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SALADAENG ONE 
ซเูปอร์ลักชวัรี่

การเคลือ่นไหวทางการเมอืง
มีประเด็นน่าสนใจออกมาจาก
กระทรวงมหาดไทยเหมือน
เป็นการส่งสัญญาณว่าจะมี
การจดัเลอืกตัง้ท้องถิน่ในอกี
ไม่นานนี้ เมื่อปลัดกระทรวง
ร่อนหนังสือแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม
ความพร้อมด้านงบประมาณ
ในการจัดเลือกตั้งช่วงคาบ
เกี่ยวปีงบประมาณ 2561-

2562 หากไม่ได้ตั้งงบไว้ให้
โยกงบจากส่วนอื่นมากองไว้
ให้เพียงพอส�าหรับจัดเลือก
ตัง้ ท�าให้มีแนวโน้มความเป็น
ไปได้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น
น่าจะเกดิขึน้ก่อนการเลอืกตัง้
ใหญ่ เพื่อเป็นการประลอง
ก�าลงัหยัง่เชงิระหว่างการเมอืง 
2 ขั้วในสนามเล็กก่อนที่จะสู้
กันในสนามใหญ่ต่อไป

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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เรือ่งดราม่าตามสือ่สงัคมออนไลน์
กรณีปรากฏภาพ 2 อดีตนายก
รฐัมนตร ี“ทักษิณ-ยิง่ลักษณ์ ชนิ
วตัร” โผล่ดูการแข่งขนัฟตุบอลโลก
ทีป่ระเทศรัสเซยี ทีเ่ถยีงกนัว่าเป็น
ภาพจริงหรอืตดัต่อ

คงไม่ต้องเถยีงกนัอกีแล้วเมือ่ 
“บ๊ิกป้อม” พล.อ.ประวติร วงษ์
สวุรรณ รองนำยกรฐัมนตรแีละ
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกลำโหม 
ในฐำนะก�ำกบัดแูลส�ำนกังำนต�ำรวจ
แห่งชำต ิช่วยยนืยนัทำงอ้อมว่ำมคี�ำ
สัง่พกัรำชกำรและสอบเอำผิดทำง
วนิยั พ.ต.อ.วทญัญ ูวทิยผโลทยั 
หรอืผูก้�ากบัหนุย่ อดตีนำยต�ำรวจ
ตดิตำม 2 พีน้่องอดตีนำยกฯท่ีปรำกฏ
ภำพร่วมเฟรมเดียวกันระหว่ำงดู
ฟตุบอลโลกแล้ว

ย้อนมำท่ีเรือ่งกำรเมอืง แม้จะ
ยังอยู่ระหว่ำงกำรปรบัแก้กฎหมำย
เกีย่วกบักำรเลอืกตัง้ท้องถ่ิน และ
ยงัไม่มคี�ำยนืยนัจำกผูเ้กีย่วข้องอย่ำง
เป็นทำงกำรว่ำกำรเลอืกตัง้ท้องถิน่
จะเกดิขึน้ได้เม่ือไร จะเกดิก่อนหรือ
หลงักำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทน
รำษฎร (ส.ส.) ต้นปีหน้ำ

ดูเหมือนว่าเร่ิมมีการส่ง
สญัญาณแล้วว่าน่าจะมีการเลอืก
ตัง้ท้องถิน่เกดิขึน้ก่อนการเลอืก

ตีปี๊บเลือกต้ังท้องถิ่น

ตัง้ ส.ส. และเป็นไปได้ว่าการ
เลือกตัง้ท้องถิน่น่าจะเริม่ทยอย
จดัเลอืกต้ังกนัตัง้แต่ช่วงไตรมาส
สดุท้ายของปีน้ี

ทัง้นี ้ เนือ่งจำกนายฉตัรชยั 
พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหำดไทย 
ได้ส่งหนงัสอืถงึผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั
ทั่วประเทศเมื่อไม่นำนมำนี้แจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 
ให้ซกัซ้อมแนวทำงกำรปฏบัิต ิกำร
ตัง้งบประมำณเพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด�ำเนนิกำรเลอืกตัง้ท้องถิน่ 4 
แนวทำงคอื

1.หำกเลอืกตัง้ช่วงงบประมำณ
ปี 2561 ซึง่เป็นวงรอบทีใ่ช้อยูปั่จจบุนั 
(เลอืกตัง้ภำยในเดอืนกนัยำยน) ให้
โอนงบเหลือจ่ำยจำกส่วนอืน่หรอื
งบในส่วนทีไ่ม่จ�ำเป็นมำใช้เป็นค่ำ
ใช้จ่ำยในกำรจดัเลือกตัง้

กรณ ีอปท. ได้ต้ังงบรำยจ่ำย
ประจ�ำปี 2561 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจดักำรเลอืกตัง้ท้องถิน่ไว้แล้ว 
ให้ตรวจสอบว่ำงบประมำณท่ีได้ตัง้
ไว้เพียงพอทีจ่ะใช้จ่ำยในกำรเลือก
ตัง้หรอืไม่ หำกไม่เพยีงพอให้พจิำรณำ
โอนงบประมำณจำกรำยกำรทีเ่หลอื
จ่ำยหรือรำยกำรที่ยังไม่มีควำม
จ�ำเป็นต้องใช้จ่ำยไปเพิม่ในรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ท้องถิน่ให้
เพยีงพอ 

