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#กรุงเทพธุรกิจ
เร่งกระตุ้น'ศก.ฐานราก'คลังสัง'สศค.'ปลุ
่
กลงทุนท้องถิ่ น จี้แก้ไขข้อจากัดใช้งบ
นักเศรษฐศาสตร์-ภาคธุรกิจ มันใจ"ก
่
าลังซือ้ "ปีหน้าฟื้นชัด
คลังจับตาเศรษฐกิจฐานราก"ทรงตัว" สวนทางภาพใหญ่ฟ้ืน สังสศค.หามาตรการกระตุ
่
้นเพิม่
มุ่งลงทุนระดับท้องถิน่ จีแ้ ก้ไขอุปสรรคใช้งบประมาณ คาดแล้วเสร็จใน 2 สัปดาห์ "ออมสิน"เผยดัชนี
เชื่อมัน่ เศรษฐกิจฐานรากขยับ อานิสงส์บตั รสวัสดิการแห่งรัฐหนุ น ด้านนักเศรษฐศาสตร์ -ภาคเอกชน
ระบุธุรกิจปรับตัวดีขน้ึ หวังปีหน้ากาลังซือ้ ขยายตัวชัดเจน
ผลผลิ ตเกษตรล้นฉุดราคา'ทรงตัว'ยอดใช้พลังงานพุ่ง
สศก.ประเมินแนวโน้ มราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับน่ าพอใจ หลังเศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว แม้
ปจั จุบนั ราคาทรงตัวเหตุ "ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก" ขณะ "พลังงาน" คาดการใช้พลังงานปี น้ี กลับสู่
ภาวะปกติ โตตามจีดพี ี ที่ 3-4%
รัฐจับมือเอกชนดัน'โดรนเกษตร'ลด'ต้นทุน-คน'
รัฐผนึกเอกชนเดินหน้าพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ อุทยานวิทย์อุบลฯ จับมือพันธมิตรธุรกิจดัน"โด
รน" สมรรถนะสูงสัญ ชาติไทย หนุ นเกษตรกรประยุก ต์ใช้ ช่ วยลดต้นทุ น แรงงานคน ทัง้ ลดการฟุ้ ง
กระจายสารเคมีอนั ตราย ด้านผู้เชี่ยวชาญแนะรัฐวางกลไกส่งเสริม ในรูปแบบ "1 ตาบล 1 โดรน" รับ
นโยบาย "เกษตรแปลงใหญ่"
'เทคโนโลยี'พลิ กค้าปลีกเพิ่ มสะดวก'นักช้อป'
เทคโนโลยีท่ที นั สมัยที่สุดเมื่อ 30 ปี ท่แี ล้วในวงการค้าปลีกสาหรับหลายคน คงหนีไม่พ้นบัตร
เครดิต แต่ ภาพรวมของการค้าปลีกยังพึ่งพาเงินสดเป็ นหลักและยังต้อ งเดินทางไปจับจ่ายสินค้าที่
ร้านค้าใกล้บา้ นหรือห้างสรรพสินค้าทีม่ ไี ม่กแ่ี ห่ง
#ผูจ้ ดั การรายวัน 360 องศา
ร.๑๐พระราชทานสิ่ งของช่วยน้าท่วม เหนื อ-อีสาน-กลางอุณหภูมิลด2-4องศา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานเครื่องอุ ปโภคบริโภคแก่ชาว จ.หนองบัว ลาภู ที่ประสบ
อุทกภัย นายกฯ รับรายงานสถานการณ์น้ าภาคกลางเริม่ คลีค่ ลาย สังเร่
่ งแก้ปญั หาอย่างต่อเนื่อง ยันไม่
ทอดทิ้งผู้ประสบภัย ขณะที่ภาคเหนือ อีสาน อุณหภูมลิ ดลง 2-4 องศา ภาคกลางและกรุงเทพฯ 1-3
องศาเซลเซียส
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นักกม.ขอสนช.ใช้จิตสานึ ก ตัง้ 'ป๊ อด-บุญเรือง'นัง่ กมธ.ปปช.
