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ปภ.แนะการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย…อย่างปลอดภัย 

 
 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือกับ
อุทกภัยอย่างปลอดภัย โดยติดตามสภาพอากาศและปริมาณน ้า สังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติ พร้อมเฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณอ์ย่างใกล้ชิด กรณีต้องเผชิญอุทกภัย ให้ขนย้ายสิ่งของขึน้ทีสู่ง ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกัน
กระแสไฟฟ้าร่ัว ไม่ใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกชืน้หรือยืนบนพืน้ที่ชืน้แฉะ เพื่อป้องกันไฟฟ้า
ดูด สวมรองเท้าบูททุกครั้งเม่ือต้องเดินลุยน ้า ป้องกันอันตรายจากสัตวมี์พิษหรือของมีคม กรณีต้องอพยพหนี
ภัย  ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน ้าไหลเชี่ยว และน ้าท่วมสูง อีกทั้งไม่ขับผ่านบริเวณที่น ้าท่วมสูง เพราะกระแสน ้า
อาจพัดรถออกนอกเส้นทางจนเกิดอันตรายได้ 

นายชัยณรงค ์วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะโฆษกกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เปิดเผยว่า ช่วงฤดฝูนหลายพืน้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภยั โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่ม
ต ่าที่ลาดเชิงเขา รมิฝ่ังแม่น า้ มีความเสี่ยงต่อการเกิดน า้ท่วมฉับพลนั น า้ป่าไหลหลาก และน า้ลน้ตลิ่ง เพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดผลกระทบจากอทุกภยั กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) ขอแนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือ
อุทกภัยอย่างปลอดภัย ดงันี ้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณน า้ในพืน้ที่ ทัง้พยากรณอ์ากาศ ประกาศเตือนภยั ระดบัน า้ 
การคาดการณส์ถานการณภ์ยั พรอ้มปฏิบติัตามค าเตือนอย่างเครง่ครดั สงัเกตความผิดปกติทางธรรมชาติ อาทิ ระดบัน า้เพิ่ม
สงูขึน้ สีของน า้ขุ่นเหมือนสีดินภูเขา รวมถึงเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิด จะไดเ้ตรียมพรอ้มและอพยพหนีภยั
ทนัท่วงที จดัเตรียมสิ่งของและเคร่ืองใชท้ี่จ  าเป็น ทัง้เคร่ืองอุปโภคบริโภคและเอกสารส าคญั โดยวางไวบ้ริเวณที่สามารถหยิบ
ไดท้นัทีเมื่อตอ้งอพยพ และควรก าจัดขยะไม่ใหอุ้ดตันท่อน า้ ก าจดัวชัพืชและสิ่งกีดขวางทางน า้ พรอ้มจดัวางกระสอบทราย
เป็นแนวคนักัน้น า้บริเวณรอบบา้น กรณีต้องเผชิญอุทกภัย ใหข้นยา้ยสิ่งของขึน้ที่สงู ใหพ้น้จากระดบัน า้ท่วม รวมถึงอพยพ
สตัวเ์ลีย้งและเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพืน้ที่ปลอดภยั พรอ้มตดักระแสไฟฟ้า โดยปิดสวิตซไ์ฟ สบัคตัเอาท ์เพื่อป้องกนั
กระแสไฟฟ้ารั่ว ไม่ใชแ้ละสมัผสัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขณะที่รา่งกายเปียกชืน้หรือยืนบนพืน้ที่ชืน้แฉะ เพื่อป้องกนัไฟฟ้าดดู ไม่เขา้ใกล้
แนวสายไฟ เสาไฟฟ้า หรือสมัผสัสื่อน าไฟฟ้า เพราะอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อชีวิต สวมรองเทา้บูททุก
ครัง้เมื่อตอ้งเดินลยุน า้ เพื่อป้องกันอนัตรายจากสตัวม์ีพิษหรือของมีคมที่อยู่ใตน้  า้ และใชว้สัดทุี่ลอยน า้ไดยึ้ดเกาะพยุงตวัเมื่อ
ตอ้งเดินลยุน า้ท่วมสงู จะช่วยป้องกันการจมน า้ ตลอดจนไม่จบัสตัวน์  า้ ว่ายน า้บริเวณน า้ท่วมสงูและกระแสน า้ไหลเชี่ยว เพื่อ
ป้องกนักระแสน า้พดัหรือจมน า้เสียชีวิต กรณีต้องอพยพหนีภัย ควรหลีกเลี่ยงเสน้ทางที่มี น า้ไหลเช่ียว และน า้ท่วมสงู อีกทัง้
ไม่ขบัรถยนตห์รือรถจกัรยานยนตผ์่านบรเิวณที่น  า้ท่วมสงู เพราะกระแสน า้อาจพดัรถออกนอกเสน้ทางจนเกิดอนัตรายได ้ทา้ย
นีป้ระชาชนสามารถแจง้เหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน ์“ปภ.รบัแจง้เหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM 
และสายด่วนนิรภยั 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ปภ.แนะรู้เทคนิคขับรถผ่านเส้นทางน ้าท่วม ลดเส่ียงอันตราย – ป้องกนัรถเสียหาย 
 

