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แนวหน้า 

 
พระราโชวาท ร.10 ย า้ขรก.ยึดความถกูต้อง ผลประโยชน์แผ่นดิน รบ.เผยพระราชพิธีฯ คืบหน้า
เกือบ 100% 
          สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานพระราโชวาท วนัข้าราชการพลเรอืน 1 เมษายน 2562 
ขอให้ยึดมัน่ผลประโยชน์แผ่นดินและความถูกต้องเป็นธรรม นายกฯมอบรางวลัข้าราชการดีเด่น  
619 คน มหีวัหน้า "วเิชยีร ชณิวงษ์" จากผลงานจบักุมผูล้กัลอบล่าสตัวป่์าในเขตหวงหา้ม โดย "บิก๊ตู่" 
ย า้ขา้ราชการยดึพระราโชวาท ร.10 ใหร้กัษาความถูกตอ้ง ซื่อสตัยส์ุจรติ เป็นธรรม 
 
พปชร.นัดว่าท่ี 116 สส.ถกตัง้รฐับาล ยินดีพดูคุยกบัทุกพรรค บ๊ิกตู่ให้ฟังกกต.แจงลต. อย่าท า
วุ่นวายมากกว่าน้ี แฉมีคนยใุห้เกิดสงคราม 
          "บิก๊ตู่" วอนฟัง กกต.แจงขอ้สงสยั "ผลเลอืกตัง้" โยนศาลชี้ขาด ปมถอดถอน ฮึ่มอย่าวุ่นวาย
มากกว่านี้  แฉมีคนยุให้เกิดสงคราม คิดล้มล้างสถาบันชาติ "พปชร." เรียกถก 116 ว่าที่ สส.  
3 เมษายน "สนธิร ัตน์" ยันพร้อมคุยทุกพรรค เดินหน้าตัง้ร ัฐบาล เมิน ล่าชื่อถอด กกต. ด้าน  
"ป๋าเหนาะ" หนุน สส.มากสุดตัง้ รบ. ขณะที่ "สุวจัน์" ยอมรบัได้ สส.พลาดเป้า ยงัไม่เลอืกร่วมพรรค
ไหน กกต.หวับนัไดไมแ่หง้ มทีัง้ไปยืน่ถอดถอนมอบดอกไม ้
 
ลยุแก้ฝุ่ น-ไฟป่า นายกฯสัง่ใช้กม.เข้ม 9 จว.เหนือตัง้วอรร์มูสู้ 

ภาคเหนือยงัส าลกัฝุ่ นควนัพษิ 7 พื้นที่แดงโร่ อกี 9 ลดลงเหลอืระดบัส้ม "เชยีงราย" PM2.5 
สาหสัสุด 267 มคก. นายกฯยนัรบ.ท าเตม็ที ่แต่ทุกฝ่ายต้องร่วมมอื แมข้อรอ้งงดเผาแล้วแต่ยังพบจุด
ความรอ้นไฟป่าจ านวนมาก จงึต้องบงัคบัใช้กฎหมายเขม้งวด วอนอย่าบดิเบอืนไปใช้ประโยชน์อย่าง
อื่น หรอื โยงการเมือง สัง่ ทส.-กต. ชงขึ้นเวทีอาเซียน สกัดไฟป่าจากเพื่อนบ้าน ด้าน "บิ๊กเต่า"  
ย า้ จนท.ทส.ตอ้งเอาใหอ้ยูห่มดั ฮึม่ฟันพวกเกยีรว์่าง 
 
เลยแล้งหนักชลประทานสบูน ้าช่วย อตุฯุเตือนพายกุระหน ่า 

เลยแลง้หนกั ชาวบา้นวอนชลประทานสบูน ้าช่วย ดา้น จ.พจิติร ล าน ้ายมแหง้ เรง่สรา้งฝายกกั
น ้า ขณะที่ นอภ.วงัน้อย เร่งส ารวจความเสยีหายพายุฤดูรอ้นถล่มอุตุฯ โร่เตอืนรอ้นจดั -พายุฝน 1-4 
เมษายนน้ี 
 
