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แสตมป์ไปรษณีย์ไทย
ข้ามศตวรรษ

การเมอืงก่อนเข้าสูเ่ดอืนกนัยายน
ฝุน่ควนัทีเ่คยคละคลุง้มาก่อน
หน้าน้ีเริม่จางลงจนท�าให้มอง
เห็นทศิทางการเมอืงทีจ่ะเกดิ
ขึน้ในอนาคตอนัใกล้ได้ชดัขึน้ 
ทีชั่ดเจนแล้วคอืกลุม่สามมติร
ไม่มีเวลามากพอทีจ่ะตัง้พรรค 
การเมืองใหม่เป็นของตัวเอง 

ต้องใช้ทางลดัเข้าเทคโอเวอร์
พรรคการเมอืงทีม่อียูแ่ล้วหรอื
พรรคการเมอืงทีอ่ยูร่ะหว่างรอ
การอนมุติัจาก กกต. แม้จะเคย
ปฏเิสธว่าไม่ใช่ แต่ทางเลอืกท่ี
มคีวามเป็นไปได้คงไม่พ้นพรรค
พลงัประชารฐัทีช่ือ่คุน้หปูระชาชน
และเหมาะสมกบัภารกจิสนับสนุน 
“บิก๊ตู”่ มากทีสุ่ด ส่วนปัญหา
ไพรมารโีหวตเริม่ชดัเจนมาก
ขึ้นเร่ือยๆว่าจะให้ท�าพอเป็น
พธิเีพือ่ไม่ให้ขดัต่อรฐัธรรมนญู
เท่าน้ัน
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อย่างทีบ่อกไว้เมือ่ปลายสปัดาห์ที่
แล้วว่าเมือ่เข้าสูส่ปัดาห์สุดท้ายของ
เดือนสิงหาคมและล่วงเข้าเดือน
กนัยายนการเมอืงจะมคีวามเคลือ่น 
ไหวมากขึน้ และหลายเรือ่งท่ีคลมุเครอื
มาตลอดก่อนหนา้นี้ประชาชนจะ
เริม่มองเหน็ความชดัเจนมากขึน้

เริม่ต้นสปัดาห์นีม้คีวามชัดเจน
แล้วอย่างน้อย 2 เรือ่ง เร่ืองแรกคอื
กลุม่สามมติรทีเ่ดนิสายหาคนร่วม
งานหรอืทีภ่าษาการเมอืงเรยีกว่า 
“ดดู” จะไม่ตัง้พรรคการเมอืงใหม่
เป็นของตวัเอง

ทั้งนี้เพราะระยะเวลากระชั้น
ชดิมากเกนิไป ประกอบกบักระบวน 
การต้ังพรรคการเมอืงตามกฎหมาย
พรรคการเมอืงใหม่มขีัน้ตอนยุง่ยาก
ซับซ้อน จึงจะใช้ทางลัดเข้าไป
เทคโอเวอร์พรรคการเมืองที่มีอยู่
ก่อนแล้ว

แต่ยงัไม่แน่ชัดว่าจะเทคโอเวอร์
พรรคการเมืองทีมี่สภาพเป็นพรรค
สมบรูณ์แล้ว หรอืพรรคการเมอืงท่ี
ยงัมแีค่ใบอนญุาตจบัจองชือ่พรรค 
แต่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) 
ยงัไม่ท�าคลอดออกมาเป็นพรรคการ 

ปลายทาง‘สามมิตร’

เมอืงโดยสมบรูณ์
หากถามถงึความน่าจะเป็น

กค็งเข้าไปสวมพรรคพลงัประชา
รฐัตามทีม่ข่ีาวมาตัง้แต่แรก โดย
เฉพาะอย่างยิง่หากยงัด�ารงเป้า
หมายสนบัสนนุ “บิก๊ตู”่ พล.อ. 
ประยทุธ์ จันทร์โอชา กลบัมา
เป็นนายกรฐัมนตรหีลงัการเลอืก
ตัง้ ชือ่พรรคพลงัประชารฐัถอืว่า
คลิกท่ีสุดกับภารกิจน้ี เพราะ
เป็นชือ่ทีต่ดิหปูระชาชน เนือ่งจาก
เหมือนกับนโยบายของรฐับาล
ทหาร คสช. ทีพู่ดออกสือ่ทกุวนั
แบบใช้งบประมาณประชาสมัพนัธ์
ชือ่พรรคโดยอ้อมให้คุน้หปูระชา 
ชนกบัแบบฟรีๆ มาหลายปี

ส่วนกระแสข่าวทีว่่าผูอ้ยูเ่บือ้ง
หลงัการเดินสายของกลุม่สามมติร
อย่างนายอุตตม สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ 
จะลาออกจากการเป็นรฐัมนตรเีพือ่
ไปเตรียมลงสนามเลือกต้ังนั้นยัง
ไม่มคีวามชดัเจนพอทีจ่ะยนืยันได้

