
 สวัสดีครับ  จุลสารชุมชน
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 39 ประจำาเดือน 
กันยายน – ธันวาคม  2559 ได้กลับมา
พบกันอีกเช่นเคย มาพร้อมกับความชุ่ม
ฉำ่าด้วยสายฝน และเป็นการเข้าสู่ฤดู
ฝนอย่างเต็มตัว แล้วช่วงหน้าฝนนี้ขอ
แนะนำาว่าถ้าสมาชิกจะเดินทางออกจาก
บ้านกรุณาพกร่มไปด้วยน่ะครับ และ
ฝากไว้ด้วยความห่วงใยคือ โรคที่มักจะ
มากับหน้าฝนคือโรคไข้หวัด โรคนำ้ากัด
เท้า พยายามหลีกเลี่ยงการโดนฝนและ
การเดินในที่ชื้นแฉะ ด้วยน่ะครับ ด้วย
ความห่วงใยจากทีมงาน.....แทปไลน์
 เนื้อหาชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับ
นี้เต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวดีๆ ที่ตั้งใจคัด
สรรมาฝากกันครับ  เริ่มจาก เกร็ดความ
รู้นำาเรื่อง  “ สมุนไพร..ขับไล่ยุง  ” มาฝาก
ทุกคนครับ เพราะช่วงนี้ยุงจะมากับ
ฤดูฝน เพื่อนสุขภาพ นำาเสนอ “การวิ่ง
เพื่อสุขภาพ” เพื่อเชิญชวนให้สมาชิกได้
หันมาออกกำาลังกายกันเยอะๆ ครับ 
สำาหรับท่านสมาชิกท่านใด ได้ผ่านไป
กราบนมัสการ ขอพรหลวงพ่อพระพุทธ
โสธร ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มุมอร่อย 
โดยปิ่นโตสีฟ้าจะพาไปชวนชิมอาหารท่ี
“ร้านปูกรรเชียง @ แปดริ้ว”   ริมแม่นำ้า
บางปะกง คุยกันฉันท์มิตร ฉบับนี้ขอ
นำาเรื่องราวของบุคคลที่สู้ชีวิตมาตั้งแต่
สมัยเป็นเด็กนักเรียน แห่งร้านบ้านโพ
วัสดุภัณฑ์ และท่านยังเป็นอดีตผู้ใหญ่
บ้าน หมู่ที่ 6 ตำาบลบ้านโพ อำาเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มา
เล่าสู่กันฟังครับ ที่สำาคัญ อย่าลืมตอบ
คำาถามประจำาฉบับ  สำาฉบับนี้ได้ผู้โชคดี
จากการจับฉลากร่วมตอบคำาถาม 6 ท่าน
ด้วยกัน รอรับรางวัลที่ทีมงานจะจัดส่ง
ให้ท่านถึงบ้านกันเลยครับ ทีมบก. ขอ
ขอบคุณที่ติดตามอ่านกันมาโดยตลอด
ครับ

สวัสดีครับ

 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม “ทอดผ้�ป่�แทปไลน์ส�มัคคีและ
ถว�ยเทียนจำ�นำ�พรรษ� ประจำ�ปี 2559”  โดยมีคุณถวัลย์ศักดิ์ กร�พงษ์ กรรมก�รผู้จัดก�ร พร้อม
ด้วยคณะผู้บริห�ร พนักง�น ผู้นำ�ชุมชน และสม�ชิกชุมชนแนวท่อน้ำ�มันเข้�ร่วมง�น เพื่อสืบส�น
ประเพณีที่ดีง�ม และเป็นก�รทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศ�สน� ณ วัดดอนทร�ย ต.ดอนทร�ย อ.บ้�นโพธิ ์
จ. ฉะเชิงเทร� เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎ�คม 2559 ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในแนวท่อส่งนำ้�มัน ศรีร�ช� – ลำ�ลูกก� 
โดยได้รับก�รสนับสนุน และให้คว�มร่วมมือให้ก�รเตรียมง�นเป็นอย่�งจ�กช�วสม�ชิกชุมชนแนวท่อ 
ต.ดอนทร�ย ท�งทีมง�นต้องขอขอบคุณเป็นอย่�งสูงม� ณ ที่นี้ด้วยครับ

