สรุป ขาวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ
สาธารณภัย การบริหารราชการ และขาวอื่น ๆ ประจำวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้
ขาวเกี่ยวกับภารกิจของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ไฟปา หมอกควัน ฝุน ละอองขนาดเล็ก

นิตยสารมติชนสุดสัปดาห หนา ๙๑ หัวขอขาว ปภ.บูรณาการทุกภาคสวนเขมขนแกไขปญหาไฟปา
หมอกควัน และฝุน PM2.5 เสนอขาว ระยะนี้หลายพื้นที่เกิดวิกฤตปญหาไฟปา หมอกควัน และฝุน PM2.5
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ไดบูรณาการกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) ภายใตแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมาตรการ “4 พื้นที่ 5 มาตรการบริ หาร
จัดการ” อยางเขมขน ดังนี้ บูรณาการแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย ไดรวมกับกองทัพภาคที่ 3 และหนวยงานที่เกี่ยวของเฝาระวังและติดตามแนวโนม
สถานการณภ ัย อยา งตอเนื่อ ง เพื่อ วางแนวทางการปองกันและแกไขปญ หาใหตรงจุด ประสานจังหวัด
ดำเนิ น การตามกฎหมายและแผนว า ด ว ยการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย โดยเฉพาะการจั ด ทำ
แผนเผชิญเหตุ การติดตามสถานการณและแจงเตือน การปองกันการเกิดมลพิษที่ตนทาง พรอมกำชับพื้นที่
17 จังหวัดภาคเหนือ และพื้นที่ที่มีพื้นที่ปาใหถือปฏิบัติตามมาตรการ “4 พื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ”
อยางเครงครัด รวมถึงเขมงวดดำเนินมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่โลงทุกประเภท เพื่อลดผลกระทบจาก
วิกฤตปญหาหมอกควัน ไฟปา และฝุน PM2.5 บูรณาการขอมูลการแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยจัดทีม
ประเมินสถานการณติดตามและประเมินสถานการณเปนประจำทุกวัน รวมถึงประชุมหารือกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อชี้เปาการแกไขปญหาในระดับพื้นที่ใหเปนไปอยางรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหา
ด ว ยเทคโนโลยี โดยใช ร ะบบบั ญ ชาการดั บ ไฟป า ผ า นทาง Line chatbot “FiremanTH” เพื ่ อ ให ก าร
บัญ ชาการดับ ไฟปา ของผูบ ัญ ชาการเหตุการณ และการเผชิญ เหตุข องผูป ฏิบัต ิงานดับ ไฟปาในพื้น ที ่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด อี ก ทั ้ ง เพิ ่ ม ช อ งทางแจ ง เหตุ แ ละสร า งการรั บ รู  แ ก ป ระชาชนผ า น Official Line
@1784DDPM เพื่อแจงเหตุไฟปา และการจุด ไฟเผาในพื้นที่ตา ง ๆ ซึ่ง จะชว ยใหก ารแกไขปญ หาทั น ตอ
สถานการณ ระดมสรรพกำลั ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา โดยบู ร ณาการเครื ่ อ งมื อ อุ ป กรณ
เครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจาหนาที่จากทุกภาคสวนรวมปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาอยางเต็มกำลัง
ทั้งการจัดทำแนวกันไฟ การเฝาระวังการเผาในเขตรอยตอชุมชนกับพื้นที่ปา และการดับไฟปา สนับสนุน
ปฏิบัติการดับไฟปาดวยอากาศยาน โดย ปภ. ไดจัดสงเฮลิคอปเตอร KA – 32 จำนวน 2 ลำ พรอมชุดเผชิญ
สถานการณวิกฤต (ERT) ปฏิบัติการดับไฟปาในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ปาบนภูเขาสูง หนาผาลาดชัน
รว มกับ เฮลิคอปเตอรข องกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กองบัญชาการ…
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กองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 สวนหนา ซึ่ง KA - 32
ทั้ง 2 ลำ ไดประจำการอยูที่จังหวัดเชียงใหมมาตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2564 จนถึงปจจุบันไดขึ้นบิน
ดับไฟปาแลวจำนวนกวา 203 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำดับ ไฟ 609,000 ลิตร ทั้งนี้ เฮลิคอปเตอร KA – 32
จะประจำการอยูในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟปาตอเนื่องจนสิ้นสุดฤดูกาล เขมขนปฏิบัติการแกไข
ปญหาภาคพื้นดิน โดย ปภ.ไดระดมเครื่องจักรกลดานสาธารณภัยจากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
ในภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประกอบดว ย ยานยนตด ั บ เพลิ ง (Luf60) รถบรรทุก น้ ำ
ชวยดับเพลิง 10,000 ลิตร และรถดับไฟปารวมถึงและเครื่องจักรกลสาธารณภัยของหนวยงานตาง ๆ ทั้งนี้
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พรอมบูรณาการปองกันไฟปาและแกไข
ปญหาหมอกควันเชิงรุกในมิติพื้นที่อยางรอบดานและตรงจุด เพื่อควบคุมปญหาไฟปา วิกฤตหมอกควัน และ
ฝุนละอองขนาดเล็กใหเปน “ศูนย