ทัง้น้ี ข้ึนอยูก่บัการประเมนิว่า
ระหว่างยงัอยูใ่นต�าแหน่งกบัออก
ไปท�างานการเมอืงเตม็ตวัอย่างไหน
จะช่วยผลกัดนัภารกจิให้ส�าเรจ็ลลุ่วง
ได้ง่ายกว่ากนั ซึง่ดแูล้วอยูห่รอืออก
ไปกมี็ค่าไม่ต่างกนั

อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยก่อน

เลือกต้ัง 90 วัน จะต้องมชีือ่เข้าเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองเพื่อให้มี
คุณสมบัติเป็นผู้สมคัรครบถ้วนตาม
ทีร่ฐัธรรมนญูปัจจบุนัก�าหนดไว้

ความชัดเจนอกีอย่างทีน่่าจะ
เกดิข้ึนได้ในวนัน้ี (28 ส.ค.) หลงั
การประชมุ ครม. คือการคลายลอ็ก
พรรคการเมอืง 6 ข้อทีเ่ป็นข้อสรปุ
จากการส่งนายวษิณ ุ เครอืงาม 
รองนายกรัฐมนตรี ไปหารือกับ 
กกต. เมือ่สปัดาห์ก่อน

แม้จะยังไม่ปลดล็อกกันใน
ทันที แต่เชื่อว่าน่าจะพอมองเห็น
เค้ารางบ้างว่าจะคลายล็อกให้
พรรคการเมอืงสามารถท�าอะไรได้
บ้าง ส่วนระยะเวลาของการปลด
ลอ็กน่าจะเกดิขึน้ได้หลงัจากทีพ่ระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) ประกาศในราชกิจ
จานเุบกษาทีค่าดกนัว่าจะเป็นช่วง
กลางเดือนกันยายน

ส�ำหรับเรื่องกำรท�ำไพรมำรี
โหวตทีพ่รรคกำรเมอืงมคีวำมกงัวล
ว่ำจะท�ำไม่ทนั ดเูหมอืนมีแนวโน้ม
ว่ำจะเลอืกแนวทำงทีค่ณะกรรมกำร
ร่ำงรฐัธรรมนญูเขยีนตัง้แต่แรกคอื 
เพยีงให้สมำชกิพรรคมส่ีวนร่วมคัด
เลือกผู้สมัคร ส.ส. ร่วมกับคณะ
กรรมกำรบรหิำรพรรค ไม่ต้องท�ำ
ไพรมำรโีหวตรำยเขตเหมือนท่ีสภำ
นติบิญัญตัแิห่งชำต ิ(สนช.) ท�ำกำร
ปรบัแก้กฎหมำย

ทั้งหมดคือความคืบหน้า
ล่าสดุทีพ่อท�าให้ประชาชนมอง
เหน็ทศิทางการเมอืงท่ีจะเดนิ
ต่อไปหลงัจากวนันี้

ชื่อติดหูเนื่องจากเหมือนกับนโยบายรัฐบาล

 ที่ถูกพูดออกสื่อทุกวันโดยใช้งบประมาณ

ประชาสัมพันธ์ชื่อพรรคโดยอ้อมแบบฟรีๆ
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In Brief : ย่อความ

โรคเลื่อน?

ทรรศนะ

เรือ่งการเมอืงต้องเคารพกฎ
กติกา รู้จกัแพ้ชนะ ใครเป็น
ฝ่ายแพ้กย็อมแพ้ไป เป็นฝ่าย
ค้านกย็งัท�างานเพือ่ประเทศ 
เพื่อประชาชนได้ ยังมีงาน
มีเงินเดือน 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ภาวะย้อนแย้ง?
“ปฏิรูปกองทัพ” ไม่ใช่ประเดน็ใหม่ 
แต่เม่ือกองทัพมีข่าวในทางลบจะเป็น
ประเดน็ร้อนทีแ่ทงใจกองทพัทกุครัง้ โดย
เฉพาะระยะหลังกรณ ี “ทหารเกณฑ์” 
และ “พลทหาร” ยิง่ท�าให้มเีสยีงเรยีก
ร้องให้ยกเลกิ “การเกณฑ์ทหาร”   

“วฒันา เมอืงสขุ” โพสต์เฟซบุค๊
ว่า ภารกจิเร่งด่วนหลงัการเลอืกตัง้คอื 
“ปฏริปูกองทพั” ให้มีขนาดท่ีเหมาะ
สม มคีวามทนัสมยัและมขีดีความสามารถ
ต่อการป้องกนัภยัคุกคามรปูแบบใหม่ 
เป็นกองทพัของประชาชนทีป่ฏบิตัหิน้าที่
ตรงตามภารกจิ ไม่ซ�า้ซ้อนและไม่ถกูใช้
เป็นเครือ่งมอืทางการเมอืงจนกองทพั
กลายเป็นภยัคกุคามเสยีเอง

ปัจจุบันกองทัพมีก�าลังประจ�าการ
ประมาณ 335,000 นาย เมือ่รวม “ทหาร
เกณฑ์” ปีนีก้ว่า 100,000 นาย ท�าให้
มกี�าลังประจ�าการมากถงึ 440,000 นาย 
ซ่ึงสงูมากเมือ่เทยีบกับชาตมิหาอ�านาจ
ทีม่ขีนาดและประชากรใกล้เคยีงกนั โดย
องักฤษม ี150,000 นาย ฝรัง่เศส 215,000 
นาย และเยอรมน ี180,000 นาย 

