
	 บริิษััท	 ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย	 จำำ�กััด	 จัำดตั�งโคริงกั�ริเพ่ื่�อส่่บส่�นแลีะอนุรัิกัษั์วััฒนธริริมด้�น
ดนตรีิไทยในชื่�่อโคริงกั�ริ	“ชุุมชุนเด็็กด็ี รัักษ์์ด็นตรัีไทย”	 เพ่ื่�อให้้เย�วัชื่นในพ่ื่�นที�ได้ใช้ื่เวัลี�วั่�งให้้เกิัด
ปิริะโยชื่น์ในกั�ริเพื่�ิมพูื่นควั�มส่�ม�ริถด้�นดนตรีิไทย	ซ่ึ่�งได้นำ�ร่ิองโคริงกั�ริที�ชุื่มชื่นมโนริม	ต.ทุ่งสุ่ขลี�	
อ.ศริีริ�ชื่�	 จำ.ชื่ลีบุรีิ	 โคริงกั�ริน�ีเริิ�มดำ�เนินกั�ริตั�งแต่เด่อนมีน�คม	 2561	 โดยได้รัิบควั�มร่ิวัมม่อ
จำ�กัผูู้้เชื่ี�ยวัชื่�ญท�งด้�นดนตริีไทยในพื่่�นที�ชืุ่มชื่นมโนริมเพื่่�อฝึึกัส่อนให้้กัับเย�วัชื่นในโคริงกั�ริ											
โดยแทปิไลีน์ได้ให้้กั�ริส่นุบส่นุนงบปิริะม�ณด้�นอุปิกัริณ์ดนตริีไทย	 แลีะอ�ห้�ริริะห้วั่�งกั�ริฝึึกัส่อน	
เพื่่�อส่่งเส่ริิม	ส่่บส่�นแลีะอนุริักัษั์วััฒนธริริมดนตริีไทย
	 แลีะเม่�อวัันที�	16	ธันวั�คม	2563	ที�ผู่้�นม�	ได้มีพิื่ธีส่่งมอบโคริงกั�ริ	“ชุื่มชื่นเด็กัดี	รัิกัษั์ดนตรีิ
ไทย”	 ให้้กัับผูู้้นำ�ชุื่มชื่นได้ดูแลีโคริงกั�ริเพ่ื่�อเป็ินปิริะโยชื่น์แก่ัเย�วัชื่นในพ่ื่�นที�ต่อไปิ	 โดยมีคุณชุื่มชื่นิตริ	
จิำตต์ห้มั�น	 กัริริมกั�ริผูู้้จัำดกั�ริ	 เป็ินปิริะธ�นในพิื่ธี	 พื่ริ้อมด้วัยผูู้้บริิห้�ริ	 แลีะพื่นักัง�นจิำตอ�ส่�แทปิไลีน์	
แลีะยังได้รัิบเกีัยริติจำ�กัคุณสั่นติ	 ศิริิตันห้ยง	 ริองน�ยกัเทศมนตริีนคริแห้ลีมฉบัง	 ห้น่วัยง�นริ�ชื่กั�ริ
ท้องถิ�น	แลีะผูู้้นำ�ชุื่มชื่น	เข้�ร่ิวัมพิื่ธีในครัิ�งนี�

“แทปไลน์ขอขอบคุุณทุกท่านที�ให้้คุวามร่ัวมมือในโคุรังการัอันเป็นปรัะโยชุน์ต่อเยาวชุน”

“ส่่งมอบโครงการชุุมชุนเด็็กดี็ รักษ์์ด็นตรีไทย”“ส่่งมอบโครงการชุุมชุนเด็็กดี็ รักษ์์ด็นตรีไทย”

“น้้องๆ ใน้โครงการของเรา”
จััดเต็็มจั้าาาาาา

ขอขอบคุุณทุุกทุ่าน

ผู้้�จััดการเจั๊�ยบ
กับพี่๊�สมสินคร้ฝึึกจั�า

สาวๆ อสม.
 

