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ปริศนาทีร่อค�าตอบ

มหากาพย์โคตรโกง
ฉุก(ละหุก)คิด 3

แผ่นดินไหว
กระหน�่าอินโดฯซ�้า  

เศรษฐกิจ 4

ปูพรมSME D Bank
6-7ตุลาคมนี้ 

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“ริชี่เพลซ”โบนัส3เด้ง
ลดสูงสุด2ล้าน 

ร่วมกบัสงักดัใหม่อย่างพรรค
พลงัประชารฐั ท�าไมหนุม่สาว
จบีกนั ประกาศว่ารกักนั และ
พร้อมจะแต่งงานกัน จองสถาน
ท่ีจัดงานใหญ่โตเพ่ือให้งานยิง่
ใหญ่สมเกยีรต ิแต่ในงานมแีต่
เจ้าบ่าว ไม่ปรากฏเจ้าสาวและ
เพือ่นเจ้าสาว แม้จะประกาศว่า
ยังรักกันดี แต่เรื่องนี้ต้องมี 
“เงือ่นง�า”
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๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

อนาคตทางการเมอืงของกลุม่
สามมติรยงัเป็นปรศินาทีต้่องรอ
ค�าตอบ แม้ทัง้แกนน�า แนวร่วม
กลุม่สามมติร ไม่ใช่นกัการเมอืง
ระดบัซเูปอร์สตาร์ แต่ถือเป็น
ตวัชรูสทีจ่ะท�าให้ละครการเมอืง
มคีวามสมบรูณ์น่าติดตาม และ
ด�าเนนิเรือ่งไปตามบทท่ีเขยีนไว้
ได้ หลายคนยังคาใจและเฝ้า
หาเหตผุลว่าท�าไมทีมงานกลุม่
สามมติรยงัไม่ยอมเปิดตวัเข้า
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“ฝากถงึคนทีช่อบปล่อยข่าวด้วยว่า 
ถ้าอยากรู้ว่าทิศทางของกลุ่มสาม
มติรจะเป็นอย่างไรให้รอฟังนายสม
ศักดิ ์เทพสทุนิ แกนน�ากลุ่มสาม
มติร ประกาศด้วยตวัเองจะดีกว่า”

ค�ากล่าวของนายธนกร วัง
บญุคงชนะ โฆษกกลุ่มสามมติร 
ถอืว่ามคีวามน่าสนใจ

ความน่าสนใจแรกคอื แกนน�า
กลุม่สามมิตรเองไม่ใช่หรอืทีบ่อก
ตัง้แต่ตอนเคลือ่นไหวรวบรวมอดตี 
ส.ส. ใหม่ๆว่าจะเข้าร่วมงานกบัพรรค
พลงัประชารฐั

ความน่าสนใจประการต่อมา
คือ หลังประกาศเข้าร่วมงานกับ
พรรคพลังประชารัฐได้ไม่นานก็
เปล่ียนท่าทมีาเป็นสนใจทีจ่ะเข้าร่วม
งานกบัพรรคพลงัประชารฐั

ความน่าสนใจยิง่เพิม่ระดบัมาก
ขึน้เมือ่ท่าทีจากสนใจเข้าร่วมงาน
กบัพรรคพลังประชารัฐแปรเปลีย่น
มาเป็น “ยงัไม่ได้ตดัสินใจ” ว่าจะ
เข้าร่วมงานกบัพรรคพลงัประชารฐั 

ถ้ายงัจ�ากนัได้ ความน่าสนใจ
อยูท่ีค่�าประกาศอย่างชดัเจนว่ากลุม่

ปริศนาทีร่อค�าตอบ
กลุ่มสามมติรได้พูดคยุเพือ่เข้า
ร่วมงานกบัพรรคพลงัพลเมอืง
ไทย

ความน่าจะเป็นทีเ่หลอือยูจ่งึ
เหลอืตวัเลอืกเดยีวภายใต้เงือ่นไข
ไม่ตัง้พรรคใหม่ ไม่ร่วมงานกบัพรรค
เก่าทีม่อียูก่่อนแล้ว คอืพรรคพลงั
ประชารฐั

ค�าถามท่ีคนสนใจการเมอืงยงั
หาค�าตอบไม่ได้คอื ท�าไมยงัไม่เปิด
ตวัเข้าร่วมงานกับพรรคพลงัประชา
รฐั ทัง้ทีเ่คยคาดกนัว่าจะยกทมีไป
เปิดตวัในการประชมุใหญ่พรรคเพือ่
เลือกหัวหน้าและทมีบรหิารพรรค
เมือ่สดุสปัดาห์ท่ีผ่านมา

การทีย่งัไม่เปิดตวัย่ิงท�าให้เกดิ
กระแสข่าวตามออกมาอย่างมากมาย 
โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเป็นอปุสรรคขดั
ขวางทีท่�าให้ดลีเข้าร่วมงานกบัพรรค
พลงัประชารฐัยงัไม่เสรจ็สมบรูณ์

