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คุยกับบรรณาธิการ

วารสารเพื่อนเกษตรออนไลน์ ฉบับเดือนเมษายน กลับมา 

ให้ทุกท่านได้อัพเดทข่าวสารแวดวงการเกษตร และเพิ่มเติม  

เกร็ดสาระความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยเช่นเคยค่ะ

วารสารฉบบัน้ี มาพร้อมกบัสนิค้าใหม่ รถขุดคโูบต้า ขนาด 3 ตนั  

ทัง้ 2 รุ่น ได้แก่ KX033 Series และ U36 Series ทีเ่ราต้ังใจพฒันา 

ทั้งฟ ังก ์ชั่นและสมรรถนะที่ เหนือกว ่า ตอบโจทย์การใช ้งาน 

ได้อย่างหลากหลาย ส�าหรับท่านใดที่สนใจข้อมูลรายละเอียดสินค้า 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ ๊คแฟนเพจ ”รถขุดคูโบต้า”  

หรือตดิต่อร้านผูแ้ทนจ�าหน่าย รถขุดคโูบต้าทัว่ประเทศไทยได้เลยนะคะ

นอกจากเนื้อหาสาระที่อัดแน่นแล้ว เรายังมีกิจกรรมให้ทุกท่าน

ได้ร่วมสนุก น่ันก็คือ “กิจกรรมตอบค�าถามวารสาร เพื่อนเกษตร”  

เพียงแค่คุณอ่านเนื้อหาในวารสารก็ร่วมสนุกกันได้เลยค่ะ ขอกระซิบ

บอกว่า ส�าหรับ 100 ท่านแรกทีต่อบถกูต้อง รับไปเลยของรางวลัสดุเท่ห์  

Gadget สดุเจ๋ง ทีค่ณุไม่ควรพลาดนะคะ

สุดท้ายน้ี หากเพื่อนๆ ท่านใด อยากให้วารสารเพื่อนเกษตร 

เล่มต่อๆ ไป มีเน้ือหาคอลัมน์เกี่ยวกับเร่ืองอะไรเพิ่มเติม สามารถ 

ส่งข้อเสนอแนะหรือความคดิเหน็เข้ามาให้เราผ่านช่องทางกจิกรรมเกม 

ร่วมสนุกที่มีในทุกๆ เล่มได้เลยนะคะ ทุกเสียงของผู้อ่านวารสาร 

เพื่อนเกษตร เราจะน�ามาพัฒนาปรับปรุงเพื่อเป็นสื่อกลางในการ

ถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารของสยามคโูบต้าต่อไปค่ะ

แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวารสารเพื่อนเกษตร ฉบับเดือน

พฤษภาคม นะคะ

สวัสดีทุกท่านค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ธนสกล  สัตย์ชาพงษ์

Customer Ralationship Management Executive
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คลิกเพ่ือรบัชมรถขุด  

KX033 Series รอบคัน

คลิก
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http://youtube.com/playlist?list=PLO-fRKryuxPw9uocQDWAsPdjDO9lKE8pL


คลิกเพ่ือรบัชมรถขุด 

U36 Series รอบคัน

คลิก
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http://youtube.com/playlist?list=PLO-fRKryuxPyLt4tieuz3QBkyR4lEoyJ2


LIKE & SHARE 
วารสารเพื่อนเกษตรออนไลน์

กติกากิจกรรม LIKE & SHARE 
วารสารเพื่อนเกษตรออนไลน ์ฉบับเมษายน

ตอบค�าถามใต้คอมเม้นท์ว่า  
“คุณชอบอ่านคอลัมน์ใดในวารสาร

เพื่อนเกษตร”

กด Share  
วารสารเพื่อนเกษตรออนไลน์  
เป็นแบบสาธารณะ (Public)

กด Like โพส 
วารสารเพื่อนเกษตร  

หน้าเพจเฟซบุ๊ค Siam Kubota Club 

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 เมษายนนี้เท่านั้นนะ
ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 20 ท่านได้ที่เฟซบุ๊ค แฟนเพจ Siam Kubota Club ในวันที่ 30 เมษายน 2564

1

2

3

ห้ามพลาด !!! 

