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ผลการประชมุ สนช. เพือ่ลง
มตริบัรอง กกต.ชดุใหม่ แม้
จะยงัได้ กกต. ไม่ครบตาม
โควตา 7 คน แต่ให้ความเหน็
ชอบ 5 คน ถอืว่าเพยีงพอต่อ
การเริม่ต้นท�างานต่อจาก กกต.
ชดุเดมิทีต้่องถอยออกไป ส่วน
อีก 2 โควตาท่ีเหลอื มีเวลา
อกี 90 วนัทีจ่ะหามาเติมให้
เตม็จ�านวน ด้วยสดัส่วนเพยีง 
2 ที่นั่งเปิดกว้างให้ใช้วิธีส่ง

หนงัสือเชิญบุคคลท่ีต้องการ
ให้มาเป็น กกต. ได้อย่างไม่
น่าเกลียดจนเกินไป เพราะ
อ้างได้ว่าเป็นเสียงส่วนน้อยที่
ไม่สามารถครอบง�าหรอืชีน้�า 
กกต. ทีเ่หลอือกี 5 คนได้ การ
ได้ กกต.ชุดใหม่มาเตรยีมจดั
เลอืกต้ังแน่นอนว่าช่วยท�าให้
ภาพของโรดแมพ็เลอืกตัง้เด่น
ชดัขึน้มาอกีระดับหนึง่

โลกวันนี้มีประเด็น 2

พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย

สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

สมชาย ชาญณรงค์กุล
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การประชมุสภานติบัิญญตัแิห่งชาติ 
(สนช.) เพื่อพิจารณาลงมติรับรอง
หรือไม่รับรองบุคคล 7 รายช่ือที่
ผ่านกระบวนการสรรหาให้เป็น
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุด
ใหม่ ซึ่งเป็นที่จับตาดูของหลาย
ฝ่าย ผลปรากฏออกมาว่า ผ่านการ
รับรองให้เป็น กกต. 5 ราย ไม่
ผ่านการรับรอง 2 ราย

3 ใน 5 รายทีผ่่านการรบัรอง
เป็นบุคคลที่มาจากกระบวนการ
สรรหาของคณะกรรมการสรรหา 
ส่วนอีก 2 รายเป็นตัวแทนที่ผ่าน
การลงมติเลือกมาจากที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกา

3 รายที่มาจากกระบวนการ
สรรหาและได้รบัการรบัรองให้เป็น 
กกต. ประกอบด้วย 1.นายสนัทดั 
ศริอินนัต์ไพบลูย์ อาจารย์ประจ�า
สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุร ี2.นายอทิธพิร บญุประคอง 
อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย 3.นายธวัชชัย เทอด
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เผ่าไทย อดตีสมาชิกสภาขบัเคลือ่น
การปฏิรูปประเทศ (สปท.)

2 รายที่มาจากที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาคือ 1.นายปกรณ์ 
มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
2.นายฉตัรไชย จนัทร์พรายศรี 
ผูพ้พิากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

ส�าหรับ 2 รายชื่อที่ไม่ผ่าน
การรับรองจากท่ีประชมุ สนช. ให้
ท�าหน้าที่ กกต. ประกอบด้วย 
1.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
2.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า 
อดีตผูว่้าราชการจงัหวดัหลายจงัหวดั 

ในกรณีของนายสมชายมี
รายงานระบุว่า ที่ สนช. ไม่ลงมติ

รบัรองให้เป็น กกต. เพราะเคยถกู
ตวัแทนประชาชนผูไ้ด้รบัความเสยี
หายกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจัน่ จ�ากดั ยืน่หนงัสอืคดัค้าน
การเป็น กกต. แม้คดีความจะยัง
ไม่ถึงที่สุด แต่เมื่อมีข้อร้องเรียนก็
ต้องรับฟัง

ส่วนกรณีของนายพีระศักดิ์ 
ด้วยความที่เคยเป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดมาหลายจังหวัดจึงท�างาน
ใกล้ชดิผกูพันกบันกัการเมอืง ท�าให้
มีข้อกังวลเรือ่งความเป็นกลางทางการ
เมอืง ซึง่ถอืเป็นหนึง่ในคณุสมบติั
ส�าคัญของผู้ทีจ่ะมาท�าหน้าทีก่รรมการ
ในองค์กรอสิระ แต่อย่าน�าเหตผุล
น้ีไปเปรยีบเทียบกบัการเลอืกบคุคล

เป็นกรรมการองค์กรอิสระอ่ืนก่อน
หน้านี ้ เพราะอาจท�าให้เหน็ความ
สองมาตรฐานอยูพ่อสมควร

อย่างไรก็ตาม แม้ สนช. จะลง
มตริบัรอง กกต.ชุดใหม่ไม่ครบทัง้ 
7 คน แต่การรบัรอง กกต. 5 คน 
ถอืว่ามากเพียงพอทีจ่ะท�าให้ กกต.
ชดุใหม่เร่ิมท�างานได้ เพราะถอืว่า
ครบองค์ประกอบตามกรอบกฎหมาย