2.เมือ่มงีบประมำณเพียงพอที่
จะด�ำเนนิกำร ให้ อปท. เร่งด�ำเนิน
กำรก่อหนีผ้กูพันและเบกิจ่ำยให้แล้ว
เสรจ็ก่อนสิน้ปีงบประมำณ 2561 
หำกไม่สำมำรถเบกิจ่ำยได้ทนัก่อน
สิน้ปีงบประมำณให้ขออนมุตักินัเงนิ
ต่อผู้บรหิำรท้องถ่ินไว้เพือ่เบิกจ่ำย
ในปีถัดไป 

กรณมีกีำรเลอืกต้ังคำบเกีย่วใน
ปีงบประมำณ 2561 และ 2562 หำก 
อปท. มรีำยจ่ำยทีเ่กีย่วกบักำรเลอืก
ตัง้ต่อเนือ่งระหว่ำงปีงบ 2561-2562 

ให้ อปท. ถอืปฏบิตัติำมระเบยีบ มท. 
ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ ปี 2547 ข้อ 56 

3.กรณีมีกำรเลือกตั้งในปีงบ 
ประมำณ 2562 ให้ อปท. ตัง้งบ
ประมำณรำยจ่ำยเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นใน
หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ 
ประเภทรำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำร
ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เข้ำลกัษณะรำย
จ่ำยหมวดอืน่ๆ กรณทีีง่บประมำณ
รำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ 2562 
มผีลบังคบัใช้แล้ว ให้พจิำรณำแนว 
ทำงตำมข้อ 1

กรณีท่ีงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำ
ปีงบประมำณ 2562 ออกใช้ไม่ทนั
ปีงบประมำณ ให้ อปท. ใช้งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณทีล่่วง
มำแล้วไปพลำงก่อน 

4.ให้ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัและ
นำยอ�ำเภอก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิ
กำรเกีย่วกบักำรตัง้งบประมำณเพือ่
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรเลอืกตัง้
ท้องถิน่ตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครดั

เม่ือปลัดกระทรวงสั่งเตรียม
ความพร้อมด้านงบประมาณท่ีจะใช้
ในการจดัเลอืกตัง้ท้องถิน่แบบน้ี ก็
เหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้รู้
ว่าการเลอืกตัง้ท้องถิน่ทีถู่กดองมา
ตัง้แต่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เข้ามายดึอ�านาจเมือ่ 4 ปี
ก่อนก�าลังจะเกดิขึน้ในเร็วๆนีค่้อน
ข้างแน่นอน

ทัง้นี ้ มแีนวโน้มความเป็น
ไปได้ว่าการเลอืกตัง้ท้องถิน่น่า
จะเกดิขึน้ก่อนการเลอืกต้ังใหญ่ 
เพือ่เป็นการประลองก�าลงัหยัง่
เชงิระหว่างการเมอืง 2 ขัว้ใน
สนามเลก็ก่อนทีจ่ะสูก้นัในสนาม
ใหญ่ต่อไป

เหมือนส่งสัญญาณให้รู้ว่า
การเลือกต้ังท้องถ่ินท่ีถูกดองมา 4 ปี
จะเกิดข้ึนในเร็วๆน้ีค่อนข้างแน่นอน



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 19 ฉบับที่ 4875 (1400) วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

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

In Brief : ย่อควำม

ชุบชีวิตเกษตรกร

ทรรศนะ

เด็กออกจากถ�้าแล้วก็มาช่วย

เกษตรกรกนับ้าง ให้เกษตรกร

กนิอิม่นอนอุน่บ้าง การท�าบญุ

ด้วยการซื้อพืชผลทางการ

เกษตร ช่วยพยุงราคา ถือ

เป็นการท�าบุญแบบเมตตา 

บุญก็ได้ ไส้ก็เต็ม 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

อะไรจะเกิดต้องเกิด?
“พลทหารเล้ียงไก่” โพสต์คลิปและข้อ
ควำมในเฟซบุค๊ว่ำ “อะไรจะเกดิกต้็อง
เกดิ” หลงัโพสต์คลปิชวีติในเล้ำไก่ ทัง้ๆ
ทีส่มคัรใจมำเป็นทหำร 2 ปี แต่เขำและ
เพือ่นกลบัต้องมำเลีย้งไก่และนอนในเล้ำ
ไก่ 6 เดอืนอย่ำงอนำถำ แม้แต่ห้องน�ำ้ก็
ไม่มใีห้ แถมโดนด่ำถงึพ่อแม่อย่ำงรนุแรง

แม้จะลบคลปิในเฟซบุค๊ไปแล้ว แต่มี
คนแห่ให้ก�ำลงัใจมำกมำย โดยเฉพำะ “แม่” 
ทีเ่หน็ว่ำ “ลกู” ท�ำในสิง่ทีถ่กูต้องแล้ว ขณะ
ที ่“โฆษกกองทัพบก” แถลงส่ง “พล
ทหาร” กลบักองร้อยและตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนนำยทหำรทีใ่ช้ “พลทหาร” เลีย้ง
ไก่ เบือ้งต้นระบวุ่ำกระท�ำไม่เหมำะสม และ
จะลงโทษทำงวินัยต่อไป

กรณ ี“นายทหาร” เอำ “พลทหาร” 
ไป “รบัใช้” ในรูปแบบต่ำงๆมมีำนำน
แล้วและเป็นปัญหำไม่จบสิน้ แต่กองทพั
ไม่ได้แก้ปัญหำอย่ำงจริงจงั เพรำะไม่ยอม
ยกเลิกระบบ “ทหารรบัใช้” ซึง่ประชำชน
ทัว่ไปพบเหน็ “พลทหารรบัใช้” ทีบ้่ำน 
“นายทหาร” ระดบัต่ำงๆจนชนิตำ แม้แต่ 
“นายทหาร” ท่ีเกษียณอำยแุล้วกต็ำม