 วาตภัย

หนั งสื อพิ มพ ข  าวสด หน า ๓ คอลั มนข าวข นคนเข ม www.chiangmainews.co.th www.today.line.me
www.bangkokbiznews.com www.mgronline.com เสนอขาว กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะ
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณความกดอากาศสูงหรือ
มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใตสงผลใหเกิดฝนฟาคะนอง
ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยตั้งแตวันที่ 20 มี.ค. 64 – ปจจุบัน (วันที่ 25 มี.ค. 64 เวลา
06.00 น.) เกิดวาตภัยในพื้นที่ 31 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน เชียงใหม ลำปาง พะเยา นาน ตาก อุตรดิตถ
พิษณุโ ลก เพชรบูรณ พิจิตร บึงกาฬ หนองคาย หนองบัว ลำภู อุดรธานี เลย ชัยภูม ิ สกลนคร ขอนแกน
กาฬสินธุ รอยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร ศรีสะเกษ นครพนม
จันทบุรี สมุทรสาคร และราชบุรี รวม 121 อำเภอ 246 ตำบล 577 หมูบาน 2 เขตเทศบาล บานเรือน
ประชาชนไดรับความเสียหาย 2,189 หลัง ผูเสียชีวิต 3 ราย (นครราชสีมา 1 ราย และหนองคาย 2 ราย)
ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลวทุกจังหวัด ซึ่งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประสานจังหวัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของเรงใหการชวยเหลือผูประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความ
เสียหาย เพื่อดำเนินการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบานเรือน
เปนวัสดุกอสรางหรือจายเงินชวยเหลือตามความเหมาะสม
หนังสือพิมพมติชน หนา ๗ คอลัมนจ ับกระแสภูมิภาค เสนอขาว นายทรงพล ใจกริ่ม ผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ พรอมดวยนางสิริวมิ ล พงษอักษร รองนายกเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ นายธนทร ศรีนาค
หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ พรอมสวนราชการ ลงพื้นที่บานคอนผึ้ง
หมูที่ ๑ ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธุ เพื่อปลอบขวัญราษฎรที่ประสบวาตภัย โดยนำถุงยังชีพและ
มอบเงินเยียวยา เพื่อใหการชวยเหลือซอมแซมปรับปรุงบานเรือนราษฎรที่ไดรับความเสียหายตอไป

ภัยแลง…
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 ภัยแลง

ขาวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย

หนังสือพิมพมติชน หนา ๑๖ เสนอขาว พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอม
กับกลาววา จากการติดตามผลดำเนินการ ๙ มาตรการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป ๒๕๖๓/๖๔ พบวา
หนวยงานที่เกี่ยวของไดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สงผลใหปจจุบันยังไมมีการประกาศเขตการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) แตอีกประมาณ ๑ เดือนจากนี้ไดเนนย้ำทุกหนวยงานยังตอง
ติดตามเฝาระวัง เพื่อใหการชวยเหลือประชาชนที่อาจจะมีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำไดในพื้นที่เปาหมายที่ไดมี
การคาดการณไวลวงหนา โดยเฉพาะเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค แตมั่นใจวามาตรการตางๆ ที่ดำเนินการในเชิง
ปองกันสามารถบรรเทาผลกระทบใหกับประชาชนในชวงปลายฤดูแลงอยางแนนอน ทั้งนี้ ยังตองอาศัยความ
รวมมือจากประชาชน โดยเฉพาะการใชน้ำทุกภาคสวนใหเกิดประโยชนสูงสุดและปลูกพืชฤดูแลงใหเปนไปตาม
แผนที่วางไวอยางเครงครัด เพื่อไมใหสงผลกระทบกับน้ำตนทุนตนฤดูฝนและเริ่มตนการเพาะปลูกขาวนาป
ไดตามแผน ปจจุบันพบวา มีการจัดสรรน้ำจากอางเก็บน้ำขนาดใหญ และเพาะปลูกขาวรอบที่ ๒ เกินแผน
โดยเฉพาะในลุมน้ำเจาพระยามีการสงน้ำชวยเหลือพื้นที่ปลูกขาวนาปตอเนื่อง และมีการเพาะปลูกข าว
นอกแผนในเขตชลประทานจำนวนมาก ทำใหการจัดสรรน้ำไมเปนไปตามแผน ที่ประชุมจึงไดมอบหมายให
กรมชลประทานควบคุมการจัดสรรน้ำและการลำเลียงน้ำจากอางฯ ใหเปนไปตามแผนอยางเครงครัด และ
มอบหมายกระทรวงเกษตรฯ กำหนดหลักเกณฑและมาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชใหสอดคลอง
กับสภาพน้ำตนทุนเพื่อลดการใชน้ำในระดับตำบล และจัดทำแนวทางการขับเคลื่อน (Road Map) ใหเปน
รูปธรรมดวย

