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บกปภ.ช. บูรณาการทุกภาคส่วนดูแลประชาชนทไีด้รับผลกระทบจากพายุโนอึล  

 วนันี (  ก.ย. ) เวลา .  น. ทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) คณะองคมนตรี ไดแ้ก่ นายพลากร สุวรรณรฐั พลอากาศเอก 

ชลิต พุกผาสุก พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ นายอาํพน กิตติอาํพน พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ร่วมติดตามการประชุม

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้

บญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณพ์ายุโนอึลและการดูแลประชาชนทีไดร้บั

ผลกระทบ โดยมี ส่วนราชการ ผูบ้ริหารกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานทเีกียวขอ้งกับการบริหารจดัการนาํ ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ไปยัง  จังหวัดทวัประเทศ  ในการนีขอใหทุ้กภาคส่วนดูแลประชาชนทีไดร้บัความเดือดรอ้นใหส้ามารถดาํเนินชีวิตไดต้ามปกติโดยเร็ว มุ่งเนน้การ

วางแผนเผชิญเหตุและแกไ้ขปัญหาภยัพิบตัิอย่างรอบดา้น เพอืบรรเทาความเดือดรอ้นและดแูลประชาชนใหไ้ดร้บัความปลอดภยั  

 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูบ้ัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

เปิดเผยว่า พายุโซนรอ้นโนอึลไดอ่้อนกาํลงัลงเป็นพายุดีเปรสชนั และคาดว่าจะอ่อนกาํลังเป็นหย่อมความกดอากาศตาํและสลายตัวในวนันี (  ก.ย. 

) ซงึยงัคงทาํใหป้ระเทศไทยมีฝนตกในหลายพืนทีบรเิวณภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต ้โดยขณะนีมี

จงัหวดัไดร้บัผลกระทบ  จงัหวดั ไม่มีผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิต ซึงไม่มีรายงานสถานการณส์าธารณภยัในระดบัรุนแรง โดยผูว้่าราชการจงัหวดัในฐานะ

ผูอ้าํนวยการจงัหวดัทีไดร้บัผลกระทบไดส้งัการ ควบคุม และบญัชาการรบัผิดชอบในการจดัการสาธารณภยัในเขตจงัหวดั โดยมีอาํเภอ องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิน ในพืนทีเป็นหน่วยดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพืนทีรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ทังการซ่อมแซมสิง

สาธารณประโยชน ์การระบายเปิดทางนาํ การดูแลดา้นสิงของจาํเป็นในการดาํรงชีพ อย่างไรก็ตาม รฐับาล โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยแห่งชาติ ไดต้ิดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงาน ด้านพยากรณ์อย่างต่อเนือง  ซึงคาดการณ์ว่าพายุดังกล่าวจะมีผลกระทบถึงวันที  

กนัยายน   และไดส้งัการใหท้กุจงัหวดัเตรียมรบัมือผลกระทบ ทีอาจจะเกิดขึน โดยใหด้าํเนินการตามพระราชบญัญัติป้องกนัและบรรเทา สาธารณ

ภัย พ.ศ.  และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ.  พรอ้มทงัไดเ้นน้ยาํความสาํคญัในการดาํเนินการตามแผนเผชิญเหตุ

อทุกภยั โดยเฉพาะการแจง้เตือนใหป้ระชาชนทีอาศยัอยู่บรเิวณพืนทีเสียงภยัรบัทราบขอ้มลูอย่างต่อเนืองเพือเตรียมพรอ้มรบัมือสถานการณภ์ยัทีอาจ

เกิดขึน และกาํชับใหห้น่วยงานทีพืนทีให้ความสาํคัญกับการจัดเตรียมพืนทีปลอดภัยสาํหรบัรองรบัประชาชนทีอาจไดร้บัผลกระทบ นอกจากนี ให้

ติดตาม ประเมินสถานการณ์ และผลกระทบทีอาจเกิดขึนในพืนทีใหค้รอบคลมุทุกมิติ พรอ้มทงัไดเ้น้นยาํการ บูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพืนที

ประสบภัยและการดูแลประชาชนให้ทัวถึงระดับครัวเรือน แบ่งมอบพืนที ภารกิจ หน่วยงานรบัผิดชอบให้ชัดเจนตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย รวมถึง

