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หลงันกัเคลือ่นไหวทางการเมือง

อย่างนายเอกชยั หงส์กงัวาน ที่

ตามจีถ้ามความคบืหน้าตรวจ

สอบนาฬิกาหร ู“บิก๊ป้อม” ถกู

ลอบท�าร้าย 2 คร้ังในเวลาห่าง

กันเพียงสัปดาห์เดียว ท�าให้

สงัคมหนัไปจบัจ้องการท�าหน้าท่ี

ของ ป.ป.ช. อกีครัง้ ความคบื

หน้าล่าสดุคอืรอข้อมลูจากบรษิทั

จ�าหน่ายนาฬิกาในต่างประเทศ 

คาดว่าจะใช้เวลาอกี 2-3 เดอืน 

แต่จะสรุปผลได้เม่ือไรอยู่ท่ี

ข้อมูลทีไ่ด้รบัและกระบวนการ

ท�างานของเจ้าหน้าที ่คงต้องรอ

ดกูนัว่าระหว่างต�ารวจตามจบั

ตัวคนลอบท�าร้ายนายเอกชยั

กบั ป.ป.ช. ตรวจสอบนาฬิกา

หร ู“บิก๊ป้อม” ใครจะปิดจ๊อบ
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การลอบท�าร้ายนายเอกชยั หงส์
กงัวาน นกัเคลือ่นไหวทางการเมอืง 
ดเูหมอืนไม่มแีอค็ชัน่ตอบสนองจาก
ฝ่ายคุมอ�านาจเท่าไร เหมือนไม่
สนใจว่ามเีรือ่งไม่เหมาะสมเกิดขึน้ 
ทัง้ทีม่ผีลกระทบโดยตรงต่อการสร้าง
บรรยากาศทางการเมอืงก่อนการ
เลอืกตัง้ตามโรดแมพ็

เมือ่เป็นคดคีวามแล้วก็ต้องรอ
ดฝีูมอืต�ารวจว่าจะสามารถตามจบักมุ
ผูก่้อเหตไุด้หรือไม่

ส่วนเรือ่งทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการ
เคล่ือนไหวของนายเอกชัยคือการ
ตรวจสอบการครอบครองนาฬิกา
หรูของ “บิก๊ป้อม” พล.อ.ประวติร 
วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 
กย็งัไม่มคีวามชดัเจนจากหน่วยงาน
ตรวจสอบอย่างคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.)

ความคบืหน้าล่าสดุทีเ่ปิดเผย 
ออกมาจาก พล.ต.อ.วชัรพล ประสาร
ราชกจิ ประธาน ป.ป.ช. คอื ได้มกีาร
ส่งหนงัสอืไปขอข้อมลูจากบรษิทันาฬิกา

ชีพจร‘บิ๊กป้อม’?

ทีต่่างประเทศผ่านสถานทตูไทย ซึง่
เรือ่งนีจ้ะจบเมือ่ไรกข็ึน้อยู่กบัค�าตอบ
ทีไ่ด้รบัและการวนิจิฉยัของ ป.ป.ช.

ขณะทีน่ายวรวทิย์ สขุบญุ 
เลขาธิการ ป.ป.ช. บอกว่า บรษิทั
ผู้ผลตินาฬิกาในต่างประเทศยงัไม่
ได้ส่งรายละเอยีดนาฬิกามาให้ และ
ต้องยอมรบัว่าการขอข้อมลูจากต่าง
ประเทศมักจะล่าช้า เพราะไม่สามารถ
ก�าหนดเงื่อนไขเร่ืองเวลากับทาง
บรษิทันาฬิกาได้ 

“คาดว่าภายใน 2 เดือน ผล
การตรวจสอบจะชดัเจนมากขึน้จน
อาจน�าไปสู่การสรุปส�านวนและ
ชีแ้จงให้สาธารณชนทราบได้”

รอดวู่าในเดือนตุลาคมจะ

มีความคืบหน้าให้ประชาชน
ทราบเกีย่วกบัเรือ่งนีห้รอืไม่

อย่างไรก็ตาม หากย้อนดเูส้น
ทางการตรวจสอบนาฬิกาหรขูอง 
ป.ป.ช. จะเหน็ว่ามกีารเลือ่นให้ความ
ชดัเจนกบัประชาชนมาตลอด

ย้อนไปเมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม
ทีผ่่านมา เลขาฯ ป.ป.ช. ให้สมัภาษณ์
สือ่มวลชนสรปุความได้ว่า การตรวจ
สอบมุง่เน้นประเดน็ไปทีค่วามเป็น
เจ้าของนาฬิกาทีแ่ท้จรงิว่าเป็นของ
ใครกันแน่ ซ่ึงคงใช้เวลาไม่นาน 
เพราะนาฬิกาแต่ละเรือนมหีมายเลข
ก�ากบัสามารถตรวจสอบกบัตวัแทน
จ�าหน่ายได้ ส่วนพยานบุคคลท่ี
เก่ียวข้องนัน้ ป.ป.ช. ได้สอบปากค�า

