ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน�้าตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความส� า คั ญ ในการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ โรคโควิ ด -19
ทีร่ ะบายผลิตกระแสไฟฟ้าของเขือ่ นรัชชประภา หรือเขือ่ นเชีย่ วหลาน
ทีน่ อกเหนือจากการใช้หน้ากากอนามัยแล้ว การจัดการขยะติดเชือ้ อย่าง
ลงสู่ล�าน�้าพุมดวง ก่อนไหลออกสู่ทะเลมาบริหารจัดการให้เกิด
ถูกสุขลักษณะก็เป็นสิ่งส�าคัญ จึงขอสนับสนุนการท�างานของบุคคล ร้อนนี้ ส่งโค้ก - น.ส.มัณฑนา หล่อไกรเล
น์สูงสุด ซึ่งประกอบด้วยการงานส�าคัญๆ คือ งานก่อสร้างอาคาร
อมสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 3 ต.บางงอน อ.พุนพิน
ทางการแพทย์ดว้ ยการบริจาคถุงขยะสีดา� และถุงขยะสีแดงส�าหรับขยะ บริษทั โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จ�ากัด หรือโ
ดตั้งเครื่องสูบน�้าจ�านวน 16 เครื่อง สูบน�้าได้รวม มติ
34 ชลบ.ม.
ติ
น (ตจว.)ดเชือ้ จ�านวน 1,000,000 ใบ แก่สถานพยาบาลทัว่ ประเทศไทย เพือ่ น�า “ร้อนนี้ ส่งโค้กให้..” โดยน�าแคมเปญทีป่ ระสบค
ซึ่งจะสามารถสูบน�้าจากแม่น�้าพุมดวงขึ้นมาบริหารจัดการได้
ไปใช้ในการทิง้ อุปกรณ์ และหน้ากากอนามัยทีใ่ ช้แล้ว โดยสถานพยาบาล อีกครัง้ ด้วยบรรจุภณ
ั ฑ์ทพี่ มิ พ์ชอื่ เล่นและข้อควา
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63060369เจดี, ท็อปส์ ออนไลน์ อ่ และช้
จากนีย้ งั จะก่อสร้างระบบส่งน�้า ประกอบด้วยคลองส่งน�า้ สายใหญ่
อปปี้ ที่มาพร้อม
จุดหยุดCOVID19
3 กระป๋อง ในชือ่ และข้อความทีอ่ อกแบบไว้ ในเคส
วามยาวรวม 37.488 กม. และคลองซอย 24 สาย ความยาวรวม
เริม่ 18 มีนาคมเป็นต้นไป
กม. พร้อมอาคารประกอบอีก 745 แห่ง สามารถกระจายน�้าสู่
⦁ออสซีอ่ อยล์เปิดแผนธุรกิจ
ษตรของพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น�้าพุมดวง เพิ่มพื้นที่ชลประทานใน
นายสมโชค เดชะ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ออสซีอ่ อยล์แก๊ส
73,980 ไร่ และในฤดูแล้ง 57,819 ไร่ มีราษฎรได้รับประโยชน์
ิ ธิพเิ ศษลูกค
กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตและจ�าหน่ายคลังน�า้ มันชุมชน แฟรนไชส์ ⦁แมคโดนัลด์ให้สท
ครัวเรือน มากกว่า 46,000 คน ในเขต อ.คีรีรัฐนิคม พุนพิน และ
รายงานข่าวจาก “แมคโดนัลด์” แจ้งว
ศูนย์จา� หน่าย และตูเ้ ติมน�า้ มันอัตโนมัติ “ออสซีอ่ อยล์” กล่าวถึงธุรกิจ
ามารถสร้างหลักประกันความมั่นคงในเรื่องน�้าได้อย่างยั่งยืน
ของบริษัทในปีนี้ว่า ตั้งเป้าเปิดคลังน�้ามันและขยายแฟรนไชส์ศูนย์ สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า ไดร์ฟ ทรู ซื้อแมค
ทั้งยังจะก่อสร้างระบบระบายน�้า ด้วยการขุดลอกล�าน�้าเดิม
จ�าหน่ายออสซีอ่ อยล์ อย่างละ 100 สาขา และรุกจ�าหน่ายตูเ้ ติมน�า้ มัน บรู ลองแบล็คร้อนในราคาพิเศษ เมือ่ มีสติก๊ เก
มชาติ ความยาว 83.303 กม. พร้อมอาคารประกอบ 89 แห่ง
อัตโนมัตเิ พิม่ 10,000 ตู้ แม้ภาวะเศรษฐกิจจะอยูใ่ นภาวะชะลอตัว แต่ ติดหน้ากระจกรถ โดยสามารถขอรับสติ๊กเก
ายน�้าส่วนเกินที่เกิดจากฝนลงสู่ล�าน�้าธรรมชาติ ช่วยป้องกัน
ธุรกิจพลังงานยังเติบโตสวนทางได้ เพราะปริมาณการใช้รถยนต์ รถ สาขาทีใ่ ห้บริการไดร์ฟ ทรู ถึงสิน้ ปีนี้ นอกจา
เทาอุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 3 อ�าเภอดังกล่าว โดยขณะนี้มีความ
จักรยานยนต์ยงั เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิดให้ผสู้ นใจท�าธุรกิจแฟรนไชส์ ทรู ชาเลนจ์” ให้รว่ มสนุกกับเกมแข่งจับเวลา
องการด�าเนินโครงการในระยะที่ 1 ร้อยละ 59.21 คาดว่า
ออสซีอ่ อยล์เข้าศึกษาและฟังโมเดลธุรกิจฟรีทกุ วันเสาร์ ทีอ่ าคารฟอรัม่ 2 นาที รับฟรีทนั ที โค้กสูตรไม่มนี า�้ ตาล ขน
ร็จในปี 2564

ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนรัชดา กรุงเทพฯ

ในวันที่ 21-22 มีนาคมนีเ้ ท่านัน้ ในเวลา 07.

