
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ⚫ อุทกภัย 
        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ www.bangkokbiznews.com เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุม
ตะวันออก เฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลัน    น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน (๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
รวม ๓ จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา รวม ๒๘ อำเภอ ๑๖๐ ตำบล ๗๘๗ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ ๔๑,๒๒๓ ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต ๓ ราย จุดอพยพ ๖ จุด อพยพประชาชน ๓๖๙ คน โดยปัจจุบันยังคงมี
พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก ๓ จังหวัด รวม ๒๓ อำเภอ ๑๓๔ ตำบล ๖๙๖ หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ ๔๐,๐๕๕ ครัวเรือน ดังนี้ นราธิวาส น้ำท่วมในพื้นที่ ๑๓ อำเภอ ๗๓ ตำบล ๔๔๔ 
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๒๙,๒๓๙ ครัวเรือน ปัตตานี น้ำท่วมในพื้นที่ ๘ อำเภอ ๔๑ ตำบล ๑๕๕ หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ ๔,๐๖๗ ครัวเรือน ยะลา น้ำท่วมในพื้นที่ ๒ อำเภอ ๒๐ ตำบล ๙๗ หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ ๖,๗๔๙ ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ 
๑ จังหวัด ได้แก่ ยะลา ดินสไลด์ปิดทับบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเบตง มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับ
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยระดม
เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ เข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำ และให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นแล้ว 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดย ปภ.ได้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ และประเมินความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป 
        - หนังสือพิมพม์ติชน หน้า ๑ เสนอข่าว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี สรุปข้อมูล
ความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พบว่า มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น ๙ อำเภอ ๕๒ ตำบล 
๑๘๔ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ ๔,๔๑๙ ครัวเรือน 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

     ⚫ อุทกภัย 

        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว จังหวัดปัตตานียังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่อีกทั้งมวลน้ำตอนบน

จังหวัดยะลายังคงไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีอย่างต่อเนื่องและมีน้ำไหลเชี่ยว ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในหลายพื้นที่ 

โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำได้เข้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง 

เส้นทางสัญจรมีระดับน้ำท่วมสูง ๒ เมตร ส่งผลให้ประชาชนหลายครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก   

        - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว จังหวัดนราธิวาส ฝนหยุดตกในพื้นที่เป็นเวลา ๓ วัน ส่งผลให้       

น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ ๑๓ อำเภอ เริ่มคลี่คลายตามลำดับ ส่วนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังในระดับวิกฤต ได้แก่ อำเภอ 

 

สุไหงโก-ลก … 
… 



๒ 

 

สุไหงโก-ลก จำนวน ๗ ชุมชน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำสุไหงโก-ลกที่เอ่อล้นตลิ่ง และพื้นที่ตำบลนานาค อำเภอ

ตากใบ จำนวน ๔ หมู่บ้าน ซึ่งสิ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ราบลุ่มริมแม่น้ำสุไหงโก-ลกที่อยู่ระหว่างการเร่งระบายมวลน้ำ   

ลงสู่ปากอ่าวทะเล 

     ⚫ ภัยแล้ง 

        - หนังสือพิมพม์ติชน หน้า ๑๗ เสนอข่าว  

           * นายสมชายธนินท์  พ่วงสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานชลประทานจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ช่างการทำนาปรัง   

ในปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ กรมชลประทานสั่งการผ่านสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ และชลประทานในเขตจังหวัดอ่างทอง 

ไดป้ระชาสัมพันธ์เพ่ือขอความร่วมมือเกษตรกรที่จะทำนาปรัง ว่า เนื่องจากปริมาณน้ำใน ๔ เขื่อนหลักของลุ่มแม่น้ำ

เจ้าพระยามีไม่เพียงพอในการทำนาปรัง หากเกษตรกรนำนาปรังจะทำให้เกิดปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว 

น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค และน้ำเพ่ือการรักษาระบบนิเวศ 

           * นายสมเกียรติ  ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ได้ลงพ้ืนที่

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบางเหนียวดำ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการ

วางแผนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ที่อยู่ระหว่างโครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์และแผนหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีพ้ืนที่ครอบคลุม ๑๑ จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง 

นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี โดยได้รับฟังความคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะจากประชาชน ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของพื้นที่

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก พร้อมจัดทำแผนหลักการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๒๐ ปี และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

     ⚫ มลพิษทางอากาศ 
        - หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑๐ เสนอข่าว นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน

คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชลบุรี ด้านไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดย     

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา    

PM2.5 โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชลบุรี ด้านไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งมี

หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามสถานการณ์ พร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุ  