อย่างไรก็ด ีประเดน็หนึง่ทีน่่า
จะตดัทิง้ไปได้แล้วในตอนน้ีคือ ความ
กงัวลใจถงึความไม่เอาจริงของกลุม่
คนท่ีอยู่ข้างหลังพรรคพลงัประชา
รัฐ เพราะการส่งทีมงานระดับ
รัฐมนตรีมากุมบังเหียนน�าพรรค
พลงัประชารฐัย่อมแสดงให้เหน็อย่าง
ชดัเจนว่าไม่มวัีนไหนทีไ่ม่เอาจรงิ

แล้วอะไรทีท่�าให้ยงัไม่เปิดตวั
เข้าร่วมกบัพรรคพลงัประชารฐัอย่าง
เป็นทางการ

หนุม่สาวจบีกนั ประกาศว่ารกั
กนั และพร้อมจะแต่งงานกนั จอง
สถานทีจ่ดังานใหญ่โตเพือ่ให้งานยิง่
ใหญ่สมเกยีรต ิแต่ในงานมแีต่เจ้าบ่าว 
ไม่ปรากฏเจ้าสาวและเพือ่นเจ้าสาว

แม้จะประกาศว่ายังรักกัน
ด ีแต่เรือ่งนีต้้องม ี“เงือ่นง�า”

ทิศทางกลุ่มสามมิตรจะเป็นอย่างไร

 ให้รอฟังนายสมศักด์ิ เทพสุทิน 

ประกาศด้วยตัวเองจะดีกว่า

สามมติรจะไม่ต้ังพรรคการเมอืงเป็น
ของตัวเอง แต่จะเข้าร่วมงานกับ
พรรคการเมอืงทีม่อียูแ่ล้ว แม้จะไม่
ได้พดูว่าพรรคไหน แต่จากทศิทาง
การเคล่ือนไหวทีผ่่านมาท�าให้เข้าใจ
ได้ว่าจะไม่เข้าร่วมกบัพรรคการเมอืง
เก่าท่ีมอียูแ่ล้ว

แนวโน้มจึงเป็นไปได้ว่าจะเข้า
ร่วมกับพรรคการเมอืงเกดิใหม่

แล้วพรรคไหนล่ะน่าสนใจ
ส�าหรบักลุ่มสามมติร

พรรครวมพลังประชาชาตไิทย
ของก�านนัสุเทพ เทอืกสบุรรณ 

แน่นอนว่าคงร่วมงานกันไม่ได้ เพราะ
เส้นทางการเมอืงทีผ่่านมาถอืเป็น
เส้นขนานทีไ่ม่สามารถมาบรรจบ
กนัได้ แม้จะเคยร่วมงานกนัในนาม
พรรคร่วมรัฐบาลบ้างเป็นคร้ังคราว
กต็าม

ส่วนพรรคเกดิใหม่อย่างพรรค
อนาคตใหม่ไม่ต้องพดูถงึ มองมมุ
ไหนกร่็วมงานกนัยาก โอกาสทีจ่ะ
เป็นไปได้มเีพยีงพรรคพลงัพลเมอืง
ไทยของนายสัมพนัธ์ เลศินวุฒัน์ 

แต่ตลอดการเคลือ่นไหวที่
ผ่านมาไม่มแีนวโน้มให้เหน็ว่า
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In Brief : ย่อความ

โฉนดถุงกล้วยแขก

ทรรศนะ

กข็อบณิฑบาตช่วยดกูรณ ี“โฉนด

ถงุกล้วยแขก” วดัสวนแก้วบ้าง 

พล.อ.ประวติรลองเอาข้อมูลเอา

หลักฐานไปศึกษาไปตรวจสอบ

ดูว่า ท�าไมมกีารซือ้ขายถกูต้อง 

วดัเสยีเงนิแต่ไม่ได้ทีด่นิ  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

มหากาพย์โคตรโกง
กลับมาประจานอีกคร้ังส�าหรับ “จีที 
200” และคู่แฝด “อัลฟ่า 6” มหา
กาพย์โคตรโกงและโคตรซือ่บือ้ เมือ่ศาล
ตัดสินให้ผู้บริหาร “บริษัท เอวิเอ 
แซทคอม จ�ากัด” ตัวแทนจ�าหน่าย
เครื่อง “จีที 200” จ�าคุก 9 ปี กรณี
กรมราชองครักษ์ยื่นฟ้อง เนื่องจาก
เครือ่งไม่มคีณุภาพ เป็นแค่เครือ่งตรวจ
ระเบิดลวงโลก

ค�าถามที่เกิดขึ้นทันทีคือ คนผิดมี
เพียง “นายหน้า” และ “คนขาย” 
เท่านั้นหรือ ท�าไมกองทัพและหน่วย
งานรฐัทีท่�าเรือ่งจดัซือ้ซึง่มคีณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพไม่ผิด 

