
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ⚫ อุทกภัย 

        - www.matichon.co.th www.bangkokbiznews.com https://mgronline.com https://news1005.mcot.net 

เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม

ประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน 

น้ำไหลหลาก และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ปัจจุบัน (๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ

จากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย รวม ๑๑ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช

ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม ๑๐๑ อำเภอ ๕๘๔ ตำบล ๔,๒๒๐ หมู่บ้าน ประชาชน

ได้รับผลกระทบ ๖๙๑,๖๕๙ ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต ๓๐ ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ ๑ ราย ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมใน ๔ จังหวัด 

ได้แก ่สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา รวม ๑๙ อำเภอ ๖๐ ตำบล ๒๔๓ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ

ผลกระทบ ๒๕,๙๘๑ ครัวเรือน ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเขต ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย พ้ืนที่ใกล้เคียง พื้นที่อื่น ๆ สนับสนุนการเผชิญเหตุ โดยระดม

กำลังพลและทรัพยากรด้านสาธารณภัย ดำเนินการช่วยเหลือดูแลด้านการดำรงชีพเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ยังคง

ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการ

ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

     ⚫ อุทกภัย 

        - หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั ่งตะวันออก มีประกาศแจ้งเตือน

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และทะเลจีนใต้ ประกอบมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้     

ในช่วงวันที่ ๑๖ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจาก   

ฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ สำหรับคลื่นลม

บริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง ทะเลมีคลื่นสูง ๒ เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง ๓ เมตร  

 

⚫ มลพิษทางอากาศ… 
… 

… 
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     ⚫ มลพิษทางอากาศ 
        - หนังสือพิมพผ์ู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา หน้า ๑ เสนอข่าว  
          * กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)      
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจวัดค่าได้ ๒๖ - ๙๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน       
๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) พบปริมาณฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ๑ พื้นที่ และปริมาณ  
ฝุ่นละอองเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พ้ืนที่สีส้ม) ๔๐ พื้นที ่
          * การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) โดยมี 
นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสรุป  
ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นหลักในการอำนวยการสั่งการควบคุมและแก้ไขปัญหาร่วมกับ
กฎหมายและแผนอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทบทวนและจัดทำแผนเผชิญเหตุในพื้นที่รับผิดชอบด้วยการจัดทำ
รายละเอียดการแบ่งพ้ืนที่ กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน จัดชุดปฏิบัติการที่สามารถเข้าไปถึงพ้ืนที่ที่ก่อให้เกิดการเผา
หรือการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงเน้นย้ำการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง 
(แหล่งกำเนิด) โดยบูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งการควบคุมและลดมลพิษ
จากยานพาหนะ การก่อสร้างอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน พร้อมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชน 
เสริมสร้างความรู้ให้ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา และอาสาสมัครในการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ อีกทั้งขยายเครือข่ายเพ่ือแจ้งเตือนภัยและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่าง
ถูกต้อง 
        - หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑๐ เสนอข่าว ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานสถานการณ์
คุณภาพอากาศในภาพรวมของประเทศไทย พบว่า สถานการณ์เริ่มดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม PM2.5 ยังมี
แนวโน้มสูงขึ้นในบางพ้ืนที่และอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีสาเหตุหลักจากการจราจรและการเผาในที่โล่ง ประกอบกับสภาพความกดอากาศสูง
จากประเทศจีนอ่อนกำลังลง ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน อยู่ระหว่าง ๒๗ - ๑๑๘ มคก./ลบ.ม.   
โดยส่วนใหญ่พบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานบริเวณริมถนนที่มีสภาพการจราจรหนาแน่น ได้แก่ ริมถนนดินแดง 
เขตดินแดง ริมถนนมาเจริญ เขตหนองแขม ริมถนนคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา ริมถนนแยกท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 
ริมถนนพุทธมณฑล ๑ เขตตลิ่งชัน ริมถนนพระราม ๒ เขตบางขุนเทียน รวมทั้ง ๔ จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ จังหวัด
สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร ทั้งนี้ ขอความร่วมมือไม่เผาวัสดุทางการเกษตรในที่โล่ง ในช่วงวันที่ 
๑๔ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
        - หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๓ คอลัมน์บทบรรณาธิการ หัวข้อข่าว มหันตภัยฝุ่นพิษ เสนอข่าว ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) ได้กลับมาปกคลุมท้องฟ้าบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
เป็นมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง ซึ่งเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ     
ร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนเฉพาะกิจ
เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ๓ มาตรการ แต่แผนงานที่ตั้งไว้จะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพราะที่ผ่านมา
รัฐบาลแก้ไขปัญหาแบบวันต่อวัน นอกจากนี้ ในช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศจะแห้ง จึงเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 

และจะ… 
… 
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และจะทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและหมอกควันในต่างจังหวัด โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันที่จะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนตั้งแต่ยังไม่เกิดเหตุ 

• ไวรัสโควิด-๑๙ 
        - หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การติดเชื้อโควิด – ๑๙ ในประเทศไทย 

รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑๕ รายใหม่ เป็นคนไทย ๑๑ ราย และต่างชาติ ๔ ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยัน

สะสม ๔,๒๖๑ ราย เสียชีวิตสะสม ๖๐ ราย รักษาหายเพิ่ม ๒๘ ราย รวมยอดผู้ป่วยรักษาหาย ๓ ,๙๗๗ ราย  

ยังคงรักษาหายเพิ่มอีก ๒๘ ราย รักษาในโรงพยาบาล ๒๒๔ ราย สำหรับสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ทั่วโลก  

