บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามรายงาน
ผูจ้ ดั ทำได้อธิ บำย เพื่อศึกษำขั้นตอนและรู ปแบบในกำรเขียนสคริ ปต์ของรำยกำร Daradaily
News ขั้นตอนในกำรเขียนสคริ ปต์รำยกำร Daradaily News บริ ษทั ดำรำลี่ จำกัด โดยผูจ้ ดั ทำได้แบ่ง
เนื้อหำตำมหน้ำที่ในกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อให้เข้ำใจง่ำยและสะดวกต่อกำรเปิ ดค้นหำข้อมูลได้ง่ำยซึ่ งใน
แต่ละหน้ำที่จะอธิ บำยวิธีกำรเขียนสคริ ปต์รำยกำร โดยยกตัวอย่ำงรำยกำรที่ได้มีส่วนร่ วมปฏิบตั ิงำน
จริ งส่ วนหนึ่ งเป็ นรู ปภำพเพื่อทำให้เข้ำใจง่ำยยิ่งขึ้น โดยผูจ้ ดั ทำขอเสนอผลงำนโดยกำรยกตัวอย่ำง
ของงำนบำงส่ วนที่ได้ทำในกำรฝึ กงำนสหกิจศึกษำ
สำหรั บกำรศึ กษำขั้นตอนกำรเขี ยนสคริ ปต์รำยกำร Daradaily News ของบริ ษทั ดำรำเดลี่
จำกัด มีหน้ำที่ดงั ต่อไปนี้
4.1 ขั้นตอนกำรเขียนบทรำยกำรโทรทัศน์
4.2 รู ปแบบกำรเขียนบทรำยกำรโทรทัศน์
4.1 ขั้นตอนการเขียนบทรายการโทรทัศน์
4.1.1 ขั้นตอนการเตรียมข้ อมูล
กำรเตรี ยมข้อมูลของรำยกำรนั้น จะได้รับข้อมูลจำกฝ่ ำยข่ำวที่ได้ไปทำกำรสัมภำษณ์ หรื อ
เก็ บ ข่ ำวมำ นัก ข่ ำวจะส่ งมำว่ำแต่ ล ะวัน มี ข่ ำวบัน เทิ ง อะไรบ้ำง จำกนั้นก็ เลื อกข่ ำวที่ มี ป ระเด่ น ที่
น่ ำสนใจ สดใหม่ ทันเหตุกำรณ์ และเป็ นกระแสในช่ วงนั้น และเนื่ องจำกรำยกำร daradaily News
ได้มีกำร Live สดผ่ำนทำง Facebook และ Youtube กำรเลือกใช้ข่ำวนั้น จึงต้องผ่ำนควำมคิดเห็นจำก
ที่ตรงกันจำก ฝ่ ำยข่ำวฝั่ งโซเชี ยลด้วยเพื่อให้เนื้ อข่ำวไปแนวทำงเดี ยวกัน รำยกำร daradaily News
จะมี ท้ งั หมด 8 เบรก แต่ จะเลื อกข่ ำวมำแค่ 7 ข่ ำวหรื ออำจจะมี ม ำกกว่ำ 7 ก็ ไ ด้ข้ ึ น อยู่ก ับ กำรวำง
สคริ ปต์ เพรำะในแต่ละเบรกนั้นสำมำรถใช่ข่ำวได้มำกกว่ำ 1 ข่ำวและในช่ วง เบรกที่ 8 นั้นจะเป็ น
ในช่ วงของอินสตำแกรมดำรำ ซึ่ งจะนำภำพหรื อคลิ ปวิดีโอในอินสตำแกรมของเล่ำศิลปิ นดำรำมำ
ให้ชมกัน ระยะเวลำกำรออกอำกำศคือ 1 ชัว่ โมง 30 นำที
กำรส่ งข้อมูลข่ำวสำรนั้น บริ ษทั ดำรำเดลี่ จำกัด จะทำกำรส่ งผ่ำนทำงแอพพลิเคชัน่ LINE ที่
มีชื่อกลุ่มว่ำ “ส่ งข่ำว” สมำชิกในกลุ่มจะมีบุคลำกรฝ่ ำย ข่ำว, Creative และโซเชียล เพื่อที่จะได้
ติดต่อสื่ อสำรได้ะดวก กำรส่ งข่ำวจะส่ งกันวันต่อวัน เพื่อที่ข่ำวจะได้ทนั เหตุกำรณ์หรื ออำจจะ
แล้วแต่ช่วงเวลำที่ได้ไปทำกำรสัมภำษณ์
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รู ปที่ 4.1 ตัวอย่ำงกำรส่ งข่ำว
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รู ปที่ 4.2 ตัวอย่ำงกำรส่ งข่ำว
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รำยกำร Daradai News เป็ นรำยกำรที่ฉำยผ่ำนช่องทำงแบบคู่ขนำน ซึ่ งจะฉำยทำงเคเบิ้ลทีวี
และกำรไลฟ์ สดผ่ำนทำง Facebook และ Youtube จึงต้องทำกำรประสำนงำนกับทำงฝ่ ำยโซเชี ยลใน
กำรเลื อกข่ำวที่ จะนำมำใช้ในรำยกำร ว่ำใช้ประเด่นไหนข่ำวไหนที่ จะเหมำะสม ซี่ งจะสื่ อสำรกัน
ผ่ ำ น ท ำง LINE ที่ มี ชื่ อว่ ำ SAOKWANG ข องคุ ณ จิ ร วรรณ ไววิ ท ยะ ฝ่ ำยโซ เชี ยล แล ะ
Donat_sarocha ของคุณ สโรชำ จันทะมำด ฝ่ ำย Creative