เตรียมความพรอ้มกาํลงัเจา้หนา้ทีและเครืองจกัรกลสาธารณภยั ใหม้ีความพรอ้มในการเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนตลอด  ชวัโมง และเมือเกิดเหตุ

สาธารณภยัในพนืทีใหร้ะดมสรรพกาํลงัเร่งเขา้คลีคลายสถานการณ ์โดยใหค้วามสาํคญักบัการจดัระบบดูแลดา้นชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภยั

ของประชาชนอย่างต่อเนืองจนกว่าสถานการณจ์ะเขา้สู่ภาวะปกติ 

 “กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ ยงัคงติดตามสถานการณแ์ละผลกระทบทีเกิดขึนอย่างต่อเนือง โดยในภาพรวม

พบว่าพายุโนอึลไดเ้พิมความชืน และปริมาณนาํกักเก็บในพืนที ซงึจะเป็นประโยชนแ์ก่พีน้องประชาชนไดเ้ป็นอย่างดี ทังนี พืนทีทีสถานการณ์ไดร้บั

ผลกระทบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ก็จะมีการเร่งสํารวจความเสียหาย ทังด้านชีวิต ด้านทรัพย์สินทีเสียหาย ด้านการประกอบอาชีพ ด้านสิง

สาธารณประโยชน์ ด้านสถานบริการของรัฐ ด้านระบบสาธารณูปโภค และจะมีการแบ่งมอบภารกิจ แบ่งพืนทีรับผิดชอบ ในการเข้าไปให้ความ

ช่วยเหลือ และกาํหนดแนวทางการฟืนฟูร่วมกัน ไม่ใหเ้กิดความซาํซอ้น ขอเนน้ยาํว่ารฐับาลจะจะใหก้ารดูแลผูป้ระสบภยัใหไ้ดร้บัความปลอดภยัและ

สามารถกลบัมาใชชี้วิตไดต้ามปกติโดยเรว็” พลเอก อนพุงษ์ กล่าว 
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 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไดบู้รณาการทุก

หน่วยงานทังในส่วนกลางและหน่วยปฏิบัติ องคก์รปกครองส่วนท้องถิน กาํนัน ผู้ใหญ่บา้น ในการเร่งแก้ไขปัญหา คลีคลายสถานการณ์ภัย และ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน  พรอ้มทังได้ส่งกําลังเจ้าหน้าที และเครืองจักรกลสาธารณภัย อาทิ เรือท้องแบน รถยกสูงเพือขนย้าย

ผูป้ระสบภยั เครอืงสบูนาํ เครืองสบูส่งระยะไกล ประจาํในพนืทีเสียงภยั ซงึขณะนีการปฏิบตัิการช่วยเหลือประชาชนในพืนทีประสบภยัยงัคงดาํเนินการ

อย่างต่อเนือง ทังนี หน่วยงานในพืนทีไดม้ีการป้องกันและลดผลกระทบ ตลอดจนเร่งบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนอย่างรวดเร็ว และจะ

ดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณจ์ะเขา้สู่ภาวะปกติ สาํหรบัพืนทีทสีถานการณค์ลีคลาย ไดก้าํชบัใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งเร่ง

สาํรวจความเสียหายโดยด่วน เพือใหก้ารช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ต่อไป 

 นายชยพล ธิติศักดิ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณพ์บว่าพายุ “โนอึล” ไดส่้งผลให้

ประเทศไทยไดร้บัผลกระทบจากสถานการณน์าํท่วมฉับพลนั นาํไหลหลาก ดินสไลด ์และวาตภยัมาตงัแต่วนัที  กันยายน   โดยปัจจบุันมีพืนทีที

ได้รับผลกระทบ รวม  จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี รอ้ยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร ์ศรีสะเกษ จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา มุกดาหาร 

ปราจีนบุรี ตาก นครราชสีมา อุดรธานี ตรงั ชยัภูมิ และเพชรบูรณ ์ รวม  อาํเภอ  ตาํบล  หมู่บา้น   เขตเทศบาล ยงัไม่มีผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิต 

ทงันี ปภ. ไดป้ระสานหน่วยงาน ทีเกียวขอ้งใหก้ารช่วยเหลือและดแูลประชาชนในพืนทีอย่างต่อเนืองจนกว่าสถานการณจ์ะคลีคลาย สาํหรบัประชาชนที

ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ภยั สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไดท้ีศูนยป้์องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สาํนักงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภยัจงัหวดั หรือสายด่วนนิรภยั  ตลอด  ชวัโมง 
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ปภ.รายงาน  จังหวดั ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุ “โนอลึ” พร้อมประสานเร่งช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโดยด่วน 
  ก.ย.  เวลา .  น. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) รายงานมีพืนทีไดร้บัผลกระทบจากอิทธิพล

พายุ “โนอลึ” และมรสมุตะวนัตกเฉียงใตท้ีพดัปกคลมุอนัดามนั ประเทศไทย และอ่าวไทย ทาํใหเ้กิดนาํท่วมฉับพลนั นาํไหลหลาก วาตภัย และดนิสไลด ์

รวม  จงัหวดั ไดแ้ก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี รอ้ยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร ์ศรีสะเกษ จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา รวม  อาํเภอ  ตาํบล  

หมู่บา้น  เขตเทศบาล ประชาชนไดร้บัผลกระทบ  ครวัเรือน ไม่มีผูไ้ดร้บับาดเจ็บและเสียชีวิต ซงึ ปภ.ไดร่้วมกับหน่วยทหาร จังหวดั และหน่วยงาน

ทเีกียวขอ้ง เรง่ระดมสรรพกาํลงัและทรพัยากรปฏิบตัิการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโดยด่วน 

 นายชยพล ธิติศกัดิ อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพาย ุ“โนอึล” และมรสมุตะวนัตกเฉียงใตท้ีพดั

ปกคลมุอนัดามนั ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลใหป้ระเทศไทยมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากกับมีลมแรงบางพืนที ทาํใหเ้กิดสถานการณน์าํท่วมฉับพลัน 

นาํไหลหลาก วาตภัย และดินสไลด ์โดยมีจังหวัดทีไดร้บัผลกระทบ จาํนวน  จังหวัด ไดแ้ก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี รอ้ยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร ์            

ศรีสะเกษ จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา รวม  อาํเภอ  ตําบล  หมู่บ้าน  เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ  ครัวเรือน ไม่มี

ผูไ้ดร้บับาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็น พืนททีไีด้รับผลกระทบจากนําท่วมฉับพลันและนําไหลหลาก จาํนวน  จังหวัด ไดแ้ก่ ขอนแก่น (อาํเภอ

บา้นไผ่) อุบลราชธานี (อาํเภอเมืองอุบลราชธานี อาํเภอวารินชาํราบ อาํเภอสิรินธร และอาํเภอเดชอุดม) สุรินทร ์(อาํเภอปราสาท) ศรีสะเกษ (อาํเภอ

เมืองศรีสะเกษ อาํเภอโพธิศรีสวุรรณ อาํเภอไพรบึง อาํเภอกันทรารมย ์อาํเภอปรางคก์ู่ อาํเภออุทุมพรพิสยั และอาํเภอศรีรตันะ) จันทบุรี (อาํเภอขลุง) 

ตราด (อาํเภอเกาะชา้ง) ระนอง (อาํเภอเมืองระนอง และอาํเภอกระบุรี) และพังงา (อาํเภอเมืองพังงา อาํเภอตะกัวป่า และอาํเภอทา้ยเหมือง) รวม  

อาํเภอ  ตาํบล  หมู่บา้น  เขตเทศบาล ประชาชนไดร้บัผลกระทบ  ครวัเรือน พืนทีทีได้รับผลกระทบจากวาตภัย จาํนวน  จังหวัด ไดแ้ก่ 

อบุลราชธานี (อาํเภอเดชอดุม อาํเภอนาํยืน และอาํเภอโขงเจียม) รอ้ยเอ็ด (อาํเภอโพนทอง) มหาสารคาม (อาํเภอกุดรงั) สรุินทร ์(อาํเภอปราสาท) ศรีสะ

เกษ (อาํเภอเมืองศรีสะเกษ อาํเภอกันทรลกัษ์ อาํเภอราศีไศล และอาํเภอเบญจลกัษ์) ตราด (อาํเภอเกาะกูด) และพงังา (อาํเภอเมืองพงังา อาํเภอตะกัว

ป่า และอาํเภอท้ายเหมือง) รวม  อาํเภอ  ตาํบล  หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รบัความเสียหาย  หลัง พืนทีได้รับผลกระทบจาก             