ครบถ้วนหมดแล้ว
ในครัง้นัน้เลขาฯ ป.ป.ช. บอก

ด้วยว่าน่าจะรูผ้ลการตรวจสอบใน 
2-3 เดอืน ซึง่กน่็าจะทราบผลได้
ภายในวนัที ่ 10 สิงหาคมทีผ่่านมา 
แต่ยงัไม่สามารถสรุปอะไรได้และต้อง
รอต่อไปอกีอย่างน้อย 2 เดอืน ต้อง
รอดวู่าเมือ่ถงึกลางเดอืนตลุาคมจะ
มคีวามคบืหน้าอะไรออกมาหรอืไม่

การตรวจสอบนาฬิกาหรขูอง 
“บิก๊ป้อม” เริม่ต้นกระบวนการมา
ตัง้แต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมปลายปี
ทีแ่ล้วทีม่ผีูย้ืน่เรือ่งให้ ป.ป.ช. ตรวจ
สอบ หลังปรากฏภาพข่าว “บิ๊ก
ป้อม” ใส่นาฬิกาหรูราคาแพง
ออกงานหลายเรอืนไม่ซ�า้กนั

เมือ่ ป.ป.ช. รบัเรือ่งแล้วได้ให้ 
“บิก๊ป้อม” ส่งค�าช้ีแจง ซึง่ยอมรบั
ว่าได้สวมใส่นาฬิกาหรตูามทีป่รากฏ
ภาพข่าวจริง แต่สวมใส่เพยีง 22 
เรอืน ไม่ใช่ 25 เรอืน เพราะตาม
ภาพข่าวมีซ�า้กัน 3 เรอืน และนาฬิกา
ทัง้หมดเป็นของเพ่ือนทีย่มืมาใส่

ไฮไลท์ค�าชีแ้จงคอื เพือ่นทีเ่ป็น
เจ้าของนาฬิกาเสยีชวีติแล้ว และได้
ส่งคนืนาฬิกาทัง้หมดไปแล้ว

หากนับจากวันแรกที่มีผู้ยื่น
เรือ่งให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบ ขณะนี้
เวลาผ่านไปกว่า 9 เดือนยังไม่
สามารถสรุปได้ และยังอยู่ในขั้น
ตอนตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่าน้ัน 
ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาเพื่อตั้ง
คณะอนุกรรมการไต่สวนเอาผดิ

คงต้องรอดูกันว่าระหว่าง
ต�ารวจตามจบัตวัคนลอบท�าร้าย
นายเอกชัยกบั ป.ป.ช. ตรวจสอบ
นาฬิกาหร ู“บ๊ิกป้อม” อย่างไหน
จะมคีวามคบืหน้ามากกว่ากนั

หากนับจากวันที่มีผู้ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบ
ขณะนี้เวลาผ่านไปกว่า 9 เดือน

ป.ป.ช. ยังไม่สามารถสรุปอะไรได้



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 19 ฉบับที่ 4900 (1425) วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

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

In Brief : ย่อความ

สงครามไม่จบ

ทรรศนะ

อย่าดึงกันจนจมูกควายฉีก 
อย่าดนักนัจนควายขาหกัเดนิ
ต่อไปไม่ได้ น่าเสียดายโอกาส
ของประเทศเพราะการแย่ง
ชิงอ�านาจและผลประโยชน์ 
ดื้อดึงดันกันไปท�าไม

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ทักษิโณมิกส์
“พชิยั นรพิทะพนัธ์ุ” ขาประจ�า คสช. 
เขย่า “ประชารัฐ-ไทยนิยมยั่งยืน” 
โดยจะเสนอแนวคิด “ทักษิโณมิกส์” 
เวอร์ชั่นใหม่ ตอนเข้ารายงานตัวกับ 
“บก.ปอท.” กรณีถูกเรียกครั้งที่ 11 
โดยการน�าหลักคิดทางเศรษฐกิจเดิม
สมัย “ไทยรักไทย” ที่ประชาชนช่ืน
ชอบมาพัฒนาต่อยอด

“พชิยั” ยืนยนัว่า “ทกัษโิณมกิส์” 
เป็นชือ่ทีอ่ดตีประธานาธิบด ี “อาร์โร
โย” ของประเทศฟิลปิปินส์เป็นผูต้ัง้ให้
ในปี 2546 และพยายามจะน�าไปใช้
พฒันาฟิลิปปินส์จนเป็นชือ่ท่ีรูจ้กักันทัว่
โลก ช่ือ “ทกัษิโณมกิส์” จงึไม่ใช่การ
ครอบง�าทางการเมือง คล้ายแนวคิด 
“Keynesian Economics” ของ 
“จอร์น เมย์นาร์ด เคนส์” หรือ 
“Reganomics” ของอดตีผูน้�าสหรัฐ 
“โรนัลด์ เรแกน” 