ขณะท่ียุทธศาสตร์ทางทหารคอืการ 
“ป้องกนั” ไม่ใช่ “รกุราน” ทัง้ภมูริฐัศาสตร์
ของประเทศก็อยู่ท่ามกลางประชาคม
อาเซียนและมติรประเทศ การมีก�าลงัพล
จ�านวนมากจึงไม่มคีวามจ�าเป็นและเป็น
ภาระแก่งบประมาณ นบัจากรฐัประหาร
ปี 2549 งบประมาณกระทรวงกลาโหม
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งจาก 85,000 ล้าน
บาท เป็น 227,000 ล้านบาทในปี 2562 
เพิม่ข้ึนถงึ 167% 

กำร “ปฏรูิปกองทัพ” จึงเป็นประเดน็
ร้อนทำงกำรเมอืงหลังกำรเลอืกตัง้ เช่นเดยีว
กบัหลำยพรรคกำรเมอืงประกำศจะแก้
รฐัธรรมนูญปี 2560 และ “ยทุธศำสตร์
ชำต ิ20 ปี” รวมทัง้ยกเลิกประกำศและค�ำ
สัง่ของ คสช. หลำยสบิฉบบัท่ีกระทบสทิธิ
เสรภีำพของประชำชนและสทิธิมนษุยชน  

การเลอืกตัง้ทีย่งัเหมอืน “ลกูผลีกู
คน” ไม่ใช่แค่การต่อสูข้องพรรคการเมอืง
เท่านัน้ แต่ยงับ่งบอกอนาคตของกอง
ทัพอกีด้วย!

“เสีย่อ้วน” แม้จะมอีทิธพิล มเีงนิมทีองมี
ฐานะร�า่รวย ซือ้ใจเจ้าหน้าทีห่ลายคน แต่
กก็ลวัตายหลังจากหลบหนีออกนอกประเทศ 
มข่ีาวว่ามข้ีาราชการจะมสีหีรอืไม่มสีไีม่รูช่้วย
พาหน ีซือ้ความเป็นข้าราชการ แต่ “เสีย่
อ้วน” กห็นไีม่รอด เจอทางตนั และอกีไม่
นานศาลกจ็ะตดัสนิ เพราะมกีารวางแผน
จากภเูกต็แล้วตามมาฆ่าถงึทีช่ลบรุ ีเป็นการ
ไตร่ตรองใคร่ครวญไว้ก่อน เจตนาฆ่า 

ถ้า “เสีย่อ้วน” รอดตายไม่โดนประหาร
กต้็องมีค�าถามว่ากฎหมายยคุนีจ้ะพึง่พาอะไร
ได้หรอืไม่ เพราะยิงหน้าพระพทุธรูปในวัดวา
อาราม คนไปไหว้พระยงัยงิ แสดงว่าจติใจไม่
เหลอือะไรไว้ในสนัดาน ไม่กลวับาปกลวักรรม 
เลอืกทางตัน วนันีไ้ม่ตาย วนัหน้าอาจตาย
กไ็ด้ถ้าศาลตดัสนิประหารชวีติ

ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติบอกให ้
“เสีย่อ้วน” เลอืกระหว่างทางตนักบัทาง
ตาย “เสีย่อ้วน” กเ็ลือกทางตนั ไม่อยาก
ตาย แต่กม็คีนสงสัยว่าท�าไมต้องหนไีป
กมัพชูา กว่าจะส่งตวัมากไ็ม่ส่งทนัท ี จน
บางคนบอกว่าเลื่อนเพราะรีดหรือเปล่า 
อาตมาว่าในโลกนีม้หีลายประเทศทีฉ่วย
โอกาสรดีไถพวกหนคีด ีไม่ใช่มแีต่ประเทศไทย
หรอืกมัพชูา เพราะคนทีห่นคีดมีกัมเีงิน 
แต่เป็นเงนิทีก่่อกรรมท�าเวรไว้ จงึต้องหนี
ตายหวัซุกหวัซนุ   

นักการเมืองบางคน อดีตรัฐมนตรี 

ต้องมเีงินเป็นร้อยเป็นพนัล้าน หลบหนี
ไปอยูใ่นประเทศเขา เขาไม่ส่งตวักลบัก็ไม่รู้
ว่าจะต้องจ่ายเท่าไร อนันีค้นเขาก็วพิากษ์
วจิารณ์กนั

