
บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จ ำกัด 

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจังหวัดนครรำชสีมำ บริษัท ไทย 

คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จ ำกัด โครงกำรท่อส่ง

ก๊ำซธรรมชำติบนบก จ.นครรำชสีมำ บริษัท ไทยคอนซัล

แตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จ ำกัด โครงกำรท่อส่งก๊ำซ

ธรรมชำติจังหวัดนครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ 

แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จ ำกัด โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ

บนบก จ.นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ 

พับบลิค รีเลชั่น จ ำกัด โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจังหวัด 

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เลชั่ น  จ ำกั ด  โครงกำรท่อส่ งก๊ ำซธรรมชำติจั งหวัด

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เลชั่ น  จ ำกั ด  โครงกำรท่อส่ งก๊ ำซธรรมชำติจั งหวัด

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รีเลชั่น จ ำกัด โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจังหวัดนครรำชสี

 

 

 
 

 

 

  

บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พบับลิค รีเลชั่น จ ำกัด 

โครงกำรทอ่ส่งกำ๊ซธรรมชำตจิังหวดันครรำชสีมำ  

              สืบเน่ืองจากกรณีเกิดภัยพิบัติน ้าท่วมที่จังหวัดนครราชสีมา และในฐานะที่

บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จ้ากัด (T. P. GROUP) ได้ด้าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ให้กับโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จังหวัดนครราชสีมา ของ บริษัท ปตท. 

จ้ากัด (มหาชน) นั น ทางคณะผู้ด้าเนินงานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุนช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยน ้าท่วมในจังหวัดนครราชสีมา โดยการเข้ามอบถุงยังชีพให้กับประชาชนใน

พื นที่ ที่ประสบอุทกภัยหลายพื นที่ร่วมกับพนักงานมวลชนสัมพันธ์บริษัท ปตท. จ้ากัด 

(มหาชน)  เมื่อวันที่ 17, 18, 20 และ 21 ตุลาคม 2553 ดังนี   

 

 

 พื นที่ต้าบลโคกกรวด  

 

        คณะผู้ด าเนินงานโครงการฯ บริษัท T. P. GROUP ได้เข้ามอบ       

ถุงยังชีพจ านวน 100 ชุด ในพื้นที่ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

ร่วมกับคุณกฤตนัย ฤกษ์สมบูรณ์ศิริ พนักงานมวลชนสัมพันธ์ บริษัท 

ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยมีคุณรุ่งเรือง กาญจนวัฒนา นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกกรวด พร้อมทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน

ร่วมต้อนรับ 

          

         



จังหวัดนครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบ 

ลิค  รี เลชั่น  จ ำกัด  โครงกำรท่อส่ งก๊ ำซธมชำติจั งหวัด

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เ ลชั่ น  จ ำกั ด  โครงกำรท่ อส่ งก๊ ำซธรรมชำติ จั งหวั ด

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เ ลชั่ น  จ ำกั ด  โครงกำรท่ อส่ งก๊ ำซธรรมชำติ จั งหวั ด

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เลชั่น จ ำกัด  โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจังหวัด

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เ ลชั่ น  จ ำกั ด  โครงกำรท่ อส่ งก๊ ำซธรรมชำติ จั งหวั ด

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เ ลชั่ น  จ ำกั ด  โครงกำรท่ อส่ งก๊ ำซธรรมชำติ จั งหวั ด

นครรำชสีมำบริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รีเลชั่น จ ำกัด โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ จ.นครรำชสีมำ 

 พื นทีอ่้าเภอขามทะเลสอ  

บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จ ำกดั 

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำตจิังหวัดนครรำชสีมำ  
 

                                                                                                                      

          คณะผู้ด าเนินงานโครงการฯ บริษัท T. P. GROUP ได้เข้ามอบ     

ถุงยังชีพจ านวน 150 ชุด ในพื้นที่ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ร่วมกับ

คุณยิ่งยง สุรีรัมย์ และคุณกฤตนัยฤกษ์สมบูรณ์ศิริ พนักงานมวลชนสัมพันธ์ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพ พร้อมด้วย

ว่ าที่ ร้ อยตรี  สมบัติ  จันทรเจษฎากร ,  คุณประ เสริ ฐ   บุญชัย สุข ,  

คุณวัชรพล  โตมรศักดิ์  ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา  และหัวหน้าหน่วยงาน

องค์กรส่วนท้องถิ่นใน อ.ขามทะเลสอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน 

ร่วมรับมอบถุงยังชีพดังกล่าว 

 

 

  

  

บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พบับลิค รีเลชั่น จ ำกัด 

โครงกำรทอ่ส่งกำ๊ซธรรมชำตจิังหวดันครรำชสีมำ  
 



 บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จ ำกัด 

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจังหวัดนครรำชสีมำ บริษัท ไทย 

คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จ ำกัดโครงกำรท่อส่ง

ก๊ำซธรรมชำติจังหวัด.นครรำชสีมำ บริษัทไทย คอนซัลแตนท์ 

แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จ ำกัดโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ

จังหวัดนครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบ

ลิค รี เลชั่น จ ำกัด โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ จังหวัด

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เลชั่น จ ำกัด  โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ จังหวัด

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เ ลชั่ น  จ ำกั ด  โครงกำรท่ อส่ งก๊ ำซธรรมชำติ จั งหวั ด

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เ ลชั่ น  จ ำกั ด  โครงกำรท่ อส่ งก๊ ำซธรรมชำติ จั งหวั ด

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

        คณะผู้ด าเนินงานโครงการฯ บริษัท T. P. GROUP ได้เข้ามอบถุงยังชีพจ านวน 120 ชุด ในพื้นที่       

อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ร่วมกับคุณกฤตนัย ฤกษ์สมบูรณ์ศิริ พนักงานมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) ซึ่งมีนายนิวัตร ค ายิ่ง ปลัดอาวุโส และนายมนูญ เชาวลิต พัฒนาการ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 

เป็นตัวแทนนายอ าเภอรับมอบถุงยังชีพดังกล่าว  

         

 พื นทีอ่้าเภอสูงเนิน  

          คณะผู้ด าเนินงานโครงการฯ บริษัท T. P. GROUP ได้เข้ามอบ

ถุงยังชีพจ านวน 150 ชุด ในพื้นที่บ้านห้วยตะคร้อ ม.3 ต.นากลาง อ.สูง

เนิน จ.นครราชสีมา ร่วมกับคุณ จิระ จบหิมเวศน์ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน

โครงการ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยมีคุณประภาส รักษาทรัพย์ 

นายอ าเภอสูงเนิน และ น.ท.มงคล เบ็ญมาศ นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลนากลาง พร้อมทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมต้อนรับ 

 
 

                

บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พบับลิค รีเลชั่น จ ำกัด 

โครงกำรทอ่ส่งกำ๊ซธรรมชำตจิังหวดันครรำชสีมำ  
 

 พื นทีอ่้าเภอโนนไทย  



รี เ ลชั่ น  จ ำกั ด  โครงกำรท่ อส่ งก๊ ำซธรรมชำติ จั งหวั ด 

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เ ลชั่ น  จ ำกั ด  โครงกำรท่ อส่ งก๊ ำซธรรมชำติ จั งหวั ด

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เลชั่น จ ำกัด  โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ จังหวัด

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เ ลชั่ น  จ ำกั ด  โครงกำรท่ อส่ งก๊ ำซธรรมชำติ จั งหวั ด

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เ ลชั่ น  จ ำกั ด  โครงกำรท่ อส่ งก๊ ำซธรรมชำติ จั งหวั ด

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เ ลชั่ น  จ ำกั ด  โครงกำรท่ อส่ งก๊ ำซธรรมชำติ จั งหวั ด 

นครรำชสีมำ  บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เ ลชั่ น  จ ำกั ด  โครงกำรท่ อส่ งก๊ ำซธรรมชำติ จั งหวั ด

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

 พื นทีอ่้าเภอสีคิ ว  

          คณะผู้ด าเนินงานโครงการฯ บริษัท T. P. GROUP ได้เข้ามอบถุงยังชีพจ านวน 107 ชุด ในพื้นที่บ้าน

ลาดบัวขาว หมู่ 2 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ร่วมกับคุณ ยิ่งยง สุรีรัมย์ พนักงานมวลชนสัมพันธ์ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยมีคุณเกรียงไกร เดชสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว และ

คุณกนกกาญจน์ พลจันทึก สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ในต าบล

ลาดบัวขาวร่วมต้อนรับ และท าการมอบถุงยังชีพอย่างเป็นทางการ 

                              

                              

                              

บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พบับลิค รีเลชั่น จ ำกัด 

โครงกำรทอ่ส่งกำ๊ซธรรมชำตจิังหวดันครรำชสีมำ  
 



รี เลชั่น จ ำกัด  โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจังหวัด

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เ ลชั่ น  จ ำกั ด  โครงกำรท่ อส่ งก๊ ำซธรรมชำติ จั งหวั ด

นครรำชสีมำ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เ ลชั่ น  จ ำกั ด  โครงกำรท่ อส่ งก๊ ำซธรรมชำติ จั งหวั ด

นครรำชสีมำ   บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค  

รี เลชั่น  จ ำกัดโครงกำรท่อส่ งก๊ ำซธรรมชำติบนบก จ .

นครรำชสีมำ   บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค  

รี เ ลชั่ น  จ ำกั ด  โครงกำรท่ อส่ งก๊ ำซธรรมชำติ จั งหวั ด

นครรำชสีมำ   บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค  

รี เ ลชั่ น  จ ำ กั ด โครงกำรท่ อส่ งก๊ ำซธรรมชำติ จั งหวั ด

นครรำชสีมำ   บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค 

รี เ ลชั่ น  จ ำกั ด  โครงกำรท่ อส่ งก๊ ำซธรรมชำติ จั งหวั ด
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 เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ. นครราชสีมา 

 เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา 

        ทางทีมงานโครงการฯ บริษัท T. P. GROUP และบริษัท ปตท.จ ากัด 

(มหาชน) เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา     

โดยในการเปิดศูนย์ช่วยเหลือครั้งนี้มีหลายหน่วยงานที่ เข้าร่วมด้วย ได้แก่          

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด , 

ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 

อดีตรองนายกรัฐมนตรี, นายแพทย์วรรณรัตน์  ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน กล่าวเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆ    

ที่ร่วมให้การสนับสนุน ทั้งนี้ ทางคณะผู้ด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกับคุณกฤตนัย 

ฤกษ์สมบูรณ์ศิริ พนักงานมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้เข้ามอบ

ถุงยังชีพจ านวน 100 ชุด โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานและอธิบดี กรมธุรกิจพลังงาน 

พร้อมด้วยนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายยกเทศมนตรีนครราชสีมา ก านันและผู้ใหญ่บ้าน

ในพื้นที่ที่ประสบอุกภัยมาร่วมเป็นตัวแทนในการรับมอบถุงยังชีพ และส่ิงของที่

ได้รับการสนับสนุนเพื่อน าไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในล าดับต่อไป 
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