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กรุงไทยเดินหน้ำ
ปั้นเทคสตำร์ตอัพ

เส้นทางหวนคืนสู่เก้าอี้นายก
รฐัมนตรหีลงัการเลอืกตัง้ของ 
“บ๊ิกตู่” ถูกท�าให้ชัดเจนอีก
ระดับจากปากของ “หม่อม
เต่า” ที่เน้นย�้าว่าพรรครวม
พลังประชาชาติไทยพร้อม
ยกมือสนับสนุนในสภา แต่มี
เงือ่นไขว่า “บิก๊ตู”่ ต้องมาทาง
ตรงด้วยการมชีือ่อยูใ่นบญัชผีู้
ท้าชิงต�าแหน่งนายกฯของ
พรรคการเมือง เพราะจะสง่า
งามกว่าและไม่ต้องอธบิายกับ

ประชาชนให้มากความเหมือน
มาจากนอกบญัชีพรรคการเมอืง 
ท่ีส�าคญัใช้เสียงโหวตสนับสนุน
ในสภาน้อยกว่า จึงน่าสนใจว่า
ชื่อของ “บิ๊กตู่” จะไปปรากฏ
เป็น 1 ใน 3 รายช่ือผู้ท้าชิง
ต�าแหน่งนายกฯในบัญชี
พรรคการเมอืงใด เมือ่มเีง่ือนไข
ว่าพรรคการเมืองน้ันต้องมี 
ส.ส. ไม่ต�่ากว่า 25 เสียง จึงมี
สิทธิเสนอชื่อในบัญชีชิงเก้าอี้
นายกฯในสภาได้
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รฐับาลทหาร คสช. ท�างานมาครบ 
4 ปี ใครบ่นว่าไม่เห็นมผีลงานอะไร
กข็อให้ไปหาหนังสอืรายงานผลการ
ด�าเนินงานของรัฐบาล พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รฐัมนตร ีและหัวหน้า คสช. ปีที ่3 
ระหว่างวนัที ่12 กนัยายน 2559-12 
กนัยายน 2560 มาอ่านด ู จะได้รู้
ว่ารัฐบาลทหาร คสช. ท�าอะไรไป
แล้วบ้าง มีอะไรที่เอามาอวดอ้าง
เป็นผลงานกับประชาชนบ้าง ซึ่ง
รายงานดงักล่าวมท้ัีงหมด 461 หน้า 
พมิพ์คร้ังแรก 5,000 เล่ม

ที่ต้องถือว่าเซอร์ไพรส์อยู่พอ
สมควรเห็นจะเป็นการเน้นย�้าผล
งานการสร้างความสามัคคปีรองดอง
และสร้างวฒันธรรมการเมอืงตาม
ระบอบประชาธิปไตย โดยมีเป้า
หมายจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยต�าบลเพื่อสร้าง
วฒันธรรมทางการเมอืงในระบอบ
ประชาธปิไตย 7,428 แห่งท่ัวประเทศ 
ส่วนผลการสร้างความสามัคคี
ปรองดองและการสร้างวฒันธรรม
ประชาธปิไตยเป็นอย่างไรประชาชน
คงรบัรูแ้ละสมัผัสได้

อกีเรือ่งทีห่ยบิยกขึน้มาโชว์อย่าง
โดดเด่นคือการปัดเป่าความทกุข์ให้
ประชาชน โดยตลอดระยะเวลา
ท�างาน 3 ปีทีผ่่านมา มปีระชาชน
เข้าร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด�ารงธรรมทัว่
ประเทศ 3,212,070 เรือ่ง แก้ไขแล้ว
เสรจ็ 3,160,213 เร่ือง อยูร่ะหว่าง
ด�าเนนิการ 51,857 เร่ือง คดิเป็น
ร้อยละ 98.39 เมือ่ดูจากเรือ่งทีปั่ด
เป่าทุกข์ให้ประชาชนส�าเร็จถือว่า
ท�างานค่อนข้างมปีระสทิธภิาพ

เมือ่การท�างานมปีระสทิธิภาพ
แบบนีจ้งึไม่แปลกทีจ่ะมนัีกการเมอืง 
นกัเคลือ่นไหว ต่างจ้องหวงัอาศยั
บารมีของ “บ๊ิกตู”่ ช่วยให้ประสบ
ความส�าเร็จในสนามเลอืกตัง้ โดย
การแย่งกนัประกาศเป็นผูส้นบัสนนุ

เข้าพรรคไหนดี?

