
  
  
  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• พายุฤดูร้อน-ภัยแล้ง 

นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ หน้า ๙๑ หัวข้อข่าว ปภ.บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติช่วงฤดูร้อน ดูแล
ประชาชนครอบคลุมทุกมิติ เสนอข่าว ช่วงฤดูร้อนหลายพื้นที่มักเกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครั้ง สร้างความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ในขณะที่ฝนที่ตกมีปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอต่อความต้องการ           
ใช้น้ำในบางพื้นที่ จึงส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร รัฐบาลห่วงใย
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัย จึงได้สั ่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อนและ
ภาวะขาดแคลนน้ำ ภายใต้ 4 แนวทางรับมือพายุฤดูร้อน ดังนี้ 1.เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า โดยจัดเจ้าหน้าที่
ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด หากมีแนวโน้มเกิดพายุฤดูร้อน ให้แจ้งเตือนประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสาร
แจ้งเตือนภัย เตรียมพร้อมรับมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด  2.เตรียมพร้อมรับมือและ          
ลดผลกระทบ โดยจัดเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันท่วงที รวมถึงสำรวจและปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างให้ปลอดภัย 3.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันภัย ทั้งข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ภัยและการแจ้งเตือนภัยวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากพายุ               
ฤดูร ้อน มาตรการดูแลประชาชนและช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านทุกช่องทาง               
4.ช่วยเหลือและฟื้นฟูรวดเร็ว โดยจัดเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว โดยเฉพาะกรณีบ้านเรือนเสียหาย ให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่ง
มอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบในรูปแบบทีมประชารัฐดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน  สำหรับ         
4 แนวทางลดผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำมีดังนี้ 1.น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่
ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก โดยวางแผนการจัดส่งน้ำ แจกจ่ายน้ำ และสำรองน้ำให้บริการ
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเครื่ องจักรกลสาธารณภัยขุดเจาะบ่อน้ำ
บาดาลและสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงไปยังระบบผลิตน้ำประปา  2.น้ำเพื ่อการเกษตร ควบคุมการใช้น้ำ           
ในพื้นที่ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  ปี พ.ศ. 2563/2564               
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งประสานการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย     
เพื่อเติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด 3.น้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศ เฝ้าระวังและคุมเข้มไม่ให้มีการ
ปล่อยน้ำเน่าเสียลงสู ่แหล่งน้ำต่าง ๆ เพื ่อลดปริมาณการใช้น้ำดีไล่น้ำเสีย ควบคู ่กับการส่งเสริมให้
ภาคอุตสาหกรรมจัดการน้ำเสียตามหลัก 3 R (Reduce : Reuse : Recycle) รวมถึง วางมาตรการป้องกัน
การพังทลายของตลิ่งในเส้นทางคมนาคมเลียบคลอง ลำน้ำ หรือแม่น้ำ 4 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง 
ทั้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ และมาตรการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ  ควบคู่กับการรณรงค์การใช้น้ำอย่าง
ประหยัด รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมในการก่อสร้างและซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ำ            
ขนาดเล็ก ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหา            
ภัยพิบัติในช่วงฤดูร้อนอย่างรอบด้าน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากท่ีสุด   

 
วาตภัย… 
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• วาตภัย 
www.chiangmainews.co.th www.mgronline.com www.bangkokbiznews.com www.tna.mcot.net 

www,ryt9.com เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
ภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยในรอบ             
24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช รวม             
4 อำเภอ 6 ตำบล 12 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 100 หลัง ไม่มีผู ้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต ส่วนตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย 64 - ปัจจุบัน (วันที่ 22 เม.ย. 64 เวลา 06.00 น.) มีพ้ืนที่ประสบวาตภัย 
5 จังหวัด รวม 6 อำเภอ 9 ตำบล 12 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 113 หลัง แยกเป็น ภาคเหนือ 
ได้แก่ ลำพูน รวม 1 อำเภอ 3 ตำบล 8 หมู ่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้ร ับความเสียหาย 77 หลัง              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น และนครราชสีมา รวม 3 อำเภอ 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน 
บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 13 หลัง ภาคกลาง ได้แก่ ลพบุรี รวม 1 อำเภอ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือน
ประชาชนได้รับความเสียหาย 3 หลัง ภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน 
บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 20 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม  

