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วิกฤตค่าเงินตลาดใหม่
ดึงบาทแข็ง

ความเคลื่อนไหวเปล่ียนตัว
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มี
ความน่าสนใจในหลายมมุ โดย
เฉพาะแง่มมุของเหตผุลทีแ่ท้
จรงิ เม่ือดรูายช่ือผูท้้าชงิอย่าง 
นพ.วรงค์ เดชกิจวกิรม ท�าให้
เกิดค�าถามว่าคนน้ีมอีะไรด ีท้ัง
รปูร่างหน้าตา ภาพลกัษณ์ ความ
นยิมทางการเมอืง เป็นรองนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทุกด้าน 
การท�าศึกเลอืกตัง้โดยมี นพ.วรงค์
เป็นแม่ทพั กบัการมนีายอภสิทิธิ์

เป็นแม่ทพั พรรคประชาธิปัตย์
ภายใต้การน�าของใครจะได้
คะแนนจากประชาชนมากกว่า
กนั เป็นค�าตอบท่ีคาดเดาได้ไม่
ยาก แม้นายสเุทพ เทือกสบุรรณ 
จะยนืยนัหนกัแน่นว่าไม่มส่ีวน
ผลกัดนัให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ในพรรคประชาธปัิตย์ แต่เมือ่
เหน็รายชือ่ผูส้นับสนุนหลกัของ 
นพ.วรงค์กค็งไม่ท�าให้ข่าวลอื
ต่างๆลดน้อยลง
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หลงัภาพการเลอืกตัง้มคีวามชดัเจน
ขึน้ ท�าให้พรรคการเมอืงต่างๆมีการ
เคลือ่นไหวเตรยีมความพร้อมเพ่ือ
ลงสนามเลอืกตัง้

ในการท�างานของพรรคการเมอืง
มคีวามส�าคญัอยู ่3 อย่างคอื ผู้น�า
พรรค ทีจ่ะเป็นตวับ่งบอกแนวทาง
การเมอืงของพรรค พรรคจะมทิีศทาง
เป็นอย่างไรจะสะท้อนออกมาจาก
บคุลิกของคนเป็นผูน้�า รองลงมาคือ
นโยบาย และกรรมการบรหิารกบั
สมาชกิพรรค

หลังการเมอืงถกูเว้นวรรคมา
นานกว่า 4 ปี เมือ่ต้องหวนกลบัสู่
สนามเลอืกตัง้อกีคร้ัง ท�าให้หลาย
พรรคมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ ซึง่
มท้ัีงการเปลีย่นแปลงเลก็น้อยไป
จนถงึการเปลีย่นแปลงใหญ่

พรรคประชาธปัิตย์เป็นพรรค 
การเมอืงใหญ่ทีถ่งึคราวต้องเปล่ียน 
แปลง ทัง้ในทศิทางการเมอืงของ
พรรคและผูน้�าทีจ่ะมาเป็นผูก้�าหนด
เส้นทางเดนิของพรรคในอนาคต

ท�ำไมดันมวยรอง

การเคลือ่นไหวท่ีแสดงถงึความ
ต้องการเปล่ียนตัวหวัหน้าพรรคจาก
นายอภสิทิธิ ์เวชชาชีวะ เป็นบคุคล 
อืน่ถอืว่ามีความน่าสนใจในหลายมมุ

โดยเฉพาะแง่มุมที่ว่าเหตุผล
ทีแ่ท้จริงของความพยายามเปลีย่น 
แปลงครัง้นีค้อือะไรกนัแน่

เมือ่ดรูายชือ่ผูท้า้ชงิอยา่ง 
นพ.วรงค์ เดชกิจวกิรม อดีต 
ส.ส.พิษณุโลก ก็ท�าให้เกดิค�าถาม
ว่าคนนีม้อีะไรดกีว่านายอภสิทิธิ์

ทัง้รปูร่างหน้าตา ภาพลกัษณ์ 
ความนยิมทางการเมอืง แม้ นพ.วรงค์

จะมคีวามโดดเด่นจากการเคลือ่นไหว
ตรวจสอบโครงการรับจ�าน�าข้าว แต่
กถ็อืว่ายงัเป็นรองนายอภสิทิธิใ์น
ทกุมติค่ิอนข้างชัดเจน

การท�าศกึใหญ่อย่างการเลอืก
ตัง้โดยม ีนพ.วรงค์เป็นแม่ทพั กบั
การมนีายอภสิทิธิเ์ป็นแม่ทัพ พรรค
ประชาธปัิตย์ภายใต้การน�าของแม่ทพั
คนใดจะได้คะแนนจากประชาชน
มากกว่ากนั เชือ่ว่าเป็นค�าตอบทีค่าด
เดาได้ไม่ยาก

ท�าให้น่าสนใจว่าเมือ่ นพ.วรงค์
เป็นรองนายอภสิทิธิท์กุด้าน ท�าไม

จงึมสีมาชกิพรรคบางส่วนเคลือ่นไหว
เพือ่ผลักดนัให้ นพ.วรงค์ขึน้เป็นผู้
ท้าชิงเก้าอีผู้น้�าพรรคคนใหม่

