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ปภ.แจ้งจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธำนี ชัยนำท เตรียมรับมือน  ำล้นตลิ่งจำกระดับน  ำด้ำนเหนือเข่ือนเจ้ำพระยำ
เพ่ิมสูงขึ น 

กองอ้ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำง (กอปภ.ก.) เผยจำกกำรติดตำมสถำนกำรณ์น ้ำกับกรมชลประทำน 
พบว่ำ ช่วงวันที่ 1 ตุลำคม 2564 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมำณน ้ำไหลผ่ำนสถำนีวัดน ้ำ C2 วัดได้ 2,666 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที 
แม่น ้ำสะแกกรังและล้ำน ้ำสำขำวัดได้ประมำณ 392 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ท้ำให้มีปริมำณน้ํำไหลผ่ำนเขื่อนเจ้ำพระยำ
ประมำณ 2,784 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ขณะที่พื นที่ลุ่มแม่น ้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำงเกิดสถำนกำรณ์อุทกภัยบริเวณชุมชนริมตลิ่ง
นอกคันกั นน ้ำ จึงจ้ำเป็นต้องใช้พื นที่ว่ำงเหนือเขื่อนเจ้ำพระยำชะลอน ้ำไว้ ท้ำให้ระดับน ้ำด้ำนเหนือเขื่อนเจ้ำพระยำเพ่ิมขึ น
ประมำณ 0.20 เมตร ส่งผลกระทบบริเวณอ้ำเภอเมืองชัยนำท อ้ำเภอวัดสิงห์ และอ้ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท อ้ำเภอเมือง
อุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี และอ้ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยน ้ำจะเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้ำพื นที่กำรเกษตรและชุมชน
ริมน ้ำนอกคันกั นน ้ำประมำณ 700 ครัวเรือน  

กองอ้ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) จึงได้
ประสำน 3 จังหวัดได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธำนี และชัยนำท รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขตในพื นที่ 
เตรียมพร้อมรับสถำนกำรณ์น ้ำเอ่อล้นตลิ่งจำกตลิ่งจำกระดับน ้ำด้ำนเหนือเขื่อนเจ้ำพระยำเพ่ิมสูงขึ น โดยจัดเจ้ำหน้ำที่ติดตำม
ข้อมูลกำรระบำยน ้ำจำกเขื่อนเจ้ำพระยำอย่ำงใกล้ชิดและประชำสัมพันธ์แจ้งเตือนประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้ำง
ร้ำนที่ประกอบกิจกำรในแม่น ้ำเจ้ำพระยำและล้ำน ้ำสำขำ เช่น งำนก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้ำนอำหำรริมน ้ำ แพเรือ
โดยสำรสำธำรณะ เป็นต้น ให้เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์น ้ำและประกำศเตือนภัยจำกหน่วยงำนรำชกำรอย่ำงใกล้ชิด 
รวมถึงเตรียมพร้อมในกำรขนย้ำยสิ่งของขึ นที่สูงให้พ้นจำกแนวน ้ำท่วม และระมัดระวังอันตรำยจำกกำรสัญจรทำงน ้ำ อีกทั ง
ประสำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื นที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้ำนสำธำรณภัย 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมปฏิบัติกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนตลอด 24 ชั่วโมง ท้ำยนี  หำกพบเห็นหรือได้รับควำมเดือดร้อน
จำกสถำนกำรณ์ภัยสำมำรถแจ้งเหตุและขอควำมช่วยเหลือทำงไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID 
@1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสำยด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือประสำนให้กำรช่วยเหลือโดย
ด่วนต่อไป 

  กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
 (./.)   https://today.line.me  www.thairath.co.th  www.matichon.co.th https://mgronline.com 
www.dailynews.co.th www.naewna.com www.bangkokbiznews.com  www.khaosod.co.th 
www.tnnthailand.com www.komchadluek.net www.posttoday.com www.brighttv.co.th 
www.js100.com https://news1005.mcot.net  www.thaich8.com https://twitter.com/ddpmnews  
www.facebook.com/DDPMNwes  
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ปภ.รำยงำนยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 17 จังหวัด ประสำนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ซึ่งเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
กลาง ท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 64 – 
ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก ในพ้ืนที่ 31 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ตาก สุโขทัย 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 
และนครปฐม  195 อ าเภอ 1,001 ต าบล 6,909 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 264,210 ครัวเรือน 
ผู้เสียชีวิต 8 ราย (ลพบุรี 6 ราย เพชรบูรณ์ 1 ราย และชัยนาท 1 ราย) สูญหาย 1 ราย (เพชรบูรณ์ 1 ราย) 