ก็ไม่ยอมแพ้้น้
ะคะ

ประธาน้เปิดงาน้
 สวัสดี็ปีให้ม่ 2564	 พีื่�น้อง
ส่ม�ชิื่กัชุื่มชื่นทุกัท่�นค่ะ	 ในปินีี�ขอให้้
เปิ็นปิีแห้่งกั�ริเริิ�มต้นส่ิ�งดีๆ	 ส่ำ�ห้ริับ
ทุกัคนค่ะ	 ถ่งแม้ปิีที�ผู้่�นม�อ�จำจำะ
เห้น่�อยกัันบ้�ง	 แต่เริ�ก็ัผู่้�นกัันม�ได้
ด้วัยดีเป็ินกัำ�ลัีงใจำให้้ทุกัคนนะคะ
	 แทปิไลีน์ชุื่มชื่นส่�ริสั่มพัื่นธ์
ฉบับนี�	 มีเร่ิ�องริ�วัดีๆ	 ม�ฝึ�กักัันเช่ื่น
เคย	 เริิ�มต้นด้วัยกัิจำกัริริมด้�นส่ังคม
ของแทปิไลีน์	 	 “พื่ิธีส่่งมอบโคริงกั�ริ
ชุื่มชื่นเด็กัดี	 ริักัษั์ดนตริีไทย”	 ให้้กัับ
ชุื่มชื่นมโนริม	 จำ.ชื่ลีบุรีิ	 เป็ินกิัจำกัริริม
ดีๆ	 เพื่่�อส่่บส่�นอนุริักัษั์วััฒนธริริม
ดนตริีไทย	 คุยกัันฉันท์เพื่่�อนฉบับนี�					
นำ�เร่ิ�องริ�วั	 “แผู้นบริิห้�ริควั�มต่อ
เน่�องท�งธุริกิัจำ”	 ของแทปิไลีน์ซ่ึ่�งเป็ิน
แผู้นที�ทำ�ให้้มั�นใจำได้ ว่ั�ธุริกิัจำของ	
แทปิไลีน์จำะส่�ม�ริถดำ�เนินได้อย่�ง
ปิกัติ	 ห้�กัเกิัดเห้ตุกั�ริณ์ฉุกัฉินต่�งๆ	
แลีะยังมีข้อมูลีข่�วัส่�ริอ่�นๆ	 ของ
แทปิไลีน์	 ริวัมถ่งส่�ริะน่�ริู ้เพื่่ �อ
สุ่ขภ�พื่ให้้ส่ม�ชิื่กัชุื่มชื่นได้อ่�นกััน
	 ในฉบับห้น้�เริ�จำะมีเริ�่อง
ริ�วัดีๆ	 อะไริม�ฝึ�กัทุกัท่�น	 อย่�ล่ีม
ติดต�มนะคะ	 แล้ีวัพื่บกัับในฉบับห้น้�
ค่ะ
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คุุยกัันคุุยกั ัน

โดย .. มิิสเตอร์์ไปป์แมิน

ท่ี่�มาภาพ : Facebook thanamcafe

ฉัันท์์เพื่่�อน “ระบบการบริหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิจ”

	 ส่วััส่ดีพีื่�น้องส่ม�ชิื่กัชุื่มชื่นแนวัท่อที�น่�รัิกัทุกัท่�น	 ป�่นโตสี
ฟ้้า	 ขอเริิ�มต้นปีิ	 2564	 โดยจำะพื่�ทุกัท่�นไปินั�งค�เฟ่่ชื่ิลีๆ	 ติดแม่นำ��
บ�งปิะกัง	 “ท่านำ�าคุ่าเฟ่้”	 ค�เฟ่่เล็ีกัๆ	 ที�กั�ริตกัแต่งร้ิ�นอัดแน่นไปิ
ด้วัยควั�มเกั๋ไกั๋	 เน้นควั�มส่บ�ยเข้�กัับบริริย�กั�ศริิมแม่นำ��	 ที�เริ�
ส่�ม�ริถนั�งรัิบลีมได้ตลีอดทั�งวััน	 โดยเฉพื่�ะชื่่วังเย็นๆ	 คุณจำะได้เห็้น
แส่งอ�ทิตย์ลัีบขอบฟ้่�อีกัด้วัยค่ะ....บริริย�กั�ศดี�ดี