"ชูศกั ดิ ์" ชีก้ รณีตงั ้ "พัชรวาท-บุญเรือง" เป็ นกมธ.วิสามัญพิจารณากฎหมาย ป.ป.ช. ทัง้ ทีม่ คี ดี
ร่ารวยผิดปกติอ ยู่ในชัน้ ป.ป.ช. อาจไม่เข้าเกณฑ์ผ ลประโยชน์ ทบั ซ้อ นโดยตรง แต่ ส มควรหรือ ไม่
ขอให้ใช้จติ สานึก
รัฐบาลเร่งบูมEEC รถไฟเชื่อม3สนามบิ น-ผลิ ตแรงงานฝี มือ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒ นาพื้นที่ EEC ยันโครงการรถไฟความเร็ว สูงเชื่อ มพื้นที่ 3
สนามบิน จะเริม่ สร้างปลายปี หน้า กพร. ตัง้ เป้า 5 ปี ผลิตแรงงานฝี มอื ป้อน EEC 2.3 ล้านคน แบงก์
ออมสิน เผยดัชนีเชื่อมันเศรษฐกิ
่
จฐานราก ไตรมาส 3 ดี คาดไตรมาส 4 โตต่อเนื่อง เพราะมีมาตรการ
รัฐหนุน
'ป๊ อก'กิ นรวบขยะทัวปท.เปิ
่
ดช่องเอกชน'เก็บ-ขน'
เปิ ดแผนจัดการขยะ มูลฝอยฉบับใหม่ของมหาดไทย เปิ ดช่องให้เอกชนเข้ามาเก็บขนขยะทัว่
ประเทศ โดยอยู่ในอานาจการอนุ มตั ขิ อง "มท.1" ซึง่ อาจใช้วธิ ปี ระมูล หรือ "วิธพี เิ ศษ" ก็ได้ เผยค่าเก็บ
ขนขยะไม่เกิน 120 ก.ก. เดือนละ 60-102 บาท ค่ากาจัดอีกเดือนละ 40-70 บาท
รวบ'โมนา'ฆ่าฝังดิ นสาวใช้ ซัดเพื่อน'ทอม'ร่วมลงมือ
กองปราบฯ รวบแล้ว "โมนา" นายจ้างโหดฆ่าฝงั สาว 16 ผบช.ก.รุดสอบ รับสารภาพทาจริง
ซัดทอดเพื่อนชื่อ "ทอม" ร่วมลงมือ สังสอบขยายผล
่
คลีค่ ลายคดีสะเทือนขวัญ เบื้องต้นแจ้งข้อหาทา
ร้ายผูอ้ ่นื จนถึงแก่ความตาย ประวัตสิ ุดแสบ ติดยาเสพติด-ทาสการพนัน เช่าบ้านในปอยเปตเข้าบ่อน
นายกฯปรับครม.อย่าเหลิ งอานาจ
"พัลลภ" เตือน "บิก๊ ตู่" ปรับ ครม. อย่าให้อานาจบังตา "วีระ" แฉ คสช. เดินหน้ายุทธศาสตร์ชงิ
มวลชน-อดีตนักการเมือง เตือนระวังประวัตศิ าสตร์ซ้ารอย ปชป. ชง 3 แนวทางในการปรับ ชีเ้ ลือกคน
เหมาะกับงานมากกว่าพวกพ้อง ให้รฐั มนตรีทหารไปพักผ่อนได้แล้ว "สุรยิ ะใส" หนุ นปรับใหญ่ เป็ น
ของขวัญปีใหม่ประชาชน
#โพสต์ทเู ดย์
ลอยตัวน้าตาลธ.ค.นี้ กดราคาร่วงลง 3 บาท
กอน.เตรียมพร้อมลอยตัวราคาน้ าตาลทราย 1 ธ.ค.นี้ ลุน้ ราคาขายปลีกใหม่เริม่ เดือนแรกลด
2-3 บาท/กก.
แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (กอน.) เปิ ดเผยว่า การประชุม กอน. เมื่อ
วันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบหลักการแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล
ทรายและร่ า งระเบี ย บต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งประมาณ 5 ประเด็ น เพื่ อ รองรับ การปรับ โครงสร้า ง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายให้ทนั กาหนด กับการลอยตัวราคาน้ าตาลทราย วันที่ 1 ธ.ค.นี้ ซึ่ง
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ได้หารือกับทุก ภาคส่วนแล้ว โดยการคานวณราคาน้ าตาลทรายหน้ าโรงงานจะอ้างอิงราคาน้ าตาล
ทรายขาวตลาดลอนดอนนัมเบอร์ไฟว์ บวกราคาไทยพรีเมียม ซึง่ พิจารณาราคาเฉลีย่ เป็นรายเดือน ใน
เบือ้ งต้นคาดว่าการลอยตัวจะส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 2-3 บาท/กิโลกรัม (กก.)
เร่งคื นภาษี ช็อปปิ้ งดันศก. 'กอบกาญจน์ ' ชงแท็กรีฟันด์ในห้ างหวังดึ งต่ างชาติ ท่องเที่ ยวเพิ่ ม
คลังเล็งออกมาตรการเสริ มปลายปี
รัฐงัดสารพัดมาตรการดันเศรษฐกิจโต 4% "กอบกาญจน์" ชงคลังคืนแท็กรีฟนั ด์นักท่องเทีย่ ว
หวังกระตุน้ ยอดช็อปปิ้งเพิม่ เป็น 55%
นางกอบกาญ จน์ วั ฒ นวรางกู ร รมว.ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า เปิ ดเผยว่ า เตรีย มเสนอ
กระทรวงการคลังพิจารณาโครงการจัด บริก ารคืนภาษีมูลค่ าเพิ่ม ณ จุด ขาย หรือแท็ก รีฟ นั ด์ เพื่อ
อานวยความสะดวก รวมถึงกระตุ้นการใช้จา่ ยสินค้าและบริการของนักท่องเทีย่ วต่างชาติให้เข้ามาช็อป
ปิ้งในประเทศไทยมากขึน้ โดยให้นาร่องในห้างสรรพสินค้าของจังหวัดท่องเที่ยวหลักอย่างกรุงเทพฯ
พัทยา ภูเก็ต ก่อนทยอยให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
อสังหาต่างจังหวัดแห่เลี่ยงกม.จัดสรร
อสังหาฯ ต่ างจังหวัดยังเลี่ยงกฎจัดสรรมากโดยเฉพาะเชียงใหม่ แม้กรมที่ดิน แก้ให้ย่นื ขอ
อนุญาตจัดสรรจิว๋
แหล่งข่าวจากวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาพรวมการขออนุ ญาตจัดสรร
ในต่างจังหวัดนัน้ ยังมีการเลีย่ งจัดสรรอยูค่ ่อนข้างมาก โดยเฉพาะใน จ.เชียงใหม่ เนื่องจากพยายามลด
ต้นทุนในการพัฒนาโครงการทุกอย่างโดยไม่ต้องการอนุ ญาตการใช้น้ าประปาและไฟฟ้า แต่อาศัยไป
ดาเนินการต่อจากผูป้ ระกอบการทีข่ ออนุ ญาตถูกต้อง โดยไปสอดแทรกเป็ นโครงการขนาดเล็กไม่เกิน
9 ยูนิต
ความเชื่อมันรากหญ้
่
าฟื้ น
ออมสินเปิดเผย ผลสารวจไตรมาส 3 ความเชื่อมันรากหญ้
่
าเริม่ ฟื้น