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ตาก บุรีรัมย์ นครปฐม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ 
สระแก้ว จันทบุรี ปราจีนบุรี และก าแพงเพชร)ยังคงมีสถานการณ์ 17 จังหวัด ดังนี้  

1.สุโขทัย ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอศรีส าโรง อ าเภอคีรีมาศ และอ าเภอเมืองสุโขทัย ระดับน้ า
ลดลง 

2.พิษณุโลก น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอวังทอง อ าเภอพรหมพิราม และอ าเภอบางระก า ระดับน้ าลดลง 
3.เพชรบูรณ์ ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
4.พิจิตร น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบึงนาราง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพทะเล และอ าเภอ    

สามง่าม ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ าการเกษตร ระดับน้ าทรงตัว 
5.ขอนแก่น น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอภูผาม่าน อ าเภอชุมแพ อ าเภอหนองเรือ อ าเภอแวงน้อย 

อ าเภอแวงใหญ่ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย อ าเภอชนบท อ าเภอมัญจาคีรี และอ าเภอโนนศิลา ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า ระดับ
น้ าเพิ่มขึ้น 
 
 

  กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
 (./.)   https://today.line.me  https://news.ch7.com  www.thairath.co.th  www.matichon.co.th 
https://mgronline.com www.dailynews.co.th www.naewna.com www.bangkokbiznews.com  
www.nationtv.tv https://mthai.com www.tnnthailand.com www.komchadluek.net 
www.chiangmainews.co.th https://twitter.com/nnthotnews https://twitter.com/ddpmnews  
www.facebook.com/DDPMNwes  
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6.ชัยภูมิ ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอภูเขียว อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอจัตุรัส 

และอ าเภอคอนสวรรค์ ระดับน้ าลดลง 
7.นครราชสีมา ยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 13 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอสูงเนิน อ าเภอโนนสูง อ าเภอ

เมืองนครราชสีมา อ าเภอพิมาย อ าเภอปักธงชัย อ าเภอโนนโทย อ าเภอคง อ าเภอพระทองค า อ าเภอจักราช อ าเภอสีดา 
อ าเภอขามสะแกแสง และอ าเภอบ้านเหลื่อม ระดับน้ าเพ่ิมขึ้น อยู่ ระหว่างการเร่งระบายน้ า จังหวัดได้จัดตั้งจุดอพยพ 4 จุด   
ในอ าเภอโนนสูง อ าเภอ โนนไทย อ าเภอแก้งสนามนาง และอ าเภอเมืองนครราชสีมา ผู้อพยพ 544 คน 

8.อุบลราชธานี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ระดับน้ าเพ่ิมขึ้น จัดตั้งจุดอพยพในอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี ผู้อพยพ 467 คน 

9.นครสวรรค์ ยังคงมีน้ าท่วมขังในพื้นที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอลาดยาว และอ าเภอท่าตะโก ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่
ลุ่มต่ า ระดับน้ าลดลง 

10.อุทัยธานี ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองอุทัยธานี และอ าเภอทัพทัน และอ าเภอ        
สว่างอารมณ์ ระดับน้ าลดลง 

11.ชัยนาท น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอมโนรมย์ อ าเภอวัดสิงห์ อ าเภอเนินขาม อ าเภอหันคา อ าเภอ
สรรคบุรี อ าเภอสรรพยา อ าเภอเมืองชัยนาท และอ าเภอหนองมะโมง ระดับน้ าเพ่ิมข้ึน 

12.ลพบุรี ยังคงมีน้ าท่วมขังในพื้นที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองลพบุรี อ าเภอชัยบาดาล และอ าเภอบ้านหมี่ ระดับน้ า
ลดลง 

13.สระบุรี ยังคงมีน้ าท่วมขังพ้ืนที่ 11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอวังม่วง อ าเภอแก่งคอย อ าเภอเสาไห้ อ าเภอบ้านหมอ 
อ าเภอหนองโดน อ าเภอวิหารแดง อ าเภอพระพุทธบาท อ าเภอเมืองสระบุรี อ าเภอมวกเหล็ก อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และ
อ าเภอดอนพุด ระดับน้ าเพ่ิมข้ึน 