	 ส่ำ�ห้รัิบใคริที�ม�ต้องไม่พื่ลี�ด	 เค้กัมะพื่ร้ิ�วัอ่อนท�นคู่กัับ
ไอศกัรีิมกัะทิ	เมนู	Signature	ของท�งร้ิ�นที�ใคริม�ก็ัต้องชิื่ม	แลีะยังมี
เคริ�่องด่�ม	เบเกัอรีิ�อร่ิอยๆ	ริวัมถ่งอ�ห้�ริไว้ัคอยบริิกั�ริอีกัด้วัย

	 ใคริอย�กัจิำบกั�แฟ่	 ท�นเบเกัอรีิ�อริ่อยๆ	 พื่ร้ิอมรัิบลีม	 ชื่ม
บริริย�กั�ศแม่นำ��บ�งปิะกัง	ต้องไม่พื่ลี�ด	“ท่�นำ��ค่�เฟ่่”	จำ้�	ท�งร้ิ�น
เปิิดให้้บริิกั�ริทุกัวัันไม่มีห้ยุด	ตั�งแต่	10.00	น.	-	20.00	น.	วั่�งเม่�อ
ไห้ร่ิก็ัแวัะไปิได้เลีย
	 พิื่กััด	 :	ถนนมรุิพื่งษ์ั	 เส่้นริิมแม่นำ��	 ตัวัเม่องฉะเชิื่งเทริ�ใกัล้ี
กัับห้อน�ฬิิกั�เดินเข้�ม�ท�งริ้�นอ�ห้�ริปิริะดิษัฐ์์โภชื่น�	 ริ้�นจำะอยู่
ท�งขวั�ม่อ
	 ติดต่อ	:	061-998-9449