นายชาติชาย พยุหนาวีชยั ผูอ้ านวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจ ธุรกิจ
และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ได้ทาการสารวจดัชนีความเชื่อมันเศรษฐกิ
่
จฐานราก (จีเอสไอ)
ประจาไตรมาส 3 ปี 2560 จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มรี ายได้ ไม่เ กิน 1.5 หมื่นบาท ทัวประเทศ
่
จานวน 1,941 ราย
เก็บภาษี เกิ นเป้ า 700 ล. สรรพากรโล่งอก สัญญาณดีเดือนแรกปี งบประมาณได้แสนล้าน
อสังหาฯ ต่ างจังหวัดยังเลี่ยงกฎจัดสรรมากโดยเฉพาะเชียงใหม่ แม้กรมที่ดิน แก้ให้ย่นื ขอ
อนุญาตจัดสรรจิว๋
แหล่งข่าวจากวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาพรวมการขออนุ ญาตจัดสรร
ในต่างจังหวัดนัน้ ยังมีการเลีย่ งจัดสรรอยูค่ ่อนข้างมาก โดยเฉพาะใน จ.เชียงใหม่ เนื่องจากพยายามลด
ต้นทุนในการพัฒนาโครงการทุกอย่างโดยไม่ต้องการอนุ ญาตการใช้น้ าประปาและไฟฟ้า แต่อาศัยไป
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9 ยูนิต
กรุป๊ ทัวร์รสั เซียแห่เที่ยวพัทยายาวถึงม.ค.61
กรุป๊ ทัวร์รสั เซียแห่เช่าเหมาลาลงอู่ตะเภาเทีย่ วพัทยา เกาะช้าง ยาวถึงต้นปีหน้า
นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ในช่วงไฮซี
ซันฤดู
่ กาลท่องเทีย่ วมีกลุ่มนักท่องเทีย่ วชาวรัสเซียคุณภาพสูง หรือกลุ่มเศรษฐีเช่าเหมาลาบิน ตรงมา
ลงสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา-พัทยา-ระยอง โดยประมาณ 80-90% จะมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา
ส่วนทีเ่ หลือจะกระจายกันไปตามแหล่งท่องเทีย่ วจังหวัดในภาคตะวันออก เช่น จ.ระยอง จันทบุร ี และ
อ.เกาะช้าง จ.ตราด
ธกส.ยัน 6 สิ นค้าเกษตรขยับ
ศูนย์วจิ ยั ฯ ธ.ก.ส. แจงราคาสินค้าเกษตร 6 ชนิด ราคาพุ่ง
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จดั การธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เปิ ดเผยว่า ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา ธ.ก.ส. ได้คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือน พ.ย.นี้ มีแนวโน้มปรับ
เพิ่ม ขึ้น 6 ชนิ ด ราคาเพิ่ม สูงสุ ด ถึง 4% ได้แ ก่ ข้าวเปลือ กหอมมะลิ ข้าวเปลือ กเหนี ย วเมล็ด ยาว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ าตาลทรายดิบ มันสาปะหลัง และกุ้งขาวแวนนาไม หลังมีความต้องการบริโภค
ภายในประเทศและยอดสังซื
่ อ้ จากต่างแดนเพื่อใช้ในเทศกาลปีใหม่เพิม่ ขึน้
กพท.เร่งเครื่องปลดล็อกบิ นเข้าสหรัฐ
