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คสช.โมเดล

สภาตามสั่ง!   
ฉุก(ละหุก)คิด 3

เลขาฯยูเอ็น
เตรียมพบ“อาเบะ” 

เศรษฐกิจ 4

กสิกรไทยลุย
โอนเงินระหว่างประเทศ

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

SCพรีเซล
2โครงการหร1ู,990ล.

หลังแจ้งความด�าเนินคดีแอด 
มนิเพจพรรคอนาคตใหม่และ
แอดมินเพจธนาธร จงึรุง่เรอืง
กิจ ตามฐานความผิด พ.ร.บ. 
คอมพวิเตอร์ ล่าสุด คสช. เพิม่
ชือ่นายพชิยั นรพิทะพนัธุ ์หนึง่
ในแกนน�าพรรคเพือ่ไทย เป็น
ผู้ต้องหาตามฐานความผิด
เดียวกนั ชัดเจนว่าเป็นการส่ง
สัญญาณถงึใครกต็ามท่ีวิพากษ์
วิจารณ์การท�างานของ คสช. 
และรัฐบาล โดยเฉพาะการ

วิพากษ์วิจารณ์ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ หากเป็นค�า
วิจารณ์ที่มีช่องโหว่จะตกเป็น
ผู้ต้องหาทันที แม้จะเป็นการ
ใช้สทิธติามกฎหมายแต่คงไม่
พ้นถูกมองเป็นเรื่องการเมือง 
หากบทสรปุของคดีเป็นไปตาม
ที่ คสช. ต้องการ อาจกลาย
เป็น “คสช.โมเดล” ให้ฝ่าย
การเมอืงเพิม่ พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์
เป็นอกีหน่ึงอาวธุใช้ต่อสูท้างการ
เมือง

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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สร้างกระแสฮอืฮาทางการเมืองได้
เป็นอย่างดีกับการส่งหนังสือถึง
ทางการอังกฤษขอให้ส่งตวั น.ส.ยิง่
ลักษณ์ ชนิวตัร อดตีนายกรฐัมนตรี 
กลับมารับโทษในไทยตามสนธิ
สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน

แม้ทกุคนจะรูค้�าตอบล่วงหน้า
ดอียูแ่ล้ว แต่กเ็ป็นประเด็นการเมือง
ให้พูดถึงกันในหลายแง่มุม

ไม่ว่าจะพูดกันในแง่มุมไหน 
สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเข้าใจเหมือนกัน
คือการ “ท�าตามหน้าที่” เหมือน
กบัทีข่อส่งตัว ดร.ทกัษณิ ชนิวัตร 
อดีตนายกฯผู้พี่ ที่พยายามท�ากัน
มาอย่างต่อเนื่องในหลายรัฐบาล

ตัดฉากมาที่การเมืองใน
ประเทศไทย หลงัผูด้แูลหรอืเจ้าของ
เพจ “อนาคตใหม่ - The Future 
We Want” กับพวก และผู้ดูแล
หรือเจ้าของเพจ “Thanathorn 
Juangroongruangkit - ธนาธร 
จึงรุง่เรอืงกจิ” ถกูคณะรกัษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) แจ้งความ
เอาผดิตามพระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) 

คสช.โมเดล

ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยว
กบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 
14 วรรคหนึ่ง (2) แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
กระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ล่าสดุ คสช. ใช้กฎหมายฉบบั
เดยีวกนัแจ้งความเอาผดินายพชิยั 
นริพทะพันธุ ์คณะท�างานเศรษฐกจิ
พรรคเพือ่ไทย ข้อหาน�าเข้าสูร่ะบบ
คอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมลูคอมพวิเตอร์
อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะ
เกิดความเสียหายต่อการรักษา

ความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่น
ตระหนกแก่ประชาชน

คงต้องตดิตามกนัต่อไปว่าท้าย
ทีส่ดุแล้วทัง้ 2 คดนีีจ้ะจบอย่างไร 
แต่ทีแ่น่ๆการแจ้งความเอาผดิตาม 
พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ เหมอืน คสช. 
ต้องการส่งสญัญาณว่าจากนีไ้ปการ
สือ่สารกับประชาชนผ่านเครอืข่าย
สังคมออนไลน์ หากมีเนื้อหาล่อ
แหลมที ่คสช. เหน็ว่าเป็นความเท็จ 
ก่อให้เกดิความเสยีหาย จะเข้าแจ้ง

ความด�าเนินคดี นอกจาก 
พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์แล้วยงัมกีฎหมาย
อาญา มาตรา 116 ความผิดฐาน
ยยุงปลกุป่ัน เป็นอกีหน่ึงอาวธุส�าคญั
ทีจ่ะใช้คมุสถานการณ์ก่อนเลือกตัง้