ดินสไลด ์จาํนวน  จังหวัด ไดแ้ก่ จงัหวดัระนอง (อาํเภอกระบุรี) รวม  อาํเภอ  ตาํบล ทงันี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัไดป้ระสานจงัหวดั 

หน่วยทหาร องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เร่งใหก้ารช่วยเหลือผูป้ระสบภัยในเบืองตน้ โดยขนยา้ยสิงของไปไวใ้นทีสงูและเร่ง

ระบายนาํท่วมขงั รวมถึงแจกจ่ายเครืองอปุโภคบรโิภค และวสัดุอปุกรณซ่์อมแซมบา้นเรือนแก่ผูป้ระสบภยั พรอ้มจดัเจา้หนา้ทีสาํรวจและประเมินความ

เสียหาย เพือดาํเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทังการชดเชยความเสียหายของบา้นเรือนเป็นวัสดุก่อสรา้ง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือ

ตามความเหมาะสม ทา้ยนี ประชาชนทีไดร้บัความเดือดรอ้นจากสถานการณภ์ยัสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไดท้างสายด่วนนิรภัย  ตลอด 

 ชวัโมง เพอืประสานใหก้ารช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กองเผยแพรและประชาสัมพนัธ   ฝายประชาสัมพันธ 
(...)มติชนสุดสัปดาห (...)สยามรัฐสัปดาหวจิารณ   (...)เนช่ันสุดสัปดาห  ปที.่..... ฉบับที่..... 

(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส (...)มติชน   (...)ขาวสด (...)โพสตทูเดย 

(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหนา (...)คม ชัด ลึก (...)บานเมือง (...)ไทยโพสต  

( / )  www.chiangmainews.co.th www.tna.mcot.net www.innnews.co.th www.thebangkokinsight.com 

www.thainews.prd.go.th www.naewna.com www.thairath.co.th                                                                                                                               



ปีที่: 24 ฉบับที่: 8714
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ปภ.เผย10จว.เซ่น'โนอึล'

รหัสข่าว: C-200920008046(20 ก.ย. 63/06:41) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 28.29 Ad Value: 21,217.50 PRValue : 63,652.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15533
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2, 9

หัวข้อข่าว: พิษพายุโนอึลถล่ม-'บิ๊กตู่'สั่งช่วยปชช.ปภ.เร่งสำรวจเสียหาย-จ่ายค่าชดเชย

รหัสข่าว: C-200920020055(20 ก.ย. 63/06:13) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 163.06 Ad Value: 179,366 PRValue : 538,098 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15533
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2, 9

หัวข้อข่าว: พิษพายุโนอึลถล่ม-'บิ๊กตู่'สั่งช่วยปชช.ปภ.เร่งสำรวจเสียหาย-จ่ายค่าชดเชย

รหัสข่าว: C-200920020055(20 ก.ย. 63/06:13) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 163.06 Ad Value: 179,366 PRValue : 538,098 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15533
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2, 9

หัวข้อข่าว: พิษพายุโนอึลถล่ม-'บิ๊กตู่'สั่งช่วยปชช.ปภ.เร่งสำรวจเสียหาย-จ่ายค่าชดเชย

รหัสข่าว: C-200920020055(20 ก.ย. 63/06:13) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 163.06 Ad Value: 179,366 PRValue : 538,098 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15533
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2, 9

หัวข้อข่าว: พิษพายุโนอึลถล่ม-'บิ๊กตู่'สั่งช่วยปชช.ปภ.เร่งสำรวจเสียหาย-จ่ายค่าชดเชย

รหัสข่าว: C-200920020055(20 ก.ย. 63/06:13) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 163.06 Ad Value: 179,366 PRValue : 538,098 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10889
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 6, 7

หัวข้อข่าว: จมน้ำดับ3ศพสังเวย'โนอึล'

รหัสข่าว: C-200920012021(20 ก.ย. 63/06:09) หน้า: 1/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 181.89 Ad Value: 281,929.50 PRValue : 845,788.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10889
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 6, 7

หัวข้อข่าว: จมน้ำดับ3ศพสังเวย'โนอึล'

รหัสข่าว: C-200920012021(20 ก.ย. 63/06:09) หน้า: 2/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 181.89 Ad Value: 281,929.50 PRValue : 845,788.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10889
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 6, 7

หัวข้อข่าว: จมน้ำดับ3ศพสังเวย'โนอึล'