แม้ “พลทหาร” หลายคนเตม็ใจ
ท�างานรบัใช้ “นายทหาร” ด้วยเหตุผล
ต่างกนัไป แต่กถ็อืว่าไม่เหมาะสม 
เพราะ “พลทหาร” ไม่ว่าจะถกูเกณฑ์
หรอืสมคัรใจกเ็พือ่เป็น “ร้ัวของชาต”ิ 
ไม่ใช่เพือ่เป็น “คนรบัใช้”

ขนาด “ต�ารวจ” ไปอารกัขา “นกัการ
เมอืง” ยงัมีการเสนอให้ยกเลกิ ท้ังทีอ่ยูดี่
กินดแีละมีผลประโยชน์ต่างๆรองรับ ถูก
วิพากษ์วจิารณ์ว่าไม่เหมาะสมต่างๆนานา 
มีการเรยีกร้องให้ปฏริปูต�ารวจ ปฏริปู
การเมือง ปฏริปูระบบราชการ แต่แทบ
ไม่มใีครกล้าแตะต้องกองทพั เรยีกร้อง
ให้ปฏิรูปกองทพั 

ประกาศปฏิรูปประเทศก็ต้อง
ท�าอย่างจริงจังและทุกด้าน ไม่ใช่
เป็นแค่วาทกรรมหรือเลอืกปฏบัิติ 
เลิกแก้ปัญหาแบบ “ผกัชีโรยหน้า” 
หรอื “ขายผ้าเอาหน้ารอด” ได้แล้ว! 

รำคำพชืผลกำรเกษตรทีด่จูะได้ผลดทีีโ่ดด
เด่นน่ำจะมีตัวเดียวคือทุเรียน รำคำยั้ง
ยืนยงไม่ลดลงเลย มีแต่จะแพงขึ้นๆ แต่
พืชผลอื่นๆรำคำมีแต่ลดลง ไม่ใช่แค่ยำง
หรือปำล์ม ยังมีทั้งรำชินีของผลไม้คือ
มังคุด รำคำร่วงเหลือแค่กิโลละ 15-20 
บำท หรอืสับปะรดทีเ่หลอืกโิลละไม่กีบ่ำท 
แล้วอย่ำงนี้เกษตรกรจะอยู่กันยังไง  

ทเุรยีนรำคำดกีม็ปัีญหำ เพรำะชำวสวน
อยำกได้เงินมำกๆแต่ไม่รับผิดชอบ เอำ
ทุเรียนอ่อนมำขำย สุดท้ำยก็เสียหำยกับ
ชำวสวนและประเทศเอง ส่วนพืชผล
กำรเกษตรที่รำคำตกต�่ำและมีปริมำณ
มำก รัฐบำลต้องช่วยซื้อช่วยท�ำให้รำคำ
สูงขึ้น แต่ไม่ใช่กำรแก้ปัญหำอย่ำงยั่งยืน
มัน่คง ยังไงรำคำกไ็ม่สงูขึน้เหมือนทเุรยีน 

รำคำเงำะกับมังคุดตอนนี้ทรุดหนัก
มำก ส่วนลองกองปีนี้มีปริมำณไม่มำก 
จึงท�ำให้รำคำไม่ต�่ำเหมือนทุกปี หรือ
มะม่วงรำคำดีขึ้นจำกกิโลกรัมละ 5-10 
บำท ก็ขึ้นเป็น 15-20 บำท รำคำพืชผล
กำรเกษตร ผลไม้ เป็นเรือ่งอปุสงค์อปุทำน 
หำกปริมำณมำกกล้็นตลำด รำคำกต็กต�ำ่ 

อำตมำสำมำรถช่วยได้กช่็วยไปซือ้มำ
ให้ญำติโยมช่วยกันอีกต่อหนึ่ง รัฐบำลที่
มกี�ำลงั มคีวำมสำมำรถช่วยได้ก็ควรช่วย
เหลอื จะมำกหรือน้อยก็ช่วยเท่ำทีช่่วยได้ 
จะมำช่วยซือ้ทีว่ดัอำตมำกไ็ด้ ถือเป็นกำร
ช่วยเกษตรกร เพรำะที่วัดสวนแก้วตั้ง
กองทุนชุบชีวิตเกษตรกรและคนตกอับ 

หรือแม้แต่คนที่ประสบภัยพิบัติ 
ก็ขอฝำกเร่ืองรำคำพืชผลทำงกำร

เกษตร โดยเฉพำะกำรช่วยอย่ำงม่ันคง
ถำวร เหมือนสับปะรดที่วัดสวนแก้วซื้อ
มำ แต่สับปะรดเริม่หมดฤดแูล้วก็ต้องช่วย
ผลไม้อืน่ๆ อย่ำงมงัคดุทีร่ำคำน่ำจะทรดุ
หนักเหมือนกัน อำตมำก็พร้อมจะเจียด
งบประมำณที่ตั้งเป็นกองทุนมำช่วยรับ
ซือ้ และยนิดถ้ีำรฐับำลจะช่วยรบัซือ้ไปสกั
ครึง่หนึง่ ไม่กีแ่สนบำท จะได้แจกญำตโิยม
หรือขำยญำติโยมในรำคำถูกๆ