เกณฑท์หารวนัแรกคึกคกั พระเอก'เจมส ์มารค์'รอด 

"บิ๊กป้อม" ก าชบักองทัพบก ดูแลการเกณฑ์ทหารให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ยดึหลัก
กฎหมาย โปร่งใส ขณะที่บรรยากาศเกณฑ์ทหารวันแรกของปี '62 คึกคัก "น้องลูกเม่น" สาวงาม
ประเภทสอง สร้างความฮือฮา หลังสวมผ้าไทยเข้าคัดเลือกที่ จ.พิษณุโลก ด้านพระเอกวิก 3  
"เจมส ์มาร"์ เลกิผ่อนผนัวดัดวงจบัไดใ้บด า 
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ฝากขงัหลานมือฆ่าโบกปนู ซดัน้าใช้เหลก็ตีหวัจนตาย 
กองปราบฯคุมตวัหลานชาย "ประยนู" ผูต้้องหาคดฆี่าโหดลูกจา้งรา้นวสัดุก่อสรา้ง โบกปนูยดั

ถงัฝังดนิ ฝากขงัศาลมนีบุร ีผดัแรก พรอ้มคา้นประกนัตวั เบือ้งต้นใหก้ารภาคเสธยนัไม่ไดฆ้่า แค่ร่วม
ยกศพรบัเหน็ทุกขัน้ตอน ซดัน้าเป็นคนใชเ้หลก็ตหีวั แลว้เอาถุงคลุมหวั เชอืกรดัคอจนตาย 
 
จบัชายอ้างตร.ปอศ. ข่มขู่ผูค้้าสลากแพง เรียก1หมื่นแลกคดี เจอแจ้งหลายข้อหา 

ต ารวจ สน.พลบัพลาไชย 1 รวบผู้ต้องหาอ้างเป็น ตร.ปอศ.ขบัรถตระเวนขู่กรรโชกทรพัย ์ 
ผู้ค้าสลากกินแบ่งรฐับาลขายเกินราคา สารภาพเคยท ามาหลายท้องที่ เรยีกรบัเงนิ 1 หมื่นบาท  
แลกไม่ถูกด าเนินคด ีถ้าไม่มเีงนิกย็ดึสลากฯ อ้างเลยีนแบบมาจากในภาพยนตร ์โดนแจง้หลายขอ้หา
หนกั 
 

ไทยรฐั 
 
'ตู่'โดดอ้มกกต. ขออย่าปลุกระดมวุ่นวาย บี้ อจ.อบรมบ่มนิสยัศิษยร์มุจวกสูตรคิดปารต้ี์ลิสต์
ขวางโอนแต้มให้พรรคจ๋ิว 
          "บิก๊ตู่" โอ๋ กกต.เตอืนพวกล่าชื่อถอดถอนใหฟั้งกนับา้งขัน้ตอนพจิารณาเป็นเรื่องของศาลอย่า
ให้วุ่นวายมากกว่านี้ "บิก๊ป้อม" โดดป้องการนัตที าดอียู่แล้ว "วษิณุ" แจงแทนวธิใีหม่หารหลายตลบ
กว่าจะได้จ านวน ส.ส.ขัว้ประชาธิปไตยขย่มตัดคะแนนพรรคใหญ่เสก ส.ส.ให้พรรค เล็กเครอืข่าย 
คสช.พท.ออกแถลงการณ์ซดัขดัรฐัธรรมนูญจดัปารต์ี้ลสิต์ให้พรรคไม่ม ีส.ส.พงึมจีีเ้ปิดคะแนนดบิทุก
หน่วย อนค.ดกัทางยดึกฎหมายเลอืกตัง้ ม.128 (7) กบั (4) ต้องได้ ส.ส.87 คน พรรคไม่ได้ ส.ส.1  
ทีน่ัง่ตอ้งตดัทิง้อย่ามธีงเปลีย่นสูตรเพื่อชาตอิดัตรรกะพลิกึฐานคะแนนต่างกนัลบิลบั "จา่นิว" ตัง้โต๊ะล่า
ชื่อนิสติจุฬาฯ ปลุกพลงันักศกึษาคนรุ่นใหม่ใช้สทิธแิสดงออกทางกฎหมายคนไทยในนิวซแีลนด์วาง
หรดีประทว้งบตัรเสยี พปชร.ปรบัระบบ รปภ.เขม้ผวามวลชนบุกพรรค 
 
