
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (แทปไลน์) 
โครงก�ร “พลังวัยใส..ต้�นภัยย�เสพติด” ครั้งที่ 4 ประจำ�ปี 2560  สวั ส ดี ค รั บ สมาชิ กทุ กท่ าน 

จุลสารชุมชนสารสัมพันธ์ ฉบับที ่ 42 

ประจำาเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 

กลับมาพร้อมกับลมหนาว ประจำาปี 2560 

พอถึงช่วงฤดูหนาวหลายท่านอาจจะ

มีการวางแผนการเดินทางกันไว้บ้างแล้ว 

ว่าอยากจะไปเที่ยวสัมผัสลมหนาวบน

ดอยสูงทางภาคเหนือ หรือภาคอีสาน 

แต่ถ้าสมาชิกท่านใด.. . . . .ไม่อยากเดิน

ทางไกล ในฉบับนี้ผมขออนุญาตแนะนำา

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กับ “มูร่า 

ฟาร์ม” ซึ่งเป็นฟาร์มสาธิตปศุสัตว์อินทรี 

ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศ

ฟาร์มในชนบทแบบอบอุ่น และยังได้ลิ้ม

ลองกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากนมควายอีก

ด้วย พร้อมทั ้งเนื ้อหาสาระอีกมากมาย

ที่นำามาฝากกัน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้วยๆ 

ที่ควรรู้ ที ่จะมาบอกถึงประโยชน์ของ

กล้วยแต่ละชนิด และฉบับนี้ยังมีผู้โชคดี

จากการตอบคำาถามฉบับที่ 41 จำานวน 6 

ท่าน รอรับรางวัลจากทีมงานได้เลยครับ 

 ทีม บก. ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ที่ติดตามอ่านกันมาโดยตลอด ขอให้ทุก

ท่านพบกับความสุขที่กำาลังรอทุกท่าน

อยู ่ในปี 2561 ที่กำาลังจะมาถึงนะครับ 

แล้วพบกันฉบับหน้า

สวัสดีครับ

	 โครงการ	 “พลังวัยใส..ต้านภัยยาเสพติด”	 จัดขึ ้นเป็นครั ้งที ่	 4	 ประจำาปี	 2560	 สืบเนื ่อง

ตั ้งแต่ปี	 2556	 เพื ่อให้เยาวชนที่ ได้เข้ารับการอบรมมีระเบียบวินัย	 ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการ

อยู่ร่วมกัน	และมีความสามัคคีในหมู่คณะ	รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด	ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี	สามารถ

เผยแพร่ความรู้	สู่เพื่อนและสังคมรอบข้างได้	โดยในครั้งนี้จัดขึ้น	ณ	กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา	หน่วย

บัญชาการนาวิกโยธิน	อ.	สัตหีบ	จ.	 ชลบุรี	 เมื่อวันเสาร์ที่	 25	 -	 วันอาทิตย์ที่	 26	พฤศจิกายน	2560	

ที่ผ่านมา	 ซึ่งมีเยาวชน	 และผู้นำาชุมชน	 ซึ่งเป็นชุมชนแนวท่อจาก	 ชุมชนร่มเกล้า	 1,	 ชุมชนศีลาภิีรัตน	์

จ.กรุงเทพมหานคร	และชุมชนดอนทราย	จ.ฉะเชิงเทรา	จำานวนทั้งสิ้น	125	ท่าน	เข้าร่วมกิจกรรมใน