ช่วยกนัเถอะ ท�าบญุอะไรกไ็ม่ดเีท่ากบั
ความเมตตา ท�าให้คนอืน่มคีวามสขุ ก็หวงั
ว่าเราจะช่วยกนั ถ้าญาติโยมรูข่้าวกม็าที่
วัดสวนแก้วมาช่วยซื้อผลไม้ได้ อาตมา
พยายามช่วยเท่าท่ีจะมกี�าลงั สบัปะรดก็
เยอะ กล้วยกม็าก ราคาถกู ให้คนซือ้ไป
รับประทานกัน ขายแค่ให้ได้ค่าน�้ามัน 
ค่าแรงคนงานทีม่าช่วยกนัขายช่วยกนัปอก 
ก็หวังว่าการท�าบุญแบบนีจ้ะมมีากๆ ไม่ใช่
แค่ทีว่ดัสวนแก้ว ช่วยเดก็ออกจากถ�า้แล้ว
กม็าช่วยเกษตรกรกนับ้าง ให้เกษตรกรกนิ
อิม่นอนอุน่บ้าง ให้มกี�าลงัใจท�าไร่ท�าสวน
กนัต่อไป ไม่ทิง้ไร่ ทิง้สวน ทิง้นา

การท�าบุญด้วยการซือ้พืชผลทาง 
การเกษตร ช่วยพยงุราคา ถอืเป็นการ
ท�าบญุแบบเมตตา บญุกไ็ด้ ไส้ก็เตม็ 
วดัสวนแก้วมผีลไม้มาเรือ่ยๆ ท�าให้
ช่วง 1-2 เดอืนมานีม้คีนมาวัดมาก
จรงิๆ ท�าให้ผลไม้ไม่เน่าเสยีเพราะ
ญาตโิยมช่วยกนัซือ้ 

เจริญพร
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เศรษฐกิจ

เคาะรถไฟฟ้าเชยีงใหม่ทัง้บนดินมดุดิน

นำยภคพงศ์ ศริิกนัทรมำศ ผู้
ว่ำกำรกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผย
ควำมคบืหน้ำโครงกำรรถไฟฟ้ำรำง
เบำที่เชียงใหม่ว่ำ สรุปเลือกแนว
ก่อสร้ำงตำมท่ีส�ำนกังำนนโยบำย
และแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) 
เสนอคือ รปูแบบ A งบประมำณ 
86,000 ล้ำนบำท ใช้ทำงวิง่บนดนิ
และใต้ดนิร่วมกนั แม้จะใช้ระยะเวลำ
ก่อสร้ำงและวงเงนิลงทนุสูงกว่ำรปู
แบบ B คือตดิตัง้รำงแทรมบนถนน 
(LRT) เนื่องจำกสภำพถนนใน
เชียงใหม่แคบ หำกน�ำรถไฟฟ้ำ 
แทรมไปวิง่จะท�ำให้เสียช่องจรำจร
และกำรจรำจรยิง่ติดขดั

นอกจำกนีเ้พือ่อนรุกัษ์สถำปัตย 
กรรมรอบคเูมอืงและเอกลกัษณ์เมือง
เชียงใหม่ไว้ ท้ังกำรเวนคนืพ้ืนทีไ่ม่
มำก มเีฉพำะก่อสร้ำงทำงขึน้ลงสถำนี
ใต้ดนิเท่ำนัน้ โดยอยูร่ะหว่ำงจ้ำงท่ี
ปรกึษำศึกษำรูปแบบให้เอกชนร่วม
ทนุ คำดว่ำจะได้ทีป่รึกษำภำยในปี
นีแ้ละเปิดประมลูได้ภำยในปี 2563 
โดยจะก่อสร้ำงสำยสแีดงก่อน จำก
นัน้จะสร้ำงสำยสีเขียวและสำยสนี�ำ้เงนิ
ตำมล�ำดบั ส�ำหรบัรปูแบบกำรจดั
จรำจรระหว่ำงก่อสร้ำงต้องร่วมมอืกบั
ท้องถิน่ในเชียงใหม่ องค์กำรบรหิำร

SALADAENG ONE ซูเปอร์ลักชัวรี่ 

รฟม. สรปุเลอืกแนวทางสร้างรถไฟฟ้าเชยีงใหม่วิง่ผสมบนดนิ
และใต้ดนิ ลงทนุ 86,000 ล้านบาท ระยะทางรวม 35 กโิลเมตร 
ใช้เวลาสร้าง 6 ปี 

ส่วนจงัหวดั และต�ำรวจจรำจร ปรบั
เส้นทำงเดินรถทำงเดียวและปิดกำร
จรำจรบำงจดุ เนือ่งจำกต้องใช้พืน้ที่
เปิดหน้ำงำนก่อสร้ำงทำงขึน้ลงสถำนี

ส�ำหรบั 3 เส้นทำงหลกัระยะ
ทำงรวม 35 กม. เป็นสำยสีแดง 12 
กม. สเีขยีว 12 กม. และสนี�ำ้เงนิ 11 
กม. ใช้เวลำสร้ำง 6 ปี โดยสำยสแีดง
เริม่ต้นวิง่บนดนิจำกโรงพยำบำลนคร
พงิค์ ศนูย์รำชกำรเชียงใหม่ สนำม
กฬีำสมโภชเชยีงใหม่ 700 ปี ศนูย์