แม้นายสุเทพ เทอืกสบุรรณ
แกนน�าพรรครวมพลงัประชาชาติ
ไทย และอดตีแกนน�ามอ็บ กปปส. 
จะปฏเิสธกระแสข่าวทีว่่าเป็นผูอ้ยู่
เบือ้งหลงัการโค่นล้มนายอภสิทิธิใ์น
ครัง้นี ้ แต่เชือ่ว่าคงไม่ท�าให้กระแส
ข่าวทีว่่าจางลง เมือ่มองไปเหน็นาย
ถาวร เสนเนยีม ซึง่เป็นคนในกลุม่
ก้อนเดยีวกบันายสเุทพเป็นแบก็อพั
ส�าคญัให้ นพ.วรงค์

ขณะเดยีวกนักม็กีารเคลือ่นไหว
ของอกีกลุม่ในพรรคประชาธปัิตย์ที่
พยายามเสนอนายอลงกรณ์ พล
บตุร อดตีรองหวัหน้าพรรค มาเป็น
โซ่ข้อกลางเช่ือม 2 กลุ่มทีเ่ปิดศกึชิง
เก้าอ้ีหวัหน้าพรรคเข้าด้วยกนั เพือ่
รักษาสปิริตในพรรคไว้ไม่ให้เกิด
ความแตกแยกก่อนลงท�าศกึเลอืก
ตัง้ใหญ่ เนือ่งจากเกรงว่าจะส่งผล 
กระทบต่อจ�านวน ส.ส. ของพรรค

ทีส่�ำคญัทัง้แนวคดิ ภำพลักษณ์
ของนำยอลงกรณ์ แม้จะด้อยกว่ำ
นำยอภสิทิธิ ์ แต่กด้็อยกว่ำกนัไม่
มำกเม่ือเทียบระหว่ำงนำยอภสิทิธิ์
กบั นพ.วรงค์

แม้จะพยายามอธบิายว่าการ
ชงิต�าแหน่งหวัหน้าพรรคเป็นไป
ตามระบอบประชาธิปไตย และ
เป็นไปตามแนวทางของพรรคที่
เปิดกว้างให้สมาชกิมีส่วนเลอืก
ผูน้�า แต่ต้องยอมรบัความจรงิว่า
ไม่ว่าศกึชงิหวัหน้าพรรคจะจบ
อย่างไรล้วนมผีลกระทบต่อพรรค
ประชาธปัิตย์ทัง้แง่บวกและแง่
ลบ และมผีลกระทบทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว

เสนอนายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นโซ่ข้อกลาง

เพื่อรักษาสปิริตในพรรคไว้

ไม่ให้แตกแยกก่อนลงทำาศึกเลือกตั้ง
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In Brief : ย่อความ

อบายมุขกับความเสื่อม

ทรรศนะ

อย่าให้อบายมขุดงึให้ตกต�า่ ยิง่
เป็นดารามีชือ่เสยีงย่ิงต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดี เป็นไอดอลที่ดี 
ท�าความด ีท�าความชอบ รกัษา
ความดเีหมือนเกลอืรกัษาความ
เค็ม 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

บ้านเมอืงสงบเงยีบ
เม่ือวนัที ่12 กนัยายน องค์การสหประชาชาติ 
(ยูเอน็) เผยแพร่รายงานการประชมุคณะ
มนตรสีทิธมินษุยชน และประกาศ 38 
ประเทศท่ีมพีฤตกิรรมน่าละอายด้วยการ
ตอบโต้หรอืข่มขูบ่คุคลทีท่�างานด้านสทิธิ
มนษุยชน ทัง้การสงัหาร ทรมาน และ
จบักมุตวัตามอ�าเภอใจ ซึง่ไทยกเ็ป็นหนึง่
ใน 38 ประเทศ 

38 ประเทศม ี29 ประเทศทีถู่กขึน้
บญัชจีำกกรณใีหม่ๆทีพ่บได้แก่ ไทย 
บำห์เรน แคเมอรูน จนี โคลอมเบยี ควิบำ 
คองโก จบิตู ีอยีปิต์ กวัเตมำลำ กำยอำ
นำ ฮอนดรัูส ฮงักำรี อนิเดยี อสิรำเอล 
คร์ีกีซสถำน มลัดฟีส์ มำลี โมรอ็กโก เมยีน 
มำ ฟิลปิปินส์ รสัเซยี รวันดำ ซำอุดอีำระเบยี 
เซำท์ซดูำน ตรนิแิดดและโตเบโก ตรุกี 
เติร์กเมนิสถำน และเวเนซเุอลำ

หนึง่ในประเด็นทีย่เูอน็กล่าวถึงไทย
คอืกรณี “ชยัภมู ิป่าแส” นกัเคลือ่นไหว
ชาวลาหู่วัย 17 ปี ท่ีถกูทหารยงิเสยีชวีติ 
และคลปิบนัทกึช่วงเกดิเหตทุีท่หารเคย
อ้างว่า “ชัยภมู”ิ พยายามต่อสูก้ลบัหาย
ไปโดยไม่ทราบสาเหตุ

