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ปภ.แนะการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย…อย่างปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) แนะวิ ธี เ ตรี ย มพร้ อมรั บมือกั บ
อุทกภัยอย่างปลอดภัย โดยติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้า สังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติ พร้อมเฝ้ าระวัง
และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด กรณีต้องเผชิญอุทกภัย ให้ขนย้ายสิ่งของขึน้ ทีส่ ูง ตัดกระแสไฟฟ้ าเพื่อป้ องกัน
กระแสไฟฟ้ ารั่ว ไม่ใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้ าขณะที่ร่างกายเปี ยกชืน้ หรือยืนบนพืน้ ที่ชืน้ แฉะ เพื่อป้ องกันไฟฟ้ า
ดูด สวมรองเท้าบูททุกครั้งเมื่อต้องเดินลุยน้า ป้ องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษหรือของมีคม กรณีต้องอพยพหนี
ภัย ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้าไหลเชี่ยว และน้าท่วมสูง อีกทั้งไม่ขับผ่านบริเวณที่น้าท่วมสูง เพราะกระแสน้า
อาจพัดรถออกนอกเส้นทางจนเกิดอันตรายได้
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) ในฐานะโฆษกกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิ ดเผยว่า ช่วงฤดูฝนหลายพืน้ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่ม
ต่าที่ลาดเชิงเขา ริมฝั่งแม่นา้ มีความเสี่ยงต่อการเกิดนา้ ท่วมฉับพลัน นา้ ป่ าไหลหลาก และนา้ ล้นตลิ่ง เพื่อเป็ นการป้องกันและ
ลดผลกระทบจากอุทกภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือ
อุทกภัยอย่างปลอดภัย ดังนี ้ ติดตามสภาพอากาศและปริมาณนา้ ในพืน้ ที่ ทัง้ พยากรณ์อากาศ ประกาศเตือนภัย ระดับนา้
การคาดการณ์สถานการณ์ภยั พร้อมปฏิบตั ิตามคาเตือนอย่างเคร่งครัด สังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติ อาทิ ระดับนา้ เพิ่ม
สูงขึน้ สีของนา้ ขุ่นเหมือนสีดินภูเขา รวมถึงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จะได้เตรียมพร้อมและอพยพหนีภยั
ทันท่วงที จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ท่ีจาเป็ น ทัง้ เครื่องอุปโภคบริโภคและเอกสารสาคัญ โดยวางไว้บริเวณที่สามารถหยิบ
ได้ทนั ทีเมื่อต้องอพยพ และควรกาจัดขยะไม่ให้อุดตันท่อนา้ กาจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนา้ พร้อมจัดวางกระสอบทราย
เป็ นแนวคันกัน้ นา้ บริเวณรอบบ้าน กรณีต้องเผชิญอุทกภัย ให้ขนย้ายสิ่งของขึน้ ที่สงู ให้พน้ จากระดับนา้ ท่วม รวมถึงอพยพ
สัตว์เลีย้ งและเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพืน้ ที่ปลอดภัย พร้อมตัดกระแสไฟฟ้า โดยปิ ดสวิตซ์ไฟ สับคัตเอาท์ เพื่อป้องกัน
กระแสไฟฟ้ารั่ว ไม่ใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่รา่ งกายเปี ยกชืน้ หรือยืนบนพืน้ ที่ชนื ้ แฉะ เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด ไม่เข้าใกล้
แนวสายไฟ เสาไฟฟ้า หรือสัมผัสสื่อนาไฟฟ้า เพราะอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ทาให้เป็ นอันตรายต่อชีวิต สวมรองเท้าบูททุก
ครัง้ เมื่อต้องเดินลุยนา้ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษหรือของมีคมที่อยู่ใต้นา้ และใช้วสั ดุท่ีลอยนา้ ได้ยึดเกาะพยุงตัวเมื่อ
ต้องเดินลุยนา้ ท่วมสูง จะช่วยป้องกันการจมนา้ ตลอดจนไม่จบั สัตว์นา้ ว่ายนา้ บริเวณนา้ ท่วมสูงและกระแสนา้ ไหลเชี่ยว เพื่อ
ป้องกันกระแสนา้ พัดหรือจมนา้ เสียชีวิต กรณีต้องอพยพหนีภัย ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มี นา้ ไหลเชี่ยว และนา้ ท่วมสูง อีกทัง้
ไม่ขบั รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณที่นา้ ท่วมสูง เพราะกระแสนา้ อาจพัดรถออกนอกเส้นทางจนเกิ ดอันตรายได้ ท้าย
นีป้ ระชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM
และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
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ปภ.แนะรู้เทคนิคขับรถผ่านเส้นทางน้าท่วม ลดเสีย่ งอันตราย – ป้ องกันรถเสียหาย