โยงดิสเครดิตรบ.นายกฯสัง่ล่ามือเผาป่า ไปวางแผนแก้ควนัพิษเชียงรายโวยนทท.หนี 
          ภาคเหนือส าลกัหมอกควนัจากไฟป่าไม่หยุด เชยีงรายยงัครองแชมป์ค่า PM 2.5 อยู่ในขัน้
วกิฤติที่ 267 มคก./ลบ.ม.รองประธานหอการค้าฯซดัรฐัแก้ปัญหาไม่จรงิจงั ท าชาวบ้านเดือดร้อน 
นักท่องเที่ยวหดหายส่วนที่พะเยาหนักไม่แพ้กนั ไฟป่าลุกลามบนสนัเขาฝุ่ นเกินมาตรฐานต่อเนื่อง 
เช่นเดยีวกบัไฟป่าดอยหลวงเชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ ลุกไหมม้าร่วมอาทติย ์แต่ยงัดบัไม่ได ้ขณะที่ชาว
ล าพนูเตรยีมท าพธิ ี"ฟังธรรม ปลาช่อน" บชูาผขีนุน ้าขอฝนไล่ควนัพษิ 
 
บกุฆ่าโหด'ฮสัเซิล'แรป็ดงั รวัยิงร่างพรนุโดนลกูหลง2 ขดัแกง๊นักเลง 
          แฟนเพลงช็อก คนร้ายบุกยงินักร้องแรป็ดงั "นิปซีย์ ฮสัเซิล" ฟุบคาหน้าร้านขายเสื้อของ
ตัวเองในแอลเอก่อนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลและมคีนโดนลูกหลงเจ็บไปด้วยอีก 2 ราย ด้านคน
บนัเทงิแห่ไวอ้าลยัพรอ้มยกย่องเป็นคนมพีลงัในเชงิบวกทีช่่วยสรา้งแรงดลใจใหก้บัคนนับลา้น ขณะที่
สื่อทอ้งถิน่ระบุนกัรอ้งดงัถูกยงิหลงัโพสตข์อ้ความถงึการมศีตัรไูดไ้มน่าน คาดเกีย่วพนัแก๊งนกัเลง 
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'เนปาล'วิปโยคพายซุดัถล่มเละตาย30-เจบ็400 เส้นทางตดัขาดเข้าช่วยล าบาก! 

เนปาลระทกึ หลงัเกดิพายุฝนฟ้าคะนองถล่มทางใต้ สรา้งความเสยีหายหลายหมู่บา้นเบือ้งต้น
พบผูเ้สยีชวีติแลว้ 30 ศพ บาดเจบ็ 400 ราย ระบบสาธารณูปโภคพงัพนิาศทางการเร่งระดมเจา้หน้าที่
ต ารวจทหารและหน่วยกู้ภยัเขา้ช่วยเหลอืเป็นการด่วนแต่บางจุดยงัเขา้ถงึยาก เหตุเส้นทางคมนาคม
ถูกตดัขาด เจอทัง้เสาไฟ ตน้ไมล้ม้พาดขวาง 
 
บช.น.แจง'นักธรุกิจ'แดนกิมจิเสพยาดบัคาห้องขงั 

เจา้หน้าที่สถานทูตเกาหลีใต้ พรอ้มญาตผิู้เสยีชวีติตามจีค้ดนีักธุรกจิหนุ่มโสมขาวดบัปรศินา
ในห้องขงั สน.ลุมพนิี พล.ต.ต.ชยัพร พานิชอตัรา รองผบช.น.แจงผูเ้สยีชวีติถูกจบัขอ้หาอนาจารเมื่อ
บ่ายวนัที่ 2 ก.พ.มอีาการเครยีด กระวนกระวายมแีนวโน้มฆ่าตวัตายขอล่ามเจรจารอ้ยเวรยศ ร.ต.อ.
ขอดื่มเหล้าดบัเครยีดในห้องพนักงานสอบสวนกลบัเขา้ห้องขงัหมดสตไิปเสยีชวีติที่รพ.นิตเิวชตรวจ
พสิูจน์พบมเีมทแอมเฟตามนีในกระเพาะอาหาร เบือ้งต้นไล่ออกรอ้ยเวรไปแลว้รอตรวจสอบใครเอายา
เสพตดิใหผู้ต้ายกนิ 
 