นอกจากนีย้งัมกีรณี “ศริกิาญจน์ 
เจรญิศริ”ิ ทนายความสทิธมินษุยชน 
“14 นกัศกึษาขบวนการประชาธปิไตย
ใหม่” ถูกต้ังข้อหาทัง้ให้การเทจ็ ปลกุ
ป่ันตามมาตรา 116 และฝ่าฝืนข้อ 12 ค�า
ส่ัง คสช. ที ่3/2558 ห้ามชมุนมุทางการ
เมอืงเกนิ 5 คน

สถติเิท่ำทีม่กีำรเปิดเผยช่วง 4 ปีภำย
ใต้อ�ำนำจรฏัฐำธปัิตย์ ปรำกฏว่ำมคีนทีถู่ก
ประกำศเรียกตวั 571 คน จับกมุ 288 คน 
เป็นคนท่ีเก่ียวโยงคนเสือ้แดงและพรรคเพือ่
ไทย 402 คน พรรคประชำธปัิตย์และ 
กปปส. 51 คน นักวิชำกำร นกัเขยีน นกั
กจิกรรม 142 คน และผูท้ีถ่กูจบักมุจำกกำร
ชุมนุมโดยสงบ 107 คน โดยในจ�ำนวนนี้ 
64 คนถูกด�ำเนนิคดีในศำลทหำร 22 คนใน
ศำลพลเรือน และ 15 คนถูกข้อหำร้ำยแรง
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 112 

บ้านเมอืงจงึเงยีบสงบ แต่ไม่ได้
สงบเพราะความสามคัคปีรองดอง!!

พดูถงึวงการดารา นกัร้อง นกัแสดงต่างๆ 
ทกุยคุทกุสมยัมดีาราทีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดงั 
แต่ละเลยเร่ืองศลีธรรม ขีเ้หล้าเมายา ตดิ
ยาเสพตดิ จนเสยีชือ่เสยีง เสยีงาน ชวีติ
ตกต�า่ อย่างสมยัก่อนนกัร้องดงั “ค�ารณ 
สมับญุณานนท์” กต็ดิกญัชา หมดเน้ือ
หมดตวั ตอนตายไม่มีเงินซ้ือกระทัง่โลงศพ 

ดาราหลายคนที่มีสภาพจมอยู่กับ
อบายมุขต่างๆ เหมอืน “โอ” วรุฒ วร
ธรรม ทีเ่พ่ิงเสยีชวีติ เพราะตดิสรุา เป็น
โรคพษิสรุาเรือ้รงั ท้ังท่ีเคยมชีือ่เสียงโด่ง
ดงั มรีายได้ แต่เมือ่ตดิสรุาก็ท�าให้เสยีงาน
และเสยีรายได้ ศลีธรรมตกต�า่ คนกไ็ม่จ้าง
งาน จงึมีความเครียด ร่างกายก็เจบ็ป่วย
จนทรดุหนกั

เพราะฉะนั้นคนเราต้องตระหนักรู้ 
ตระหนกัคดิว่าอะไรควรอะไรไม่ควร จะ
มชีือ่เสยีงโด่งดังอย่างไรหากไม่มสีต ิไม่มี
ปัญญาท่ีจะท�าให้ตัวเองมัน่คงก้าวหน้า ย่ิง
ไม่มศีลีธรรมกย็ิง่เสือ่มและส่งผลร้ายต่อ
ตวัเอง จงึมข่ีาวคนรวย คนมชีือ่เสยีง ฆ่า

ตวัตายเพราะทกุข์และไม่รูท้างทีจ่ะดบัทกุข์
อย่างไร  

ดงัแล้วดบั ไม่ใช่ดงัแล้วเด่นด ี แต่ดงั
แล้วล้มเซซวน อยู่อย่ำงยำกไร้ เป็นทกุข์ 
หำกคนเรำมสีตกิจ็ะระมดัระวงัไม่ให้ตัวเอง
ตกต�ำ่ แม้จะยำกจนกมี็ควำมสขุ เพรำะ
รูจั้กควำมพอดขีองชวีติ มดืมำแล้วมำสว่ำง 
ไม่ใช่สว่ำงแล้วมำมดื ตดิเหล้ำ ติดยำ ติด
กำรพนนั ตดิอบำยมุขสำรพดั 

การเดินทางผดิของชีวติ ไม่ว่าจะเป็น
เพราะอบายมขุหรอืศลีธรรมตกต�า่ กเ็หมอืน
สมองทีไ่ม่ตดิเครือ่งกรอง ไม่รูอ้ะไรควรกนิ
อะไรไม่ควรกนิ ไม่รูจ้กัรักษาชีวิตตวัเอง
อย่างไร เสยีทรพัย์ เสยีสขุภาพ และเสีย
ภาพลกัษณ์ของตวัเอง เป็นดารา เป็นศลิปิน
ทีโ่ด่งดงั กลบัต้องมาพงัเพราะอบายมุข 