“ทกัษโิณมกิส์” เวอร์ชัน่ใหม่จะ
น�าเทคโนโลยสีมยัใหม่และสภาวะแวดล้อม
ของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็
เข้ามาร่วมพฒันาแนวคดิเพือ่ให้ประเทศไทย
ก้าวทนัโลก หลงัจากล้าหลังมากว่า 4 
ปี เป็นการสร้างความหวังและความสุข
ให้ประชาชนทนัทตัีง้แต่วนัแรกหากพรรค
เพือ่ไทยได้เข้าบริหารประเทศ ไม่ต้องรอ 
4 ปีแล้วค่อยมาคดิท�า

พรรคเพือ่ไทยจะน�าแนวคดิ “ทักษิ
โณมกิส์” มาใช้ได้กต่็อเมือ่ชนะเลอืกต้ัง
แบบฟ้าถล่มดนิทลาย ซ่ึงแทบเป็นไปไม่
ได้เลยภายใต้ “ระบอบพสิดาร” แม้
เกดิปาฏหิารย์ิพรรคเพือ่ไทยชนะเลอืก
ตั้ง หากไม่ถูกยุบพรรคก่อน การน�า
แนวคดิ “ทกัษโิณมกิส์” มาใช้ก็ยงัเจอ
ตอใหญ่ “แผนยุทธศาสตร์ชาต”ิ  

แนวคดิ “ทักษโิณมกิส์” จงึไม่
ต่างกับ “ผทีกัษณิ” แม้ท�าไม่ได้ แต่
ก็ท�าให้ “พวกกลวัผ”ี เต้นแร้งเต้น
กาได้!  

วีแ่ววความขดัแย้งทางการเมอืงจะไม่
สลบไสลตายไปอย่างสิน้เชิง ฝ่ายที่
เหน็ต่างยงัตอบโต้กนัไปมา ฝ่ายหนึง่
บอกว่าจะชนะแบบหมิะละลาย อกี
ฝ่ายกบ็อกว่าอย่าพดูเรือ่งแพ้ชนะ แต่
ต้องให้บ้านเมืองสงบและเดินหน้าต่อ
ไปได้ 

อย่างล่าสดุอดตีนายกฯทกัษณิ 
ชนิวตัร ประกาศสงครามทางประชา 
ธปิไตย ไม่ตาย ไม่ยอมแพ้ สงคราม
ประชาธปิไตยจงึยงัไม่จบ ยากทีจ่ะจบ 
อย่างค�าที่ว่า “สงครามยังไม่จบ 
อย่าเพ่ิงนบัศพทหาร” เพราะอกี
ฝ่ายไม่ยอมแพ้ ไม่อยากให้พวกตวัเอง
แพ้ ยงัมคีวามมุ่งม่ันทีจ่ะเอาชนะให้
ได้

ถามว่าการเมอืงจะมคีนทีช่นะอย่าง
แท้จริงหรอืไม่ ไม่ว่าฝ่ายใดชนะ หาก
ไม่ยึดถือกฎหมาย กฎกติกา เอา
อ�านาจเป็นใหญ่ อีกฝ่ายกไ็ม่ยอมรบั 
ไม่ยอมแพ้ หรอืถกูกระท�าจนหนอีอก
ไปนอกประเทศ แต่ไม่ใช่การยอมแพ้ 

ฝ่ายทีก่มุอ�านาจและพยายามจะ
อยูใ่นอ�านาจต่อ จะสืบทอดอ�านาจต่อ 
ก็ตอบโต้กนัมาตอบโต้กนัไป ยิง่ท�าให้

สถานการณ์ไม่ด ีเพราะฝ่ายทีม่อี�านาจ
กต็ดิใจในอ�านาจ ท�าทกุอย่างเพราะ
อยากอยูน่านๆ เรือ่งของอ�านาจไม่ว่า
ฝ่ายไหนก็มกัจะตดิหรอืหลงในอ�านาจ
ด้วยกันทัง้นัน้ ตดิใจในอ�านาจ หาก
ไม่ใช่เพือ่บ้านเมอืงและประชาชนอย่าง
แท้จรงิ บ้านเมอืงกจ็ะไปสู่ความวนิาศ 
แทนทีจ่ะร่วมกันสร้างชาตบ้ิานเมอืง
ให้เจริญรุง่เรอืง 

ความดื้อดึงดัน ฝ่ายหน่ึงมีคน
พยายามจูง พยายามดงึ พยายามดนั 
ดนัข้างหลงัเหมอืนววั แต่ววัมันด้ือ 
ควายมนักด็ือ้ เพราะไอ้ตวัตรงกลาง
มนัไม่ยอมท�าตาม เพราะไม่ยอมลง
จากอ�านาจ ไม่ว่าใครจะดึง จะดนั ไม่
ยอมออกจากวถิทีางอ�านาจ ดือ้จนหวั
เสยี อารมณ์เสยี 

ประเทศชาตก็ิจะกลายเป็นควาย
ทีม่แีต่คนพยายามดงึและดนักนัทกุ
วัน เพราะอยากมีอ�านาจ อยากมี
ต�าแหน่ง มผีลประโยชน์ 

