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      สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย  
การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 อุทกภัย 

         หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ www.naewna.com  www.thaipost.net www.thansettakij.com เสนอข่าว 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
อิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับหย่อมความกด
อากาศต่ำบริเวณชายฝั่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน (12 มกราคม 2564 เวลา 
06.00 น.) มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา 
นราธิวาส และปัตตานี รวม 32 อำเภอ 193 ตำบล 1,034 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 66,326 ครัวเรือน              
จุดอพยพ 8 จุด ผู้อพยพ 510 คน ผู้เสียชีวิต 3 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย แยกเป็น พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำไหลหลาก 4 จังหวัด รวม 14 อำเภอ 60 ตำบล 213 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 36,779 ครัวเรือน 
ดังนี้ นราธิวาส น้ำไหลหลากในพื้นที่ 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุไหงโก-ลก รวม 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 3,208 ครัวเรือน ยะลา น้ำไหลหลากในพ้ืนที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอรามัน อำเภอเบตง และ
อำเภอบันนังสตา รวม 12 ตำบล 26 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,229 ครัวเรือน สงขลา น้ำไหลหลากในพ้ืนที่ 
1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสะบ้าย้อย รวม 1 ตำบล  1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5 ครัวเรือน ปัตตานี น้ำไหลหลาก
ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอแม่ลาน อำเภอสายบุรี อำเภอหนองจิก อำเภอกะพ้อ อำเภอยะรัง 
อำเภอไม้แก่น และอำเภอทุ่งยางแดง รวม 43 ตำบล 167 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 18,337 หมู่บ้าน ภาพรวม
สถานการณ์อุทกภัยทั้ง 4 จังหวัด ระดับน้ำลดลง สำหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ 2 จังหวัด ได้แก่ ยะลา และ
นราธิวาส ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยระดมเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าพ้ืนที่ เพ่ือเร่ง
ระบายน้ำ และให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี ่ยงภัย                 
ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ และประเมินความเสียหาย              
เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป  

 
ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

อุทกภัย 
    หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว จังหวัดปัตตานี ระดับน้ำท่วมถนนใยเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเริ่มลดลง 

เนื่องจากมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลายจุด เพ่ือเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปัตตานี ขณะนี้รถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้แล้ว
ในบางเส้นทาง แต่ในบางพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองปัตตานียังคงมีน้ำท่วมขัง อาทิ ต.จะบังติกอ และ ต.รูสะมิแล ระดับ    
น้ำท่วมยังคงสูงกว่า ๑ เมตร เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำที่ทะลักมาจากแม่น้ำปัตตานี ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ตลอด ๓ วันที่ผ่านมา ส่วนถนนกว่า ๒๐ สายยังคงถูกน้ำท่วม บางสายยังไม่สามารถสัญจรได้ 

 

หนังสือพิมพ ์... 

http://www.thansettakij.com/
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  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว  
   - จังหวัดปัตตานี ยังคงประสบภัยน้ำท่วม ๘ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอแม่ลาน อำเภอสายบุรี อำเภอ

หนองจิก อำเภอกะพ้อ อำเภอไม้แก่น อำเภอยะรัง และอำเภอทุ่งยางแดง ประชาชนได้รับผลกระทบ ๑๘,๓๓๗ ครัวเรือน 
๗๒,๓๘๓ คน มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย ขณะที่โรงเรียนหลายแห่งต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนจนกว่าสถานการณ์            
จะเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะนี้น้ำยังท่วมสูงในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำปัตตานี ระดับน้ำสูงมิดหัว จังหวัดปัตตานีได้ออกประกาศ
เตือนประชาชนให้งดการเล่นน้ำบริเวณเข่ือนปัตตานี เนื่องจากน้ำมีความเชี่ยวกรากและอันตราย 

   - จังหวัดยะลา มีพ้ืนทีป่ระสบอทุกภัย ๘ อำเภอ ๕๖ ตำบล ๓๑๔ หมู่บ้าน ๒๑ ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
๑๗,๕๖๕ ครัวเรือน ๖๘,๕๗๒ คน อพยพ ๗๔ ครัวเรือน ๑๙๕ คน ผู้เสียชีวิต ๒ ราย บ้านเรือนได้รับความเสียหาย              
๒๐ หลัง ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ๕ อำเภอ ๔๖ ตำบล ๒๙๙ หมู่บ้า ๑๔ ชุมชน ยังคงมีน้ำท่วมสูง ๓ อำเภอ 
๑๐ ตำบล ๑๕ หมู่บ้าน ๗ ชุมชน 

   - นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด
ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยมอบหมายให้พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงกลาโหม และอาสาสมัคร ลงพื้นที่
ดูแลผู ้ประสบอุทกภัย มอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อน เร่งขนย้ายและอพยพยประชาชน รวมถึงระบายน้ำ             
ออกจากพ้ืนที่ รวมถึงซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว โดยในจุดที่น้ำลดลงแล้วให้เร่งเข้าสำรวจ
ฟ้ืนฟูเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 
อากาศหนาว 
   หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว จังหวัดนครพนม สภาพอากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่องในช่วง ๒ สัปดาห์             

ที่ผ่านมา อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด ๘ - ๑๐ องศาเซลเซียส ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดนติดกับแม่น้ำโขง ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน ไม่มีเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดได้นำผ้าห่มและเสื้อกันหนาวแจกจ่ายแก่
ประชาชนกว่า ๑,๐๐๐ ชุด 
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019  

 หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว  
       - นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 รายงานสถานการณ์ระบาดในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๒๘๗ ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ ๒๗๘ ราย 
แบ่งเป็น ตรวจพบในระบบเฝ้าระวังและบริการ ๑๕๓ ราย และผู้ติดเชื้ อจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ๑๒๕ ราย                   
กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค ๙ ราย จำนวนผู้ป่วยสะสม ๑๐,๘๓๔ ราย แบ่งเป็น การติดเชื้อ
ในประเทศ ๘,๖๕๙ ราย จากการคัดกรองเชิงรุก ๒,๙๖๔ ราย รักษาหายแล้ว ๖,๗๓๒ ราย มีผู้ป่วยอาการหนัก ๒๘ ราย 
รักษาตัวอยู่ ๔,๐๓๕ ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ ๖๗ ราย  

   - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความในเพจประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan – o - Cha 
ถึงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ระลอกใหม่ ว่า การระบาดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ตัวเลขผู้ติดเชื้อ ๒๐๐ - ๓๐๐ คนต่อวัน แตเ่พ่ิมค่อนข้างคงที่ ไม่ได้สูงขึ้นต่อเนื่องทุกวันอย่างที่วิตกตอนแรก และผู้ติดเชื้อ
ระลอกใหม่นี้ใช้เวลารักษาหายเร็วขึ้นมาก โดยรอบ ๔ วันที่ผ่านมาตั้นแต่วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันนี้ รักษาหาย
รวมกันมากกว่า ๒,๐๐๐ คน อย่างไรก็ตาม การระบาดรอบใหม่นี้ เรามีความพร้อมมากกว่าปีที่แล้ว ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์
ป้องกัน โรงพยาบาล บุคลากร องค์ความรู้ป้องกันโรค ที่สำคัญคือประชาชนให้ความร่วมมือกำจัดการระบาด แต่การที่ยังมี

ผู้ติดเชื้อ … 
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ผู้ติดเชื้อหลักร้อยต่อวัน การตรวจหาเชื้อเชิงรุกยังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากหรือจำนวนน้อยบ้างในแต่ละวัน แสดงว่า แม้เรา
จะคุมได้ในเบื้องต้นแต่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะ ถึงจะทำให้ลดจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศได้ และมั่นใจว่าเราจะสามารถ           
ทำได้แน่นอน สำหรับความคืบหน้าการจัดหาวัคซีน ได้สั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่งรัดการขึ้นทะเบียน
วัคซีนโควิด – 19 ให้เร็ว หากวัคซีนมาถึงสามารถฉีดให้ประชาชนได้ทันที โดยเฉพาะวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกา           
ที่ประเทศไทยได้รับสิทธิให้เป็นผู้ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงสาธารณสุขได้ทำแผนฉีดวัคซีนไว้เรียบร้อยแล้ว 
ตามหลักสากลคือ เรียงลำดับความเสี่ยงกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงวัน ผู้มีโรคประจำตัว คนในพ้ืนที่ระบาดสูง ซึ่งได้
เตรียมความพร้อมไว้แล้ว 
 

พยากรณ์อากาศ 
www.posttoday.com เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น

จากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มอ่อนกำลังลง แต่ยังทำให้มีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง ส่วนยอดดอย
และยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุภาพจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น สำหรับ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง
อย่างต่อเนื่อง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง ๒ - ๔ เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก ระวังอันตราย
จากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง 
 

 



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8828
วันที่: พุธ 13 มกราคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: อย่าชะล่าใจ4จ.ภาคใต้

รหัสข่าว: C-210113008077(13 ม.ค. 64/03:51) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 52.38 Ad Value: 49,761 PRValue : 149,283 คลิป: สี่สี(x3)



            

ฉบับประจ ำวันที.่..13... เดือน....มกรำคม พ.ศ. 2564.... กรอบ (../.)เช้ำ  (...)บ่ำย  หน้ำ.........จ ำนวน ..1.. แผ่น 
 

 