บริษัท เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ำกัด (มหำชน) จัดงำน Grand 
Opening โครงกำร SALADAENG 
ONE วนัที ่21-22 กรกฎำคม โดย
ห้อง 1 Bedroom รับฟรี Fully 
Furnish มูลค่ำ 900,000 บำท 
และห้อง 2-3 Bedroom รบัส่วนลด
สูงสุด 2 ล้ำนบำท พร้อมเปิดห้อง
ตัวอย่ำงที่มีควำมโดดเด่นทั้งด้ำน
ท�ำเล สถำปัตยกรรม และกำร
ออกแบบทีม่ชีวิีตทีไ่ด้รบัแรงบนัดำล
ใจจำกสีสันสวนลุมพินีและสีลม 
ผสมผสำนเฉดสีพระอำทิตย์ยำม
อัสดงในรปูแบบ Aurora & Oceania 

จำก Calico Wallpaper New York 
 SALADAENG ONE เป็น 
1.ทีส่ดุแห่งท�ำเลทีดี่ทีสุ่ด คอืศำลำแดง
ซอย 1 ระยะ 80 เมตรจำกถนน
พระรำม 4 เป็นคอนโดฯแบบฟรี
โฮลด์ เดนิทำงเข้ำออกสะดวกหลำย
เส้นทำง ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำ วิว
ห้องรบัววิสวนลมุเตม็ที ่ใกล้ Office 
Building Community Mall 
ศูนย์กำรค้ำ โรงแรม 5 ดำว ร้ำน
อำหำรช้ันน�ำ สถำนบันเทิงและ
สถำนทูต 2.ที่สุดแห่งตัวอำคำร
สไตล์ Modern Contemporary 
เปรยีบเสมอืนชัน้หนิทีเ่รยีงตวัสลับ

หนำบำงเป็นชัน้ๆ และใช้วสัดเุป็น 
Aluminum Composite ลำยหิน
อ่อนสีขำว รวมถึงใช้กระจกแผ่น
ใหญ่ในแต่ละห้องเพื่อสร้ำงควำม
แตกต่ำงเมื่อแสงแดดตกกระทบ 
กลำงอำคำรทำงเดินคล้ำยรูปตัว 
S ตั้งแต่ชั้น 6-24 เพ่ือเข้ำห้อง 
ท�ำให้มีควำมเป็นส่วนตัวค่อนข้ำง
สูง และ 3.ที่สุดของห้องพักอำศัย
ทีอ่อกแบบพ้ืนทีใ่ห้เป็นห้องขนำด
หน้ำกว้ำงพเิศษ เปิดรบัววิภำยนอก
เตม็ที ่และ Bay Window มมุพเิศษ
ในห้องนอนที่สำมำรถนั่งเล่นบน
ขอบหน้ำต่ำงได้  

ประชมุฯนำนำชำต ิ สภ.ช้ำงเผอืก 
และเริ่มวิ่งใต้ดินที่แยกข่วงสิงห์ 
มหำวทิยำลยัรำชภัฏเชยีงใหม่ สถำนี
ขนส่งช้ำงเผอืก โรงพยำบำลเชยีงใหม่
รำม (พบจดุตดัสำยสนี�ำ้เงนิ) โรง
เรียนวัฒโนทัยพำยัพ สนำมบิน
นำนำชำตเิชยีงใหม่ จำกนัน้ปรบัมำ
ใช้ทำงวิง่บนดนิผ่ำนสถำนขีนส่ง และ

ส้ินสุดทีห้่ำงบิก๊ซ ีหำงดง
สำยสเีขยีวช่วงแยกรวมโชค-

สนำมบนิเชยีงใหม่ มีจดุลงใต้ดนิช่วง
กำดหลวง ช้ำงคลำน และมหดิล สำย
สนี�ำ้เงนิเป็นทำงวิง่ใต้ดนิตัง้แต่สวน
สตัว์เชยีงใหม่ มหำวทิยำลัยเทคโน 
โลยรีำชมงคลล้ำนนำ มหำวทิยำลยั
เชยีงใหม่ แยกตลำดต้นพยอม โรง
พยำบำลมหำรำชนครเชยีงใหม่ วัด
พระสิงห์วรมหำวิหำร ประตูท่ำแพ 
ย่ำนเชยีงใหม่ไนท์บำซำร์ ตลำดสนั
ป่ำข่อย สถำนรีถไฟเชยีงใหม่ และ
เริ่มวิ่งบนดินที่แยกหนองประทีป 
ห้ำงบิก๊ซ ีดอนจัน่ ห้ำงพรอมเมนำ
ดำเป็นสถำนสุีดท้ำย
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ต่างประเทศ

2โสมร่วมแข่งปิงปอง 
คณะนักกีฬำเทเบลิเทนนสิของ
เกำหลีเหนอื 16 คน รวมถงึคมิ 
ซอง-อ ี นักกฬีำเทเบลิเทนนสิ
หญงิเจ้ำของเหรียญทองแดงหญงิ
เดี่ยวในกำรแข่งขันโอลิมปิกที่
เมอืงรโีอเดจำเนโรเมือ่ปี 2559 
เดนิทำงถงึท่ำอำกำศยำนนำนำ 
ชำติอินชอน ชำนกรุงโซล เพือ่
ร่วมกำรแข่งขันรำยกำรโคเรีย 
โอเพ่น ทีเ่มอืงแทจอน ทำงตอน
กลำงของเกำหลีใต้ โดยกำร
แข่งขนัจะมขีึน้ระหว่ำงวนัท่ี 17-
22 กรกฎำคมนี ้ซึง่เป็นสญัญำณ
ล่ำสดุในกำรพฒันำควำมสมัพนัธ์
ระดบัทวภิำคี