14.สุพรรณบุรี ยังคงน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางปลาม้า และอ าเภอสองพ่ีน้อง ระดับน้ าเพ่ิมข้ึน 
15.สิงห์บุรี น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภออินทร์บุรี อ าเภอเมืองสิงห์บุรี และอ าเภอ 
ค่ายบางระจัน ระดับน้ าเพ่ิมข้ึน 
16.อ่างทอง น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ อ าเภอไชโย และอ าเภอป่าโมก 

ระดับน้ าเพ่ิมข้ึน 
17.พระนครศรีอยุธยา น้ าเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอผักไห่ อ าเภอเสนา อ าเภอบางบาล 

อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา และอ าเภอบางไทร ยังน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ าแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าน้อย และคลองโผงเผง 
ซึ่งอยู่นอกคันก้ันน้ า ระดับน้ าเพ่ิมข้ึน ด าเนินการติดตั้งเครื่องสูบขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน้ าแล้ว ภาพรวมสถานการณ์ 

ปัจจุบันบางพ้ืนที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า  อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ า ขณะที่พ้ืนที่ลุ่ม
เจ้าพระยามีระดับน้ าเพิ่มขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นท่ีให้เตรียมพร้อมรับมือแล้ว 

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส ารวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ส าหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID 
@1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23266
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 8, 11

หัวข้อข่าว: อ่างทองน้ำลอดคันกั้นหลายจว.ล้นตลิ่งท่วมบ้าน

รหัสข่าว: C-211003009074(3 ต.ค. 64/03:47) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 266.80 Ad Value: 586,960 PRValue : 1,760,880 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23266
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 8, 11

หัวข้อข่าว: อ่างทองน้ำลอดคันกั้นหลายจว.ล้นตลิ่งท่วมบ้าน

รหัสข่าว: C-211003009074(3 ต.ค. 64/03:47) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 266.80 Ad Value: 586,960 PRValue : 1,760,880 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23266
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 8, 11

หัวข้อข่าว: อ่างทองน้ำลอดคันกั้นหลายจว.ล้นตลิ่งท่วมบ้าน

รหัสข่าว: C-211003009074(3 ต.ค. 64/03:47) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 266.80 Ad Value: 586,960 PRValue : 1,760,880 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23266
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 8, 11

หัวข้อข่าว: อ่างทองน้ำลอดคันกั้นหลายจว.ล้นตลิ่งท่วมบ้าน

รหัสข่าว: C-211003009074(3 ต.ค. 64/03:47) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 266.80 Ad Value: 586,960 PRValue : 1,760,880 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26288
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2, 7

หัวข้อข่าว: ศพจมน้ำอยุธยาโผล่กรุง

รหัสข่าว: C-211003004053(3 ต.ค. 64/04:37) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 168.63 Ad Value: 354,123 PRValue : 1,062,369 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26288
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2, 7

หัวข้อข่าว: ศพจมน้ำอยุธยาโผล่กรุง

รหัสข่าว: C-211003004053(3 ต.ค. 64/04:37) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 168.63 Ad Value: 354,123 PRValue : 1,062,369 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26288
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2, 7

หัวข้อข่าว: ศพจมน้ำอยุธยาโผล่กรุง

รหัสข่าว: C-211003004053(3 ต.ค. 64/04:37) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 168.63 Ad Value: 354,123 PRValue : 1,062,369 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26288
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2, 7

หัวข้อข่าว: ศพจมน้ำอยุธยาโผล่กรุง

รหัสข่าว: C-211003004053(3 ต.ค. 64/04:37) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 168.63 Ad Value: 354,123 PRValue : 1,062,369 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14767
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 9, 10

หัวข้อข่าว: อุตุเตือนฝนกระหน่ำภาคกลาง 'นนท์-ปทุมฯ' ระทึก ระดับน้ำเจ้าพระยาขึ้นต่อเนื่อง

รหัสข่าว: C-211003005074(3 ต.ค. 64/06:44) หน้า: 1/6

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

Col.Inch: 266.62 Ad Value: 333,275 PRValue : 999,825 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14767
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 9, 10

หัวข้อข่าว: อุตุเตือนฝนกระหน่ำภาคกลาง 'นนท์-ปทุมฯ' ระทึก ระดับน้ำเจ้าพระยาขึ้นต่อเนื่อง