 

 การขับรถผ่านเสน้ทางน า้ท่วม มีความเสี่ยงที่จะไดร้บัอนัตราย และอาจจะท าใหเ้ครื่องยนตช์ ารุด เพื่อความปลอดภยั
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) ขอแนะเทคนิคในการขบัรถผ่านเสน้ทางน า้ท่วม ดงันี ้  
การขับรถผ่านเสน้ทางน า้ท่วมในระดับต่าง ๆ ดังนี ้ระดับท่วมถนนน้อยกว่า 20 เซนติเมตร รถทั่วไปสามารถผ่านได ้
โดยไม่ขบัรถเร็ว ไม่เร่งเครื่องยนต์และรกัษาความเร็วอย่างสม ่าเสมอระดบัน า้ท่วมทอ้งรถต ่ากว่า 40 เซนติเมตร รถทั่วไป 
ยงัผ่านได ้โดยขบัชา้ที่สดุ และขบัตามแนวการขบัของรถคนัหนา้ใหอ้ยู่บริเวณกึ่งกลางถนนหรือจดุที่ระดบัน า้ต ่าสดุ รวมถึง
ใหร้ะวงัคลื่นน า้จากรถคนัที่สวนมา ระดับน ้าท่วมสูงมากกว่า 40 เซนติเมตร ควรหยดุรอ เพื่อประเมินสถานการณ ์เลี่ยง
ไปใชเ้สน้ทางอื่น หากระดบัน า้ลกึและไหลเชี่ยว ไม่ฝืนขบัรถผ่านเสน้ทางดงักล่าวโดยเด็ดขาด ท าอย่างไร…เมื่อขับผ่าน

เส้นทางน ้าท่วม ให้ปฏิบัติ ดังนี ้ ประเมินสภาพเส้นทางจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาทิ เสาไฟฟ้า ต้นไม้ ถังขยะ  
เพื่อคาดการณ์ความสูงของระดับน า้และความแรงของกระแสน า้ใชเ้กียรต์ ่า รถธรรมดาใช้เกียร ์1 เกียร ์2 หากเป็นรถ
อัตโนมัติใหใ้ชเ้กียร ์L ปิดเครื่องปรบัอากาศ เพื่อป้องกันพัดลมแอรพ์ัดน า้เขา้หอ้งเครื่อง ท าใหเ้ครื่องยนตด์ับหรือระบบ
ระบายความรอ้นของเครื่องยนตข์ัดขอ้งใชค้วามเร็วต ่า รกัษาความเร็วอยู่ในระดับเดียวกันอย่างสม ่าเสมอ โดยใหร้อบ
เครื่องยนตอ์ยู่ในอัตรา 1,500 รอบต่อนาที ไม่เร่งเครื่องยนต ์เพราะจะท าใหเ้กิดความรอ้นสูง ใบพัดระบายความรอ้น
ท างานหนกั และน า้เขา้เครื่องยนต ์สง่ผลใหเ้ครื่องดบัได ้เวน้ระยะห่างจากรถคนัหนา้ใหม้ากกว่าปกติ เพื่อปอ้งกนัอบุตัิเหตุ
กรณีรถคนัหนา้ขดัขอ้ง หรือหยุดกะทนัหนั ลดการใชเ้บรก โดยใชแ้รงเฉ่ือยของเครื่องยนตห์รือใชใ้นการหยุดรถหรือชะลอ
ความเร็วรถ ทั้งนี ้ หากเครื่องยนต์ดับในขณะที่ขับรถผ่านเส้นทางน ้าท่วม ให้น ารถจอดในบริเวณที่น  ้าท่วมไม่ถึง  
หา้มสตารท์รถเพราะน า้จะเขา้เครื่องยนต ์ส่งผลใหเ้ครื่องยนตไ์ดร้บัความเสียหาย ข้อปฏิบัติหลังขับรถผ่านเส้นทางน ้าท่วม 
ใหป้ฏิบัติ ดังนี ้ตรวจสอบระบบเบรกและคลทัช ์โดยเหยียบย า้เบรกแบบถ่ีๆอย่างนอ้ย 3 – 4 ครัง้ เพื่อไล่น า้ออกจากผา้
เบรก หากเป็นรถยนตเ์กียรธ์รรมดา ใหเ้หยียบคลัทชเ์พื่อป้องกันคลทัชล์ื่น ขบัรถต่อไปอีกประมาณ 20 นาที เพื่อไล่น า้หรือ
ความชืน้ที่คา้งอยู่ในระบบต่างๆ ของรถและเครื่องยนตไ์ม่ดับเครื่องยนตใ์นทันที ใหส้ตารท์เครื่องยนตท์ิง้ไวป้ระมาณ  
20 นาที พรอ้มเปิดเครื่องปรับอากาศ จะช่วยใหเ้ครื่องยนตแ์หง้เร็วขึน้ทั้งนี ้หลังการขับรถผ่านเสน้ทางน า้ท่วม ผู้ขับขี่ 
ควรจะตอ้งตรวจสอบเครื่องยนตแ์ละระบบจ่ายไฟ หากรถมีอาการผิดปกติ ควรจะน ารถไปตรวจสอบสภาพก่อนน าไป  
ใชง้าน เพื่อปอ้งกนัอนัตรายที่อาจจะเกิดขึน้ 
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นิพนธเ์ร่งแก้น ้ำท่วมสงขลำ ต้ังเจ้ำภำพบูรณำกำรแผนรวมท้องถ่ิน 

เสนอขอรับงบฯ ประสำนปภ. -กรมชลฯ 

 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธานการประชุมติดตามความกา้วหนา้การแกไ้ขปัญหาน า้ท่วมในพืน้ที่ราชภัฏสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ตลอดแนวถนน
กาญจนวนิชไปจนถึงหา้แยกน า้กระจาย และพืน้ที่เก่ียวข้อง โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลีย้งเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
รองผูว้่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหนา้ส่วนราชการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา , โครงการชลประทาน
สงขลา , ส านกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดสงขลา , แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา,
มหาวิทยาลยัทกัษิณ ฯลฯ เขา้รว่มการประชมุ 