ส่วนอีก 2 รายจะต้องกลับไป
สรรหามาใหม่ โดยสามารถท�าได้ 
2 ทางคือ เปิดรับสมัครเป็นการ
ทัว่ไป กับการส่งหนงัสอืเชญิบคุคล
ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การท�าหน้าที่ กกต. ให้มายื่นใบ
สมัครก่อนส่งช่ือให้ทีป่ระชุม สนช. 
ลงมติรับรอง

ด้วยสัดส่วน 2 ใน 5 หากจะ
เชิญใครมาเป็น กกต. ก็คงไม่ถึง
กบัน่าเกลียดมาก ไม่ว่าจะติดภาพ
ลักษณ์เอนเอียงทางการเมืองไป
ทางใด เพราะอ้างได้ว่าเป็นเสียง
ข้างน้อย ไม่สามารถควบคุมหรือ
ชี้น�าการท�างานของ กกต. ในการ
จัดเลือกตั้งได้ ซึ่งคณะกรรมการ
สรรหามีเวลา 90 วัน ที่จะตัดสิน
ใจว่าจะใช้วิธีใดคัดเลือก กกต. อีก 
2 คนที่ยังว่างอยู่

สรุปการคัดเลอืก กกต.ชดุ
ใหม่แม้จะยังได้กรรมการไม่
ครบทัง้ 7 คน แต่ถอืว่าม ีกกต.
ชุดใหม่เข้ามารับไม้ต่อจาก 
กกต.ชุดเก่าเพ่ือท�าหน้าที่จัด
และควบคุมการเลือกตั้งแล้ว 
อาจท�าให้หลายฝ่ายเบาใจได้
อีกเปลาะหนึ่ง เพราะการได้ 
กกต.ชดุใหม่เข้ามาท�างานช่วย
ท�าให้ภาพของโรดแม็พเลือก
ตั้งเด่นชัดขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง

ความเป็นกลางทางการเมือง
ถือเป็นหน่ึงในคุณสมบัติสำาคัญ

ของกรรมการองค์กรอิสระ
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In Brief : ย่อความ

ช่วยเหลือแบ่งปัน

ทรรศนะ

เราต้องร่วมกันช่วยเหลือเจือ
จาน เผือ่แผ่ แบ่งปัน เฉล่ียกัน
เท่าท่ีช่วยได้ อย่าให้ความรวย 
ความมัง่มกีระจกุอยูท่ี่ใดทีห่น่ึง
จนล้นเกนิ แต่คนอกีมากมาย
ยากจนข้นแค้นขาดแคลน  

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ค�าพูดเป็นนาย?
“ทั่นผู้น�า” ชอบให้เรียกว่า “ลุงตู่” 
มากกว่าฉายาที่ “นิตยสารไทม์” 
เปรยีบให้เป็น “สฤษดิน้์อย” หลงัจาก
สมัภาษณ์พเิศษ “ลงุตู”่ แบบตวัต่อตวั
และน�าไปเขียนบทวิเคราะห์ โดยถาม
ถึงเส้นทางในอนาคต “ลุงตู่” ว่าจะ
เลือกระหว่างเป็นผู้น�า “เผด็จการ” 
หรือ “ประชาธิปไตย” (ไม่ใช่ 
“ประชาธิปไตยแบบไทยๆ”) 

แม้วันนี้ “ลุงตู่” ยังแทงกั๊กไม่ยืด
อกพูดให้ชดัเจนอย่าง “ชายชาตทิหาร” 
เรื่องของอนาคตก็ตาม แต่ท่าทีและค�า
พูดต่างๆที่แสดงออกขณะนี้ก็ท�าให้คน
ส่วนใหญ่เชือ่ว่า “ลุงตู”่ อยากเป็นนายก
รัฐมนตรีต่อหลังการเลือกตั้ง จึงไม่ใช่
เรือ่งแปลกที ่“ไทม์” จะถามว่าถ้าเลือก
ได้จะเป็น “ผู้น�า” ในระบอบเผด็จการ
หรือประชาธิปไตย?   

เพราะประชาคมโลกขีดเส้นการ
คบหาสมาคมระหว่าง “เผดจ็การ” กบั 
“ประชาธิปไตย” ไว้ชัดเจน “ลุงตู่” 
จึงต้องไปพูดยืนยันเรื่อง “การเลือก
ตัง้” เพือ่น�าประเทศกลบัสูป่ระชาธปิไตย
กับผูน้�าโลกและองค์กรระหว่างประเทศ
ครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะไม่เคยเป็นไป
ตามท่ีพูด ยกเว้นครั้งหลังสุดที่พูดกับ
ผู้น�าอังกฤษและฝรั่งเศสว่าจะเลือกตั้ง
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเวลาจะเป็น
เครื่องพิสูจน์