“แทปไลน์...ทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศ�สน� ”
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 สวัสดีครับ  คุยกันฉันท์เพื่อนฉบับนี้  กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งด้วยความคิดถึง และ
ห่วงใยเพื่อนๆ สมาชิกชุมชนแนวท่อ เช่นเคยครับ ฉบับนี้ ทีมงานชีพจรลงเท้า ได้มีโอกาสได้ออก
ไปเยี่ยมเยือนสมาชิกชุมชน ต.บ้านโพธิ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป้าหมายของผมอยู่
ที่บ้านผู้ใหญ่สิทธิชัย ตั้งต้นสกุลดี ขออนุญาตเรียกสั้นๆ ผู้ใหญ่ชัยละกันน่ะครับ !!! ซึ่งท่านเป็น
ผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ให้เกียรติให้ข้อมูลมาเล่าสู่ให้ท่านสมาชิกให้ได้รับทราบถึงที่มาของ...ธุรกิจของร้าน
บ้านโพวัสดุภัณฑ์   ...กันครับ

 ทีม บก.  : อยากทราบความเป็นมาของธุรกิจของครอบครัว คือร้านบ้านโพวัสดุภัณฑ์ 
ครับ?
 ผู้ใหญ่ชัย : ธุรกิจร้านของผมเริ่มจากศูนย์เลยครับ คือเดิมผมมีแต่ที่ดินสำาหรับปลูกบ้าน
ที่พ่อแม่ยกให้ ส่วนธุรกิจร้านมาทีหลัง เริ่มธุรกิจแบบครอบครัว พ่อ แม่ และลูกๆ ช่วยกันทุกคน 
โดยเริ่มซื้อของเล็กๆ น้อยๆ มาวางบนชั้น หลังจากนั้นก็เริ่มทยอยเอาพวก วัสดุก่อสร้าง จำาพวก 
อิฐ หิน ปูนทราย เข้ามาจำาหน่าย พอถึงตอนนี้ได้ไปหาซื้อ รถตักมาช่วยในการขนสินค้าให้ลูกค้า 
โดยผมเป็นคนขับรถส่งลูกค้าเอง ยังไม่จ้างลูกน้อง จนธุรกิจเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำาดับ ประกอบ
กับตอนนั้นผมเองได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย แต่ก็ไม่ได้เอาตำาแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาปนกับธุรกิจ
เลยครับ ผมค้าขายเอาแบบพอเพียง และพออยู่ได้ เอาแค่พอเลี้ยงครอบครัวได้ครับ
 ทีม บก. : อยากทราบวิธีการบริหารกิจการ และการดูแลลูกน้องที่ร้าน ครับ ????
 ผู้ใหญ่ชัย : การบริหารร้านผมไม่มีอะไรมากเลยครับ ผมทำาธุรกิจแบบครอบครัว ทุก
อย่างคนในครอบครัวช่วยกันหมด ไม่ว่าจะขายของหน้าร้าน ขนของส่งลูกค้า แต่พอมาระยะหลัง
นี้ ผมทำาไม่ค่อยไหวเพราะ สว. (สูงวัย) มากขึ้นก็จะจ้างลูกน้องบ้าง 2-3 คน เพื่อเอามาช่วยงาน 
เช่น ขับรถตัก และก็ช่วยส่งของบ้าง ส่วนใหญ่จะจ้างลูกน้องที่อยู่แถวๆ บ้านแหละครับ

 เป็นอย่างไรบ้างกันบ้างครับ สำาหรับธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้าง “ร้านบ้าน
โพวัสดุภัณฑ์”   หากสมาชิกท่านใดมีโอกาสได้มาไหว้พระ 9 วัดแถวเมืองกรุงเก่า 
อยุธยา นึกถึงท่านผู้ใหญ่ชัย ก็ขับรถมาทางบางปะอินสายใน หรือจะเข้าทางถนน
สายเอเชียก็ได้ครับ ถ้าไปไม่ถูก โทรถามทางได้ที่เบอร์มือถือ 081-7771315  ท่าน
ผู้ใหญ่ชัยบอกว่า หากจะมาให้โทรแจ้งล่วงหน้าน่ะครับ จะได้เตรียมตัวต้อนรับครับ