รู ปที่ 4.3 ตัวอย่ำงกำรประสำนงำนกับฝ่ ำยโซเชียล

กำรเลือกประเด็นข่ำวต้องเป็ นประเด่นที่น่ำสนใจ ทันต่อเหตุกำรณ์ และเป็ นกระแสในช่วง
นั้น และต้องหำก่อนว่ำทำไมถึงเกิดเหตุกำรณ์แบบนี้ และใครที่ตกเป็ นข่ำวและโดนโยงกับเหตุกำรณ์
นี้บำ้ ง ซึ่ งจะทำกำรหำข้อมูลจำกหลำกหลำยช่องทำง อำทิเช่น Facebook , กระทูพ้ นั ทิปและตำมเว็บ
ข่ำวต่ำงๆ เพื่อมำทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเพื่อมำทำกำรเขียนสคริ ปต์ต่อไป
ตัวอย่ำงเช่นข่ำว #ป้ ำซุ่มทุ่มไม่อ้ นั
ที่ เป็ นกระแสต่อจำกข่ำว #ต่ ำตมไม่หยุด ท ำให้แหล่ งข่ำวต่ำงๆ พำกันเล่ นข่ำวนี้ เช่ น เพจ
Facebook ที่ชื่อว่ำ “คำขวัญชั้นใต้ดิน” ที่จะเสนอและสรุ ปประเด่นข่ำวไว้ให้ หรื อ จำกเว็บไซต์ข่ำว
ของ Daradaily เอง
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รู ปที่ 4.4 ตัวอย่ำงกำรหำข้อมูลจำกเพจ Facebookคำขวัญชั้นใต้ดิน
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รู ปที่ 4.5 ตัวอย่ำงกำรหำข้อมูลจำกเว็บไซต์ Daradaily
4.1.2 ขั้นตอนการลงมือเขียนบทรายการโทรทัศน์
หลังจำกได้ขอ้ มูลมำแล้ว ก็ตอ้ งมำดู เนื้ อข่ำวว่ำมีเนื้ อหำว่ำมีประเด่นอะไรบ้ำงและประเด่น
ไหนบ้ำงที่สำมำรถนำมำใช้ในรำยกำรได้ จำกนั้นแยกหัวข้อออกมำเพื่อที่จะทำให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น
จำกนั้นก็ทำกำรเขียนสริ ปต์แต่กำรเขียนสคริ ปต์ตอ้ งแยกเป็ น 3 ตอน คือ
4.1.2.1 กำรเกริ่ นนำ (Introduction)
กำรเกริ่ น น ำหรื อ กำรโปรยหั ว ข่ ำ ว เป็ นขั้น ตอนที่ จะกระตุ ้น ควำมสนใจของผูช้ มได้
มำกกว่ำส่ วนอื่ น เป็ นกำรท้ำวควำมเรื่ องรำวที่ จะน ำเสนอ กำรเกริ่ น น ำจะต้องท ำให้ ป ระทับ ใจ
ตื่นเต้น เพื่อให้ผชู ้ มสนใจ ชักชวนให้ติดตำม อำจจะใช้ภำษำ ภำพ หรื อเสี ยง กำรเกริ่ นนำจะเกริ่ นนำ
สั้น ๆ เพียงเพื่อให้ผชู ้ มสนใจ อยำกรู ้ อยำกเห็น ในสิ่ งที่จะนำเสนอ
ตัวอย่ำงเช่น
เครี ยดหนัก “ แพท ” รำยงำนตัวศำลอำญำครั้งที่ 5
ประเด่นที่ 1 โปรยเนื้ อข่ำว : สื บเนื่ องจำกคดี สมคบกำรค้ำยำโดยกำรฟอกเงิน ของเบนซ์ เรซ
ซิ ง สำมี แพท ณปภำ วัน นี้ แพท ณปภำในฐำนะผูต้ ้องหำคดี ร่วมฟอกเงิ น ได้ข้ ึ น ศำลอำญำเพื่ อ
รำยงำนตัว โดยทนำยควำมส่ วนตัวคุณ อำคม คงสวัสดิ์ ในสัมภำษณ์ถึงควำมคืบหน้ำคดีในวันนี้ ไป
ฟังเสี ยงสัมภำษณ์
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ประเด่นที่ 2 โปรยเนื้ อข่ำว : เมื้อกี้ มีโอกำสได้ฟังสัมภำษณ์ ของคุ ณทนำยควำมของสำวแพท
ไปแล้ว เรำลองมำฟังสัมภำษณ์ สำวแพทกันหน่อยก็แล้วกันถึงควำมรู ้สึก ในวันนี้เป็ นอย่ำงไรบ้ำง
4.1.2.2 เนื้อเรื่ อง (Body)
ก็ คื อเนื้ อหำเรื่ องรำวทั้งหมดที่ จะน ำเสนอ น ำเรื่ องมำคลี่ ค ลำยมำขยำยจำกกำรเกริ่ น ใน
ข้ำงต้น ว่ำมี ข้อ มู ล อะไรบ้ำง และเนื้ อ หำทั้ง หมดที่ จะใช้ถึ ง แม้จะมี VTR แล้วก็ ต้องเขี ย นข้อ มู ล
ทั้งหมดเพื่อให้พิธีกรเข้ำใจและสำมำรถพูดได้ แต่เนื้ อหำก็ตอ้ งให้กระสับ เข้ำถึงเนื้ อข่ำวและเนื้ อหำ
ไม่ตกหล่นครบถ้วน
ตัวอย่ำงเช่น
*** VTR คุณ อำคม คงสวัสดิ์ ***
เผยว่ำคดีของคุณแพท วันนี้ก็มำรำยงำนตัวตำมปกติ จะเรี ยนสื่ อว่ำน้องแพท ไม่ได้มีอภิสิทธิ์
เหนือกว่ำคนทัว่ ไป ถือว่ำเป็ นผลัดที่ 5 คือกำรทำเรื่ องขอฝำกขังของพนักงำนสอบสวน ฝำกขังได้ แต่
ไม่เกิน ครั้งละ 12 วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 64 วัน
ไม่วำ่ จะเป็ นน้องแพท หรื อใครก็ตำมตกเป็ นผูต้ อ้ งหำก็กงั วลใจทุกคนและผมคิดว่ำ ทุกวันนี้
ทุ กคนถื อว่ำชี วิตอยู่บ นควำมไม่ ป ลอดภัยในช่ วงนี้ เรื่ องที่ แพทจะ ชี้ แจงเพิ่ ม เติ มคงไม่ มี ส ำนวน
สอบสวนส่ งให้พนักงำนอัยกำรแล้ว ต้องรอขั้นตอนอัยกำรว่ำจะมีควำมเห็นในทำงคดีไปในลักษณะ
ไหน สำหรับหลักฐำนที่ เรำขอเพิ่มจำกทำง อัยกำรให้ควำมเป็ นธรรม สั่งให้พนักงำนสอบสวน
สอบพยำนเพิ่มเมื่ อ 27 มิ ย ที่ ผ่ำนมำ ในควำมเห็ นของผมหลักฐำนชัดเจน แต่พนักงำนอัยกำรจะมี
คำสั่งคดีทำงไหนแล้วแต่ดลุยพินิจิของท่ำน
*** VTR แพท ณปภำ ***
ด้ำน แพท ณปภำเผยว่ำ แพทเองก็ ยังไม่มีอะไรจะบอกว่ำสบำยใจหรื อไม่สบำย ไม่รู้วำ่ จำก
นี้ไปจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเรำอีกหรื อเปล่ำ ถ้ำมีอะไรที่จะต้องเจออะไร ดูกนั วันต่อวัน เรื่ องครอบครัว
เรำก็แยกส่ วนกำรทำงำน ฝั่งของแพทก็มีทนำยของแพท ของพี่เบนซ์ก็มีทนำยของเขำเอง สำหรับ
นัดรำยงำนตัวครั้งต่อไปของแพท ต่อศำลอำญำคือ 14 กรกฎำคม นี้
4.1.2.3 กำรสรุ ปเรื่ อง (Conclusion)
เป็ นขั้นตอนที่ ตอ้ งสรุ ปเรื่ องทั้งหมดตั้งแต่กำรนำเรื่ อง และเนื้ อเรื่ องทั้งหมดให้ได้ใจควำม
และเข้ำใจให้มำกที่สุด อำจจะสอดแทรกแง คิด ทัศนคติที่ดี หรื ออำจจะส่ งท้ำยด้วยกำรให้ควำมรู
สึ ก ประทับใจ เป็ นกำรปิ ดท้ำย
ตัวอย่ำงเช่น
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สรุ ป : คุ ณอำคมก็ยืนยันว่ำสำวแพท ก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์ เหนื อคนอื่น ส่ วนเรื่ องคดีควำม ก็ข้ ึนอยู่กบั
ทำง อัยกำรว่ำจะมีควำมเห็นในทำงคดีไปในลักษณะไหน ดุลยพินิจของท่ำนอัยกำร
สรุ ป : เดี๋ ยวจะมี นดั รำยงำนตัว ต่อศำลอำญำอีกที 14 กรกฎำคม 2560 ถ้ำถำมถึ งควำมสบำยใจ
ไหม ก็คงจะไม่สบำยใจ เพรำะสำวแพทก็กงั วลลว่ำหลังจำกนี้จะเป็ นยังไงต่อ ดูกนั วันต่อวัน

