


คุยกับบรรณาธิการ
สวสัดค่ีะ

พบกบัวารสารเพือ่นเกษตรออนไลน์ ฉบบัเดอืนมถินุายน กันอกีคร้ังค่ะ  

วารสารฉบับน้ีพร้อมให้ทุกท่านได้ท�าความรู้จักกับ โดรนการเกษตร  

คูโบต้า K-D1 ที่จะช่วยให้ลูกค้าทุกท่านท�าการเกษตรได้แบบมืออาชีพ 

ใช้งานได้หลากหลายและสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน พร้อมกับได้งาน 

ทีม่คีณุภาพอย่างแน่นอน ทกุท่านสามารถอ่านรายละเอยีดสนิค้าเพิม่เตมิ

ได้ในวารสารฉบบัน้ีค่ะ

และในวารสารยงัคงมกีจิกรรมสดุพเิศษ ถงึ 2 กจิกรรมให้ทกุท่าน

ได้ร่วมสนุก น้ันกค็อื กจิกรรม Like&Share ใครเร็ว ใครได้ เล่นง่าย  

รับของรางวัลกันไปเลย และอีกหน่ึงกิจกรรมคือกิจกรรมตอบค�าถาม 

เกีย่วกบัเน้ือหาภายในวารสารฉบบัน้ีค่ะ ใครยงัไม่ได้ร่วมสนุก รีบกนัหน่อยน้า  

ยิง่เล่น ยิง่ได้แน่นอนค่ะ

ก่อนจากกนัไปในวารสารฉบบัน้ี หากเพือ่นๆ ท่านใด มข้ีอเสนอแนะ 

หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมที่อยากจะบอกเรา สามารถส่งข้อเสนอแนะ

ของท่าน มาให้เราผ่านช่องทางกิจกรรมเกมร่วมสนุกที่มีในทุกๆ เล่ม 

ได้เลยนะคะ

แล้วกลบัมาพบกนัใหม่ในวารสารเพือ่นเกษตรออนไลน์ ฉบบัเดอืน

กรกฎาคมค่ะ

ขอบคณุค่ะ

ธนสกล  สัตย์ชาพงษ์

Customer Ralationship Management Executive
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การปองกันฝุนและน้ำ  

• ระบบการทำงาน 8 ใบพัด พรอมระบบรักษาความสูง

การบิน และระบบเรดารตรวจสอบสิ่งกีดขวาง

• กลองความละเอียดสูง และรีโมตควบคุม

พรอมจอแสดงผลในตัว

ขับงาย ใชงานสะดวก

3 กม.

5 ตัว

ระบบแจงเตือนแบตเตอรี่ และระบบแจงเตือนมอเตอรใบพัด         

บินอยางปลอดภัยดวยเทคโนโลยีขั้นสูง

ขาว

ขาวโพด ออย

ผัก

มันสำปะหลัง

มั่นใจดวยบริิการหลากหลายภายใตมาตรฐาน สยามคูโบตา

บินอุนใจ

บริการตรวจเช็กฟรี 2 ครั้งตอป เปนเวลา 2 ปบริการตรวจเช็กฟรี 2 ครั้งตอป เปนเวลา 2 ป

รับประกัน 1 ป*

* สำหรับชิ้นสวนหลักประกอบดวย: ชุดสงสัญญาณควบคุมโดรน 

ชุดอุปกรณจีพีเอส หนวยประมวลผลกลาง หนวยตั้งคาเริ่มตนโดรน

และชุดอุปกรณเข็มทิศ

* สำหรับชิ้นสวนหลักประกอบดวย: ชุดสงสัญญาณควบคุมโดรน 

ชุดอุปกรณจีพีเอส หนวยประมวลผลกลาง หนวยตั้งคาเริ่มตนโดรน

และชุดอุปกรณเข็มทิศ

บริการดานสินเช�อ

ใหคำปรึกษา และบริการดานสินเช�อ โดยสนับสนุนดานการเงิน

ในอัตราดอกเบ้ียท่ีเปนธรรม พรอมทางเลือกในการผอนชำระท่ีหลากหลาย 

สอดคลองกับความตองการของลูกคา โทร 02-833-3555

สแกนเพื�อเขา 
KUBOTA store

มั่นใจอะไหลแทคูโบตา

สั่งซื้ออะไหลออนไลนไดแลววันนี้

ที่ KUBOTA Store

ศูนยบริการมาตรฐานทั่วประเทศ

บริการหลังการขายที่พรอมดูแลลูกคาทุกทานอยางทั่วถึง

ดวยศูนยบริการเทคนิคสยามคูโบตาและผูแทนจำหนายสยามคูโบตา

ภายใตมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ หรือ ติดตอสายดวนบริการ

