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ปภ.รายงานเกิดสถานการณอ์ุทกภัยรวม 24 จังหวัด ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ - ประสานพืน้ที่เร่งสำรวจความเสียหาย 

12 ก.ย.64 เวลา 10.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 7 - 12 ก.ย. 64 เกิด
อุทกภัยใน 24 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำพูน ลำปาง ตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก 
ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง จันทบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ ระนอง กระบี่ และ
ตรัง รวม 71 อำเภอ 147 ตำบล 493 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,556  ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต  
สูญหาย 1 ราย  สถานการณ์ปัจจุบันหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลง แต่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศ
ต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุม ทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทำให้
บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น 
ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 64 - ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิด น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์  ในพื้นที่ 24  จังหวัด ได้แก่ 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำพูน ลำปาง ตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา 
สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง จันทบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ ระนอง กระบี่ และตรัง รวม 71 อำเภอ 147 
ตำบล 493 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,556  ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต น้ำพัดพาสูญหาย 1 ราย   

 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
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ภาคเหนือ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่รวม 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำพูน ลำปาง ตาก เพชรบูรณ์

กำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก รวม 29 อำเภอ 70 ตำบล 224 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 4 ,922
ครัวเรือน น้ำพัดพาสูญหาย 1 ราย   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่รวม 3 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ เลย และนครราชสีมา รวม 11 อำเภอ 14 
ตำบล 22 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 116 ครัวเรือน 

ภาคตะวันออก เกิดน้ำท่วมในพื้นที่รวม 6 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และจันทบุรี รวม
20 อำเภอ 34 ตำบล 63 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 387 ครัวเรือน 

ภาคกลาง เกิดน้ำท่วมในพื้นที่รวม 2 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี และสมุทรปราการ รวม 5 อำเภอ 23 ตำบล 170 
หมู่บ้าน  

ภาคใต้ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่รวม 3 จังหวัด ได้แก่ ระนอง กระบี่ และตรัง รวม  6 อำเภอ 6 ตำบล 14 หมู่บ้าน 
บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 72 ครัวเรือน 

ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลง แต่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดย
สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ สำหรับประชาชนสามารถแจ้ง
เหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 
ตลอด 24 ชั่วโมง///// 
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กอปภ.ก. แจ้งเตือนพื้นทีลุ่่มน้ำเจา้พระยาภาคกลาง 10 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เฝา้ระวังสถานการณ์น้ำ

เอ่อล้นตลิ่ง จากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึน้ 
12 ก.ย. 2564 เวลา 16.00 น. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนพื้นที่ลุ่ม

น้ำเจ้าพระยาภาคกลาง 10 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี  ลพบุรี ปทุมธานี 
นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง จากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
ต่อเนื่องในช่วงวันที่ 13-16 ก.ย. 2564 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด และแจ้ง
เตือนประชาชนเตรียมพร้อมสถานการณ์นำ้ล้นตลิ่ง  

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อำนวยการกลาง กล่าวว่า กอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ร่วมกับกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและพิจารณา
ปัจจัยเสี่ยง จากสภาพน้ำท่าและปริมาณฝนสะสม ซึ่งกรมชลประทานได้มีประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ฉบับ
ที่ 2 ลงวันที่ 11 กันยายน 2564 แจ้งว่า จากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ ส่งผลให้ระดับน้ำและ
ปริมาณนำ้ในแม่น้ำปิง แม่นำ้น่าน และแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึน้ คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานีวัดนำ้ C.2 จังหวัด 
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นครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 1,300-1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงต้องเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา
ประมาณ 800-1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงวันที่ 13-16 
กันยายน 2564  กอปภ.ก.โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสานแจ้งไปยัง 10 จังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง รวมถึงผลกระทบริมแม่น้ำ ได้แก่ พื้นที่เฝ้าระวังเขื่อนเจ้าพระยา
ระบายน้ำ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา (อ.บางบาล และเสนา) อ่างทอง (อ.ป่าโมก เมืองอ่างทอง และไชโย) พื้นที่เฝ้าระวัง
ผลกระทบบริเวณนอกคันกั้นน้ำ หรือประกอบกิจการในแม่น้ำ ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้เตรียมพร้อมป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจาก
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2564  โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา
อย่างใกล้ชิด และแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำ หรือประกอบกิจการในแม่น้ำได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่าต่อเนื่อง พร้อมแจ้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนรวดเร็วและทั่วถึง 
โดยใช้อุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่ ทั้งหอเตือนภัย หอกระจายข่าว  เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม ส่วนพื้นที่
กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ ำ
เจ้าพระยา เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหารริมนา แพเรือโดยสารสาธารณะ เป็นต้น และประชาชนที่อาศัย
อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด 
 

สำหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยั ขอให้ติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการ
อย่างใกล้ชิด หากมีประกาศหรือคำเตือนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพ่ิมเพื่อน Line ID @1784DDPM 
และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
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ความคืบหนา้สถานการณ์นำ้ท่วมในจังหวดัปราจีนบุร ี
ปภ.ปราจีนบุรี รายงานตามที่เกิดอุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งจากแม่น้ำปราจีนบุรี เข้าท่วมในเขตพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี ทำให้
ประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน 217  ครัวเรือน และมวลน้ำได้เอ่อล้นตลิ่งแควหนุมาน บริเวณจุด
บรรจบกันของแควหนุมานและแควพระปรงมารวมกันเป็นแม่น้ำปราจีนบุรี เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนตลาดเก่า  เทศบาลตำบล
กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จงัหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 64 เป็นต้นมา เมื่อเวลา 06.00  น.ประสานข้อมูลกบัโครงการ
ชลประทานปราจีนบุรี และสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี พบว่า ระดับน้ำจุดวัดชุมชนตลาดเก่า วัดได้ 9.54 เมตร ซึ่ง
ระดับน้ำวิกฤติอยู่ที่  8.79 เมตร (ท้ายชุมชนตลาดเก่า) ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนตลาดเก่า  เทศบาลตำบลกบินทร์ 
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี น้ำท่วมถนนสูง 89 ซม. จุดต่ำสุดท่วมสูง 100 ซม ระยะทางประมาณ 400 เมตร ปัจจุบัน
ระดับน้ำเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ชั่วโมงละประมาณ 1 ซม. 
     ทั้งนี้ ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่รวม 2 อำเภอ 8 ตำบล 32 หมู่บ้าน 5 ชุมชน 
บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 862  ครัวเรือน แยกเป็น 
- อำเภอกบินทร์บุรี ได้แก่ เทศบาลตำบลกบินทร์ ตำบลวังดาล และตำบลนาแขม รวม 3 ตำบล 12 หมู่บ้าน 5 ชุมชน 
บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 456  ครัวเรือน 
 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
www.facebook.com/DDPMNews  https://twitter.com/DDPMNews 
 



 
 
- อำเภอศรีมหาโพธิ ได้แก่ ตำบลศรีมหาโพธิ ตำบลบางกุ้ง ตำบลสัมพันธ์  ตำบลบ้านทาม  และตำบลท่าตูม รวม  5 ตำบล 20 
หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 406  ครัวเรอืน  
โดยศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรีได้สนับสนุนเรือท้องแบน 2 ลำ เรือพาย 50 ลำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนนุเรือ 204 
ลำ มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนเรอืท้องแบน 3 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี จังหวัดปราจีนบุรี มอบยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 130 ชุด และพลร.2รอ. มทบ.12 สนับสนุนกำลังพล
ช่วยเหลือประชาชน 
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ปภ.รายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเพชรบรูณ์  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จาก
เหตุน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เมื่อช่วงวันที่ 9-10 ก.ย.64 มีพืน้ที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอ รวม 10 ตำบล 2 เทศบาล 51 
หมู่บ้าน 9 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,406 หลังคาเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ได้แก ่ 
อำเภอหล่มเก่า เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 3 ตำบล (ตาดกลอย หล่มเก่า นาแซง) รวม 8 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 406 หลัง อำเภอหล่มสัก น้ำท่วมในพื้นที่ 7 ตำบล 2 เทศบาล (สักหลง ท่าอิบุญ ห้วยไร่ หนองไขว่ เทศบาลตำบล
ตาลเด่ียว ฝานนาแซง วัดป่า เทศบาลเมืองหล่มสัก และหนองสว่าง) รวม 43 หมู่บ้าน 9 ชุมชน บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 2,000 หลัง  

โดยปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก ระดับน้ำในแม่น้ำป่า
สักยังสูงกว่าตลิ่ง 75 ซม.(ระดับตลิ่ง 8.30 เมตร) โดยมีแนวโน้มลดลง คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน 
ทั้งนี้ ยังคงต้องเฝ้าติดตามภาวะในตกหนักตากอิทธิพลพายุโกนเซิน  

ในด้านการให้ความช่วยเหลือ จังหวัด อำเภอ หน่วยทหาร มูลนิธิอาสาสมัครสมาคมตา่งๆ ทั้งในพื้นที่/นอกพื้นที่ และ
ประชาชนจติอาสา ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ และได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเลี้ยงและมอบ
น้ำด่ืมให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ สำหรับพื้นทีอ่ำเภอหล่มเก่าซึ่งสถานการณค์ลี่คลายแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่สำรวจประเมิน
ความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป 
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เมื่อเวลา 09.00 น.ปภ.พิษณุโลก ร่วมกับศนูย์ปภ.เขต 9 พิษณุโลก ลงพืน้ที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำที่หลากมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลลงสู่ลำคลองวังโพรง ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชนตำบลไทรย้อย บ้านป่าคาย หมู่ที่ 7  บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 8 และบ้านวังน้ำบ่อ หมู่ที่ 13 บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ผลกระทบประมาณ 20 หลังคาเรือน พร้อมกันนี้ได้นำรถผลิตน้ำดื่มไปไว้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ผู้ประสบภัย 
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ปีที่: 31 ฉบับที่: 11247
วันที่: จันทร์ 13 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตือนภัย37จว.โกนเซินถล่ม!