รหัสข่าว: C-211003005074(3 ต.ค. 64/06:44) หน้า: 2/6

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

Col.Inch: 266.62 Ad Value: 333,275 PRValue : 999,825 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14767
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 9, 10

หัวข้อข่าว: อุตุเตือนฝนกระหน่ำภาคกลาง 'นนท์-ปทุมฯ' ระทึก ระดับน้ำเจ้าพระยาขึ้นต่อเนื่อง

รหัสข่าว: C-211003005074(3 ต.ค. 64/06:44) หน้า: 3/6

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

Col.Inch: 266.62 Ad Value: 333,275 PRValue : 999,825 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14767
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 9, 10

หัวข้อข่าว: อุตุเตือนฝนกระหน่ำภาคกลาง 'นนท์-ปทุมฯ' ระทึก ระดับน้ำเจ้าพระยาขึ้นต่อเนื่อง

รหัสข่าว: C-211003005074(3 ต.ค. 64/06:44) หน้า: 4/6

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

Col.Inch: 266.62 Ad Value: 333,275 PRValue : 999,825 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14767
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 9, 10

หัวข้อข่าว: อุตุเตือนฝนกระหน่ำภาคกลาง 'นนท์-ปทุมฯ' ระทึก ระดับน้ำเจ้าพระยาขึ้นต่อเนื่อง

รหัสข่าว: C-211003005074(3 ต.ค. 64/06:44) หน้า: 5/6

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

Col.Inch: 266.62 Ad Value: 333,275 PRValue : 999,825 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14767
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 9, 10

หัวข้อข่าว: อุตุเตือนฝนกระหน่ำภาคกลาง 'นนท์-ปทุมฯ' ระทึก ระดับน้ำเจ้าพระยาขึ้นต่อเนื่อง

รหัสข่าว: C-211003005074(3 ต.ค. 64/06:44) หน้า: 6/6

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

Col.Inch: 266.62 Ad Value: 333,275 PRValue : 999,825 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11267
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: เจ้าพระยาล้นทะลักสั่งชะลอระบายน้ำท้ายเขื่อน

รหัสข่าว: C-211003012061(3 ต.ค. 64/03:41) หน้า: 1/5

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

Col.Inch: 230.13 Ad Value: 356,701.50 PRValue : 1,070,104.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11267
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: เจ้าพระยาล้นทะลักสั่งชะลอระบายน้ำท้ายเขื่อน

รหัสข่าว: C-211003012061(3 ต.ค. 64/03:41) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 230.13 Ad Value: 356,701.50 PRValue : 1,070,104.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11267
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: เจ้าพระยาล้นทะลักสั่งชะลอระบายน้ำท้ายเขื่อน

รหัสข่าว: C-211003012061(3 ต.ค. 64/03:41) หน้า: 3/5

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

Col.Inch: 230.13 Ad Value: 356,701.50 PRValue : 1,070,104.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11267
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: เจ้าพระยาล้นทะลักสั่งชะลอระบายน้ำท้ายเขื่อน

รหัสข่าว: C-211003012061(3 ต.ค. 64/03:41) หน้า: 4/5

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

Col.Inch: 230.13 Ad Value: 356,701.50 PRValue : 1,070,104.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11267
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: เจ้าพระยาล้นทะลักสั่งชะลอระบายน้ำท้ายเขื่อน

รหัสข่าว: C-211003012061(3 ต.ค. 64/03:41) หน้า: 5/5

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

Col.Inch: 230.13 Ad Value: 356,701.50 PRValue : 1,070,104.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15911
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: 'อัศวิน'ยันน้ำเจ้าพระยายังต่ำ ศพเรือล่มอยุธยาโผล่ท่าศิริราช

รหัสข่าว: C-211003020048(3 ต.ค. 64/04:07) หน้า: 1/4

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 183.91 Ad Value: 285,060.50 PRValue : 855,181.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15911
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: 'อัศวิน'ยันน้ำเจ้าพระยายังต่ำ ศพเรือล่มอยุธยาโผล่ท่าศิริราช

รหัสข่าว: C-211003020048(3 ต.ค. 64/04:07) หน้า: 2/4

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 183.91 Ad Value: 285,060.50 PRValue : 855,181.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15911
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: 'อัศวิน'ยันน้ำเจ้าพระยายังต่ำ ศพเรือล่มอยุธยาโผล่ท่าศิริราช

รหัสข่าว: C-211003020048(3 ต.ค. 64/04:07) หน้า: 3/4

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 183.91 Ad Value: 285,060.50 PRValue : 855,181.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15911
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: 'อัศวิน'ยันน้ำเจ้าพระยายังต่ำ ศพเรือล่มอยุธยาโผล่ท่าศิริราช

รหัสข่าว: C-211003020048(3 ต.ค. 64/04:07) หน้า: 4/4

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 183.91 Ad Value: 285,060.50 PRValue : 855,181.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9091
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 14

หัวข้อข่าว: กรมชลฯเตือน'ชัยนาท'เจ้าพระยาสูงอีก20ซม.