รู ปที่ 4.6 ตัวอย่ำงกำรลงมือเขียนบทรำยกำรโทรทัศน์
4.1.3 ขั้นตอนตรวจสอบ
กำรตรวจสอบข้อมู ล ต้องตรวจสอบว่ำสคริ ป ต์ที่ เขี ย นนั้นมี ข ้อมู ลข่ ำวสำรที่ ถู ก ต้องและ
ครบถ้วน กำรเรี ยงสคริ ปต์ตรงกับที่กำหนดไว้ กำรพำดหัวข่ำวตรงกับข่ำวที่ใช้และที่สำคัญคือคำถูก
คำผิดและภำษำที่ใช้ตอ้ งให้ถูกต้องตำมหลักภำษำ และต้องผ่ำนกำรตรวจจำก คุณจิรวรรณ ไวอิทยะ
ฝ่ ำยโซเชี ยลว่ำมี อะไรที่ ส ำมำรถ เผยแพร่ ได้และเผยแพร่ ไม่ได้ เพรำะกำรที่ Live สดนั้นกำรที่ ใช้
คำพูดหรื อถ้อยคำที่ แรงเกิ นไปจะทำให้มี Feedback กลับมำโดยทันที หรื อบำงครั้งอำจทำให้โดน
ฟ้องได้เลย

รู ปที่ 4.7 ตัวอย่ำงกำรตรวจสอบ
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หาประเด่ นทีน่ ่ าสนใจ

(Creative)

(Creative)
พาดหัวข้ อข่ าว

เนื้อหาของข่ าว

สรุ ปประเด่ นข่ าว

(Creativ

(Creativ

(Creativ

e)