อย่างเป็นทางการให้ “บ๊ิกตู”่ กลบั
มาเป็นนายกรฐัมนตรอีกีครัง้หลงั
การเลือกตัง้ ซึง่กด็เูหมอืนว่าเจ้าตวั
ไม่ปฏิเสธความหวังดีของบรรดา
นักการเมืองและนักเคลื่อนไหว
ทางการเมอืงเหล่านี้

อย่างไรกต็าม การนัง่เก้าอี้
นายกรฐัมนตรหีลังการเลอืกตัง้
กไ็ม่ใช่เรือ่งง่าย แม้จะถอืแต้มต่อ
อยู ่250 เสยีงจากสมาชกิวฒิุสภา 
(ส.ว.) ที ่คสช. แต่งตัง้ไว้ก่อนลง
จากอ�านาจ เพราะกระแสไม่เอา
นายกฯคนนอกทีไ่ม่ได้มาจากการ
เลอืกตัง้ค่อนข้างแรง

กลุ่มสามมิตรและกลุ่มอ่ืนที่
ประกาศหนนุ “บ๊ิกตู”่ จะคดิเหน็
อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้และจะมี
ทางออกให้ “บิก๊ตู”่ อย่างไรยงัไม่

แน่ชัด แต่ส�าหรับพรรครวมพลัง
ประชาชาตไิทยทีม่ ี “หม่อมเต่า” 
ม.ร.ว.จตัมุงคล โสณกลุ เป็นว่าที่
หวัหน้าพรรค ย่ืนเง่ือนไขชัดเจนแล้ว
ว่า หากอยากให้พรรครวมพลัง
ประชาชาตไิทยยกมอืหนุนเป็นนา
ยกฯ “บ๊ิกตู”่ ต้องมีช่ือเป็นแคนดเิดต 
นายกรัฐมนตรีในบัญชีรายช่ือ
พรรคการเมอืง จะมรีายช่ือเสนอชงิ
เก้าอีน้ายกฯในบัญชขีองพรรคใด
กไ็ด้ ไม่จ�าเป็นต้องมชีือ่ในบญัชขีอง
พรรครวมพลงัประชาชาตไิทย

ทัง้น้ี “หม่อมเต่า” ให้เหตผุล
ว่าเพื่อความสง่างามและไม่ต้อง
อธบิายกับประชาชนให้มากความ
เหมอืนการเข้ามาเป็นนายกฯนอก
บญัชีพรรคการเมือง 

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของ 

“หม่อมเต่า” หากดูเผินๆเหมือน
อยากให้ “บิ๊กตู่” เข้าตามตรอก
ออกตามประตูเพื่อความสง่างาม
และการยอมรับ แต่ลึกๆแล้วอาจ
เพราะไม่มั่นใจว่าการเข้ามาเป็น
นายกฯนอกบัญชีพรรคการเมือง
จะท�าได้ง่าย

เน่ืองจากมีข้ันตอนที่ต้องใช้
เสยีงสนบัสนนุในสภาค่อนข้างมาก 
คือหากจะเสนอชื่อคนนอกบัญชี
พรรคการเมืองชงิเก้าอีน้ายกฯต้อง
เสนอเป็นญัตติ และต้องใช้เสียง
รบัรองญตัตมิากถึง 500 เสยีง แม้
จะม ี ส.ว. แต่งตัง้รอไว้แล้ว 250 
เสยีง แต่การจะหาอีก 250 เสยีง
จาก ส.ส. ให้สนับสนุนก็ไม่ง่าย 
พรรคทีป่ระกาศหนนุ “บิก๊ตู”่ รวม
กนัทัง้หมดแล้วจะได้กีเ่สยีงยงัยาก
จะคาดเดา

ดงันัน้ การมาทางตรงคอืมชีือ่
อยูใ่นบญัชพีรรคการเมอืงเสนอเป็น
นายกฯอาจง่ายกว่า เพราะใช้เสยีง
โหวตหนนุแค่ 375 เสยีง

แม้ทางนี้จะดูเหมือนสะดวก
กว่า ง่ายกว่า แต่จะเอาช่ือ “บิก๊ตู”่ 
ไปใส่ไว้ในบญัชผีูเ้ข้าชงิต�าแหน่งนา
ยกฯของพรรคใดก็ยงัต้องคดิหนกั 
เพราะคนท่ีมสีทิธเิข้าชงินายกฯ แม้
จะมชีือ่ในบญัชพีรรคแต่กม็เีง่ือนไข
ว่าพรรคนัน้ต้องได้ ส.ส. ไม่ต�า่กว่า 
25 เสยีง จงึจะมีสทิธถิกูเสนอชือ่ให้
โหวตในสภาได้

เมือ่ดตูามเงือ่นไขทัง้หมด
แล้ว หากจะเข้าสู่อ�านาจผ่าน
พรรคการเมอืง ชือ่ของ “บ๊ิกตู่” 
น่าจะอยูใ่นบญัชขีองพรรคการ 
เมอืงทีม่กีลุ่มสามมิตรเป็นพลงั
ขับเคลื่อนมากกว่าจะมีชื่อใน
บญัชพีรรคอืน่

ลึกๆแล้วอาจเพราะไม่มั่นใจว่า
การเข้ามาเป็นนายกฯคนนอก

จะทำาได้ง่ายกว่าเอาชื่อใส่ในพรรคการเมือง
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In Brief : ย่อความ

ร่วมแรงร่วมใจ

ทรรศนะ

เรือ่งภัยธรรมชาติต้องร่วมกนัสู้ 
ถ้ายังตัวใครตัวมัน สีใครสีมัน 
ก็ทุกข์ล�าบากไปอีกนาน ก็หวัง
ว่าธรรมชาติจะสอนได้ดีกว่าพระ
สอน ยิ่งไม่มีความสามัคคีก็ยิ่ง
ไม่มีความปลอดภัย  