เมื่อส่งสัญญาณออกมาอย่าง
นี้ท�าให้เชื่อได้ว่าจากนี้ไปจะมีการ
แจ้งความเอาผิดกับคนที่วิพากษ์
วิจารณ์รัฐบาลและ คสช. มากขึ้น 
ท�าให้การสือ่สารกบัประชาชนผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของฝ่าย
ตรงข้ามรฐับาลและ คสช. ต้องเพิม่
ความระมดัระวงัมากขึน้ เพิม่ความ
ละเอียดรอบคอบมากขึ้น เรียกได้
ว่าเผลอการ์ดตกเมื่อไรโดนสวน
ด้วย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และ
กฎหมายอาญา มาตรา 116 แน่นอน

อย่างไรก็ตาม หากมองกรณี
นีเ้ปรียบเทยีบกับการขอส่งตวัผูร้้าย
ข้ามแดน “ทกัษณิ-ยิง่ลกัษณ์” จะ
เหน็ความเหมอืนกนัอย่างหนึง่คอื
การ “ท�าตามหน้าที”่ ของผูเ้กีย่วข้อง 
แต่การ “ท�าตามหน้าที่” ในกรณี
นีม้คีวามต่างจากการขอส่งตวัผูร้้าย
ข้ามแดนอดีตนายกรัฐมนตรีตรง
ท่ีว่าถ้าไม่ท�าก็ไม่มใีครเอาผดิฐาน
ละเว้นปฏิบัติหน้าที่

การท�าตามหน้าทีข่อง คสช. 
แม้จะเป็นการใช้สิทธิตาม
กฎหมาย แต่คงไม่พ้นถูกมอง
เป็นเรือ่งการเมอืง และหากบท
สรปุสดุท้ายของคดเีป็นไปตาม
ที ่คสช. ต้องการ อาจกลายเป็น 
“คสช.โมเดล” ให้ฝ่ายการเมอืง
เดนิตาม จนกลายเป็นจดุเปล่ียน
เลก็ๆของการต่อสูท้างการเมือง
ในอนาคตได้ 

เมื่อส่งสัญญาณออกมาอย่างนี้

จากนี้ไปจะมีการแจ้งความเอาผิด

กับคนวิจารณ์รัฐบาลและ คสช. มากขึ้น
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In Brief : ย่อความ

อย่าให้บุญลอยนวล

ทรรศนะ

การช่วยเหลือ ความเมตตา

กรุณาในฐานะเพื่อนมนุษย์

เป็นเรือ่งที่ตอ้งแยกแยะ ต้อง

ช่วยเหลือเจือจานกันในยาม

ทุกข์ยามยาก จะได้แสดงน�า้ใจ

และได้บุญกุศล 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

สภาตามสั่ง!
เวบ็ไซต์ iLaw รวบรวมการท�าหน้าทีข่อง 
“สนช.” ทีม่าจากการแต่งตัง้ของ “คสช.” 
ที่ไม่ต่างกับเครื่องจักรผลิตกฎหมายให ้
“คสช.” ซึง่ 4 ปีทีผ่่านมาเหน็ชอบกฎหมาย
ไปแล้วกว่า 284 ฉบับ ผลงานทีภ่าคภมิูใจ
ของ “สภาตามสัง่” และ “รฐับาลทหาร” 
เพราะไม่มร่ีางกฎหมายฉบบัใดถกูตตีกเลย

กฎหมายจ�านวนหนึง่เป็นไปตาม “ธง” 
ที ่ “คสช.” ใช้เป็นเครือ่งมอืในการรกัษา
อ�านาจทางการเมือง ทัง้เพือ่เพิม่อ�านาจและ
ปทูางให้ “คสช.” อยูย่าว แบ่งได้ 3 ลกัษณะ
คือ 1.ออกกฎหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ปราบปรามประชาชนทีต่่อต้าน 2.ย้ือการ
เลอืกตัง้ต่ออายใุห้กบั “รฐับาลทหาร” และ 
3.ออกกฎหมายเพื่อให้สามารถสืบทอด
อ�านาจต่อไปได้หลังการเลอืกต้ัง

กฎหมายใช้จดัการคนต่อต้านรฐับาล
อย่างน้อย 2 ฉบบัคอื พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.ว่าด้วย
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2559 

นอกจากนีย้งัแก้ไข พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ 
โดยเพิม่บทบญัญตัว่ิาการน�าเข้าข้อมูลเทจ็
ทีก่ระทบ “ความปลอดภยัสาธารณะ” 
และ “ความม่ันคงทางเศรษฐกจิ” ให้ถอื
เป็นความผดิ ซึง่สามารถตคีวามได้กว้าง
ขวาง อย่างทีใ่ช้กบัฝ่ายเห็นต่างขณะนีห้ลาย
คนที่แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์
รฐับาลหรอืนโยบายของรฐับาล 