'เจมสม์าร'์ได้ใบด ากร๊ีดโชวห์วันมชมพแูฟนคลบัเฮ-นางงามประเภท2กม็าเกณฑ ์
          วนัแรกของการตรวจเลอืกเป็นทหารกองเกนิประจ าปี 2562 ทัว่ประเทศ ยงัคงคกึคกั มสีาว
ประเภทสองแต่งหญงิสุดสวย โผล่เป็นสสีนัเหมอืนเคย ดา้นพระเอกหนุ่มตี ๋"เจมส ์มาร"์ ปีนี้ตดัสนิใจไม่
ขอผ่อนผนัหลงัจากใช้สทิธมิาตลอด และเข้าลุ้นจบัใบด าใบแดงพรอ้มหนุ่มอื่นๆ ในพื้นที่เขตวฒันา 
กทม.แต่สุดท้ายจบัได้ใบด าไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์พร้อมย ้าได้หรอืไม่ได้ก็ต้องท าหน้าที่ของตวัเอง
ต่อไปใหด้ทีีสุ่ดแต่กโ็ล่งใจ จากนี้จะไดว้างแผนอนาคตทัง้เรือ่งงานและเรยีนต่อ 
 
เผารถ'เอกชยั'พิษการเมืองฟอรด์เส้ือแดงกโ็ดนไม้ฟาด 
          ไล่เช็กบิลนักเคลื่อนไหวทางการเมอืง 2 รายซ้อน หลงัไปร่วมกิจกรรมล่ารายชื่อถอดถอน
คณะกรรมการ การเลอืกตัง้ (กกต.) ทีแ่ยกราชประสงคร์ายแรก มอืมดืราดน ้ามนัจดุไฟเผารถเก๋งคู่กาย
ของ "เอกชยั หงส์กังวาน" หน้าบ้านพักในซอยลาดพร้าว 109 แยก 3 ท าให้รถเสียหายหนักห้อง
โดยสารไหม้วอดและเอกสารการล่ารายชื่ อ เสียหายบางส่ วนอีกราย ที่  จ .สมุทรปราการ  
"ฟอรด์ เสน้ทางสแีดง" ถูกชายชุดด าใชไ้มห้น้าสามดกัท ารา้ยถงึหน้าบา้นหลงักลบัจากกจิกรรมทีแ่ยก
ราชประสงค ์ทัง้คู่ม ัน่ใจชนวนเหตุจากการเมอืงลว้นๆ 
 

เดลนิิวส ์
 
เจมสม์ารร์อดทหาร ดวงดีเส่ียงจบัได้ใบด าเกณฑว์นัแรกคึกคกั คนดงั-สาวสองเพียบ 
          ทัว่ไทยคึกคัก เกณฑ์ทหารวันแรก เหล่าดารา -นักกีฬา-ลูกคนดัง ตบเท้ารายงานตัว  
ตามหมายเรยีกเขา้รบัราชการทหารพระเอกหนุ่มคนดงั "เจมส์ มาร"์ สละสทิธิผ์่อนผนั แฟนคลบัลุ้น 
ตวัโก่ง สุดทา้ยจบัไดใ้บด า ไม่ต้องเกณฑท์หาร เผย ทัง้หน่วยมใีบแดงเพยีง 1 ใบ จากจ านวนผู้ลุน้จบั 
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78 คน ด้าน "ปอร์เช่" นักร้อง-นักแสดง ขวญัใจวยัรุ่นขอผ่อนผนั ส่วนที่สองแคว ฮือฮา เหล่าสาว
ประเภทสอง แต่งสวย รายงานตวั แต่ตรวจรา่งกายไมผ่่าน อดรบัใชช้าต ิ
 
ซ้อมใหญ่ร้ิวขบวน ลงพื้นท่ีจริง3วนั พิธีตกัน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ คืบหน้าเกือบ 100% 
          นายกรฐัมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรม การอ านวยการจดังาน พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ครัง้ที่ 2 รบัทราบ เตรยีมงานคืบหน้าเกือบ 100% มัน่ใจทุกฝ่ายร่วมสร้างความสงบ
เรยีบรอ้ย เผย เตรยีมซอ้มใหญ่ 3 ริว้ขบวน พืน้ทีจ่รงิ 17, 21, 28 เม.ย. "วษิณุ" ระบุ วนัที ่4 พ.ค. หลงั
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัประกอบพระราชพิธ ี"สรงพระมูรธาภิเษก" ก่อนสวมพระมหาพิชยัมงกุฎแล้ว  
ถอืเป็น "พระมหากษตัรยิ"์ โดยสมบูรณ์ พสกนิกรต้องออกพระนาม "พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั" 
โดยไม่ต้องตามด้วยชื่อ ขณะที่ทัว่ประเทศ ผวจ. น าข้าราชการ ร่วมประกอบพธิซีกัซ้อมเสมอืนจรงิ  
พธิพีลกีรรมตกัน ้าศกัดิส์ทิธิ ์ใชใ้นการพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
 