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ลิงแก้แห!
ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ
เป็นปัญหาทีซ่บัซ้อนและสะสมมายาวนาน 
ย่ิงมีการสร้างรถไฟสายต่างๆโดยไม่มี
การบรูณาการสภาพการจราจรท้ังระบบ
ก็ย่ิงท�าให้การจราจรในกรงุเทพฯวกิฤต
จนติดอันดับต้นๆของโลก หน่วยงาน
ต่างๆท่ีเก่ียวข้องก็ไม่มีการร่วมกันแก้
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ถนนลาดพร้าวก่อนก่อสร้างรถไฟฟ้า
การจราจรก็ติดสาหัสอยู่แล้ว วันนี้ยิ่ง
สาหสัจน “บิก๊ป้อม” ต้องสัง่การให้แก้
ปัญหาด่วน ซ่ึงแก้อะไรไม่ได้มากนกั เมือ่
ผิวการจราจรลดน้อยลง ปริมาณรถก็
สะสมมากขึน้ ข้อมูลระบุว่าช่วง 5 ปีที่
ผ่านมาปริมาณรถยนต์ในกรุงเทพฯมี
จ�านวนเพิม่ขึน้เฉลีย่ 360,000 คนัต่อปี 
ขณะทีพ่ืน้ผิวการจราจรเท่าเดิมหรอืลด
ลง เพราะการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ
ทีม่มีาอย่างต่อเน่ืองนบัสบิปีทีผ่่านมา

ศูนย์วจิยักสิกรไทยเคยวิจยัเวลาที่
คนกรุงเทพฯใช้เดินทางเพิ่มขึ้นเฉล่ีย
ประมาณ 35 นาทต่ีอการเดนิทาง ท�าให้
เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยไม่
สามารถเรยีกคนืกลบัมาได้ วถิชีวีติคน
กรงุเทพฯกม็ปัีญหา และเกดิการสญูเสยี
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแต่ละปีมหาศาล

ปัญหาการจราจรในกรงุเทพฯไม่ใช่
เพราะปรมิาณรถทีม่ากขึน้ แต่ยงัมีปัญหา
ผงัเมอืงทีเ่หมอืน “หลมุด�า” ขณะท่ีการ
สร้างระบบขนส่งสาธารณะต่างๆก็มี
เรื่องผลประโยชน์และการทุจริตมา
เกี่ยวข้องเหมือนโครงการขนาดใหญ่
มากมาย การแก้ปัญหาจึงกลายเป็นการ
สร้างปัญหาไปพร้อมๆกัน 

ปัญหาวกิฤตจราจรในกรงุเทพฯ
เหมือนตดิ “กระดุมเมด็แรก” ทีต่ดิ
ผดิกจ็ะผดิไปตลอด จงึไม่มทีางแก้
ปัญหาวกิฤตจราจรในกรงุเทพฯได้ 
แม้จะสร้างระบบขนส่งสาธารณะก็
เหมือนการสร้าง “ขยะ” ให้รกไป
ทั่วกรุงเทพฯ ไม่ต่างอะไรกับ “ลิง
แก้แห”!

ช่วงนี้เริ่มเห็นลางร้ายค�าว่า “อุทกภัย” 
ที่ท�าให้ประชาชนในหลายจังหวัดทาง
ภาคเหนือและภาคอีสานเดือดร้อน โดย
เฉพาะที่เพชรบุรีป้องกันกันจ้าละหวั่น 
บางพื้นที่น�้าท่วมขังนาน 2 เดือนแล้ว 
นายกรัฐมนตรีต้องสัง่ให้เฝ้าระวงัฝนทีจ่ะ
ตกมาซ�้าเติม ถ้าฝนยังตกไม่หยุดก็คงจะ
จมน�้าแบบปี 2554  

กห็วงัว่าเราจะป้องกนัแก้ไขได้ ไม่เสีย
เวลาไปกบัเรือ่งกิน เทีย่ว เล่น สร้างความ
มวัเมาจนประมาท ขาดการเตรยีมพร้อม 
พอเกดิปัญหาขึน้มากร็บัมอืป้องกนัไม่เป็น 
เพราะฉะนัน้ถ้าจังหวดัไหนมปัีญหากต้็อง
ลงโทษบ้าง ชาวบ้านก็ควรเตรยีมป้องกนั
และเกบ็ข้าวของให้ดี จะขึน้ท่ีสงูหรือย้าย
กนัอย่างไร มบีทเรยีนหลายครัง้หลายหน
มาแล้ว ไม่ต้องรอให้ทางราชการประกาศ 
ต้องตดิตามดขู้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชดิ  

เรื่องภัยธรรมชาติเป็นภัยที่ต้องร่วม
กันป้องกัน เป็นมหาภัยชนิดหนึ่งที่คาด
การณ์อะไรไม่ได้ มแีต่การป้องกนัให้หนกั
เป็นเบา ให้ยากเป็นง่าย ให้ภัยมากเป็น
ภัยน้อย ถ้าต่างคนต่างคิดแต่ตัวเองให้
รอด ไม่ร่วมแรงร่วมใจกันก็ยากที่จะพ้น
ภัย ทั้งภาครัฐและประชาชนต้องร่วมกัน 
หยุดอบายมุข เท่ียวกลางคืน ดูการละ
เล่น เอาเวลามาช่วยกันคดิ ป้องกันน�า้ ตัง้