รหัสข่าว: C-211003008018(3 ต.ค. 64/03:28) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 35.81 Ad Value: 26,857.50 PRValue : 80,572.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

   
ฉบับประจ ำวันที่ ...3 ....เดือน..ตุลำคม.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ.. ...จ ำนวน…1 ..แผ่น
 
 

 
 

ปภ.เตือนภัย 2 ต.ค.จังหวัดไหนบ้ำงเฝ้ำระวังฝนฟ้ำคะนอง-น  ำล้นตลิ่ง 
 

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2564 เวลา 08.55 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ ข้อมูล
คาดการณ์และแจ้งเตือนภัย พ้ืนที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง รวม 12 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 
จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย 
หนองคาย และบึงกาฬ 
 

ส่วนพื นที่เฝ้ำระวังน  ำล้นตลิ่ง น  ำท่วมขัง ได้แก่ 
- ภาคเหนือ จ.สุโขทัย (อ.เมืองฯ ศรีส าโรง คีรีมาศ) พิษณุโลก (อ.วังทอง พรหมพิราม บางระก า) เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ) พิจิตร (อ.บึงนารา 
โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล สามง่าม) นครสวรรค์ (อ.ลาดยาว ท่าตะโก) และอุทัยธานี (อ.เมืองฯ ทัพทัน สว่างอารมณ์)  
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา (อ.ด่านขุนทด สูงเนิน โนนสูง เมืองฯ พิมาย ปักธงชัย โนนไทย คง พระทองค า 
จักราช สีดา ขามสะแกแสง บ้านเหลื่อม) ชัยภูมิ (อ.เมืองฯ ภูเขียว บ้านเขว้า จัตุรัส คอนสวรรค์) ขอนแก่น (อ.ภูผาม่าน ชุมแพ 
หนองเรือ แวงน้อย แวงใหญ่ โคกโพธิ์ไชย ชนทบ มัญจาคีรี โนนศิลา) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ)   
- ภาคกลาง จ.ชัยนาท (อ.มโนรมย์ วัดสิงห์ เนนิขาม หันคา สรรคบุรี สรรพยา เมืองฯ หนองมะโมง) ลพบุรี (อ.เมืองฯ ชัยบาดาล      
บ้านหมี่) สระบุรี (อ.วังม่วง แก่งคอย เสาไห้ บ้านหมอ หนองโดน วิหารแดง พระพุทธบาท เมืองฯ มวกเหล็ก เฉลิมพระ
เกียรติ ดอนพุด) สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า สองพ่ีน้อง) สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี ค่ายบางระจัน) อ่างทอง (อ.เมืองฯ 
วิเศษชัยชาญ ป่าโมก ไชโย) และพระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่  เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร) 
 

พื นที่ที่มีฝนฟ้ำคะนอง ได้แก่ 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี   
- ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
- ภาคใต้ จ.ชุมพร ตรัง และสตูล 

ปภ.ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พ้ืนที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชนเมืองอาจได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมขังระยะสั้นๆ พ้ืนที่  
ลุ่มต่ า พ้ืนที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก พ้ืนที่ริมล าน้ า อาจได้รับผลกระทบจากน้ าล้นตลิ่ง และ
น้ าท่วมในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ าไหล
ผ่านเส้นทาง 

  กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
 (./.)   www.bangkokbiznews.com  www.komchadluek.net  www.tnnthailand.com 
          www.thansettakij.com https://twitter.com/ddpmnews  www.facebook.com/DDPMNwes 
 

http://www.bangkokbiznews.com/
http://www.komchadluek.net/
http://www.tnnthailand.com/
http://www.thansettakij.com/
http://www.facebook.com/DDPMNwes


 

   
ฉบับประจ ำวันที่ ...3 ....เดือน..ตุลำคม.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ.. ...จ ำนวน…1 ..แผ่น
 