การขับรถผ่านเส้นทางนา้ ท่วม มีความเสี่ยงที่จะได้รบั อันตราย และอาจจะทาให้เครื่องยนต์ชารุ ด เพื่อความปลอดภัย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะเทคนิคในการขับรถผ่านเส้นทางนา้ ท่วม ดังนี ้
การขับรถผ่านเส้นทางนา้ ท่วมในระดับต่าง ๆ ดังนี ้ ระดับท่วมถนนน้อยกว่า 20 เซนติเมตร รถทั่วไปสามารถผ่านได้
โดยไม่ขบั รถเร็ว ไม่เร่งเครื่องยนต์และรักษาความเร็วอย่างสม่าเสมอระดับนา้ ท่วมท้องรถต่ากว่า 40 เซนติเมตร รถทั่วไป
ยังผ่านได้ โดยขับช้าที่สดุ และขับตามแนวการขับของรถคันหน้าให้อยู่บริเวณกึ่งกลางถนนหรือจุดที่ระดับนา้ ต่า สุด รวมถึง
ให้ระวังคลื่นนา้ จากรถคันที่สวนมา ระดับน้าท่วมสูงมากกว่า 40 เซนติเมตร ควรหยุดรอ เพื่อประเมินสถานการณ์ เลี่ยง
ไปใช้เส้นทางอื่น หากระดับนา้ ลึกและไหลเชี่ยว ไม่ฝืนขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าวโดยเด็ดขาด ทาอย่างไร…เมื่อขับผ่าน
เส้ น ทางน้ า ท่ ว ม ให้ป ฏิ บั ติ ดั ง นี ้ ประเมิ น สภาพเส้น ทางจากสิ่ ง แวดล้อ มใกล้ตั ว อาทิ เสาไฟฟ้ า ต้น ไม้ ถั ง ขยะ
เพื่อคาดการณ์ความสูงของระดับนา้ และความแรงของกระแสนา้ ใช้เกียร์ต่ า รถธรรมดาใช้เกี ยร์ 1 เกี ยร์ 2 หากเป็ นรถ
อัตโนมัติให้ใช้เกียร์ L ปิ ดเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันพัดลมแอร์พัดนา้ เข้าห้องเครื่ อง ทาให้เครื่องยนต์ดับหรือระบบ
ระบายความร้อนของเครื่องยนต์ขัดข้องใช้ความเร็วต่ า รักษาความเร็วอยู่ในระดับเดียวกันอย่างสม่าเสมอ โดยให้รอบ
เครื่องยนต์อยู่ในอัตรา 1,500 รอบต่อนาที ไม่เร่งเครื่องยนต์ เพราะจะทาให้เกิดความร้อนสูง ใบพัดระบายความร้อน
ทางานหนัก และนา้ เข้าเครื่องยนต์ ส่งผลให้เครื่องดับได้ เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ
กรณีรถคันหน้าขัดข้อง หรือหยุดกะทันหัน ลดการใช้เบรก โดยใช้แรงเฉื่อยของเครื่องยนต์หรือใช้ในการหยุดรถหรือชะลอ
ความเร็ ว รถ ทั้ง นี ้ หากเครื่ อ งยนต์ดับ ในขณะที่ ขับ รถผ่ า นเส้น ทางน ้า ท่ ว ม ให้น ารถจอดในบริ เ วณที่ น ้า ท่ ว มไม่ ถึ ง
ห้ามสตาร์ทรถเพราะนา้ จะเข้าเครื่องยนต์ ส่งผลให้เครื่องยนต์ได้รบั ความเสียหาย ข้อปฏิบัติหลังขับรถผ่านเส้นทางน้าท่วม
ให้ปฏิบัติ ดังนี ้ ตรวจสอบระบบเบรกและคลัทช์ โดยเหยียบยา้ เบรกแบบถี่ๆอย่างน้อย 3 – 4 ครัง้ เพื่อไล่นา้ ออกจากผ้า
เบรก หากเป็ นรถยนต์เกียร์ธรรมดา ให้เหยียบคลัทช์เพื่อป้องกันคลัทช์ลื่น ขับรถต่อไปอีกประมาณ 20 นาที เพื่อไล่นา้ หรือ
ความชืน้ ที่คา้ งอยู่ในระบบต่างๆ ของรถและเครื่องยนต์ไม่ดับเครื่องยนต์ในทันที ให้สตาร์ทเครื่องยนต์ทิง้ ไว้ประมาณ
20 นาที พร้อมเปิ ดเครื่องปรับอากาศ จะช่วยให้เครื่องยนต์แห้งเร็วขึน้ ทั้งนี ้ หลั งการขับรถผ่านเส้นทางนา้ ท่วม ผู้ขับขี่
ควรจะต้องตรวจสอบเครื่องยนต์และระบบจ่ายไฟ หากรถมีอาการผิดปกติ ควรจะนารถไปตรวจสอบสภาพก่อนนาไป
ใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึน้
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นิพนธ์เร่งแก้น้ำท่วมสงขลำ ตั้งเจ้ำภำพบูรณำกำรแผนรวมท้องถิ่น
เสนอขอรับงบฯ ประสำนปภ. -กรมชลฯ
เมื่ อวันที่ 13 สิ งหาคม ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนิ พนธ์ บุ ญญามณี รัฐมนตรี ช่ วยว่ าการกระทรวงมหาดไทย
เป็ นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปั ญหานา้ ท่วมในพืน้ ที่ราชภัฏสงขลาและบริเวณใกล้เคียง ตลอดแนวถนน
กาญจนวนิชไปจนถึงห้าแยกนา้ กระจาย และพืน้ ที่เกี่ ยวข้อ ง โดยมี นายจารุ วัฒน์ เกลีย้ งเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา , โครงการชลประทาน