ค�าถามเร่ือง “การเลือกตั้ง” ที่
แน่นอนจงึจะยังเป็นค�าถามต่อไปจนกว่า
จะมกีารประกาศ “การเลอืกตัง้” อย่าง
เป็นทางการ เพราะคนส่วนใหญ่ไม่เชือ่ 
“โรดแม็พ” ของ “ลุงตู่” แม้แต่ “เนติ
กรก�ามะลอ” ยังพูดลักษณะ “กลิ้งไว้
ก่อนพ่อสอนไว้”

“ลุงตู่” จะพูดอีกกี่สิบล้านค�า
พูดก็ไม่มีความหมาย หากยังไม่
ประกาศให้ม ี“การเลอืกตัง้” อย่าง
เป็นทางการ รวมทัง้ยกเลกิประกาศ
และค�าสั่ง “เผด็จการ” ที่ลิดรอน
สทิธเิสรีภาพของประชาชนทัง้หมด!

ช่วงนีเ้หมอืนพระศกุร์เข้าพระเสาร์แทรก 
เพราะมเีหตกุารณ์ร้ายๆเกดิขึน้หลายเรือ่ง 
โดยเฉพาะเรือ่งทีด่งัไปทัว่โลกคอื การช่วย
เหลอื 13 ชวีติทีต่ดิอยูใ่นถ�า้ ซึง่ช่วยทัง้หมด
ออกมาได้อย่างหวดุหวดิและถอืว่าเหลือ
เช่ือ แต่ก็ต้องสญูเสยีชวีติอดตีทหารหน่วย
ซลีทีเ่ข้าไปช่วยคอื “จ่าเอกสมาน กนัุน” 

อกีเหตกุารณ์คอืเรอืนกัท่องเทีย่วจนี
โดนพายุล่มท่ีภูเก็ต ท�าให้นักท่องเท่ียว
จนีเสยีชวีติจ�านวนมากเป็นประวตักิารณ์ 
ตามด้วยเครื่องบินของกองทัพบกตก 
ท�าให้ทหารเสียชีวิต 3 นาย ขณะที่เหตุ
รุนแรงทางชายแดนภาคใต้ก็มีการลอบ
ยิงและระเบิดตายอีก 

วกิฤตภยัธรรมชาตแิละความรุนแรง
ต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากความ
ประมาทและความโลภ โดยเฉพาะเรอืล่ม
เพราะไม่เช่ือค�าห้ามค�าเตือนของทางการ 
ยังดื้อ ยังรั้น ยังฝืนค�าสั่ง เข้าท�านอง 
“โลโภ ธัมมานัง ปริปนฺโถ” ความโลภ
เป็นตวัอนัตราย ท�าให้เกดิความเสียหาย 
ความสูญเสีย 

หลวงพ่อพทุธทาสบอกว่า ไม่ดือ้อย่าง
เดียว ทุกอย่างดีหมด เพราะด้ือจึงเสีย
หายวายวอด แล้วยังท�าให้ประเทศเสีย
ชื่อเสียง เพราะเรือนักท่องเที่ยวจีนที่ล่ม
เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ ขณะท่ีการ
ช่วยชีวติทีถ่�า้หลวงก็ต้องระดมคนนบัหม่ืน 
ระดมอุปกรณ์มากมาย ระดมสมองจาก
ผู้เช่ียวชาญทั่วโลก ก็อยากจะฝากข้อคิด

ตรงนี้ไว้ด้วย
  เร่ืองท่ีเกิดขึน้ล้วนน่ากลวั น่ากงัวล 

ท�าให้ต้องร่วมกันช่วย อย่างที่ถ�้าหลวงมี
ผูเ้ชีย่วชาญทัว่โลกเข้ามาช่วยเหลอื ความ
ทกุข์ไม่ใช่มเีฉพาะเดก็ทีติ่ดอยู่ในถ�า้ ชาว
บ้านนอกถ�า้กไ็ด้รบัความเสยีหายจากน�า้
จ�านวนมหาศาลที่ดูดออกจากถ�้า เด็กก็
ทุกข์ ชาวบ้านก็ทุกข์ 

ความทุกข์มีอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะคน
ยากคนจน คนที่มีปัญหาครอบครัว เด็ก
ที่พ่อแม่ทิ้ง ยายก็ป่วยอีก ไม่รู้จะอยู่กับ
ใคร พูดไปร้องไห้ไป ไปเรียนหนังสือก็
ต้องยืมสตางค์เพื่อนบ้าน เงินแค่ 100-
200 บาท ส�าหรับคนจนคนบ้านนอก
ไม่ใช่เร่ืองเล็ก ยิ่งเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่ 
5 ขวบ 7 ขวบ ยงัดทีีม่คีนใจบญุเปิดบญัชี
ให้ร่วมกันส่งเงินไปช่วย  