ได้โปรดเถดิ ขอบิณฑบาต อย่า
ดงึกนัจนจมกูควายฉกี อย่าดนักนั
จนควายขาหกัเดนิต่อไปไม่ได้ น่า
เสียดายโอกาสของประเทศเพราะ
การแย่งชงิอ�านาจและผลประโยชน์ 
ดือ้ดึงดนักนัไปท�าไม

เจรญิพร 
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เศรษฐกิจ

‘กสกิร-ซพี’ีให้กู1้00%‘กาแฟมวลชน’

ออกบู๊ธ : ทกัษณิ ตนัตไิพจิตร กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงาน บรษัิท ไฟร์เทรด
เอ็นจเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) ออกบูธ๊แสดงสนิค้าในงาน “TEMCA FORUM & 
EXHIBITION 2018 PATTAYA” ให้ข้อมลูเทคโนโลยีสินค้าอุปกรณ์ระบบดบัเพลงิ ที่
โรงแรมรอยลั คลิฟ โฮเตล็ กรุป๊ พัทยา

ยนิด ี: ดร.ต่อศกัดิ ์เลศิศรสีกุลรตัน์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล 
เอสเตท จ�ากดั (มหาชน) รบัมอบกระเช้าแสดงความยนิดจีากสมสกลุ หลมิศทุธพรรณ 
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบรหิารสินทรพัย์ บรษัิท พลสั พรอ็พเพอร์ตี ้ จ�ากัด ใน
โอกาสเปิดส�านกังานขายโครงการ Quintara Treehaus Sukhumvit 42

นายสรุตัน์ ลีลาทวีวฒัน์ รอง
กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิร
ไทย เปิดเผยว่า ธรุกจิแฟรนไชส์ช่วง
หลายปีทีผ่่านมามีอัตราเตบิโตสงูทัง้
เจ้าของสิทธิแ์ฟรนไชส์และผูซ้ือ้สทิธ์ิ
แฟรนไชส์ โดยปี 2560 มมีลูค่าตลาด
กว่า 200,000 ล้านบาท และคาดว่า
จะเตบิโตเพิม่ขึน้ 10-15% ในปี 2561 
โดยแฟรนไชส์อาหารมีสดัส่วนมาก
ทีส่ดุประมาณ 22.9% รองลงมาคือ
กลุม่เครือ่งดืม่และไอศกรมี 21.9% 
ในจ�านวนนีเ้ป็นแฟรนไชส์ธุรกิจกาแฟ
สดประมาณ 21.6% ซ่ึงปัจจบัุนธรุกจิ
แฟรนไชส์มมีากกว่า 100,000 สาขา
ทัว่ประเทศและยงัเพ่ิมขึน้ต่อเนือ่ง

ธนาคารกสกิรไทยจงึร่วมกบั
บรษิทั ซพีี รีเทลลงิค์ จ�ากัด ให้สนิ
เช่ือแฟรนไชส์ร้านกาแฟมวลชน วงเงิน
สนิเชือ่ 100% ของมลูค่าการลงทนุ 
ดอกเบีย้ต�า่ ไม่ต้องมหีลกัประกนั 
และไม่ต้องมปีระสบการณ์ในการ
ด�าเนินธรุกจิ พร้อมบรกิารจัดการ
ด้านการเงนิทีจ่ะอ�านวยความสะดวก
ให้ผูป้ระกอบการด้วยบรกิารเครือ่ง
รดูบตัร (EDC) หรอื K PLUS SHOP 
ตัง้เป้าปล่อยสนิเชือ่แฟรนไชส์ร้าน
กาแฟมวลชน 210 ล้านบาทสิน้ปีนี้ 
ปัจจบุนัธนาคารมสีนิเชือ่เพือ่ธรุกจิ
แฟรนไชส์คงค้าง 2,439 ล้านบาท 

SMEsรายเลก็กูบ้สย.ต�า่5ล้านมาแรง 

กสกิรไทยร่วมซีพ ีรเีทลลงิค์ ให้สนิเชือ่เงนิกู ้100% ดอกเบีย้ต�า่ 
แฟรนไชส์ “ร้านกาแฟมวลชน” ให้คนไทยมธีรุกจิของตนเองรบั
กระแสธรุกจิกาแฟเตบิโต ต้ังเป้าปีนีป้ล่อยสินเชือ่ 210 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่อยูใ่น 4 กลุม่ธรุกิจคอื ธุรกิจ
ค้าปลีก ธรุกจิอาหาร ธรุกจิเบเกอรี่ 
และธรุกจิเครือ่งดืม่ ในปีนีต้ัง้เป้าสนิ
เชือ่แฟรนไชส์เตบิโต 5% 

นายนรศิ ธรรมเกือ้กลู รอง
กรรมการผู้จดัการอาวโุส บรษิทั ซี
พ ี รเีทลลงิค์ จ�ากดั กล่าวว่า ร้าน
กาแฟมวลชนสร้างอาชพีเพ่ือสังคม
และชมุชน โดยโครงการอบรมกาแฟ