นกัฟตุบอลจมน�า้
นกัฟตุบอลวัยรุน่ 5 คน จมน�ำ้
เสยีชวีติในแม่น�ำ้ทำงตะวนัออก
เฉยีงใต้ของบงักลำเทศ หลงัจำก
ลงสนำมนัดกระชบัมติรในกำร
แบ่งทีมระหว่ำงกองเชียร์ทีม
อำร์เจนตนิำกบับรำซลิ ต�ำรวจกู้
ร่ำงของพวกเขำหลงัจำกจมน�ำ้ไป
รำว 6 ชัว่โมง ขณะก�ำลงัอำบน�ำ้
ล้ำงตวัทำงชำยฝ่ังแม่น�ำ้หลงัเสรจ็
ส้ินกำรแข่งขัน ซึง่บงักลำเทศนยิม
กฬีำครกิเกต็มำกทีสุ่ด แต่กม็แีฟน
บอลจ�ำนวนมำกตดิตำมชมกำร
แข่งขนัฟุตบอลโลกคร้ังท่ีผ่ำนมำ 

กูภ้ยังานไม่คืบ
ปฏบิตักิำรค้นหำผู้สูญหำยจำก
เหตฝุนถล่มในเขตภำคตะวนัตก
ของญีปุ่่นไม่มีอะไรคบืหน้ำ เนือ่งจำก
มอีปุสรรคมำกมำย กองก�ำลงั
ปอ้งกนัตนเองของญีปุ่น่แจ้งว่ำ 
ตลอดระยะเวลำ 8 วันท่ีผ่ำนมำ
ไมพ่บผูส้ญูหำยแมแ้ต่คนเดยีว 
แม้เจ้ำหน้ำทีพ่ยำยำมขดุดินขุด
ทรำยเพือ่ค้นหำร่ำงผูส้ญูหำยแต่
กไ็ม่พบ ผูท้ีร่อดชวีติคนหนึง่กล่ำว
ว่ำ โคลนถล่มกนิวงกว้ำงกว่ำ 1 
กโิลเมตร ต้องระดมทัง้ทหำร 
ต�ำรวจ และหน่วยดบัเพลงิเข้ำ
ค้นหำ แต่กย็งัไม่พบว่ีแววใดๆ 

ข่าวย่อย
‘ทรัมป์’ไม่คาดหวังคุย‘ปูติน’ 

ต�ำรวจฝรั่งเศสฉีดแก๊สน�้ำตำและ
สลำยฝงูชนออกจำกชอ็งเซลเีซ ถนน
ใหญ่สำยส�ำคัญในกรุงปำรีส หลัง
จำกปะทะกับแฟนบอลกลุ่มเล็กๆ
กลุ่มหนึ่งที่มีพฤติกรรมอันธพำล
ขณะฉลองชยัทีมชำตคิว้ำถ้วยฟุตบอล
โลก 2018

ชำวฝรั่งเศสหลำยล้ำนคนพำ
กันแสดงควำมดีใจตำมท้องถนน
เม่ือได้ยินเสียงนกหวีดหมดเวลำ
กำรแข่งขันนัดชิงชนะเลิศที่สนำม
กฬีำลซุนกิใีนกรงุมอสโกของรสัเซยี 
โดยทีมชำติฝรั่งเศสชนะทีมชำติ
โครเอเชยีไป 4:2 ในจ�ำนวนนีห้ลำย

พันคนชุมนุมกันที่ช็องเซลีเซ ขณะ
ทีท่กุคนก�ำลงัรืน่เรงิสนกุสนำนกนั
อยู่นัน้ แฟนบอลกลุม่หน่ึงได้ปะทะ
กับต�ำรวจ ท�ำลำยทรัพย์สินและ
ข้ำวของร้ำนค้ำในย่ำนนัน้ บำงคน
ขว้ำงก้อนหนิใส่ต�ำรวจปรำบจลำจล

ต�ารวจสลายแฟนบอลฝรัง่เศสคลัง่
ที่ตอบโต้ด้วยกำรยิงแก๊สน�้ำตำ 

สถำนโีทรทศัน์ฝร่ังเศสรำยงำน
ว่ำ เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมมั่นคง
ตดัสนิใจสลำยผูช้มุนมุ นอกจำกนี้
ยงัมรีำยงำนว่ำแฟนบอลกลุม่เล็กๆ
ก่อควำมวุ่นวำยในเมอืงลยีง เมอืง
ใหญ่อันดับ 3 ทำงตะวันออกตอน
กลำงของประเทศด้วย 

ทั้งนี้ ทำงกำรฝรั่งเศสระดม
ก�ำลัง 110,000 นำย รักษำควำม
สงบเรยีบร้อยช่วงสุดสปัดำห์ทีผ่่ำน
มำ เพรำะวนัเสำร์เป็นวนัชำตแิละ
วนัอำทติย์เป็นนดัชงิชนะเลิศฟุตบอล
โลก

ผู้น�าสหรัฐไม่คาดหวังการ
ประชมุสดุยอดกบัผูน้�ารสัเซยี 
ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าสหรฐั
จะหยบิยกเร่ืองการแทรกแซง
การเลอืกตัง้สหรฐัมาหารอืกับ
ผูน้�ารสัเซยี พร้อมชีว่้ารสัเซีย อี
ย ูและจนี คอืศตัรู  

ประธำนำธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรฐั ให้สมัภำษณ์ก่อนกำร
ประชุมสุดยอดกับประธำนำธิบดี 
วลำดเิมยีร์ ปตูนิ ของรสัเซยี ทีก่รุง
เฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด์ ว่ำ ไม่
ได้คำดหวงักบักำรประชมุสดุยอด
ครั้งนี้ คิดแต่เพียงว่ำจะเป็นประ 
โยชน์เหมอืนกับทีเ่กดิขึน้จำกกำร
ประชมุสดุยอดระหว่ำงเขำกบันำย
คมิ จอง-อนึ ผูน้�ำเกำหลเีหนอื และ
จะร้องขอให้ผู้น�ำรัสเซียส่งตัวชำว
รสัเซยี 12 คนทีถ่กูฟ้องร้องด�ำเนนิ
คดใีนข้อหำแทรกแซงกำรเลอืกตัง้
สหรฐัเมือ่ 2 ปีก่อนให้กับทำงกำร
สหรฐั 

กำรประชมุสุดยอดระหว่ำงผูน้�ำ
สหรฐัและผูน้�ำรสัเซยีเกดิขึน้ท่ำมกลำง
ควำมวติกว่ำกำรเลอืกตัง้กลำงเทอม
ของสหรัฐในเดือนพฤศจิกำยนนี้
อำจถูกรัสเซียแทรกแซงอีกครั้ง 
เนือ่งจำกในช่วงทีผ่่ำนมำแฮคเกอร์

รสัเซยีได้เคลือ่นไหวมำกขึน้ แต่ยงั
ไม่ปรำกฏแน่ชัดว่ำจะส่งผลกระทบ
ต่อกำรเลอืกต้ังกลำงเทอมของสหรฐั
มำกน้อยเพยีงใด ท�ำให้สมำชกิรฐั 
สภำสหรฐักดดนัให้ประธำนำธิบดี
ทรมัป์บอกกบัประธำนำธบิดปีตูนิ
ในกำรประชมุสดุยอดครัง้นีว่้ำ ให้
อยูห่่ำงจำกกำรเลอืกตัง้สหรฐัทีจ่ะ
มขีึน้ปลำยปีนี ้ อย่ำงไรกด็ ี รสัเซยี
ปฏิเสธมำโดยตลอดว่ำไม่เคย
แทรกแซงกำรเลอืกต้ังของสหรฐั

ประธำนำธบิดทีรัมป์ให้สมัภำษณ์
ในรำยกำร “Face the Nation” ทำง
สถำนโีทรทศัน์ซบีเีอสว่ำ ในควำม
คดิของตนแล้วสหรฐัมศีตัรอูยูม่ำก 
และคดิว่ำสหภำพยโุรป (อยี)ู กเ็ป็น
ศตัร ูเพรำะสิง่ทีอ่ยีทู�ำกบัสหรฐัด้ำน
กำรค้ำ คนอืน่อำจไม่คดิ แต่จรงิๆ
แล้วอยีคูอืศตัร ูรสัเซยีกเ็ป็นศตัรอูกี

ด้ำนหนึง่เช่นกนั และจนีกเ็ป็นศตัรู
ทำงเศรษฐกจิ จรงิๆแล้วพวกเขำคอื
ศตัรู ไม่ได้หมำยควำมว่ำพวกเขำเลว
ร้ำย ไม่ได้หมำยควำมถึงอะไรทัง้นัน้ 
แต่หมำยถงึกำรแข่งขนั พร้อมกล่ำว
ย�ำ้ว่ำ จำกกำรประเมนิล่ำสดุสหภำพ
ยโุรปได้เปรยีบสหรฐัในด้ำนกำรค้ำ 
นอกจำกนัน้ผูน้�ำสหรัฐยงัได้ต�ำหนิ
อกีครัง้เรือ่งควำมเลวร้ำยของเยอรมนี 
ซึง่ยงัต้องพึง่พำก๊ำซจำกรสัเซยี โดย
ต้องจ่ำยหลำยพนัล้ำนดอลลำร์สหรฐั
ให้รฐับำลมอสโก

ทัง้นี ้ สหรฐัได้ตัง้ก�ำแพงภำษี
กบัสนิค้ำเหลก็กล้ำและอะลมูเินยีม
กบัสหภำพยโุรปและชำตพินัธมติร 
อืน่ๆ ท�ำให้เกดิกำรตอบโต้ ขณะ
เดยีวกนัสงครำมกำรค้ำกบัจนีก็ก�ำลัง
ด�ำเนนิไปหลงัสหรฐัขึน้ภำษศีลุกำกร
เพรำะกำรค้ำทีไ่ม่เป็นธรรมกบัจนี
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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.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าส์ซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จํากัด  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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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