ทั้งหมดมันเป็นความทุกข์ มีคนที่
ระทมขมขื่น เรื่องต่างๆถือเป็นบทเรียน 
เป็นเรื่องที่เราต้องร่วมกันช่วยเหลือเจือ
จาน เผื่อแผ่ แบ่งปัน เฉลี่ยกันเท่าที่ช่วย
ได้ อย่าให้ความรวย ความมั่งมีกระจุก
อยูท่ีใ่ดทีห่นึง่จนล้นเกนิ แต่คนอกีมากมาย
ยากจนข้นแค้นขาดแคลน  

สือ่จะประโคมข่าวอะไรก็ต้องดูให้
รอบคอบด้วย ขอฝากว่าเรือ่งทีเ่กดิขึน้
อย่าให้เป็นแค่ดราม่า แค่กระแส แต่
ต้องน�ามาคดิ ให้รบัรูอ้ย่างทัว่ถงึ เพือ่
ร่วมกนัช่วยเหลอืแบ่งปัน ควรเกลีย่
ควรเฉล่ียให้ท่ัวถงึเท่าเทียม เพราะ
ความทุกข์ ความเสยีหายมันกระจาย
ไปท่ัว ไม่ใช่กระจกุอยูแ่ค่ในถ�า้เท่าน้ัน 
ทกุข์นอกถ�า้ยงัมอีกีเยอะแยะ

เจริญพร
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ออกบู๊ธ : อภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ากัด 
(มหาชน) น�าทีมงานบริษัทร่วมออกบู๊ธในงาน mai FORUM 2018 มหกรรมรวม
พลังคน mai ครั้งที่ 5 เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนถึงศักยภาพและโอกาสการเติบโตทาง
ธุรกิจ พร้อมน�าเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษให้กับนักลงทุนที่เข้าร่วมงาน 

ยินดี : ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ KTC ให้การต้อนรับอ�านวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่ม
งานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ให้เกียรติมา
ร่วมแสดงความยนิดีในโอกาสท่ีหุ้นเคทีซี (KTC) ได้รับเลอืกเข้าอยู่ใน SET 50 Index 

เศรษฐกิจ

‘เสนา ฮันคิว’ลุยคอนโดฯหรูย่านเอกมัย

นายยูสุเกะ คุสุ รองประธาน
กรรมการบริหาร ฮันคิว ฮันชิน 
พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ปเปอร์เรชั่น 
เปิดเผยถึงการลงทุนในไทย 2 ปี
ที่ผ่านมาว่า ได้ร่วมทุนพัฒนา
โครงการกบับริษัท เสนาดเีวลลอป
เม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) แล้ว 2 
โครงการคอื นชิ โมโน สขุมุวทิ-แบ
ริง่ และนชิ ไพรด์ เตาปนู-อนิเตอร์ 
เชนจ์ รวมมูลค่ากว่า 7,000 ล้าน
บาท ล่าสุดพัฒนาโครงการระดับ
ลักชรูีแ่บรนด์ใหม่ซึง่มมีลูค่าสงูสดุ
ในปีนี้ รวมถึงแผนการพัฒนา
โครงการร่วมกันในระยะยาวด้วย  

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลกัษณ์ภาคย์ 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บรษิทั 
เสนาดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) 
กล่าวถงึภาพรวมตลาดอสงัหารมิ 
ทรพัย์ไทยครึง่ปีหลงัว่า มแีนวโน้ม
กระเตือ้งข้ึน โดยเฉพาะคอนโดมเินยีม
แนวรถไฟฟ้าหรือระบบ Mass 
Transit มคีวามต้องการสูงข้ึนทุกปี 
เสนา ฮนัควิ จงึพฒันาคอนโดฯบน
พืน้ทีท่ีด่ทีีส่ดุในย่านใจกลางเมือง 
น�าหลักปรัชญาชีวิตจากแนวคิด 
“IKIGAI” มาสร้างเอกลกัษณ์เพือ่
ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้ชวีติ

อบรมหุน่ยนต์อตัโนมตัริองรบัอนาคต

“เสนา ฮันคิว” เปิดโครงการ “ปีติ เอกมัย” ย่านเอกมัย มูลค่า 
5,000 ล้านบาท ใช้แนวคิดปรัชญาชีวิตญี่ปุ่น “lKIGAI” ใช้ชีวิต
ให้มีความสุขและมีคุณค่า พร้อมวางแผนโครงการร่วมทุนสูง
ถึง 23,000 ล้านบาท 

ของคนเมอืง โดยร่วมมอืกบัพนัธมติร
ท่ีแข็งแกร่งอย่างฮันคิวฯ มีแผน
พัฒนาโครงการปีนี้อย่างน้อย 7 
โครงการ มลูค่า 23,000 ล้านบาท

ส�าหรับโครงการปีติ เอกมัย 
มลูค่ารวม 5,000 ล้านบาท โครงการ
คอนโดฯบนเน้ือที่ 4-2-75 ไร่ 