สยามคูโบตา 1747

ใชงานไดหลากหลาย เพ�อการบำรุงรักษาอยางมืออาชีพ
โดรนการเกษตรใหม!ใหม!

•  บินทำงานไดเร็วสูงสุดถึง 7 เมตร/วินาที พรอมรัศมีการพน

  กวาง 4.0 – 6.0 เมตร 

•  หัวฉีด 4 หัว สามารถปรับปริมาณการฉีดพนไดต้ังแต 1-16 ลิตร/ไร

•  ถังบรรจุสารขนาด 10 ลิตรพรอมไสกรองลดส่ิงเจือปนอุดตันหัวฉีด

ทำงานไว ไดงานคุณภาพ

03เพือ่นเกษตร
มถุินายน 2564



การปองกันฝุนและน้ำ  

•  บินทำงานไดเร็วสูงสุดถึง 7 เมตร/วินาที พรอมรัศมีการพน

  กวาง 4.0 – 6.0 เมตร 

•  หัวฉีด 4 หัว สามารถปรับปริมาณการฉีดพนไดต้ังแต 1-16 ลิตร/ไร

•  ถังบรรจุสารขนาด 10 ลิตรพรอมไสกรองลดส่ิงเจือปนอุดตันหัวฉีด

ทำงานไว ไดงานคุณภาพ

• ระบบการทำงาน 8 ใบพัด พรอมระบบรักษาความสูง

การบิน และระบบเรดารตรวจสอบสิ่งกีดขวาง

• กลองความละเอียดสูง และรีโมตควบคุม

พรอมจอแสดงผลในตัว

ขับงาย ใชงานสะดวก

3 กม.

5 ตัว

ใหม!ใหม! โดรนการเกษตร

ระบบแจงเตือนแบตเตอรี่ และระบบแจงเตือนมอเตอรใบพัด         

บินอยางปลอดภัยดวยเทคโนโลยีขั้นสูง

มั่นใจดวยบริิการหลากหลายภายใตมาตรฐานสยามคูโบตา

สแกนเพื�อเขา 
KUBOTA store

บินอุนใจ ใครๆก็บินได กับหลักสูตรอบรมมาตรฐานจากสยามคูโบตา

อบรมเข้มข้นด้วยระยะเวลา 3 วัน  
พร้อมใบประกาศณียบัตรเมื่อผ่าน
การอบรม

ดูรายละเอียดสินค้าที่
https://www.siamkubota.co.th/
agriculture/product/262

รับประกัน 1 ปี*

* ส�ำหรับชิ้นส่วนหลักประกอบด้วย: ชุดส่งสัญญำณควบคุมโดรน  

ชุดอุปกรณ์จีพีเอส หน่วยประมวลผลกลำง หน่วยตั้งค่ำ 

เริ่มต้นโดรน และชุดอุปกรณ์เข็มทิศ

มั่นใจอะไหล่แท้คูโบต้า

สั่งซื้ออะไหล่ออนไลน์ได้แล้ววันนี้  

ที่ KUBOTA Store

ศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศ

บริกำรหลังกำรขำยที่พร้อมดูแลลูกค้ำทุกท่ำนอย่ำงทั่วถึง  

ด้วยศูนย์บริกำรเทคนิคสยำมคูโบต้ำและผู ้แทนจ�ำหน่ำย 

สยำมคูโบต้ำ ภำยใต้มำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ หรือ ติดต่อ