ครั้งนี้



 สวัสดีครับ คุยกันฉันท์เพื่อนฉบับนี้ บก. ขอนำ�บทสัมภ�ษณ์ที่บอกเล่�
ประสบก�รณ์ ของคุณกฤษณ� รัตนศิลป์ เจ้�ของร�งวัลอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข
ประจำ�หมู่บ้�น หรือ อสม. ดีเด่นระดับช�ติ จ�กส�ข�ก�รเฝ้�ระวัง และควบคุม
โรคติดต่อ ซึ ่งคุณกฤษณ� เป็นสม�ชิกแทปไลน์ที ่มีจิตอ�ส�คอยดูแลสุขภ�พ
ร่�งก�ยและสร้�งสรรค์ผลง�นต่�งๆ ในเรื ่องสุขภ�พของคนในชุมชน ลองม�ดู
ครับว่�คุณกฤษณ� จะมีเรื่องร�วดีๆ อะไรม�ฝ�กกันบ้�ง
 ชีพจรลงเท้า : อยากทราบว่าคุณกฤษณา มีการช่วยเหลือและดูแลคน     
ในชุมชนอย่างไรบ้างครับ
 คุณกฤษณ�	 :	 โดยปกติแล้ว	 ชาวบ้านในชุมชนจะเข้ามา	 หรือโทรศัพท์มา
ปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ	หรือปัญหาใหญ่ก็ตาม	เราก็
จะมีการคัดกรองปัญหาสุขภาพในเบื้องต้นว่า	ท่านนั้นประสบกับปัญหาสุขภาพด้านใด	
จึงแนะนำาการแก้ ไขปัญหาสุขภาพเบื ้องต้นไป	 ซึ ่งโดยปกติแล้วจะไม่ ได้ ให้การรักษา
เทียบเท่าการรักษาในโรงพยาบาล	 ซึ่งเราเปรียบเสมือนจุดคัดกรองเบื้องต้น	 ก่อนส่ง
ต่อชาวบ้านที่มีปัญหาสุขภาพไปพบแพทย์ที่ โรงพยาบาล	 และจะมีการตรวจสุขภาพ
ประจำาปี ให้กับชาวบ้านผู้สูงอายุ	เช่น	ตรวจความดัน	เป็นต้น 
 ชีพจรลงเท้า : เข้ามาเป็นสมาชิกแทปไลน์ได้อย่างไรครับ
 คุณกฤษณ�	 :	 ตอนแรกมีหัวหน้าสายตรวจชักชวนให้เป็นสมาชิกแทปไลน์	
ซึ ่งตอนแรกก็ยังไม่มีความไว้วางใจ	 แต่พอได้เห็นว่าแทปไลน์ ได้ ให้ความช่วยเหลือ	
สนับสนุนสิ่งต่างๆ	 แก่ชุมชนมาโดยตลอด	 ก็รู ้ส ึกไว้ ใจ	 และรู ้ส ึกได้ว ่าแทปไลน์นั ้น
เป็นองค์กรที ่ด ี	 และพร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่ช ุมชนอย่างสุดความสามารถ	
โดยล่าสุดแทปไลน์ได้สนับสนุนเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์เบื้องต้นให้กับชุมชน	 อีกทั้ง
ยังดูแลทั้งคนและสัตว์ ในชุมชนอย่างดีอีกด้วย	 ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนแทปไลน์ที่
ได้ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกับทางเรามาโดยตลอด
 คุณกฤษณ� นับว่�เป็นบุคคลที่มีจิตอ�ส�ม�กท่�นหนึ่ง ที ่คอยช่วย
เหลือคนในชุมชนม�โดยตลอด เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ซึ ่ง
ถือเป็นบุคคลที่ควรยกย่องและเอ�เป็นแบบอย่�งที่ดีม�กเลยครับ

สวัสดีครับ

โทรฉุกเฉิน 0-2533-2188, 0-2991-9188 และ 1-800-2533-01               2 ชุมชนสารสัมพันธ์

คุยกัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านดีเด่น ระดับชาติ 
จากสาขาการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อ

โดย........ ชีพจรลงเท้าฉันท์เพื่อน

มุมอร่อย
โดย ปิ่นโตสีฟ้า

Mini Murrah Farm @ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 มินิมูร่าห์ฟาร์ม เป็นฟาร์มสาธิต จำาลองกระบวนการเลี้ยงควาย
นม สายพันธุ์มูร่าห์ในรูปแบบปศุสัตว์อินทรี (Organic Farming)  ให้กับผู้ที ่
สนใจ รวมถึงนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศฟาร์มในชนบท
แบบอบอุ ่น มีกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมควายให้ผู้ที่สนใจได้
ร่วมทำา รวมถึงยังมีร ้านอาหารและจุดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมมูร่าห์
ให้กับนักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอยอีกด้วย
 มินิมูร่าห์ฟาร์ม เกิดจากความตั ้งใจที ่จะนำาสิ ่งที ่ดีๆจากฟาร์ม 
ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค จึงก่อให้เกิดเป็นฟาร์ม outlet แห่งแรกของฟาร์ม    
มูร่าห์ โดยก่อตั้งขึ ้นในปี 2550 ซึ ่งนอกเหนือจากจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
ฟาร์มมูร่าห์ ไม่ว่าจะเป็นน้ำานมมูร่าห์ ชีสมอซซ่าเรลล่า และผลิตภัณฑ์
อื ่นๆ ยังนำาผลิตผลจากทางฟาร์มที ่คัดสรรอย่างดีมีคุณภาพมานำาเสนอ
ในรูปแบบของอาหารสไตล์อิตาเลียนหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพิซซ่า 
พาสต้า สลัด ซึ ่งล้วนแต่ใช้ผลิตผลจากฟาร์มมูร่าห์เป็นวัตถุดิบหลักในการ
ทำาอาหาร นอกจากนี ้ย ังมีกาแฟและเบเกอรี ่ท ี ่ใส่ส่วนผสมของน้ ำานม   
มูร่าห์ซึ ่งให้รสชาติที ่อร่อยและกลมกล่อม
ข้อมูลการเดินทาง
 "มินิ มูร่าห์ ฟาร์ม" ตั้งอยู่ใกล้ๆ สี่แยกดอนสีนนท์ ตำาบลสิบ
เอ็ดศอก อำาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพฯ 
ตามถนนสุวินทวงศ์ ถึงฉะเชิงเทราแล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวง 304 ผ่าน
หน้าห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์แล้วให้ตรงไปตามทางหลวง 315 เส้น
ฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม ประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงแยกดอนสีนนท์ แล้ว
เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะเห็น "มินิ มูร่าห์ ฟาร์ม" อยู่ทาง
ด้านขวามือ

Mini Murrah Farm 

ประเภทสถานที่	 :	ร้านอาหาร
ที่อยู่	 	 :	79/4	2,	ถนน	หนองแบน-ท่าข้าม	หมู่	5	ตำาบล	สิบเอ็ด								
																											ศอก	อำาเภอ	บ้านโพธิ์		ฉะเชิงเทรา	24140
โทรศัพท์	 	 :	081-819-2819
เว็บไซต์	 	 :	http://www.murrahfarm.com/,	https://th-th.face
																											book.com/MiniMurrahFarm/
เวลาเปิด/ปิด	 :	เวลาเปิดให้บริการ	
	 	 		จันทร์	–	ศุกร์	เวลา	11.00	น.	–	21.00	น.
	 	 		เสาร์	–	อาทิตย์	เวลา	10.00	น.	–	21.00	น.
ค่าบริการ		 :	ไม่มีค่าเข้าชม

ที่มา	:	http://www.murrahfarm.com/	,	http://www.painaidii.com



ชุมชนสารสัมพันธ์ 3              โทรฉุกเฉิน 0-2533-2188, 0-2991-9188 และ 1-800-2533-01