นายวเิชษฐ วรกลุ รองผูจั้ดการทัว่ไป
สายงานธรุกจิ บรรษทัประกนัสนิ
เชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
เปิดเผยว่า แนวโน้มความต้องการ
สนิเช่ือและการค�า้ประกนัสนิเช่ือเพือ่
ผูป้ระกอบการ SMEs ในไตรมาส 
3 และ 4 มสีญัญาณทีด่ ี หลงัจาก
รฐับาลประกาศตวัเลขการเติบโตทาง
เศรษฐกจิไตรมาส 2 เตบิโตสูงกว่า 
4.5% ในส่วน บสย. ทีมุ่ง่เน้นภารกิจ
ด้านการค�า้ประกนัสนิเชือ่ ส่งเสรมิ
การเข้าถึงแหล่งทนุ พบว่าการขอใช้
วงเงนิค�า้ประกนัสนิเชือ่ บสย. ของ
ธนาคารและผูป้ระกอบการ SMEs 
มสีญัญาณท่ีดี โดยขณะนีม้ ี7 ธนาคาร
เข้าร่วมโครงการ และได้เริม่ส่งค�าขอ

ค�า้ประกนัสินเชือ่รวมกว่า 250 ราย 
วงเงนิ 700 ล้านบาท ในโครงการ
ค�า้ประกนัสินเชือ่ SMEs ทวทีรพัย์ 
(PGS7) ทัง้นี ้ กลุม่ผูป้ระกอบการ
ทีม่าแรงและคกึคกัทีข่อวงเงนิค�้า
ประกนัสินเชือ่คอืกลุม่ SMEs ราย
เล็ก วงเงนิต�า่กว่า 5 ล้านบาทต่อราย 
ซึง่ได้ยืน่ค�าขอเข้ามาถงึ 153 ราย เป็น
สถติสูิงสุดหลงัการเปิดใช้โครงการ 

ขณะนี ้ บสย. ได้รบัค�าขอค�า้
ประกนัสนิเชือ่ให้กลุ่มผูป้ระกอบการ
นติบิคุคลบญัชเีล่มเดยีวจ�านวน 35 
ราย ซึง่อยูร่ะหว่างรอการอนุมติั กลุม่ 
SMEs ทัว่ไป จ�านวน 42 ราย อนมุตัิ
แล้ว 17 ราย และกลุม่ SMEs ราย
เลก็ จ�านวน 153 ราย อนมุตัแิล้ว 

58 ราย ผ่าน 7 ธนาคารท่ีร่วมโครงการ 
ได้แก่ ธนาคารทหารไทย ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย 
ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ธนาคารทสิโก้ ธนาคารไทยเครดิต
เพือ่รายย่อย ธนาคารเพือ่การส่งออก
และน�าเข้าแห่งประเทศไทย

ส่วนโครงการค�า้ประกนัสินเชือ่
รายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) วงเงนิ
ค�า้ประกนัสงูสดุไม่เกนิ 200,000 บาท
ต่อราย ได้รบัการตอบรบัจากธนาคาร
ขอเข้าร่วม 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคาร
ทสิโก้ ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
และธนาคารไทยเครดติเพือ่รายย่อย  

สร้างอาชพีเริม่ตัง้แต่ปี 2553 อบรม
ไปแล้ว 84 รุน่ มผีูเ้ข้าอบรมกว่า 
8,700 คน ให้ความรูพ้ืน้ฐานการท�า
ธรุกิจร้านกาแฟให้ยัง่ยนืตัง้แต่ท�าเล
ทีต่ัง้ การส�ารวจตลาดเกบ็ข้อมูลลกูค้า 
การใช้เครือ่งชงกาแฟและท�ากาแฟ
สตูรร้านกาแฟมวลชน ซึง่ผูอ้บรมไม่
เสียค่าใช้จ่ายและไม่มเีงือ่นไขใดๆ 

ธรุกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟมวลชน
มขีนาดธรุกจิ 4 รปูแบบ ตัง้แต่ขนาด 
SS เป็นคีออสค์ เงนิลงทนุไม่ถงึ 
300,000 บาท ขนาด S-M-L ขนาด
ใหญ่สุดพืน้ที ่61 ตร.ม.ขึน้ไป โดยมี
ทีมงานมืออาชีพให้การดูแลและ
สนบัสนนุผูส้นใจตลอดอายสุญัญา 
ตัง้แต่การประเมนิท�าเลสถานทีต่ัง้ 
ให้ค�าปรกึษาเรือ่งการออกแบบและ
ตกแต่งร้าน อบรมพืน้ฐานการท�า
ธรุกจิและการบรหิารจดัการร้าน
กาแฟฟร ีสอบถามรายละเอยีดโทร.
0-2044-1111 กด 2    
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รับมือเฮอร์ริเคน 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ของสหรฐั ขอให้ผูอ้ยูอ่าศยัในรฐั
ฮาวายเตรียมรับมอืกับพายุเฮอร์
รเิคนก�าลังแรงซึง่ไม่ค่อยพบบ่อย
นักท่ีคาดว่าจะท�าให้เกิดฝน
ตกหนกั ลมกระโชกแรง และ
คลืน่สงู ให้พร้อม โดยได้ส�ารอง
น�า้ อาหาร และสิง่ของจ�าเป็น
ฉกุเฉนิไว้แล้ว รวมทัง้ติดตามค�า
แนะน�าและประกาศจากรฐัและ
ทางการท้องถิน่ และขอให้ทกุ
คนปลอดภยั  