นายวชัรนุ จุย้จ�าลอง ผูอ้�านวยการ 
กองพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
กระทรวงอตุสาหกรรม เปิดเผยว่า 
การจดัตัง้ศนูย์เรยีนรู้ด้านกระบวนการ
ผลิตอตัโนมัตเิพ่ือให้เป็นพืน้ทีส่�าหรบั
ผูป้ระกอบการ SMEs หรอืประชาชน
ทัว่ไปเรยีนรูอ้งค์ความรูใ้หม่ๆใน
กระบวนการผลิต โดยเฉพาะนกัศกึษา
ภาคอตุสาหกรรม ตัง้แต่การเกบ็
ข้อมูล การตดิตามตรวจสอบข้อมลู 
การใช้งานเครือ่งจกัร ศนูย์จงึจดัท�า
หลกัสตูรการอบรมเกีย่วกับระบบ
อตัโนมตัต่ิางๆ โดยความร่วมมอืจาก
ผูเ้ชีย่วชาญบริษทัเด็นโซ่ คอร์ปอเรช่ัน 
และสถาบนัไทย-เยอรมนั 

นายถาวร ชลษัเฐยีร ประธาน
บรหิารสถาบันเสรมิสร้างขดีความ
สามารถมนุษย์ บริษัท เด็นโซ่ 
คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ไทยเป็น
ประเทศแรกที่เด็นโซ่ถ่ายทอด
เทคโนโลยเีพือ่วางรากฐานระบบ
อตัโนมตัใิห้ภาคการผลติไทยร่วม
กบัรฐับาลญีปุ่น่ การจดัอบรมยงั
ไม่มกีารคดิค่าใช้จ่ายใดๆ โดยการ
เปิดอบรมหลักสตูร Lean Automation 
ม ี4 ระดบั ได้แก่ 1.หลกัสตูรพฒันา
ศักยภาพของวิศวกร มุ่งเป้าไปที่
อาจารย์ในมหาวิทยาลยัและวศิวกร
หวัหน้างานในโรงงานอตุสาหกรรม 
เพือ่ทีจ่ะได้น�าองค์ความรูไ้ปถ่ายทอด
ให้นักศกึษาและพนักงานทีเ่ก่ียวข้อง

ในกระบวนการผลติให้ครอบคลุม
ที่สุด 2.หลักสูตรพัฒนาระบบ 
System Integrator เพือ่ยกระดบั
การท�างานไปสูร่ะบบอัตโนมตัอิย่าง
เตม็รปูแบบในทกุขัน้ตอน 3.หลกัสตูร
ส�าหรบันักศกึษาวทิยาลยัเทคนคิ
หรอือาชีวศึกษาเพือ่ให้มาเรยีนรูห้า
ประสบการณ์ก่อนเข้าสูต่ลาดแรงงาน
หลงัจบการศกึษา และ 4.บุคลากร
ในภาคอตุสาหกรรม  

เวลาการอบรม 3 วนั 132 ชัว่โมง 
เป็นทฤษฎี 30 ชัว่โมง และภาคปฏบิตัิ 
70 ชัว่โมง การอบรมม ี4 รุน่ๆละ 
10 คน ผูส้นใจสอบถามข้อมูลทีศ่นูย์
เรยีนรูด้้านกระบวนการผลติอตัโนมัติ 
เวบ็ไซต์ www.itc.or.th

ใจกลางเอกมัยซอย 26 เป็นอาคาร
สงู 37 ชัน้ 1 อาคาร 897 ห้อง และ
ร้านค้า 3 ยูนติ ราคาเริม่ต้น 4.45 
ล้านบาท เฉลี่ยตารางเมตรละ 

170,000 บาท พืน้ทีส่่วนกลางกว่า 
1,900 ตารางเมตร ลงทะเบียนจอง
สทิธิไ์ด้ตัง้แต่วนันีถึ้ง 2 สงิหาคม ท่ี 
https://onlinebooking.sena.co.th 
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ต่างประเทศ

มาเลย์จับโต๊ะบอล
หนังสือพิมพ์เดอะสตาร์ของ
มาเลเซียรายงานว่า ต�ารวจจับ
เจ้ามือรับพนันฟุตบอล 589 
ราย ขณะที่การแข่งขันฟุตบอล
โลก 2018 จะเข้าสู่นัดชิงชนะ
เลิศในวันอาทิตย์นี้ โดยผู ้
บังคับการต�ารวจท้องถิ่นกล่าว
ว่า เจ้าหน้าท่ีสามารถยึดเงิน
พนนัฟตุบอลโลกได้ราว 420,000 
ริงกิต หรือ 3.4 ล้านบาท ใน
ปฏิบัติการกวาดล้างการพนัน
ผิดกฎหมายดังกล่าว และออก
ปฏิบัติการตรวจค้น 499 แห่ง
ทั่วประเทศมาตั้งแต่วันที่ 10 
มิถุนายน ก่อนหน้า 4 วันเข้าสู่
ช่วงเริม่การแข่งขนัฟุตบอลโลก 