เครื่องดูด เครื่องสูบน�้าเตรียมไว้ ตรวจ
สอบว่าใช้ได้ ไม่ใช่พอจะใช้ก็บอกว่าเสีย 
ใช้ไม่ได้ น�้าท่วมท�าให้เสียหาย 

มาร่วมแรงร่วมใจแกไ้ขกนัเถอะ 
เหมือนเรื่องความสามัคคีปรองดอง 
พระเตือนอาจไม่ได้ผล แต่พอเข้าคกุ
กลับมีบทเรียนและรู้ว่าท�าไมต้อง
สามัคคีปรองดอง อย่างข่าวคณุจตพุร 
พรหมพนัธุ ์แกนน�าเสือ้แดง บอกวา่
ได้เข้าไปอโหสกิรรมกับคณุสนธ ิลิม้
ทองกุล และพุทธะอิสระ และให้มา
ร่วมท�างานช่วยชาติบ้านเมืองให้มี
ความสงบ อย่างนี้วัดก็ต้องยอมแพ้ 
เพราะคุกสามารถสลายสีได้ 

เรือ่งความสามัคคเีหมอืนเรือ่งน�า้ท่วม 
ไม่ว่าสีอะไรก็ต้องมาร่วมแรงร่วมใจ มา
ช่วยกนัป้องกนัแก้ไข ไม่ใช่ยงับ้าแย่งพวก 
แบ่งฝ่าย แบ่งสี เหมือนที่เราได้ยินว่าสี 
หนึ่งขายน�้าแข็ง ขายก๋วยเตี๋ยว อีกสีก็ไม่
มากิน หรืออีกสีไม่ยอมขายให้ นี่เราบ้า
สี บ้าข้าง บ้าฝักฝ่าย ถ้าเรายังบ้าอย่างนี้ 
ไม่สลายสีสลายฝ่าย กเ็จ็บช�า้ ทุกข์ทรมาน
กันทุกฝ่าย 

ดังนัน้ เรือ่งภยัธรรมชาตต้ิองร่วม
กันสู้ ถ้ายังตัวใครตัวมัน สีใครสีมัน 
ก็ทุกข์ล�าบากไปอีกนาน ก็หวังว่า
ธรรมชาติจะสอนได้ดีกว่าพระสอน 
เด๋ียวนี้ธรรมชาติสอนเราหนักมาก
ขึ้นเร่ือยๆ เราจึงเห็นความล่มจม
หายนะทั่วโลก ยิ่งไม่มีความสามัคคี
ก็ยิ่งไม่มีความปลอดภัย  

เจริญพร
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เศรษฐกิจ

กสอ.ผนึกKBankยกระดับSMEไทย

กรงุไทยเดินหน้าป้ันเทคสตาร์ตอพั

กสอ. ร่วมมือกสิกรไทยหนุนเอสเอม็อแีละ
วสิาหกจิชมุชนขายสนิค้าผ่านแอพพลเิคชัน่ 
K PLUS เชื่อมผู้ซื้อและผู้ขายที่มีลูกค้า
รองรบั 8.4 ล้านราย ช่วยเพิม่โอกาสให้ผู้
ประกอบการกว่า 1,200 ราย

นายสมชาย หาญหรัิญ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงอตุสาหกรรม เปิดเผยถงึการพฒันา
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
การแข่งขันทุกระดับ ซ่ึงจ�าเป็นต้องพัฒนาผู้
ประกอบการให้มศีกัยภาพในการบรหิารจดัการ
องค์กรและด�าเนนิธรุกจิด้วยเทคโนโลยท่ีีทันต่อ
การเปลีย่นแปลงทกุมติ ิกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
(กสอ.) จงึร่วมมอืกบัธนาคารกสกิรไทยสนบัสนนุ 
SME ให้มีช่องทางจ�าหน่ายสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ท่ีนบัวนัยิง่มผีูใ้ช้บรกิารมากข้ึน 

นายกอบชยั สงัสทิธสิวสัดิ ์ อธบิดกีรมส่ง
เสรมิอตุสาหกรรม กล่าวว่า ความร่วมมอืเน้น
การแลกเปลีย่นองค์ความรู้ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ

นายผยง ศรวีณชิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคาร
กรุงไทย เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนนโยบาย 
National e-Payment ของรฐับาลและการสร้าง
สงัคมไร้เงนิสด ตลอดจนบ่มเพาะและสนบัสนนุ
ธรุกจิสตาร์ตอพัขนาดกลางและขนาดเลก็ โดย
ในปีนีทุ้ม่งบประมาณลงทนุด้านเทคโนโลยกีว่า 
10,000 ล้านบาท เพือ่ยกระดบัระบบการให้
บรกิาร สรรหาบคุลากรทีม่คีวามสามารถ และ
พฒันาผลติภณัฑ์ทางการเงนิให้ตอบโจทย์ลกูค้า
ในทกุมิตใินการก้าวสูธ่นาคารแห่งอนาคต จึง
ได้ร่วมมอืกบับรษิทั Plug and Play บรษิทัผู้
พัฒนานวัตกรรมทางการเงินและการพัฒนา
ธรุกจิสตาร์ตอัพระดบัโลก โดยธนาคารร่วมเป็น
สมาชกิของ Plug and Play สาขาสงิคโปร์ เพ่ือ
ร่วมกนัค้นหา คดัสรร และพฒันาผูป้ระกอบการ 
สตาร์ตอพัทัง้ระดบัประเทศและนานาชาตมิา
ร่วมท�างาน

 ธนาคารจะจดัสรรทรพัยากรบคุคลในการ
ท�างานร่วมกบั Plug and Play เพือ่เลอืกสรร
ธรุกจิสตาร์ตอพัท่ีมศีกัยภาพ รวมท้ังน�านวตักรรม

และเทคโนโลยทีางการเงนิในการพฒันาร่วม
กบัธรุกจิสตารต์อพัในระดบัสากลผา่นการท�า 
Business Matching และ Business Building 
ของธนาคาร รวมทัง้ส่งบคุลากรไปประจ�าศนูย์ 
Plug and Play ในประเทศต่างๆ เพือ่เรยีนรู้
การพฒันาเทคโนโลยรีะดบัโลก ซึง่ Plug and 
Play ให้เงนิลงทนุสนบัสนนุในฐานะนกัลงทุน
เวนเจอร์ แคปปิตอล มากกว่า 600 บริษทั จน
ประสบความส�าเรจ็ในระดบัโลก อาท ิ บรษิทั 
Paypal บริษทั Dropbox และบรษิทั Lending 
Club ฯลฯ

การพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขนัทกุระดบัสู่สากล ได้แก่ 
การสนบัสนนุพฒันา SMEs ด้านต่างๆ คัด
กรอง SMEs และวสิาหกิจชมุชนท่ีมศีกัยภาพ
ท้ังด้านการเงนิและการพฒันาธุรกจิ สนบัสนนุ
การประชาสมัพันธ์การสร้างเครอืข่ายให้เชือ่ม
โยงข้อมลู เพ่ือเพิม่ช่องทางการค้า การลงทนุ 
และการจดัจ�าหน่ายสินค้า

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ 
ธนาคารกสกิรไทย กล่าวว่า ธนาคารกสกิรไทย
จะให้การสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิ การต่อ 
ยอดทางธุรกจิเป็นสือ่กลางทีเ่ชือ่มโยงผูซ้ือ้และ

ผู้ขายท่ีต้องการขยายตลาดออนไลน์กับลูกค้า
รายย่อยที่ใช้ K PLUS กว่า 8.4 ล้านราย ผ่าน 
K PLUS Market ท�าให้การซื้อขายสะดวก 
รวดเรว็ และปลอดภยั พร้อมน�าเทคโนโลยกีาร
วเิคราะห์ข้อมลูควบคูก่ารใช้ Machine Learning 
น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการและสื่อสารกับ
กลุม่เป้าหมายได้อย่างแม่นย�าย่ิงข้ึน ลูกค้าราย
ย่อยจะได้รับการน�าเสนอผลติภณัฑ์ท่ีเหมาะสม
ตรงกับความต้องการ ขณะเดียวกันยงัสนับสนนุ
แหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินด้วยการ
สร้างโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าทั้งด้านการ
เงินและความต้องการสินเชื่อออนไลน์ให้ผู้
ประกอบการผ่าน Life PLUS บนแอพ K PLUS 
รวมถึงสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การสร้าง
เครือข่ายผูป้ระกอบการท้ังในและนอกประเทศ
ให้แขง็แกร่งผ่านทัง้ช่องทาง Offline และ Online 
แลกเปล่ียนข้อมลูและองค์ความรู้ต่างๆในการ
พฒันาผูป้ระกอบการ และขยายก�าลงัซือ้ไปยงั
ตลาด AEC+3 ที่มีจ�านวนผู้บริโภคกว่า 1,000 
ล้านคน ซึง่ธนาคารกสกิรไทยมธีนาคารพันธมติร
กว่า 70 แห่งทัว่ภมูภิาคให้บรกิารทีค่รอบคลมุ 
AEC+3

