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กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(...)มติชนสุดสัปดำห์ (...)สยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์ (...)เนชั่นสุดสัปดำห์ ปีที่..... ฉบับที่....
(.....)ไทยรัฐ
(...)เดลินิวส์
(...)มติชน (...)ข่ำวสด
(...)โพสต์ทูเดย์
(./.) www.chiangmainews.co.th

ฉบั บ ประจ ำวั น ที่ ...1....เดื อ น..สิ ง หำคม.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้ ำ (...)บ่ ำ ย หน้ ำ .....จ ำนวน…1..แผ่ น


ปภ.รำยงำนในรอบ 24 ชม.ที่ผ่ำนมำ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำกสถำนกำรณ์ภัยใน 2 จังหวัด น่ำน ระนอง
กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอานวยการป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
รายงานในรอบ 24 ชั่ ว โมงที่ ผ่ านมาเกิ ด อุ ท กภั ย 2 จั งหวัด ได้ แก่ น่ าน และระนอง รวม 2 อ าเภอ 1 ตาบล 1 เทศบาล
2 หมู่บ้ าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 80 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 25 ไร่ แยกเป็น น่าน เกิดอุทกภัยในพื้นที่
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12 ตาบลภูคา อาเภอปัว ระนอง เกิดอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมือง พื้นที่เกิดดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทาง
ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตาบลบางนอน อาเภอเมืองระนอง ปัจจุบันสามารถเปิดใช้เส้นทางสัญจรได้แล้ ว ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ได้ป ระสานจั งหวัด องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้ การช่วยเหลื อผู้ ประสบภั ย
โดยสารวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดาเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ประชาชนสามารถแจ้งเหตุ
และขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/บทความ
วันที่: อาทิตย์ 1 สิงหาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14704
หน้า: 2(ซ้าย)
Col.Inch: 79.88 Ad Value: 71,892
PRValue (x3): 215,676
คลิป: ขาว-ดำ
คอลัมน์: จิระพงค์ เต็มเปี่ยม: เปิด 6 แผนป้องกันภัยแล้ง EEC พร้อมเดินหน้ากระตุ้นศก.ประเทศ

รหัสข่าว: C-210801005040(1 ส.ค. 64/06:28)

หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/บทความ
วันที่: อาทิตย์ 1 สิงหาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14704
หน้า: 2(ซ้าย)
Col.Inch: 79.88 Ad Value: 71,892
PRValue (x3): 215,676
คลิป: ขาว-ดำ
คอลัมน์: จิระพงค์ เต็มเปี่ยม: เปิด 6 แผนป้องกันภัยแล้ง EEC พร้อมเดินหน้ากระตุ้นศก.ประเทศ

รหัสข่าว: C-210801005040(1 ส.ค. 64/06:28)

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 1 สิงหาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26225
หน้า: 1(ซ้าย), 2, 8
Col.Inch: 233.90 Ad Value: 491,190
PRValue (x3): 1,473,570
หัวข้อข่าว: งามหน้าเด้งผู้การโยงบ่อนพนัน เล่นเย้ยพรก.ฉุกเฉิน

รหัสข่าว: C-210801004066(1 ส.ค. 64/03:40)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/4

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 1 สิงหาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26225
หน้า: 1(ซ้าย), 2, 8
Col.Inch: 233.90 Ad Value: 491,190
PRValue (x3): 1,473,570
หัวข้อข่าว: งามหน้าเด้งผู้การโยงบ่อนพนัน เล่นเย้ยพรก.ฉุกเฉิน

รหัสข่าว: C-210801004066(1 ส.ค. 64/03:40)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/4

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 1 สิงหาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26225
หน้า: 1(ซ้าย), 2, 8
Col.Inch: 233.90 Ad Value: 491,190
PRValue (x3): 1,473,570
หัวข้อข่าว: งามหน้าเด้งผู้การโยงบ่อนพนัน เล่นเย้ยพรก.ฉุกเฉิน

รหัสข่าว: C-210801004066(1 ส.ค. 64/03:40)

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/4

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 1 สิงหาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26225
หน้า: 1(ซ้าย), 2, 8
Col.Inch: 233.90 Ad Value: 491,190
PRValue (x3): 1,473,570
หัวข้อข่าว: งามหน้าเด้งผู้การโยงบ่อนพนัน เล่นเย้ยพรก.ฉุกเฉิน

รหัสข่าว: C-210801004066(1 ส.ค. 64/03:40)

คลิป: สี่สี

หน้า: 4/4
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กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
(...)มติชนสุดสัปดำห์ (...)สยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์ (...)เนชั่นสุดสัปดำห์ ปีที่..... ฉบับที่....
(.....)ไทยรัฐ
(...)เดลินิวส์
(...)มติชน (...)ข่ำวสด
(...)โพสต์ทูเดย์
(./.) www.tmd.go.th

ฉบั บ ประจ ำวั น ที่ ...1....เดื อ น..สิ ง หำคม.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้ ำ (...)บ่ ำ ย หน้ ำ .....จ ำนวน…1..แผ่ น


พยำกรณ์อำกำศประจำวัน
ประจำวันที่ 1 สิงหำคม 2564
ลักษณะอำกำศทั่วไป

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย
และอ่าวไทยยังคงมีกาลังค่อนข้างแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่าปกคลุมบริเวณประเทศ
เวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทาให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก
มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม
ซึ่งอาจท าให้ เกิดน้ าท่ ว มฉั บพลั น และน้ าป่ าไหลหลากได้ ส าหรับ คลื่ นลมบริเวณทะเลอั นดามั น
ตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีกาลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
มากกว่า 3 เมตร ส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มี
ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย

