
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ⚫ อุทกภัย 
        - https://today.line.me www.matichon.co.th www.bangkokbiznews.com เสนอข่าว กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำ
บริเวณชายฝั่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน 
น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน (๑๓ มกราคม ๒๕๖๔) มีพื้นที่
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ในพื้นที่ ๔ จังหวัด รวม ๓๒ อำเภอ ๑๙๓ ตำบล 
๑,๐๔๗ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๖๘,๓๑๕ ครัวเรือน จุดอพยพ ๓ จุด ผู้อพยพ ๓๖๑ คน ผู้เสียชีวิต ๔ ราย 
ผู้บาดเจ็บ ๓ ราย ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก ๓ จังหวัด รวม ๗ อำเภอ 
๓๘ ตำบล ๑๒๘ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๑๘,๒๐๗ ครัวเรือน ดังนี้ นราธิวาส น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอ  
สุไหงโก-ลก รวม ๔ ตำบล ๑๙ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๓,๒๐๘ ครัวเรือน ยะลา น้ำท่วมขังในพ้ืนที่ ๒ อำเภอ 
ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา และอำเภอเบตง รวม ๖ ตำบล ๗ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๑,๕๖๒ ครัวเรือน 
ปัตตานี น้ำท่วมขังในพื้นที่ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอแม่ลาน อำเภอหนองจิก และอำเภอยะรัง 
รวม ๒๘ ตำบล ๑๐๒ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๑๓,๔๓๗ หมู่บ้าน ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยระดับน้ำ
ลดลง ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดย
ระดมเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่ เพื่อเร่งระบายน้ำและให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อม
ทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ได้ประสาน
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่และประเมินความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

     ⚫ อุทกภัย 

        - หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๘ เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ

เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ๓๐๐ ชุด และจังหวัดนราธิวาส ๕๐๐ ชุด และได้ตรวจเยี่ยม

รถครัวสนาม รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาที่ทำงานให้ความช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ ยังได้    

สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และแก้ไขสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว  

        - หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑๐ เสนอข่าว นายสมเกียรติ  ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำ

แห่งชาติ (สทนช.) กลา่วว่า จากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ โดยมี พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เป็นประธานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            ด้านทรัพยากรน้ำ… 
… 

… 

https://today.line.me/
http://www.matichon.co.th/


๒ 

 

ด้านทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ตอนล่างร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและ

ปัตตานี ภายหลังปริมาณน้ำในเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ใกล้เต็มปริมาณการกักเก็บของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งในระยะนี้

ฝนตกในพื้นที่น้อยลง แต่เขื่อนบางลางจำเป็นต้องระบายน้ำออกผ่านช่องทางปกติ เพื่อป้องกันผลกระทบในพื้นที่    

ท้ายเขื่อน สำหรับภาพรวมน้ำที่ยังคงท่วมขังส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้เร่งระบายน้ำให้กลับเข้าสู่

ภาวะปกติภายใน ๑ - ๒ วัน เพื่อฟ้ืนฟูพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน นอกจากนี้ 

ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ด้วยการเร่งฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและกำหนดมาตรการเชิงป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ 

พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาระยะสั้นในการซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ การขุดลอกแหล่งน้ำ โดยเฉพาะการเร่งทำแนวคันกั้นน้ำ

เพื่อป้องกันน้ำท่วมในอนาคต ส่วนแผนระยะกลางและระยะยาวให้เร่งศึกษาสำรวจ และออกแบบโครงการแหล่ง    

กักเก็บน้ำ โครงการบรรเทาอุทกภัยและก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำ เพ่ือเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง 

        - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว จังหวัดปัตตานี ภายหลังเขื่อนบางลางปิดประตูระบายน้ำ แต่ยังคงมี

มวลน้ำในพ้ืนที่ต้นน้ำบริเวณจังหวัดยะลา ทำให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำปัตตานีไหลเชี่ยวก่อนระบายลงสู่อ่าวไทย ส่งผลให้

พ้ืนที่หลายอำเภอได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี 

     ⚫ ภัยหนาว 

        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว 

          * พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย เชิญผ้าห่ม

กันหนาวพระราชทาน จำนวน ๓,๕๐๐ ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวจากสภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่

จังหวัดเชียงราย  

          * นางสาวชลาลัย  แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า สภาพอากาศในพื้นที่

ภาคเหนืออากาศยังคงหนาวเย็นจากอิทธิพลความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมพื้นที่ตอนบน

