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      สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย  
การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วาตภัย 
   www.naewna.com  https://mgronline.com/  https://thainews.prd.go.th/ เสนอข่าว กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง            
ในพื้นที่ ๔๐ จังหวัด ได้แก่ ลำปาง แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท 
สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครนายก ปทุมธานี เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม สกลนคร  
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และพังงา รวม ๑๒๑ อำเภอ ๒๕๑ ตำบล ๕๘๑ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ ๓,๘๔๐ หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู ้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื ่อดำเนินการ              
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือ
ตามความเหมาะสม 
 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 
ไฟป่าหมอกควัน 
   หนังสือผู้จัดการรายวัน 360 หน้า ๑ เสนอข่าว สถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่คลี่คลายลงเล็กน้อย

จากกระแสลมที่พัด ช่วยให้เกิดการระบายอากาศดีขึ้น โดยพบว่าฝุ่นควันที่ปกคลุมทั่วตัวเมืองเชียงใหม่เบาบางลงจากช่วง
สัปดาห์ก่อนหน้านี้ แต่ค่าฝุ่นละออง PM2.5 และดัชนีคุณภาพอากาศยังคงเกินค่ามาตรฐาน จากรายงานการตรวจวัด
คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษจากสถานีตรวจวัดในพื้นที่ตัวเองเชียงใหม่ พบว่า ค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยในรอบ                
๒๔ ชั่วโมงที่สถานีตำบลช้างเผือก อยู่ที่ ๖๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สถานีตำบลศรีภูมิ ๗๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
และสถานีตำบลสุเทพ ๕๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศจากสถานีตำบลช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ 
และตำบลสุเทพ อยู่ที่ ๑๔๒ ๑๕๙ และ ๑๑๔ ตามลำดับ อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้  ได้มีการแจ้งเตือน
ประชาชนให้เลี่ยงการออกทำกิจกรรมนอกอาคารและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ส่วนจุดความร้อนจากการเผา               
เมื่อวานนี้ (๑๖ มี.ค.๖๔) จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน ๔๘ จุด แม้จะเป็นช่วงที่มีการประกาศห้ามเผาทุกชนิดเป็น
ระยะเวลา ๗ วัน ช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเข้าทำการดับไฟในพื้นที่ป่า 
ที่เกิดไฟไหม้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

หนังสือพิมพ.์.. 



๒ 
   หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๘ เสนอข่าว นายกฤติชัย ธรรมสอน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการ            

ฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
โดยยังคงหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก เพื่อช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรที่ประสบภัยแล้งและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่าง ๆ เพื่อป้องกัน
การเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ  ทั้งนี้ ภารกิจดับไฟป่า โดยเฮลิคอปเตอร์กรมฝนหลวง          
และการบินเกษตร ชนิด AS350 B2 ได้ทำการบรรทุกน้ำเพื่อโปรยน้ำดับไฟป่า รวม ๙ วัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน                
๘๕ เที่ยวบิน ปริมาณน้ำ ๔๒,๕๐๐ ลิตร จังหวัดลำพูน จำนวน ๒๐ เที่ยวบิน ปริมาณน้ำ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

  หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๕ เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกรายงานการสำรวจสถานการณ์ฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ว่า ๔ ใน ๕ ของนานาประเทศทั่วโลก เมื่อปี ๒๕๖๓ มีปริมาณฝุ่น PM2.5 ทั่วโลกสูงเกินกว่าระดับที่แนะนำ             
แม้หลายเมืองจะมีการล็อคดาวน์เพื่อสกัดการแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยปิดบริการคมนาคมและอุตสาหกรรม
บางส่วน แต่ช่วยลดฝุ่นได้ในระยะสั้นเท่านั้น จากการสำรวจพบว่าฝุ่น PM2.5 ลดลงในกลายเมืองใหญ่ของโลก อาท ิปักกิ่ง 
ลดลงร้อยละ ๑๑ นครชิคาโก ลดลงร้อยละ ๑๓ กรุงนิวเดลี ลดลงร้อยละ ๑๕ กรุงลอนดอน ลดลงร้อยละ ๑๖ กรุงโซล 
ลดลงร้อยละ ๑๖  อย่างไรก็ตาม มีเพียง ๒๔ จาก ๑๐๔ ประเทศที่ค่าฝุ่นได้มาตรฐานตามคำแนะนำ โดยประเทศจีนและ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้หลายประเทศอยู่ในโซนอันตราย 
โรค COVID-19 

  หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว  

  - ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -19) หรือ ศบค.รายงาน

สถานการณ์ประจำวัน ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑๔๙ ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ ๑๔๔ ราย และเดินทางมาจาก

ต่างประเทศ ๕ ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม ๒๗,๑๕๔ ราย รักษาหายเพิ่มเติม ๖๕ ราย รักษาหายแล้ว ๒๖ ,๒๙๙ ราย              

อยู่ระหว่างรักษา ๗๖๘ ราย ผู้เสียชีวิตสะสม ๘๗ ราย สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสม ๑๒๐.๗๖ ล้านราย เพิ่มขึ้น 

๓.๓๖ ราย เสียชีวิตสะสม ๒.๖๗ ล้านราย เพ่ิมข้ึน ๖,๕๔๕ ราย 

  - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมศบค.ชุดเล็ก วันที่ ๑๗ มีนาคม 

๒๕๖๔ จะมีการเสนอกรอบการผ่อนปรนให้จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการประชุม

คณะกรรมการบูรณาการที่เกี ่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ ซึ่งมีแนวปฏิบัติที ่ได้หารือกับสภาความมั่ นคงแห่งชาติ              

และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อนุญาตให้มีการจัดงานสงกกรานต์ได้ตามประเพณี แต่ให้งดกิจกรรมสาดน้ำและประแป้ง

ไปก่อน เนื่องจากยังมีความกังวลจากหลายภาคส่วน รวมถึงกรณีเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ โดยจะเสนอ 

ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ส่วนกรณีที่เป็นสถานที่เอกชนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุม              

โควิด งดการสาดน้ำ การเล่นน้ำ ปาร์ตี้โฟม และกิจกรรมในสถานบันเทิง 

  - นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน            

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ได้สั่งการกำชับผู้ว่าราชการ

จังหวัดทุกจังหวัด กำกับดูแลและกำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข 

โดยเคร่งครัด ในการเข้าใช้บริการตลาดและพื้นที่เสี่ยงอื่นต้องให้มีทางเข้าทางออกพื้นที่ทางเดียว  พร้อมกำชับการปฏิบัติ

ตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T   

 

พยากรณ์อากาศ... 



๓ 
พยากรณ์อากาศ 

      www.posttoday.com เสนอข่าว ความกดอากาศต่ำเนื ่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีอากาศร้อนจัดเป็นบางพื้นที่ในบริเวณ
ภาคเหนือและฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ
ตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางแห่ง ขอให้ป ระชาชน           
ในบริเวณประเทศไทย ตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศร้อนถึงร้อนจัด ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ ลมใต้และ
ลมตะวันยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทำให้มีการสะสม
ของฝุ่นละออง /หมอกควันมีน้อย ถึงปานกลาง เว้นแต่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ยังมีแนวโน้มการสะสม
ของฝุ่นละอองหมอกควันมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อน และอากาศไม่สามารถลอยตัวขึ้น             
ในแนวดิ่งได้ตามปกติ ทำให้การระบายอากาศมีน้อย   
 

 



            

ฉบับประจ ำวันที.่..17... เดือน....มีนำคม พ.ศ. 2564.... กรอบ (../.)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ.........จ ำนวน ..1.. แผ่น 
 
 
ปภ.เผย40จว.ประสบวำตภัยคล่ีคลำยแล้ว ส่งจนท.ลงส ำรวจควำมเสียหำย 
 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 - ปัจจุบัน เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ 40 จังหวัด 
ได้แก่ ลำปาง แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุ รี นครนายก 
ปทุมธานี เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุบลราชธ านี ศรีสะ
เกษ นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และพังงา รวม 121 อำเภอ 251 ตำบล   581 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 3,840 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากสถานการณ์บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมลีมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใตเ้ข้ามาปกคลุมภาคเหนอื ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในห้วงวันท่ี 1 มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน (16 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดพายฝุนฟ้า
คะนองและลมกระโชกแรงในพ้ืนท่ี 40 จังหวัด รวม 121 อำเภอ 251 ตำบล 581 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,840 หลัง วัด 7 แห่ง โรงเรียน 2 แห่ง 
เสาไฟฟ้า 13 ต้น รถยนต์ 11 คัน ผู้บาดเจ็บ 10 ราย (กาญจนบุรี 1 ราย สระบุรี 9 ราย) แยกเป็น 

ภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และพิจิตร รวม 17 อำเภอ 35 ตำบล 88 หมู่บ้าน บ้านเรือน
ประชาชนไดร้ับผลกระทบ 834 หลัง 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย อุดรธาน ีหนองบัวลำภู นครพนม สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
ยโสธร ชัยภูมิ บุรรีัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสมีา และอุบลราชธานี รวม 69 อำเภอ 140 ตำบล 314 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,781 หลัง 

ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวม 14 อำเภอ 26 ตำบล 84 หมู่บ้าน บ้านเรือน
ประชาชนไดร้ับผลกระทบ 615 หลัง 

ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สระบุรี สงิห์บุรี สุพรรณบรุี กาญจนบรุี นครนายก และปทุมธานี รวม 20 อำเภอ 49 ตำบล 
94 หมู่บ้าน  บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 609 หลัง 

ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ พังงา รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บา้นเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1 หลัง 
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัได้ประสานจังหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยั โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงั ท้ังการชดเชยความ
เสียหายของบ้านเรือนเป็นวสัดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตแุละขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพือ่น Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 
1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การชว่ยเหลือโดยด่วนต่อไป 
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ปีที่: 13 ฉบับที่: 3389
วันที่: พุธ 17 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: ฝุ่นควันเชียงใหม่จางลงเล็กน้อย แต่PM2.5ยังเกินมาตรฐาน

รหัสข่าว: C-210317040018(17 มี.ค. 64/03:44) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 33.18 Ad Value: 39,816 PRValue : 119,448 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14567
วันที่: พุธ 17 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ฝนหลวงภาคเหนือปฏิบัติการดับไฟป่าเดินหน้าลดPM2.5

รหัสข่าว: C-210317005039(17 มี.ค. 64/06:12) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 19.11 Ad Value: 17,199 PRValue : 51,597 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11067
วันที่: พุธ 17 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ล็อกดาวน์ไร้ผลฝุ่นพิษสูงทั่วโลก

รหัสข่าว: C-210317012057(17 มี.ค. 64/05:06) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.95 Ad Value: 9,845 PRValue : 29,535 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11067
วันที่: พุธ 17 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: วางกฎสงกรานต์ ปีนี้อดสาด

รหัสข่าว: C-210317012045(17 มี.ค. 64/04:08) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 204.74 Ad Value: 317,347 PRValue : 952,041 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11067
วันที่: พุธ 17 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: วางกฎสงกรานต์ ปีนี้อดสาด

รหัสข่าว: C-210317012045(17 มี.ค. 64/04:08) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 204.74 Ad Value: 317,347 PRValue : 952,041 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11067
วันที่: พุธ 17 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: วางกฎสงกรานต์ ปีนี้อดสาด

รหัสข่าว: C-210317012045(17 มี.ค. 64/04:08) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 204.74 Ad Value: 317,347 PRValue : 952,041 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11067
วันที่: พุธ 17 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: วางกฎสงกรานต์ ปีนี้อดสาด

รหัสข่าว: C-210317012045(17 มี.ค. 64/04:08) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 204.74 Ad Value: 317,347 PRValue : 952,041 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 มีนาคม 2564 เวลา 06:29
หัวข้อข่าว: ไทยร้อนระอุ! ภาคเหนือ แตะ 40 องศา

รหัสข่าว: I-I210317000553 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/648079
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 มีนาคม 2564 เวลา 06:29
หัวข้อข่าว: ไทยร้อนระอุ! ภาคเหนือ แตะ 40 องศา

รหัสข่าว: I-I210317000553 หน้า: 2/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/648079
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 มีนาคม 2564 เวลา 06:29
หัวข้อข่าว: ไทยร้อนระอุ! ภาคเหนือ แตะ 40 องศา

รหัสข่าว: I-I210317000553 หน้า: 3/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/648079
https://www.posttoday.com