ท่่าน้ำำ�าคาเฟ่่ท่่าน้ำำ�าคาเฟ่่

	 ส่วััส่ดีปีิ	2564	ส่ม�ชื่ิกัชุื่มชื่นแนวัท่อทุกัท่�น	มิส่เตอริ์ไปิป์ิแมนห้นุ่มเม่องปิทุมม�ริ�ยง�นตัวัแล้ีวัครัิบ	ปีิให้ม่นี�ขออวัยพื่ริให้้เป็ินปีิ
แห่้งควั�มสุ่ขของคนไทยทุกัคนสั่กัทีนะครัิบ	เห้ตุกั�ริณ์ท�ีผู่้�นม�อ�จำส่่งผู้ลีให้้ห้ลี�ยคนท้อแท้ใจำกัันไปิบ้�ง	เริ�ม�เริิ�มต้นกัันให้ม่ในปีิ	2564	
กัันครัิบ	ม�ชื่�ร์ิตพื่ลัีงบวักักัันให้้เต็มที�แล้ีวัเดินห้น้�สู้่กัันต่อไปิครัิบ	เร่ิ�ิองริ�วัดีๆ	ยังริอเริ�อยู่อีกัม�กัม�ย
	 คุยกัันฉันท์เพื่�่อนฉบับนี�	 เริ�ขอม�อัพื่เดตข้อมูลีข่�วัส่�ริของแทปิไลีน์เกั�ียวักัับ	“รัะบบบรัิห้ารัคุวามต่อเนื�องทางธุุรักิจ”	 ของ	
แทปิไลีน์	 ในกัริณีห้�กัเกิัดเห้ตุกั�ริณ์ต่�งๆ	 ที�อ�จำส่่งผู้ลีต่อกั�ริดำ�เนินธุริกัิจำของแทปิไลีน์	 ตัวัอย่�งเช่ื่น	 ภัยพิื่บัติ	 ห้ร่ิอส่ภ�วัะวิักัฤต	 ห้ร่ิอ											
เห้ตุฉุกัเฉินต่�งๆ	ที�อ�จำส่่งผู้ลีกัริะทบให้้องค์กัริไม่ส่�ม�ริถดำ�เนินกั�ริห้ริ่อให้้บริิกั�ริได้ต�มปิกัติ		ดังนั�นแทปิไลีน์จำ่งจำัดทำ�แผู้นบริิห้�ริ
ควั�มต่อเน่�องท�งธุริกิัจำ	 (Business	 Continuity	 Plan	 :	 BCP)	 เพ่ื่�อเตริียมควั�มพื่ร้ิอมรัิบภัยพิื่บัติ	 	 ส่ภ�วัะวิักัฤต	 ห้ร่ิอ	 เห้ตุฉุกัเฉินต่�งๆ								
โดยแทปิไลีน์จำะมีกั�ริฝึึกัซึ่้อมแลีะทดส่อบแผู้นฉุกัเฉินซ่ึ่�งเป็ินส่่วันห้น�่งที�ทำ�ให้้มั�นใจำว่ั�เริ�เตริียมพื่ร้ิอมกัับกั�ริรัิบม่อกัับเห้ตุกั�ริณ์										
ดังกัลี่�วัอยู่เส่มอ	 โดยมีกั�ริทดส่อบแผู้นของห้น่วัยง�นทุกัปิี	 แลีะจำำ�ลีองส่ถ�นกั�ริณ์จำริิงทุกัส่องปิี	 ทั�งนี�ผู้ลีกั�ริทดส่อบที�ผู้่�นม�นั�น								
เป็ินที�น่�พื่อใจำ
	 แทปิไลีน์มีกั�รินำ�แผู้นบริิห้�ริควั�มต่อเน่�องท�งธุริกัิจำม�ใช้ื่	ซ่ึ่�งแผู้นนี�ได้รัิบกั�ริรัิบริองม�ตริฐ์�นส่�กัลี	ริะบบ	ISO	22301	ตั�งแต่
เด่อนกุัมภ�พัื่นธ์	 2562	 เป็ินต้นม�	 ทำาให้้มั�นใจได้็ว่าแทปไลน์สามารัถด็ำาเนินธุุรักิจได้็อย่างแน่นอนแม้เกิด็สภาวะวิกฤต มิส่เตอร์ิ
ไปิป์ิแมนขอแอบนำ�ภ�พื่กั�ริฝึึกัซึ่้อมแผู้นแลีะทดส่อบแผู้นฉุกัเฉินม�ฝึ�กักัันเล็ีกัน้อยนะครัิบ
	 ฉบับห้น้�	“คุยกัันฉันท์เพ่ื่�อน”	จำะนำ�เริ�่องริ�วัที�น่�ส่นใจำอะไริม�ฝึ�กัทุกัท่�น	อย่าลืมติด็ตามอ่านกันในฉบับห้น้านะคุรัับ
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เพื่่�อนเพื่่�อนสุุขภาพื่สุุขภาพื่