สำยด่วนบริกำร สยำมคูโบต้ำ 1747

บริการด้านสินเชื่อ

ให้ค�ำปรกึษำ และบรกิำรด้ำนสนิเชือ่ โดยสนับสนนุด้ำนกำรเงนิ ในอตัรำ 

ดอกเบีย้ทีเ่ป็นธรรม พร้อมทำงเลอืกในกำรผ่อนช�ำระทีห่ลำกหลำย 

 สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ โทร 02-833-3555

บินอุ่นใจ

บริกำรตรวจเช็กฟรี 2 ครั้งต่อปี เป็นเวลำ 2 ปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลท่ีร้านผู้แทน

จ�าหน่ายสยามคูโบต้าท่ัวประเทศ
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ผักและผลไม้
ตามธาตุเจ้าเรือน

อาหารเป็นปัจจัยส�าคัญของการมีสุขภาพดีของมนุษย์ 
การรับประทานอาหารตามรสเป็นแนวทางหน่ึงตามหลัก 
การแพทย์แผนไทยที่ใช ้ ในการปรับสมดุลของธาตุทั้ง 4  
ในร่างกายเพ่ือให้เกิดสุขภาพดี  เราจึงต้องเลือกรับประทาน
ผกัและผลไม้ทีเ่หมาะสมกับธาตุเจ้าเรอืนของคนแต่ละเดอืนเกิด  
ดงันี้

ขอบคณุข้อมูลจาก 

อาจารย์กติรวี จริรัตน์สถติ อาจารย์ประจ�าคณะสาธารณสขุศาสตร์  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ตามหลักการแพทย์แผนไทย ธาต ุ
เจ้าเรือน คือ ธาตุหลักประจ�าตัวของแต่ละ
บุคคล โดยปกติร่างกายของมนุษย์น้ัน 
ประกอบไปด้วยธาตุท้ังหมด 4 ธาตุ ได้แก่ 
ธาตุดิน ธาตุน�้า  ธาตุลม และธาตุไฟ  
ธาตท้ัุง 4 จะอยู่ในสภาวะท่ีสมดุลและท�างาน
พ่ึงพาอาศัยกันและกัน การปรับสมดุล 
ของธาตุท้ัง 4 ในร่างกายจึงเป็นแนวทาง 
ในการป้องกันอาการเจ็บป่วยตามหลกัการ
แพทย์แผนไทย 

ธาตไุฟ (ผูท้ีเ่กดิเดอืน ม.ค - มี.ค) 

ผักและผลไม้รสขม เย็น จืด เช่น แตงกวา แตงโม  

ใบบวับก ใบเตย ผกักาด ผกับุง้ ข้ีเหลก็ มะระ มะเขือ 

กะหล�า่ปลี

ธาตลุม (ผูท้ีเ่กดิเดอืน เม.ย - ม.ิย)

ผักและผลไม้รสเผ็ดร้อน เช่น กะเพรา ขิง ข่า ตะไคร้ 

พริกไทย โหระพา กระเทยีม กระชาย ผกัชี แมงลกั

ธาตนุ�า้ (ผูท้ีเ่กดิเดอืน ก.ค - ก.ย)

ผักและผลไม้รสเปร้ียว เช่น ส้ม มะเขือเทศ สบัปะรด 

มะกรูด มะนาว กระเจีย๊บ กระท้อน มะขามอ่อน

ธาตดุนิ (ผูท้ีเ่กดิเดอืน ต.ค - ธ.ค)

ผักและผลไม้รสฝาด หวาน มนั เคม็ เช่น มงัคดุ ฝร่ัง 

ทบัทมิ ฟักทอง เผอืก มนั ถัว่ เงาะ มะพร้าว กล้วยดบิ 

ผกัหวาน กระถนิ สะตอ ขมิน้ชัน

หมายเหตุ การรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนเป็นการช่วยปรับสมดุล 
 ของธาตุในร่างกาย อย่างไรก็ตามควรรบัประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  
 และหลากหลายตามหลกัโภชนาการ
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มุมพยากรณ์

การเข้าบ้านใหม่ก็เหมือนกับการเริม่ต้นส่ิงใหม่ให้ชวีติ ดงัน้ันการย้ายเข้า
บ้านใหม่กถ็อืเป็นช่วงเวลาท่ีมีความหมายและส�าคญัอย่างมากส�าหรบัคนท่ีเป็น
เจ้าของบ้าน เคล็ดมงคลส�าหรบัการย้ายเข้าบ้านใหม่แบบไทยๆ ท่ีคนนิยมปฏบัิติ
มาฝาก เชือ่กันว่าหากได้ท�าตามน้ีจะท�าให้การเริม่ต้นชวีติภายใต้ชายคาบ้าน
หลังใหม่ของคณุจะสุข สงบ และร่มเย็น

ขอขอบคณุข้อมูล : DDproperty, https://www.sanook.com/home/16841/

ขัน้ตอนท่ี 2 อญัเชญิพระประธาน 
 ประดษิฐานในบ้าน

ข้ันตอนนีเ้ป็นความเช่ือทีผ่สานวถิชีาวพทุธทีม่พีระรัตนตรัยเป็นทีย่ดึเหน่ียว 

และอ�านวยพรให้อยู่อาศัยอย่างสงบ ร่มเย็น ด้วยการอัญเชิญพระพุทธรูป 

ซึ่งจะเป็นพระประธานของบ้านเข้าประดิษฐานในบ้านใหม่ ดังน้ันก่อนจะถึง 

วนัท�าพธิคีวรเตรียมสถานทีป่ระดษิฐานพระพทุธรูปเอาไว้ให้พร้อม หากมีบริเวณ

จะก้ันเป็นห้องพระหรือจะตัง้โต๊ะหมูบ่ชูากไ็ด้ แต่ถ้าพืน้ทีจ่�ากดัจะท�าหิง้พระกไ็ด้  

เม่ือถงึฤกษ์ให้หวัหน้าครอบครัว หรือผูอ้าวโุสอญัเชิญพระพทุธรูปก้าวเข้าบ้าน 

ก่อนเป็นคนแรก และน�าพระพทุธรูปไปประดษิฐานไว้ยงัทีบ่ชูา จากน้ันสมาชิก

ครอบครัวและผู้ร่วมพิธีร่วมกันนมัสการจุดธูปเทียนตั้งจิตอธิษฐานขอพร 

ให้เกดิสิง่ดีๆ  เกดิความสขุ สงบ ร่มเยน็

ขัน้ตอนท่ี 3 น�าของมงคลเข้าบ้าน

ของมงคลสามารถน�าเข้าบ้านพร้อมกบัทีอ่ญัเชิญพระพทุธรูปเข้ามาในบ้าน 

ได้เลย หรือจะอัญเชิญพระพุทธรูปก่อนแล้วจึงน�าของมงคลเข้าบ้านก็ได้  

โดยของมงคลทีจ่ะน�าเข้าบ้านใหม่น้ัน ได้แก่ ฟัก แฟง แตงล้าน กล้วย อ้อย 

มะพร้าว สาลี ่ทบัทมิ ส้ม ข้าวสาร น�า้ดืม่ อาหารแห้งต่างๆ สามารถเลอืกเตรียม 

ตามความสะดวก ซึง่ของเหล่าน้ีจะเป็นตัวแทนความอดุมสมบรูณ์ เสริมความมงคล

ด้วยขนมไทยทีม่ช่ืีอมงคลอย่าง ทองหยบิ ทองหยอด ฝอยทอง และเพือ่ให้เกดิ 

โชคลาภให้น�าเงนิทองในจ�านวนทีเ่ป็นเลขมงคลเข้าบ้าน รวมไปถึงเคร่ืองใช้ต่างๆ  

ทีเ่ป็นของใหม่ นอกจากน้ีอาจจะเตรียมดอกไม้มงคลเพือ่ใช้โปรยในบริเวณบ้าน

กไ็ด้ เช่น ดอกรัก ดอกดาวเรือง ดอกกหุลาบ รวมไปถงึข้าวตอก ถัว่ งา เป็นต้น 

สิง่ส�าคญัคอืในวนัน้ีขอให้พดูในสิง่ทีเ่ป็นมงคล รวมถงึประพฤตตินอยูใ่นศลีธรรม

เคล็ดมงคล  
การย้ายเข้าบ้านใหม่

การย้ายเข้าบ้านใหม่ตามธรรมเนยีมไทยนัน้มุง่สร้างขวัญก�าลงัใจแก่เจ้าบ้าน 

ให้เกิดความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย ได้รับการปกปักรักษาจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ  

