
 สวัสดีครับ กลับมาพบกับจุลสาร
ชุมชนสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 41 ประจำา
เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม  2560 กันอีก
เช่นเคย  เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านสมาชิก
ทุกๆ ท่าน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่าน
มาได้ไปรดนำ้าดำาหัวญาติผู้ใหญ่ หรือไป
ทำาบุญ ที่ไหนกันมาบ้าง....ครับ ฉบับนี้ 
มาพร้อมกับความชุ่มฉำ่าในบรรยากาศ 
วัสสานฤดู (วัด-สา-นะ-รึ-ดู) หรือ ฤดูฝน 
นั้นเองครับ สำาหรับปีนี้ ฤดูฝนมาเร็วกว่า
ทุกปี ทำาให้เกษตรกร มีนำ้าทำาไร่ ทำานากัน
ถ้วนหน้า น่ะครับ   
 เนื้อหาชุมชนสารสัมพันธ์
ฉบับนี้เต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวดีๆ ที่ตั้งใจ
คัดสรรมาฝากกันครับ  เริ่มจากช่วงนี้เข้า
ฤดูฝนมีพายุ ฝนฟ้าคะนองบ่อย จึงนำา
เกร็ดความรู้นำาเรื่อง “วิธีป้องกันตัวจากฟ้า
ผ่า รับมือหน้าฝนนี้ ” เพื่อความปลอดภัย
ของท่านสมาชิกแนวท่อทุกคนครับ เพื่อน
สุขภาพ นำาเสนอ “วิธีเก็บเห็ดฟางใม่ให้
ดำา” เพื่อท่านสมาชิกท่านใดอยากจะเก็บ
เห็ดไว้ทานนานๆ ใช้วิธีถนอมอาหารนี้ได้
เลยครับ สำาหรับท่านสมาชิกท่านใด ได้
ผ่านมาทางอำาเภอหนองแซงจะไปทาง
อำาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อย่าลืมแวะลิ้มรสชาติกาแฟสัญชาติ
ไทย ที่ร้าน “บ้านใร่กาแฟ @ หนองแซง 
สระบุรี” คุยกันฉันท์เพื่อน ฉบับนี้ขอนำา
เรื่องราวของข้าราชการ(หญิงแกร่ง) 
ผู้ใหญ่อุษา กล่อมสุภาพ แห่งตำาบล
หนองปลิง อำาเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่พาสมาชิกกลุ่มสตรี
ประจำาตำาบลร่วมมือร่วมใจ ประดิษฐ์ “ดอก
ดารารัตน์” (ดอกไม้จันทน์) เป็นผลิตภัณฑ์
OTOP ประจำาตำาบล ที่สำาคัญอย่าลืมตอบ
คำาถามประจำาฉบับ  สำาหรับฉบับนี้ได้ผู้
โชคดีจากการจับฉลากร่วมตอบคำาถาม 
6 ท่านด้วยกัน รอรับรางวัลที่ทีมงานจะ
จัดส่งให้ท่านถึงบ้านกันเลยครับ ทีมบก. 
ขอขอบคุณที่ติดตามอ่านกันมาโดยตลอด
ครับ

สวัสดีครับ

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (แทปไลน์) 
มอบทุนก�รศึกษ�แทปไลน์ประจำ�ปี 2560

	 ทุนการศึกษาแทปไลน์	ประจำาปี	2560	(ดำาเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่	22)	สนับสนุนงบประมาณ
สำาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้แก่	เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สำาหรับโรงเรียนใกล้
พื้นที่แนวท่อน้ำามันและคลังน้ำามัน	จำานวน	125	ทุน	ๆ	ละ	2,000	บาท(คลังน้ำามันลำาลูกกา	60	ทุน	คลัง
น้ำามันสระบุรี	60	ทุน	และนักเรียนในพื้นที่ตั้งคลังน้ำามันสระบุรี	5	ทุน)	
 วัตถุประสงค์ในก�รมอบทุนก�รศึกษ�แทปไลน์ เพื่อ
 1.	เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา	ให้แก่	เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โรงเรียน
บริเวณรอบคลังน้ำามันและแนวท่อน้ำามัน
	 2.	เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริษัทฯ	และชุมชนใกล้คลังน้ำามันและแนวท่อน้ำามัน
 3.	เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อชุมชน		และสร้างทัศนคติในด้านการดำาเนิน	กิจกรรม
เพื่อสังคมของบริษัทต่อชุมชน
 วันที่มอบทุน
	 -	วันพุธที่	21	มิถุนายน		2560	คลังน้ำามันลำาลูกกา
	 -	วันศุกร์ที่	23	มิถุนายน		2560		หอประชุมอำาเภอเสาไห้	
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คุยกัน ร่วมร้อยใจประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์”
@ หนองปลิง พระนครศรีอยุธยา