ท่ี่�มา www.sikarin.com/

 ไข้ห้วัด็ธุรัรัมด็า มักเกิด็จากเชืุ�อไวรััสไรัโนไวรััส (Rhino-
virus) 30-80% เป็นไวรััสที�ทำาให้้เกิด็โรัคุกับจมูก คืุอห้วัด็ธุรัรัมด็า 
ส่วนโรัคุ COVID-19 เกิด็จาก ไวรััสโคุโรันาสายพัันธ์ุุให้ม่ 2019 ซึ่�่ง
ทำาให้้มีอาการัปอด็อักเสบรุันแรังได้็
 อาการัของโรัคุ #ไข้ห้วัด็ธุรัรัมด็า
-	มีไข้ตำ��ๆ	ถ่งมีไข้สู่ง	ผู่้�นไปิ	3-4	วััน	อ�กั�ริจำะเริิ�มดีข่�น
-	อ�จำอ�กั�ริมีไอ	จำ�ม	เล็ีกัน้อย	ผู่้�นไปิ	3-4	วััน	อ�กั�ริจำะเริิ�มดีข�่น
-	ไม่มีอ�กั�ริท้องเส่ีย
-	นำ��มูกัไห้ลี	มีอ�กั�ริคัดจำมูกั	ทำ�ให้้ห้�ยใจำไม่ส่ะดวักั
-	ปิวัดต�มตัวั	รูิ้ส่่กัอ่อนเพื่ลีีย
 อาการัของโรัคุ #ไวรััส COVID-19
-	มีไข้สู่งม�กักัว่ั�	37.5	องศ�
-	ไอ	มีเส่มห้ะ	เจ็ำบคอ	น�นติดต่อกัันม�กักัว่ั�	4	วััน
-	บ�งริ�ยอ�จำมีอ�กั�ริคล่ี�นไส่้	อ�เจีำยน	ท้องเสี่ยร่ิวัมด้วัย
-	ห้�ยใจำลีำ�บ�กัมีไอริ่วัมด้วัย	ในบ�งริ�ยรุินแริงถ่งขั�นปิอดอักัเส่บ	ห้ร่ิอ	
ปิอดบวัม

-	ปิวัดเม่�อยต�มตัวั	ท�นอ�ห้�ริไม่ค่อยได้
	 อย่�งไริก็ัต�มห้�กัเริ�มีไข้สู่งม�กักัว่ั�	37.5	องศ�	มีอ�กั�ริไอ
เจ็ำบคอ	นำ��มูกัไห้ลี	ห้�ยใจำเห้น่�อยห้อบ	ห้�ยใจำลีำ�บ�กั	ควัริรีิบพื่บแพื่ทย์
ทันทีนะคะ	 แลีะที�ส่ำ�คัญอย่�ล่ีมดูแลีสุ่ขภ�พื่กัันให้้ดี	 ห้มั�นล้ี�งม่อ	 แลีะ
ส่วัมห้น้�กั�กัอน�มัยอยู่เส่มอค่ะ

	 1.บริิษััท	 ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย	จำำ�กััด	 จัำดกิัจำกัริริม	“ปัินนำ��ใจำ	
แทปิไลีน์ห่้วังใยชุื่มชื่น	 ครัิ�งที�	 04/2563”	 เม่�อวัันที�	 10	 กัันย�ยน	 2563									
ณ	ส่�ธ�ริณสุ่ขมูลีฐ์�นชุื่มชื่นบ้�นทุ่งกัริ�ด	จำ.ชื่ลีบุริี
	 2.บริิษััท	ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย	จำำ�กััด	 จัำดกัิจำกัริริม	“ปัินนำ��ใจำ	
แทปิไลีน์ห่้วังใยชุื่มชื่น	ครัิ�งท�ี	 05/2563”	 เม่�อวัันที�	 22	 กัันย�ยน	2563		
ณ	องค์กั�ริบริิห้�ริส่่วันตำ�บลีไกั่เส่่�	จำ.ส่ริะบุริี
	 3.บริิษััท	ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย	จำำ�กััด	 จำัด	 “กัฐ์ินแทปิไลีน์
ส่�มัคคี	ปิริะจำำ�ปิี	2563”	 เม่�อที�	 18	ตุลี�คม	2563	ณ	วััดปิ่�เข�พืุ่
วัน�ริ�ม	อ.ศริีริ�ชื่�	จำ.ชื่ลีบุริี
	 4.บริิษััท	ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย	จำำ�กััด	จำัดพื่ิธี	 “มอบทุนกั�ริ
ศ่กัษั�แทปิไลีน์	ปิริะจำำ�ปีิ	 2563”	ครัิ�งที�	 25	 เม่�อวัันที�	 10	พื่ฤศจำิกั�ยน	
2563	 ณ	 คลัีงนำ��มันลีำ�ลูีกักั�	 จำ.ปิทุมธ�นี	 แลีะวัันที�	 11	 พื่ฤศจำิกั�ยน	
2563	ณ	ห้อปิริะชุื่มโริงเริียนอนุบ�ลีเส่�ไห้้	จำ.ส่ริะบุริี
	 5.บริิษััท	 ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย	 จำำ�กััด	 จำัด	 “พื่ิธีส่่งมอบ
โคริงกั�ริชุื่มชื่นเด็กัดี	 รัิกัษั์ดนตริีไทย”	เม่�อวัันที�	 16	 ธันวั�คม	2563	ณ	
ท�ีทำ�กั�ริชุื่มชื่นมโนริม	ต.ทุ่งสุ่ขลี�	อ.ศรีิริ�ชื่�	จำ.ชื่ลีบุริี
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เกร็็ดเกร็็ดความรู้้�...