 

 
 

ปภ.ล ำปำงรำยงำนปริมำณฝนสะสม – เกิดดินสไลด์ในอ ำเภอเมืองปำน ประสำนหน่วยงำนในพื้นที่เร่ง
คลี่คลำยสถำนกำรณ์ 
  
ปภ.ล ำปำงรำยงำนวันนี้ (2 ต.ค.64) เกิดฝนฟ้ำคะนองและฝนตกหนักในหลำยอ ำเภอของจังหวัดล ำปำง 

- ปริมำณฝนสะสม 1 ชั่วโมง (เวลำ 15.00 -16.00 น.) ที่อ.แม่เมำะ 42 มม. และอ.เมืองล ำปำง 41 มม. 
- ปริมำณฝนสะสม 24 ชั่วโมง อ.เสริมงำม (ต.เสริมซ้ำย) 63.0 มม. อ.สบปรำบ (ต.สมัย) 53.0 มม. อ.แม่เมำะ (ต.แม่เมำะ) 

52.6 มม. อ.เมืองล ำปำง (ต.บ้ำนเอื้อม) 41.0 มม. อ.แจ้ห่ม (ต.ทุ่งผึ้ง) 37.5 มม. 
ท ำให้ล ำน้ ำสำขำมีระดับน้ ำสูงขึ้น เกิดดินเลื่อนไหลปิดทับเส้นทำงสำยแจ้ซ้อน - บ้ำนป่ำเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปำน เบื้องต้น
อ ำเภอและปภ.สำขำวังเหนือได้ประสำนหน่วยงำนในพ้ืนที่ปฏิบัติกำรเปิดเส้นทำงและอ ำนวยควำมสะดวกกำรจรำจรแล้ว 
 

  กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
 (./.)   https://twitter.com/ddpmnews  www.facebook.com/DDPMNews 
 

http://www.facebook.com/DDPMNews
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ปภ.สระบุรีรำยงำนเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 13 อ ำเภอ ประสำนให้กำรช่วยเหลือประชำชนแล้ว 
  

วันนี้ (2 ต.ค.64) ปภ.สระบุรีรายงานเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 13 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอมวกเหล็ก อ าเภอวังม่วง อ าเภอ  
แก่งคอย อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเมืองสระบุรี อ าเภอเสาไห้ อ าเภอหนองโดน อ าเภอบ้านหมอ อ าเภอพระพุทธบาท 
อ าเภอดอนพุด อ าเภอหนองแซง อ าเภอวิหารแดง อ าเภอหนองแค รวม 47 ต าบล ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดมสรรพก าลังลงพ้ืนที่เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว  

 

  กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
 (./.)   https://twitter.com/ddpmnews  www.facebook.com/DDPMNews 
 

http://www.facebook.com/DDPMNews
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ศูนย์ ปภ. เขต 5 นครรำชสีมำ น ำรถสูบส่งน  ำระยะไกลสูบน  ำเข้ำสระประปำ อ ำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 64 ศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถสูบส่งน้้าระยะไกลสูบน้้าเข้าสระประปา 

บ้านโคกเสี่ยว หมู่ที่ 9 ต้าบลคูขาด อ้าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางสูบส่งน้้า 4 กม. ซึ่งสระประปามีคลองเชื่อมต่อ
กว้าง 15 เมตร ยาว 1,200 เมตร ปริมาตรกกัเก็บน้้า 100,000 ลบ.ม. คาดว่าจะสูบน้้าแล้วเสร็จภายในวันที่ 3 ต.ค. 64 
 

  กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
 (./.)   https://twitter.com/ddpmnews  www.facebook.com/DDPMNews 
 

http://www.facebook.com/DDPMNews


ปีที่: 72 ฉบับที่: 23266
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ซ้าย)

คอลัมน์: HOT APPs: ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

รหัสข่าว: C-211003009101(3 ต.ค. 64/03:27) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 20.47 Ad Value: 45,034 PRValue : 135,102 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9091
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: จับสัญญาณน้ำท่วมปี 64 จะซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี 54 หรือไม่?

รหัสข่าว: C-211003008030(3 ต.ค. 64/03:21) หน้า: 1/5

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 233.32 Ad Value: 221,654 PRValue : 664,962 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9091
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: จับสัญญาณน้ำท่วมปี 64 จะซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี 54 หรือไม่?