ฤกษ์ในการย้ายเข้าบ้านใหม่จะถือฤกษ์สะดวกของเจ้าของบ้าน หรือฤกษ์ด ี

ตามปฏทินิ หรือขอฤกษ์จากพระกไ็ด้เช่นกนั แต่มข้ีอยกเว้นกค็อืวนัทีจ่ะย้ายเข้า

บ้านใหม่น้ันห้ามเป็นวนัเสาร์ เน่ืองจากตามหลกัโหราศาสตร์ วนัเสาร์ถอืเป็น 

วันแห่งความทุกข์โศก ดังนั้นการขึ้นบ้านใหม่ การปลูกบ้าน การยกเสาเอก  

การวางศิลาฤกษ์ รวมไปถึงการย้ายเข้าบ้านใหม่จึงต้องหลีกเลี่ยงวันเสาร์  

เมื่อได้ฤกษ์ดีของการย้ายเข้าบ้านใหม่แล้ว ก็ถึงข้ันตอนที่จะต้องเตรียมของ

ประกอบพธีิและเรียนรู้เกีย่วกบัแต่ละข้ันตอนของพธีิตามล�าดบัก่อนหลงั ดงัน้ี

ขัน้ตอนท่ี 1 สักการะเจ้าท่ี

คนไทยจะให้ความเคารพนับถอืเจ้าที ่เพราะเจ้าทีค่อืสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิทีจ่ะปกป้อง 

คุม้ครองไม่ให้สิง่ช่ัวร้ายต่างๆ เข้ามาในบ้านได้ และช่วยให้เจ้าบ้านสามารถ 

อยู่อาศัยได้อย่างสบายใจ วันที่จะย้ายเข้าบ้านให้สักการะเจ้าที่ก่อนที่จะถึง 

ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ สิง่ทีต้่องเตรียม ได้แก่ ส�ารับอาหารคาว-หวาน ผลไม้ ดอกไม้  

ธูป เทยีน เป็นต้น เมือ่จดัวางสิง่สกัการะครบถ้วนแล้ว ให้จดุธูปเพือ่บอกกล่าวเจ้าที่ 

ว่าเราก�าลงัจะมาขออยู่ ขอให้ท่านช่วยปกป้องคุม้ครอง ให้อยูเ่ยน็เป็นสขุ ร�า่รวย 

อธิษฐานได้ตามปรารถนา
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กติกากิจกรรม

ห้ามพลาด !!! กจิกรรม LIKE & SHARE 
พร้อมคอมเม้นต์ใต้โพสว่า 

“คณุอยากให้คโูบต้ามนีวตักรรมการเกษตรเกีย่วกับอะไร” 

และอย่าลมื แชร์โพสเป็นสาธารณะด้วยนะจ๊ะ (Public)

ส�าหรบัผูท้ีต่อบค�าถามใต้โพสและท�าตามกตกิาเงื่อนไขได้ถูกต้อง 

จ�านวน 20 ท่านแรก

LIKE & SHARE 
วารสารเพื่อนเกษตรออนไลน์

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 26 มิถุนายนนี้เท่านั้นนะ
ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 20 ท่านได้ที่เฟซบุ๊ค แฟนเพจ Siam Kubota Club ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

กด Like โพสวารสาร 

เพื่อนเกษตร 

หน้าเพจเฟซบุ๊ค  

Siam Kubota Club

ตอบค�าถาม

ใต้คอมเม้นท์ว่า 

กด Share วารสารเพื่อน

เกษตรออนไลน์

“คุณอยากให้คูโบต้า 
มีนวัตกรรม 

การเกษตรเกี่ยวกับอะไร”

เป็นแบบสาธารณะ  

(Public)