ของภาค แม้ว่าจะเริ่มอ่อนกำลังลงเล็กน้อย แต่สภาพอากาศยังคงหนาวเย็นทั่วบริเวณ ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ

จากสภาพอากาศเย็นในระยะนี้ ขณะที่สำนักงานป้องกนและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า ปีนี้ตัวเลข

ของผู้ประสบภัยมีเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยในจำนวน ๒๕ อำเภอของจังหวัด มีผู้ประสบภัยมากกว่า ๔๐๐,๐๐๐ ราย 

จึงไดป้ระสานทุกอำเภอให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 

         * พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ประชาชนที่

อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นต้องรักษาสุขภาพสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย หากซื้อเสื้อกันหนาวมือสองมาใช้ 

ควรทำการต้มและซักให้สะอาดก่อนจะนำมาสวมใส่ รวมถึงให้เพ่ิมความระมัดระวังในการก่อกองไฟเพ่ือคลายหนาว 

เพราะเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้  

        - หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑๕ เสนอข่าว นางวราณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้า 

คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า โครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ ๒๑” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ

ผู้ประสบภัยหนาว ได้ส่งมอบเสื้อกันหนาว จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพ่ือ

นำไปส่งต่อให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม 

            ภัยแล้ง… 
… 



๓ 

 

     ⚫ ภัยแล้ง 

        - หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑๗ เสนอข่าว สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดพิจิตรทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจาก

แม่น้ำยมที่ไหลผ่านพื้นที่ ๔ อำเภอของจังหวัดพิจิตร ได้แก่ อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง 

และอำเภอโพทะเล ความยาว ๑๒๔ กิโลเมตร เริ่มลดระดับและแห้งขอดอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อประชาชน

และเกษตรกร เนื่องจากไม่มีน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร รวมไปถึงน้ำในการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ต้นปี - ตลอดช่วง

ฤดูแล้ง 

• ไวรัสโควิด-๑๙ 

        - หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์   

การติดเชื้อโควิด – ๑๙ ในประเทศไทย รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑๕๗ ราย แบ่งเป็นติดเชื้อภายในประเทศ 

๑๓๒ ราย โดยเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากการเข้าระบบบริการ ๙๐ ราย ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน ๔๒ ราย โดยอยู่ใน

สถานกักกันที่รัฐจัดให้ ๔ ราย และเดินทางมาจากประเทศเมียนมา ๒๑ ราย ซึ่งตามแนวชายแดนของประเทศ 

สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง ต้องช่วยกันสอดส่องการเข้าออกให้เป็นระบบ วันนี้มีข้อมูลใหม่มีผู้ติดเชื้ออายุเพียง        

๙ เดือน ในพื้นที ่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู ้ติดเชื้อสะสม ๑๐,๙๙๑ ราย หายป่วยสะสม ๖,๙๔๓ รายอยู่ระหว่าง         

การรักษา ๓,๙๘๑  ราย  ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อรวม ๙๒,๐๐๖,๑๖๕ ราย 

เสียชีวิตสะสม ๑,๙๗๐,๐๓๐ ราย 

 
พยากรณ์อากาศประจำวัน 

        - www.posttoday.com เสนอข่าว  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีน 

ที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น ๑ - ๓ องศาเซลเซียส กับมีหมอก

ในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึง  

หนาวจัด ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนี้ ไว้ด้วย สำหรับมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง 

โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

 

 
 
 

 



 

   
ฉบับประจำวันที่ ..14..เดือน..มกราคม.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้า  (...)บ่าย  หน้า.. ...จำนวน…1..แผ่น
 
 