รายช่ื่�อผู้้�โชื่คดีีทีี่�ร่วมสนุุกรายช่ื่�อผู้้�โชื่คดีีทีี่�ร่วมสนุุก
ชุุมชุนสารสัมพัันธ์์ฉบัับัท่ี่�แล้้ว

รายชื่่�อผู้้�โชื่คดีีฉบัับัที่ี� 51 /2563 รายชื่่�อผู้้�โชื่คดีีฉบัับัที่ี� 51 /2563 
ที่ี�ไดี�รับัของรางวััลจากแที่ปไลน์์ที่ี�ไดี�รับัของรางวััลจากแที่ปไลน์์

บริิษััท ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย จำำ�กััด
2/8 ม.11 ถ.ลำาล้กกา ต.ลาดีสวัาย อ.ลำาล้กกา จ.ปทุี่มธานี์ 12150 โที่รศััพท์ี่ 02-034-9199 www.thappline.co.th 

ช่ื่�อ....................................น์ามสกุล ........................................โที่รศััพท์ี่ .........................
ทีี่�อย้� ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................

	 เฉลยคำาต่อบฉบับท่�แล้ว
 คำำ�ถ�ม : กิิจกิรรม “แที่ปไลน์์รวมใจ สู้้�ภััยโควิด-19” มอบเงิิน์สู้น์ับสู้น์ุน์กิ่�จำาน์วน์ / มอบให้�แกิ่ที่่�ใดบ�างิ: กิิจกิรรม “แที่ปไลน์์รวมใจ สู้้�ภััยโควิด-19” มอบเงิิน์สู้น์ับสู้น์ุน์กิ่�จำาน์วน์ / มอบให้�แกิ่ที่่�ใดบ�างิ
 คำำ�ตอบ : มอบเงิินสนับสนุน 3 จำำ�นวน ได้้แก่่ โรงิพย�บ�ลจุำฬ�ลงิก่รณ์์ สภ�ก่�ช�ด้ไทย ก่รุงิเทพฯ, 
   โรงิพย�บ�ลธรรมศ�สตร์รังิสิต จำ.ปทุมธ�นี, โรงิพย�บ�ลเส�ไห้้ เฉลิมพระเกี่ยรติ จำ.สระบุรี 
 คำำ�ถ�ม : โรคชิิคุน์กิุน์ยาม่อากิารอย่างิไร: โรคชิิคุน์กิุน์ยาม่อากิารอย่างิไร
 คำำ�ตอบ : มีอ�ก่�รไข้้สูงิเฉียบพลัน มีผ่ื่�นต�มร่�งิก่�ย ต�แด้งิ ปวด้ต�มก่ล้�มเน่�อและต�มข้้อ

คำ�ถ�มฉบับนี�:	
	 	 	 	 1.โคริงกั�ริ	 “ชุื่มชื่นเด็กัดี	 รัิกัษั์ดนตรีิไทย”	
ดำ�เนินโคริงกั�ริโดยนำ�ร่ิองที�จัำงห้วััดใด
	 	 	 	 2.พื่ิธีมอบทุนกั�ริศ่กัษั�แทปิไลีน์	 ปิริะจำำ�ปิ	ี
2563	จัำดข่�นที�ใด	แลีะเม่�อไห้ร่ิ
ตอบ			1	...............................										
									2.	..............................