พระพุทธเจ้ำจงึตรัสว่ำ อบำยมขุเป็น
ปำกทำงของควำมเสือ่ม เสือ่มท้ังสุขภำพ 
เสือ่มทัง้ทรพัย์ เสือ่มทัง้หน้ำทีก่ำรงำน ยิง่
เป็นพระไปดืม่เหล้ำ ตดิยำ ยิง่เส่ือมหนัก 

ดงันัน้ กข็อให้ทกุคนทีย่งัมชีวีติ 
ไม่ว่าจะร�า่รวยหรอืโด่งดงัอย่างไร ต้อง
ยดึมัน่ในความด ีในศลีธรรม อย่าให้
อบายมขุดงึให้ตกต�า่ เสยีคน เสียช่ือ
เสยีง เสยีการงาน ย่ิงเป็นดารามช่ืีอ
เสียงยิง่ต้องเป็นตวัอย่างทีด่ ี เป็นไอ
ดอลที่ดี ท�าความดี ท�าความชอบ 
รกัษาความดเีหมอืนเกลอืรกัษาความ
เคม็ ส่วนคนทีต่ดิอบายมขุเมือ่รูต้วั
ไหวทนักร็บีถอนตวัเถอะ

เจรญิพร 
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เศรษฐกิจ

8ทักษะสู่สตำร์ตอัพระดับยูนิคอร์น

วิกฤตค่าเงินตลาดเกิดใหม่ดึงบาทแข็ง 

TCDC ชวนเยาวชนสร้างฝันท�าธรุกิจเอส
เอม็อแีละสตาร์ตอพัเข้าร่วมโครงการชมรม
นกัออกแบบรุน่เยาว์ เพือ่เตรียมความพร้อม 
3 ด้าน 8 ทักษะ 

 
นายกิตตริตัน์ ปิตพิานิช ปฏิบัติหน้าทีผู้่

อ�านวยการส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) กล่าวว่า เยาวชนทีต้่องการ
ก้าวขึน้มาเป็นผู้ประกอบการเอสเอม็อแีละสตาร์ต 
อพัทีป่ระสบความส�าเรจ็ควรเตรยีมความพร้อม
ด้านการคดิเชงิออกแบบ (Design Thinking) 
ความคดิสร้างสรรค์ (Creative) และความเป็น
ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) เป็นพเิศษ 
โดยความพร้อมท้ัง 3 ด้านจะต้องม ี8 ทกัษะคือ

1.การใช้ความคดิสร้างสรรค์ (Creativity) ไม่
ได้หมายถงึการรเิริม่ไอเดยีใหม่ๆเท่านัน้ แต่รวม
ถงึการเลือกใช้ความรูแ้ละประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง
ในการค้นหาวธิกีารแก้ไขปัญหาทีห่ลากหลาย 
สร้างความโดดเด่นในสนามธรุกจิอนัดเุดอืด

นายจมิม่ี ซ ู หวัหน้าฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ของ 
บลจ.ฟลูเลอร์ตัน มาร์เกต็ส์ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
(ประเทศนวิซแีลนด์) วิเคราะห์ค่าเงนิตลาดเกิด
ใหม่ร่วงทัว่โลกกว่า 13% ช่วง 2 สัปดาห์แรก
เดือนสิงหาคม เนือ่งจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ปรบัสูงขึน้ และเงนิทนุไหลเข้าสูต่ลาดพฒันา
แล้ว วิกฤตค่าเงนิตลาดเกดิใหม่รอบนีเ้ริม่จาก
ค่าเงนิลรีาของตรุกีร่วงเม่ือเดอืนสิงหาคม ซึง่
ตลาดเกดิใหม่อืน่ๆกพ็บปัญหาเดยีวกนั โดย
เฉพาะอนิโดนเีซยีและอนิเดยี คาดว่าจะยงัแกว่ง
จนถงึปลายเดือนกนัยายน ท้ังต้องจบัตาสงคราม
การค้าสหรัฐกับจีนที่จะส่งผลให้ค่าเงินหยวน
อ่อนค่าลง หากค่าเงนิหยวนต่อดอลลาร์สหรฐั
ร่วงลงถึงระดบั 7 หยวนต่อดอลลาร์จะสร้างแรง
กดดันอย่างมากกับค่าเงินของตลาดเกิดใหม่ 
และกระทบไปถงึตลาดหุน้

ส่วนค่าเงนิบาทไม่น่าเป็นห่วง เนือ่งจากงบ
เกนิดลุบญัชเีดนิสะพดัและทนุส�ารองเงนิตรา
ระหว่างประเทศเป็นอนัดบัท่ี 13 ท�าให้กระแส
เงนิทนุไหลเข้าสูส่นิทรพัย์ของไทยจนเงนิบาท
แขง็ค่าขึน้ ทัง้ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลระยะ
เวลา 10 ปีของไทยอยู่ที ่2.76% เกอืบเท่าของ
สหรัฐ 2.87% ค่าเงินบาทจงึยังมเีสถยีรภาพ
จนถงึสิน้ปี 