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลาย
สถานการณอ์ย่างต่อเนื่อง 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับหย่อมความกด
อากาศต่ำบริเวณชายฝั่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน 
น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน (13 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี 
รวม 32 อำเภอ 193 ตำบล 1,047 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 68,315 ครัวเรือน จุดอพยพ 3 จุด ผู้อพยพ 361 คน 
(นราธิวาส 1 จุด ยะลา 2 จุด) ผู้เสียชีวิต 4 ราย (ยะลา 2 ราย สงขลา 1 ราย ปัตตานี 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 3 ราย (สงขลา 2 ราย 
ปัตตานี 1 ราย) ปัจจุบันยังคงมีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 3 จังหวัด รวม 7 อำเภอ 38 ตำบล 
128 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 18,207 ครัวเรือน ดังนี้ นราธิวาส น้ำท่วมขังในพ้ืนที่อำเภอสุไหงโก-ลก รวม 4 ตำบล 
19 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,208 ครัวเรือน ยะลา น้ำท่วมขังในพ้ืนที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา และ
อำเภอเบตง รวม 6 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,562 ครัวเรือน ปัตตานี น้ำท่วมขังในพ้ืนที่ 4 อำเภอ ได้แก่ 
อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอแม่ลาน อำเภอหนองจิก และอำเภอยะรัง รวม 28 ตำบล 102 หมูบ่้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
13,437 หมู่บ้าน ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยทั้ง 3 จังหวัด ระดับน้ำลดลง ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยระดมเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าพ้ืนที่ เพ่ือเร่งระบายน้ำและให้
การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด นอกจากนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพ้ืนที่และประเมินความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือตาม
ระเบียบต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.
รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือประสานให้การ
ช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่.... ฉบับที.่... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์
(./.)  https://today.line.me  www.matichon.co.th  www.bangkokbiznews.com 
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ปีที่: 41 ฉบับที่: 14505
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: มท.1นำทัพติดตามอุทกภัยชายแดนใต้ช่วยเหลือประชาชน

รหัสข่าว: C-210114005071(14 ม.ค. 64/06:16) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 18.52 Ad Value: 16,668 PRValue : 50,004 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24462
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: 'ประวิตร'สั่งเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วม'ยะลา-ปัตตานี'

รหัสข่าว: C-210114021041(14 ม.ค. 64/05:11) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 28.07 Ad Value: 23,859.50 PRValue : 71,578.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23004
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: เตือนลมหนาว! พัดกระโชกแรง คนเหนือ-อีสานต้องระวังป่วยไข้

รหัสข่าว: C-210114009071(14 ม.ค. 64/03:33) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 58.51 Ad Value: 128,722 PRValue : 386,166 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8829
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: หนาวยะเยือกทั่วไทย17-18มค.อีกระลอก

รหัสข่าว: C-210114008071(14 ม.ค. 64/03:40) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 133.30 Ad Value: 126,635 PRValue : 379,905 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8829
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

หัวข้อข่าว: หนาวยะเยือกทั่วไทย17-18มค.อีกระลอก

รหัสข่าว: C-210114008071(14 ม.ค. 64/03:40) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 133.30 Ad Value: 126,635 PRValue : 379,905 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14505
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: วาไรตี้/สตรี

หน้า: 15(บนขวา)

หัวข้อข่าว: สยามคูโบต้า สานต่อพลังความอบอุ่นจัดคาราวานลงพื้นที่ พลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 21

รหัสข่าว: C-210114005095(14 ม.ค. 64/06:18) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 63.67 Ad Value: 57,303 PRValue : 171,909 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14505
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: วาไรตี้/สตรี

หน้า: 15(บนขวา)

หัวข้อข่าว: สยามคูโบต้า สานต่อพลังความอบอุ่นจัดคาราวานลงพื้นที่ พลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 21

รหัสข่าว: C-210114005095(14 ม.ค. 64/06:18) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 63.67 Ad Value: 57,303 PRValue : 171,909 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15649
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: ประชาชื่น/ภูมิภาค

หน้า: 17(กลาง)

หัวข้อข่าว: น้ำยมขอดชาวนาพิจิตรขาดน้ำแต่ต้นปี

รหัสข่าว: C-210114020080(14 ม.ค. 64/03:58) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 8.93 Ad Value: 9,823 PRValue : 29,469 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24462
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: ตะลึง!เด็ก9ด.ติดเชื้อโควิด ไทยพบป่วยเพิ่ม157ราย

รหัสข่าว: C-210114021011(14 ม.ค. 64/04:55) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 68.47 Ad Value: 71,893.50 PRValue : 215,680.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24462
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: ตะลึง!เด็ก9ด.ติดเชื้อโควิด ไทยพบป่วยเพิ่ม157ราย

รหัสข่าว: C-210114021011(14 ม.ค. 64/04:55) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 68.47 Ad Value: 71,893.50 PRValue : 215,680.50 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564 เวลา 05:57
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผยไทยตอนบนยังอากาศเย็น อุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศา

รหัสข่าว: I-I210114000433 หน้า: 1/3

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

https://www.posttoday.com/social/general/642685
https://www.posttoday.com
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