 เหตุุขััดข้ัองท่ี่�นำำ�จ่่�ยผู้้้รัับไม่่ได้

 1. จ่่าหน้้าซองไม่่ชััดเจ่น้
 2. ไม่่มี่เลขทีี่�บ้้าน้ตาม่จ่่าหน้้า
 3. ไม่่ยอม่รัับ้
 4. ไม่่มี่ผู้้้รัับ้ตาม่จ่่าหน้้า
 5. ไม่่ม่ารัับ้ตาม่กำำาหน้ด
 6. เลิกำกิำจ่กำารั
 7. ย้ายไม่่ที่รัาบ้ทีี่�อย่้ใหม่่
 8. อ่�น้ๆ

ลงช่ั�อ...........................................................

ตามมาตรฐาน ISO 9001, มอก. 18001 และ OHSAS 18001          4 ชุุมชุนสารสัมพัันธ์์
ผู้้�ให้�บริการขนส่งน้�าทางท่อ และคลังน้�ามันด้�วยระบบคุณภาพัและการจััด้การอาชีุวอนามัย

    ข่ั�วด่... เชิิญตุอบคำำ�ถ�ม่และส่่งม่�
ร่ัวม่ส่นุำก จั่บรั�งวัล (กำติกำา : จั่บ้ฉลากำรัาย
ช่ั�อผู้้้โชัคดีทีี่�ส่่งคำาตอบ้เข้าร่ัวม่ล้้น้รัางวัลของขวัญ
เที่ส่โก้ำโลตัส่ ม้่ลค่า 500 บ้าที่ 6 รัางวัล) 
หม่�ยเหตุุ ที่างเรัาจ่ะจั่ดส่่งบ้ัตรัของขวัญ
ให้ที่างไปรัษณีีย์ตาม่ที่ี�อย้่ที่ี�ที่่าน้ได้รัะบ้้ไว้
หากำไม่่ได้รัับ้โปรัดแจ่้ง ค้ณีน้ัน้ที่์น้ภััส่ วิน้ิจ่ส่าน้ัน้ที่์ ผู้้้จ่ัดกำารัแผู้น้กำส่่�อส่ารัองค์กำรัและ
กิำจ่กำารัสั่ม่พััน้ธ์์ ม่่อถ่ือ 081-409-0229 
แผู้น้กำส่่�อส่ารัองค์กำรัและกิำจ่กำารัสั่ม่พััน้ธ์์
บริัษััที่ ท่ี่อส่่งปิิโตุรัเล่ยม่ไที่ย จ่ำ�กัด
2/8 ม่.11 ถื.ลำาล้กำกำา ต.ลาดส่วาย อ.ลำาล้กำกำา จ่.ปท้ี่ม่ธ์านี้ 12150
 โปรัดส่่งภัายใน้วัน้ทีี่� 12 มี่น้าคม่ 2564 ส่าม่ารัถืส่่งคำาตอบ้ร่ัวม่ส่น้้กำได้ท่ี่าน้ละ 1 ใบ้เท่ี่านั้�น้
 ขอส่งวน้สิ่ที่ธิ์�เฉพัาะช้ัม่ชัน้ทีี่�อาศััยอย่้ใน้เขตแน้วท่ี่อส่่งน้ำ�ามั่น้ และคลังน้ำ�ามั่น้เท่ี่านั้�น้
 เฉลยคำาตอบ้ และปรัะกำาศัช่ั�อผู้้้โชัคดีใน้ช้ัม่ชัน้ส่ารัสั่ม่พััน้ธ์์ ฉบั้บ้ทีี่� 53 / พัฤษภัาคม่-สิ่งหาคม่ 2564