นายกฯส่งสารปลกุประชาชน ช่วยปกป้องบ้านเมือง ซดัมีผูไ้ม่หวงัดีปลกูฝังแนวคิดท่ีไม่ถกูต้อง 
2 แกนน าล่าช่ือถอดกกต.โดนตี-เผารถวอด 
          "บิก๊ตู่" ส่งสารปลุก ปชช. ปกป้องบ้านเมอืง ซดัพวกไม่หวงัด ีบดิเบอืน บ่อนท าลายสถาบนั 
เตือนพ่อ-แม่-ครูอาจารย์ ดูแลลูกหลาน นายกฯ โยน กกต. แจงปมเลือก ตัง้ ฮึ่มขออย่าวุ่นวาย  
"บิก๊ป้อม" การนัต ี7 เสอืท างานด ีนศ. ตัง้โต๊ะล่ารายชื่อถอด กกต. ลามหลายจงัหวดั "ฟอรด์" เสือ้แดง
โวย ถูก 2 ไอ้โม่ง ควงไม้หน้าสามฟาดเลือดสาดคาบ้าน ด้าน "เอกชยั" ถูกมอืมดืลอบเผารถยนต ์  
"สมชยั" ชี้จบัตา "จุดตาย" กกต.เสี่ยงคุกปมค านวณ ส.ส.ปารต์ี้ลสิต์ คนไทยในนิวซแีลนดว์างหรดีด า
ประทว้ง "ศรวีราห"์ สัง่ไฟเขยีวอนุญาตชุมนุม เตอืน อยู่ในกรอบกฎหมาย รบัห่วงมอืที ่3 ป่วน "วษิณุ" 
ปัดแกลง้ จี ้กกต. แจง 3 หมืน่คะแนน 1 เกา้อี ้ส.ส. 
 
บีร้พ.เอกชน ส่งข้อมลูราคายา'ค่าบริการ'พณ.ยนัชดัเน้นโปร่งใส 
          พาณิชยค์าดมาตรการดูแลราคายา-บรกิาร รพ.เอกชนคลอดรฐับาลชุดใหม ่เลง็ใหส้งัคมกดดนั 
รพ. ที่ไม่ยอมให้ข้อมูลแสดงความโปร่งใส เผยแนวทางสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บรโิภค ต้องแจ้ง
รายละเอยีดทัง้เรื่องของยาส่วนผสม ค่าบรกิาร ย ้าราคายาต้องสอด คล้องกบัต้นทุนจรงิ ไม่ควรดงึค่า
ก่อสรา้งอาคารงบซือ้ทีด่นิมาบวกเป็นตน้ทุนแฝงเพราะค่าเฉลีย่แตกต่างกนั 
 
สาวจีนดบัสยอง! ด่ิงชัน้ 48 โรงแรม 

แม่บ้านช็อก นักท่องเที่ยวสาวจนีดิ่งชัน้ 48 โรงแรมใบหยกสกาย ร่างกระแทกระเบียงชัน้  
36 กะโหลกแตก แขนขาหกั ดบัสยอง เผยลากกระเป๋าเปิดหอ้งพกัไว ้5 คนืเพยีงล าพงั แต่นอนไปได้
แค่คนืเดยีวก็เกดิอาการเครยีดหนักแก้ปัญหาไม่ตกเลยตดัสนิใจควา้เก้าอี้เหลก็ทุบกระจกชมววิแตก
ละเอยีดก่อนพุ่งหลาวลงมาฆา่ตวัตาย 
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หนุ่มป่าตองเฮง30ล.ถกู 5 ใบหวยท่ี1 อีกรายสาวใหญ่รบัโชคคว้า'6ล.' 
          หนุ่มไลฟ์การด์-เรอืลากร่ม หาดป่าตอง ภูเกต็ วยั 32 ปี สุดเฮง ถูกรางวลัที ่1 รบัเละ 30 ลา้น
บาท ชาวเน็ต แห่แสดงความยนิด ีหลงัเพจ "ตามหาคนด ีภูเก็ต" โพสต์เรื่องราว ขณะเจา้ตวัรบีขึ้น
โรงพัก แจ้งความลงบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐาน เตรียมขึ้นเงินเป็นเศรษฐีในพริบตา อีกราย  
สาวใหญ่สระแก้ว มาท างานโรงงานเมอืงชลบุร ีฝันเหน็สาวผมยาวมาบอกใหซ้ือ้ลอตเตอรี ่767 เชา้มา
คนจะมโีชค เพื่อนมพีอดเีลยขอซือ้ต่อ รวยเละ 6 ลา้นบาท เตรยีมท าบุญใหส้าวในฝัน 
 