โดยเฉพาะครั้งที่มีการต้ังคณะ
กรรมการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
หาข้อเทจ็จรงิว่า “จที ี200” ไม่ใช่ “ไม้
ล้างป่าช้า” ฝ่ายต่างๆในกองทัพและ
ฝ่ายทีเ่กีย่วข้องกอ็อกมาตอบโต้สารพดั
ว่าใช้งานได้  

แม้ไทยจะด�าเนินการทางคดีกับ 
“เอวิเอ” ไปแล้วทั้งสิ้น 16 คดี และมี
ค�าตดัสนิออกมา แต่กม็คี�าถามว่าท�าไม
เอาผิดแค่ “คนขาย-นายหน้า” แต่
ฝ่าย “คนซื้อ” ที่มีกระบวนการตรวจ
สอบกลบัส่อแววจะ “ลอยนวล” แม้จะ
มีส�านวนอยูใ่น “ป.ป.ช.” แต่กระบวนการ
ก็ “นานจนผิดปรกติ” เหมือนหลาย
คดีของกลุ่ม “คนดี” 

ยิง่ล่าสดุ “บ๊ิกป้อม” บอกว่ากองทพั
ไม่ได้ท�าอะไรผิด เพราะขณะนั้นทาง
หน่วยได้ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้ ก็ยิ่ง
ประจานหน่วยงานที่ทดสอบว่าไร้
ประสิทธิภาพและไร้ความรับผิดชอบ 
ไม่รู้ว่าที่ผ่านมามีคนบาดเจ็บและเสีย
ชีวิตเพราะ “ไม้ล้างป่าช้า” ไปมาก
น้อยแค่ไหน?

ท�าไม “คนซื้อ” และฝ่ายที่
เกีย่วข้องจงึไม่มีความผดิ โดยเฉพาะ 
“ผู้มีอ�านาจ” หรือ...คนดีท�าอะไรก็
ไม่ผิด?

ช่วงนี้อยากจะเขียนสัก 1-2 เรื่องที่เป็นข่าว 
ข่าวแรกคือ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ 
ประธานชมรมช่วยเหลอืเหยือ่อาชญากรรม 
ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงสภาทนายความให้
ตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องนายษทิรา 
เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม กรณีการเรียก
เงินจากพ่อค้า-แม่ค้าส่งออกกุ้งจ�านวน 
500,000 บาท 

นอกจากนีน้ายอจัฉรยิะยงัเปิดเผยว่า มี
พยานหลักฐานชดัเจนว่ามกีารวิง่เต้นคดกีบั
ต�ารวจ และมีตัวกลางด�าเนินการซึ่งเป็น
ทนายความ เพือ่ไม่ด�าเนนิคดข้ีอหาร่วมกนั
จ�าหน่ายยาเสพติดของ “เอมี่ อาเมเรีย” 
นางเอกสาว โดยมีข้อมูลการเบิกเงินสด
จ�านวนหลายล้านบาทออกจากบัญชีใน 
จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นที่อยู่ของครอบครัว น.ส.อา
เมเรีย ซึ่งคนที่เกี่ยวข้องเป็นต�ารวจ 2 นาย 
และพลเรือนอีก 3-4 คน

เรื่องนี้จะจริงหรือเท็จอย่างไรก็ต้องรอ
การตรวจสอบจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ถือว่า
ระยะนี้นายอัจฉริยะมาแรงกับการเปิดโปง
คดีต่างๆเพื่อให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ เพราะ
คดีความมีการว่ิงเต้นหลากหลายรูปแบบ 
ทัง้ท�าถกูให้เป็นผดิ และท�าผดิให้เป็นถกู ซึง่
ทนายความเป็นหน่ึงในปัจจัยส�าคญัของคดี 
ทนายดีก็ดีไป อย่างอาตมาเจอทนายที่ดี 
เมือ่ชนะคดกีจ็ะท�าบญุ อทุศิกศุลให้ฝ่ายแพ้ 
เขาจะได้ไม่เจ็บแค้น กรณีคดีที่เกิดกับวัด
สวนแก้วเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว อาตมาก็พบเจอ

ทนายทั้งดีและเลอะเทอะ อีกทั้งข่าวทนาย
อมเงินเด็กท่ีโดนรถชนจนขาขาด ตอนนี้ก็
ติดคุกไปแล้ว  

ที่เป็นข่าวดีอีกเรื่องคือเรื่องท่ีดินชาว
บ้านทีถ่กูนายทนุยดึ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้าไปช่วยเหลอื
คนอีสาน 12 จังหวัดจนได้โฉนดที่ดินคืน 
ชาวบ้านร้องไห้เพราะความดใีจ พล.อ.ประวติร
กไ็ด้คะแนนทีไ่ปช่วยเหลือประชาชนทีเ่ดอืด
ร้อน โดยเฉพาะเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ 
ข่าวบอกว่าประชาชนกว่า 7,000 รายได้
โฉนดที่ดินคืนกว่า 8,000 ฉบับ จากพวก
นายทุนนอกระบบที่ท�าผิดกฎหมาย อยาก
ได้ที่ดินไว้เยอะๆ บางคนมีมากจนจ�าไม่ได้
ว่าอยู่ที่ไหนบ้าง 