สวัสดีครับ

คุยกัน
ฉันท์เพื่อน

มุมอร่อย
ร้านปูกรรเชียง ซีฟู้ด @ แปดริ้ว

 มีโอกาสได้เดินทางไปเย่ียมเยือนสมาชิกชุมชนแนวท่อ
แถวๆ คลองนา กว่าจะเสร็จงานก็ปา เข้าไปเท่ียงกว่าแล้วเสียงท้อง
ร้อง...แล้ว  ถ้ามาแปดร้ิวแล้วไม่เอ่ยถึงร้านปูกรรเชียง ซีฟู้ด อาจจะไม่
ได้การ เอาล่ะครับ.... ถ้าอยากทานอาหารทะเลท่ีแปดร้ิว ต้องนึกถึง 
ร้านปูกรรเชียง ซีฟู้ด หรือท่ีเขาเรียกว่าเป็น Signature …..ของเมือง
แปดร้ิวเลยละครับ... 
 ร้านน้ีมีอาหารหลายอย่าง ท้ังอาหารทะเลและอาหารท่ัวไป แต่ถ้า
ส่ังอาหารทะเลขอบอกว่าของทางร้าน สดทุกอย่าง อย่างปูน่ึงท่ีส่ังมา เน้ือปู
หวานสด กินกับน้ำาจ้ิมซีฟู้ด แหม่ๆๆ .. มันฟิน จริงๆ ครับพ่ีน้อง!!
 ถ้าคอส้มตำา ขอแนะนำา ส้มตำาปูม้าครับ เน้ือปูสดเช่นเคย รสชาติ
ส้มตำาก็แซ่บเว่อร์ ถึงใจ ถึงกับต้องส่ังเบ้ิลกันเลยทีเดียว หรือลองเมนูแปลก
ใหม่ท่ีทางร้านแนะนำา ปลาตะคองสามรส เน้ือปลาทอดกรอบๆ ราดด้วยน้ำา
สามรสแบบครบรสจริงๆ มีสับปะรดห่ันผสมมา ทำาให้มีรสชาติเปร้ียวอมหวาน 
.. เป็นเมนูท่ีซ้ีดอีกหน่ึงจานครับ
 ใครสนใจเมนูอ่ืนๆ ก็ลองสอบถามทางร้านได้นะคะ มีพนักงานคอย
ให้คำาแนะนำาอัธยาศัยใช้ได้เลยทีเดียว ในเร่ืองบรรยากาศของร้าน ทางร้าน
มีหลายโซนให้เลือก ท้ังโซนริมสระน้ำา หรือโซนน่ังด้านใน ก็ให้ลูกค้าเลือกได้
ตามความชอบสำาหรับท่ีจอดรถไม่ต้องห่วง ทางร้านมีบริการท่ีจอดรถไว้เยอะ 
สามารถจอดได้นับสิบคันกันเลยทีเดียว
 พิกัดร้านคร่าวๆ เข้าซอยข้างๆ ห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์ (ฝ่ังไป
พนัสนิคม) พอเข้าซอยแล้ว ก็ตามป้ายของทางร้านไปได้เลยครับหาไม่ยาก

โดย ปิ่นโตสีฟ้า

 สำ�รองท่ีน่ัง และสอบถ�มเส้นท�ง โทร. 086-816 0417, 081-862 2302
 ข้อมูลร้�นอ�ห�ร
 ท่ีต้ัง: 25/1/1 หมู่ 1 ตำาบลคลองนา อำาเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
 เวลาทำาการ: เปิดบริการทุกวัน 11.00 - 22.00 
 เมนูแนะนำ�: กรรเชียงปู, ปูม้าน่ึง, ส้มตำาปูม้า, ปลาตะคองสามรส 
 ท่ีมา : http://www.sawasdee-padriew.com/food-pookanchieng.html

โดย “ ชีพจรลงเท้า ”

“ผู้ใหญ่บ้าน คนสู้ชีวิต @ บางปะอิน อยุธยา ”
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เพื่อนสุขภาพ
การวิ่งเพื่อสุขภาพ