คมุไอ้หนุ่มเห้ียมท าแผนฆ่าค้อนทุบสาวอบต.กล้องหน้ารถมดัปมพิษรกัหน้ีสิน 
          สบืเมอืงจนัท์ รวบ "ไอ้หมูทมฬิ" ลวงสาว อบต. ฆ่าหมกเก๋งซุกป่ากระถนิณรงค์สารภาพอ้าง 
แคน้เหยื่อแถมตดิหนี้ วางแผนนัดเคลยีรแ์ต่จบไม่สวย ควา้คอ้นปอนดท์ีเ่ตรยีมมา กระหน ่าหวดจนอก
ยุบ ก่อนฉวยเงนิหมื่น มือถือหนีลอยนวล แฉหลกัฐานเด็ด ภาพ -เสียงจากกล้องหน้ารถมดัแน่น  
บนัทกึวนิาทสีงัหารชดั ไล่แกะรอยเจอตวัขณะก าลงัขบัรถไปส่งผลไมต้ลาดไท จ.ปทุมธานี แจง้ขอ้หา
หนกั หิว้ท าแผนส่งนอนตะรางใชก้รรม 
 

ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
ฮ่ึมพวกป่วนสถาบนั "บ๊ิกตู่"ขอช่วยกนัดแูลบ้านเมือง 

"บิ๊กตู่" ออกสารเตือนประชาชน ระบุมีพวกไม่หวงัดี บิดเบือนข้อมูล ปลูกฝังแนวคิดที่ไม่
ถูกต้อง หวงัให้บ้านเมอืงเกิดความวุ่นวาย ขอให้ช่วยกนัสอดส่องดูแล พร้อมย ้าขอให้ฟัง กกต.บ้าง 
อย่าใหม้นัวุ่นวายกว่านี้เลย "บิก๊ป้อม" การนัต ีกกต.ท างานดอียู่แลว้ ปัดเป็นมอืประสานจดัตัง้รฐับาล
ใหม่ "สมชยั" เตอืนจงใจค านวณส.ส.ปารต์ี้ลสิต์เอื้อพรรคการเมอืง ระวงัตดิคุก พปชร.ไม่ตดิใจปารต์ี้
ลสิต์ลด จีก้กต.แจงขอ้กงัขา "เพนกวนิ" บุกปชป.รอ้งจบัมอื พท.หยุดยัง้สบืทอดอ านาจ "แมว้" ดิ้นอกี
เฮือก จ้อสื่อแดนน ้ าหอม จวกทหารโกงเลือกตัง้ เปรยีบเป็น "สตาลิน" ต านานเผด็จการรสัเซีย  
"ศรวีราห"์ สอนมวย "เอกชยั" ถูกเผารถ ตอ้งว่าตามหลกัฐาน 
 