โดนฉลามท�าร้าย
แคทารินา ซารุตสกี้ นางแบบ
สาววัย 19 ปีชาวอเมริกัน ถูก
ฉลามงบับรเิวณข้อมอืซ้ายได้รบั
บาดเจบ็ ขณะพยายามให้แฟน
หนุม่ถ่ายภาพกบัฝงูฉลามระหว่าง
ลงเล่นน�า้ทะเลในบาฮามาสเมือ่
ช่วงเดอืนทีผ่่านมา ภาพเหตกุารณ์
ระทึกขวัญดังกล่าวถูกน�าออก
เผยแพร่ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ 
ก่อให้เกดิการวพิากษ์วจิารณ์ถงึ
ความไม่เหมาะสมจากการกระ
ท�าของเธอ

อนิเดยีน�า้ท่วมดนิถล่ม
เกิดอุทกภัยและดินถล่มใน
อินเดีย ท�าให้มีผู้เสียชีวิตอย่าง
น้อย 9 คนในรัฐมณีปุระ ซึ่ง
เป็นพืน้ทีภ่เูขาห่างไกลทางตะวนั
ออกเฉียงเหนอืของประเทศ และ
มีผู้เสียชีวิต 6 คนจากน�้าท่วม
และดินถล่มในรัฐอุตตราขัณฑ์
ขณะท่ีมรีายงานผูเ้สยีชีวติในรฐั
อัสสัมแล้ว 34 คนตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม ประชาชนเกือบ 
2,000 คน ต้องอพยพออกจาก
บ้านเรอืนทีถ่กูน�า้ท่วม ยอดผูเ้สยี
ชีวิตในฤดูมรสุมประจ�าปีของ
อนิเดียมจี�านวนเกือบ 200 คน

ข่าวย่อย
‘ทรัมป์’บ้ีนาโต้จ่ายเงินเพิ่ม  

หนงัสอืพมิพ์เจแปนทเูดย์รายงาน
ว่า ประชาชนหลายแสนคนที่ได้
รับผลกระทบจากน�้าท่วมและดิน
ถล่มใน 11 จังหวัดทางภาคตะวัน
ตกเฉียงใต้ ยังคงประสบปัญหา
ขาดแคลนน�า้สะอาด ขณะท่ียอดผู้
เสียชีวิตจากฝนตกหนักมากเป็น
ประวัติการณ์ในรอบกว่า 30 ปี 
เพิม่ขึน้เกือบ 180 คน และสญูหาย
อีกจ�านวนมาก

กระทรวงสวัสดิการและ
ส�านกังานท้องถ่ินรายงานว่า บ้าน

เรือนอย่างร้อย 254,084 หลัง ยัง
คงไม่มีน�้าสะอาดในจังหวัดฮิโรชิ
มา เอฮิเมะ และโอคายามา หลัง
จากฝนตกหนกัทีส่ดุเมือ่สดุสปัดาห์
ที่ผ่านมา และคาดว่าจะยังไม่

ผูป้ระสบภยัญีปุ่น่ขาดน�า้สะอาด
สามารถฟ้ืนฟรูะบบสาธารณูปโภค
ได้ในเร็วๆนี้   

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ
ได้ตรวจเยีย่มในพืน้ทีป่ระสบอทุกภัย
ที่จังหวัดโอคายามาต้ังแต่เมื่อวัน
พธุ โดยแถลงกบัผูส้ือ่ข่าวว่า รฐับาล
จะจดัสรรงบช่วยเหลอืพืน้ทีป่ระสบ
ภัยพิบัติในการฟื้นฟูอาคารบ้าน
เรอืนและเยยีวยาผูป้ระสบภยั ขณะ
ที่เมือง 14 แห่งไม่มีน�้าใช้หลังดิน
ถล่มหลายครัง้ ส่งผลกระทบต่อท่อ
ประปาและไฟดับในพื้นที่จ่ายน�้า

“ทรมัป์” ย�า้ประเทศสมาชิกนา
โต้ต้องจ่ายเพิม่เพือ่แบ่งเบาภาระ
ร่วมกนั อัดเยอรมนีเป็นเชลย
ของรสัเซยีในเรือ่งพลงังาน สร้าง
ความไม่พอใจให้ชาวเยอรมนั
อย่างมาก   

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงาน
จากกรงุบรสัเซลส์ ประเทศเบลเยยีม 
ว่า การประชุมสุดยอดผู้น�า 29 
ประเทศสมาชิกองค์การสนธสิญัญา
แอตแลนตกิเหนือ (นาโต้) วันแรก
เป็นไปอย่างดเุดือด เมือ่ประธานา 
ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ 
กล่าวย�า้จดุยนืของสหรฐัทีต้่องการ
ให้ประเทศสมาชิกนาโต้อีก 28 
ประเทศ เพิ่มสัดส่วนงบประมาณ
กลาโหมเป็นอย่างน้อย 2% ของ
ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(จดีพี)ี ให้ได้ภายในปี 2563 ตาม
ข้อตกลงในการประชมุทีเ่วลส์เมือ่ปี 
2557 แต่ผูน้�าสหรฐักล่าวว่าในความ
เป็นจรงิต้องเพิม่เป็นไม่ต�า่กว่า 4%