กข็อดใีจและอนโุมทนาทีช่่วยให้ชาว
บ้านได้ทีดิ่นคนื เป็นการคนืความสขุให้
ประชาชน ก็ขอบิณฑบาตช่วยดูกรณี 
“โฉนดถงุกล้วยแขก” วดัสวนแก้วบ้าง 
พล.อ.ประวติรลองเอาข้อมลูเอาหลกัฐาน
ไปศึกษาไปตรวจสอบดูว่า ท�าไมมกีาร
ซือ้ขายถกูต้อง วดัเสยีเงนิแต่ไม่ได้ทีดิ่น 
ขอย�า้ว่าวดัสวนแก้วซือ้ทีด่นิแล้วได้แต่
โฉนด ไม่มีทีด่นิ เพราะมีการร้องเรยีน
จากเจ้าของทีด่นิเดมิ ท้ังทีป่ล่อยให้วัด
ท�าประโยชน์บนทีด่นิมา 2 ปี 7 เดอืน 
ยงัเอาคืนไปได้ คนทีซ่ือ้ท่ีจ่ายเงนิถกูต้อง
และกรมที่ดินเป็นผู้ด�าเนินการแต่วัด
กลับไม่ได้ทีดิ่น ก็ขอให้ พล.อ.ประวติร
ช่วยมาดใูห้สกัท ี ดวู่าบารม ี “พ่ีใหญ่” 
จะท�าได้อย่างท่ีช่วยคนอีสานหรอืไม่   

เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ปูพรมSME D Bankถงึถิน่6-7ตุลาฯ 

เสรมิความรู ้SME : สวุทิย์ กิง่แก้ว นายกสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอทีนุไทย 
และรองกรรมการผู้จดัการอาวุโส บรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา
พิเศษถ่ายทอดองค์ความรูสู่้ผู้ประกอบการร้านค้าปลกีและเอสเอ็มอี ปีที ่ 11 “เจาะ
กลยทุธ์ค้าปลกียคุ 4.0” ทีโ่รงแรมแพร่นครา จ.แพร่

โฉมใหม่ : วทิยา คณุาวชิยานนท์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เมธา รักธรรม ผู้
อ�านวยการสายงานปฏบิตักิารสถาน ีพร้อมทมีงาน บรษัิท พีทจี ี เอน็เนอย ี จ�ากดั 
(มหาชน) ร่วมเปิดตวัสถานบีรกิารน�า้มนัพีทีโฉมใหม่ สาขาวิภาวด ี32 โดยมตีวัแทน
จากบริษทั ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยนิดี 

นายมงคล ลลีาธรรม กรรมการ
ผูจ้ดัการ ธนาคารพฒันาวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า วนั
ที ่6-7 ตลุาคมจะจดักจิกรรม “จติ
อาสา หน่วยรถม้าเตมิทนุ เดินหน้า
ท่ัวไทย” ของบคุลากรทกุคน ตัง้แต่
ผู้บริหารจนถึงพนักงานทุกระดับ
กว่า 3,000 ชวีติ กระจายก�าลงัลงพืน้
ทีต่ลาดชุมชน แหล่งการค้า และ
ย่านเศรษฐกจิส�าคัญต่างๆ จงัหวดั
ละ 4-5 จดุ รวม 400 จดุทัว่ประเทศ 
ตัง้แต่เวลา 08.00-20.00 น. เพือ่
แนะน�าผูป้ระกอบการรายย่อยเข้า
ใช้บริการแพลตฟอร์ม SME D 
Bank แอพพลิเคชัน่ศนูย์กลางบริการ
ครบวงจรเพือ่เอสเอม็อไีทย ไม่ว่า
จะเป็นการยื่นขอสินเชื่อดอกเบี้ย
พเิศษผ่านระบบออนไลน์ทกุทีท่กุ
เวลา เช่น สินเชือ่เถ้าแก่ 4.0 ส�าหรบั
นติิบุคคล ดอกเบ้ีย 1% ต่อปี และ
สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว ส�าหรับ
บุคคลธรรมดาหรอืนติิบุคคล ดอกเบีย้ 
3% ต่อปี 

แพลตฟอร์ม SME D Bank 
ยงัมเีครือ่งมอืเสริมแกร่งธุรกจิ (Tools 
Box) มากกว่า 140 รายการ คลัง
ข้อมูลความรู ้(e-Library) มากกว่า 

‘ริชี่เพลซ’โบนัส3เด้งลดสูงสุด2ล้าน

ธพว. รวมพลจติอาสาหน่วยรถม้าเตมิทนุทัว่ไทย 6-7 ตลุาคม ยก
ทพั 3,000 ชีวติลงพืน้ที ่400 ตลาดท่ัวประเทศ ใช้บรกิารแพลตฟอร์ม 
SME D Bank เข้าถงึสินเชือ่ดอกเบีย้ถกูเสรมิแกร่งธรุกจิ