เผยคลิปผู้น�าไอเอส 
สือ่ของกลุ่มรฐัอสิลามหรอืไอเอส 
น�าคลิปเสยีงใหม่ความยาว 54 
นาท ีของอาบ ูบคัร์ อลั-แบกดา
ด ีผูน้�ากลุม่ ออกเผยแพร่ เป็นการ
เรียกร้องให้สาวกไอเอสยืนหยดั
ต่อสูก้บัศัตรูต่อไป และเป็นคลปิ
แรกในรอบ 11 เดือน ในขณะที่
ยังไม่มีความชัดเจนว่าเวลานี้
อัล-แบกดาดอียูท่ีไ่หนและยงัมี
ชวิีตอยูห่รือไม่ แต่คลปิล่าสดุมี
การพดูถงึเรือ่งวกิฤตความสมัพนัธ์
ระหว่างตุรกกีบัสหรฐักรณกีาร
จบัตวับาทหลวงชาวอเมรกินั ซึง่
เป็นการพสิจูน์ให้เหน็ว่าผู้น�าไอ
เอสน่าจะยงัมชีวิีตอยู่

ปฏิเสธเงินช่วยเหลือ 
ทางการอนิเดยีปฏเิสธความช่วย
เหลอืของรฐับาลสหรฐัอาหรับเอ
มิเรตส์ (ยเูออ)ี มลูค่า 100 ล้าน
ดอลลาร์ จากสถานการณ์น�า้ท่วม
รฐัเกรละซึง่ท�าให้มผีูเ้สยีชวีติกว่า 
400 คนแล้ว ความเคลือ่นไหวดงั
กล่าวมข้ึีนแม้ว่ามีเสยีงเรยีกร้อง
ให้มขุมนตรีรัฐเกรละยอมรับความ
ช่วยเหลอืจากยเูออ ีหลงัจากทีเ่ขา
สญัญาว่ารฐับาลกลางอนิเดยีได้
จดัสรรความช่วยเหลอืเพิม่ขึน้แล้ว 
กระทรวงต่างประเทศอนิเดยีแถลง
ว่า นโยบายของอินเดียคือต้อง
ด�าเนนิความพยายามบรรเทา
ทกุข์และฟ้ืนฟเูป็นการภายในก่อน 

ข่าวย่อย
จีนติงสหรัฐยุ่งเอลซัลวาดอร์

ส�านกัข่าวยอนฮพัของทางการเกาหลใีต้
รายงานว่า พายไุต้ฝุน่ซลูกิก�าลงั
เคลือ่นตวัไปทางเหนอืด้วยความเร็ว 
16 กโิลเมตรต่อชัว่โมง อทิธพิลของ
พายทุ�าให้เกิดฝนตกหนกับนเกาะเช
จ ูมรีายงานหญิงวยั 20 ปีหายไป 1 
ราย และมชีายได้รบับาดเจบ็อีก 1 
ราย นอกจากนีย้งัท�าให้เกดิไฟดบั
กระทบต่อบ้านเรอืน 6,517 หลงั 

ส�านกัอตุนุยิมวทิยาระบวุ่า พายุ
ไต้ฝุน่ซลูกิมแีนวโน้มจะพดักระหน�า่

กรงุโซลในเวลา 07.00 น. วันพรุง่
นีต้ามเวลาท้องถิน่ และจะเคลือ่น
ตวัผ่านพืน้ทีท่างตะวนัออกเฉยีงใต้ 
ซึง่จะท�าให้เกดิฝนตกหนกัและกระแส
ลมแรง และอาจส่งผลกระทบในช่วง

ไต้ฝุน่ถล่มเกาหลใีต้ฝนหนกัลมแรง
ชัว่โมงเร่งด่วน เดมิคาดว่าพายลุกู
นีจ้ะพัดเข้ากรุงโซลในเวลา 04.00 
น. แต่เนือ่งจากมกีารเปลีย่นทศิทาง
จงึท�าให้การเคล่ือนตวัช้าลง 

อย่างไรกต็าม หลายจงัหวดัได้
ออกค�าเตอืนพายไุต้ฝุน่และด�าเนิน
มาตรการป้องกนัเพือ่ลดความเสยี
หาย คาดว่าพายไุต้ฝุน่ซลูกิจะเคลือ่น
ตัวลงสูท่ะเลจนีตะวนัออกในบ่ายวนั
ศกุร์ และสลายตวัไปในทะเลนอก
ชายฝ่ังเมอืงวลาดวิอสตอกของรสัเซยี