จากเรือ่งคดก่ีอกรรมก่อเวร ก็ยังมเีรือ่ง
วุน่ๆทางการเมอืง อย่างตอนน้ีกยั็งมีคน
พดูเรือ่งเล่ือนเลือกตัง้ เพราะไม่เชือ่ว่าจะ
เป็นไปตามโรดแมพ็ ถ้าเลือ่นจรงิก็คงจะ
ยุ่งแน่ คนก็จะวิจารณ์กันไปว่าจะเลื่อน
เพราะต้องการเกบ็แต้มให้มากๆ แต่ส่ิงที่
ตามมาคอืประเทศเสียหาย เพราะชาวโลก
ไม่เช่ืออกีแล้ว สือ่หลายคอลัมน์ก็คงเขียน
โจมตกีนัเละเทะแน่ คงล่อ คงเปิด คงแฉ
กนัอตุลดุหนกักว่าเก่า แล้ววงจรอบุาทว์
ทางการเมอืงกค็งจะเหมอืนเดมิ ทหารก็
ต้องยดึอ�านาจต่อ ล่อกนัเละ การเมืองน�า้
เน่าเหมอืนเดมิ 

มบีทเรยีนมำหลำยครัง้ แต่กไ็ม่จ�ำ ไม่
เรยีนรู ้ ทัง้ทีม่ปีระสบกำรณ์ เคยอดอยำก
ปำกแห้ง แต่กย็งัไม่เขด็หลำบ เรือ่งกำรเมือง
ต้องเคำรพกฎกตกิำ รูจ้กัแพ้ชนะ ใครเป็น
ฝ่ำยแพ้ก็ยอมแพ้ไป เป็นฝ่ำยค้ำนก็ยงัท�ำงำน
เพือ่ประเทศ เพือ่ประชำชนได้ ยงัมงีำนมี
เงนิเดอืน แต่ถ้ำไม่ได้เลอืกตัง้กไ็ม่ได้เป็นทัง้
ฝ่ำยค้ำนหรอืรฐับำล มแีต่ห่อเหีย่ว 

การเมืองต้องรูร้กัสามคัคเีพือ่บ้าน
เมอืง เพือ่ประชาชน อย่าเล่นจนเลอะ 
เทอะ อย่าเล่นให้เลือ่นลอย อย่าเล่น
ให้เลือ่นเป้ือน ขอให้เราเล่นการเมอืง
ต้องเล่นให้เลือ่นระดบั ให้อยู่ในความ
ดงีามกนัเถอะนะ

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

‘ธนบุรีเฮลท์’เจาะกลุม่ผู้สูงวัยฝ่ังธนฯ  

ไต้หวนัเอ็กซ์โป : มร.เฟลกิซ์ เอช. แอล. ชวิ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดอตุสำหกรรม 
สภำส่งเสรมิกำรค้ำและกำรส่งออกไต้หวนั, กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กระทรวงเศรษฐกจิ
ไต้หวนั, สมำคมกำรค้ำไทย-ไต้หวนั และ สสปน. แถลงข่ำวกำรจัดงำน Taiwan Expo 
2018 เพือ่กำรแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรมและกำรค้ำไทยกบัไต้หวนั 

ผลติภัณฑ์ใหม่ : มร.จอห์น เฉนิ ผูอ้�ำนวยกำรประจ�ำภมูภิำคเอเชยีตะวันออกเฉยีง
ใต้ เสยีวหมี ่เปิดตวั 3 สมำร์ทโฟนใหม่ล่ำสุด Mi A2, Mi A2 Lite และ Mi 8 พร้อม
ร่วมมือกบัดจิิทลัพำร์ทเนอร์เอไอเอสประกำศโปรโมชัน่สดุเอก็ซ์คลซีูฟบนเครือข่ำย 
AIS NEXT G ทีเ่กษร เออร์เบนิ รสีอร์ท

นพ.บุญ วนาสิน ประธาน
กรรมการ บรษิทั ธนบรุ ีเฮลท์แคร์ 
กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) หรอื THG 
เปิดเผยว่า ทีป่ระชมุวิสามญัผูถ้อืหุ้น
มมีตอินุมัตใิห้บรษิทั พรเีมยีร์ โฮม 
เฮลท์ แคร์ จ�ากดั บริษทัในเครอืที ่
THG ถอืหุน้ 99.9% ซือ้ท่ีดนิและ
สิ่งปลูกสร้างติดถนนประชาอุทิศ
กว่า 8 ไร่ ราคา 250 ล้านบาท รวม
ทัง้อนมัุติงบลงทนุพฒันาโครงการ
เฟสแรก 450 ล้านบาท จากมูลค่า
รวม 700 ล้านบาท เป็นโครงการ
ทีอ่ยูอ่าศยัและศนูย์ดแูลสขุภาพผู้
สงูวยั “ธนบรีุ เฮลท์ วิลเลจ” เจาะ
ผูต้้องการท่ีอยูอ่าศัยย่านธนบุรี

โดยสิง่ปลกูสร้างเป็นอาคารสงู 
11 ชัน้ 1 อาคาร และอาคารสงู 16 
ชัน้ 1 อาคาร พร้อมอาคารพาณชิย์ 
3 ช้ัน 2 คหูา ทัง้ 2 อาคารยงัมี
สภาพทีด่ ีมีโครงสร้างมัน่คงแขง็แรง 
สามารถพฒันาเป็นโครงการทีอ่ยู่
อาศัยได้ทนัทโีดยไม่เข้าข่ายต้องจดั
ท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม (EIA) เบ้ืองต้นวางแผน
การพัฒนาเป็น 3 เฟส เฟสแรกเป็น
อาคารชดุพกัอาศยัทีม่บีรกิารและ
ส่ิงอ�านวยความสะดวกเพือ่การดแูล