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

• ภัยแลง้ 
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑๒ เสนอข่าว นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้สั่งการให้

นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก ลงพื้นที่บ้านปากคลองช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอ

สวรรคโลก พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจดูสภาพน้ำทีใ่ช้ผลิตประปาหมู่บ้าน เนื่องด้วยสภาพแห้งแล้ง 

ฝนไม่ตกในพื้นที่มานาน ทำให้น้ำในคลองของหมู่บ้านเปลี่ยนเป็นสีดำ เพราะตะไคร่และวัชพืช ที่ให้น้ำขาด

ออกซิเจน น้ำเปลี่ยนสีและมีกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบต่อน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชาชน ทั้งนี้ การประปา

ได้ให้คำแนะนำวิธีการใช้วัสดุกรองน้ำ พร้อมตรวจสอบสภาพน้ำ และแกไ้ขระบบการผลิตน้ำประปา 

• โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - 2019 
หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์

ประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,470 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 48,113 ราย เสียชีวิตเพ่ิมถึง 7 ราย รวม

เสียชีวิตสะสม 117 คน สำหรับผู้ติดเชื้อในประเทศ กรุงเทพมหานครยังมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นมากที่สุด รองลงมา

คือเชียงใหม่ และนนทบุรี ส่วนสถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรวม 144.๔ ล้านราย เสียชีวิตสะสม ๓.๐๗ ล้านราย 

การติดเชื้อรายวันสูงสุดคืออินเดีย อยู่ที ่๓๑๕,๘๐๒ ราย   

พยากรณ์… 
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พยากรณ์อากาศประจำวัน 

www.posttoday.com เสนอข่าว พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีอากาศร้อน            

ถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุม

ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทย            

เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจั ดไว้ด้วย 

สำหรับลมตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ 

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 26 - 29 เม.ย. 64 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 

ลูกเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่

จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้มีลม

ตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

สำหรับพายุไต้ฝุ่น “ซูรีแค” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์

มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะออกห่างจากประเทศฟิลิปปินส์มากยิ่งขึ้น พายุนี้            

ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย  
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รหัสข่าว: C-210423031059(23 เม.ย. 64/05:39) หน้า: 1/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 112.29 Ad Value: 53,899.20 PRValue : 161,697.60 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2123
วันที่: ศุกร์ 23 - พฤหัสบดี 29 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 91(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: ปภ.บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 'ช่วงฤดูร้อน' ดูแลประชาชนครอบคลุมทุกมิติ

รหัสข่าว: C-210423031059(23 เม.ย. 64/05:39) หน้า: 2/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 112.29 Ad Value: 53,899.20 PRValue : 161,697.60 คลิป: สี่สี(x3)



           
ฉบับประจำวันที่..23..เดือน..เมษายน... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้า  (...)บ่าย  หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น 
 

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด - เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภยั 
 22 เม.ย. 64 เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมาเกิดวาตภัย            
ในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 4 อำเภอ 6 ตำบล 12 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 100 หลัง ส่วนตั้งแต่วันที่                    
20 เม.ย 64 - ปัจจุบัน (วันที่ 22 เม.ย. 64 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ประสบวาตภัย 5 จังหวัดรวม 6 อำเภอ 9 ตำบล 12 หมู่บ้าน 
บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 113 หลัง ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว  
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
สถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมภาคเหนือ               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองและ             
ลมกระโชกแรง โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช              
รวม 4 อำเภอ 6 ตำบล 12 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 100 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ส่วนตั้งแต่วันที่                 
20 เม.ย 64 - ปัจจุบัน (วันที่ 22 เม.ย. 64 เวลา 06.00 น.) มีพ้ืนที่ประสบวาตภัย 5 จังหวัด รวม 6 อำเภอ 9 ตำบล 12 หมู่บ้าน 
บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 113 หลัง แยกเป็น ภาคเหนือ ได้แก่ ลำพูน รวม 1 อำเภอ 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสียหาย 77 หลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น และนครราชสีมา รวม 3 อำเภอ 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน 
บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 13 หลัง ภาคกลาง ได้แก่ ลพบุรี รวม 1 อำเภอ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 
3 หลัง ภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 20 หลัง ปัจจุบัน
สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้  
ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และสายด่วน
นิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห์  ปีท่ี...... ฉบับท่ี..... 