กพท.เตรียมเสนอ เอฟเอเอแก้ไขการบินเดือน ม.ค. 2561 หวังเสร็จทันรองรับตารางบินฤดู
หนาว
นายจุฬา สุขมานพ ผูอ้ านวยการสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิ ดเผย
ั หาข้อ บกพร่อ ง 40 ข้อ เพื่อ ปรับ อัน ดับ ของสายการบิน ไทยให้
ว่า ขณะนี้ อ ยู่ระหว่ างการแก้ ไขป ญ
กลับมาอยู่ในระดับปกติ หลังถูกสานักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (เอฟเอเอ) จากัด
การบิน ของไทย โดยเตรียมเชิญ ให้เอฟเอเอมาประเมิน เบื้อ งต้น (Pre-Audit) ในเดือ น ม.ค. 2561
หลังจากนัน้ จะเชิญมาทดสอบของจริงในเดือน มี.ค.ต่อไป
#ไทยรัฐ
พากันตื่นตาพระเมรุมาศวิ จิตรงดงาม
ปชช.ต่างตืน้ ตันใจคิดถึงในหลวงร.9
ประชาชนแห่เข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชอย่างล้นหลามและเป็ นระเบียบมากขึน้ แม้บางช่วง
ต้องรอคิวนานเป็ นชัวโมง
่
ตื้นตันได้เห็นความตัง้ ใจของทีมช่างจัดทาลวดลายสุดวิจติ ร ขณะทีบ่ างส่วน
เห็นด้วยทีไ่ ม่เปิดให้ขน้ึ ชมชัน้ 1 และ 2 ของพระเมรุมาศเพราะห่วงเกิดความเสียหาย
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สลายสรีรธาตุท่านปัญญา
'พระเทพ'พระราชทานเพลิง คนแน่นขนัดวัดชลประทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ "หลวงพ่อ
ปญั ญานันทภิกขุ" อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ ์ ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ขณะทีศ่ ษิ ยานุ
ศิษย์พุทธศาสนิกชนทัวทุ
่ กสารทิศหลังไหลเข้
่
าร่วมงานสลายสรีรธาตุ "หลวงพ่อปญั ญานันทภิกขุ" แน่ น
วัด
สาวโหดยอมรับฆ่าน้ องน้าเด็กสาว16ฝังดิ น
คว้าขวดน้าหอมทุบจนช้า ล่ามโซ่ปล่อยตายคาบ้าน กองปราบบุกจับ-เมาแอ๋
ชุดสืบสวนกองปราบฯตามลากคอนายจ้างสาวโหดคารีสอร์ตจังหวัดฉะเชิงเทราในสภาพเมา
ยาเสพติดแอ๋ "พล.ต.ท.ฐิตริ าช" ผบช.ก. รุดสอบปากคาด้วยตัวเอง ผูต้ ้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อ
กล่ าวหาแต่ ย งั ปกปิ ด ข้อ เท็จจริงบางส่ ว นเพราะไม่ส อดคล้อ งกับ หลัก ฐาน ประกาศใครเกี่ย วข้อ ง
ดาเนินคดีทุกคน แฉผู้ต้องหาเป็ นนักพนันตัวยงทุกครัง้ ที่เล่นเสียจะหาเรื่องทาร้ายเหยื่อวัย 16 เป็ น
ประจา วันเกิดเหตุใช้ขวดน้ าหอมทุบหน้าและร่างกายจนบอบช้าหนักแถมยังล่ามโซ่ท้งิ ไว้ให้เสียชีวติ
คาบ้านในกรุงเทพฯ วางแผนเอาศพไปเผาทีว่ ดั อ้างเป็นต่างด้าวตายแต่ไม่สาเร็จเลยร่วมกับพวกขนศพ
ไปฝงั ดินในจังหวัดเพชรบุร ี
ใต้พายุพดั -ซัดเรือล่ม ภาคอื่นอุณหภูมิลงอีก
คลื่นพายุถล่มเรือนาเที่ยวล่มกลางทะเลพังงา 16 นักท่องเที่ยวชาวจีนลอยคอกลางน้ าโชคดี