ส่วนกฎหมายทีใ่ห้ “คสช.” อยูย่าว
ต่อแม้จะมกีารเลอืกตัง้และรัฐบาลชุดใหม่
คอื “พ.ร.บ.การจดัท�ายุทธศาสตร์ชาต”ิ 
เพือ่บงัคบัใช้กบัทุกรฐับาลและหน่วยงาน
ของรัฐ โดยมคีณะกรรมการ 2 ชดุทีค่ดัเลอืก
โดย “คสช.” เช่นเดยีวกับ “พ.ร.บ.ว่าด้วย
แผนและการปฏิรูปประเทศ” ทีม่ ี“คณะ
กรรมการปฏริปูประเทศ” ซึง่ “คสช.” 
แต่งตัง้

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายเพิ่ม
อ�านาจ-แทรกแซงองค์กรอสิระ หลงั
จากใช้เทคนิค “เซตซโีร่” องค์กรอสิระ 
ซึง่ปูทาง “นายกฯ คนนอก” และการ 
“สบืทอดอ�านาจ” สอดคล้องกับฉายา 
“สภาตามสัง่” จรงิๆ!

โศกนาฏกรรมจากภยัพบิตัทิางธรรมชาติ 
น�้า ไฟ ลม ดิน และแผ่นดินไหวที่เกิด
บ่อยขึน้ถีข่ึน้ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรอืคน
ลาว เมอืงพีเ่มอืงน้องต่างประสบอุทกภัย
ทางธรรมชาติ สมเด็จพระสังฆราชรับสั่ง
ให้พระสงฆ์ไทยร่วมช่วยเหลอืต่อพระสงฆ์
ลาว เพราะดอูเนจอนาถใจทีพ่ระเณรต้อง
ขึ้นไปอยู่บนหลังคา 

เพราะฉะนัน้ช่วงนีจ้ะมีการบณิฑบาต
ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า และปัจจัย
ใช้สอยที่จ�าเป็น เพื่อน�าไปช่วยเหลือพี่
น้องชาวลาวที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
เขื่อนแตก มีคนตายไปจ�านวนมาก บาง
คนก็ยังหาไม่พบ หลายชีวิตอยู่ในสภาพ
ตกระก�าล�าบาก ไม่รู้ว่าจะพ้นความทุกข์
ยากล�าบากอีกนานแค่ไหน คนไทยจึง
ต้องมีน�้าใจช่วยเหลือ อย่างค�าที่ว่า อก
เขาอกเรา อกเต่าอกตะพาบ 

ถือเป็นโอกาสท่ีเราจะได้ท�าบุญด้วย
ความเมตตา ซึง่จะได้บญุมากกว่าท�าบญุ
ตามปรกต ิยิง่เป็นช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชา
และเข้าพรรษา บุญที่เป็นเมตตาธรรม
และสงสารเพื่อนร่วมโลกที่ทุกข์โศกถือ
เป็นบญุใหญ่ ท�าบญุกศุลด้วยความเมตตา 

สมเด็จโตได้พูดได้สอนว่า การ
แผ่เมตตาครั้งหนึ่งดีกว่าสร้างโบสถ์ 
1 หลัง ปราชญ์จีนบอกว่า ตั้งตุ่มน�้า

น้อยๆไว้ให้คนเดินทางที่หิวโหย
ล�าบาก เขาได้ดื่มสักขัน สักแก้ว ก็
ถือเป็นบุญมหาศาลแล้ว  

ยิ่งถ้าพวกเราตั้งใจท�าบุญด้วยความ
เมตตากรุณา ปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ 
ยิง่จะเป็นอานสิงส์ เป็นบญุทียิ่ง่ใหญ่กว่า
ท�าบุญตามเทศกาลด้วยซ�า้ไป เรามาร่วม
กันช่วยพี่น้องชาวลาวที่ประสบภัย อย่า
ฉวยโอกาสเพ่ือเอามาเป็นประโยชน์ส่วน
ตัว หรือถือโอกาสโจมตีไม่ให้สร้างเขื่อน 
ทัง้ทีอ่าจเป็นเพราะการบริหารจดัการผดิ
พลาด ไม่ดี หรือน�้ามาผิดปรกติ

เขื่อนหากบริหารจัดการดีก็จะเป็น
ประโยชน์มหาศาล บริหารจัดการไม่ดีก็
เป็นพษิเป็นโทษได้ เพราะฉะนัน้เราต้อง
แยกแยะด้วยเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไร 
อะไรผดิอะไรถูก เมือ่เกดิปัญหากต้็องหา
สาเหตุและแก้ปัญหา 

การช่วยเหลอื ความเมตตากรณุา
ในฐานะเพื่อนมนุษย์เป็นเรื่องที่ต้อง
แยกแยะ ต้องช่วยเหลือเจือจานกัน
ในยามทุกข์ยามยาก คนไทยจะได้
แสดงน�้าใจและได้บุญกุศล พี่น้อง
ชาวลาวมาทีว่ดัอาตมาบ่อย ถ้ามาอกี
ก็จะฝากข้าวฝากของไปช่วยตามที่
เราจะท�าได้ กห็วงัว่าจะไม่เกดิภยัเกิด
ทกุข์อย่างนีบ่้อย ไม่ว่าภัยจากธรรมชาติ
หรอืภยัทีม่นษุย์ก่อขึน้มาเอง โอกาส
นี้อย่าปล่อยให้บุญลอยนวล ให้บุญ
ตกอยู่ในจิตในขันธสันดานของเรา
ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