ปภ.รายงานอุทกภัยภาคใต้ 4 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง 
  12 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)รายงานฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำ
ไหลหลากน้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรงในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี รวม 32 อำเภอ 193 ตำบล 1,034 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 66,326 ครัวเรือน จุดอพยพ 8 จุด ผู้อพยพ 510 คน ผู้เสียชีวิต 3 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมและสำรวจควา มเสียหายครอบคลุมทุกด้าน
เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำให้
บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน 
(12 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.) มีพื้นท่ีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา นราธิวาส 
และปัตตานี รวม 32 อำเภอ 193 ตำบล 1,034 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 66,326 ครัวเรือน จุดอพยพ 8 จุด ผู้อพยพ 510 คน (นราธิวาส 1 จุด 
ยะลา 6 จุด สงขลา 1 จุด) ผู้เสียชีวิต 3 ราย (ยะลา 2 ราย สงขลา 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 2 ราย (สงขลา) แยกเป็น พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและ
น้ำไหลหลาก 4 จังหวัด รวม 14 อำเภอ 60 ตำบล 213 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 36,779 ครัวเรือน ดังนี ้
  นราธิวาส น้ำไหลหลากในพ้ืนท่ี 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุไหงโก-ลก รวม 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,208 ครัวเรือน 
  ยะลา น้ำไหลหลากในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอรามัน อำเภอเบตง และอำเภอบันนังสตา รวม 12 ตำบล 26 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,229 ครัวเรือน 
  สงขลา น้ำไหลหลากในพ้ืนท่ี 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสะบ้าย้อย รวม 1 ตำบล  1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5 ครัวเรือน 
  ปัตตานี น้ำไหลหลากในพ้ืนท่ี 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอแม่ลาน อำเภอสายบุรี อำเภอหนองจิก อำเภอกะพ้อ อำเภอยะรัง อำเภอ
ไม้แก่น และอำเภอทุ่งยางแดง รวม 43 ตำบล 167 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 18,337 หมู่บ้าน ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยทั้ง 4 จังหวัด ระดับน้ำ
ลดลง 
  สำหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ 2 จังหวัด ได้แก่ ยะลา และนราธิวาส ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลาย
แล้ว ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยระดมเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้า
พื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำ และให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด  
  นอกจากน้ี ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นท่ี และประเมินความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์“ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM
รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วน 

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ ์  ฝ่ำยประชำสัมพันธ ์
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23003
วันที่: พุธ 13 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 12

หัวข้อข่าว: หนาวทั่วไทย ฝูงลิงลพบุรี กอดกันกลม

รหัสข่าว: C-210113009049(13 ม.ค. 64/03:33) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 60.68 Ad Value: 133,496 PRValue : 400,488 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23003
วันที่: พุธ 13 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 12

หัวข้อข่าว: หนาวทั่วไทย ฝูงลิงลพบุรี กอดกันกลม

รหัสข่าว: C-210113009049(13 ม.ค. 64/03:33) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 60.68 Ad Value: 133,496 PRValue : 400,488 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14504
วันที่: พุธ 13 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: เร่งขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดนายกฯจี้อย.ย้ำคนไทยทุกคนต้องได้ฉีด

รหัสข่าว: C-210113005027(13 ม.ค. 64/06:04) หน้า: 1/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 208.83 Ad Value: 187,947 PRValue : 563,841 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14504
วันที่: พุธ 13 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: เร่งขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดนายกฯจี้อย.ย้ำคนไทยทุกคนต้องได้ฉีด

รหัสข่าว: C-210113005027(13 ม.ค. 64/06:04) หน้า: 2/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 208.83 Ad Value: 187,947 PRValue : 563,841 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14504
วันที่: พุธ 13 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: เร่งขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดนายกฯจี้อย.ย้ำคนไทยทุกคนต้องได้ฉีด

รหัสข่าว: C-210113005027(13 ม.ค. 64/06:04) หน้า: 3/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 208.83 Ad Value: 187,947 PRValue : 563,841 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14504
วันที่: พุธ 13 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: เร่งขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดนายกฯจี้อย.ย้ำคนไทยทุกคนต้องได้ฉีด

รหัสข่าว: C-210113005027(13 ม.ค. 64/06:04) หน้า: 4/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 208.83 Ad Value: 187,947 PRValue : 563,841 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 13 มกราคม 2564 เวลา 06:17
หัวข้อข่าว: ไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น ลมแรง "อีสาน"อุณหภูมิต่ำสุด7-12องศา

รหัสข่าว: I-I210113000577 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/642569
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 13 มกราคม 2564 เวลา 06:17
หัวข้อข่าว: ไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น ลมแรง "อีสาน"อุณหภูมิต่ำสุด7-12องศา

รหัสข่าว: I-I210113000577 หน้า: 2/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/642569
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 13 มกราคม 2564 เวลา 06:17
หัวข้อข่าว: ไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น ลมแรง "อีสาน"อุณหภูมิต่ำสุด7-12องศา

รหัสข่าว: I-I210113000577 หน้า: 3/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/642569
https://www.posttoday.com