รหัสข่าว: C-210913037094(12 ก.ย. 64/04:43) หน้า: 1/4

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 161.02 Ad Value: 249,581 PRValue : 748,743 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11247
วันที่: จันทร์ 13 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตือนภัย37จว.โกนเซินถล่ม!

รหัสข่าว: C-210913037094(12 ก.ย. 64/04:43) หน้า: 2/4

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 161.02 Ad Value: 249,581 PRValue : 748,743 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11247
วันที่: จันทร์ 13 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตือนภัย37จว.โกนเซินถล่ม!

รหัสข่าว: C-210913037094(12 ก.ย. 64/04:43) หน้า: 3/4

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 161.02 Ad Value: 249,581 PRValue : 748,743 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11247
วันที่: จันทร์ 13 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตือนภัย37จว.โกนเซินถล่ม!

รหัสข่าว: C-210913037094(12 ก.ย. 64/04:43) หน้า: 4/4

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 161.02 Ad Value: 249,581 PRValue : 748,743 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14747
วันที่: จันทร์ 13 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ขวา)

หัวข้อข่าว: 'ศักดิ์สยาม'สั่งการเฝ้าระวังตลอด24ชม.รับมือพายุโซนร้อน'โกนเซิน'12-14ก.ย.นี้

รหัสข่าว: C-210913005052(13 ก.ย. 64/06:13) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 23.23 Ad Value: 20,907 PRValue : 62,721 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15892
วันที่: อังคาร 14 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3

หัวข้อข่าว: ฝนถล่ม 'ท่วมพิจิตร' 5 อำเภอจม สุโขทัยเตรียมพร้อมรับน้ำเหนือ

รหัสข่าว: C-210914038082(13 ก.ย. 64/07:46) หน้า: 1/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 109.99 Ad Value: 120,989 PRValue : 362,967 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15892
วันที่: อังคาร 14 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3

หัวข้อข่าว: ฝนถล่ม 'ท่วมพิจิตร' 5 อำเภอจม สุโขทัยเตรียมพร้อมรับน้ำเหนือ

รหัสข่าว: C-210914038082(13 ก.ย. 64/07:46) หน้า: 2/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 109.99 Ad Value: 120,989 PRValue : 362,967 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9071
วันที่: จันทร์ 13 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: นายกฯกำชับแก้ท่วม 17จว.ลุ้นรับโกนเซิน!

รหัสข่าว: C-210913008025(13 ก.ย. 64/03:11) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 89.52 Ad Value: 67,140 PRValue : 201,420 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9071
วันที่: จันทร์ 13 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: นายกฯกำชับแก้ท่วม 17จว.ลุ้นรับโกนเซิน!

รหัสข่าว: C-210913008025(13 ก.ย. 64/03:11) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 89.52 Ad Value: 67,140 PRValue : 201,420 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11944
วันที่: จันทร์ 13 กันยายน 2564
Section: First Section/บทนำ-บทวิเคราะห์

หน้า: 1(กลาง), 2

หัวข้อข่าว: เปิดประเทศเฟสใหม่'ต.ค.' '4จังหวัด'ฉีดวัคซีนไม่ถึง20%

รหัสข่าว: C-210913011014(13 ก.ย. 64/04:02) หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 82 Ad Value: 131,200 PRValue : 393,600 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11944
วันที่: จันทร์ 13 กันยายน 2564
Section: First Section/บทนำ-บทวิเคราะห์

หน้า: 1(กลาง), 2

หัวข้อข่าว: เปิดประเทศเฟสใหม่'ต.ค.' '4จังหวัด'ฉีดวัคซีนไม่ถึง20%

รหัสข่าว: C-210913011014(13 ก.ย. 64/04:02) หน้า: 2/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 82 Ad Value: 131,200 PRValue : 393,600 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15891
วันที่: จันทร์ 13 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 6

หัวข้อข่าว: 1ตุลาโควิดลด-ปลดล็อกเพิ่ม หมออุดมแย้มสูตร

รหัสข่าว: C-210913020025(13 ก.ย. 64/05:14) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 182.88 Ad Value: 283,464 PRValue : 850,392 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15891
วันที่: จันทร์ 13 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 6

หัวข้อข่าว: 1ตุลาโควิดลด-ปลดล็อกเพิ่ม หมออุดมแย้มสูตร

รหัสข่าว: C-210913020025(13 ก.ย. 64/05:14) หน้า: 2/4

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

Col.Inch: 182.88 Ad Value: 283,464 PRValue : 850,392 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15891
วันที่: จันทร์ 13 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 6

หัวข้อข่าว: 1ตุลาโควิดลด-ปลดล็อกเพิ่ม หมออุดมแย้มสูตร

รหัสข่าว: C-210913020025(13 ก.ย. 64/05:14) หน้า: 3/4

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

Col.Inch: 182.88 Ad Value: 283,464 PRValue : 850,392 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15891
วันที่: จันทร์ 13 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 6

หัวข้อข่าว: 1ตุลาโควิดลด-ปลดล็อกเพิ่ม หมออุดมแย้มสูตร

รหัสข่าว: C-210913020025(13 ก.ย. 64/05:14) หน้า: 4/4

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

Col.Inch: 182.88 Ad Value: 283,464 PRValue : 850,392 คลิป: สี่สี(x3)
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