เจริญพร
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ประกาศศักยภาพ : กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน
ในพธีิเปิดงาน “MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเช่ือมโยงการค้าของดท่ัีว
ไทย” ระดับประเทศ เพื่อประกาศศักยภาพเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ในการ
สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจในท้องถิ่น ที่ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ฉลองสู่ปีที่ 25 : ประสพ พลากรกิตติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด จัดงาน MOVE FORWARD To Chemico 25th Anniversary 
ฉลองก้าวสูปี่ที ่25 อย่างมัน่คง พร้อมเปิดตวัศนูย์พฒันาผลติภณัฑ์ด้านสขุภาพและ
ความงามระดับสากลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 

เศรษฐกิจ

กสิกรไทยลุยโอนเงินระหว่างประเทศ

นายพัชร สมะลาภา กรรมการ
ผูจั้ดการ ธนาคารกสกิรไทย เปิดเผย
ถงึการน�าดิจิทัลเทคโนโลยเีชือ่มโยง
ระบบการช�าระเงนิระหว่างประเทศ 
ธรุกรรมการเงนิระหว่างประเทศให้
สะดวกยิง่ขึน้ โดยเพิม่ช่องทางการ
ช�าระเงนิให้แก่ลกูค้า และสร้างความ
ได้เปรยีบในการแข่งขันให้ลกูค้าใน
ยคุดจิิทลั ซึง่ธนาคารทดลองเปิดให้
บรกิารรบัเงนิโอนจากต่างประเทศ
ผ่านฟินเทคมาตัง้แต่เดือนมนีาคม 
2560 คาดว่าสิน้ปีนีจ้ะมลีกูค้าใช้
บรกิารมากกว่า 120,000 รายการ

นอกจากนีธ้นาคารยงัร่วมมอื
กับธนาคารดีบีเอส สิงคโปร์ ให้
บริการรับโอนเงินจากประเทศ
สงิคโปร์ ซึง่มมูีลค่าการโอนเงนิราย
ย่อยจากสิงคโปร์มาไทยแต่ละปีไม่
ต�า่กว่า 30,000 ล้านบาท ระบบจะ
ตรวจสอบและเงินจะเข้าบญัชกีสิกร
ไทยโดยอตัโนมติัแบบเรยีลไทม์ จาก
ปรกตกิารโอนเงนิระหว่างประเทศ
ต้องใช้เวลามากกว่า 1 วัน (ขึน้กบั
ระบบและประเทศ) หรอืเลือกโอน
เข้าบัญชีธนาคารในไทยได้ 21 
ธนาคาร และเป็นครั้งแรกของ
ธนาคารไทยทีผู่โ้อนสามารถตรวจ

SCพรเีซล2โครงการหรู1,990ล้าน 

กสกิรไทยลยุบรกิารโอนเงินระหว่างประเทศส�าหรับลกูค้าราย
ย่อย จบัมอืธนาคารดบีเีอส สิงคโปร์ รบัโอนเงนิจากสงิคโปร์แบบ
เรยีลไทม์ หรอืผ่านกสกิรไทยเข้าบญัชผู้ีรบัเงนิธนาคารในไทย ทัง้
เตรยีมเปิดบรกิารโอนเงนิไปต่างประเทศกว่า 40 ประเทศด้วย
แอพพลเิคชัน่ K PLUS 

สอบชือ่บญัชแีละสถานะของบัญชี
ผู้รับเงินปลายทางได้ก่อนโอน ผู้
โอนจะทราบค่าโอนชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบสถานะการท�ารายการ
และได้รบัเงนิเตม็จ�านวน โดยโอน
เงนิได้สงูสดุ 1.5 ล้านบาทต่อครัง้
ต่อวนั คาดว่าจะมธีรุกรรมประมาณ 
3,000 รายการต่อเดอืน และเตรยีม
เปิดบริการรับโอนเงินครอบคลุม
กลุ่มประเทศในเออซีี

นายมงกฎุ เตโชฬาร รองหัวหน้า
คณะผูบ้รหิารด้านพัฒนาทรพัย์สนิ
แนวราบ บรษิทั เอสซ ี แอสเสท 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรอื 
SC เปิดเผยว่า ยอดขายคฤหาสน์
และวิลล่าหรภูายใต้แบรนด์ Grand 
Bangkok Boulevard กับ The 
Gentry ของบรษัิทได้รบัความส�าเรจ็
ด ีเนือ่งจากคณุภาพสนิค้าและบรกิาร 
ท้ังยงัมโีครงการให้เลอืกในทกุท�าเล
ทีเ่ปิดขาย 10 โครงการ มูลค่ากว่า 
18,600 ล้านบาท  