ประธานาธบิดทีรมัป์กล่าวต่อ
ไปว่า นาโต้ไม่ใช่ตลาดซ้ือขายด้าน
ความมัน่คง แต่คอืการรวมตวัเป็น
สหภาพของรัฐเอกราช เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
และการรกัษาผลประโยชน์ร่วมกนั 
ขณะที่นายเยนส์ สโตลเทนเบิร์ก 

เลขาธกิารองค์การนาโต้ พยายาม
ไกล่เกล่ียสถานการณ์ด้วยการกล่าว
ว่า ผูน้�าสหรฐัเป็นคนทีต่รงไปตรง
มา และยืนยันว่าสมาชิกนาโต้เห็น
ชอบร่วมกันในหลักการเกี่ยวกับ
แนวทางการเพิม่ความยดืหยุน่ด้าน
นโยบายของนาโต้ การต่อสูกั้บภัย
คุกคามจากการก่อการร้าย และ
การจดัสรรโควตาความรบัผดิชอบ
เรื่องงบประมาณอย่างเท่าเทียม

ก่อนร่วมโต๊ะประชมุนาโต้ผูน้�า
สหรฐักล่าวระหว่างร่วมรบัประทาน
อาหารเช้ากบันายสโตลเทนเบร์ิกถึง
การทีเ่ยอรมนีซือ้พลังงานทัง้น�า้มนั
ดบิและก๊าซธรรมชาตปิรมิาณและ
มลูค่ามหาศาลจากรสัเซยี ซึง่กลาย
เป็นเง่ือนไขท�าให้รัฐบาลมอสโก
สามารถครอบง�าเยอรมนใีห้เป็นตวั
ประกนั ซึง่ประธานาธบิดทีรมัป์เหน็

ว่านาโต้ควรตรวจสอบเรือ่งดังกล่าว
อย่างเร่งด่วน สหรฐัปกป้องเยอรมนี 
ฝรัง่เศส และแทบทกุประเทศในยโุรป 
แต่ประเทศเหล่านัน้กลับลงนามความ
ร่วมมอืด้านพลงังานกบัรัสเซยี ซึง่
เป็นเรือ่งไม่เหมาะสมอย่างยิง่

ด้านนายกรัฐมนตรีอังเกลา 
แมร์เคิล ของเยอรมนี กล่าวตอบ
ว่า จริงอยู่ท่ีดินแดนบางส่วนของ
เยอรมนเีคยอยูภ่ายใต้อทิธิพลของ
สหภาพโซเวยีตในสมยัสงครามเยน็ 
แต่ชาวเยอรมันทุกคนภาคภูมิใจ
กบัความเป็นเอกราชของบ้านเมือง
ในปัจจบุนั รฐับาลบรหิารนโยบาย
ได้อย่างอิสระและสามารถตัดสิน
ใจเพื่อประชาชน อนึ่ง นางแมร์
เคลิถอืเป็นนายกรฐัมนตรเียอรมนี
คนแรกที่เติบโตในภูมิภาคที่เคย
เป็นเยอรมันตะวันออกมาก่อน
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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 อตัรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

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

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

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

S. Sahamit 230418=8*6

บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนำก่อสร้ำง (2522) จ�ำกัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จ�ำกัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สำมบวกสองเฮ้ำสซิ่ง จ�ำกัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยำมคอนสตรัคชั่น จ�ำกัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่
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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

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
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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.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

TONXX-p1-120717-01

ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี



สังคม

เดอะเรนโบว์ ฟัน รัน 2018
บรเิวณลานบันเทงิ สวนลมุพนิ ีคลา
คล�า่ไปด้วยประชาชนทกุเพศทุกวยั
ท่ีพร้อมใจใส่เสือ้ยดืหลากสสัีนสดใส
มาร่วมงานเดนิวิง่การกศุลเพือ่ผู้มี
ความต้องการพิเศษในกิจกรรม 
“เดอะเรนโบว์ ฟัน รนั 2018” 
จดัโดยมูลนธิเิดอะเรนโบว์รมู เพือ่
เชิญชวนให้ทุกคนมีโอกาสแสดง
จดุยนืว่าต้องการมส่ีวนร่วมสร้างสงัคม
ไทยให้เป็นสงัคมของคนทุกคนท่ีมี
ความอศัจรรย์ในตัวแต่ละบคุคล ด้วย
ความรักและความปรารถนาดี