โดย........ ชีพจรลงเท้า

 สวัสดีครับ  คุยกันฉันท์เพื่อนฉบับนี้  กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง มาพร้อมกับสายฝนที่
ชุ่มฉํ่า ด้วยความคิดถึง และห่วงใยเพื่อนๆ สมาชิกชุมชนแนวท่อทุกท่านครับ ฉบับนี้ ทีมงาน
ชีพจรลงเท้า ได้มีโอกาสได้ออกไปเยี่ยมเยือนสมาชิกชุมชน ณ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ใหญ่อุษา กล่อมสุภาพ พร้อมกับสมาชิก
กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ของหมู่ที่5 ให้การต้อนรับทีมงานชีพจรลงเท้า การมาในครั้งนี้ของทีมงาน 
ทราบมาว่าผู้ใหญ่อุษา ได้ร่วมกับกลุ่มสตรีได้ประดิษฐ์  “ดอกดารารัตน์” หรือดอกไม้จันทน์ เพื่อ
น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความจงรักภักดีและถวายความอาลัยสูงสุด ในพระราช
พิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 ทีม
งานจึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ เพื่อขอชมการประดิษฐ์และสัมภาษณ์ ครับ
 ชีพจรลงเท้า  : อยากทราบแรงบันดาลใจ และที่มาของโครงการ ครับ ?
 ผู้ ใหญ่อุษา : ได้หัดทำาดอกไม้จันทน์มาตั้งแต่ ปี 2540 สมัยเป็นผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน ซึ่ง
ตอนนั้นยังไม่มี อบต. เป็นเพียงสภาตำาบลหนองปลิง ได้จัดให้วิทยากรมาสอนประดิษฐ์ดอกไม้
จันทน์ ก็ได้ยึดทำาเป็นอาชีพเสริมตลอดมา โดยรับทำาขาย และรับทำาตามสั่งรายได้ดีพอสมควร 
โดยราคาตั้งแต่ ดอกละ 1 บาท จนถึง 30 บาท ซึ่งเป็นช่อใหญ่ ซึ่งได้ยึดเป็นอาชีพเสริมมาตลอด 
และทางกลุ่มได้มีการทำาขนมอีกด้วย รับรองฝีมืออร่อยมาก ขนมส่วนใหญ่เป็นขนมไทย เช่น ขนม
หม้อแกง ขนมเปียกปูน ขนมชั้น ข้าวเหนียวแดง และอีกหลายอย่างด้วยกัน
 ชีพจรลงเท้า : ใครเป็นผู้สนับสนุนโครงการ และประดิษฐ์จำานวนเท่าไร ครับ ????
 ผู้ ใหญ่อุษา : สำาหรับผู้สนับสนุนนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ อบต.หนองปลิง สนับสนุน 
ทำาให้กับทางอบต.หนองปลิง จำานวน 1,000 ดอก ซึ่งจะส่งมอบให้กับทางอำาเภอนครหลวง และอีก
ส่วนคือของกองทุนบทบาทสตรี อีกจำานวน 500 ดอกซึ่งทำาให้กับทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยทางผู้ ใหญ่รับมาทำาทั้งหมด โดยรวบรวมแรงงานจากกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในหมู่บ้านมาร่วม
กันทำาที่ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน สำาหรับวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกระ
ดาษที่ตัดขึ้นรูปมาแล้ว โดยต้องไปซื้อที่ตลาดสำาเพ็ง ใน กทม.มาแล้วมาประดิษฐ์เป็นช่ออีกทีค่ะ 
 เป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆ สมาชิกสำาหรับกิจกรรมดีๆ ที่ทางผู้ใหญ่บ้าน 
(หญิงแกร่ง) เป็นหัวเรือใหญ่นำาพาชุมชนให้อยู่ดีมีสุข แห่งชุมชนหนองปลิง และ
ผู้ใหญ่อุษา ยังฝากบอกว่ายังมีผลิภัณฑ์ OTOP ของชุมชน จำาหน่ายทั้งปลีก / ส่ง
อีกได้แก่ ไข่เค็มสมุนไพร ขนมไทยพื้นบ้าน และดอกไม้จันทน์ประดิษฐ์ เป็นต้น หาก
สมาชิกท่านใดสนใจในผลิตภัณฑ์ OTOP จะไปเยี่ยมชมติดต่อกับผู้ใหญ่โดยตรงที่ 
เบอร์โทร 087-7927486 และ 061-8343149 ทางผู้ใหญ่ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน
ครับ  