จดุความร้อนทะล ุ3 พนัแห่ง นายกฯขึ้นเหนือแก้วิกฤตฝุ่ น 

ฝุ่ นพิษภาคเหนือยงัวิกฤต พบจุดความร้อนทะลุ 3 พันจุด ดนัค่าฝุ่ นลองพุ่งเกือบทุกพื้นที ่ 
"บิก๊ตู่" ลงพื้นที่เชยีงใหม่วนันี้ ถกมาตรการแก้ ขอทุกคนต้องร่วมมอืกนั ส่วนใครเผาป่าป่วนรฐับาล 
รูต้วัเองดอียู่แลว้ มอบ "บวัแก้ว-ทส." ถกเวทอีาเซยีน ร่วมมอืแก้ปัญหาระยะยาว "เกษตร" วอนชาวไร ่
ชาวนา หยุดเผาเศษซากพชื วชัพชื กองทพัภาคที ่3 น าเฮลคิอปเตอรข์นน ้าดบัไฟดอยหลวงเชยีงดาว 
"บิก๊เต่า" สัง่เฉียบ พืน้ทีป่่าอนุรกัษ์และป่าสงวนแห่งชาตหิา้มมไีฟไหม ้หละหลวมเจอด ี
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"มาดามแป้ง"ลยุ บกุสมาคมแก้"เช้ิตด า" มาตรฐานย า่แย่ 

"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล ่าซ า ประธานสโมสรการท่าเรอื เอฟซ ียื่นหนังสอืรอ้งเรยีนการท า
หน้าทีผู่ต้ดัสนิ หลงัโดนทัง้ใบแดง และจุดโทษนัดบุกพ่าย สุโขทยั เอฟซ ีเผยเปาฉาวเคยมปีระวตัโิดน
รอ้งเรยีนเป็นหางว่าว แถมเคยโดนแบนหนกั 3 เดอืน 
 
จ่อคมุเงินกู้รถสกดัเกง็ก าไร 

ผูว้่าฯ แบงก์ชาต ิคาดการณ์จดีพีปีีนี้โต 3.8% จากพืน้ฐานเศรษฐกจิแกร่ง แมต้้องเผชญิปัจจยั
นอกประเทศ ทัง้สงครามการค้า Brexit พรอ้มสัง่ตรวจสอบสนิเชื่อรถยนต์ หลงัพบสญัญาณเกง็ก าไร
ผดิปกติ แถมมเีงนิทอนให้ลูกค้า ก่อนจะหามาตรการบงัคบัใช้ หวัน่ซ ้ารอยสินเชื่ออสงัหารมิทรพัย ์
ด้าน "กสกิรไทย" แนะภารกิจแรกของรฐับาลชุดใหม่ต้องเร่งรดัจดัท างบประมาณปี 63 เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกจิ ขณะทีส่นิเชื่อ 3 เดอืนโตในอตัราชะลอตวั คงเป้าหมายทัง้ปีที ่5-7% 
 
ย่ืนยบุ "พรรคอนาคตใหม่" พฤติกรรมล้มการปกครอง 

ภาคประชาชนยื่น กกต.ยุบพรรคอนาคตใหม่ อ้างพฤตกิรรมเขา้ข่ายล้มล้าง พรอ้มขอชะลอ
การรบัรอง 13 ผู้สมคัร ส.ส. เพื่อไทย รอ ป.ป.ช. ชี้มูลปมหนุนพ.ร.บ.นิรโทษสุดซอย ด้าน "ปิยบุตร" 
อ้างมขีบวนการใส่รา้ยเรื่องล้มเจา้ ยนัคลปิพูดถงึ "กษัตรยิ"์ ตอนยงัเป็นนักวชิาการ โบ้ยไม่ได้พูดถึง
เบือ้งสงูของไทย 
 
รพ.เอกชนแขง็ข้อ เมินส่งข้อมลูซ้ือขายยา 

"พาณิชย"์ เผยมโีรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลติ ผู้น าเขา้ยาและเวชภณัฑ์ ส่งขอ้มูลราคาซื้อขาย 
และน าเข้ามาให้แค่ 100 กว่าราย จากที่ส่งหนังสือแจ้งไปเกือบ 700 ราย ลัน่ถึงเส้นตาย 4 เม.ย.นี้  
รายใดส่งขอ้มูลจะประกาศชื่อบนเว็บไซต์ รายใดไม่ส่ง เตรยีมงดักฎหมายเล่นงาน เตรยีมชง กกร. 
บงัคบัให้เผยแพร่ราคายา ค่าบรกิารทางการแพทย ์หา้มบวกค่าใช้จ่ายอื่นๆ และให้ผูป่้วยเอาใบสัง่ยา
ไปซือ้ยานอกโรงพยาบาลได ้ย า้หาก กกร. เหน็ชอบแลว้ ฝ่าฝืนมโีทษทัง้จ าทัง้ปรบั 
 