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญ
ชวนผู้ประกอบการโอท็อป 3-5 ดาว และโอท็อป 
ซเีลค็ ในกลุม่สขุภาพและความงาม เข้าร่วมอบรม
เสริมความรู้ด้านการตลาดรูปแบบใหม่ ผ่านผู้
เชี่ยวชาญที่มาให้ความรู้แบบเอ็กซ์คลูซีฟโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก
ยังได้รับสิทธิขายสินค้าออนไลน์ในระบบ 
e-Commerce ฟร!ี ในวนัพธุที ่15 สงิหาคม 2561 
เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัด
สรุาษฏร์ธานี ผู้ประกอบการโอท็อปที่สนใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการได้ที่โทร.06-1269-4119
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พบโคเคนในขนมปัง
สุนัขต�ารวจที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติกวาดาลาฮารา รฐัฮา
ลสิโก ของเมก็ซโิก ดมกลิน่พบ
โคเคนซุกซ่อนอยู่ในขนมปัง
จ�านวน 15 ก้อน แต่ละก้อนมี
โคเคน 120 กรัม โดยมีจดุหมาย
ปลายทางทีร่ฐัแคลฟิอร์เนยีของ
สหรฐั หากเล็ดลอดสู่ท้องตลาด
จะมรีาคากรมัละ 150 ดอลลาร์
สหรฐั หรอืเกือบ 5,000 บาท 
เจ้าหน้าท่ีสนามบนิระบวุ่า ปัจจบัุน
คนร้ายมกัใช้วิธลัีกลอบขนส่งยา
เสพตดิทลีะจ�านวนน้อยๆ

อนิโดฯประสบภยั 
ประชาชนกว่า 70,000 คนไร้ท่ี
อยูอ่าศยัจากแผ่นดนิไหวรนุแรง
ทีเ่กาะลอมบอกของอนิโดนเีซยี 
ต้องอาศัยนอนในศูนย์พักพิง
ชัว่คราว ขาดแคลนทัง้อาหาร 
ยารักษาโรค และน�า้สะอาด ขณะ
ทีห่น่วยกูภั้ยใช้อปุกรณ์หนกัเข้า
ร้ือถอนกองซากหกัพงัตามอาคาร
บ้านเรอืน โรงเรยีน และมสัยิด 
ส่วนความหวงัพบผูร้อดชวีติเลือน
รางลงแล้ว นายมฮูมัหมดั ไซนลั 
มจัด ีผู้ว่าการจังหวดันซูาเตงกา
ราตะวนัตก กล่าวว่า ขณะนีม้ี
ความต้องการเจ้าหน้าทีท่างการ
แพทย์ อาหาร และยารกัษาโรค 
ในพืน้ท่ีประสบภัยรนุแรงทีส่ดุ

ญีปุ่น่เตรยีมเจอไต้ฝุน่
ส�านกัอุตุนยิมวิทยาญ่ีปุน่ประกาศ
เตอืนฝนตกหนักและกระแสลม
แรง สายการบนิต่างๆประกาศ
ยกเลิกเท่ียวบนิหลายสิบเทีย่ว ขณะ
ทีพ่ายไุต้ฝุน่ชานชานก�าลงัเคลือ่น
ตวัมุง่หน้าสูญ่ีปุ่น่ คาดว่าจะพดัขึน้
ฝ่ังทางตะวันออกเฉยีงเหนอืของ
กรงุโตเกยีวในเช้าวนัพฤหสับด ี
ท�าให้วติกว่าจะส่งผลกระทบต่อการ
เดินทางของประชาชนในช่วงเช้า 
พายลุกูนีม้ลีมกระโชกแรงสงูสดุ 
180 กม./ชม. และมศีนูย์กลางอยู่
ห่างจากกรุงโตเกยีวไปทางตะวัน
ออกเฉียงใต้ 500 กม. 

ข่าวย่อย
ย�้าคว�่าบาตรอิหร่านรุนแรงสุด

หน่วยงานต่อต้านการทุจริตแห่ง
ชาตมิาเลเซยีระบวุ่า นายนาจบิ รา
ซคั อดตีนายกรฐัมนตรมีาเลเซยี 
ถกูตัง้ข้อหาฟอกเงนิเพิม่เตมิอกีข้อหา
หนึง่จากกรณพัีวพนัการทจุรติกองทนุ
เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาติ
มาเลเซยีหรอืวนัเอม็ดบี ี ก่อนหน้า
นีน้ายนาจบิวยั 65 ปี ถกูตัง้ข้อหา
ใช้อ�านาจหน้าทีใ่นทางมชิอบด้วย
การโอนเงนิจ�านวน 10,310,000 
ดอลลาร์สหรฐั หรอืกว่า 343 ล้าน
บาท จากกองทุนวนัเอม็ดบีเีข้าบญัชี
ส่วนตัว แต่นายนาจิบปฏิเสธข้อ

กล่าวหาและได้รับการประกนัตวั
ก่อนหน้านี้ไม่นานอดีตนายก

รัฐมนตรีมาเลเซียปฏิเสธข้อหา
ฟอกเงิน 3 กระทงที่ถูกตั้งใหม่ 

อดตีนายกฯมาเลย์ถกูต้ังข้อหาเพิม่
โดยเป็นส่วนหนึ่งในการสอบสวน
กรณีการหายไปของเงินในกองทุน
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
มาเลเซีย

อดตีนายกรฐัมนตรมีาเลเซีย
ถกูตัง้ข้อหาเพิม่ หลงัจากเมือ่เดือน
ทีแ่ล้วถกูจบักมุเป็นครัง้แรกและถกู
ตัง้ข้อหาไปแล้ว 4 กระทง ซึง่ 3 
กระทงเป็นข้อหาเกีย่วกบัการกระ
ท�าผดิในหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย 
และอกี 1 กระทงเป็นการใช้อ�านาจ
ในทางมิชอบ โดยแต่ละข้อหามี
โทษจ�าคกุสงูสดุ 20 ปี 

