสิราเอล สมาคมบรรเทาทุกข์การ
แพทย์ปาเลสไตน์เผยว่า เธอถกูยงิ
ขณะพยายามปฐมพยาบาลผู ้
ประท้วงชาวปาเลสไตน์ทีบ่าดเจบ็

สงิคโปร์ยนืยนัจะรบัภาระค่าใช้
จ่ายการประชมุสดุยอดระหว่าง
สหรฐัและเกาหลีเหนอื ขณะที่
มข่ีาวว่าผูน้�าซเีรยีเตรยีมเยอืน
เกาหลีเหนอืเร็วๆนี้ 

นายเอิง เอง็ เฮน็ รฐัมนตรี
กลาโหมสงิคโปร์ ยนืยนัว่า สงิคโปร์
จะรบัภาระค่าใช้จ่ายการประชมุสดุ 
ยอดระหว่างประธานาธบิดโีดนลัด์ 
ทรมัป์ ของสหรฐั กบันายคมิ จอง-
อนึ ผู้น�าเกาหลเีหนอื โดยสงิคโปร์
จะได้เป็นส่วนหนึง่ของการประชมุ
ครัง้ประวัตศิาสตร์ในฐานะชาตเิจ้า
ภาพ ก่อนหน้านีห้นงัสอืพมิพ์วอชิง
ตนัโพสต์ได้ตัง้ค�าถามว่าฝ่ายใดจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
เข ้ าพั ก โร งแรมของนายคิ ม 
เน่ืองจากเกาหลีเหนือมีปัญหา
ทางการเงนิเพราะเศรษฐกจิ รวม
ถงึผลกระทบจากการถกูสหประชา 
ชาติคว�่าบาตรเพราะโครงการ
นวิเคลียร์และขปีนาวธุ

การประชุมสุดยอดครั้งนี้
งวดเข้ามาทุกขณะ ท�าให้ฝ่ายที่
เกีย่วข้องทัง้สหรฐั เกาหลใีต้ และ
ญีปุ่น่ ต้องเร่งหารอืเพ่ือท�าให้การ
ประชมุสดุยอดครัง้ประวตัศิาสตร์นี้
เป็นไปอย่างราบร่ืน 

นายเจมส์ แมททสิ รฐัมนตรี
กลาโหมสหรฐั เปิดเผยในการหา  
รือกับนายอิตสึโนริ โอโนเดระ 
รัฐมนตรีกลาโหมญ่ีปุ่น และนาย
ซอง ยังมู รัฐมนตรีกลาโหม
เกาหลใีต้ ทีส่งิคโปร์ว่า การเจรจา
เตรยีมการก่อนการประชมุสดุยอด
ที่จะมีข้ึนในวันที่ 12 มิถุนายนที่
สงิคโปร์ไม่ใช่เรือ่งง่าย ทกุฝ่ายต้อง
ร่วมมือและแสดงจุดยนืทีแ่ขง็แกร่ง
ในช่วงเวลาวิกฤตอย่างนี้ นาย 
แมททสิบอกด้วยว่า เกาหลเีหนอืจะ
ได้รับการผ่อนปรนจากการคว�่า
บาตรของสหประชาชาตก็ิต่อเมือ่เข้า
สู่กระบวนการปลดอาวุธนวิเคลียร์
แล้ว ขณะทีร่ฐัมนตรกีลาโหมญีปุ่น่
และเกาหลีใต ้ต ่างหวังว ่าการ
ประชมุสุดยอดครัง้ประวตัศิาสตร์นี้
จะประสบความส�าเรจ็

ส�านักข่าวเคซีเอ็นเอของ
ทางการเกาหลีเหนือรายงานว่า 

ประธานาธบิดบีาชาร์ อลั-อสัซาด 
ของซีเรีย กล่าวว่า มีแผนจะเดิน
ทางมาพบผูน้�าเกาหลเีหนอื ซึง่จะ
ถือเป็นผู้น�าประเทศคนแรกที่ได้
พบกบันายคมิในเกาหลีเหนอื ค�า
ประกาศดังกล่าวมีขึ้นในช่วงใกล้
ก�าหนดการครัง้ประวตัศิาสตร์การ
พบกันระหว่างนายคิมกับประธา 
นาธิบดีของสหรัฐ เคซีเอ็นเอ
รายงานอ้างนายอัสซาดท่ีกล่าว
ระหว่างพบกับนายมุน จองนัม 
เอกอคัรราชทตูเกาหลเีหนอืว่า ทัว่
โลกยินดีต ่อความคืบหน้าครั้ง
ส�าคญับนคาบสมุทรเกาหล ีซึง่เป็น
เพราะความสามารถทางการเมอืง
และความชาญฉลาดของนายคิม 
ขณะที่ เกาหลีเหนือและซีเรียมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาหลาย
สิบปี โดยมีความสัมพนัธ์ทางทหาร
มาหลายปี ซ่ึงรวมถึงช่วงระหว่าง
สงครามในซเีรยีด้วย 
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สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

LONDRI-P-150518

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

  KING-P1-300318

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)

BOZENED-P1-230418=4*6

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.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
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สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

HUG NESS-P1-060418

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

PRIME 150318=4*6

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

่

่

่

่

Porn Urai 250518=4*6

รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ที่ร้�นอ�ห�ร Thai Orchid เมือง vancouver 