รวบ"ไอ้หม"ูฆ่าหมกรถฉุนโดนทวงหน้ี 6 พนั 

ต ารวจจบักุมคนขบัรถบรรทุกผลไม ้ผูต้้องหาฆ่าสาวจนัทบุร ีทิ้งศพไวใ้นรถจอดซุกป่ากระถนิ
ณรงค ์สารภาพอ้างไม่พอใจโดนทวงหนี้ 6,000 บาท จงึลวงไปฆ่า ก่อนหยบิกระเป๋าเงนิ 14,800 บาท
พรอ้มโทรศพัทม์อืถอืหลบหนีไป 
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กรงุเทพธุรกจิ 

 
'นายกฯ'เบรกกลุ่มจ้องป่วนช้ีบ่อนท าลายสถาบนั - 'อภิรชัต์'เตรียมแถลงจุดยืนกองทพั กกต.
ปัดแจกใบแดง117เขต นศ. 7 สถาบนัลยุล่าช่ือถอดถอน 
          นายกฯ ออกสารห่วงสถานการณ์บ้านเมือง ชี้กลุ่มไม่หวงัดีจ้องป่วน-บ่อนท าลายสถาบัน  
จบัตา "อภิรชัต์"  แถลงจุดยนืกองทัพ -คสช.วนันี้  ด้าน กกต.ปัดแจกใบแดง117เขต มือมืดเผารถ  
"เอกชยั" นกัเคลื่อนไหวการเมอืง ขณะที ่นกัศกึษา 7 สถาบนั ล่าชื่อถอดถอน กกต.ส่อลาม 
 
'ทีดีอารไ์อ'ห่วงการเมืองบัน่ทอนเช่ือมัน่ต่างชาติ 

"ทดีีอารไ์อ" ห่วงการเมอืง ไร้เสถียรภาพฉุดเศรษฐกิจไทย บัน่ทอนความ เชื่อมัน่ต่างชาต ิ
ประเมนิทัง้ปีโตในกรอบ 3.5-3.9% ดา้น "แบงก์ชาต"ิ ยอมรบัความไม่แน่นอน มเีพิม่ขึน้จากทัง้ปัจจยั
ภายใน-นอกประเทศ แนะผูส้่งออกกระจายตลาด ลดความเสีย่ง พรอ้มประเมนิหากจดัตัง้รฐับาลไดเ้รว็ 
ส่งผลดต่ีอการลงทุนในประเทศ 
 
'ดสิุตเซน็ทรลัพารค์'บ๊ิกโปรเจคสู้มิกซย์สู 

กลุ่มพนัธมติรใหญ่ "ดุสติธานี-เซน็ทรลั" เปิดรายละเอยีดบิก๊โปรเจคมกิซ์ยูส "ดุสติ เซน็ทรลั 
พาร์ค" มูลค่า 3.67 หมื่นล้าน สู้ศึกมิกซ์ยูสพระราม 4  "ดุสิตฯ" มัน่ใจท าเลทองหัวมุมถนนสีลม 
พระราม 4 ขึน้แท่นมาสเตอรพ์ซีระดบัเวลิดค์ลาส "ซูเปอรค์อรซ์บีดี"ี เชื่อม 4 ย่านส าคญั ราชประสงค์
เจรญิกรุง-สุขุมวิท-เยาวราช สู่มหานครโลก "ซีพีเอ็น" ปั้น "นิวจงัก์ชัน -ชอปปิงมอลล์" ชูสนง.รบั  
"โปรเฟสชนันอลฮบั" เปิดบรกิารเตม็รปูแบบปี 67 
 
'ดบับลิวเอชเอ'ลยุลงทุนนิคมฯรบัทุนจีน-ญ่ีปุ่ น 

"ดบับลวิเอชเอ" เปิดนิคมฯ อสีเทริน์ซบีอรด์ 3 ปักธงออีซี ี"พรนิซ ์เฉิงซาน" ยกัษ์ใหญ่ผลติยาง
รถยนต์จากจนีน าร่องซื้อ 280 ไร่ ตัง้เป้าปีนี้ยอดขายที่ดนิ 1.6 พนัไร่ เผยต่างชาติไม่กงัวลการเมอืง 
คาดจนี-ญีปุ่่ นจบัมอืลงทุนประเทศที ่3 ดนัยอดลงทุนไทยปีนี้โต 5% 
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