เพื่อนสุขภาพ

เรื่องกล้วยๆ ที่ควรรู้

	 กล้วยที่คนไทยนิยมรับประทานมีมากมาย ประโยชน์ของกล้วย
ก็เช่นกัน บางคนถือเอากล้วยเป็นอาหารลดความอ้วน บางคนทำามาทาน
เป็นผลไม้ที่เหมาะกับการเป็นของว่าง แต่จริงๆ แล้วนั้น นอกจากความ
อร่อย ถูกปากคนไทย กล้วยยังมีประโยชน์ในเชิงโภชนาการ และสาร
อาหารอีกมากมายที่เรายังไม่เคยรู้อีกด้วย
 กล้วยหอม ใครจะเชื ่อว่าของกล้วยหอม สามารถช่วยเลิกบุหรี ่ได้ 
เพราะกล้วยหอมมีวิตามินบี 6 บี 12 โพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่มีอยู ่มาก 
ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วจากการขาดสารนิโคตินได้ดี เรียกง่ายๆว่าช่วยลดอาการ
เหวี่ยงจากการขาดบุหรี่ได้ดีนั่นเอง นอกจากนี้สำาหรับสาวๆ ท่านใดก่อนมีประจำา
เดือน มักจะมีอาการหงุดหงิด ปวดท้อง ปวดหัว กล้วยหอมก็ช่วยลดอาการเหล่า
นี ้ได้ดี
 กล้วยน้ำาว้า ประโยชน์ของกล้วยน้ำาว้า แก้โลหิตจาง คิดถึงของหวาน
ทีไรเป็นต้องคิดถึงกล้วยบวชชีทุกที...แต่เพิ่งมารู้ประโยชน์เอาตอนโตแล้วว่า 
กล้วยน้ำาว้านี่มีสารอาหารเพียบ โดยเฉพาะกล้วยน้ำาว้าห่าม และสุกที่มีธาตุเหล็ก
ในปริมาณสูง ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง ป้องกันโรคโลหิตจาง และยังมีแคลเซียม 
ฟอสฟอรัส และวิตามินซี แคโรทีน ไนอาซีน และใยอาหาร ที่ช่วยแก้โรคเลือดออก
ตามไรฟันได้ด้วย
 กล้วยไข ่ประโยชน์ของกล้วยไข่ ช่วยลดริ ้วรอย หลังจากอ่านประโยค
นี้จบ สาวๆคงมานิยมทานกล้วยไข่แน่ๆ เพราะในกล้วยไข่มีสารต้านอนุมูลอิสระ
ที่เรารู้จักกันดีคือ เบต้าแคโรทีน ช่วยชะลอความชราและริ้วรอยต่างๆ ร่วมไปถึง
ความเสื่อมของเซลล์ ที่สำาคัญยังมีฤทธิ์ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งและยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเซลล์เนื้อร้ายได้... ซึ่งไม่เฉพาะแต่ผลกล้วยเท่านั้น ในหัวปลียังมี
แคลเซียม ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกระดูกและ
เนื้อเยื่อของเราด้วย
 กล้วยหักมุก ประโยชน์ของกล้วยหักมุก แก้โรคกระเพาะ เด็กรุ่นใหม่
คงจะไม่ค่อยรู้จักกล้วยหักมุกสักเท่าไร เพราะกล้วยหักมุกเป็นกล้วยที่ส่วนใหญ่
แล้วเขาจะเอาไปปิ้งก่อนแล้วค่อยทาน ใครที่ปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหารบ่อยๆ 
ต้องรีบหามาทานกันด่วนๆ ด้วยคุณสมบัติโดดเด่นของสารที่เรียกว่า ไซโตอิน
โดไซด์ 1, 2, 3, 4, 5 ซึ่งช่วยบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เนื่องจากแผลใน
กระเพาะอาหารได้ดีมากๆ และยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สาเหตุท้องเสีย จากเชื้อ
โรคเอสเคอริเคียโคไลด้วย

ที่มา ttps://www.honestdocs.co/banana-types-and-benefits

 1. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด (แทปไลน์) เข้าร่วมงานการ
จัดการแข่งขันแข่งเร ือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี 2560 พร้อมสนับสนุนงบประมาณ และน้ำาดื่ม
แทปไลน์ จำานวน 400 แพ๊ค เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ณ บริเวณศูนย์แข่งขัน
เรือยาวประเพณี อ.เสาไห้ จ. สระบุรี
 2. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด (แทปไลน์) จัดงาน “ทอดกฐินแทป
ไลน์สามัคคี” ประจำาปี 2560 ณ วัดสุธาวุฒิ หมู่ที่ 8 ตำาบลเมืองเก่า อำาเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมียอดเงินทำาบุญ
กฐินของแทปไลน ทั้งสิ้น 480,540 บาท โดยมีคุณสุนทร เชื้อสุข กรรมการผู้จัดการ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู ้นำาชุมชนและสมาชิกชุมชนแนวท่อส่งน้ ำามัน 
เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม และทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา
 3. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม “แทปไลน์
ปันน้ำาใจ สู่ชุมชนรอบคลังน้ำามันสระบุรี (ตลาดนัดสุขภาพ)” ปีที่ 6 ประจำาปี 2560 
ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์      
อันดีกับชุมชนคลังน้ำามันสระบุรี โดยภายในงานมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยว
กับสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพเบื้องต้น, การบริการวัด และแจกแว่นสายตาผู้สูง
อายุ, การสาธิตการทำาครีมขมิ้นไพร เป็นต้น
 4. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด (แทปไลน์) ร่วมกับ ปตท.ปอน./
วชน. จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่าน
มา ณ สนามฟุตบอล บ้านพักพนักงาน ปตท. คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ
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 กะหล่ำาปลีดิบจะมีสารที่ชื่อ “กลูโคไซโนเลต โพรกอยทริน” ที่เป็นตัวยับยั้งการทำางานของสารไอโอดีน ใครที่ชอบ