2,000 องค์ความรู ้และสิทธพิเิศษ 
(Privilege) ในการใช้งานอกีมากมาย 
ช่วยให้ผู ้ประกอบการท่ีใช้งาน
แพลตฟอร์ม SME D Bank สามารถ
เตบิโต เข้มแขง็ อยูร่อด และยัง่ยนื 
ซึง่เจ้าหน้าท่ี ธพว. ทุกคนมุง่มัน่ช่วย
เหลือผู้ประกอบการคนตัวเล็กใน
ชุมชนต่างๆที่เป็นฐานรากของ

นางอาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธาน
กรรมการบรหิาร บรษัิท รชิีเ่พลซ 
2002 จ�ากดั (มหาชน) หรอื RICHY 
เปิดเผยว่า งานมหกรรมบ้านและ
คอนโด ครัง้ท่ี 39 ระหว่างวนัท่ี 4-7 
ตลุาคม 2561 ณ ศนูย์การประชมุ
แห่งชาตสิริกิติิ ์บรษิทัได้ออกแคมเปญ
พเิศษ “Super Bonus แจก 3 เด้ง” 
โดยลูกค้าจะได้รับส่วนลดต่างๆ
มากมาย เช่น เด้งที่ 1 ส่วนลด 
100,000 บาทเมือ่ลงทะเบยีนออนไลน์
และตดัสนิใจซือ้ในช่วงงาน เด้งที ่2 
รบัส่วนลดสูงสุด 2 ล้านบาทเฉพาะ
โครงการเดอะรชิ นานา และลด
หลัน่ไปแต่ละโครงการ เด้งที ่3 ร่วม

ห้องพกักบั Mall ด้านล่าง ตอบ
สนองไลฟ์สไตล์กลุ่ม Gen Y ห้อง
พกัแบบ Loft เพดานสูง 4.4 เมตร 
และห้องธรรมดา เป็นการฉีกกรอบ
การดไีซน์ลกัษณะ Curve เป็นยอด
ตกึ คอนโดฯสงู 32 ชัน้ จ�านวน 
558 ยูนติ มูลค่าโครงการกว่า 2,200 
ล้านบาท

เศรษฐกจิไทย ซึง่มกีว่า 3 ล้านราย
ทีย่ากจะเข้าถึงมาตรการช่วยเหลอื
ของภาครฐั โดยนับตัง้แต่เปิด SME 
D Bank เมือ่กลางเดอืนกรกฎาคม
ที่ผ่านมา มียอดดาวน์โหลดแล้ว 
กว่า 40,000 ดาวน์โหลด มีการขอ
สินเชือ่ผ่านระบบกว่า 2,000 ค�าขอ 
วงเงนิกว่า 2,500 ล้านบาท ตัง้เป้า
พนกังาน 1 คน สามารถเชิญชวน
ผูป้ระกอบการโหลด SME D Bank 
30 ดาวน์โหลด จะท�าให้ยอดรวม
ทะล ุ100,000 ดาวน์โหลด 

สนกุหมนุวงล้อรบัส่วนลดเพิม่สงูสดุ
ตารางเมตรละ 10,000 บาท โดย
ตัง้เป้ายอดขาย 4 วนั ประมาณ 150 
ล้านบาท 

ทัง้นี ้บรษัิทได้น�าเสนอโครงการ
ใหม่ “เดอะริช พระราม 9-
ศรีนครินทร์” คอนโดมิเนียมใน
สไตล์ Mix-Use ผสมผสานระหว่าง
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

พธิรีบัมอบอฐัิ 
ประธานาธบิดมีนุ แจ-อนิ ของ
เกาหลใีต้ ร่วมพธิรีบัมอบอฐัทิหาร
เกาหลใีต้ 64 นาย ทีเ่สยีชวีติใน
เกาหลีเหนือระหว่างสงคราม
เกาหลี ซึง่ถกูพบระหว่างปี 2539-
2548 ภายใต้โครงการค้นหา
ระหวา่งสหรฐักบัเกาหลเีหนอื 
ก่อนส่งไปตรวจสอบทีฮ่าวายเพือ่
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล โดย
ประธานาธิบดมีนุได้วางเหรยีญ
สดดุบีนโลงบรรจุอฐัทิกุโลง พร้อม
แสดงความเคารพทหารหาญทัง้ 
64 นาย พธีิดังกล่าวมีข้ึนทีฐ่านทัพ
อากาศซอ็งนัม

อนิเดยีฝนตกน้อย 
ลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต้ซ่ึงน�า
ฝนมาสู่อินเดียในช่วงระหว่าง
เดือนมิถุนายน-กันยายนปีนี้
ท�าให้เกดิฝนตกร้อยละ 91 ท่ัว
ประเทศ ลดลงจากระดับปรกติ
ร้อยละ 9 โดยท่ัวประเทศมี
ปรมิาณฝนตกวดัได้ 804 มม. 
เมือ่เทยีบกบัปรมิาณฝนในระดับ
ปรกติที ่ 887.5 มม. สถติขิอง
ทางการอินเดยีระบุว่า ปีนีน้บั
เป็นปีท่ี 2 ท่ีมปีริมาณฝนตกใน
ฤดูมรสุมน้อยลงจากในระดับ
ปรกติ โดยเฉพาะในรัฐพิหาร 
รฐัฌารขณัฑ์ รฐัเบงกอลตะวนั
ตก และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
ของประเทศ 