สวัสดีครับ

ฉันท์เพื่อน

มุมอร่อย
บ้านใร่กาแฟ @ หนองแซง สระบุรี

 ณ ตําบลหนองควายโซ อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เป็นท่ี
กําเนิดกาแฟและโรงค่ัวกาแฟ สัญชาติคนไทยภายใต้แบรนด์ช่ือ “ บ้านใร่
กาแฟ ” สินค้าและบริการของบ้านใร่กาแฟเน้นการบริการแบบไทยจริงใจ
ต่อลูกค้าเสมือนเป็นแขกผู้มาเยือน ทักทายด้วยคําว่า” บ้านใร่กาแฟสวัสดี
จ้ะ”และ”บ้านใร่กาแฟขอบคุณจ้ะ”พร้อมยกมือไหว้ด้วยความจริงใจ ซ่ึงถือ
เป็นวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นขององค์การบ้านใร่กาแฟ เรียกได้ว่าเป็นบ้านไร่
กาแฟท่ีแรกๆเลยก็ว่าได้ 
 ใครท่ีชอบการแฟไม่ควรพลาดน่ะครับ	 และท่ีร้านยังมีเมนูอาหาร
จะเน้นเป็นอาหารจานเดียว	 ส่ังได้ตามเมนู	 และท่ีน่ียังมีก๋วยเต๋ียวท่ีใส่มาในชาม
กะลามะพร้าว	 ดูแล้วแปลกดีครับ	 ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านกาแฟและเคร่ือง
ด่ืม	เม่ือทานอาหารเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	ก็เดินชมอาคารพิพิธภัณฑ์กำาเนิดตำานาน
บ้านใร่กาแฟ	 คือ	 สถานท่ีแสดงความเป็นมาของการเกิดตำานานบ้านใร่กาแฟ	
รวมรวบอุปกรณ์	 ส่ิงของ	 เคร่ืองใช้	 ท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดบ้านใร่กาแฟในยุค
แรก	(	ปลายปี	๒๕๔๐	)	เช่นของประดับร้าน	แก้วรุ่นแรก	เส้ือบุคลากรคนแรกฯ
 ข้อมูลก�รเดินท�ง
 ถ้�ม�จ�กพหลโยธินจ�กกรุงเทพ มุ่งหน้�สระบุรี ใหเ้ล้ียวซ้�ยตรง
โรงง�นนมเมจิ ขับตรงม�ท�งอำ�เภอหนองแซง ประม�ณ 10 กม. ถึงส่ีแยก
หนองแซงให้เล้ียวซ้�ยไปท�งอำ�เภอภ�ซี ประม�ณ 1 กม. ร้�นอยู่ขว�มือ
ครับ พอถึงแล้วท่ีจอดรถริมถนนก็ได้ หรือจะเล้ียวเข้�ไปจอดด้�นในก็ได้ครับ

โดย ปิ่นโตสีฟ้า

ที่อยู่ : 39 ม.3 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โทรศัพท์ : 036399270 ext 0 , 036399271 ext 0 , 0901168055
เว็บไซต์ : http://www.banriecoffee.com
เวลาเปิด/ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 07.00 - 19.00 น.
ที่มา : www.paiduaykan.com
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เพื่อนสุขภาพ
วิธีเก็บเห็ดฟางไม่ให้ดำา