 การวิ่งเป็นการออกกำาลังกายแบบแอโรบิคที่ส่งผลให้เกิดการ
รับออกซิเจน ของร่างกายดีขึ้น เพราะทำาให้หัวใจ หลอดเลือด ปอด 
กล้ามเนื้อ และอวัยวะอื่น ๆ แข็งแรงนอกจากนี้ยังช่วย ให้ผู้วิ่งคลาย
ความตึงเครียดทางจิตใจและมีอารมณ์แจ่มใส อุปกรณ์ในการวิ่ง เสื้อ
กางเกง ที่สวมใส่ควรทำาด้วยวัสดุ ที่ซับเหงื่อได้ดี ควรเป็นเสื้อแขนสั้น 
กางเกงไม่รัด แน่นที่รอบเอวเป้ากางเกงหลวม ร้องเท้าหุ้มส้นพอดี
กับขนาดและรูปเท้า พื้นรองเท้าควรหนาและนุ่ม สถานที่วิ่ง ควรมี
พื้นเรียบไม่เป็นลุ่มเป็นบ่อ ไม่เอียงและชันมากเกินไป เวลาวิ่ง เลือก
เวลาวิ่งที่สะดวกและสามารถทำาได้เป็นประจำาสมำ่าเสมอได้ ควรหลีก
เลี่ยงการวิ่งหลัง รับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ และการวิ่งที่อากาศร้อน
จัด การวิ่งทำาให้ร่างกายทุกส่วนได้ออกกำาลังกาย ในระยะเริ่มต้นควร
วิ่งเหยาะๆ ก่อน หากรู้สึกเหนื่อย มากควรเปลี่ยนเป็นเดิน เมื่อหาย
เหนื่อยแล้วจึงวิ่งต่อ เมื่อร่างกายแข็งแรงดีแล้วจึงเพิ่มการวิ่งให้มากขึ้น 
โดยเพิ่มระยะเวลา หรือระยะทางหรือความเร็วในการวิ่งทีละน้อย

 หลักของการวิ่ง
 1. ใช้ท่าวิ่งที่เป็นธรรมชาติ ไม่เกร็ง เวลาลงเท้าใช้ส้นเท้าสัมผัสพื้น
ก่อนจึงวางเท้าเต็ม แล้วยกส้นเท้าขึ้น 
    เข่าไม่ยกสูงมากและไม่เหยียดสุดลำาตัว ศีรษะตั้งตรงข้อศอกงอเล็กน้อย 
และกำามือหลวม ๆ
 2. ควรใช้ความเร็วที่รู้สึกเหนื่อยจนต้องหายใจแรง แต่ไม่ถึงกับต้อง
หายใจทางปาก หรือมีอาการหอบ เมื่อวิ่ง 4 - 5 นาที ควรมีเหงื่อออก แล้ว
วิ่งต่อไปได้เกิน 10 นาที ควรวิ่งวันละครั้ง นานครั้งละ 20 - 60 นาที ใน 1 
สัปดาห์ควรวิ่งให้ได้อย่างน้อย 3 วัน
 3. ก่อนและหลังการวิ่งทุกครั้งควรอบอุ่นร่างกาย และผ่อนคลาย
ร่างกายประมาณ 4-5 นาที โดยวิ่งเหยาะ ๆ
    ด้วยความเร็วที่น้อยกว่าที่ ใช้วิ่งจริง และทำากายบริหารเหยียดกล้ามเนื้อ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
 อาการที่แสดงว่าควรหยุดวิ่ง
 เวียนศีรษะ คลื่นไส้ หรือหน้ามืดเป็นลม   รู้สึกคล้ายหายใจไม่ทันใจ
สั่น แน่น เจ็บที่บริเวณหน้าอก  ลมออกหู หูตึงกว่าปกติ  การเคลื่อนไหวร่างกาย
ควบคุมไม่ได้ ถ้ามีอาการดังกล่าวขณะวิ่ง ควรชะลอความเร็วในการวิ่งลง ถ้า
ยังมีอาการอยู่ ให้เปลี่ยนเป็นเดินหากไม่หายให้หยุดวิ่งหรือนอนราบจนกว่า
อาการจะดีขึ้น การวิ่งในวันต่อไปควรลดความเร็วและระยะทางลง ถ้าเห็นว่า
อาการยังไม่หายให้รีบปรึกษาแพทย์
 สำาหรับประโยชน์ของการวิ่ง มีมากมายตั้งแต่...
 1. ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือด ปอด หัวใจทำางานดีขึ้น ลดระดับไข
มันในเลือด เพื่อป้องกันโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และช่วยให้ไม่เป็นลมหน้า
มืดง่าย 
 2. ทำาให้กระดูกแข็งแรงขึ้น ลดภาวะกระดูกพรุน
 3. ช่วยปรับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำางานดีขึ้น
 4. ช่วยควบคุมน้ำาหนักของร่างกาย
 5. กระตุ้นให้สมองเกิดการหลั่งสารเอ็นโดรฟืนขึ้น ซึ่งเป็นสารเคมี
ธรรมชาติที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวด และทำาให้รู้สึกสุขสบาย และสุดท้าย จะ
ดีมากขึ้น ถ้าการวิ่งใช้เสื้อและกางเกงที่ทำาจากผ้าฝ้าย ไม่รัดแน่นหรือหลวมจน
เกินไป รวมทั้งรองเท้าหุ้มส้นที่พอดีกับขนาดและรูปเท้า ตลอดจนพื้นรองเท้า