เตอืนข้อพพิาทการค้า 
นางครสิตนิ ลาการ์ด ผูอ้�านวย
การกองทนุการเงนิระหว่างประเทศ
หรอืไอเอม็เอฟ เตอืนกรณพีพิาท
ทางการค้าระหว่างประเทศทีท่วี
ความตงึเครยีดอย่างต่อเนือ่งอาจ
ส่งผลกระทบอย่างรนุแรงต่อการ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก รวมทัง้
ประเทศก�าลงัพฒันาหลายประเทศ 
พร้อมย�า้ว่าข้อก�าหนดทางการค้า
ทีเ่หมาะสม ละเอยีดรอบคอบกว่า
เดมิ จะท�าให้ทกุประเทศได้รบั
ประโยชน์อย่างเท่าเทยีมกนั 

แผ่นดินไหวกระหน�่าอินโดฯซ�้า  

นางเมลาเนยี ทรมัป์ สตรหีมายเลข 
1 ของสหรฐั วยั 48 ปี เตรยีมเยอืน 
4 ประเทศในแอฟริกาเพียงคน
เดียว หวังใช้เวลา 5 วัน เริ่มจาก
กานา มาลาว ีเคนยา และปิดท้าย
ที่อียิปต์ โดยจะตระเวนเยี่ยมโรง
พยาบาล โรงเรยีน และศูนย์พักพงิ 
นางทรมัป์ซ่ึงมีบุตรชายคนเดยีววยั 
12 ปี ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับ
เรื่องสวัสดิภาพเด็ก โดยได้เปิดตัว
โครงการชือ่ Be Best ท่ีสหรัฐเมือ่
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มุ่งส่ง
เสริมให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ใช้

ส่ือสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์
และต่อต้านการใช้สารเสพตดิ และ
จะน�าโครงการนีอ้อกไปสูร่ะดบัโลก
ระหว่างการตระเวนเยอืนแอฟรกิา
ในสัปดาห์นี้

ส�านักข่าวตั้งข้อสังเกตว่า ท่ี

สตรหีมายเลข1สหรัฐเยอืนแอฟรกิา 
ผ่านมานางทรมัป์ไม่แสดงบทบาท
โดดเด่นเท่าใดนกัเมือ่เทยีบกบัสตรี
หมายเลข 1 คนก่อนๆ ซึ่งสตรี
หมายเลข 1 สมัยรัฐบาลบิล คลิน
ตัน รัฐบาลจอร์จ ดับเบิลยู. บุช 
และรัฐบาลบารัค โอบามา ล้วน
เดนิทางเยอืนแอฟรกิาคนเดียวมา
แล้วหลายครัง้ นกัวชิาการบางคน
มองว่า การทีป่ระธานาธบิดโีดนลัด์ 
ทรัมป์ พูดถึงทวีปแอฟริกาอย่าง
ไม่สภุาพและถงึขัน้หยาบคายอาจ
สร้างภาระให้แก่ภริยาที่จะเยือน
ภูมิภาคนี้เป็นครั้งแรก 

เกดิแผ่นดนิไหว 2 ระลอกท่ีเกาะ
ทางใต้ของอนิโดนเีซยี คาดมผีู้
เสยีชวีติเพิม่ขึน้อกีจากเหตกุารณ์
แผ่นดนิไหวทีผ่่านมา ขณะทีท่าง
การอนิโดนเีซียยอมรับความช่วย
เหลอืจากต่างประเทศแล้ว   

ส�านักงานส�ารวจธรณีวิทยา
สหรฐัรายงานว่า เกิดแผ่นดนิไหว 
2 ระลอกทีเ่กาะทางใต้ของอนิโดนเีซยี 
ส่งผลให้ผูอ้ยู่อาศยัวิง่แตกตืน่ออก
มาตามท้องถนนเพือ่ความปลอดภัย 
แผ่นดนิไหวครัง้นีเ้กดิขึน้ระดบัตืน้
และขนาด 5.9 เมือ่เวลา 06.59 น. 
ตามเวลาในไทย โดยอยูห่่างไป 40 
กโิลเมตรทางเกาะซมุบา ซึง่มปีระชา 
กรราว 750,000 คน จากนัน้อกี 15 
นาทถีดัมา เกดิแผ่นดนิไหวขนาด 
6.0 ในบรเิวณเดยีวกนัและลกึลงไป 
30 กโิลเมตร แต่ยงัไม่มรีายงาน
ความเสยีหายร้ายแรง 