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019

หนังสือพิมพแนวหนา หนา ๑ เสนอขาว วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนยขอมูล COVID – 19 รายงาน
สถานการณผูปวยติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในประเทศไทย พบผูติดเชื้อรายใหม ๙๗ ราย แบงเปนผูปวยจาก
ระบบเฝาระวังและบริการ ๔๓ ราย ผูปวยจากการคัดกรองเชิงรุก ๔๙ ราย และผูเดินทางมาจากตางประเทศ
และเขาสถานกักกันโรค ๕ ราย รวมผูปวยสะสมจำนวน ๒๘,๔๔๓ ราย รักษาหายปวยแลว ๒๖,๙๔๖ ราย
รักษาตัวอยูในโรงพยาบาล ๑,๔๐๕ ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสมอยู ๙๒ ราย
พยากรณอากาศประจำวัน
www.posttdoay.com เสนอขา ว พยากรณอ ากาศ 24 ชั่ว โมงขา งหนา ความกดอากาศต่ำเนื ่ อ ง
จากความรอนปกคลุมภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน ทำใหบริเวณดังกลาวมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมี
อากาศรอนหลายพื้นที่และมีอากาศรอนจัดบางแหงในภาคเหนือและภาคกลาง กับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน
ประกอบกับ ลมใตแ ละลมตะวัน ออกเฉี ยงใตพ ัดนำความชื้นจากทะเลจีน ใต และอ าวไทยเขา มาปกคลุ ม
ภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำใหบริเวณดังกลาว
มีฝนฟาคะนองบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตเริ่มมีกำลังออนลง ทำใหภาคใต
ตอนลางมีฝนลดลง สำหรับจุดความรอนที่เกิดขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีนอย
และการระบายของอากาศยังอยูในเกณฑดี ทำใหการสะสมของฝุนละออง/หมอกควันนอย เวนแตบริเวณภาคเหนือ
ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีการสะสมของฝุนละออง/หมอกควันอยูในระดับปานกลาง

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 26 มีนาคม - พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
ปีที่: 41
ฉบับที่: 2119
หน้า: 91(เต็มหน้า)
Col.Inch: 117.88 Ad Value: 56,582.40
PRValue (x3): 169,747.20
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนเข้มข้นแก้ไขปัญหา 'ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5'

รหัสข่าว: C-210326031035(26 มี.ค. 64/05:40)

หน้า: 1/3

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 26 มีนาคม - พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
ปีที่: 41
ฉบับที่: 2119
หน้า: 91(เต็มหน้า)
Col.Inch: 117.88 Ad Value: 56,582.40
PRValue (x3): 169,747.20
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนเข้มข้นแก้ไขปัญหา 'ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5'

รหัสข่าว: C-210326031035(26 มี.ค. 64/05:40)

หน้า: 2/3

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 26 มีนาคม - พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
ปีที่: 41
ฉบับที่: 2119
หน้า: 91(เต็มหน้า)
Col.Inch: 117.88 Ad Value: 56,582.40
PRValue (x3): 169,747.20
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนเข้มข้นแก้ไขปัญหา 'ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5'

รหัสข่าว: C-210326031035(26 มี.ค. 64/05:40)

หน้า: 3/3

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(...)มติชนสุดสัปดาห์ (...)สยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์
(...)เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีท.ี่ ..... ฉบับที่.....
(.....)ไทยรัฐ
(...)เดลินิวส์
(...)มติชน (...)ข่าวสด
(...)โพสต์ทูเดย์
(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหน้า
(...)คม ชัด ลึก (...)บ้านเมือง (...)ไทยโพสต์
(/) www.chiangmainews.co.th www.today.line.me www.bangkokbiznews.com www.mgronline.com
ฉบับประจำวันที่..26..เดือน..มีนาคม... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้า (...)บ่าย หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น