e) (Re Check)
ตรวจสอบ
ฃ

สคริปต์

รู ปที่ 4.8 แผนผังขั้นตอนกำรเขียนสคริ ปต์รำยกำร

e)
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4.2 รู ปแบบการเขียนบทรายการโทรทัศน์
จำกทฤษฎีรูปแบบกำรเขียนบท (Script) รำยกำร แบ่งออกเป็ น 3 แบบใหญ่ๆ ได้แก่
4.2.1 บทคร่ ำวๆ (Rundown Script Fact Sheet)
4.2.2 บทกึ่งสมบูรณ์ (Semi Script)
4.2.3 บทสมบูรณ์ (Fully Script)
ตำมกำรวิเครำะห์ตำมหลักทฤษฎีน้ นั รู ปแบบที่สคริ ปต์รำยกำร Daradaily News ใช้น้ นั เป็ น
รู ปแบบ บทคร่ ำวๆ (Rundown Script Fact Sheet) ว่ำจะมีข่ำวอะไร ข่ำวไหนอยู่ในเบรกที่เท่ำไร จะ
ไม่ได้เจำะลึกรำยละเอียดมำก เพรำะรำยกำรเป็ นรำยกำรบันเทิงอำจจะไม่ได้มีขอ้ มูลที่เป็ นทำงกำร
หรื อศัพท์เฉพำะ จะเป็ นกำรเกริ่ นประเด่ นและบทสัมภำษณ์ ที่ได้มำจำกกำรศิ ลปิ นคร่ ำวๆ เพื่ อให้
พิธีกรได้อ่ำนและสำมำรถสรุ ปเนื้อหำของข่ำวได้ง่ำยมำกขึ้น
ตัวอย่ำงเช่นสคริ ปต์รำยกำร Daradaily News
Daradaily News
วันพุธที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2560
----------------------------------------------------------------------------------------------------------**** ก่อนเข้ำข่ำว ****
ตอนนี้ คุณผูช้ ม สำมำรถติตำมข่ำวดำรำในแวดวงบันเทิงได้ก่อนใคร ไปกับดำรำเดลี่ ที่มำกว่ำดำรำ
ยิง่ กว่ำบันเทิง ได้ในLINE TODAY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------เบรก 1 คุณอูด๊ เซอร์ ไพรส์ ฉลองแต่ง คุณตุก๊ ครบรอบ 20 ปี
ฉลองครบรอบแต่งงำน 20 ปี ด้วยเซอร์ ไพรส์ สุ ดพิเศษ จนทำให้ คุณนภัสนันท์ พรรณนิ ภำ
ประธำนบริ ษทั ทีคิวเอ็ม อินชัวร์ รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และประธำนบริ ษทั ดำรำเดลี่ จำกัด ปลื้ ม
แบบสุ ดๆ เพรำะได้เซอร์ ไพรส์ ที่ได้รับจำก ดร.อัญชลิน พรรณนิ ภำ ประธำนบริ ษทั ทีคิวเอ็ม อิน
ชัวร์ รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด พำย้อนกลับไปรำลึ กและนึ กถึ งงำนแต่งงำน เมื่อ 20 ปี ก่อน งำนนี้ ตอ้ ง
บอกเลยว่ำ คุ ณนภัสนันท์ ไม่รู้ตวั เลยว่ำจะมี เซอร์ ไพรส์ รู ้ เพียงแค่ว่ำจะมี งำนเลี้ ยงฉลองครบรอบ
แต่งงำนเฉยๆ พอถึงในงำน ทำงทีมงำนก็แปลงโฉมคุ ณ นภัสนันท์ ใหม่ใส่ มงกุฎ ให้ดูเหมือนเป็ น
เจ้ำสำวเมื่อ 20 ปี ก่อน ทำงด้ำนคุณอัญชลิน ก็เปลี่ยนชุ ดใส่ สูท พร้อมมอบแหวนเพรช ให้คุณ คุณน
ภัสนันท์ อีกด้วย ซึ้ งภำยในงำนเต็มไปด้วยเหล่ำผูบ้ ริ หำร และเพื่อนสนิ ทของทั้งคู่มำร่ วมยินดีกนั
อย่ำงคับคัง่
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*** VTR ภำพบรรยำกำศในงำน ***
เบรก 2 "กันต์" โต้เป็ นพระเอก ก. ชอบเที่ยวที่อโคจร รับชินเจอข่ำวแบบนี้บ่อย
เรี ยกได้ว่ำงำนเข้ำเลยก็ว่ำได้ สำหรับพระเอกหนุ่ ม กันต์ กันตถำวร เมื่อมีเพจหนึ่ งออกมำ
อ้ำงถึงพระเอก ก ไก่ ที่เป็ นพิธีกรรำยกำรดัง มีพฤติกรรมทำงเพศที่รุนแรง แถมยังชอบไปซื้ อบริ กำร
จนหลำยคนอ่ำนแล้วคิดไปว่ำน่ำจะหมำยถึงหนุ่มกันต์หรื อเปล่ำ
*** VTR กัน กันตถำวร ***
ก็เพิ่งเห็นข้อควำมเหมือนกันเลยแต่ไม่ใช่ตนเองแน่นอนถึงแม้ในเนื้ อหำที่เขียนจะใช่ก็ตำม
ไม่ซีเรี ยสเรื่ องอักษรย่อเพรำะก่อนหน้ำนี้ มีภำพว่ำเป็ นตนที่ไปแก้ผำ้ ในฟิ ตเนสพอเห็ นก็เหมือนแต่
ไม่ ได้เข้ำฟิ ตเนสเลยฉะนั้นข่ ำวนี้ ก็ไม่ ได้ไปที่ แบบนั้นแน่ นอน ทั้งนี้ ยงั บอกว่ำหวำนใจอย่ำงสำว