เดอืนสงิหาคมนีจ้ะเปิดพรเีซล

อกี 2 โครงการใหม่ใน 2 ท�าเล 
มลูค่ารวม 1,990 ล้านบาท ได้แก่ 
The Gentry เอกมยั-ลาดพร้าว 
ใกล้จุดขึ้นทางด่วนรามอินทรา-
อาจณรงค์ พืน้ทีโ่ครงการกว่า 4 ไร่ 
มลูค่าโครงการ 570 ล้านบาท วลิล่า
หร ู3 ชัน้ ภายใต้แนวคดิ Intimate 
Living ในบรรยากาศความเป็นส่วน
ตวัเพียง 16 ครอบครวั ขนาดพืน้ที่
ใช้สอย 372-574 ตร.ม. ราคาเริม่
ต้น 30 ล้านบาท เปิดบ้านให้ชม
ความสมบรูณ์ 4-5 สงิหาคม  

โครงการ Grand Bangkok 

Boulevard รามอนิทรา-เสรไีทย บน
ท�าเลศกัยภาพใกล้ทางด่วนรามอนิทรา-
อาจณรงค์ วงแหวนรอบนอก และ
รถไฟฟ้า 4 สาย (สายสชีมพ ู ส้ม 
เหลือง และน�า้ตาล) เพียง 5 กม. จาก
แฟชั่นไอส์แลนด์และเกษตร-นว 
มนิทร์ พืน้ทีโ่ครงการกว่า 25 ไร่ มูลค่า
โครงการ 1,420 ล้านบาท คฤหาสน์
หร ู2 ชัน้ แนวคิดสไตล์โมเดร์ินเวนสิ 
จ�านวน 48 ยนูติ ราคาเริม่ต้น 25 
ล้านบาท เปิดพรเีซล 18-19 สงิหาคม 
สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ 
www.scasset.com

นอกจากนีเ้ดอืนตลุาคมเตรยีม
เปิดฟีเจอร์ใหม่ให้บรกิารโอนเงินข้าม
ประเทศผ่านแอพพลิเคชัน่ K PLUS 
(Outward Mobile Remittance) 
เป็นครัง้แรกทีล่กูค้าธนาคารในไทย
จะสามารถท�ารายการโอนเงนิไปต่าง
ประเทศด้วยตวัเองไปยงัผูร้บัเงิน
ปลายทางกว่า 40 ประเทศทัว่โลก 
โดยผูโ้อนสามารถรับเงินได้เต็ม
จ�านวน ก�าหนดวันรับเงิน และรู้
ค่าธรรมเนียมการโอนที่แน่นอน
ได้ทันที ถือเป็นมิติใหม่การโอน
เงินรายย่อยไปต่างประเทศ ซ่ึงมี
ประมาณ 8 ล้านรายการต่อปี คิด
เป็นมูลค่าการโอนมากกว่า 650,000 
ล้านบาท

ปัจจบุนัมกีารโอนเงนิรายย่อย
เข้ามาในประเทศโดยรวมประมาณ 
3.8 ล้านรายการต่อปี คดิเป็นมลูค่า
ราว 1.5 ล้านล้านบาท โอนผ่าน
ธนาคารกสกิรไทย 620,000 รายการ 
คดิเป็นส่วนแบ่งการตลาด 16% มลูค่า
การโอนประมาณ 250,000 ล้านบาท
ต่อปี และสดัส่วนการโอนเงนิมาไทย
ทีโ่อนนอกระบบธนาคาร (มใิช่การ
โอนผดิกฎหมาย) ประมาณ 200,000 
รายการ มลูค่ากว่า 10,000 ล้านบาท 
โดยธนาคารตัง้เป้ามลูค่าธรุกรรม
การโอนเงนิระหว่างประเทศทัง้เข้า
และออกผ่านธนาคาร 500,000 ล้าน
บาทต่อปี และเพิม่มากกว่า 3 เท่า
ภายในปี 2563
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ต่างประเทศ

ญีปุ่น่เจอเดอืนวปิรติ
เดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมาถอืเป็น
ช่วงเวลาที่ชาวญี่ปุ่นต้องเผชิญ
กับอิทธิพลรุนแรงของสภาพ
อากาศที่แปรปรวนอย่างหนัก
หลายรูปแบบ โดยรายงานของ
ส�านกังานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัระบุจ�านวนผู้เสยีชวีติ
จากมหาอทุกภยัในภาคตะวนั
ตกของเกาะฮอนชทูีเ่กดิขึน้เมือ่
ต้นเดอืนทีแ่ล้วอย่างน้อย 220 
คน แม้ยงัมีผูส้ญูหายอีก 9 คน 
แต่เจ้าหน้าท่ีประเมินว่าน่าจะ
เสยีชีวติแล้วทัง้หมด 