พนกังานโรงแรมแห่งหนึง่เล่า
ว่า รูส้กึได้ถงึแรงสัน่สะเทอืน 4 ครัง้ 
ผู้คนตืน่ตกใจจากแผ่นดนิไหวระลอก
แรกและวิง่หนอีอกมาจากโรงแรม 
ขณะนี้ทุกอย่างกลับสู่ภาวะปรกติ
แล้ว โดยเกาะซมุบาอยู่ห่างไป 1,600 
กิโลเมตรทางใต้ของเกาะสุลาเวสี 
ซึ่งประสบแผ่นดินไหวและสึนามิ
เมือ่วันศกุร์ทีผ่่านมา 

หน่วยกู้ภยัอนิโดนีเซยีเร่งกระจาย
ก�าลงัออกค้นหาตามพืน้ทีห่่างไกล
หลงัจากตดิต่อไม่ได้มากว่า 3 วนั
จากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิที่
เกาะสลุาเวส ีเนือ่งจากประสบปัญหา
ในระบบตดิต่อสือ่สารและการคม 
นาคมทางบกถกูตดัขาด เจ้าหน้าที่
เกรงว่ายอดผูเ้สยีชวีติจะเพิม่ขึน้เป็น
หลายพนัคน ขณะทีท่างการอินโดนเีซยี
ยอมประกาศรับความช่วยเหลอืจาก
ต่างประเทศแล้ว   

ส�านักงานภัยพิบัติแห่งชาติ
รายงานว่า บ้านเรอืนราว 1,700 
หลงัในชุมชนแห่งหน่ึงทีเ่มอืงปาลู
ถกูถล่มพงัราบ คาดว่ามีหลายร้อย
คนตดิอยูภ่ายใน นอกจากนีย้งัมี
ความวิตกในเมืองดองกาลาซึ่งมี
ประชากร 300,000 คนทางเหนอื
ของเมืองปาลู และอยู่ใกล้กับ
จดุศนูย์กลางแผ่นดนิไหว รวมทัง้

พืน้ทีอ่กี 2 แห่ง ซึง่มปีระชากรรวม
กนัราว 1.4 ล้านคน 

ส�านกังานเพ่ือการประสานงาน
ด้านมนษุยธรรมแห่งสหประชาชาติ
เปิดเผยรายงานการประเมนิสถาน 
การณ์หลงัแผ่นดนิไหวทีเ่กาะสลุาเว
สขีองอนิโดนเีซยีว่า ตวัเลขผูท้ีต้่องการ
ความช่วยเหลอืเป็นการเร่งด่วนมเีดก็
รวมอยูด้่วยราว 46,000 คน และคน
ชราอกี 14,000 คน ส่วนใหญ่อาศยั
อยูน่อกพืน้ทีท่ีเ่ป็นเป้าหมายของการ
ให้ความช่วยเหลอืของรฐับาลอนิโดนเีซยี 
ขณะเดยีวกันอาสาสมคัรเร่ิมฝังศพผู้
เคราะห์ร้ายจากเหตแุผ่นดินไหวและ
สนึามแิล้ว โดยฝังรวมกนัในหลมุศพ
ขนาดใหญ่ เจ้าหน้าทีค่าดว่ายอดผู้
เสยีชีวติจะเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็วใน
ช่วงไม่กีว่นัข้างหน้านี ้และได้เตรยีม
การรบัสถานการณ์ไว้แล้ว โดยประกาศ
ภาวะฉกุเฉินเป็นเวลา 14 วัน
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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

การพัฒนาเด็กคือการลงทุนเพื่อ
พฒันาประเทศ มลูนธิเิอสซีจจีงึได้
รณรงค์ส่งเสรมิให้คณุพ่อคณุแม่หนั
มาใช้หนงัสอืเป็นเครือ่งมอืในการ
เลีย้งลกู ด้วยเชือ่ว่าหนงัสอืโดยเฉพาะ
หนงัสอืภาพเหมาะกบัการเสริมสร้าง
พัฒนาการการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวัย
ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติ
ปัญญา และการเข้าสงัคม ซึง่จะส่ง
ผลต่อการสร้างความพร้อมและการ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพใน
อนาคต 

สวุมิล จวิาลกัษณ์ กรรมการ
และผูจ้ดัการมลูนธิเิอสซจีี เล่า
ถงึทีม่าของโครงการว่า “เพราะต้นทาง
ความรูท้ีด่ทีีส่ดุคอืการอ่าน มลูนธิิ
เอสซจีีจึงได้เร่ิมจัดท�าหนงัสอืภาพ
ส�าหรบัเด็กผ่านโครงการน�าหนงัสือ
ดสีูเ่ดก็ไทยมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 
โดยมุง่หวงัให้พ่อแม่ ผูป้กครอง และ
ผูม้หีน้าทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็ปฐมวยั ซึง่
หมายถึงเด็กทีมี่อายุแรกเกดิ-6 ขวบ 
ได้น�าหนังสือภาพไปใช้พฒันาเดก็
อย่างเป็นประจ�าและต่อเนือ่ง การ
เล่านทิาน อ่านหนงัสอื โดยใช้หนังสอื
ภาพนี ้นอกจากจะเสรมิสร้างพฒันาการ
ทีด่รีอบด้านแล้ว ยังเป็นการเชือ่ม
สายใยรกัและสร้างความอบอุ่นของ
ครอบครัวให้แนบแน่นอกีด้วย 