รหัสข่าว: C-211003008030(3 ต.ค. 64/03:21) หน้า: 2/5

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 233.32 Ad Value: 221,654 PRValue : 664,962 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9091
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: จับสัญญาณน้ำท่วมปี 64 จะซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี 54 หรือไม่?

รหัสข่าว: C-211003008030(3 ต.ค. 64/03:21) หน้า: 3/5

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 233.32 Ad Value: 221,654 PRValue : 664,962 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9091
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: จับสัญญาณน้ำท่วมปี 64 จะซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี 54 หรือไม่?

รหัสข่าว: C-211003008030(3 ต.ค. 64/03:21) หน้า: 4/5

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 233.32 Ad Value: 221,654 PRValue : 664,962 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9091
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: จับสัญญาณน้ำท่วมปี 64 จะซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี 54 หรือไม่?

รหัสข่าว: C-211003008030(3 ต.ค. 64/03:21) หน้า: 5/5

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 233.32 Ad Value: 221,654 PRValue : 664,962 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26289
วันที่: จันทร์ 4 ตุลาคม 2564
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 1(ล่าง), 3

หัวข้อข่าว: สกู๊ปหน้า1: 'ยุคโควิด'ทุกข์ภัยน้ำ 'ฟื้นฟู..อุทกภัย' มีไวรัส'จะเร็ว?+ดี?'

รหัสข่าว: C-211004035128(3 ต.ค. 64/06:12) หน้า: 1/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 64.25 Ad Value: 134,925 PRValue : 404,775 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26289
วันที่: จันทร์ 4 ตุลาคม 2564
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 1(ล่าง), 3

หัวข้อข่าว: สกู๊ปหน้า1: 'ยุคโควิด'ทุกข์ภัยน้ำ 'ฟื้นฟู..อุทกภัย' มีไวรัส'จะเร็ว?+ดี?'

รหัสข่าว: C-211004035128(3 ต.ค. 64/06:12) หน้า: 2/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 64.25 Ad Value: 134,925 PRValue : 404,775 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26288
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

หน้า: 1(ล่าง), 6

หัวข้อข่าว: ถอดบทเรียนน้ำท่วมปี 54 รู้ทางน้ำผ่านแอพอย่าเชื่อเฟคนิวส์

รหัสข่าว: C-211003004018(3 ต.ค. 64/03:18) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 85.55 Ad Value: 179,655 PRValue : 538,965 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26288
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

หน้า: 1(ล่าง), 6

หัวข้อข่าว: ถอดบทเรียนน้ำท่วมปี 54 รู้ทางน้ำผ่านแอพอย่าเชื่อเฟคนิวส์

รหัสข่าว: C-211003004018(3 ต.ค. 64/03:18) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 85.55 Ad Value: 179,655 PRValue : 538,965 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11267
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ทะลุคน ทะลวงข่าว: 3 แถวหน้ารับมืออุทกภัย กรมอุตุ-ชลประทาน-ปภ. เฝ้าเตือน-ดูแล...

รหัสข่าว: C-211003012000(3 ต.ค. 64/02:36) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 107.46 Ad Value: 166,563 PRValue : 499,689 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11267
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ทะลุคน ทะลวงข่าว: 3 แถวหน้ารับมืออุทกภัย กรมอุตุ-ชลประทาน-ปภ. เฝ้าเตือน-ดูแล...

รหัสข่าว: C-211003012000(3 ต.ค. 64/02:36) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 107.46 Ad Value: 166,563 PRValue : 499,689 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26288
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: เดลตาครองโลก 1นาทีสังเวย5ศพ

รหัสข่าว: C-211003004056(3 ต.ค. 64/04:34) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 93.44 Ad Value: 196,224 PRValue : 588,672 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26288
วันที่: อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: เดลตาครองโลก 1นาทีสังเวย5ศพ

รหัสข่าว: C-211003004056(3 ต.ค. 64/04:34) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 93.44 Ad Value: 196,224 PRValue : 588,672 คลิป: สี่สี(x3)
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พยำกรณ์อำกำศประจ ำวัน 
  

ประจ ำวันที่ 3 ตุลำคม 2564 

ลักษณะอำกำศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย 
และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ท าให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง       
ในภาคกลาง และภาคตะวันออก 
 

 

  กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
 (./.)   www.tmd.go.th 
 