รถไฟประสานงา
รถไฟโดยสาร 2 ขบวนชนกนัใกล้
กบัมาชปิูกช ูแหล่งท่องเท่ียวส�าคญั
ของเปรู มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 คน 
ในจ�านวนน้ี 5 คนอาการสาหสั 
มีรายงานว่าหนึง่ในผูไ้ด้รบับาด
เจบ็เป็นชาวชลิ ีผูเ้ห็นเหตกุารณ์
คนหนึง่เล่าว่า ก่อนเกดิเหตุรถไฟ
โดยสารขบวนหนึง่ต้องจอดรอ
เน่ืองจากมกีารชมุนมุประท้วง
บรเิวณนัน้ มาชปิูกชเูป็นซาก
อารยธรรมโบราณของชาวอนิคา 
ได้รับการคดัเลือกให้เป็นหนึง่ใน 
7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยคุใหม่ 
ในแต่ละปีมนีกัท่องเทีย่วจากทัว่
โลกมาเยอืนเป็นจ�านวนมาก

เครือ่งบนิเมก็ซโิกตก 
เครือ่งบนิโดยสารของสายการบนิ
แอโรเมก็ซโิกเกดิอบุตัเิหตตุกหลงั
จากเพิง่ออกเดินทางจากรฐัดรูงั
โกของเมก็ซิโกได้ไม่นานท่ามกลาง
สภาพอากาศทีม่ฝีนตกอย่างหนัก 
ท�าให้มผีูไ้ด้รบับาดเจบ็ 85 คน 
แต่ไม่มผู้ีเสยีชีวติจากเหตกุารณ์
ครัง้นี ้นายเจอราโด รยุซ์ เอสปาร์
ซา รฐัมนตรสีือ่สารและขนส่งของ
เมก็ซโิก ทวตีข้อความทางทวิต
เตอร์ของเขาว่า เครือ่งบนิขนาด
กลางท่ีเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้
โดยสารเกอืบเตม็ล�า คือมีผูโ้ดยสาร 
97 คน และลกูเรือ 4 คน 

ข่าวย่อย
เลขาฯยูเอ็นเตรียมพบ‘อาเบะ’ 

ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ ของ
สหรัฐ เปิดเผยว่า การเจรจากับ
อิหร่านซ่ึงเป็นประเทศคูอ่รจิะมขีึน้
ในเรว็ๆนี ้ แม้ยงัไม่มเีสยีงตอบรบั
จากผูน้�าอหิร่านตามข้อเสนอให้พบ
เจรจากนั 

ขณะเดยีวกันภายในอหิร่านยงั
คงมีความเห็นที่แตกต่างกันเรื่อง
แนวโน้มการเจรจากับสหรฐั ซ่ึงหนึง่
ในสมาชกิสภากล่าวว่า การเจรจา
ดงักล่าวจะถอืเป็นความอปัยศ ส่วน
คณะผูน้�าอหิร่านยงัไม่ได้ตอบรบัใน
ทนัทต่ีอแถลงการณ์ประธานาธิบดี

ทรัมป์ก่อนน้ีว่าจะพบหารือกันได้
ทกุเมือ่โดยไม่มกีารตัง้เงือ่นไขล่วง
หน้า 

อย่างไรกต็าม ผูน้�าสหรฐักล่าว
กบักลุม่ผูส้นบัสนนุในเมอืงแทมปา 
รฐัฟลอรดิาว่า เขารูส้กึว่าอหิร่านจะ

‘ทรมัป์’เชือ่คยุกบัผูน้�าอิหร่านเรว็ๆน้ี 
เจรจากบัสหรฐัในเรว็ๆนี ้และหวงั
ว่าจะเป็นไปด้วยด ีรฐับาลสหรฐัจะ
เริม่ใช้มาตรการคว�า่บาตรทัง้หมด
กบัอหิร่านตัง้แต่วันที ่ 6 สงิหาคม
เป็นต้นไป ภายหลังจากสหรฐัถอน
ตวัจากข้อตกลงนวิเคลยีร์ทีป่ระเทศ
มหาอ�านาจลงนามไว้กบัอหิร่านเมือ่
ปี 2558 ขณะท่ีผูน้�าหลายคนใน
อหิร่านกล่าวว่า การเจรจากบัสหรฐั
เป็นเรือ่งทีไ่ม่น่าเป็นไปได้หลงัจาก
สหรฐัไม่ท�าตามสญัญานวิเคลยีร์ที่
ลงนามไว้ โดยรฐัมนตรมีหาดไทย
อหิร่านกล่าวว่าอย่าไว้ใจสหรฐั

เลขาธกิารใหญ่องค์การสหประชา 
ชาตจิะหารอืเก่ียวกบัวกิฤตการณ์
เกาหลเีหนอืในระหว่างพบกบั
ผู้น�าญี่ปุ่นในสัปดาห์หน้า