และจะออกประกาศจังหวัด เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดชลบุรีต่อไป 

• ไวรัสโควิด-๑๙ 
         - หนังสือพิมพ์แนวหน้า  หน้า ๑ เสนอข่าว   

* นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การติดเชื้อโควิด – ๑๙ ในประเทศไทย 

รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๔๖ ราย มาจากต่างประเทศและเข้ากักกัก ๗ ราย ติดเชื้อในประเทศ ๓๙ ราย  

หายป่วยเพิ่ม ๑๗ ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม ๕,๗๖๒ ราย  รักษาหาย รวม ๔,๐๙๕ ราย อยู่ระหว่างการรักษา ๑,๖๐๗ ราย 

เสียชีวิต รวม ๖๐ ราย  สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ๔๖ ราย เป็นผู้เดินทางต่างประเทศและอยู่ในสถานกักกันโรค  

๗ ราย … 
… 

… 



๓ 

 

๗ ราย เดินทางมาจากสหราชอาณาจักร บาห์เรน เมียมมา รัสเซีย สหรัฐอเมริกาและปากีสถาน ทุกรายไม่อาการ 

ส่วนการติดเชื้อในประเทศมีประวัติเชื่อมโยงกับตลาดกุ้งมี ๓๙ ราย ส่วนแรงงานต่างด้าว ขณะนี้ยังรอผลการตรวจอยู่ 
          * พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์หลังประชุม
พิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงสถานการณ์โควิด - ๑๙ ขอให้ทุกคน 
อย่าตื่นตระหนก ให้ยึดมั่นความร่วมมือระหว่างกัน สิ่งที่น่าเป็นกังวล คือ สาเหตุต้นทางเกิดจากแรงงานต่างด้าว    
ที่ลักลอบเข้ามา ซึ่งจะต้องขจัดกระบวนการลักลอบแรงงานต่างด้าวให้ได้มากที่สุด อีกทั้งเร่งดำเนินการกับแรงงาน 
ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน การจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย ผู้ว่าจ้างไม่จ่ายค่าแรงตามกฎหมายที่กำหนด นอกจากนี้ ได้วาง
แนวทางให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงาน 
และไดเ้น้นย้ำมาตรการในช่วงนี้และช่วงปีใหม่ให้มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น โดยกำหนดโซนพ้ืนที่ ว่า พ้ืนที่ตรงไหน 
มีการแพร่ระบาดเท่าไหร่ มีความเสี ่ยงแค่ไหน โดยแบ่งโซนพื้นที ่ทุกจังหวัดให้เป็นสีเขียว สีส้ม สีแดง และ           
กำหนดมาตรการเฉพาะลงไปในแต่ละโซนพื้นที ่  

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ

เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ความว่า หย่อมความ  

กดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ ในวันที่ 

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้

ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะ

บริเวณที่ลาดเชิงเขาและพ้ืนที่ลุ่มต่าง ๆ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและ

น้ำป่าไหลหลากได้ โดยพื้นที่ที่คาดว่าได้รับผลกระทบมีดังนี้ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ฝนตกหนักมากบางแห่ง

บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปัตตานี 

ยะลา นราธิวาส ระนอง และพังงา วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง และพังงา วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ฝนตหนักบางแห่งบริเวณ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง คลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร 

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือ

บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

        - www.posttoday.com เสนอข่าว  หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง คาดว่า

จะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ ในวันนี้ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชน 

ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ ลุ่มต่าง ๆ ระวังอันตรายจาก

ฝนตกหนัก ซึ ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื ่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง  

โดยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ - ๓ เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วย

ความระมัดระวัง โดยควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง

จนถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน 

มีกำลังอ่อนลง … 
… 



๔ 

 

มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น ๑ - ๓  องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศ

เย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

กับมีน้ำค้างแข็งบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศหนาวเย็น 

 
 
 
 



 

   
ฉบับประจำวันที่ ..24..เดือน..ธันวาคม.... พ.ศ....2563..... กรอบ (...)เช้า  (...)บ่าย  หน้า.. ...จำนวน…1..แผ่น
 