ควรหนาและนุ่ม หากออกกำาลังกายได้อย่างที่ว่า สุขภาพดีก็อยู่แค่เอื้อม

ที่มา : http://www.bkps.ac.th/a06_Education/59Education.htm

 1. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (แทปไลน์) จัดโครงก�ร “มอบ
ทุนการศึกษาแทปไลน์ ประจำาปี 2559” (ปีที่ 21)  โดยคุณถวัลย์ศักดิ์ กร�พงษ์ 
กรรมก�รผู้จัดก�ร เป็นประธ�นในพิธีมอบทุนก�รศึกษ�ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่
ข�ดแคลนทุนทรัพย์ สำ�หรับโรงเรียนใกล้พื้นที่แนวท่อและคลังนำ้�มัน จำ�นวน 125 ทุน 
เมื่อวันที่ 16 – 17 มิถุน�ยน 2559  
 2. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม “ทอด
ผ้าป่าแทปไลน์สามัคคีและถวายเทียนจำานำาพรรษา ประจำาปี 2559”  โดยมี
คุณถวัลย์ศักดิ์ กร�พงษ์ กรรมก�รผู้จัดก�ร พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร พนักง�น 
ผู้นำ�ชุมชน และสม�ชิกชุมชนแนวท่อนำ้�มันเพื่อสืบส�นประเพณีที่ดีง�มและเป็นก�ร
ทำ�นุบำ�รุงพระศ�สน� ณ วัดดอนทร�ย    ต.ดอนทร�ย อ.บ้�นโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทร� 
เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎ�คม 2559 
 3. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม  “แบ่ง
ปันรัก เพื่อน้องที่บ้านโสสะ” ณ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ร�ชินูปถัมภ์ จ.สมุทรปร�ก�ร เนื่องในโอก�สครบรอบก�รก่อตั้งบริษัทฯ ก้�สสู่ปีที่ 26 
โดยมีคุณถวัลย์ศักดิ์    กร�พงษ์ กรรมก�รผู้จัดก�ร เป็นประธ�นในง�น ร่วมด้วยผู้
บริห�รและเพื่อนพนักง�น เพื่อบริจ�คเงินและสนับสนุนสิ่งของ อุปกรณ์ก�รเรียน 
อุปกรณ์กีฬ� สร้�งคว�มสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงห�คม 2559 
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 ช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าฤดูฝน ศัตรูที่มากับหน้าฝน และเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกคือ “ยุง” ผมขอแนะนำาสมุนไพรขับ

ไล่ยุง แถมยังหาได้ง่ายอีกด้วยครับ สมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือน คือ “มะกรูด” เป็นสมุนไพรที่คนโบรำ่าโบราณใช้กันมานาน มีคุณภาพ

ดี มีความปลอดภัยสูงทั้งต่อคนและสัตว์เลี้ยง ข้อดีเป็นการใช้ธรรมชาติบำาบัดที่ไม่มีอันตราย
  มะกรูด
 ผิวของผลมะกรูด นอกจากจะนำาไปโขลกทำานำ้ำาพริกสารพัดชนิดแล้ว ยังสามารถนำามาเป็นสมุนไพรไล่ยุงได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน วิธี
การคือ นำาผิวมะกรูดสดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ มาโขลกกับนำ้ำาเท่าตัวจนแหลกละเอียด กรองเอาเฉพาะนำ้ำา สามารถนำามาทาผิวหรือใส่กระบอกฉีด
เพื่อฉีดตามจุดต่างๆของบ้านก็ได้ ยุ่งจะไม่มีรบกวนบริเวณนั้นอีกเลย

ที่มา : หมอชาวบ้าน

เกร็ดความรู้...

รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุก
ชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับที่แล้ว

รายชื่อผู้โชคดีฉบับที่แล้ว
ที่ได้รับของรางวัลจากแทปไลน์

1. คุณอดิสรณ์   วิเศษก�รณ์์  
   ต.คุ้งล�น อ.บ�งปะอิน จ.พระนครศรีอยุธย�
2. คุณองอ�จ   เจริญศรี 
   ต.หนองตำ�ลึง อ.พ�นทอง จ.ชลบุรี
3. คุณฉก�จ   เอี่ยมคำ�จันทร์ 
   ต.ไก่เส่� อ.หนองแซง จ.สระบุรี
4. คุณสุกัลย�   สุขเกษม  
   ต.บ้�นโพ อ.บ�งปะอิน จ.พระนครศรีอยุธย�
5. คุณละออ   หอมขจร  
   ต.บ�งละมุง อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี   
6. คุณสมศรี   ปลื้มสถ�พร
   ต.บ�งไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทร�

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด
2/8 ม.11 ถ.ลำ�ลูกก� ต.ล�ดสว�ย อ.ลำ�ลูกก� จ.ปทุมธ�นี 12150 โทรศัพท์ 0-2991-9130-59 www.thappline.co.th 

ชื่อ....................................น�มสกุล ........................................โทรศัพท์ .........................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

 เฉลยคำ ตอบฉบับที่แล้ว
 คำ�ถ�ม :  ง�นสงกร�นต์แนวท่อนำ�้มัน แทปไลน์ป 2559
  คำ�ถ�มท่ี 1 จัดข้ึนท่ีใด ?  คำ�ถ�มท่ี 2  จังหวัดใด ? 
 คำ�ตอบ : 1. จัดข้ึน ณ ท่ีทำ�ก�รผู้ใหญ่บ้�น หมู่ท่ี 6 (ผู้ใหญ่ศิริพร วรกลีบ)
    2. จังหวัดชลบุรี

    ข่�วดี... เชิญตอบคำ�ถ�มและส่งม�
ร่วมสนุก จับร�งวัล (กติกา : จับฉลากราย
ช่ือผู้โชคดีท่ีส่งคำาตอบเข้าร่วมลุ้นรางวัลของขวัญ
เทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท 6 รางวัล) 
หม�ยเหตุ ทางเราจะจัดส่งบัตรของขวัญ
ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้
หากไม่ได้รับโปรดแจ้ง คุณณัฐกฤช ฤกษ์ดี์ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและ
กิจการสัมพันธ์ มือถือ 081- 9273635
แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด
2/8 ม.11 ถ.ลำาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 โปรดส่งภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559  สามารถส่งคำาตอบร่วมสนุกได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตแนวท่อส่งนำ้ามัน และคลังนำ้ามันเท่านั้น

 เฉลยคำาตอบ และประกาศชื่อผู้โชคดีในชุมชนสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 40/มกราคม - เมษายน 2560

คำาถามฉบับนี้: 
     ผ้าป่าแทปไลน์สามัคคีและถวายเทียนจำานพรรษา
ประจำาปี 2559

คำาถามที่ 1. จัดขึ้นที่วัดใด ?

คำาถามที่ 2. จังหวัดใด ?

ตอบ  1 ........................................................             
        2 .......................................................

 เหตุขัดข้องที่นำ�จ่�ยผู้รับไม่ได้

 1. จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
 3. ไม่ยอมรับ
 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
 5. ไม่มารับตามกำาหนด
 6. เลิกกิจการ
 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
 8. อื่นๆ

ลงชื่อ...........................................................

สมุนไพรขับไล่ยุง 

ผู้ให้บริการขนส่งน้ํามันทางท่อ และคลังน้ํามันด้วยระบบคุณภาพและการจัดการอาชีวอนามัย
ตามมาตรฐาน ISO 9001, มอก. 18001 และ OHSAS 18001          4 ชุมชนสารสัมพันธ์