โฆษกหญงิของสหประชาชาติ 
(ยเูอน็) กล่าวว่า ทางสหประชาชาติ
คาดหมายว่า นายอันโตนิโอ กู 
เตอร์เรส เลขาธิการองค์การสห 
ประชาชาติ จะหยิบยกหลายเรื่อง
ขึน้หารอืกบันายชนิโซ อาเบะ ผูน้�า
ญีปุ่น่ เช่น วกิฤตการณ์เกาหลเีหนอื 
นอกจากนั้นเขาจะพูดคุยกับผู้ได้
รบัผลกระทบจากระเบดินวิเคลยีร์
ที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ โดย
นายกเูตอร์เรสมกี�าหนดจะเดนิทาง
ถึงกรุงโตเกียวในวันที่ 8 สิงหาคม 
ก่อนจะเดินทางต่อไปยังเมืองนา
งาซากิเพ่ือเข้าร่วมในพิธีร�าลึกถึง
สนัติภาพประจ�าปีในวันที ่9 สงิหาคม 
การพบกนัระหว่างนายกเูตอร์เรสกบั
นายอาเบะเกดิขึน้ในขณะทีม่รีายงาน
ข่าวว่านายอาเบะก�าลังพยายามหา
ทางพบกบันายคมิ จอง-อนึ ผูน้�า
เกาหลีเหนอื ซึง่มคีวามเป็นไปได้
ว่าทัง้สองจะพบกนัในเดือนกนัยายน
นี้ที่เมืองวลาดิวอสต็อก ประเทศ
รสัเซยี

มีความเคล่ือนไหวของนาย

ทหารระดบัสงูจากเกาหลเีหนอืและ
เกาหลีใต้พบหารือกันที่บริเวณ
ชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อ
หาทางลดความตงึเครยีดทางทหาร
ที่มีมายาวนานหลายสิบปี    

การด�าเนนิการครัง้นีม้ขีึน้ไม่กี่
วันหลังจากเกาหลีเหนือได้ส่งคืน
เถ้ากระดกูทหารสหรฐัทีเ่สยีชีวติใน
สงครามเกาหลใีห้แก่เจ้าหน้าทีส่หรฐั 
โดยนายทหารระดบัสงูของเกาหลี 
เหนอืและเกาหลใีต้ก�าลงัพยายาม
หาทางบงัคบัใช้ข้อตกลงต่างๆทีท่ัง้ 
2 ฝ่ายท�าขึน้ระหว่างการประชุมสดุยอด 
2 ผูน้�าเมือ่วนัที ่27 เมษายนทีผ่่าน
มา ซึง่ผูน้�าเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
ได้ตกลงทีจ่ะปลดอาวธุในเขตพืน้ที่
ควบคมุร่วมกนัทีห่มูบ้่านปันมนุจอม 
หาทางลดการปะทะกันโดยอบุติัเหตุ
ตลอดแนวพรมแดนทางทะเลพิพาท 

และยตุกิารกระท�าทีไ่ม่เป็นมิตรต่อ
กนั  

อย่างไรกต็าม คาดว่าจะไม่มี
การประกาศรายละเอียดทีส่�าคญัออก
มาจากการประชมุทีห่มูบ้่านปันมนุ
จอม โดยผูเ้ช่ียวชาญหลายคนระบุว่า 
เกาหลใีต้คงจะไม่เหน็ชอบมาตรการ
ทีจ่ะลดความเป็นปรปักษ์กนัถ้าเกาหลี 
เหนือไม่ด�าเนินการทีจ่ะปลดอาวธุ
นวิเคลยีร์อย่างจรงิจงั 

ขณะเดียวกันหนังสอืพมิพ์วอ
ชิงตันโพสต์ของสหรัฐรายงานว่า 
เกาหลเีหนืออาจจะก�าลงัสร้างขปีนาวธุ
ข้ามทวีป 1 หรอื 2 ลกู ในโรงงาน
ทีผ่ลติขปีนาวธุลกูแรกทีม่พีสิยัท�าการ
ไกลถึงสหรัฐ โดยอ้างข้อมูลจาก
ดาวเทียมของสหรัฐว่าเห็นความ
เคลือ่นไหวการก่อสร้างทีเ่มอืงซานมั 
ดง ซ่ึงอยูใ่กล้กรุงเปียงยาง
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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.สหมิตรวัฒนาก่อสราง (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 สามบวกสองเฮาสซิ่ง 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

SAMMI-OM-040517-01 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
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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
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี



สังคม

Prachuap Khiri Run By Tipco Season2

“ทิปโก้” จัดงานวิ่งมาราธอนการ
กุศล “Prachuap Khiri Run By 
Tipco Season 2” ต่อเนื่องเป็น
ปีที ่2 หลงัจากประสบความส�าเรจ็
อย่างงดงามจากปีที่ผ่านมา มีนัก
วิ่งให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก 
ณ กองบนิ 5 อ่าวมะนาว จ.ประจวบ 
คีรีขันธ์