 
ปภ.รายงาน 3 จังหวัดภาคใต้ ยังมีน้ำท่วมขัง  
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้
เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (23 ธันวาคม 2563 
เวลา 06.00 น.) รวม 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา รวม 28 อำเภอ 160 ตำบล 787 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 41,223 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 3 ราย (ยะลา 1 ราย นราธิวาส 2 ราย) จุดอพยพ 6 จุด อพยพประชาชน 369 คน 
(นราธิวาส 4 จุด ยะลา 2 จุด) โดยปัจจุบันยังคงมีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 3 จังหวัด รวม 
23 อำเภอ 134 ตำบล 696 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 40,055 ครัวเรือน ดังนี้ นราธิวาส น้ำท่วมในพ้ืนที่ 13 อำเภอ 
ได้แก่ อำเภอแว้ง อำเภอศรีสาคร อำเภอระแงะ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ อำเภอจะแนะ อำเภอสุ
คิริน อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ อำเภอรือเสาะ และอำเภอตากใบ รวม 73 ตำบล 444 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 29,239 ครัวเรือน ปัตตานี น้ำท่วมในพ้ืนที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอมายอ อำเภอ
โคกโพธิ์ อำเภอสายบุรี อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะรัง อำเภอกะพ้อ และอำเภอไม้แก่น รวม 41 ตำบล 155 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,067 ครัวเรือน ยะลา น้ำท่วมในพ้ืนที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา และอำเภอรามัน รวม 
20 ตำบล 97 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,749 ครัวเรือน ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด 
พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ 1 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ดินสไลด์ปิดทับบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเบตง มีผู้เสียชีวิต        
1 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
โดยระดมเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ เข้าพ้ืนที่เพ่ือเร่งระบายน้ำ และให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นแล้ว 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดย ปภ.ได้ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพ้ืนที่ และประเมินความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง ประสานให้การ
ช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

 
 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่.... ฉบับที.่... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์
(./.)  www.bangkokbiznews.com      
 

http://www.bangkokbiznews.com/


ปีที่: 25 ฉบับที่: 8809
วันที่: พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2

หัวข้อข่าว: ฝนถล่มอีกระลอกปัตตานีระทมหนักน้ำนองสูง2เมตร

รหัสข่าว: C-201224008071(24 ธ.ค. 63/04:55) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 30.95 Ad Value: 29,402.50 PRValue : 88,207.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22983
วันที่: พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 5, 11

หัวข้อข่าว: น้ำท่วมใต้ ที่2จังหวัด ยังน่าวิตก

รหัสข่าว: C-201224009093(24 ธ.ค. 63/05:41) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 47.57 Ad Value: 104,654 PRValue : 313,962 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15628
วันที่: พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 9

หัวข้อข่าว: 'ภูลมโล'หนาวศูนย์องศา ปัตตานี9อำเภอท่วมหนัก

รหัสข่าว: C-201224020004(24 ธ.ค. 63/04:51) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 47.88 Ad Value: 52,668 PRValue : 158,004 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15628
วันที่: พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563
Section: ประชาชื่น/ภูมิภาค

หน้า: 17(กลาง)

หัวข้อข่าว: อ่างทองส่อแล้งเตือนงดทำนาปรัง

รหัสข่าว: C-201224020084(24 ธ.ค. 63/03:53) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 29.92 Ad Value: 32,912 PRValue : 98,736 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26005
วันที่: พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ขวา)

หัวข้อข่าว: ชลบุรีประชุมเตรียมความพร้อมไฟป่า-หมอกควัน-ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

รหัสข่าว: C-201224004050(24 ธ.ค. 63/06:24) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 24.96 Ad Value: 52,416 PRValue : 157,248 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14485
วันที่: พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: สมุทรสาครติดเพิ่ม121คนโควิดขยายวงทั่วปท.ติดเชื้อ22จว.65คน

รหัสข่าว: C-201224005000(24 ธ.ค. 63/06:07) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 199.57 Ad Value: 249,462.50 PRValue : 748,387.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14485
วันที่: พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: สมุทรสาครติดเพิ่ม121คนโควิดขยายวงทั่วปท.ติดเชื้อ22จว.65คน

รหัสข่าว: C-201224005000(24 ธ.ค. 63/06:07) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 199.57 Ad Value: 249,462.50 PRValue : 748,387.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14485
วันที่: พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: สมุทรสาครติดเพิ่ม121คนโควิดขยายวงทั่วปท.ติดเชื้อ22จว.65คน

รหัสข่าว: C-201224005000(24 ธ.ค. 63/06:07) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 199.57 Ad Value: 249,462.50 PRValue : 748,387.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14485
วันที่: พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: สมุทรสาครติดเพิ่ม121คนโควิดขยายวงทั่วปท.ติดเชื้อ22จว.65คน

รหัสข่าว: C-201224005000(24 ธ.ค. 63/06:07) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 199.57 Ad Value: 249,462.50 PRValue : 748,387.50 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา เหนืออีสานเย็น /ใต้ฝนหนักบางแห่ง

รหัสข่าว: I-I201224000684 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/641082
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา เหนืออีสานเย็น /ใต้ฝนหนักบางแห่ง
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 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา เหนืออีสานเย็น /ใต้ฝนหนักบางแห่ง
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 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)
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