ยอดผู ้ป่วยติดเชื ้อสะสมรวม ๗๓ ,๘๐๙,๗๒๕ ราย เสียชีวิต ๑ ,๖๔๑,๗๔๑ ราย รักษาจนหายมีจำนวนสะสม 

๕๑,๘๑๙,๕๕๑ ราย โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด เป็นอันดับ ๑ จำนวน ๑๗,๑๔๓,๗๗๙ ราย 

และมีผู้ป่วยเสียชีวิตสูงสุดเป็นอันดับ ๑ จำนวน ๓๑๑,๐๖๘ ราย 
 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

⚫ www.posttoday.com เสนอข่าว บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง ๑ - ๓ องศาเซลเซียส 
และมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชน
บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ       
ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้
ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณ    
อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า    
๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 
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ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม
ประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก 
และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน-ปัจจุบัน (16 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น.) มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัยรวม 11 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราชตรัง พัทลุง สตูล สงขลา 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 101 อำเภอ 584 ตำบล 4,220 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 691,659 ครัวเรือน 
ผู้ เสียชีวิต 30 ราย (นครศรีธรรมราช 21 ราย พัทลุง 3 ราย สุราษฎร์ธานี  2 ราย ตรัง 2 ราย และสงขลา 2 ราย) 
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมใน 4 จังหวัด 19 อำเภอ 60 ตำบล 243 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
25,981 ครัวเรือน ดังนี้ สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมขังในพ้ืนที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาเดิม 
และอำเภอพุนพิน รวม 7 ตำบล 12 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 360 ครัวเรือน นครศรีธรรมราช น้ำท่วมขังในพ้ืนที่    
6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ
อำเภอปากพนัง รวม 31 ตำบล 169 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 21,656 ครัวเรือน พัทลุง น้ำท่วมในพ้ืนที่ 5 อำเภอ 
ได้แก่ อำเภอควนขนุน อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน และอำเภอบางแก้ว รวม 8 ตำบล 19 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,620 ครัวเรือน สงขลา น้ำท่วมขังในพ้ืนที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสิงหนคร 
อำเภอระโนด และอำเภอสทิงพระ รวม 14 ตำบล 43 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,345 ครัวเรือน ภาพรวม
สถานการณ์น้ำท่วมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทั้งที่อยู่ในพ้ืนที่ประสบภัย 
พ้ืนที่ใกล้เคียง พื้นที่อ่ืน ๆ สนับสนุนการเผชิญเหตุ โดยระดมกำลังพลและทรัพยากรด้านสาธารณภัย อาทิ เรือท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต์ เรือไฟเบอร์ รถสูบส่งน้ำระยะไกล รถผลิตน้ำดื่ม รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถสุขาเคลื่อนที่ รถประกอบอาหาร 
รถไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงเดินหน้าในการช่วยเหลือดูแลด้านการดำรงชีพเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง จัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ สำหรับในส่วนของผู้เสียชีวิต จังหวัดได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามระเบียบแล้ว    
ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 
ตลอด 24 ชั่วโมง ประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
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ปีที่: 41 ฉบับที่: 14478
วันที่: พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 11

หัวข้อข่าว: อุตุเตือนใต้ฝนตกถึง19ธ.ค.ฝุ่นพิษกทม.อ่วม39พื้นที่

รหัสข่าว: C-201217005018(17 ธ.ค. 63/06:03) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 72.65 Ad Value: 90,812.50 PRValue : 272,437.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14478
วันที่: พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 11

หัวข้อข่าว: อุตุเตือนใต้ฝนตกถึง19ธ.ค.ฝุ่นพิษกทม.อ่วม39พื้นที่

รหัสข่าว: C-201217005018(17 ธ.ค. 63/06:03) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 72.65 Ad Value: 90,812.50 PRValue : 272,437.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3325
วันที่: พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 4

หัวข้อข่าว: ตั้งด่านสกัดรถควันดำ50จุด ลดฝุ่นพิษปกคลุมกทม.

รหัสข่าว: C-201217040059(17 ธ.ค. 63/05:49) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 30.72 Ad Value: 46,080 PRValue : 138,240 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10977
วันที่: พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ฝุ่นพิษยังฟุ้งทั่วกรุง-ปริมณฑล

รหัสข่าว: C-201217012102(17 ธ.ค. 63/06:11) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 15.55 Ad Value: 17,105 PRValue : 51,315 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10977
วันที่: พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/การเมือง

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: มหันตภัยฝุ่นพิษ

รหัสข่าว: C-201217012076(17 ธ.ค. 63/05:49) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 39.48 Ad Value: 43,428 PRValue : 130,284 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24442
วันที่: พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: ศบค.เคาะโซนนิ่งเคานต์ดาวน์ นัดถกแผนสกัดไวรัสมรณะ

รหัสข่าว: C-201217021000(17 ธ.ค. 63/05:57) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 79.88 Ad Value: 83,874 PRValue : 251,622 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24442
วันที่: พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: ศบค.เคาะโซนนิ่งเคานต์ดาวน์ นัดถกแผนสกัดไวรัสมรณะ

รหัสข่าว: C-201217021000(17 ธ.ค. 63/05:57) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 79.88 Ad Value: 83,874 PRValue : 251,622 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563 เวลา 06:29
หัวข้อข่าว: ไทยอากาศเย็น อุณหภูมิลด 1-3 องศา ภาคใต้ฝนคะนอง

รหัสข่าว: I-I201217000668 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/640478
https://www.posttoday.com
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