รับประทานกะหล่ำาปลีสดมาก ๆ   ต้องระวัง!!!!!! เพราะสารตัวนี้อาจก่อให้เกิดโรคคอยหอยพอกได แต่หากปรุงสุก สารตัวนี้ก็จะ

ถูกทำาลายไปด้วย และเมื่อเรานำาผักพวกนี้ไปทำาให้สุกเมื่อโดนความร้อน “สารกอยโตรเจน” ก็จะสลายไปอย่างรวดเร็วเราจึง

ควรปรุงให้สุกก่อนทาน อย่างไรก็ตามการกินกะหล่ำาปลีดิบแล้วเป็นอันตรายต่อร่างกายจะต้องกินอย่างสม่ำาเสมอ หรือต้อง

กินครั้งละเป็นกิโลกรัมเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามทางที่ดีนำากะหล่ำาปลีไปปรุงให้สุกก่อนจะดีกว่า

ที่มา : http://www.healthy2balance.com

เกร็ดความรู้...

รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุก
ชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับที่แล้ว

รายชื่อผู้โชคดีฉบับที่ 41 /2560 
ที่ได้รับของรางวัลจากแทปไลน์

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด
2/8 ม.11 ถ.ลำาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 02-034-9199 www.thappline.co.th 

ชื่อ....................................นามสกุล ........................................โทรศัพท์ .........................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

 เฉลยคำ�ตอบฉบับที่แล้ว
 คำ�ถ�ม :  คำ�ถ�มท่ี 1 ทุนก�รศึกษ�แทปไลน์ ประจำ�ปี 2560 แจกจำ�นวนท้ังส้ินก่ีทุน  
  คำ�ถ�มท่ี 2 กิจกรรม “ผ้�ป่�แทปไลน์ส�มัคคี จัดทอดท่ีวัดใด? และจังหวัดใด?
 คำ�ตอบ : 1. 125 ทุน
    2. วัดหนองอ้อ จังหวัด ชลบุรี

    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

คำ�ถ�มฉบับนี้: 
คำ�ถ�มที่ 1. โครงการ “พลังวัยใส..ต้านภัยยาเสพติด” 
ประจำาปี 2560 จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่ ?
คำ�ถ�มที่ 2. “การจัดการแข่งขันแข่งเรือยาวประเพณี 
ชิงถ้วยพระราชทาน” แทปไลน์ สนันสนุนน้ำาจำานวน
กี่แพ๊ค ?
ตอบ  1 ........................................................             
       2 .........................................................

 เหตุขัดข้องที่นำ�จ่�ยผู้รับไม่ได้

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

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

ท�นกะหล่ำ�ปลีดิบ.......มีพิษนะ
ตามมาตรฐาน ISO 9001, มอก. 18001 และ OHSAS 18001          4 ชุมชนสารสัมพันธ์

ผู้ให้บริการขนส่งน้ําทางท่อ และคลังน้ํามันด้วยระบบคุณภาพและการจัดการอาชีวอนามัย

1.	คุณฉลอง	ปลื ้มสถาพร	
จ.ฉะเชิงเทรา
2.	คุณสิรินทรา	แสงทอง	
จ.ชลบุรี
3.	คุณอริสรา	ผูกดวง	
จ.พระนครศรีอยุธยา
4.	คุณจิตติมา	หอมขจร	
จ.ชลบุรี
5.	คุณเหรียญ	ศรทอง	
จ.ปทุมธานี
6.	คุณยุทธพงษ์	กาบบัว	

จ.ปทุมธานี