 1. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (แทปไลน์) โดยคุณชลัช บุญหล�ย 
รักษ�ก�รกรรมก�รผู้จัดก�ร รับมอบร�งวัล สถ�นประกอบก�รที่ปฏิบัติต�มม�ตรก�ร ใน
ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อมดีเด่น ประจำ�
ปี 2559 โดยรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบ เมื่อ
วันที่ 6 มีน�คม 2560 ทั้งนี้ แทปไลน์ ได้ปฏิบัติต�มม�ตรก�รด้�นสิ่งแวดล้อม ที่กำ�หนดไว้
ในร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่�งต่อเนื่อง และมีประสิทธิภ�พ
 2. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (แทปไลน์)  รับมอบร�งวัลปฏิทินดีเด่น 
ร�งวัล  “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 37 ประจำ�ปี 2560 โดย ฯพณฯ พลอ�ก�ศเอก ชลิต พุกผ�สุก 
องคมนตรี เป็นผู้มอบ แทปไลน์ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศ ในหมวดปฏิทิน ชนิดสมุดบันทึก 
ประเภททั่วไป ในหัวข้อ กินดีมีสุข เมื่อวันที่ 16 มีน�คม 2560
 3. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (แทปไลน์) โดยคุณชลัช บุญหล�ย รักษ�
ก�รกรรมก�รผู้จัดก�ร รับมอบร�งวัลก�รบริห�รสู่คว�มเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality 
Class (TQC) ประจำ�ปี 2559 โดยปลัดระทรวงอุตส�หกรรม เป็นผู้มอบ ซึ่งแทปไลน์ได้รับ
ก�รตรวจประเมิน โดยสำ�นักง�นร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติ เมื่อวันที่ 23 มีน�คม 2560
 4. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม “มอบทุน
ก�รศึกษ�แทปไลน์ ประจำ�ปี 2560” (ดำ�เนินก�รต่อเนื่องเป็นปีที่ 22)  โดยคุณชลัช บุญ
หล�ย รักษ�ก�รกรรมก�รผู้จัดก�ร เป็นประธ�นในพิธี โดยแทปไลน์ จัดกิจกรรมมอบทุน
ก�รศึกษ�แทปไลน์ เป็นประจำ�ทุกปีๆ ละ 125 ทุน แบ่งเป็นคลังนำ้�มันลำ�ลูกก� 60 ทุน 
และคลังนำ้�มันสระบุรี 65 ทุนๆ ละ 2,000 บ�ท เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอก�สท�งก�ร
ศึกษ�ของเด็กนักเรียนรอบๆ คลังนำ้�มัน เมื่อ 23 มิถุน�ยน 2560
 5. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (แทปไลน์)  โดยคุณชลัช บุญหล�ย 
รักษ�ก�รกรรมก�รผู้จัดก�ร  เป็นประธ�นในง�นทอดผ้�ป่�แทปไลน์ส�มัคคีและถว�ยเทียน
พรรษ� ณ วัดหนองอ้อ ต.เก�ะลอย อ.พ�นทอง จ.ชลบุรี โดยแทปไลน์ได้จัดทอดผ้�ป่�ขึ้น
เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อสมทบทุนซ่อมแซมศ�สนสถ�นท�งศ�สน� ของท�งวัดหนองอ้อ ทอด
เมื่อวันที่ 6 กรกฎ�คม 2560

 บางคนอาจจะเคยเจอปัญหาที่ซื้อเห็ดฟางมาแล้วใช้ไม่หมด 
หรือเห็นเค้าขายเห็ดเยอะแยะและราคาถูกก็เลยซื้อมา ตามประสา
คุณแม่บ้าน พอมาถึงบ้านแล้วแต่ไม่ได้เอามาปรุง เพราะมีนัดจะต้อง
ออกไปทานข้าวนอกบ้าน จึงทําให้เห็ดเหล่านั้นเน่าเสีย เพราะเห็ดไม่
สามารถจะเก็บเอาไว้ได้นานๆ วันนี้เรามีก็เลยมีเคล็ดลับการเก็บเห็ด
ฟางไว้ได้นานๆ มาฝากค่ะ
  วิธีที่บ้านเราทำาเป็นประจำาก็คือ
 1. นำาเห็ดมาเกลาเอาส่วนโคนที่มีเศษฟางติดอยู่ออก แล้วล้าง
ให้สะอาด
 2. ผ่าครึ่งหรือผ่าครึ่งก็ได้ ตามแต่ขนาดของเห็ด ทำาเหมือน
ตอนที่เราพร้อมจะปรุงนั่นแหละ
 3. จากนั้นเอานำ้าเปล่าใส่หม้อยกขึ้นตั้งไฟ รอให้นำ้าเดือด แล้ว
นำาเห็ดฟางลงไปลวกไว้สักครู่ก็พอ อย่านานเกิน แล้วตักขึ้นพักไว้ ให้
เย็นและให้สะเด็ดนำ้าบนตะแกรง
 4. เมื่อเย็นแล้วจัดแบ่งกะให้พอขนาดที่จะใช้ปรุงในแต่ละมื้อ 
แล้วบรรจุลงในถุงพลาสติกปิดปากถุงให้สนิท นำาเข้าเก็บไว้ ในช่องแช่
แข็งของตู้เย็น วิธีนี้สามารถเก็บเห็ดฟางไว้ได้เป็นเดือนเลยทีเดียว