จนีตงิสหรฐัไม่มสีทิธ์ิวจิารณ์การ
ตัดสินใจของเอลซัลวาดอร์ที่
สถาปนาความร่วมมอืทางการ
ทตูกบัจีนหลงัยติุความสมัพันธ์
กับไต้หวนั ขณะเดียวกันสงคราม
การค้าระหว่างจนีและสหรฐัยงั
คงด�าเนนิต่อเนือ่ง 

นายลู่ คงั โฆษกกระทรวงต่าง
ประเทศจีน กล่าวว่า การตดัสนิใจของ
เอลซลัวาดอร์ในการสถาปนาความ
สมัพนัธ์ทางการทตูกบัรัฐบาลปักกิง่
เป็นเรือ่งทีถ่กูต้องแล้ว และไม่มปีระเทศ
ไหนอยูใ่นสถานะทีส่มควรวิจารณ์
นโยบายดังกล่าวของเอลซลัวาดอร์

ถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวง
ต่างประเทศจีนถือเป็นการตอบโต้
แถลงการณ์ของกระทรวงต่างประเทศ
สหรฐัซึง่ประกาศขอทบทวนความ
สมัพนัธ์กบัเอลซลัวาดอร์จากกรณี
การสถาปนาความสมัพันธ์ทางการ
ทตูกบัรฐับาลปักกิง่ ขณะท่ีประธานา 
ธบิดซีานเชซ เซเรน ผู้น�าเอลซัลวาดอร์ 
กล่าวถึงการยตุคิวามสัมพนัธ์ทางการ
ทูตกบัไต้หวนัซ่ึงด�าเนนิมายาวนาน 
กว่า 80 ปีว่า เป็นไปตามกระแสโลก
ยคุปัจจบุนั และยนืกรานปฏิเสธการก
ล่าวหาจากรัฐบาลไทเปว่าการเข้าหา
จนีเป็นไปเพ่ือแลกกับเมด็เงนิจ�านวน
มหาศาลเพือ่พฒันาโครงการท่าเรอื
ของประเทศ

ทัง้นี ้การสญูเสยีเอลซัลวาดอร์
ในฐานะพนัธมติรทางการทตู ส่ง
ผลให้เหลอืเพยีง 17 ประเทศเท่านัน้
ทีม่คีวามสัมพนัธ์ระดบัรฐัต่อรฐัอย่าง
เป็นทางการกับไต้หวนั โดยมเีพยีง
ประเทศเดียวในทวปีแอฟรกิาคอืเอ
สวาตนิ ีหรอืช่ือเดมิคอืสวาซแิลนด์ 

ขณะท่ีเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์
จนีระบวุ่า จนีจะย่ืนค�าร้องกับองค์การ
การค้าโลกจากการกระท�าของสหรฐั 
เพราะขดักับระเบยีบขององค์การการ
ค้าโลกอย่างชดัเจน ส�าหรบัมาตรการ
ทางภาษรีอบล่าสดุของสหรฐัและจนี
ทีม่ต่ีอสนิค้าน�าเข้าจากแต่ละฝ่ายมี
ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่เวลา 11.01 น. วนั

พฤหสับดตีามเวลาในไทยทีผ่่านมา 
ทัง้นี ้ จนีได้ใช้มาตรการตอบโต้ทาง
ภาษใีนแบบเดยีวกนัมลูค่า 16,000 
ล้านดอลลาร์กบัสินค้าสหรฐั ขณะที่
การตอบโต้ทางการค้าของท้ังสอง
ฝ่ายมคีวามตงึเครยีดกนัมากขึน้

ส่วนอกีด้านหนึง่ ประธานาธบิดี
วลาดเิมยีร์ ปตูนิ ของรสัเซยี กล่าว
ว่า การคว�า่บาตรของสหรฐัทีม่ต่ีอ
รสัเซยีเป็นเรือ่งไม่สร้างสรรค์และไร้
เหตผุล โดยมาตรการตอบโต้ของ
สหรัฐทีม่ต่ีอรัสเซียล่าสดุส่งผลกระ
ทบแล้ว ท�าให้ค่าเงนิรเูบลิดิง่ลงใกล้
ถงึระดบัต�า่สดุในรอบ 2 ปีเมือ่เทียบ
กบัดอลลาร์สหรฐัและยโูร

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.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จ�ากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

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

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

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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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