พลอยก็เป็ นคนที่แกร่ งกว่ำตนก็เดี่ยวต้องไปถำมเขำว่ำเห็นหรื อยังแต่คงไม่เข้ำใจผิดเรื่ องนี้ เป็ นนำนำ
จิตตังตอนนี้ ตนก็ถ่ำยรำยกำรอยูก่ บั น้องหมำและพลอยยืนยันว่ำไม่เคยไปแน่นอนถ้ำเขำทำแล้วจะทำ
ให้ยอดฟอลโล้เพิ่มก็เอำที่สบำยใจและไม่ติดใจเอำเรื่ องก็ไม่อยำกไปเล่นกับเขำแต่ก็มองว่ำไม่น่ำรัก
เท่ำไหร่ ที่ทำแบบนี้ อยำกจะบอกว่ำกำรให้ร้ำยหรื อทำให้ใครเสี ยหำยไม่ใช่ เรื่ องดี และไม่ควรทำกับ
ใครส่ วนตัวก็ชิ นกับข่ำวเพรำะอยู่ในวงกำรมำสั กพักแต่เรื่ องแบบนี้ เกิ ดขึ้ นได้ง่ำยและเร็ วในโลก
สังคมออนไลน์ปัจจุบนั บำงคนเห็ นข่ำวแป๊ บเดี ยวก็เชื่ อไปแล้วก็มีจะหำวิธีป้องกันก็ทำไม่ได้อยู่ที่
วิจำรณญำณของคนมำกกว่ำ
“กวินท์” ปลดประจำกำรแล้ว ชีวติ เปลี่ยนดีข้ ึน
เป็ นศิลปิ นอีกคนที่รู้จกั กันดี ในยุคกำมิกำเซ่ สำหรับ “กวินท์ ดูวำล” หรื อ “กวินท์ วงทรี ทู
วัน” ที่ล่ำสุ ด เจ้ำตัวก็ได้ปลดประจำกำร จำกกำรเกณฑ์ทหำรมำเรี ยบร้อยแล้ว
แต่ดว้ ยควำมที่วงทรี ทูวนั นั้นถูกยุบวงไปแล้ว หลำยคนเลยสงสัยกันว่ำ หนุ่มกวินท์ได้วำง
แพลนชีวติ หลังจำกนี้ต่อไปอย่ำงไรบ้ำง ตำมไปสัมภำษณ์หนุ่ม กวินท์กนั เลยดีกว่ำคะ
*** VTR กวินท์ วงทรี ทูวนั ***
ก็เพิ่งปลดประจำกำรมำ10 กว่ำวัน น่ำจะเกือบ 2 อำทิตย์ชีวิตก็ดีข้ ึนตอนนี้ เน้นทำงำนหำเงิน
ดูแลครอบครัวและตัวเองโดยกำรเป็ นทหำรก็สอนหลำยอย่ำงทั้งเรื่ องกำรใช้ชีวติ ควำมอดทนควำมมี
ระเบียบวินยั และควำมสำมัคคีทำให้เป็ นคนนิ่งขึ้นโตขึ้นกับเพื่อนๆที่ฝึกด้วยกันก็มีคุย ทั้ง ชิน ชิ นวุฒ
ชำโน หลุ ยส์ เฮสดำร์ ซัน เอี้ ยง สิ ทธำ และเพื่อนๆในกองร้ อยยังคิ ดถึ งเสมอโดยทำงกรมก็ยงั ไม่มี
ติดต่อให้ไปรับใช้แต่พร้อมถ้ำงำนเหมำะสม ส่ วนที่ โพสต์ขอ้ ควำมก็โพสต์จำกควำมจริ งใจมองว่ำ
กำรเป็ นทหำรไม่ได้ลำบำกอย่ำงที่คิดเป็ นเหมือนโรงเรี ยนชี วิตตนออกทุกคนทักหมดว่ำโต นิ่ งและ
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ฟังผูใ้ หญ่มำกขึ้น ด้ำนงำนในวงกำรปี นี้จะฟิ ตหุ่นถ่ำยแบบและอยำกเล่นละครและซี รียส์เพรำะที่ผำ่ น
มำจะมีแต่ร้องแต่เพลงมีติดต่อคุยมำบ้ำงแล้วยังไม่สรุ ปก็มีไปเรี ยนภำษำไทยเพิม่
กับสัญญำก็เป็ นอิสระทำงอำร์ เอสก็ไม่มีติดต่อให้กลับไปร้องเพลงหรื อเล่นละครตนมองว่ำ
กำรทำเพลงค่อนข้ำงยำกในตอนนี้ ล่ำสุ ดก็ทำเองกับชิ น ชิ นวุฒ ชื่ อเพลงว่ำ จับย่อซึ่ งถ้ำทำงอำร์ เอ
สติดต่อมำก็ยินดีร่วมงำนกับยอดวิวเพลง เธอยังรอเขำก็พอใจที่ปล่อยออกมำได้ 3 เดือนนิ ดๆได้ลำ้ น
กว่ำก็ทำดีแล้ว สำหรับเพื่อนสมำชิ กวงทรี ทูวนั ก็เจอคุยปรกติ ทีเจเขำก็เป็ นศิลปิ นเดี่ยว ป๊ อปปี้ ก็เป็ น
แอร์ ต่ำงคนก็แยกเส้นทำงเดินกันไปในอนำคตก็วำ่ กันอีกทีวำ่ จะมีงำนให้ได้ร่วมกันทำอีกหรื อเปล่ำ
ทั้งนี้ยงั เผยว่ำเรื่ องฟิ ตหุ่นก็เตรี ยมตัวเองพร้อมถ่ำยแบบดูหนังสื อว่ำแบบไหนคงเป็ นแนวเซ็ก
ซี่ โตขึ้นไม่เซ็กส์ บอมส์คำดว่ำน่ำจะ1-2 เดือนคงได้เห็นกันส่ วนงำนพิธีกรก็ได้มีกำรไปเคสแต่ยงั ไม่รู้
ผลตอนนี้ ถำ้ มีงำนอะไรตนก็พร้ อมทำเพรำะกำรเป็ นทหำรทำให้ทำได้ทุกอย่ำงและทำเต็ม100 ทุ ก
งำน
-----------------------------------------------------------------------------**โปรโมท แรลลี่ปำตี้**
เบรก 3 ศิลปิ นเข้ำรำยกำร บูม กิตตน์กอ้ ง
****** คำถำม *****
- หวนกลับมำรับงำนในวงกำรแล้วตอนนี้เป็ นอย่ำงไรบ้ำง