“น้ำำ��หน้ำักตััวน้ำ้อยใครว่�ดีีเสมอไป!!!”
	 “ส่มัยนี�ใคริๆ	ก็ัอย�กัมีหุ่้นที�ดี	มีนำ��ห้นักัตัวัน้อยๆ	เพ่ื่�อจำะได้ส่วัมใส่่เส่่�อผู้้�ให้้ส่วัย	ห้ลี่อ	ดูดี	อยู่แลี้วัใชื่่ไห้มคะ”	แต่กั�ริที�เริ�นำ��ห้นักัตัวั
น้อยนั�น	 ส่�ิงส่ำ�คัญค่อเริ�ต้องมีสุ่ขภ�พื่ที�แข็งแริงด้วัย	 เพื่ริ�ะห้�กัคุณอยู่ในภ�วัะนำ��ห้นักัน้อยกัวั่�เกัณฑ์์	 ห้ร่ิอคนที�มีค่�ดัชื่นีมวัลีกั�ยน้อยกัวั่�	
18.5	 กัิโลีกัริัม/เมตริ	 อ�จำส่่งผู้ลีต่อสุ่ขภ�พื่ได้	 โดยส่�เห้ตุห้ลีักัของคนที�มีนำ��ห้นักัตัวัน้อยมักัเกัิดจำ�กักั�ริบริิโภคอ�ห้�ริที�ไม่มีปิริะโยชื่น์ต่อ
ร่ิ�งกั�ยม�กัเกิันไปิ	 ท�นอ�ห้�ริน้อยกัว่ั�ท�ีร่ิ�งกั�ยต้องกั�ริ	 ห้ริ่อได้รัิบส่�ริอ�ห้�ริที�จำำ�เป็ินไม่เพีื่ยงพื่อ	 ซ่ึ่�งอ�จำส่่งผู้ลีเสี่ยต่อสุ่ขภ�พื่ได้	 เชื่่น												
มีภูมิคุ้มกัันตำ��	ทำ�ให้้ริ่�งกั�ยอ่อนแอ	เสี่�ยงต่อกั�ริเกิัดกัริะดูกัพื่รุิน	มีบุตริย�กั	แลีะมีอ�กั�ริปิริะจำำ�เด่อนม�ไม่ส่มำ��เส่มอ	ห้�กัเริ�เข้�ข่�ยต�มที�
กัล่ี�วัข้�งต้นลีองม�ดูกัันนะคะว่ั�เริ�จำะส่�ม�ริถทำ�ให้้ร่ิ�งกั�ยของเริ�มีสุ่ขภ�พื่ที�ดีข�่นได้อย่�งไริ
	 1.เพิื่�มนำ��ห้นักัตัวัโดยเป็ินนำ��ห้นักัของกัล้ี�มเน่�อ	ด้วัยกั�ริออกักัำ�ลัีงกั�ยแบบแริงต้�น	 (เน้นกัล้ี�มเน่�อมัดให้ญ่)	 เบ่�องต้นใช้ื่ควั�มห้นักัที�
เริ�ส่�ม�ริถทำ�ได้	15-20	ครัิ�ง	แลี้วัห้มดแริงพื่อดี	ทำ�	3-5	ริอบ	สั่ปิด�ห์้ลีะ	2-3	วััน
	 2.ท�นอ�ห้�ริที�มีโปิริตีนควับคู่กัับเมนูผัู้กั	แลีะห้มั�นท�นผู้ลีไม้	เลี�ียงเคร่ิ�องด่�มท�ีมีนำ��ต�ลีสู่ง	เน้นท�นไขมันไม่อ�ิมตัวัจำ�กัปิลี�	ถั�วัต่�งๆ
	 เพื่ียงเท่�นี�สุ่ขภ�พื่ที�ดีก็ัอยู่ไม่ไกัลีเกิันเอ่�อมแล้ีวัค่ะ	 ข้อมูลีจำ�กั	:	https://www.thaihealth.or.th/

1. คุณกัลยา แซ่�ล้�ม จ.อยุธยา

2. คุณสุธารัตน์์ รัตน์ปิณฑะ จ.กรุงเที่พฯ

3. คุณสุเที่พ พุ�มมะล้ จ.อยุธยา

4. คุณสุธีภััที่ร สวััสด้ีโสภัณ จ.อยุธยา

5. คุณณ้ชื่าภััที่ร คุณสมุที่ร จ.สระบุัรี

6. คุณวัรากล สุทัี่ศัน์์ จ.ปทุี่มธานี์