มหัศจรรย์ 55 เมืองรอง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) จดังาน “เทศกาลท่องเทีย่ว
เมอืงรอง” ภายใต้แนวคดิ “กล้าให้
ลอง...มหศัจรรย์ 55 เมืองรอง ลอง
ไปแล้วจะรู้” น�าเสนอแพก็เกจท่อง
เที่ยวเมืองรองในมุมมองใหม่ที่
ท้าทาย และสัมผัสความเป็นเอกลกัษณ์
ของพื้นที่แต่ละภูมิภาค ทั้งด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
ภมูปัิญญาท้องถิน่ และเส้นทางท่อง
เทีย่วชมุชน 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้
ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศ 
ไทย (ททท.) เปิดเผยว่า การท่อง
เทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) จดั
งานเทศกาลท่องเทีย่วเมอืงรอง ภาย
ใต้แนวคดิ “กล้าให้ลอง...มหศัจรรย์ 
55 เมอืงรอง ลองไปแล้วจะรู”้ 
เพือ่เป็นการส่งเสรมินโยบายของ
รฐับาลทีต้่องการลดความเหลือ่ม
ล�า้ทางสงัคมและเศรษฐกจิ ท�าให้
เกดิการพฒันาทางกายภาพ สงัคม 
วฒันธรรม ท่ีท�าให้แหล่งท่องเทีย่ว
มคีวามยัง่ยนื ปลอดภยั โดยกระตุน้
การเดนิทางท่องเท่ียวเข้าสูจ่งัหวัด
เมอืงรอง ซึง่จะส่งผลให้ประชาชน
และชมุชนส่วนใหญ่ได้รบัประโยชน์
จากการขยายตวัของอตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวของประเทศมากยิง่ข้ึน 

ภายในงานนกัท่องเทีย่วจะได้
สมัผสัประสบการณ์ท่องเทีย่วแบบ
เสมอืนจริงในรูปแบบ Immersive 

ผ่านจอ Multi Touch Screen ขนาด
ใหญ่ สามารถดาวน์โหลดข้อมูล
ทัง้หมดด้วยการสแกน QR Code 
เพือ่ใช้วางแผนเส้นทางท่องเทีย่วต่อ
ไป พร้อมรบั e-Book มหศัจรรย์ 
55 เมอืงรอง นอกจากนัน้ยงัสามารถ
ออกแบบเส้นทางการท่องเท่ียวตาม
สไตล์คณุในโซน Create Your Trip, 
Be Your Style

ในงานยงัมพีนัธมติรทางด้าน
การท่องเทีย่วร่วมออกบูธ๊พร้อมจดั
โปรโมชัน่พเิศษเพือ่สนบัสนนุการ
เดนิทางท่องเทีย่วสูเ่มอืงรองได้อย่าง
ครบครันยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกรม
ทรพัยากรธรณ ี ธนาคารกรงุเทพ 
ธนาคารกรงุไทย ธนาคารออมสนิ 
สายการบินแอร์เอเชยี สายการบนิไทย
สมายล์ สายการบนิไทยไลอ้อนแอร์ 
รถจกัรยานยนต์ยามาฮ่า นครชยั
แอร์ บรษิทัรถเช่า และบรษิทับางจาก 

นอกจากนี ้ททท. ยงัได้รณรงค์
การลดใช้ถงุพลาสตกิ โดยร้านค้า
ทกุร้านภายในงานจะเปลีย่นมาใช้
ถงุกระดาษแทน และพเิศษส�าหรบั
ผูท้ีถ่่ายรปู Check in ภายในงาน
รบัถุงผ้าฟรจี�านวนจ�ากดั 

ลองมาแล้วจะรู้ว่าเมอืงรอง
ไม่เป็นรองใคร งานเทศกาลท่อง
เทีย่วเมอืงรองระหว่างวนันี-้26 
สงิหาคม 2561 เวลา 10.00-
21.00 น. ณ ศนูย์การประชมุ
แห่งชาตสิริกิต์ิิ 

ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิด
โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนเกดิความเข้าใจในการใช้สือ่ดจิทัิลอย่างถกูต้อง และเตรยีมความพร้อม
ในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ 

มกริน พรหมโยธี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี โคราช ร่วมแสดงความยินดีใน
โอกาสที่โรงแรมได้รับรางวัล “HolidayCheck Award 2018” จากเว็บไซต์ www.
HolidayCheck.com ด้วยคะแนนเตม็ ซึง่เป็นผลจากการท�างานเป็นทมีอย่างทุม่เท
ทั้งแรงกายแรงใจของพนักงานทุกระดับ 

Storytelling ด้วยเทคโนโลย ีAR ที่
เหมือนเข้าไปอยู่ในแหล่งท่องเทีย่ว
นัน้จรงิ กบัแหล่งท่องเทีย่ว 5 ภาค 
ได้แก่ ป่าฮาลาบาลา จงัหวดันราธวิาส, 
น�า้ตกทลีอซ ูจงัหวดัตาก, ไดโนเสาร์

สยาม โมไทรนันสั อสีานเอนซสิ 
จงัหวดักาฬสนิธุ,์ สวนกล้วยไม้ The 
Bloom จงัหวดัราชบรีุ และโลมา
โชว์ จังหวัดจนัทบรุ ีพบกบัเส้นทาง
ท่องเท่ียว 55 เมอืงรอง ทีน่�าเสนอ
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