- ตอนนี้เรี ยกว่ำทำงำน 7 วันเลยหรื อเปล่ำ // แฟนคลับก็เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆเลย
- หลำยคนก็มองว่ำตอนนี้เรำเป็ นลูกรักของช่องไปแล้ว
- ถำมเรื่ องควำมรักหน่ อย พอว่ำงจำกกำรทำงำนทีไรก็จะเห็ นทั้งบูมและกิ ฟโชว์
โมเม้นหวำนๆ ให้หลำยคนอิจฉำอยูต่ ลอด
- หลังจำกปลดทหำรมำก็เหมือนเปิ ดตัว มำกขึ้น
- มีกำรวำงแผนอนำคตของทั้งคู่บำ้ งหรื อยัง
- ดังขนำดนี้ เชื่ องำนรุ ม อีเว้นท์ก็แน่น ได้เป็ นพรี เซ็นเตอร์ เยอะแยะเลยอย่ำงล่ำสุ ด
เป็ นคู่กบั สำวโบว์ เมลดำ ด้วยเป็ นอะไรยังไงคะ
- สุ ดท้ำยฝำกผลงำน
เบรก 4 "เคน" เผยที่มำ #เต๋ อๆ แค่แซว "เต๋ อ" เรื่ องเป็ นข่ำวกับ "มิว"
ท ำเอำแฟนคลับ สงสัยถึ งที่ มำของ #เต๋ อๆ ที่ มี จุดเริ่ ม มำจำกหนุ่ ม “บอย ปกรณ์ ” โพสใน
อินสตำแกรม จำกนั้นก็มีเหล่ำพระเอกฝั่ งพระรำมสี่ เข้ำมำผสมโรงแซวกันยกใหญ่ ไม่เพียงเท่ำนั้น
ทั้ง บอย / อำเล็ก / และเคน ภูภูมิ ยังไลฟ์ ผ่ำนไอจีแซวหนุ่ม “เต๋ อ ฉันทวิชช์” กับสำว “มิว นิ ษฐำ” ที่
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ก่ อนหน้ำนี้ ตกเป็ นกุ๊ ก กิ๊ ก ... ตกลงที่ ม ำของแฮชแท็ก นี้ คื ออะไร หนุ่ ม “เคน” ไขข้อข้องใจหน่ อย
เร็ วววววววว
*** VTR เคน ภูภูมิ ***
กรณี ต้ งั กลุ่มกับบอย ปกรณ์ ไปแซวพี่เต๋ อว่ำ ก็เป็ นกำร แซวเขำ แบบขำๆ เขำไม่ตอบอะไร
เลย พวกเรำก็บงั คับเขำ แกล้งเขำ ไม่ได้เชี ยร์ นะ ไปแกล้งแซวตำมกระแสมำกกว่ำ เรี ยกแล้วไม่ตอบ
พี่เต๋ อ หำยเงียบ ก็เลยรวมตัวเรี ยก คือพวกเรำไม่รู้ควำมลับเขำเลย มิวหรื อเปล่ำก็ตอ้ งไปถำมแก๊งเขำ
มิว มิว งำนจะเข้ำเรำไหม ไม่ดีไหมครับ ก็ส่วนใหญ่แซวเล่นๆ ตำมกระแสมำกกว่ำ
**ประเด็น 2
"เคน" เปรยวันเกิด "เอสเธอร์ " มีเซอร์ ไพรส์แน่นอน ปั ดติดแฟน เทเพื่อน
มัวแต่แซวคนอื่น ไหนตอบคำถำมเรื่ องตัวเองบ้ำงซิ คะ ? พรุ่ งนี้ (17 พ.ค.) ก็จะวันเกิดหวำน
ใจ อย่ำง สำว “เอสเธอร์ ” แล้ว มีเซอร์ไพรส์อะไร ? แย้มให้ฟังหน่อยได้อะเปล่ำคะ ?
*** VTR เคน ภูภูมิ ***
ถึงเรื่ องวันเกิดเอสเธอร์ แฟนสำวว่ำจะ ซื้ อของอะไรไปเซอไพรส์ น้ นั เคนบอกว่ำ ก็มีเตรี ยม
ของขวัญ ไม่บอกดีกว่ำ บอก็ไม่เซอไพรรซ์ ช่วงนี้ก็ยงั ไม่ค่อยมีไร ละครยังไม่เปิ ด พรุ่ งนี้ฟิตติง ปลำย
เดื อนก็คิวเต็ม น้องน่ ำจะว่ำง สิ่ งที่ เตรี ยม ไม่มีไรมำก จริ งๆ เรี ยบง่ำย ไม่มีอะไร วันเกิ ดก็เค้ก แต่ง
เพลงไม่มี ผมร้องไม่เพรำะ น่ำจะถำมหลังงำนวันเกิด น้อง ผมมีเซอร์ ไพรส์แน่นอน
ส่ วนกรณี ที่มีคนว่ำผม ติดแฟน ไม่อยูก่ บั เพื่อน จริ งกับเพื่อนผมก็ไปบ้ำง แต่ผมก็ไปกับกลุ่ม
นี้ แต่ไม่ว่ำงกับกลุ่ มนี้ แต่ไม่ได้ ลื ม ผมจะไปกับทุ กกลุ่มไม่ได้ มี อะไรต้องทำเยอะแยะ ต้องเรี ยน
อำจจะต้องใช้เวลำกับ งำนมำกขึ้ น ผมก็พยำยำม เพื่อนเก่ ำ พี่ อเล็ก ไม่ว่ำงจริ งๆ ไม่มีอะไร ทำงำน
เสร็ จก็เหนื่ อย วันอื่นก็ได้ เพิ่งเจอกันเอง ติดแฟนเหรอไม่ขนำดนั้น กับเอสเธอร์ เองก็วำ่ งไม่ตรงกัน
น้องไม่มีถ่ำย ก็หำเวลำมำเจอกันบ้ำง แล้วถ้ำพำไปเจอเพื่อนก็จะเขิน แต่บำงทีเขำก็รู้จกั กันอยูแ่ ล้ว
เบรก 4 "ตู่-เพลง" ควงคู่ เปรยสำวเพลงแพลนเรี ยนต่อโทเมืองนอก ยอมให้ลูกมีแฟนได้แล้ว
นักร้ องเสี ยงคุ ณภำพ "ตู่ นันทิ ดำ" พร้ อมลู กสำว “เพลง ชนม์ทิดำ" ที่ล่ำสุ ดได้ควงกันออก
งำน โดยงำนนี้ เมื่ อได้พูดคุ ยกับคุ ณแม่และลู กสำวคนสวย ซึ่ งอัพเดทถึงเรื่ องเรี ยนของน้องเพลงที่