กิจกรรม LIKE & SHARE 
เพียงคอมเม้นต์ใต้โพสว่า 
“คณุชอบอ่านคอลมัน์ใดในวารสารเพือ่นเกษตร”
และแชร์โพสเป็นสาธารณะ

ส�าหรับผู้ที่ตอบค�าถามใต้โพสและท�าตามกติกาเงื่อนไข
ได้ถูกต้อง จ�านวน 20 ท่านแรก

รับไปเลย
Flash Drive 32G 
มูลค่า 250 บาท
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1. สราวฒุ ิ แก้วเมอืงน้อย

2. ไกรษร ภแูย้มไสย์

3. สยมุพร ยงกสกิจิ

4. รัชนี วนิดา

5. สราญรัตน์ สงิห์สกุล

6. พลวชิญ์ วนิดา

7. ทรงวธุ ต่ายล�ายงค์

8. ชาตรี แย้มศรี

9. บญุกว้าง รักษ์การ

10. วรัิตน์ สงัวาลย์

11. วนิดา ศกัดิศ์รี

12. ปิตสิขุ โต๊ะงาม

13. วโิรจน์ หอมวงษ์

14. ขนิษฐา ทนันิเทศ

15. รัตนชัย ทนันิเทศ

16. อจัฉรา ทนันิเทศ

17. รสสคุนธ์ อจัฉรา

18. นายตมิ นิมติรัมย์

19. วนัเพญ็ แสงยา

20. รัชดาภร ศริิล้น

21. สกุญัญา บญุเจอี

22. เนตรนภา เลศิเกรียงไกรยิง่

23. ธีระยทุธ เซีย่งเซยีว

24. อรวรรณ เซีย่งเซยีว

25. สนุทร สงัข์ศรีสวสัดิ์

26. สะดดุ ี เช้ือจนัทร์

27. มชัฌมิา รักจนัทร์

28. วลิาวรรณ สริุนทะ

29. ไพบลูย์ ชลเดช

30. วทิติย์ ละวาดชู

31. มทันา ศรีทองแดง

32. อรนุช เหมยปัน

33. อรชา ยศทอง

34. ณัฐวฒุ ิ รอเพช็ร์

35. สปุราณี นันสนัเทยีะ

36. ศริารัตน์ ค�าลา

37. ภาณุพงศ์ ลลีะฉายากลุ

38. ศตวรรษ อนิหิง่

39. นิรุตต์ นันสนัเทยีะ

40. พฒันพงษ์ ไพโรจน์

41. อดศิร เหมยปัน

42. อรทยั สาดแล่น

43. อนันต์ นนท์ศริิ

44. เบญจวรรณ พนัธ์ุพุม่

45. ม้วน เหมยปัน

46. ปาริฉตัร อุน่ใจ

47. พชัรี มณีสขุ

48. ณพเรศวร์ ทบัเจริญ

49. อาทติย์ วงษ์แสง

50. เหมวรรณ วงศ์ค�าเหลา

51. จนัทร์นภา ศรีเหมือน

52. ณรงค์ศกัดิ ์ มนตรี

53. อบุลรัตน์ มณีสขุ

54. รัชชานนท์ มูสกิะ

55. ทองหลาง เขียวดี

56. ปวนีา เรืองจรัส

57. พติะยา นันตะมาตร

58. จนัทมิา มิตรสทิธ์ิ

59. ธงชัย นันตา

60. สเุทพ ช่ืนเมือง

61. สวัสดิ ์ สงัข์โสม

62. พงศกร สฤุทธ์ิ

63. วรรณา เสริมช่ือ

64. สริุยพงศ์ ทะสอน

65. รัชชานนท์ สดุหอม

66. วาสนา ทบัแสง

67. กนกวรรณ ชิตอรุณ

68. อมรรัตน์ วังครีี

69. ณัฏฐ์ธเนศ พพิฒัน์เดชสกลุ

70. อนันต์ นันตา

71. พรีพงษ์ จนีสาด

72. สมหมาย จนัแย้มสงค์

73. บญุยงั เรืองจรัส

74. Nakorn Klomjai

75. ภคพร เพช็รจรูญ

76. สทีอน เรืองจรัส

77. พลทตั บญุผา