โรสซาลน่ีา อเลก็ซานเดอร์ 
แม็คเคย์ ประธานกลุม่ และเป็น
หนึง่ในผู้ร่วมก่อตัง้มูลนธิิเดอะ
เรนโบว์รมู กล่าวว่า มลูนธิเิดอะ
เรนโบว์รูมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการ
กศุลเพือ่ระดมทนุตลอด 6 ปีท่ีผ่าน
มา ปีนีเ้ป็นปีท่ี 7 โดยเดอะเรนโบว์ 
ฟัน รนั 2018 จดัภายใต้แนวคดิ 
“I’m IN : Include. Involve. 
Incredible. In Love. (ฉนัด้วย : 
ฉนัมส่ีวนร่วมสร้างอศัจรรย์ด้วยรกั)” 
เพือ่เชิญชวนให้สังคมไทยมคีวาม
เข้าใจและเข้ามามส่ีวนร่วมในการ
เปล่ียนแปลงทศันคติต่อบคุคลทีม่ี
ความต้องการพเิศษในสงัคม ด้วย
การตระหนกัถงึศกัยภาพความเป็น
ไปได้ และช่วยให้บคุคลท่ีมคีวาม
ต้องการพิเศษสามารถพัฒนาได้
เตม็ศกัยภาพและเป็นสมาชกิคณุภาพ
ของสงัคม 

เพือ่นๆทีเ่คยเรยีน ซึง่ทกุคนสนใจ
เพราะใครกท็�าได้ นอกจากเดนิทาง
สะดวกยงัเป็นงานวิง่แบบปิดทีค่่อน
ข้างปลอดภยั รูส้กึสนกุกบับรรยากาศ
แบบนี ้รู้สกึสดชืน่เมือ่เหน็เสือ้สสีนั
สดใสมากมายภายในงาน อยากให้
จดังานนีทุ้กปี คดิว่าปีหน้าจะมาอกี 
เพราะนอกจากท�าให้สขุภาพดแีละ
แข็งแรงแล้ว ยังได้ช่วยสนับสนุน
ความเข้าใจเกีย่วกบัความต้องการ
พเิศษอกีด้วย จงึอยากชวนทุกคน
มาร่วมกจิกรรมนี ้หากมาเป็นกลุม่
ใหญ่หรอืเป็นครอบครวัจะยิง่สนกุ
มากขึน้

การด�าเนนิธรุกจิแล้ว ยังเป็นกจิกรรม
ท่ีเหมาะสมกบัครอบครวัอย่างมาก 
เพราะสมาชกิจะได้มโีอกาสใช้เวลา
ร่วมกนั อยากเชญิชวนประชาชน
ทกุเพศทุกวัยรวมถึงครอบครวัมา
ร่วมท�ากิจกรรมดีๆร่วมกันให้กับ
สงัคม เพือ่เป็นแบบอย่างทีดี่ให้กับ
ลกูหลาน และยงัเป็นการออกก�าลงั
กายเพ่ือสขุภาพทีดี่อกีด้วย

ด้านออยล์-สวติตา อภริกัษ์
พานชิกลุ ตวัแทนผูร่้วมงานที่
ร่วมวิง่ในครัง้นี ้กล่าวว่า เป็นครัง้
แรกทีพ่วกเราได้มาร่วมกิจกรรมนี้ 
โดยรวมกลุ่มกบัเพือ่นทีท่�างานและ

เอ๋-นนทกานต์ ทัพพะรงัสี 
องึ กรรมการผูจั้ดการ บรษิทั 
เค เอน็ เค เอ็น จ�ากดั กล่าวว่า 
กจิกรรมนีเ้ป็นกจิกรรมทีท่างบรษิทั
ได้ส่งเสรมิและให้การสนบัสนนุมา
อย่างต่อเนือ่งทุกปี เพราะเห็นว่า
มลูนิธิเดอะเรนโบว์รมูเป็นองค์กรที่
ตัง้ใจท�างานเพือ่สงัคมอย่างชัดเจน 
ได้ทุ่มเทและสร้างประโยชน์มากมาย
ตลอดระยะหลายปีทีผ่่านมา โดย
เฉพาะกบัครอบครวัทีบ่ตุรมคีวาม
ต้องการพเิศษ กจิกรรมน้ีนอกจาก
จะสอดคล้องกบันโยบายด้านความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมทีค่วบคูไ่ปกบั

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ และวราวุธ วรภมร เปิดงาน “ECO Creative Design 
2018” รวมสุดยอดงานดีไซน์สินค้าไลฟ์สไตล์ที่สร้างสรรค์การใช้ชีวิตด้วยวิถีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ชีวิตดี ชีวิตอีโค่” ที่บริเวณลานโปรโมชั่น 
ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์  

กิตติเชษฐ์ สถิตย์นพชัย ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จ�ากัด 
(มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทิปโก้ บีท ให้กับอัจฉรา เจริญพร ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด 
(มหาชน) ในโอกาสที่ครบรอบ 30 ปี และเพื่อขอบคุณผู้ใช้ดอนเมืองโทลล์เวย์ 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4873 (1398) วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