2.การท�างานร่วมกับผูอ้ืน่ (Co-Creation) 
เพราะการประกอบธรุกจิไม่สามารถท�าได้ด้วย
ตัวคนเดียว การรับฟังและยอมรับความเหน็ที่
แตกต่างของผูอ้ืน่เพือ่น�ามาประยกุต์และต่อยอด
ในการพฒันาชิน้งานและแก้ไขปัญหาของทมีจงึ
เป็นส่ิงส�าคญั

3.ลงมือท�าและความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) ไอเดยีทีส่ดใหม่และแตก
ต่างเป็นจดุเริม่ต้นทีด่ขีองการท�าธรุกจิ แต่จ�าเป็น
ต้องอยูบ่นพืน้ฐานความเข้าใจกลไกของธรุกจิ 
สามารถวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาธรุกจิของ

ตนเองได้อย่างถกูต้อง 
4.การสือ่สาร (Communication) น�าเสนอ

งานทัง้กบัลกูค้าและพาร์ตเนอร์ ตลอดจนเพือ่น
ร่วมงานและลกูน้องได้อย่างถกูต้องและชดัเจน 
เพือ่สร้างความน่าเชือ่ถอื

5.คดิและมองแบบองค์รวม (Holistic) ผู้
ประกอบการท่ีดีไม่ควรโฟกัสเพียงธุรกิจของ
ตนเองโดยไม่สนใจสภาะแวดล้อมรอบข้าง 

6.เข้าใจปัญหา (Understanding) สามารถ
ค้นหาสาเหต ุ ข้อจ�ากดั และเง่ือนไขของปัญหา
ได้ ตลอดจนสร้างภูมคิุม้กนัไม่ให้ปัญหาเดมิเกดิ
ขึน้อกี

7.รูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีและวสัด ุ (Material 
and Technology Literacy) เป็นการสร้างโอกาส
และความแตกต่างหากมคีวามเข้าใจระบบสัง่การ
และใช้งานเครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างถูก
ต้อง 

8.การจัดการความเปล่ียนแปลงและความ
ล้มเหลว (Change and Failure Management) 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 
และเริม่ต้นใหม่เพือ่แก้ปัญหาทีต่รงจดุ

ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ขอ
เชญิชวนเยาวชนทีม่คีวามฝันอยากเป็นผูป้ระกอบ
การทีป่ระสบความส�าเรจ็รวมกลุม่สร้างฝันให้ตวั
เอง โดยสมคัรได้ทีช่มรมนักออกแบบรุน่เยาว์ 
www.youngdesignerclub.com 

บรษิทั ศุภำลยั จ�ำกดั (มหำชน) โดยนำยไตรเตชะ 
ตั้งมติธรรม กรรมกำรผู้จัดกำร แถลงข่ำวเปิดตัว
โครงกำรคอนโดฯใหม่ล่ำสดุ “ศุภำลยั เวอเรนด้ำ 
รำมค�ำแหง” Active Condominium แห่งแรกบน
ถนนรำมค�ำแหง-หัวหมำก ติด MRT สำยสีส้ม 
สถำนีรำชมังคลำฯ มูลค่ำโครงกำร 6,000 ล้ำน
บำท ชแูนวคดิ “ไปให้สดุ...ทุกกำรใช้ชวีติ” พร้อม
เพิ่มควำมสะดวกให้ลูกค้ำจองผ่ำนระบบ Online 
Booking ครัง้แรกที ่https:booking.supalai.com 
ในวันที่ 18 กันยำยนนี้ เที่ยงวัน-เที่ยงคืน วัน
เดียวเท่ำนั้น และก�ำหนดเปิด Pre-Sale อย่ำง
เป็นทำงกำรในวนัท่ี 28-30 กนัยำยน 2561 รำคำ
เร่ิม 1.89 ล้ำนบำท ณ ส�ำนกังำนขำยโครงกำรศภุำลยั  
เวอเรนด้ำ รำมค�ำแหง

Online Booking 
จองสะดวก รวดเรว็ 
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เตรยีมรับมือ“มังคดุ”
ทางการฟิลิปปินส์เตรียมแผน
รบัมอืซเูปอร์ไต้ฝุน่มงัคดุ ซึง่มี
ความเรว็ลมสูงสุดใกล้ศนูย์กลาง 
255 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง ท�าให้
มีฝนตกหนกั ประชาชนหลาย
พนัคนอพยพออกจากบ้านเรือน
บรเิวณชายฝ่ังทางภาคเหนือของ
ฟิลปิปินส์ก่อนพายขุึน้ฝ่ัง คาด
ว่าจะเป็นพายกุ�าลงัแรงมากและ
เสี่ยงท�าให้เกิดภัยพิบัติรุนแรง
ในปีนี ้ภาคธุรกิจและผูอ้ยูอ่าศยั
บนเกาะลซูอนซึง่มีประชากรนบั
ล้านคนเร่งตรวจสอบประตู 
หน้าต่าง และหลงัคาให้แขง็แรง
มากขึน้เพือ่รับลมพายุ   