แสตมป์ไปรษณย์ีไทยข้ามศตวรรษ

THG ซ้ือทีดิ่นและอาคารย่านประชาอทุศิกว่า 8 ไร่ ผดุโครงการ
ธนบรุ ีเฮลท์ วิลเลจ ทีอ่ยูอ่าศยัพร้อมส่ิงอ�านวยความสะดวกและ
บรกิารด้านสุขภาพ เจาะกลุ่มผูส้งูวยั 

สขุภาพผูอ้ยูอ่าศยั อาท ิบรกิารตรวจ
เชก็สขุภาพ พืน้ทีท่�ากจิกรรมส�าหรบั
ผูส้งูอาย ุพืน้ทีส่เีขยีวส�าหรบัพกัผ่อน
และออกก�าลงักาย เพือ่เจาะกลุม่
ลกูค้าระดบักลาง ส่วนเฟส 2 และ
เฟส 3 เป็นโรงพยาบาลพกัฟ้ืนและ
กายภาพบ�าบัดและศนูย์ดูแลผู้สงูอายุ

โครงการธนบรุ ีเฮลท์ วลิเลจ 

นายวบูิลย์ เสรชียัพร ผู้จัดการฝ่าย
การบรหิารลูกค้า บริษัท ไปรษณย์ี
ไทย จ�ากัด (ปณท) กล่าวว่า การ
จัดแสดงคอลเลคชัน่แสตมป์ชดุพิเศษ
ย้อนรอยในดวงตรา “วาระครบรอบ
การไปรษณย์ี” ในนทิรรศการ “135 
ปี การไปรษณย์ีไทย ก้าวมาไกล...
ยงัใกล้กนั” ในโอกาสครบรอบ 15 
ปี ปณท จัดแสดงแสตมป์และส่ิง
สะสมในวาระครบรอบส�าคญัๆของ
กจิการไปรษณย์ีในไทยรวม 24 ชุด 
ตัง้แต่ชดุแรกปี 2453 เป็นไปรษณยีบตัร
ทีร่ะลึก 25 ปีการเป็นสมาชกิสหภาพ
สากลไปรษณีย์ แสตมป์ชุดวาระ
ครบรอบของอดีตกรมไปรษณีย์

โทรเลข โรงเรียนการไปรษณย์ี และ
อดีตการสือ่สารแห่งประเทศไทยใน
แต่ละยคุสมยั 

 นอกจากนีภ้ายในงานยงัมี
ตราประทบัพเิศษ 15 ปีการไปรษณย์ี
ไทย ส�าหรบันกัสะสมและผูส้นใจ

ประทบัเป็นทีร่ะลกึคูก่บัตราประทบั
พเิศษ 135 ปีการไปรษณย์ีไทย ซึง่
จดัท�าในรปูแบบเดยีวกบัตราประทบั
แรกคร้ังเปิดกิจการไปรษณีย์กรุง
สยาม พ.ศ. 2426 ด้วย รวมสิง่สะสม
ชุดพเิศษประกอบด้วยชดุโปสการ์ด
ส่ิงแรกมีในไปรษณีย์ 14 แบบ 
จ�าหน่ายในราคา 135 บาท และ
แผ่นแสตมป์ส่วนตัวซีรี่ส์เดียวกัน 
ราคา 120 บาท สามารถสแกนควิ
อาร์โค้ดชมวดิโีอววัิฒนาการไปรษณย์ี
ไทยได้ โดยจ�าหน่ายในงาน ซึ่ง
นทิรรศการจะมถีงึวนัที ่31 ตลุาคม 
2561 ตดิตามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ
ได้ทางเฟซบุค๊ Thai Stamp Museum 

เน้นกลุม่ลกูค้าทัว่ไปในระดบัราคา 
Affordable เพือ่ให้ประชาชนส่วน
ใหญ่สามารถเป็นเจ้าของท่ีอยูอ่าศยั
ได้ โดยเฉพาะฐานลกูค้าของเครอื

ธนบุร ีเฮลท์แคร์ กรุป๊ ทีม่คีวามคุน้
เคยกบัท�าเลฝ่ังธนบรุแีละมองหาที่
อยูอ่าศยัเพือ่คณุภาพชวีติทีดี่แบบ
ครบวงจร 
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รฐัมนตรลีาวเยอืนจีน 
นายหวงั อี ้ มนตรีแห่งรฐัและ
รฐัมนตรต่ีางประเทศจนี ให้การ
ต้อนรับและหารือกับนายสะ 
เหลมิไซ กมมะสดิ รฐัมนตรต่ีาง
ประเทศลาว โดยนายสะเหลมิ
ไซย�า้ว่ารัฐบาลลาวมคีวามเตม็ใจ
อย่างยิง่ทีจ่ะให้ความร่วมมือกบั
จีนในการผลกัดันเส้นทางเศรษฐกจิ 
การก่อสร้างสาธารณูปโภคพืน้
ฐาน ภายใต้นโยบายเส้นทาง
สายไหมศตวรรษที ่ 21 ของจนี 
พร้อมกระชบัความร่วมมอืลุ่ม
แม่น�า้ล้านช้างหรือแม่น�า้หลาน
ชาง-แม่น�า้โขงให้แน่นแฟ้นยิง่ขึน้