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

‘อุเทนถวาย’สานต่อท�าความดี 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล
ตะวันออก วิทยำเขตอุเทนถวำย 
สมำคมศษิย์เก่ำอเุทนถวำย ร่วมกบั
มูลนิธิเยำวชนพอเพียงเพ่ือกำร
พฒันำอย่ำงยัง่ยนื ส�ำนกังำนกองทนุ
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
และชุมชนป่ำละอู โฮมสเตย์ จัด
กจิกรรมโครงกำรอเุทนถวำยน้อมน�ำ
หลกัปรชัญำเศรษฐกิจพอเพยีงเพ่ือ
ชมุชน เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนม 
พรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 66 
พรรษำ 28 กรกฎำคม 2561 ทีศ่นูย์
เรยีนรูแ้ละบรกิำรหมูบ้่ำน OTOP 
เพือ่กำรท่องเท่ียว ต.ห้วยสตัว์ใหญ่ 
ศูนย์ประสำนงำนโครงกำรพระ
รำชด�ำริ หมู่บ้ำนสหกรณ์ห้วยสตัว์
ใหญ่ ป่ำละอหูนองพลับ และศนูย์
ส่งเสรมิและพฒันำทกัษะชวีติห้วย
สัตว์ใหญ่ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่ำวได้น�ำ
ชำวอเุทนถวำยทัง้ศษิย์ปัจจบุนัและ
ศิษย์เก่ำ รุ่นน้องรุ่นพี่ ร่วมแรง
ร่วมใจกนัปฏิบติักจิกรรมจติอำสำ 
“เรำท�ำควำมดด้ีวยหวัใจ” โดยร่วม
กันน�ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ทกัษะ มำใช้ทัง้กำรปรบัปรงุ สร้ำง
อำคำร พื้นที่และภูมิทัศน์ภำยใน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนป่ำละอู

ประโยชน์ พรหมสวุรรณ 
ประธานกลุ่มป่าละอ ูโฮมสเตย์ 
กล่ำวว่ำ สถำนทีแ่ห่งนีน้อกจำกมี
ควำมอดุมสมบรูณ์เรือ่งควำมสวยงำม

จำกกำรท�ำงำนตำมหน้ำทีห่รอืกำร
ก�ำหนด แต่จติอำสำเป็นควำมตัง้ใจ
จริงทีอ่อกมำจำกหวัใจ ออกมำท�ำ 
งำนสร้ำงสงัคมในรปูแบบต่ำงๆ

ในขณะที ่อ.เนาวรตัน์ พงษ์
ไพบลูย์ ศลิปินแห่งชาต ิในฐำนะ
ทีป่รกึษำมลูนธิเิยำวชนพอเพียงเพือ่
กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน ชีใ้ห้เหน็ถงึ
ควำมส�ำคญัของพลงัจติอำสำ โดย
เฉพำะเยำวชนคนรุน่ใหม่อย่ำงน่ำ
สนใจว่ำ พลงัจติอำสำของน้องๆอุ
เทนถวำยเป็นตวัอย่ำงของกำรท�ำคณุ
ประโยชน์เพือ่ส่วนรวม คดิถงึส่วน
รวมมำกกว่ำส่วนตน มุ่งมั่นท่ีจะ
ท�ำควำมดเีป็นปฏบิตับูิชำ

ทีส่�ำคญันี้
ด้ำนนายโชตจิฑุา อาจสอน 

นายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย 
ระบุว่ำ เป็นกิจกรรมพ่ีชวนน้อง
ท�ำควำมดตีำมรอยพ่อ ซึง่ถอืเป็น
ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนร่วมกนั 
เพือ่น�ำไปปรบัใช้เรยีนรูใ้นกำรด�ำเนนิ
ชวีติ และเป็นกำรท�ำงำนมำอย่ำง
ต่อเนือ่งในด้ำนจติอำสำของบรรดำ
น้องพีช่ำวอเุทนถวำย โดยก่อนๆนี้
ได้มกีำรท�ำกจิกรรมสร้ำงฝำยร่วม
กันที ่ จ.เพชรบรีุ กำรทำสกี�ำแพง
วัดปทุม นี่คือควำมตั้งใจจริงของ
พวกเรำ เพรำะกำรท�ำงำนจติอำสำ
ไม่เหมอืนกำรท�ำงำนอืน่ๆ แตกต่ำง

ตำมธรรมชำต ิ ยงัมคีวำมน่ำสนใจ
ในเรือ่งของวฒันธรรมทีค่นรุน่ใหม่
ควรได้เรยีนรูแ้ละช่วยกนัฟ้ืนฟู อนรุกัษ์
รกัษำเอำไว้ ผมคดิว่ำน้องๆท่ีมำร่วม
กจิกรรมอำสำในครัง้นีจ้ะได้เรียนรู้
ชวีติ วถีิวฒันธรรมของพีน้่องชมุชน
กะเหรีย่ง ซ่ึงขณะนีพ้วกเรำทกุคน
อยำกจะอนรุกัษ์รกัษำเอำไว้เพือ่เป็น
แหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมประเพณี 
นอกจำกนียั้งมสีิง่ทีน้่องๆได้เข้ำมำ
เรียนรู้ แลกเปลีย่นกบัชำวบ้ำนใน
ท้องถิน่ นัน่คอื ทกุคนทกุภำคส่วน
ได้เรยีนรูใ้นกำรท�ำงำนบรูณำกำร
ร่วมกนั โดยมเีป้ำหมำยเพือ่ประโยชน์
ของสงัคมและส่วนรวมผ่ำนกิจกรรม

ศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จ�ากัด ร่วมส่งมอบ
พื้นที่สร้างสรรค์ในรูปแบบสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นในกิจกรรม “D-inspire 
Space รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์” โดยมีชัยยงค์ คูเพ็ญวิจิตตระการ 
นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลบ้านปลวกแดง เป็นตัวแทนรับมอบ 

กิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โมโน 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รุ่งโรจน์ รักวงษ์ กรรมการมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารา
มิก เพื่อเด็กและคนชรา และพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล ปลัดจังหวัดจันทบุรี เปิด
โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล “PBF BASKETBALL DREAM 3x3”

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4875 (1400) วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