นายนิพนธ์  กล่าวว่า การลงพืน้ที่ในครัง้นี  ้เพื่อติดตามการแกไ้ขปัญหาน า้ท่วมในพืน้ที่ราชภัฏสงขลา และบริเวณ
ใกลเ้คียงตลอดแนวถนนกาญจนวนิชไปจนถึงหา้แยกน า้กระจาย และพืน้ที่เก่ียวขอ้ง ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยสอดคลอ้ง
กับนโยบายของรฐับาลในการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นเร่งด่วนของประชาชน โดยไดก้ าชบัทุกหน่วยงานในการบูรณาการ
การท างานร่วมกัน ใหส้อดคลอ้ง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้ในเร่ืองของงบประมาณ แผนการด าเนินงาน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงภาคใตเ้ริ่มมีฝนตกลงมาในพืน้ที่เพราะอยู่ในช่วงฤดูมรสุม ขอใหทุ้กหน่วยโดยเฉพาะอย่างย่ิงกรมชลประทาน กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจดัเตรียมเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ เช่น รถแบ็คโฮพรอ้มทัง้แผนการด าเนินงาน หากสิ่งใดพรอ้ม
สามารถด าเนินการได้ ก็ขอให้ท าทันที  เพื่อรองรับฤดูมรสุมที่จะมาถึง ทั้งนี ้จังหวัดสงขลาได้ขอรับการสนับสนุนจาก
งบประมาณโครงการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ทอ้งถ่ินและชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาส และศกัยภาพของทอ้งถ่ิน : ระดบัพืน้ที่ของจงัหวดัสงขลา โดยขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ
พิจารณากลั่นกรองการใชเ้งินกูข้องส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ก่อนเสนอคณะรฐัมนตรีใหค้วาม
เห็นชอบต่อไป จ านวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 28,600,000 บาท ประกอบดว้ย 1.โครงการแกม้ลิงบา้นสะพานยาว
พรอ้มอาคารประกอบ วงเงนิ 25 ลา้นบาทหน่วยงานที่รบัผิดชอบโครงการชลประทานสงขลา  2.โครงการงานแกไ้ขและป้องกัน
น ้าท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนสามแยกทุ่งหวัง – สงขลา ระหว่าง กม.9+50กม .10+200 วงเงิน  3,600,000 บาท 
หน่วยงานรบัผิดชอบแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 
     ส าหรบัการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดม้ีการน าเสนอจากหน่วยงานต่างๆในหลายแนวทาง อาทิ แขวงทางหลวงสงขลา
ที่ 1 เสนอโครงการปรบัปรุงระบบระบายน า้เดิมบนทางหลวงหมายเลข 407 (หนา้มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา โดยเพิ่มขนาด
ท่อระบายน า้และก่อสรา้งอาคารระบายน า้เชื่อมต่อกบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสงขลาในซอยกาญจนวนิช 13 เพื่อระบายน า้
ลงสู่คลองส าโรง ขอรับการสนับสนุนจากงบกรมทางหลวง , เทศบาลเมืองเขารูปช้าง น าเสนอโครงการปรับปรุงคลอง
สิ่งแวดลอ้ม บรเิวณหนา้มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา เพื่อขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากแหล่งงบใดงบหนึ่ง , มหาวิทยาลยัราช
ภฏัสงขลาและมหาวิทยาลยัทกัษิณ น าเสนอการขุดลอกคคูลองในมหาวิทยาลยัเพื่อระบายน า้ในช่วงฤดฝูน , เทศบาลต าบล
พะวง น าเสนอโครงการขุดลอกคลองตอเตี้ย คลองน า้กระจาย คลองบางดาน และคลอง หมู่ที่ 5 สายกลางบา้น (พะวง) 
เพื่อขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณจากแหล่งงบใดงบหนึ่ง , แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สบูโคลนจากบ่อพกัอย่างสม ่าเสมอ
ควบคู่กับการลา้งท่อ/ดูระบายน า้ในภารกิจส่วนที่รับผิดชอบ , การส ารวจท่อลอดทางเขา้ส านักงาน/อาคารบา้นเรือนให้ใด้
มาตรฐาน รองรบัการระบายน า้ในช่วงฤดฝูนไดอ้ย่างเหมาะสม , ด าเนินการก่อสรา้งท่อลอดครูะบายน า้จากหา้แยกน า้กระจาย
ลงสู่ทะเลสาบสงขลา 
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(../..)www.matichon.co.th/https://today.line.me/www.dailynews.co.th 
/www.thereporters.co.th 



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14717
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
Section: First Section/ความเห็น

หน้า: 2(ขวา)

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'สั่งรับมือฝนตกชุกพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม2,988ตำบล71จังหวัด

รหัสข่าว: C-210814005006(14 ส.ค. 64/06:19) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 23.33 Ad Value: 20,997 PRValue : 62,991 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23216
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

หน้า: 8(กลาง)

หัวข้อข่าว: ผวา! 71 จังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

รหัสข่าว: C-210814009078(14 ส.ค. 64/03:30) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 37.30 Ad Value: 41,030 PRValue : 123,090 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14717
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ชี้ไร้ล็อกดาวน์ยอดป่วยอาจแตะ7หมื่น'ศบค.'ประเมินดุต้องเร่งฉีดวัคซีนผู้สูง...