อหิร่านร้องศาลโลก
คณะทนายความอหิร่านจะร้องขอ
ต่อศาลโลกให้มคี�าสัง่ให้สหรฐั
ยกเลิกมาตรการคว�่าบาตรท่ี
ประกาศใช้ต่ออหิร่าน โดยค�าร้อง
ระบวุ่า มาตรการคว�า่บาตรของ
สหรฐัละเมดิเง่ือนไขในสนธสิญัญา
มติรภาพระหว่างสองประเทศปี 
2498 จงึขอให้ศาลโลกมคี�าตดัสนิ
ชัว่คราวด้วยการสัง่ให้สหรฐัยกเลกิ
มาตรการคว�า่บาตรอหิร่าน คาด
ว่าคณะทนายความสหรฐัจะแก้
ต่างว่าศาลโลกไม่มเีขตอ�านาจใน
เรือ่งนี ้และสนธสิญัญามติรภาพ
ทีอ่หิร่านอ้างถงึไม่มผีลบงัคบัใช้
อกีแล้ว 

เกมแพ้คนไม่แพ้ 
เจ้าหน้าทีป่กครองเมืองแจก็สนั
วลิล์ รฐัฟลอรดิาของสหรฐั แถลง
ว่า มอืปืนท่ีก่อเหตกุราดยงิภายใน
ร้านอาหารทีม่กีารแข่งขนัวิดโีอ
เกม “แมดเดน เอน็เอฟแอล19” 
คอืนายเดวิด แคทซ์ วัย 24 ปี 
ชายผวิขาวชาวเมืองบลัติมอร์ทีม่า
เข้าร่วมการแข่งขนัคร้ังน้ีด้วย แต่
พ่ายแพ้ให้แก่ผูเ้ข้าแข่งขนัคนอืน่
จงึเกดิความไม่พอใจ ใช้ปืนพก
ออกมากราดยงิผูค้นในร้านไม่
เลอืกหน้า ท�าให้มผีูเ้สยีชวีติ 2 
คน บาดเจบ็อกี 9 คน ก่อนท่ีนาย
แคทซ์จะยงิตวัตายหนีความผดิ 

ข่าวย่อย
หว่ันสะเทือนความสัมพันธ์

นายชนิโซ อาเบะ นายกรฐัมนตรี
ญีปุ่น่วยั 63 ปี แถลงข่าวทีม่กีาร
ถ่ายทอดสดจากจงัหวดัคาโกชมิะ
ทางตะวนัตกของประเทศว่า ตดัสนิ
ใจแล้วว่าจะขอเป็นผูน้�าพรรคแอล 
ดพีีและนายกรัฐมนตรไีปอกี 3 ปี 
ด้วยความตัง้ใจน้ีเขาจงึจะลงสมัคร
ชงิต�าแหน่งหวัหน้าพรรคแอลดพีี
ในวันท่ี 20 กนัยายน โดยจะให้
ความส�าคญักบัปัญหาด้านประชากร
อนัเกดิจากการทีญ่ีปุ่่นเข้าสูส่งัคม
คนชราอย่างรวดเร็ว ควบคูไ่ปกบั
ปัญหาท้าทายมากมายอนัเกดิจาก

สถานการณ์โลก 
นายอาเบะรบัต�าแหน่งนายก

รฐัมนตรเีมือ่เดอืนธนัวาคม 2555 
โดยชนะเลือกตั้งถล่มทลาย ซึ่ง

‘อาเบะ’ชงิหัวหน้าพรรคอกีสมยั 
เป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่หลัง
จากจ�าใจลาออกจากต�าแหน่งในปี 
2550 ทั้งที่เป็นได้ปีเดียวเพราะมี
ปัญหาเรื่องล�าไส้ หากเขาได้ด�ารง
ต�าแหน่งหัวหน้าพรรคแอลดีพีต่อ
ไปกจ็ะอยูใ่นต�าแหน่งไปจนถงึเดอืน
พฤศจิกายนปีหน้า หากรวมกับ
การเป็นนายกรฐัมนตรคีรัง้แรกจะ
เท่ากบันัง่ต�าแหน่งนีน้านกว่า 2,886 
วัน มากกว่านายพลทาโร คัตสึระ 
ทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนายกรฐัมนตร ี3 
ครั้งระหว่างปี 2444-2456 รวม 
2,883 วัน

เกาหลใีต้ชีร้ฐัมนตรต่ีางประเทศ
สหรฐัยกเลกิการเยอืนเกาหลเีหนอื
กะทันหันกระทบต่อแผนการ
เปิดส�านกังานประสานงาน 2 
เกาหลี ขณะท่ีมรีายงานข่าวว่า
ทางการเกาหลเีหนอืปล่อยนกั
ท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่แล้ว 

ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรัฐ ยกเลิกก�าหนดการเยอืน
เกาหลเีหนอืของนายไมค์ ปอมเป
โอ รฐัมนตรต่ีางประเทศ กะทนัหนั
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งทางการ
เกาหลีใต้ยอมรับเป็นครั้งแรกว่า 
ความพยายามปลดนิวเคลยีร์เกาหลี 
เหนือชะงักตั้งแต่พบกับนายคิม 
จอง-อนึ ผู้น�าเกาหลีเหนือ ครัง้แรก
เมื่อเดือนมิถุนายน โดยโฆษก
ท�าเนยีบประธานาธบิดีเกาหลใีต้
แถลงว่า การยกเลิกการเยือนดัง
กล่าวมผีลกระทบต่อแผนการเปิด
ส�านกังานประสานงาน 2 เกาหลี 
เพราะเกาหลใีต้หวงัให้เป็นส่วนหนึง่
ของก�าหนดการต่างๆที่ได้วางไว้ 
รวมถงึการประชุมสดุยอด 2 เกาหลี
ครัง้ใหม่หลงัการเยอืนเกาหลเีหนอื
ของรฐัมนตรต่ีางประเทศสหรฐั 

เกาหลใีต้ตัง้ส�านกังานประสาน
งาน 2 เกาหลีข้ามพรมแดนไปใน
ฝ่ังเกาหลีเหนอืตามนโยบายประธานา 

ธบิดมีนุ แจ-อนิ ทีต้่องการปรบัปรงุ
ความสมัพนัธ์ของ 2 ประเทศ และ
ก�าหนดเปิดอย่างเป็นทางการใน
เดือนสิงหาคมนี้ โฆษกท�าเนียบ
ประธานาธบิดเีกาหลใีต้เผยว่า ทัง้ 
2 ฝ่ายยงัไม่ได้ข้อตกลงเร่ืองก�าหนดการ
เปิดแม้เห็นชอบว่าจะเปิดโดยเร็ว 
และยังไม่ได้หารือกันอย่างเป็น
ทางการว่าจะด�าเนนิการอย่างไรเมือ่
เกดิการเปล่ียนแปลงเรือ่งรฐัมนตรี
ต่างประเทศสหรฐัยกเลกิการเยือน
เกาหลีเหนือ ด้านหนังสือพิมพ์
ทางการเกาหลีเหนือกล่าวหาสหรัฐ
ว่ากลบักลอกและวางอบุายให้ร้าย
เกาหลเีหนือ แต่ไม่ได้พดูถงึเรือ่ง
นายปอมเปโอยกเลกิการเยือน

มรีายงานข่าวจากส�านักข่าวเค
ซเีอน็เอว่า นายโทโมยูก ิซูกโิมโตะ 

นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น เข้าเกาหลเีหนอื
ในฐานะนกัท่องเทีย่วเมือ่ไม่นาน
มาน้ี และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้
ควบคุมตัวไว้สอบสวนเรื่องฝ่าฝืน
กฎหมายเกาหลเีหนอื ก่อนทีเ่กาหลี 
เหนือตัดสินใจยกโทษให้และขับ
ออกนอกประเทศแล้วเพือ่เหน็แก่
มนษุยธรรม ทีผ่่านมาเกาหลเีหนอื
มักจับกุมชาวต่างชาติข้อหาเป็น
สายลับแล้วใช้เป็นเครื่องต่อรอง
ทางการทูต เช่น ปล่อยตัวชาว
อเมริกนั 3 คนเม่ือเดอืนพฤษภาคม
ทีผ่่านมาเพือ่แสดงไมตรีก่อนการ
ประชมุสดุยอดผูน้�าเกาหลีเหนอืและ
สหรฐัทีส่งิคโปร์ในเดอืนถดัมา

ทัง้น้ี ความสมัพันธ์ของญีปุ่่น
กบัเกาหลเีหนอืยังคงตงึเครยีด โดย
ญี่ปุ่นไม่พอใจเรื่องเกาหลีเหนือ
ทดสอบขปีนาวุธผ่านน่านฟ้าญีปุ่น่
และลักพาตัวชาวญ่ีปุ่นเมื่อหลาย
ทศวรรษก่อน ขณะท่ีเกาหลเีหนอื
ยงัคงประณามญีปุ่น่เร่ืองปกครอง
คาบสมทุรเกาหลอีย่างโหดร้ายช่วง
ปี 2453-2488 อย่างไรกด็ ีนายก
รฐัมนตรชิีนโซ อาเบะ ของญีปุ่่น ได้
เสนอเรื่องประชุมสุดยอดกับผู้น�า
เกาหลเีหนอืเพือ่แก้ไขประเดน็ทีค้่าง
คาทัง้หมดและสร้างความสมัพนัธ์
ยคุใหม่

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) 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

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

โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ 
การสอบเข้ามหาวทิยาลัยได้และได้
เรียนในคณะทีใ่ฝ่ฝันยงัคงเป็นจดุ
หมายเส้นชยัของเดก็หลายๆคน แต่
การจะสอบเข้าได้น้ัน นอกจากต้อง
ตัง้ใจเรยีนแล้ว ยงัต้องอาศยักลเมด็
เคลด็ลบัและเทคนคิพเิศษในการ
ท่องจ�าบทเรยีนเพือ่น�าไปใช้ในการ
สอบด้วย