1 2 3

รบัไปเลย

เซตผ้าขนหนคูโูบต้า 

มูลค่า 250 บาท

07เพือ่นเกษตร
มถุินายน 2564



คลิกเพือ่ขยายดรูายช่ือทัง้หมด

โคมไฟตัง้โต๊ะ XIAOMI YEELIGHT  
CHARGEABLE FOLDING  

TABLE LAMP WHITE  
พบัเก็บได้ พกพาสะดวก

มูลค่า 890 บาท  
จ�านวน 100 รางวัล

รับรางวัล

1. คณุขนษิฐา ทนันิเทศ

2. คณุรัตนชัย ทนัวิเทศ

3. คณุอจัฉรา คุม้อกัษร

4. คณุศศธิร ปะทาเส

5. คณุรสสคุนธ์ นิเทศ

6. คณุไพรวลัย์ คุม้อกัษร

7. คณุพรนารา ศริิประสาท

8. คณุธรีวุฒธิรรม องค์กบลิย์

9. คณุพพิฒัน์ องค์กบลิย์

10. คณุกาญจนา องค์กบลิย์

11. คณุวลัล ีองค์กบลิย์

12. คณุอจัฉรา สวุรรณฤทธ์ิ

13. คณุบดนิทร์ จรินันทศกัดิ์

14. คณุฤมติร ตระกลูพรนิมติ

15. คณุมยรีุ นรัุกษ์เดชาชัย

16. คณุศริิภางค์ กฤตานนท์

17. คณุศริิเพญ็ กฤตานนท์

18. คณุกรพงศ์ วงศ์งาม

19. คณุกฤตวชัร์ มศีริิ

20. คณุสริภพ จนัทร์เรือง

21. คณุสมบติั ลิม้ศวิรพฒัน์

22. คณุนรินทร์ ปรางค์โบราณนอก

23. คณุศริิสดุา นาเสงีย่ม

24. คณุแฉ่ง ลิม้ศวิรพฒัน์

25. คณุไพบลูย์ ปราชญ์เรืองไกร

26. คณุวนัิย ศรีงามดี

27. คณุทศันีย์ ศรีงามดี

28. คณุปิยนุช หมายเจริญ

29. คณุปราชญ์กติต ิหมายเจริญ

30. คณุปวีณวจัน์ หมายเจริญ

31. คณุภคนนัท์ ศริิวานนท์

32. คณุยทุธนา ศริิวานนท์

33. คณุคมัคณุ ศรีพทิกัษ์พงษ์

34. คณุเกรียงไกร ศรีพทิกัษ์พงษ์

35. คณุพรพรรณ ศรีพทิกัษ์พงษ์

36. คณุธนัวา ภทัรผดงุภาพ

37. คณุศจพีรรณ ภทัรผดงุภาพ

38. คณุกนัยา อนิทร

39. คณุสพุร ภทัรผดงุภาพ

40. คณุอาทติย์ อนิทร

41. คณุศริินภา นาเสงีย่ม

42. คณุศริาภา ลิม้ศวิรพฒัน์

43. คณุกนกพร ล�าทะสอน

44. คณุณัฐสกุานดา ล�าทะสอน

45. คณุช่อ ณัฐปภชัญา

46. คณุนพิทัธ์ อือ้เศรษฐศกัดิ์

47. คณุธญัญลกัษณ์ อือ้เศรษฐศกัดิ์

48. คณุน�าชยั อือ้เศรษฐศกัดิ์

49. คณุจรีวรรณ ลอยสงูวงศ์

50. คณุกวศิรา โรจนวุฒิ

51. คณุวริศรา โรจนวุฒิ

52. คณุศริเชษฐ์ วงศ์กติตวิิรัช

53. คณุสมจติ ผลอดุม

54. คณุกอบชัย วงศ์กติตวิิรัช

55. คณุรัศม ีวงศ์กติตวิิรัช

56. คณุศารินี วงศ์กติตวิิรชั

57. คณุสยมุพร  ยงกสกิจิ

58. คณุสพุรรษา โพธ์ิศรี

59. คณุด�ารงศกัดิ ์ แซ่อึง้

60. คณุสภุทัร อรุณเจริญ

61. คณุพมิลพชัร โครตมณี

62. คณุยลลดา บญุชัย

63. คณุเบญจวรรณ สพุรรณ

64. คณุกาญจนา เทดิเธียรตระกลู

65. คณุโยธิน มโนนุกลุ

66. คณุรุ่งนภา วันเพญ็