หวัน่ปัญหาโลก
บรรดาผูน้�าทีเ่ข้าร่วมการประชมุ
สภาเศรษฐกจิโลกทีก่รงุฮานอย 
ประเทศเวยีดนาม แสดงความ
กงัวลต่อสถานการณ์โลก โดย
นายกรฐัมนตรีศรีลังกาวติกเกีย่ว
กบัปัญหาการกดีกนัทางการค้า 
ขณะทีร่ฐัมนตรต่ีางประเทศญีปุ่น่
กงัวลเรือ่งปัญหาโลกร้อนและภยั
ธรรมชาตทิีญ่ีปุ่่นก�าลงัเผชิญ ส่วน
นางออง ซาน ซจู ีทีป่รกึษาแห่ง
รัฐเมยีนมา ย�า้ถงึความส�าคัญ
ในการเพิม่ความร่วมมอืระหว่าง
ชาตสิมาชกิอาเซยีนกบัประเทศ
ต่างๆในภูมิภาคเอเชยีตะวันออก

ห่วงฟลอเรนซ์หนัก  
ส�านกังานบริหารจดัการสถาน 
การณ์ฉกุเฉนิกลางสหรฐัเผยว่า 
เฮอร์รเิคนฟลอเรนซ์ทีก่�าลงัเคลือ่น
ตวัเข้าใกล้ชายฝ่ังด้านตะวนัออก
ของสหรฐัอาจท�าให้มีผู้เสยีชวีติ
จ�านวนมาก ล่าสุดทางการสหรฐั
ได้สัง่ให้ผูค้นเกอืบ 1.7 ล้านคน 
อพยพออกจากแนวชายฝ่ังในรฐั
นอร์ทแคโรไลนา เซาท์แคโรไลนา 
และเวอร์จเินยีแล้ว ขณะทีร่ฐันอร์ท
แคโลไรนาเริม่เกิดกระแสลมแรง 
ฝนตกหนัก และน�า้ท่วม รวมทัง้
กระแสไฟฟ้าดบัในบางพ้ืนที่

ข่าวย่อย
สองโสมเปิดส�ำนักงำนร่วม 

เจ้าหน้าทีท่ตูของจนีกล่าวว่า ระบบ
การค้าโลกในปัจจุบนัยงัไม่สมบรูณ์
แบบ และจีนสนับสนุนการปฏิรูป 
ซึ่งรวมถึงองค์การการค้าโลก เพื่อ
ให้มคีวามเป็นธรรมและมีประสทิธิ 
ภาพมากขึน้ ต้องยอมรบัว่าขณะนี้
จีนก�าลังเผชิญปัญหาการค้ากับ
สหรฐั โดยประกาศยดึม่ันในระบบ
การค้าแบบพหภุาคแีละการค้าเสรี
กบัองค์การการค้าโลกมาโดยตลอด 

อย่างไรก็ตาม นายหวัง อี้ 
มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่าง
ประเทศจนี กล่าวกบัผูส้ือ่ข่าวภาย

หลังพบหารือกับนายฌอง-อีฟส์ 
เลอดริยง รัฐมนตรีต่างประเทศ
ฝรั่งเศส ว่า การปฏิรูปบางอย่าง
จะเป็นผลด ีในขณะท่ีมีข้อสงสัยต่อ
ระบบการค้าระหว่างประเทศใน
ปัจจุบัน แต่จีนสนับสนุนการค้า

จีนหนุนปฏิรูประบบการค้าโลก 
เสรีมาโดยตลอด และเชื่อมั่นว่า
ระบบการค้าแบบพหภุาคีท่ีมอีงค์การ
การค้าโลกเป็นองค์กรหลกัควรจะ
ท�าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

นายหวังกล่าวต่อว่า จีน
สนับสนุนการปฏิรูปท่ีจ�าเป็นและ
ระบบการค้าที่สมบูรณ์แบบ เพื่อ
สนบัสนนุความเป็นธรรม ความมี
ประสิทธิภาพ และยึดหลักเหตุผล
กันมากขึ้น ขณะที่กระทรวงต่าง
ประเทศจีนชี้แจงว่า รัฐบาลจีนได้
รับค�าเชญิจากสหรัฐเพือ่หารอืการ
ค้ากัน และจีนยินดีร่วมการเจรจา 

เกาหลีเหนือและเกาหลใีต้เปิด
ส�านกังานประสานงานทีเ่มอืง
แคซองในฝ่ังเกาหลเีหนือ เพือ่
กระชับความสัมพันธ์ก่อนที่
ประธานาธบิดเีกาหลใีต้จะเยอืน
กรงุเปียงยางเพือ่ประชมุสุดยอด
ครัง้ที ่3 กบัผูน้�าเกาหลเีหนอื 