ผูน้�าสหรฐัเตือนทัว่โลกหากคดิ
ท�าธุรกจิกบัอหิร่าน ยนืยนัรฐับาล
สหรัฐบังคับใช้มาตรการคว�่า
บาตรอิหร่านท่ีเข้มงวดทีส่ดุเท่า
ท่ีเคยมีมา ท�าให้เกิดกระแส
ต่างๆท้ังไม่พอใจ วิตกกังวล 
และการต่อต้านในอหิร่าน

ประธานาธบิดีโดนัลด์ ทรมัป์ 
ของสหรฐั สัง่ให้สหรฐัถอนตวัจากข้อ
ตกลงนวิเคลยีร์ทีล่งนามร่วมกบัชาติ
มหาอ�านาจและอิหร่านปี 2558 ท�าให้
นกัลงทุนวติกและส่งผลให้ค่าเงนิ 
เรยีลอหิร่านดิง่หนกัมากนับตัง้แต่
มาตรการคว�า่บาตรลงโทษอิหร่านมี
ผลบงัคับใช้เมือ่วนัองัคารทีผ่่านมา 

การคว�่าบาตรครั้งล่าสุดกับ
อิหร่านมเีป้าหมายเพือ่สกัดการเข้า
ถึงเงนิดอลลาร์สหรฐัและภาคธรุกจิ
หลกั เช่น รถยนต์ และพรม แต่ยงั
ไม่ถงึกบัส่งผลเสียหายทางเศรษฐกิจ
ในทนัท ีโดยประธานาธบิดีทรมัป์
ลงข้อความทางทวติเตอร์ว่า มาตรการ
คว�่าบาตรอิหร่านของสหรัฐมีผล
บงัคบัใช้อย่างเป็นทางการแล้ว และ
เป็นครัง้ทีส่าหัสทีสุ่ดเท่าทีเ่คยมมีา 

ทางด้านรฐับาลประเทศในยุโรป
ซึง่ร่วมลงนามในข้อตกลงนวิเคลยีร์
อหิร่านปี 2558 ต่างไม่พอใจนโยบาย

ของผูน้�าสหรฐัท่ีท�าให้บรษิทัรายใหญ่
ของยโุรปต้องยติุการท�าธุรกจิกบั
อหิร่านเพราะกลวัถกูสหรฐัลงโทษ 
เช่น บรษิทัเดมเลอร์ ค่ายรถยักษ์
ใหญ่ของเยอรมนี ต้องระงบักจิการ
ในอหิร่านตามมาตรการของสหรฐั 
อย่างไรก็ตาม อิสราเอลและ
ซาอดุอีาระเบยี 2 ประเทศคู่อรขิอง
อหิร่านในภมูภิาค ต่างแสดงความ
ดใีจกบัการทีส่หรฐัใช้มาตรการคว�า่
บาตรทีร่นุแรงกบัอหิร่านอกีครัง้ 

ผูน้�าสหรฐักล่าวว่า มาตรการ
คว�า่บาตรครัง้ใหม่ของสหรฐัทีม่ต่ีอ
อหิร่านจะท�าให้อหิร่านเจบ็ปวดทีส่ดุ
อย่างทีไ่ม่เคยมมีาก่อน พร้อมกบั
ยนืยนัว่าใครทีก่�าลังท�าธรุกจิตดิต่อ
กบัอหิร่านจะไม่สามารถท�าธรุกจิ
กบัสหรฐัได้  

ขณะทีน่ายไฮเดอร์ อลั อาบา

ด ีนายกรฐัมนตรขีองอรัิก กล่าวว่า 
อิรักไม่เห็นด้วยกับมาตรการคว�่า
บาตรของสหรฐัทีม่กีบัอหิร่าน แต่
ต้องท�าตามเพือ่รักษาผลประโยชน์
ของชาติ

นายอาบาดีแถลงข่าวที่กรุง
แบกแดดว่า มาตรการคว�า่บาตร
อหิร่านเป็นกลยทุธ์ทีผ่ดิพลาดและ
ไม่ถูกต้อง แต่อิรักจ�าเป็นต้องท�า
ตามเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนชาวอรัิก เนือ่งจากสหรฐั
และอหิร่านเป็นพันธมติรรายใหญ่
และเพือ่นบ้านของอิรัก จากมาตรการ
คว�า่บาตรล่าสดุท�าให้รฐับาลอริกั
อยู่ในภาวะล�าบากใจ ขณะทีร่าคา
น�า้มนัโลกปรบัขึน้เมือ่วนัองัคารที่
ผ่านมาตามความกงัวลว่ามาตรการ
คว�า่บาตรจะส่งผลให้ปริมาณน�า้มนั
ในตลาดโลกลดลง

ต่างประเทศ
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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.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 สำมบวกสองเฮ้ำส์ซิ่ง 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