67. คณุยทุธนา ไม้พลวง

68. คณุอรนุช แต้ชูวงศ์

69. คณุปิยวรรณ มโนนุกลุ

70. คณุยศกร แต้ชูวงศ์

71. คณุทองค�า ประเวรภัย

72. คณุนภาพร อนิวตรรตกลู

73. คณุลต้ิา คะเณ

74. คณุโรจนา  คะเณ

75. คณุช�านาญ แดงกระจ่าง

76. คณุศริภัสสร คะเณ

77. คณุรัตตยิา คะเณ

78. คณุวรรนิดา คะเณ

79. คณุจนัทร์เพญ็  เหมยปัน

80. คณุศตวรรษ  อนิหิง่

81. คณุชิตญา นาใจ

82. คณุกองค�า นาใจ

83. คณุศรีวรรณ นาใจ

84. คณุศรีพรรณ ธรรมชัย

85. คณุเฮือน ธรรมชัย

86. คณุเพลนิจิต ทรัพย์อดุม

87. คณุร�าพงึ พรมโสภา

88. คณุบรรเทงิ พรมโสภา

89. คณุศริิรัตน์ วัฒนา 

90. คณุอรนุช  เหมยปัน

91. คณุปัทมา เม่ียงมุกข์

92. คณุอดศิร  เหมยปัน

93. คณุนวัิฒน์ สบุานงาม

94. คณุทวี พาโนรักษ์ 

95. คณุนงเยาวน์ ในแจ้ง

96. คณุดลพร บารมี

97. คณุปรรฐวีร์ บาร

98. คณุนวรัตน์ ผดงุสนัต์

99. คณุพณิดา หงษา

100. คณุธีระยทุธ เซีย่งเซยีว

ประกาศรายชือ่ผู้โชคด ี100 ท่าน 
จากกิจกรรมตอบค�าถามวารสารเพือ่นเกษตรออนไลน์ ฉบับเดอืนพฤษภาคม 2564
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Line@ Siamkubota

LINE : @Siamkubota
Facebook : Siam Kubota club
www.siamkubota.co.th

     ได้ตัง้แต่วนัที ่19 กรกฎำคม 2564 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ วารสารเพื่อนเกษตรออนไลน์  
ฉบับเดือนกรกฎาคม ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

กิจกรรมตอบค�ำถำม วารสารเพือ่นเกษตร 
ฉบับเดือนมิถนุายน 2564

ง่ายนิดเดยีว เพยีงคณุอ่านเน้ือหาในวารสาร 

“คอลมัน์โดรนการเกษตรคโูบต้า” (หน้า 3-4)

กติกาในการร่วมสนุก
เพียงท่านตอบค�าถามทั้ง 3 ข้อให้ถูกต้องและครบถ้วน  

เพียงเท่านี้ท่านก็มีสิทธิ์รับของรางวัลสุดพิเศษจากสยามคูโบต้าได้แล้วง่ายๆ

สแกน QR Code 

พมิพ์ค�ำว่ำ “เพือ่นเกษตรออนไลน์” 

เพือ่ร่วมสนกุ และตอบค�ำถำม  

คลกิลงิก์ทีไ่ด้รบัพร้อมตอบค�ำถำม 

ให้ถกูต้อง และครบถ้วน

หรอืสแกน QR Code เพิม่เพื่อน Line @Siamkubotaพร้อมเล่นเกมส์แล้ว1 2 3

คลิกทีน่ีเ่พ่ือร่วมสนกุ

ร่วมสนกุตอบค�าถามได้ตัง้แต่วนันี ้- 5 กรกฎาคม 2564

100 ท่านแรก  

รับไปเลย

พัดลมคล้องคอ  
พกพาสะดวก  

คลายร้อนได้ทุกที่ ทุกเวลา
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb9PtuX6eMtQc1EGbOTH8d5M7l3B7lBPibcpMyHe0pVeETcA/viewform