เมืองนอก ก็ไม่รู้วำ่ เตรี ยมตัวไปถึงไหนแล้ว อีกเรื่ องก็ตอ้ งถำมพี่ตู่ นันทิดำ ว่ำลูกสำวอย่ำงน้องเพลง
โตแล้ว อนุญำติให้มีแฟนหรื อยังคะ
*** VTR ตู่-เพลง ***
"ตู่-นันทิดำ" พร้อมลูกสำว "เพลง-ชนม์ธิดำ" เพลงเผยตนพึ่งส่ ง THESIS ทำให้ไม่เจอคุ ณ
พ่อ คุ ณแม่ คุ ณยำย อยู่ปี 4 ปกติถำ้ ว่ำงก็เจอกิ นข้ำวกับครอบครัว ล่ำสุ ดที่ ไปกิ นข้ำวกับคุ ณพ่อ ปั ด
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ไม่ได้ฉ ลองเรี ยนจบ วันนั้นทำนข้ำวอย่ำงเดี ยว คุ ยเรื่ องไปเรี ยนต่อ ปรึ กษำพ่อ อำจจะเปลี่ ยนจำก
นิวยอร์ ก ไปเรี ยนลอนดอน ปลำยปี ตั้งใจไม่กลำงปี ก็ปลำยปี ไปเรี ยนปริ ญญำโท ตอนนี้ อยำกทำงำน
ก่อนต่อโท
ด้ำนตู่แนะนำให้เพลงรู ้สึกสบำยๆ ปลำยปี จะดูวำ่ จะเรี ยนที่ไหน ดูปลำยปี นี้ อย่ำงไง ไม่มีต่อ
ลองลู ก ลู กวำงแผนเรี ยนไม่อยำกใช้เวลำนำน ด้ำนน้องเพลงคุ ยกับคุ ณ พ่อก็ โอเค พ่ออยำกให้ไป
อังกฤษมำกกว่ำ แต่ให้เพลงตัดสิ นใจ
ตู่ยอมให้น้องเพลงมี แฟนได้ เพรำะเป็ นวัยโตเป็ นสำวแล้ว ส่ วนตัวให้ลูกใช้ชีวิตที่ ส บำย
ยอมรับมีหวงมำก อย่ำรักแฟนจนแม่อิจฉำ อย่ำทิ้งแม่ ต้องให้แม่ไปด้วย สำวเพลงยอมรับมีคุยบ้ำง
ส่ วนตัวไม่มีควำมลับ ไม่มีอะไรที่แม่ไม่รู้ ตู่ถำ้ ลูกเลือกแล้วตำมใจลูก ด้ำนคุณพ่อถำมเป็ นไงบ้ำง ดู
ให้ดี ควำมเป็ นพ่อแม่หวงทุ กคน คิ ดว่ำเดี๋ ยวนี้ ไม่แปลกที่ จะมี แฟน จะมีก็เป็ นเรื่ องที่ ลูกมีควำมสุ ข
ยอมรับครั้งแรกไม่พร้ อมที่ ลูกจะเรี ยนต่อโท ตอนนี้ ค่อยๆปรับ ชิ น เพรำะว่ำ ช่ วงนี้ น้องเพลงอยู่ที่
คอนโด มีคุย what app โทรหำแม่ตลอดเวลำ ทำให้ตอนนี้เริ่ มที่จะทำใจได้แล้ว
เบรก 5 แอมป์ เดอะสตำร์ ปั ดหำยหน้ำจำกหน้ำจอ โต้ศลั ยกรรมอัพหน้ำใหม่
มำต่อกันที่ หนุ่มแอมป์ ภูริกูลกฤษฎ์ หรื อ แอมป์ เดอะสตำร์ ที่ล่ำสุ ดถูกจับตำมอง ถึงเรื่ อง
หน้ำตำที่หล่อขึ้น จนทำให้ขำเม้ำส์ พูดกันให้แซดว่ำ หนุ่มแอมป์ นั้นไปแอยทำศัลกรรมมำหรื อเปล่ำ
รวมไปถึ งประเด็นที่ ช่วงนี้ ไม่ค่อยเห็ นข่ำวหรื อผลงำนในละครสักเท่ำไร แอบซุ่ มถ่ำยทำละครอยู่
หรื อเปล่ำคะ
*** VTR แอมป์ เดอะสตำร์ ***
เตรี ยมมีผลงำนเรื่ องใหม่ให้ได้ชมกันเร็ วๆนี้แล้วสำหรับหนุ่ม แอมป์ เดอะสตำร์ ล่ำสุ ดเจ้ำตัว
ก็ได้ออกมำเผยให้ฟังว่ำ ผลงำนที่ กำลังจะออนแอร์ ก็มีดรี มที มเดอะซี รียส์ ทำงช่ อง 5 เวลำสำมทุ่ม
ยี่สิบก็จะได้ชมกันในวันที่30 พฤษภำคมนี้ ตอนแรก เล่นกับน้องนก สโรชิ น หลำนสำวของพี่เบิร์ด
ธงไชย คำแรกเตอร์ ก็เป็ นลูกครึ่ งเกำหลีที่เคยเต้นอยูใ่ นโรงเรี ยนสอนกำรแสดงสอนเต้นเคยอยูช่ มรม
ที่มีชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนแต่มี โอกำสได้ไปเรี ยนเกำหลี และได้นำประสบกำรณ์ มำแบ่งปั นให้ก ับ
น้องๆที่ โรงเรี ยนเดิ มเรื่ องนี้ ตนก็ไม่ได้พู ดภำษำเกำหลี อะไร ด้ำนงำนก็มีเรื่ อยๆไม่ ได้หำยหน้ำไป
ไหนมีท้ งั งำนละครและร้องเพลงบ้ำงล่ำสุ ดก็มีเพลงประกอบโซตัส เดอะซี รียไ์ ปและจะมีซิงเกิ้ลเดี่ยว
กับ เพลงประกอบดรี ม ที ม เดอะซี รียส์ ที่ จะปล่ อ ยให้ ฟั ง กัน เพรำะเรื่ องนี้ ตนทั้ง เล่ น และร้ องเพลง
ประกอบด้วยควำมคำดหวังก็มีแต่อยำกทำให้คนได้เห็ นตนในมุมแปลกบ้ำงเพรำะเรื่ องนี้ จะมีเต้น
เยอะมำกทำเต็มที่ ส่ วนสัญญำก็เซ็นกับจีเอ็มเอ็มทีวีประมำณสำมปี เป็ นสัญญำเดิ มที่ยำ้ ยโอนมำจำก
เอ็กแซ็กท์เขำก็ดูท้ งั เพลงและละครให้ สำหรับเรื่ องที่ถูกมองว่ำ หน้ำเปลี่ยนก็ต้ งั แต่สำมปี ที่แล้วที่ตน