แม้ทกุวนัน้ีโลกก�าลงัก้าวเข้าสู่
ยคุดจิทิลั รวมท้ังสถานการณ์สือ่สิง่
พมิพ์ก�าลังเผชญิกบัการเปลีย่นแปลง 
แต่มูลนิธิยังคงเชื่อมั่นในพลัง

ใช้เป็นเครือ่งมืออนัทรงพลงัในการ
พฒันาลูก”

ผูท้ีส่นใจสามารถหาซือ้หนงัสอื
ภาพไดท้ีร่า้นหนงัสอืชัน้น�าทัว่ไป 
รายได้ทัง้หมดโดยไม่หกัค่าใช้จ่าย
จะน�าเข้ากองทนุน�าหนงัสอืดสีูเ่ดก็
ไทย เพือ่จดัพมิพ์หนังสอืภาพและ
มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรยีนอนบุาลในชนบททีข่าดแคลน
ต่อไป เช่น โรงเรยีนต�ารวจตระเวน
ชายแดนทัว่ประเทศ ส�าหรับหนังสอื
ภาพเรื่องกอดมูลนิธิได้จัดพิมพ์
ทัง้หมดจ�านวน 500 เล่ม เพือ่มอบ
ให้โรงเรยีนสอนคนตาบอดทัว่ประเทศ 
และไม่มวีางจ�าหน่าย

นอกจากมลูนธิจิะมุง่มัน่สร้าง 
สรรค์หนงัสอืภาพให้ครอบครวัไทย
ได้น�าไปใช้เพือ่สร้างพฒันาการของ
ลกูแล้ว ยงัได้จัดงาน “เทศกาลนทิาน
ในสวน” เพลดิเพลนิกบัการชมตัว
ละครในโลกนทิานทีอ่อกมาโลดแล่น
แต่งแต้มความคดิสร้างสรรค์ กระตุน้
จนิตนาการของน้องๆ หนูๆ  พร้อม
ฟังค�าแนะน�าเทคนิคการเล่านทิาน
จากผูเ้ชีย่วชาญ และพดูคยุไขข้อข้องใจ
เร่ืองการเลีย้งลกูกบันกัจติวทิยาเด็ก 
ตลอดจนร่วมกิจกรรมแสนสนุก
มากมายในบรรยากาศยามเยน็ ใน
วนัเสาร์ที ่15 และ 22 ธันวาคม 2561 
ณ สวนลมุพนิ ีและวนัเสาร์ที ่5 และ 
12 มกราคม 2562 ณ สวนวชริเบญจ
ทศั (สวนรถไฟ) เริม่ตัง้แต่เวลา 16.00 
น. เป็นต้นไป

สาทร โตโพธ์ิไทย ผูอ้�านวยการสถาบนัคุ้มครองเงนิฝาก แถลงข่าวเปิดตวัแคมเปญ
ประชาสมัพนัธ์ล่าสดุ “SAFE IT UP คุ้มครอง เพือ่คุณ” เพือ่รณรงค์ให้ความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัการคุม้ครองเงนิฝากแก่ประชาชน พร้อมเปิดตัวกิจกรรมการประกวด
คลิปวิดโีอเล่าเรือ่งความส�าคญัและบทบาทการคุ้มครองเงนิฝาก

ศภุพงษ์ เพชรสทุธิ ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั จระเข้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด น�า
ผลติภณัฑ์ปนูกาวคณุภาพชาละวนัปพูืน้กระเบือ้งเพือ่พฒันาลานอเนกประสงค์ให้กบั
สถานคุ้มครองผูย้ากไร้ทบักวาง พร้อมส่งมอบสิง่ของเครือ่งใช้จ�าเป็น ในโอกาสก้าวสู่
ปีที ่27 ขององค์กร ทีอ่�าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี

มหศัจรรย์ของหนงัสอืภาพ จงึยังคง
ด�าเนนิโครงการมาอย่างต่อเนือ่ง
เป็นปีท่ี 11 โดยในปีน้ีได้คดัเลอืก
หนงัสอืภาพชัน้ดจีากต่างประเทศ
มาแปลเป็นภาษาไทย 3 เรื่อง 
ประกอบด้วยเรื่องบ้านบนต้นไม้, 

‘น�าหนังสือดีสู่เด็กไทย’ปีที ่11

พระจันทร์ฝันดี, วันน้ีวันดี และ
หนงัสอืภาพฝีมอืคนไทยเร่ืองบา บา 
พร้อมทัง้แปลหนงัสอืภาพคณุภาพ
ระดบัโลกเรือ่งกอดและจัดท�าเป็น
พเิศษส�าหรบัเดก็ๆผูบ้กพร่องทางการ
มองเห็น เพือ่ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
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