จะดแีค่ไหนถ้ามตีวิเตอร์ชัน้น�า
ระดบัประเทศมาสอนถึงทีโ่ดยไม่
ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ แถมได้เทคนิค
การจดจ�าข้อสอบแบบจดัเต็ม ซ่ึง
นาทนีีค้งไม่มนีกัเรยีนทีไ่หนน่าอจิฉา
ไปกว่าเดก็ทีจ่งัหวดัระยองอกีแล้ว 
เพราะสมาคมเพ่ือนชุมชนได้เล็ง
เหน็ถงึความส�าคญัในเรือ่งการศึกษา 
จัดให้มกีจิกรรม “โครงการเพือ่น
ชมุชนตวิเตอร์” เพือ่ให้นกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ในจงัหวดั
ระยองได้ร่วมกิจกรรมแนะแนว
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลยัโดยทีมผู้
สอนจากสถาบนักวดวชิาท่ีมชีือ่เสยีง 

นายวีระพล พวงพทิยาวฒุิ 
กรรมการบรหิารสมาคมเพือ่น
ชมุชน กล่าวว่า สมาคมเพือ่นชมุชน
ได้จดัโครงการเพือ่นชมุชนตวิเตอร์
ต่อเนือ่งมาเป็นปีท่ี 7 เปิดโอกาสให้
เยาวชนทีก่�าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ได้เข้าถงึแนว
ข้อสอบและได้ทบทวนความรู้กับ
ตวิเตอร์ชัน้น�าของประเทศในกลุม่
วชิาต่างๆนอกเหนอืจากการอ่าน

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ท�าให้ประหยดั
ค่าใช้จ่ายในการเรยีนพเิศษได้มาก 
และยงัได้เทคนคิต่างๆจากตวิเตอร์
ระดับประเทศไปใช้ในการเตรยีมตวั
สอบเข้าระดบัมหาวทิยาลยัอกีด้วย 

ส�าหรบันางสาวณัจฉรย์ี ล้อ
ตระกลูนกุจิ นกัเรียนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนปลวกแดง
พทิยาคม กล่าวถึงเทคนคิการอ่าน
หนงัสอืของตนว่า จะพยายามอ่าน
หนงัสอืโดยไม่ใช้ความจ�า จะใช้ความ
เข้าใจก่อน และอ่านทบทวนอกีครัง้
ตอนใกล้จะสอบ ยิง่มโีครงการเพือ่น
ชุมชนตวิเตอร์ยิง่ท�าให้เข้าใจเนือ้หา
ในบทเรียนได้ง่ายขึ้น ท�าให้เรา
ก�าหนดคอนเซป็ต์ได้ว่าควรอ่านแบบ
ไหนบ้าง เพราะจะช่วยบอกแนว
ข้อสอบให้เรา คดิว่าเป็นโครงการที่
ด ีเพราะเดก็บางคนไม่มีโอกาสได้
เรยีนพเิศษทีไ่หน ดใีจมากทีเ่ป็น
หนึง่ในเดก็ทีไ่ด้รบัโอกาสน้ี 

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ แถลงข่ำวกำรจัด
งำนมหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2561 น�ำ 20 ผลงำนวิจัยไฮไลท์จำก 9 คอนเซ็ปต์
มำจัดแสดงเป็นครั้งแรก โดยมี รศ.คณพล จุฑำมณี และ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมล
มำศ ร่วมงำน ที่โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

จันทิรำ ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวง
พำณิชย์ แถลงข่ำวกำรจัด “งำนแสดงสินค้ำอัญมณีและเคร่ืองประดับ ครั้งที่ 62 
หรือ The 62nd Bangkok Gems and Jewelry Fair 2018” ภำยใต้แนวคิด 
“Heritage & Craftsmanship” 

หนงัสอืเพยีงอย่างเดียว พร้อมการ
วิเคราะห์ข้อสอบกลุ่มวิชา GAT, 
PAT และ O-NET เพือ่เสรมิสร้าง
ความรูแ้ละเตรยีมความพร้อมก่อน
เข้าสูส่นามสอบเพือ่ศกึษาต่อระดบั
อดุมศึกษาในมหาวทิยาลยัของรฐั
ต่อไป โดยปีนีม้นีกัเรยีนช้ันมธัยม 
ศกึษาปีท่ี 6 ในจงัหวัดระยองเข้า
ร่วมโครงการกว่า 2,000 คน

นายรัชชานนท์ เหลี่ยม
สวุรรณ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่6 โรงเรียนระยองวทิยาคม
ปากน�า้ เล่าถึงเทคนคิการเตรยีม
ตวัสอบของตนว่า จะตัง้ใจเรยีนใน
ห้องเรยีนทกุครัง้ รวมถึงฝึกทบทวน
บทเรยีนบ่อยๆ ขอขอบคณุโครงการ
เพื่อนชุมชนติวเตอร์ที่ช่วยให้ได้
เทคนคิการจดจ�าแนวข้อสอบโดย
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