33
ได้ไปทำจมูกใหม่มำอำจจะเข้ำที่มำกขึ้นก็ยอมรับว่ำทำแต่นำนแล้วและไม่คิดอัพหน้ำหรื ออะไรเพิ่ม
อี กเรื่ องที่ มี คนทักหน้ำเปลี่ ยนก็มีอยู่เรื่ อยๆขำๆทำครั้ งเดี ยวจบและไม่นอยส์ ที่ ถูกถำมเรื่ องนี้ บ่อย
เพรำะถ้ำมองว่ำตนดูดีข้ ึนก็โอเค

เบรก 6 อัค อัครัฐ ถูกจับจิ้น กัปตัน ภูธเนศ หลังรับบทเกย์ดว้ ยกัน ยินดี กบั กับ แกรนด์ มีหนุ่มรู ้ ใจ
แล้ว
เล่นละครดีจนถูกแฟนคลับจับจิ้นไปอีกคู่ สำหรับหนุ่ม อัค อัครัฐ ที่รับบทเป็ นเกย์ในละคร
ซี รีส์ เสน่ หำไดอำรี่ ตอน บ่ วงเสน่ หำ เล่ นประกบคู่กบั หนุ่ ม กัปตัน ภู ธเนศ ทำเอำสำววำย ติ ดแฮ
กแท็กจับทั้งคู่เป็ นคู่จิ้นคู่ใหม่ไปซะแล้ว อีกหนึ่ งเรื่ องที่ตอนนี้ สำวแกรนด์ เดอะสตำร์ มีหนุ่ มรู ้ใจ
คนใหม่แล้ว ก้ไม่รู้วำ่ หนุ่มอัค จะรู ้สึกอย่ำงไรบ้ำง
*** VTR อัค อัครัฐ ***
ได้รับกระแสตอบรับดีเลยทีเดียวหลังโดดมำรับบทผูก้ อง ศรุ ต ในละคร ชี วติ เพื่อฆ่ำ หัวใจ
เพื่อเธอสำหรับ หนุ่ ม อัค อัครัฐ ล่ ำสุ ดเจ้ำตัวก็ได้ออกมำเผยว่ำละครชี วิตเพื่อฆ่ำหัวใจเพื่อเธอนั้น
ตอนนี้ ก็กำลังเข้มข้นและใกล้จะอวสำนแล้วกระแสตอบรับดี บทบู๊จะอยู่ที่พระเอกอย่ำง เจษ เจษฎ์
พิพฒั มำกกว่ำเรื่ องนี้จะโชว์ควำมเก่งกำจของวำยุและตนจะไล่ล่ำไปเรื่ อยๆ แต่หลังๆจะมีซีนอำรมณ์
มำกขึ้ น ด้ำนผลงำนอื่ นๆก็จะมี โปรเจคต์เสน่ หำไดอำรี่ เป็ นละครชุ ดสำมเรื่ องสั้นของ พี่บอย ถกล
เกียรติ จะมีสำมตอนคือ กับดักเสน่ หำ บ่วงเสน่ หำ และ แสบเสน่หำ ตอนกับดักเสน่หำจะออนแอร์
ก่อนก็แสดงโดยพี่ป้อง ณวัฒน์ ใบเฟริ์ น อัญชสำพี่ออ้ ม พิยดำ ตอนที่สองตนก็จะเล่นกับพี่ กัปตัน ภู
ธเนศ พี่นุ่น
ศิรพันธ์ ตู มตำม ยุทธนำคำแรกเตอร์ เรื่ องนี้ พี่กปั ตันก็จะแต่งงำนกับผูห้ ญิ งเพื่อหน้ำที่ กำร
งำนทำงสังคมแต่จะมีตนเป็ นคู่ขำก็แปลกสนุกดีไม่เคยเล่นแบบนี้ ตอนออดิชนั่ ก็กดดันกลัวทำออกมำ
ไม่ได้พอคุ ยไปคุยกับพี่ บอยและได้ทำเวิรค์ช็อปกับพี่ป้อนก็เล่นง่ำยขึ้นเล่นกับพี่กปั ตันเป็ นไอดอล
อยูแ่ ล้วเคยทำงำนด้วยกันเข้ำฉำกเลยลงตัวขำๆขนำดไม่ออนแอร์ ยงั มีแฮชแท็กคู่ตนแล้วและคนดูคง
ไม่อินจัดจับจิ้นกับพี่กปั ตันเพรำะพี่เขำมีครอบครัวแล้ว ส่ วนล่ำสุ ดไปเที่ยวทริ ปที่เนปำลกับพี่นิว ชัย
พลและตูมตำมมำก็สนุ กดีอุปสรรคก็มีในเรื่ องของควำมสู งถ้ำเดินขึ้นไปที่ควำมสู งสี่ ถึงห้ำพันก็จะทำ
ให้เป็ นโรคแพ้ควำมสู งตนก็เดินขึ้นไปไม่ถึงเพรำะแฟนป่ วยด้วยคนที่ถึงแค่คู่ของพี่นิว ตูมตำมกับ ญิ๋
งญิ๋งเขำก็ลงมำวันถัดไปกับทริ ปต่อไปก็แล้วแต่โอกำสมำกกว่ำถ้ำมีก็จะชวนพี่นิวอยูแ่ ล้วทั้งนี้ ยงั บอก
ว่ำ กับ แกรนด์ กรณ์ภสั สร ตอนนี้ ก็ไม่ค่อยได้เจอกันหำยหน้ำไปเลยเข้ำใจว่ำกำลังแฮปปี้ ทั้งกับเรื่ อง
งำนและควำมรักดูจำกไอจีก็จะไปแต่ทะเลและส่ วนตัวก็ยนิ ดีดว้ ยที่เขำแฮปปี้ กับรักครั้งใหม่เขำก็ไม่
เชิงปิ ดแต่รอให้มนั่ ใจอำจจะเปิ ดมำกกว่ำนี้ขำๆไม่อยำกออกตัวแรงส์มำกเดี่ยวจะเสี ยใจอีก
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เบรก 7 "แบงค์" วอนขอให้เชื่อว่ำโสด!!! รับยังอยำกมีควำมรักอยู่
ตั้งแต่เลิกรำกับอดีตแฟนสำวไปได้พกั ใหญ่หลำยคนก็จบั จ้องว่ำจะมีสำวคนใหม่มำข่ำงกำย
เมื่อไรสำหรับ หนุ่ม"แบงค์-ปรี ติ บำรมีอนันต์"หรื อแบงค์วงแคลช ล่ำสุ ดมีข่ำวว่ำนักร้องหนุ่มมีสำว
คนใหม่เรี ยบร้อยแล้ว ก็ไม่รู้วำ่ แบบนี้จริ งหรื อเปล่ำ ตำมไปถำมหนุ่มแบงค์กนั ดีกว่ำคะ
*** VTR แบงค์-ปรี ติ ***
"แบงค์-ปรี ติ" วอนขอให้เชื่ อว่ำตนไม่มีแฟน อำจเป็ นเพรำะว่ำทุกคนจำภำพที่ตนเจ้ำชู ้ตอน
รุ่ นๆ ยันตอนนี้ ไม่เจ้ำชู ้ ยอมรับตอนแรกไม่รู้สึก ควำมรู ้สึกของกำรเป็ นโสด พอผ่ำนมำ 1 ปี ก็ทำใจ
ได้ อยูค่ นเดียวได้ ไปไหนมำไหนคนเดียวได้ หนังสื อที่ไม่เคยอ่ำน ก็จบั ขึ้นมำอ่ำน ทำให้รู้สึกชินกับ
ควำมโสด ยัน 1 ปี ไม่มีคนคุย ไม่มีเพื่อน ไม่รู้จะไปไหนกับใคร ขำๆเริ่ มจะเข้ำป่ ำได้แล้ว อำจจะไม่
ค่อยเจอสังคม ไปกินข้ำว เหมือนเมื่อก่อน แฮปปี้ อยูค่ นเดียว คิดว่ำชีวิตที่ผำ่ นมำสุ ดมำกแล้ว ไม่ตอ้ ง
คว้ำหำผูห้ ญิงที่ไหนมำเป็ นแฟน เพื่อนๆรู ้ตนชอบคนยำก เลยไม่ได้แนะนำ ส่ วนตัวเป็ นคนดื้อ ต้อง
เจอใครเอง ยอมรับอยำกมีแฟน ก็ยงั ปรำรถนำดี ถ้ำไม่มีก็ไม่เป็ นไร ยังอยำกมีควำมรักอยู่ ส่ วนตัวตน
คบคนมำนำน พอจะมีคนใหม่เข้ำมำ มันต้องใช่ ที่พอดีกนั และอยูด่ ว้ ยกันไปตลอด
เบรก 8 อินสตำแกรม
บี น้ ำทิพย์

เจเจ กฤษณภูมิ

ดิว อริ สรำ

อเล็กซ์ กับ นำย

เจมส์ ธีรดนย์

แพท กับ โอ๊ต
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- ขอบคุณ TQM ที่ปรึ กษำประกันภัย ทุกเรื่ องประกันภัย TQMช่วยคุณได้เพียงแค่โทร 1737
- ขอบคุณ Perfect Slim หุ่นสวย สุ ขภำพดี ผอมจริ ง หน้ำใส ไร้ริ้วรอย
- ขอบคุณ เซเดอร์ เร่ เก้ำอี้หนังปรับนอน ช่วยคุณผ่อนคลำย สบำยทุกอิริยำบถ สนใจติดต่อ 02-1051176