 ทมีา : http://maewfood.blogspot.com
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 เกร็ดความรู้ฉบับนี้ จะมาแนะนำาเรื่องอาหารที่มีคุณสมบัติ ช่วยควบคุมคอเลสเตอรอล
  ร่�งก�ยของคนเร�ส�ม�รถสร้�งคอเลสเตอรอลได้เองอยู่แล้ว ดังนั้นถ้�เร�รับประท�นอ�ห�รที่มีไขมันสูง ระดับ
คอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ก็จะมีสูงขึ้นต�มไปด้วย เสี่ยงต่อก�รเป็นโรคหลอดเลือดอุดตัน และหัวใจว�ยแน่นอน อ�ห�รบ�ง
อย่�งมีคุณสมบัติ ช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลได้ เป็นอย่�งดีเยี่ยม 6 อัศวินตัวสำ�คัญนั้นคือ 1.มะเขือต่�งๆ  2.หอมหัวใหญ่ 
3.กระเทียม  4.ถั่วเหลือง   5. แอปเปิล  6.โยเกิร์ต
 วันใดมื้อใดที่คุณมีเมนูอ�ห�รซึ่งอุดมไปด้วยไขมันม�กๆ ก็ควรรับประท�นอัศวินตัวหนึ่งตัวใดเพื่อควบคุมไขมันครับ

https://www.dek-d.com/board/view/2569570

เกร็ดความรู้...

รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุก
ชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับที่แล้ว

รายชื่อผู้โชคดีฉบับที่แล้ว
ที่ได้รับของรางวัลจากแทปไลน์

1. คุณสุกัญญ� หวังสุข 
   จ.ปทุมธ�นี
2. คุณสมพงษ์ ดีแสน 
   จ.สระบุรี
3. คุณยุพิน ไวยศิล� 
   จ.พระนครศรีอยุธย�
4. คุณสำ�รวย คำ�ประสิทธิ์ 
   จ.ฉะเชิงเทร�
5. คุณวิภ�สิริ เปรมจิตต์ 
   จ.พระนครศรีอยุธย�
6. คุณฉก�จ เอี่ยมคำ�จันทร์ 
   จ.สระบุรี

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากัด
2/8 ม.11 ถ.ลำ�ลูกก� ต.ล�ดสว�ย อ.ลำ�ลูกก� จ.ปทุมธ�นี 12150 โทรศัพท์ 02-034-9199 www.thappline.co.th 

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

 เฉลยคำ ตอบฉบับที่แล้ว
 คำ�ถ�ม :  คำ�ถ�มท่ี 1 “แทปไลน์ส�ยใยสัมพันธ์ชุมชนแนวท่อฯ จัดข้ึนคร้ังท่ี เท่�ไหร่? 
  คำ�ถ�มท่ี 2  แทปไลน์ครบรอบก�รก่อต้ังก้�วสู่ปีท่ีเท่�ไหร่? 
 คำ�ตอบ : 1. จัดข้ึนคร้ังท่ี 13
    2. ก้�วสู่ปีท่ี 27

    ข่�วดี... เชิญตอบคำ�ถ�มและส่งม�
ร่วมสนุก จับร�งวัล (กติกา : จับฉลากราย
ช่ือผู้โชคดีท่ีส่งคำาตอบเข้าร่วมลุ้นรางวัลของขวัญ
เทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท 6 รางวัล) 
หม�ยเหตุ ทางเราจะจัดส่งบัตรของขวัญ
ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้
หากไม่ได้รับโปรดแจ้ง คุณณัฐกฤช  ฤกษ์ดี ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและ
กิจการสัมพันธ์ มือถือ 081-927-3635 
แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด
2/8 ม.11 ถ.ลำาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 โปรดส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560  สามารถส่งคำาตอบร่วมสนุกได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตแนวท่อส่งนำ้ามัน และคลังนำ้ามันเท่านั้น

 เฉลยคำาตอบ และประกาศชื่อผู้โชคดีในชุมชนสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 42/กันยายน - ธันวาคม 2560

คำาถามฉบับนี้: 
คำาถามที่ 1. ทุนการศึกษาแทปไลน์ ประจำาปี 2560 
แจกจำานวนทั้งสิ้นกี่ทุน ?
คำาถามที่ 2. กิจกรรม “แทปไลน์ปันนำ้าใจสู่แนวท่อ 
ครั้งที่ 1/2560 จัดขึ้นที่ชุมชนใด? และจังหวัดใด?
ตอบ  1 ........................................................             
       2 .........................................................

 เหตุขัดข้องที่นำ�จ่�ยผู้รับไม่ได้

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

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

6 อัศวินช่วยลดไขมันในเส้นเลือด 

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