รัฐ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancouver.com

1. พ่อครัวอาหารไทย หลายอัตรา
2. พ่อครัวซูชิ             หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี  
 • ฝีมือดี ละเอียด สะอาด
 • มีประสบการณ์ แผนกอาหารไทยหรือแผนกซูชิ
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้เริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เดือน
 • ช่วยค่าที่พัก และช่วยขอวีซ่าทำางาน
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สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

IT APP-P1-070518

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
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สังคม

Italian Week 2018@Central World

พรชัย ตระกูลวรานนท์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตัว “โครงการพัฒนา สร้างภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์ตรา Thai SELECT ผ่านร้านอาหาร Thai SELECT ประจ�า
ปีงบประมาณ 2561” ที่ร้านอาหารจิม ทอมป์สันฯ 

สันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด มอบเงิน
ร่วมสนบัสนนุโครงการปันความรูสู้ส่งัคม รวมมลูค่ากว่า 426,990 บาท โดยมีดนยั 
จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส�านักพิมพ์ดีเอ็มจี และประธานมูลนิธิ
ธรรมดี เป็นตัวแทนรับมอบเงิน 

ในโอกาสฉลองครบรอบความ
สมัพนัธ์ทางการทูต 150 ปีไทย-
อิตาลี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จ� ากัด  (มหาชน) ผู ้ บริหาร
ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ น�าโดย
สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธาน
คณะทีป่รึกษา บริษัท กลุม่เซน็ทรลั 
จ�ากดั ร่วมกบัสถานเอกอคัรราชทตู
อติาลปีระจ�าประเทศไทย น�าโดย 
ฟรานเชสโค ซาเวริโอ นิสิโอ จดังาน 
Italian Week 2018 @ Central 
World โดยมเีอสเธอร์ สปุรย์ีลลีา, 
โดม-ปกรณ์ ลมั และเน๋ง-ศรณัย์ 
นราประเสรฐิกลุ ร่วมงาน

สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 
ประธานคณะท่ีปรึกษา บรษิทั กลุม่
เซน็ทรัล จ�ากดั กล่าวว่า ศนูย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ได้สนับสนุนพื้นที่
เพือ่จดังานนีต่้อเน่ืองเป็นปีที ่3 เรา
ได้ให้ความส�าคญักบัการจดังานที่
น�าเสนอศลิปะและวฒันธรรมจาก
ทัว่โลกมาโดยตลอด เพ่ือเสรมิภาพ
ลักษณ์ในการเป็นช็อปปิ้งเดสติ
เนชัน่และมอบประสบการณ์ระดบั
เวิลด์คลาสให้กับผู ้มาใช้บริการ 
รวมทั้งจุดประกาย สร ้างแรง
บันดาลใจ และน�าเสนอแง่มุม
ใหม่ๆให้ลูกค้าชาวไทยสัมผัสกับ
นวัตกรรมผสานศิลปวัฒนธรรม
อติาเลียน เราเชือ่ว่าเหล่านกัชอ็ป
จะต้องต่ืนเต้นเมื่อได้สัมผัสกับ

ปัตยกรรมและการก่อสร้างของ
ประเทศอติาลตีามตกึต่างๆในไทย
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นท�าเนียบ
รัฐบาล ตึกไทยคู ่ฟ ้า รัฐสภา 
พิพิธภัณฑ์ส�านักงานต�ารวจแห่ง
ชาต ิ สถานรีถไฟหวัล�าโพง จงึขอ
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ 
การมาเทีย่วงาน Italian Week ปี
นีร้บัรองว่าจะได้รบัความอิม่เอมใจ
กลบัไปอย่างแน่นอน

ทางด้านโดม-ปกรณ์ ลมั 
ทีม่าในฐานะพรเีซน็เตอร์จกัรยาน
เบียงคี่ (Bianchi) บอกว่า ใครที่
ชอบวัฒนธรรมและสินค้าจาก
ประเทศอติาล ีโดยเฉพาะจกัรยาน
แบรนด์อิตาลีอย่างเบียงคี่แล้วไม่
ควรพลาดงาน Italian Week 
2018 @ Central World ที่คอ
จักรยานน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีอยู่
แล้ว ใครก็ตามที่มีโอกาสไปเที่ยว
อิตาลีจะรู้สึกได้ว่าทุกอย่างน่าตื่น
ตาตื่นใจและดูสวยงามไปหมด 
อาหารอิตาเลียนก็เป็นรสชาติที่
คุ ้นเคยกับคนไทย ทั้ งพิซซ ่า 
พาสต้า มะกะโรนี ไปแล้วต้อง
ประทับใจในทุกมุมมอง ตอบ
โจทย์คนทุกกลุ่ม ทั้งสายอาร์ต 
ดนตรี อาหาร และสายจักรยาน 
สมกับเป็นประเทศท่ีขึ้นช่ือว่ามี
ความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมอย่าง
แท้จริง

ความมหศัจรรย์เหล่านี้
เอสเธอร์ สปุรย์ีลลีา กล่าว

ว่า อติาลเีป็นประเทศทีใ่ฝ่ฝันอยาก
ไปเยอืนสกัครัง้ในชีวติ เพราะเตม็
ไปด้วยวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย ทัง้
อาหาร แฟช่ัน สถาปัตยกรรมอนั
งดงาม ทีส่�าคญัยงัเป็นประเทศทีม่ี
ความสัมพันธ์กับประเทศไทยมา
อย่างยาวนาน จะเห็นได้จากสถา 