78. นิทสัน์ ค�านวน

79. นิชาภัทร สดุหอม

80. กญัจน์นิกข์ สณัห์อมร

81. พงศกรณ์ อยูก่รุด

82. ลนิดา บาลศรี

83. วรัญญา ศรีษะเกตุ

84. พงศ์พล สาหนิกอง

85. อษัฎา ศลิาวรรณ์

86. พศิณุพงศ์ แก้วไทรหาญ

87. วิโรจน์ บาลศรี

88. นารี วังครีี

89. กฤษดา ชมบญุ

90. วีรพงษ์ โกสย์ี

91. สมชาต ิ บญุผา

92. ฉตัรสดุา พทิกัษา

93. สริิกร อดุมทติรัชต์

94. ปนิดา ศริิกงัวาล

95. ณิชากร สงัข์โสม

96. ไพศาล ทบัแสง

97. ศริิโศพิณ เอกสนิชล

98. รัชนี แก้วสหีา

99. สลติ พรพนัธ์

100. กฤษฎา วังครีี

ประกาศรายชือ่ผู้โชคดี 100 ท่าน จากกจิกรรมตอบค�าถาม 

วารสารเพือ่นเกษตรออนไลน์ ฉบับเดือนมีนาคม 2564

คลิกเพือ่ขยายดรูายช่ือทัง้หมด

มูลค่า 890 บาท

ELOOP Powerbank Wireless EW31 
แบตเตอรีส่�ารองไร้สาย รุน่ EW31 

รับรางวลั

บรษัิทฯ จะด�าเนินการจัดส่งของรางวลั 
ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564
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ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ วารสารเพื่อนเกษตร
ออนไลน์ ฉบับเดือนพฤษภาคมผ่านช่องทางออนไลน์ดังน้ี

LINE : @Siamkubota
Facebook : Siam Kubota club

www.siamkubota.co.th
ได้ตัง้แต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

กิจกรรมตอบค�ำถำม วารสารเพือ่นเกษตร 
ฉบับเดอืนเมษายน 2564

ง่ายนิดเดียว เพยีงคุณอ่านเน้ือหาในวารสาร 

“คอลัมน์สินค้าใหม่ รถขดุคโูบต้า” (หน้า 3-6)

กติกาในการร่วมสนุก
เพียงท่านตอบค�าถามทั้ง 3 ข้อให้ถูกต้อง 
และครบถ้วน ส�าหรับ 100 ท่านแรกก็มีสิทธิ ์
รับของรางวัลสุดพิเศษจากสยามคูโบต้าได้แล้วง่ายๆ

1 พร้อมเล่นเกมแล้ว

หรอืสแกน 

QR Code
2

หรอื

3 เพิม่เพือ่น Line : @Siamkubota  
หรือสแกน QR Code 

พมิพ์ค�าว่า “เพือ่นเกษตรออนไลน์”
เพือ่ร่วมสนุก และตอบค�าถาม  
คลกิลงิก์ทีไ่ด้รับพร้อมตอบค�าถาม 
ให้ถกูต้อง และครบถ้วน

ร่วมสนุกตอบค�าถามได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 พฤษภาคม 2564

ลุ้นรับ :

มูลค่า 990 บาท  
จ�านวน 100 รางวัล

Line@ Siamkubota

กระบอกน้�าอัจฉริยะ  
Moikit Seed S2600  
เก็บอุณหภูมิร้อน-เย็น 
ได้สูงสุด 24 ชั่วโมงคลิกเลย
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https://forms.gle/W2Msa8bks1cDXWcB8