สงขลา , สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,
มหาวิทยาลัยทักษิณ ฯลฯ เข้าร่วมการประชุม
นายนิพนธ์ กล่าวว่า การลงพืน้ ที่ในครัง้ นี ้ เพื่อติดตามการแก้ไขปั ญหานา้ ท่วมในพืน้ ที่ราชภัฏสงขลา และบริเวณ
ใกล้เคียงตลอดแนวถนนกาญจนวนิชไปจนถึงห้าแยกนา้ กระจาย และพืน้ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน โดยได้กาชับทุกหน่วยงานในการบูรณาการ
การทางานร่วมกัน ให้สอดคล้อง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้ ในเรื่องของงบประมาณ แผนการดาเนินงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาคใต้เริ่มมีฝนตกลงมาในพืน้ ที่เพราะอยู่ในช่วงฤดูมรสุ ม ขอให้ทุกหน่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมชลประทาน กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมเครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น รถแบ็คโฮพร้อมทัง้ แผนการดาเนินงาน หากสิ่งใดพร้อม
สามารถด าเนิ น การได้ ก็ ข อให้ท าทัน ที เพื่ อ รองรับ ฤดูม รสุม ที่ จ ะมาถึ ง ทั้ง นี ้จัง หวัด สงขลาได้ข อรับ การสนับ สนุ น จาก
งบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื ้ นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนบนพืน้ ฐานของโอกาส และศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพืน้ ที่ของจังหวัดสงขลา โดยขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการ
พิจารณากลั่นกรองการใช้เงินกูข้ องสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบต่อไป จานวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 28,600,000 บาท ประกอบด้วย 1.โครงการแก้มลิงบ้านสะพานยาว
พร้อมอาคารประกอบ วงเงิน 25 ล้านบาทหน่วยงานที่รบั ผิดชอบโครงการชลประทานสงขลา 2.โครงการงานแก้ไขและป้องกัน
น ้าท่ วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนสามแยกทุ่ งหวั ง – สงขลา ระหว่ าง กม.9+50กม.10+200 วงเงิ น 3,600,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
สาหรับการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้มีการนาเสนอจากหน่วยงานต่างๆในหลายแนวทาง อาทิ แขวงทางหลวงสงขลา
ที่ 1 เสนอโครงการปรับปรุ งระบบระบายนา้ เดิมบนทางหลวงหมายเลข 407 (หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยเพิ่มขนาด
ท่อระบายนา้ และก่อสร้างอาคารระบายนา้ เชื่อมต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในซอยกาญจนวนิช 13 เพื่อระบายนา้
ลงสู่คลองส าโรง ขอรับ การสนับ สนุน จากงบกรมทางหลวง , เทศบาลเมื อ งเขารู ป ช้า ง น าเสนอโครงการปรับ ปรุ ง คลอง
สิ่งแวดล้อม บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบใดงบหนึ่ง , มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยทักษิ ณ นาเสนอการขุดลอกคูคลองในมหาวิทยาลัยเพื่อระบายนา้ ในช่วงฤดูฝ น , เทศบาลตาบล
พะวง นาเสนอโครงการขุดลอกคลองตอเตี ้ย คลองนา้ กระจาย คลองบางดาน และคลอง หมู่ท่ี 5 สายกลางบ้า น (พะวง)
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบใดงบหนึ่ ง , แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สูบโคลนจากบ่อพักอย่างสม่าเสมอ
ควบคู่กับการล้างท่อ/ดูระบายนา้ ในภารกิจส่วนที่รับผิดชอบ , การสารวจท่อลอดทางเข้าสานักงาน/อาคารบ้านเรือนให้ใด้
มาตรฐาน รองรับการระบายนา้ ในช่วงฤดูฝนได้อย่างเหมาะสม , ดาเนินการก่อสร้างท่อลอดคูระบายนา้ จากห้าแยกนา้ กระจาย
ลงสู่ทะเลสาบสงขลา