นายโช มยอง-กยอน รฐัมนตรี
กระทรวงรวมชาตเิกาหลีใต้ กล่าว
ในพธิเีปิดส�านกังานประสานงานที่
เมอืงแคซองในฝ่ังเกาหลเีหนอืว่า 
เป็นการเปิดหน้าประวตัศิาสตร์บท
ใหม่ ส�านกังานแห่งนีเ้ป็นอกีหนึง่
สญัลกัษณ์สนัตภิาพทีเ่กาหลเีหนอื
และเกาหลใีต้ร่วมกนัสร้างขึน้ ขณะ
ทีน่ายร ีซอน-กวอน หวัหน้าคณะ
ผู้แทนเกาหลเีหนอื กล่าวว่า เป็น
ผลทีง่อกงามด้วยการดแูลเอาใจใส่
ของชาวเกาหลเีหนอืและเกาหลใีต้ 
ในพธิเีปิดมีคณะนกัธรุกจิเกาหลีใต้
ทีเ่คยมธีรุกิจในนคิมอตุสาหกรรม
แคซองทีถ่กูปิดไปในปี 2559 มา
ร่วมงานด้วย อย่างไรก็ด ีกระทรวง
รวมชาตเิกาหลีใต้ยืนยันว่า ทางการ
ยังไม่คิดเปิดนิคมอีกครั้ง เพราะ
มาตรการคว�า่บาตรยงัมผีลอยู่ 

ส�านกังานแห่งนีต้ัง้อยูใ่นเมอืง
แคซอง เดมิเป็นส่วนหนึง่ของเกาหลใีต้

หลังจากรัสเซียและสหรัฐแบ่ง
คาบสมทุรเกาหลอีอกเป็นเหนอื-ใต้
ในช่วงใกล้สิน้สดุสงครามโลกครัง้
ทีส่อง แต่กลบัไปเป็นของเกาหลเีหนือ
เมื่อสงครามเกาหลีสิ้นสุดลงในปี 
2496 อาคาร 4 ชัน้ ประกอบด้วย
ส�านกังานเกาหลเีหนอืและเกาหลใีต้
ที่แยกกัน และห้องประชุมร่วม 
กระทรวงรวมชาตเิกาหลใีต้เปิดเผย
ว่า ส�านักงานแห่งนีจ้ะเป็นช่องทาง
สือ่สารและหารอืตลอด 24 ช่ัวโมง 
เพือ่เดนิหน้าความสมัพันธ์ 2 เกาหลี 
ปรบัปรงุความสัมพันธ์เกาหลเีหนอื
กบัสหรฐั และคลายความตงึเครียด
ทางทหาร มเีจ้าหน้าทีแ่ต่ละฝ่าย
ประจ�าอยู ่20 คน และมีเจ้าหน้าที่

ระดบัรฐัมนตรช่ีวยเป็นหวัหน้า
มรีายงานข่าวว่า นายสตเีฟน 

มนชูนิ รฐัมนตรคีลงัสหรฐั แถลง
ว่า สหรฐัจะลงโทษบรษิทัยานเบยีน
ซลิเวอร์สตาร์เนต็เวร์ิคเทคโนโลยทีี่
ตัง้อยูใ่นจนี นายจง ซงฮวา ประธาน
กรรมการบริหาร (ซีอีโอ) ชาว
เกาหลเีหนอื และบรษิทัโวลาซสิของ
รสัเซยี เพือ่สกดัไม่ให้คนงานไอที
ต่างชาตทิีป่กปิดตัวตนและซ่อนตัว
อยูห่ลงับรษิทับงัหน้าหรอืพลเรอืน
ประเทศทีส่ามส่งเงนิทนุผดิกฎหมาย
ให้แก่เกาหลเีหนอื พร้อมกับเตอืน
บรษิทัท่ัวโลกให้ระมดัระวังเรือ่งจ้าง
ชาวเกาหลเีหนอืท�างานในโครงการ
เทคโนโลยโีดยไม่รูต้วั 

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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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

รับสมัครงาน
บริษัท โบเซนด โคลธธิง จํากัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1.  หัวหน้าฝา่ยขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ 7 ปขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. หัวหน้าฝา่ยขายอินเทอร์เน็ต
 • มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี • เพศหญิง 
 • มีความรูและประสบการณดานบัญชี

4. หัวหน้าคลังสินค้า 1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันและมีความรับผิดชอบ
   • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป 

5. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต



สังคม

ให้อำชีพ-มอบโอกำส‘ทหำรปลดพิกำร’
ปฏเิสธไม่ได้ว่าประเทศไทยก�าลัง
ก้าวสูย่คุทีข่บัเคล่ือนด้วยนวตักรรม
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
น�าพาชวีติไปสู่คณุภาพชวิีตทีด่ยีิง่
ขึน้ แต่ท่ามกลางความก้าวหน้าของ
เทคโนโลย ี อกีด้านของสังคมไทย
ยงัมีบคุคลบางกลุม่ขาดโอกาสใน
ด้านต่างๆ และห่างไกลการมีชวีติ
ทีส่มบูรณ์แบบ นัน่คอื ผูพ้กิาร

โครงการจ้างงานคนพิการเพ่ือ
ท�างานในชมุชนหรือองค์กรสาธารณ 
ประโยชน์ เป็นหนึ่งในแนวทาง
ปฏิบัติงานของกองทัพบกในการ
ช่วยเหลือก�าลังพลท่ีปลดพิการ
ทุพพลภาพและครอบครัว โดย
ด�าเนนิการภายใต้ความร่วมมอืของ
สมาคมแม่บ้านทหารบก กรมการ
จดัหางาน กระทรวงแรงงาน มูลนธิิ
นวตักรรมทางสงัคม รวมถงึประสาน
งานกบัองค์กรเอกชนทีม่นีโยบาย
สอดรับและสนบัสนนุโครงการให้
เดินหน้าต่อไป