นางสาวลกัษณา ทรพัย์สาคร 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กลุม่ธรุกจิทปิโก้ และนายเอก
พล พงศ์สถาพร กรรมการผู้
จดัการ บรษิทั ทปิโก้ฟดูส์ จ�ากดั 
(มหาชน) กล่าวว่า ทิปโก้ได้มอง
เหน็ปัญหาด้านการศกึษาของเยาวชน 
เนื่องจากบางส่วนยังขาดโอกาส
ทางการศกึษาทัง้ด้านทนุทรพัย์และ
อุปกรณ์ต่างๆ จึงอยากเป็นเสียง
เลก็ๆในการบอกต่อเพ่ือให้ทุกคน
หนัมาใส่ใจกับปัญหาทีเ่กดิข้ึน การ
จดักจิกรรมวิง่มาราธอนการกศุลใน
ครัง้นีป้ระสบความส�าเรจ็เป็นท่ีน่า
พอใจอย่างมาก มปีระชาชนให้ความ
สนใจร่วมว่ิงเกอืบ 4,000 คนจาก
ทัว่ประเทศ และได้มอบเงนิจ�านวน 
1,650,000 บาท ให้แก่ศนูย์การ
ศกึษาพิเศษจงัหวัดประจวบครีขีนัธ์ 
เพือ่น�าไปพฒันาด้านการศกึษาของ
เยาวชนต่อไป นบัเป็นงานวิง่การ
กศุลท่ีใหญ่ทีส่ดุในจังหวัดประจวบ 
ครีขีนัธ์ท่ีจดัต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 อีก
ทัง้ยังเป็นการส่งเสรมิการออกก�าลัง

ปล่อยตวันกัว่ิงและร่วมวิง่ในครัง้นี้
ด้วย บรรยากาศเตม็ไปด้วยความ
สขุ สดช่ืน และอิม่บุญกนัถ้วนหน้า
ของผูม้าร่วมกจิกรรม และนักว่ิงทีม่า
ร่วมงานได้บอกเป็นเสียงเดยีวกัน
ว่า “มคีวามสขุ สนกุมาก และประทบั
ใจกบัธรรมชาตทิีส่วยงามตลอดเส้น
ทางการวิง่ นอกจากจะได้สขุภาพที่
ดแีล้ว ยงัถอืเป็นงานทีไ่ด้ร่วมท�าบญุ
อกีด้วย”

นอกจากนีภ้ายในงานยงัมบีูธ๊
กิจกรรมต่างๆของทปิโก้มาให้บรกิาร
อีกมากมาย โดยน�าผลติภัณฑ์มา
แจกจ่ายและให้ดืม่เพือ่เป็นการดแูล
สขุภาพส�าหรับนกัวิง่และผูม้าร่วม
งาน อาท ิผลติภณัฑ์น�า้ผลไม้ทปิโก้ 
100% ทปิโก้เวฟ ทปิโก้บที ทปิโก้
สบัปะรดหอมสวุรรณ ร้านสควีซบาย
ทปิโก้ และน�า้แร่ออรา รวมถงึร้าน
อาหารอื่นๆอีกมากมายที่มาแจก
จ่ายให้ผูท้ีร่่วมวิง่ได้เติมพลงักันตลอด
ทัง้งาน

การจัดกิจกรรมว่ิงมาราธอน
การกุศลในครั้งนี้ ทิปโก้เปรียบ
เสมอืนกระบอกเสียงเลก็ๆทีก่ระตุ้น
ให้คนไทยหันมาดูแลใส่ใจสขุภาพ 
และส่งเสรมิคณุภาพการศกึษาของ
เยาวชนกนัมากขึน้ อีกทัง้ยงัสนบัสนนุ
การท่องเที่ยวจังหวัดอีกด้วย คอย
ติดตามต่อไปว่า “ทิปโก้” จะมี
กิจกรรมดีๆตอบแทนสังคมอะไร
ต่อไป

มร.ชเิกค ิโคบายาช ิท่ีปรกึษาเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ประจ�าประเทศไทย เป็นประธาน
เปิดนทิรรศการศลิปะเดก็นานาชาต ิคร้ังที ่48 งานแสดงผลงานภาพวาดของเยาวชน
ไทยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการศิลปะเด็กนานาชาติ คร้ังที่ 48 กรุง
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ 

สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
แถลงข่าวการประกาศผลการตัดสินหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 15 
โดยม ีอ.เนาวรตัน์ พงษ์ไพบลูย์, ศ.กรีต ิบญุเจือ, ศ.ดร.รืน่ฤทัย สจัจพนัธุ,์ รศ.สพุรรณี 
วราทร, นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ และนิวัฒน์ ธาราพรรค์ ร่วมงาน

กายเพือ่ให้ประชาชนมสีขุภาพทีด่ี 
และกระตุน้การท่องเทีย่วของจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ์อกีด้วย

งานน้ีได้รบัเกยีรติจากนายพงษ์
พนัธ์ วเิชยีรสมทุร รองผูว่้าราชการ
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ น.อ.อนริทุธ์ 

รฐัพร ผูบ้งัคบัการกองบิน 5 อ่าว
มะนาว นางสาววฒันาภรณ์ วงศ์
ประเสริฐ ผู้อ�านวยการศูนย์การ
ศึกษาพเิศษจงัหวดัประจวบครีขัีนธ์ 
และผู้บริหารระดับจังหวัดมาร่วม
งานเป็นจ�านวนมาก พร้อมร่วม

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4885 (1410) วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561