รหัสข่าว: C-210814005067(14 ส.ค. 64/06:40) หน้า: 1/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 238.62 Ad Value: 214,758 PRValue : 644,274 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14717
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ชี้ไร้ล็อกดาวน์ยอดป่วยอาจแตะ7หมื่น'ศบค.'ประเมินดุต้องเร่งฉีดวัคซีนผู้สูง...

รหัสข่าว: C-210814005067(14 ส.ค. 64/06:40) หน้า: 2/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 238.62 Ad Value: 214,758 PRValue : 644,274 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14717
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ชี้ไร้ล็อกดาวน์ยอดป่วยอาจแตะ7หมื่น'ศบค.'ประเมินดุต้องเร่งฉีดวัคซีนผู้สูง...

รหัสข่าว: C-210814005067(14 ส.ค. 64/06:40) หน้า: 3/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 238.62 Ad Value: 214,758 PRValue : 644,274 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14717
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ชี้ไร้ล็อกดาวน์ยอดป่วยอาจแตะ7หมื่น'ศบค.'ประเมินดุต้องเร่งฉีดวัคซีนผู้สูง...

รหัสข่าว: C-210814005067(14 ส.ค. 64/06:40) หน้า: 4/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 238.62 Ad Value: 214,758 PRValue : 644,274 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14717
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ชี้ไร้ล็อกดาวน์ยอดป่วยอาจแตะ7หมื่น'ศบค.'ประเมินดุต้องเร่งฉีดวัคซีนผู้สูง...

รหัสข่าว: C-210814005067(14 ส.ค. 64/06:40) หน้า: 5/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 238.62 Ad Value: 214,758 PRValue : 644,274 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14717
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 9, 11

หัวข้อข่าว: คลัสเตอร์ใหม่พรึ่บ!โผล่อีก11แห่งกระจาย9จว.

รหัสข่าว: C-210814005126(14 ส.ค. 64/06:54) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 131.12 Ad Value: 118,008 PRValue : 354,024 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14717
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 9, 11

หัวข้อข่าว: คลัสเตอร์ใหม่พรึ่บ!โผล่อีก11แห่งกระจาย9จว.

รหัสข่าว: C-210814005126(14 ส.ค. 64/06:54) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 131.12 Ad Value: 118,008 PRValue : 354,024 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14717
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 9, 11

หัวข้อข่าว: คลัสเตอร์ใหม่พรึ่บ!โผล่อีก11แห่งกระจาย9จว.

รหัสข่าว: C-210814005126(14 ส.ค. 64/06:54) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 131.12 Ad Value: 118,008 PRValue : 354,024 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 06:09
หัวข้อข่าว: เตือน 39 จังหวัดรับมือฝนตกหนัก กทม.เจอร้อยละ 60

รหัสข่าว: I-I210814000250 หน้า: 1/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/660513
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 06:09
หัวข้อข่าว: เตือน 39 จังหวัดรับมือฝนตกหนัก กทม.เจอร้อยละ 60

รหัสข่าว: I-I210814000250 หน้า: 2/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/660513
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 06:09
หัวข้อข่าว: เตือน 39 จังหวัดรับมือฝนตกหนัก กทม.เจอร้อยละ 60

รหัสข่าว: I-I210814000250 หน้า: 3/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/660513
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 06:09
หัวข้อข่าว: เตือน 39 จังหวัดรับมือฝนตกหนัก กทม.เจอร้อยละ 60

รหัสข่าว: I-I210814000250 หน้า: 4/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/660513
https://www.posttoday.com