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

แม่ลูกผูกพัน แบ่งปันให้น้อง
ในวาระวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี 
2561 สายสม วงศาสลุกัษณ์ จบัมือ
โรงแรมสวิส โฮเตล็ เลอคองคอร์ด 
กรงุเทพฯ จดัเต็มแฟช่ันโชว์การกศุล 
“แม่ลูกผกูพนั แบ่งปันให้น้อง” 
โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระ
วรราชาทนิดัดามาตุ เสดจ็เป็นองค์
ประธานในงาน 

สายสม วงศาสลุกัษณ์ ประ 
ธานมลูนธิร่ิวมน�า้ใจต้านภยัเอดส์ 
กล่าวว่า ด้วยมูลนิธร่ิวมน�า้ใจต้าน
ภยัเอดส์ได้จดัสร้างโรงเรยีนขึน้ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2545 ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีพระราชทาน
นามว่าโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ48 
พรรษา และพระราชทานพระ
มหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯเป็น
โรงเรียนในพระราชูปถมัภ์ฯ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ให้การศกึษาแก่
เดก็หญงิก�าพร้าทีบ่ดิามารดาเสีย
ชีวติจากโรคเอดส์ และเดก็ทีถู่กทอด
ทิง้ขาดผูอ้ปุการะเลีย้งด ู ตลอดจน
เด็กด้อยโอกาสจากท่ัวประเทศ ให้
ได้เรยีนต่อในระดบัชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 1-6 โดยรายได้ทั้งหมดของ
โรงเรยีนได้มาจากเงนิบรจิาคท้ังส้ิน 

ดงันัน้ มลูนธิร่ิวมน�า้ใจต้านภัย
เอดส์จงึร่วมกบัโรงแรมสวสิ โฮเตล็ 
เลอคองคอร์ด กรงุเทพฯ จัดงาน 
“แม่ลกูผูกพัน แบ่งปันให้น้อง” เพือ่

และเพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรม
ราชินนีาถ เนือ่งในวโรกาสท่ีทรง
เจรญิพระชนมพรรษาครบ 86 พรร 
ษา ในวนัที ่12 สงิหาคมศกน้ี

ส�าหรบับรรยากาศของแฟชัน่
โชว์การกุศลครั้งนี้เริ่มต้นข้ึนด้วย
การแสดงบลัเล่ต์ของน้องทาช่า-นา
ทาชา รสัเซลล์ มณเีสถยีร ลกูสาว
คนเดยีวของเบค็ก้ี รสัเซลล์ (รมดิา 
รัสเซลล์ มณีเสถยีร) อดตีรองมสิ
ไทยแลนด์เวลิด์อนัดบั 1 ปี 1988 
พร้อมผองเพ่ือน ตามมาด้วยเจีย๊บ-
นนทยิา จวิบางป่า ร้องเพลงคูก่บั
ลกูสาว น้องเลฟิ-ศศธร และลกูชาย 
น้องจเูนียร์-ธราธร ร่วมด้วยเหล่า
นกัเรยีนร้องเพลงของเจีย๊บ-นนทิ
ยา ตามตดิด้วยการแสดงแฟชัน่โชว์
ของคูแ่ม่ลกูเซเลบคนดัง ต่อด้วยการ
แสดงแฟชั่นโชว์ของคู่แม่ลูกดารา 
และตบท้ายด้วยการแสดงแฟชัน่โชว์
จาก 10 ดไีซน์เนอร์ทีม่ชีือ่เสยีง

ส�าหรับผูที้ม่คีวามประสงค์จะ
ร่วมบรจิาคเงนิเพือ่สมทบทนุช่วย
เหลอืเป็นค่าอาหาร 3 มือ้ ค่าชดุ
นกัเรยีน ตลอดจนอปุกรณ์การเรยีน
การสอนต่างๆ แก่นกัเรยีนโรงเรยีน
เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษา ใน
พระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่
โทร.08-8757-3920 

สมาคมธุรกิจส่งเสริมความงามไทย-จีน โดย ม.ล.สุภาพ ปราโมช ร่วมกับหวาง ชวี 
(ชีชี) ห้าว เหวิน ชวน ประจงจิต พลายเวช กรพจน์ อัศวินวิจิตร อภิญญา ปราโมท 
และวินนี่ ผู้บริหาร บริษัท เมอร์คิวรี่ บิวตี้ จ�ากัด จัดการประชุมแลกเปลี่ยนธุรกิจ
ความงามไทย-จีน เพื่อการขยายตลาดธุรกิจความงามสู่ตลาดจีน 

ดร.อดุม หงส์ชาตกุิล และอรษุ นวราช ผูร่้วมก่อตัง้แลบ็อาหารยัง่ยืน (ประเทศไทย) 
พร้อมด้วยทีมสามพรานโมเดล ลงพื้นท่ี จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Jiang Mai 
Organic Chef’s Table เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ของ
กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม เจียงใหม่ Organic 

ต้องการน�ารายได้จากการจดังาน
ทัง้หมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทัง้
สิน้สมทบเป็นค่าอาหาร 3 มือ้ ค่า
ชดุนกัเรยีน ตลอดจนอปุกรณ์การ

เรยีนการสอนต่างๆ ให้กบันกัเรยีน
โรงเรยีนเฉลมิพระเกียรติ 48 พรรษา 
ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4890 (1415) วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561