รหัสข่าว: C-200920012021(20 ก.ย. 63/06:09) หน้า: 3/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 181.89 Ad Value: 281,929.50 PRValue : 845,788.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10889
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 6, 7

หัวข้อข่าว: จมน้ำดับ3ศพสังเวย'โนอึล'

รหัสข่าว: C-200920012021(20 ก.ย. 63/06:09) หน้า: 4/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 181.89 Ad Value: 281,929.50 PRValue : 845,788.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22888
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 6, 15

หัวข้อข่าว: ต้องปิดเขาใหญ่ 'โนอึล'ถล่มอ่วม

รหัสข่าว: C-200920009058(20 ก.ย. 63/05:43) หน้า: 1/3

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 161.47 Ad Value: 355,234 PRValue : 1,065,702 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22888
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 6, 15

หัวข้อข่าว: ต้องปิดเขาใหญ่ 'โนอึล'ถล่มอ่วม

รหัสข่าว: C-200920009058(20 ก.ย. 63/05:43) หน้า: 2/3

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 161.47 Ad Value: 355,234 PRValue : 1,065,702 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22888
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 6, 15

หัวข้อข่าว: ต้องปิดเขาใหญ่ 'โนอึล'ถล่มอ่วม

รหัสข่าว: C-200920009058(20 ก.ย. 63/05:43) หน้า: 3/3

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 161.47 Ad Value: 355,234 PRValue : 1,065,702 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25910
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: พิษพายุสั่งโนอึลถล่มปิดเขาใหญ่

รหัสข่าว: C-200920004002(20 ก.ย. 63/06:14) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 41.63 Ad Value: 87,423 PRValue : 262,269 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14390
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: 'โนอึล' ถล่ม 10 จว. 'โคราช-บุรีรัมย์-อุบลฯ'หนักสุด

รหัสข่าว: C-200920005070(20 ก.ย. 63/06:46) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 145.57 Ad Value: 181,962.50 PRValue : 545,887.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14390
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: 'โนอึล' ถล่ม 10 จว. 'โคราช-บุรีรัมย์-อุบลฯ'หนักสุด

รหัสข่าว: C-200920005070(20 ก.ย. 63/06:46) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 145.57 Ad Value: 181,962.50 PRValue : 545,887.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14390
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: 'โนอึล' ถล่ม 10 จว. 'โคราช-บุรีรัมย์-อุบลฯ'หนักสุด

รหัสข่าว: C-200920005070(20 ก.ย. 63/06:46) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 145.57 Ad Value: 181,962.50 PRValue : 545,887.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14390
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 9

หัวข้อข่าว: อินเดียทำสถิติ วันเดียวติดโควิดเฉียดแสนคน

รหัสข่าว: C-200920005076(20 ก.ย. 63/06:45) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 117.88 Ad Value: 147,350 PRValue : 442,050 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14390
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 9

หัวข้อข่าว: อินเดียทำสถิติ วันเดียวติดโควิดเฉียดแสนคน

รหัสข่าว: C-200920005076(20 ก.ย. 63/06:45) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 117.88 Ad Value: 147,350 PRValue : 442,050 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14390
วันที่: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 9

หัวข้อข่าว: อินเดียทำสถิติ วันเดียวติดโควิดเฉียดแสนคน

รหัสข่าว: C-200920005076(20 ก.ย. 63/06:45) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 117.88 Ad Value: 147,350 PRValue : 442,050 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563 เวลา 07:25
หัวข้อข่าว: ทั่วไทยยังมีฝนต่อเนื่อง 70-80%ของพื้นที่ เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลัน

รหัสข่าว: I-I200920000493 หน้า: 1/5

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/633428
https://www.posttoday.com
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หัวข้อข่าว: ทั่วไทยยังมีฝนต่อเนื่อง 70-80%ของพื้นที่ เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลัน
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 posttoday.com Rating:
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563 เวลา 07:25
หัวข้อข่าว: ทั่วไทยยังมีฝนต่อเนื่อง 70-80%ของพื้นที่ เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลัน

รหัสข่าว: I-I200920000493 หน้า: 3/5

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/633428
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563 เวลา 07:25
หัวข้อข่าว: ทั่วไทยยังมีฝนต่อเนื่อง 70-80%ของพื้นที่ เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลัน
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 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/633428
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 20 กันยายน 2563 เวลา 07:25
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 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/633428
https://www.posttoday.com