ช่วยไว้ทนั ส่วนจังหวัดภาคใต้ทงั ้ เมืองคอน สงขลา นราธิวาส ฝนถล่มหนักแต่ยงั ไม่มนี ้ าท่วมมีเพียง
คลื่นสูงในทะเลส่งผลกระทบบ้านเรือนริมทะเล ขณะที่ภาคเหนือและอีสานหนาวลงอีก เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูหลวงอุณหภูมลิ ดเหลือ 10 องศาฯ ภูช้ฟี ้ าทีเ่ ชียงราย 10 องศาฯ ด้านกรมอุตุฯระบุวนั ที่ 7-11
พ.ย.นี้ อุณหภูมสิ งู ขึน้ แต่ภาคใต้ฝนยังหนัก
บิ๊ กตู่เริ่ มเฟ้ นรมต.ใหม่ขบั เคลื่อนงาน
โหรคมช.ชีช้ ่องมี'นักการเมือง'
โหร คมช.ทานายปรับ ครม.เดือนนี้หรืออย่างช้าไม่เกินต้น ธ.ค. ชีจ้ ะได้คนหลากหลายอาชีพ
เข้ามาช่วยทางานเพื่อบ้านเมือง ฟนั ธงปรับประมาณ 10 ตาแหน่ ง นักการเมืองโผล่ร่วมด้วย เผย "บิก๊
ตู่" ได้รายชื่อพิจารณาบ้างแล้วมีทงั ้ ทหาร ขรก. พลเรือน แนวโน้มค่อนข้างชัดลดสัดส่วนทหาร เน้นหา
ั่
คนมาปนผลงานทิ
้งทวน ปชป.แนะอย่าปรับแค่คนต้องปรับวิธที างานด้วย เห็นควรด้วยให้ทหารไป
พักผ่อน "ยะใส" ขอนายกฯใจกล้าๆรือ้ ใหญ่เป็ นของขวัญปี ใหม่ให้ประชาชน โพลกว่าร้อยละ 70 หนุ น
ปรับ ครม. ด้าน พท.ยังตามตื๊อปลดล็อกโหนโพลขย่ม "บิก๊ ตู่" ก.แรงงานแย้มซื้อเครื่องสแกนม่านตา
เร่งพิสจู น์สญ
ั ชาติต่างด้าว "จรินทร์" ยันอธิบดีจดั หางานโดนเด้งไม่เกีย่ วปมเกียร์ว่างชงเรือ่ งจัดซือ้
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สาวนักธุรกิ จดับคาเบนซ์!
พุ่งเสียบท้ายรถพ่วงยูเทิรน์ งัดศพในสภาพพังยับทัง้ คัน
นักธุรกิจสาวซิง่ เบนซ์เสยท้ายรถพ่วงถูกอัดก๊อบปี้ดบั อนาถ ขับรถจะไปโรงงานโดยวิง่ ตามหลัง
รถคู่กรณีถงึ ทีเ่ กิดเหตุรถพ่วงเบรกเพื่อจะเลีย้ วกลับ ผูต้ ายเบรกไม่ทนั พุ่งชนอัดท้ายเสียงดังสนันรถพั
่
ง
ยับทัง้ คัน หน่ วยกู้ภยั ต้องช่วยกันงัดเอาศพออกอย่างทุลกั ทุเล พ่อและครอบครัวมารับศพด้วยสีหน้า
เศร้าเผยเพียงแต่ว่าทาธุรกิจส่วนตัว
'ตูน'วิ่ งต่อไปถึงเทพา
ทิง้ อาการเจ็บกัดฟนั ทาเป้า โชว์กตี าร์-ร้องแสงสุดท้าย
"ตูน บอดีส้ แลม" สลัดอาการเจ็บหลังออกวิง่ ต่อวันที่ 5 หลังต้องหยุดพักกลางคันขณะวิง่ จาก
จ.ยะลา มาถึง อ.โคกโพธิ ์ จ.ปตั ตานี ทีมงานต้องคอยแนะนาชาวบ้านไม่ให้ถ่ายเซลฟี่ ต้นเหตุทาให้เอ็น
และกล้ามเนื้ออักเสบ ระหว่างทางแฟนคลับนากีตาร์โปร่งมาให้เซ็นชื่อเป็ นทีร่ ะลึกนักร้องหนุ่ มเลยเล่น
เพลง "แสงสุดท้าย" โชว์เรียกเสียงปรบมือกึกก้องก่อนออกวิง่ ต่อเข้าเขต อ.เทพา จ.สงขลา เป็นจังหวัด
ที่ 3 รวมระยะทาง 174 กม. ยอดเงินบริจาคได้แล้วกว่า 79 ล้านบาท
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