หน่ึงในองค์กรภาคเอกชนที่
ร่วมขบัเคลือ่นโครงการจ้างงานคน
พกิารฯคอื บริษทั ไทยประกนัชวีติ 
จ�ากดั (มหาชน) ซึง่ด�าเนนิธรุกจิ
ภายใต้พนัธกิจการเป็นองค์กรทีด่ี
ของสงัคม โดยในปี 2561 ได้สนบัสนนุ
โครงการจ้างงานคนพิการฯรวมท้ัง
สิน้ 54 โครงการ ปัจจุบนัมบีตุร
หลานก�าลังพลน�าเงินสนบัสนนุไป
เป็นทนุต้ังต้นในการประกอบอาชีพ 

การพฒันาสงัคมเพือ่ยกระดบัคณุภาพ
ชวีติอย่างยัง่ยนื ขณะเดยีวกันบริษัท
ด�าเนนิธรุกจิในลกัษณะ People 
Business โดยให้ความส�าคญักบั
คณุค่าของชวีติและคณุค่าของมนษุย์
ทกุคน ไม่ว่าจะเป็นลกูค้า พนกังาน 
หรอืคนในสงัคม รวมถงึปลกูฝังให้
บคุลากรมคีวามเข้าใจ จรงิใจ และ
ไม่ทิ้งกัน ทั้งต่อลูกค้าและคนใน
สงัคม พร้อมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ในด้านต่างๆอย่างเต็มที่ บริษัท
ตระหนกัดว่ีาทหารเป็นบคุคลท่ีเสยี
สละเพ่ือชาต ิแม้ปลดพิการออกจาก
ราชการไปก็ยงัมคีวามสามารถใน
การประกอบอาชีพอ่ืนได้ ซึง่โครงการ
จ้างงานคนพิการเพื่อท�างานใน
ชมุชนหรอืองค์กรสาธารณประโยชน์
นับเป็นการสร้างโอกาสให้ทหาร
ปลดพกิารและครอบครัวสามารถ
ด�ารงชีวติได้อย่างยัง่ยนื

ทีผ่่านมาบรษัิทไม่เพยีงส่งเสรมิ
อาชพีให้แก่ทหารปลดพกิาร แต่ยงั
ได้มอบความคุ้มครองก�าลังพล
ของกองทพัมาอย่างต่อเนือ่งกว่า 30 
ปี ซึง่การรบัประกนัชีวติทหารถอื
เป็นส่วนหนึง่ของการสร้างความรบั
ผดิชอบต่อสงัคมทีอ่ยูใ่นกระบวนการ
ด�าเนนิธรุกจิ หรอื CSR in Process 
ของบรษิทั อกีทัง้ยงัสนับสนนุกจิกรรม 
ตลอดจนภารกจิของทหารในการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบัตต่ิางๆมา
ตลอดอกีด้วย

สรุเดช เธยีไพรตัน์ กรรมกำรมลูนธิอิำยโินะโมะโต๊ะ ส่งมอบอำคำรโรงอำหำรอำยโินะ
โมะโต๊ะ หลงัที ่90 โดยมสีรุศกัด์ิ อินศรไีกร ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักอ�ำนวยกำร รกัษำกำร
ในต�ำแหน่งทีป่รกึษำด้ำนนโยบำยและแผน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้
พืน้ฐำน เป็นตวัแทนรบัมอบ ท่ีโรงเรยีนบ้ำนไม้ฝำด จ.นรำธิวำส

ประสงค์ กิตตริตันววิฒัน์ กรรมกำรผูจั้ดกำร บรษัิท เจรญิชยัหม้อแปลงไฟฟ้ำ จ�ำกดั 
ผูผ้ลติและจ�ำหน่ำยหม้อแปลงไฟฟ้ำแบรนด์ “เจรญิชยั” จดัแสดงนวตักรรม LAHMEYER 
Unit Substation (ลำเมเยอร์ ยนูติ ซบัสเตช่ัน) ภำยในงำน “TEMCA FORUM 
EXHIBITION 2018 PATTAYA” 

สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัว 
อาท ิโครงการร้านถ่ายเอกสาร โดย
เดก็ชายพสษิฐ์ พิบลูย์ โครงการผลติ
ธูปหอม โดยนายมนตรี ไล้เลิศ 
โครงการร้านเสริมสวย โดยเดก็หญงิ
มฐุติา ขนัจนัทร์ เป็นต้น

นางสาวภาสนีิ ปรชีาธนา

พล ผูอ้�านวยการฝ่าย กลุม่องค์กร
สมัพันธ์ บรษัิท ไทยประกนัชวีติ 
จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า พนัธ
กจิหนึง่ในการด�าเนนิธรุกจิของไทย
ประกนัชวีติคอื มุง่มัน่เป็นบรษิทั
ประกนัชีวิตทีม่จีติอาสา ด้วยการ
ริเริ่มสนับสนุนและมีส่วนร่วมใน

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4916 (1441) วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561