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14717
หน้า: 2(ขวา)
Col.Inch: 23.33 Ad Value: 20,997
PRValue (x3): 62,991
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'สั่งรับมือฝนตกชุกพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม2,988ตำบล71จังหวัด

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

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23216
Col.Inch: 37.30 Ad Value: 41,030
หัวข้อข่าว: ผวา! 71 จังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

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

หน้า: 8(กลาง)
PRValue (x3): 123,090

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14717
หน้า: 1(ขวา), 10
Col.Inch: 238.62 Ad Value: 214,758
PRValue (x3): 644,274
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ชี้ไร้ล็อกดาวน์ยอดป่วยอาจแตะ7หมื่น'ศบค.'ประเมินดุต้องเร่งฉีดวัคซีนผู้สูง...

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

หน้า: 1/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14717
หน้า: 1(ขวา), 10
Col.Inch: 238.62 Ad Value: 214,758
PRValue (x3): 644,274
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ชี้ไร้ล็อกดาวน์ยอดป่วยอาจแตะ7หมื่น'ศบค.'ประเมินดุต้องเร่งฉีดวัคซีนผู้สูง...

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

หน้า: 2/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14717
หน้า: 1(ขวา), 10
Col.Inch: 238.62 Ad Value: 214,758
PRValue (x3): 644,274
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ชี้ไร้ล็อกดาวน์ยอดป่วยอาจแตะ7หมื่น'ศบค.'ประเมินดุต้องเร่งฉีดวัคซีนผู้สูง...

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

หน้า: 3/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14717
หน้า: 1(ขวา), 10
Col.Inch: 238.62 Ad Value: 214,758
PRValue (x3): 644,274
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ชี้ไร้ล็อกดาวน์ยอดป่วยอาจแตะ7หมื่น'ศบค.'ประเมินดุต้องเร่งฉีดวัคซีนผู้สูง...

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

หน้า: 4/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14717
หน้า: 1(ขวา), 10
Col.Inch: 238.62 Ad Value: 214,758
PRValue (x3): 644,274
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ชี้ไร้ล็อกดาวน์ยอดป่วยอาจแตะ7หมื่น'ศบค.'ประเมินดุต้องเร่งฉีดวัคซีนผู้สูง...

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

หน้า: 5/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14717
หน้า: 1(ล่าง), 9, 11
Col.Inch: 131.12 Ad Value: 118,008
PRValue (x3): 354,024
หัวข้อข่าว: คลัสเตอร์ใหม่พรึ่บ!โผล่อีก11แห่งกระจาย9จว.

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

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14717
หน้า: 1(ล่าง), 9, 11
Col.Inch: 131.12 Ad Value: 118,008
PRValue (x3): 354,024
หัวข้อข่าว: คลัสเตอร์ใหม่พรึ่บ!โผล่อีก11แห่งกระจาย9จว.

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

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14717
หน้า: 1(ล่าง), 9, 11
Col.Inch: 131.12 Ad Value: 118,008
PRValue (x3): 354,024
หัวข้อข่าว: คลัสเตอร์ใหม่พรึ่บ!โผล่อีก11แห่งกระจาย9จว.

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

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 3/3

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 06:09
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: เตือน 39 จังหวัดรับมือฝนตกหนัก กทม.เจอร้อยละ 60

รหัสข่าว: I-I210814000250

Rating:
PRValue (x3) 180,000

หน้า: 1/4

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 06:09
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: เตือน 39 จังหวัดรับมือฝนตกหนัก กทม.เจอร้อยละ 60

รหัสข่าว: I-I210814000250

Rating:
PRValue (x3) 180,000
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posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 06:09
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: เตือน 39 จังหวัดรับมือฝนตกหนัก กทม.เจอร้อยละ 60
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Rating:
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 06:09
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: เตือน 39 จังหวัดรับมือฝนตกหนัก กทม.เจอร้อยละ 60

รหัสข่าว: I-I210814000250

Rating:
PRValue (x3) 180,000

หน้า: 4/4