(.....)ไทยรฐั (...)เดลินิวส์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสต์ทูเดย ์

(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหน้า (...)คม ชัด ลึก (...)บ้านเมือง (...)ไทยโพสต์  

(/) www.chiangmainews.co.th www.mgronline.com www.bangkokbiznews.com www.tna.mcot.net www,ryt9.com  



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24533
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯสุโขทัยสั่งแก้ปัญหาด่วนระบบประปาหมู่บ้านคล้องช้าง

รหัสข่าว: C-210423021053(23 เม.ย. 64/03:45) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 14.77 Ad Value: 12,554.50 PRValue : 37,663.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 เมษายน 2564 เวลา 06:42
หัวข้อข่าว: อุตุฯเตือน 26-29 เม.ย. ภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก กทม. รับมือ "พายุฤดูร้อน"

รหัสข่าว: I-I210423000563 หน้า: 1/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/651049
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 เมษายน 2564 เวลา 06:42
หัวข้อข่าว: อุตุฯเตือน 26-29 เม.ย. ภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก กทม. รับมือ "พายุฤดูร้อน"

รหัสข่าว: I-I210423000563 หน้า: 2/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/651049
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 เมษายน 2564 เวลา 06:42
หัวข้อข่าว: อุตุฯเตือน 26-29 เม.ย. ภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก กทม. รับมือ "พายุฤดูร้อน"

รหัสข่าว: I-I210423000563 หน้า: 3/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/651049
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 เมษายน 2564 เวลา 06:42
หัวข้อข่าว: อุตุฯเตือน 26-29 เม.ย. ภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก กทม. รับมือ "พายุฤดูร้อน"

รหัสข่าว: I-I210423000563 หน้า: 4/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/651049
https://www.posttoday.com


ปีที่: 31 ฉบับที่: 11104
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: ติดกระฉูด42ราย คลัสเตอร์ สำนักปฏิบัติธรรม

รหัสข่าว: C-210423012057(23 เม.ย. 64/05:13) หน้า: 1/5

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

Col.Inch: 217.49 Ad Value: 337,109.50 PRValue : 1,011,328.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11104
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: ติดกระฉูด42ราย คลัสเตอร์ สำนักปฏิบัติธรรม

รหัสข่าว: C-210423012057(23 เม.ย. 64/05:13) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 217.49 Ad Value: 337,109.50 PRValue : 1,011,328.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11104
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: ติดกระฉูด42ราย คลัสเตอร์ สำนักปฏิบัติธรรม

รหัสข่าว: C-210423012057(23 เม.ย. 64/05:13) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 217.49 Ad Value: 337,109.50 PRValue : 1,011,328.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11104
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: ติดกระฉูด42ราย คลัสเตอร์ สำนักปฏิบัติธรรม

รหัสข่าว: C-210423012057(23 เม.ย. 64/05:13) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 217.49 Ad Value: 337,109.50 PRValue : 1,011,328.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11104
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: ติดกระฉูด42ราย คลัสเตอร์ สำนักปฏิบัติธรรม

รหัสข่าว: C-210423012057(23 เม.ย. 64/05:13) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 217.49 Ad Value: 337,109.50 PRValue : 1,011,328.50 คลิป: สี่สี(x3)