ปภ.รายงานสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ 31 จังหวัด 121 อำเภอ
คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
25 มี .ค. 64 เวลา 09.00น. กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) รายงานตั้ งแต่ วั น ที่ 20 มี .ค. 64 ปัจจุบัน เกิดวาตภัยในพื้นที่ 31 จังหวัด รวม 121 อำเภอ 246 ตำบล 577 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชน
ได้รับความเสียหาย 2,189 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
สถานการณ์ ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผล
ให้ เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลู กเห็ บตกบางพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 64 - ปัจจุบัน(วันที่ 25มี.ค. 64 เวลา
06.00 น.) เกิดวาตภัยในพื้นที่ 31 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์
พิจิตร บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย ชัยภูมิ สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม
ยโสธร นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครพนม จันทบุรี สมุทรสาคร และราชบุรี รวม 121 อำเภอ 246 ตำบล
577 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 2,189 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย (นครราชสีมา 1 ราย และ
หนองคาย 2 ราย) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเร่ งให้ การช่ วยเหลื อผู้ ป ระสบภั ย โดยสำรวจและประเมิ นความเสี ยหาย
เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงิน
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่ม
เพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิ รภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 26 มีนาคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15720
หน้า: 7(ล่างซ้าย)
Col.Inch: 6.39
Ad Value: 7,029
PRValue (x3): 21,087
คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: เยียวยาเหยื่อพายุฤดูร้อน

รหัสข่าว: C-210326020029(26 มี.ค. 64/02:37)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 26 มีนาคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15720
Col.Inch: 14.40 Ad Value: 15,840
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'ยันน้ำเพียงพอฤดูแล้งปี'64

รหัสข่าว: C-210326020080(26 มี.ค. 64/05:59)

หน้า: 16(ขวา)
PRValue (x3): 47,520

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 26 มีนาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14576
หน้า: 1(บน), 11
Col.Inch: 136.57 Ad Value: 170,712.50
PRValue (x3): 512,137.50
หัวข้อข่าว: พร้อมเปิดประเทศอนุทินย้ำถ้าวัคซีนโควิดได้ผลดี

รหัสข่าว: C-210326005013(26 มี.ค. 64/06:02)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 26 มีนาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14576
หน้า: 1(บน), 11
Col.Inch: 136.57 Ad Value: 170,712.50
PRValue (x3): 512,137.50
หัวข้อข่าว: พร้อมเปิดประเทศอนุทินย้ำถ้าวัคซีนโควิดได้ผลดี

รหัสข่าว: C-210326005013(26 มี.ค. 64/06:02)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 26 มีนาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14576
หน้า: 1(บน), 11
Col.Inch: 136.57 Ad Value: 170,712.50
PRValue (x3): 512,137.50
หัวข้อข่าว: พร้อมเปิดประเทศอนุทินย้ำถ้าวัคซีนโควิดได้ผลดี

รหัสข่าว: C-210326005013(26 มี.ค. 64/06:02)

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/3

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 26 มีนาคม 2564 เวลา 06:39
Site Value: 50,000
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผย ภาคเหนือ กลางอากาศร้อนจัด แตะ 41 องศา ใต้ฝนลด

รหัสข่าว: I-I210326000575

Rating:
PRValue (x3) 150,000

หน้า: 1/4

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 26 มีนาคม 2564 เวลา 06:39
Site Value: 50,000
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผย ภาคเหนือ กลางอากาศร้อนจัด แตะ 41 องศา ใต้ฝนลด

รหัสข่าว: I-I210326000575

Rating:
PRValue (x3) 150,000

หน้า: 2/4

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 26 มีนาคม 2564 เวลา 06:39
Site Value: 50,000
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผย ภาคเหนือ กลางอากาศร้อนจัด แตะ 41 องศา ใต้ฝนลด

รหัสข่าว: I-I210326000575

Rating:
PRValue (x3) 150,000

หน้า: 3/4

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 26 มีนาคม 2564 เวลา 06:39
Site Value: 50,000
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผย ภาคเหนือ กลางอากาศร้อนจัด แตะ 41 องศา ใต้ฝนลด

รหัสข่าว: I-I210326000575

Rating:
PRValue (x3) 150,000

หน้า: 4/4

