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Skip past navigation
On a mobile phone? Check out m.twitter.com!
Skip to navigation
Skip to sign in form

Have an account?Sign in
Username or email
Password
Sign in

Remember me

Forgot password?
Forgot username?
Already using Twitter on your phone?

Get short, timely messages from
F.M.100.5NewsNetwork.
Twitter is a rich source of instantly updated information. It's
easy to stay updated on an incredibly wide variety of topics.
Join today and follow @news1005fm.
Sign Up ›

Get updates via SMS by texting follow news1005fm to your local code.
Two-way (sending and receiving) short codes:
Country
Code
For customers of
Australia

• 0198089488 Telstra

Canada

• 21212 (any)

United Kingdom

• 86444 Vodafone, Orange, 3, O2

Indonesia

• 89887 AXIS, 3, Telkomsel
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Two-way (sending and receiving) short codes:
Ireland

• 51210 O2

India

• 53000 Bharti Airtel, Videocon

Jordan

• 90903 Zain

New Zealand

• 8987 Vodafone, Telecom NZ

United States

• 40404 (any)

Codes for other countries
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•
•
•
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Name F.M.100.5NewsNetwork
Location กรุงเทพฯ
Web http://radio.mcot...
Bio คลืน
 ข่าว100.5NewsNetwork

1. js100radio ผว.หนองคาย รายงานพบบัง
ไฟพญานาคทีอ
 .รัตนวาปี ขึน
 แล ้ว 4 ลูก ที
บึงกาฬ 21 ลูก ปชช.จะรอดูถงึ 20.00น.และ
115 Following 16,251 Followers 821 Listed
มารอดูตอ
่ ในคืนพรุง่ นี 7 minutes ago via
TweetDeck Retweeted by news1005fm
• 46,806Tweets
and 8 others
• Favorites
ั
2. js100radio บัง ไฟพญานาค ทีโ พนพิสย
ยังไม่ขน
ึ ปชช.ริมฝั งโขงผิดหวัง แต่ยงั เฝ้ า

รอดูแน่นขนัด ชาวบ ้านบอกเป็ นความเชือ
หากคืนนีไ
 ม่มจ
ี ะมีคน
ื พรุง่ นี 11 minutes
Following
ago via TweetDeck Retweeted by
news1005fm and 11 others
ิ ค ้าวัสดุถงึ สน
ิ ปี นี รอง
3. พณ.สัง ตรึงราคาสน
รับความต ้องการหลังนํ าลด รวมทัง เรือ
และตะเกียง หลังพบฉวยโอกาสขึน
 ราคา
เตรียมจัดงานธงฟ้ าในพท.นํ าท่วม about 1
hour ago via web
4. ผบก.น 1 เผยกับ100.5 จัดกําลัง 2 กอง
 แดงทีจ
ื View all…
ร ้อยดูแลกลุม
่ เสือ
 ะเข ้ายืน
 หนังสอ
ถึงเลขาธิการสหประชาติ หน ้าสํานักงาน
สหประชาชาติ about 2 hours ago via web RSS feed of news1005fm's tweets RSS feed of
5. นพ.อลงกต มณีกาศ ยอมรับมีนักการเมือง news1005fm's favorites
บางคนให ้ความช่วยเหลือแบบใต ้โต๊ะหลบ
เลีย
 งระเบียบ about 2 hours ago via web
6. นพ.อลงกต มณีกาศ วอนกกต.คลายกฎส.
ส.โดยไม่ให ้มีการนํ าเงินบริจาคนํ าท่วม
รวมเป็ นค่าใช ้จ่ายในการเลือกตัง เพือ
 นํ า
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เงินช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยเต็มที
about 2 hours ago via web
เกียรติคณ
ุ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย ์ เผย
ผ่านอินไซด์ไทย อินไซด์โลก ทาง100.5
ประสานคนไทยร่วมบริจาคเงิน เพือ
 ช่วย
เหลือผู ้ประสบอุทกภัยในไทย about 2
hours ago via web
ผกก.สภ.บ ้านหมี จ.ลพบุร ี เผยตัง สาย
ตรวจแมวนํ าออกตรวจในพืน
 ทีแ
 ละหมูบ
่ ้าน
ทีถ
 ก
ู นํ าท่วมหนักจนรถไม่สามารถวิง ผ่าน
ได ้โดยเฉพาะต.หนองเมือง ต.พุคา about
2 hours ago via web
ผวจ.ลพบุร ี พร ้อมด ้วย ผบก.ภ.จ.ลพบุร ี
ปล่อยแถวเจ ้าหน ้าทีต
 ํารวจจากภาค 5
และภาค 6 รวม 750 นาย ลงพืน
 ทีช
 ว่ ย
เหลือผู ้ประสบภัยอุทกภัย about 2 hours
ago via web
เนคเทค เปิ ดระบบรายงานสภาพนํ าท่วม
อัตโนมัต ิ TVIS ให ้ประชาชนโทรศัพท์เข ้า
ฟั งทีห
 มายเลข 02-565-7007 ฟั งข่าวนํ า
ท่วม 5 เรือ
 ง about 2 hours ago via web
ชาวมีนบุร ี กทม. บางส่วนได ้รับผลกระทบ
จากปริมาณนํ าในคลองลําไททีเ พิม
 สูงขึน

 1 ของบ ้าน ต ้อง
บางหลังนํ าท่วมถึงชัน
ั  2 about 2 hours ago via
ย ้ายสิง ของขึน
 ชน
web
สมเด็จพระเทพฯทรงพระกรุณาโปรด
เกล ้าฯให ้นายทหารจากรร.นายร ้อยพระจุล
จอมเกล ้า และนักเรียนนายร ้อยนํ าถุงยัง
ชีพพระราชทานมอบชาวอยุธยา บรรเทา
นํ าท่วม about 3 hours ago via web
เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ตลอดช่วงวัน
ที 20 - 26 ตค. นี ตัง แต่เวลา 18.00 - 22.00
น.ให ้เดินรถทางเดียว about 3 hours ago
via web
ตร.หนองคายปรับเส ้นทางเดินรถ โดย
เวลา 21.00 - 24.00 น.ให ้เดินรถทางเดียว
ั จากอําเภอโพน
ถนนหนองคาย-โพนพิสย
ั ถึงกิโลเมตรที1 0อําเภอเมือง
พิสย
หนองคาย about 3 hours ago via web
ตร.หนองคายปรับเส ้นทางเดินรถ โดย
เวลา15.00 - 19.00 น.ให ้เดินรถทางเดียว
ั
ถนนสายหนองคาย - โพนพิสย
จากบริเวณกิโลเมตรที 10 ถึง อําเภอโพน
ั about 3 hours ago via web
พิสย
นักท่องเทีย
 วหลัง ไหลเข ้าชมปรากฏการณ์
ั
บัง ไฟพญานาค ในพืน
 ทีอ
 ําเภอโพนพิสย
อําเภอรัตนวาปี อําเภอปากคาด และ
อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย about 3
hours ago via web
ิ ปากร ทีร ับ
อธิบดีกรมศิลปากร สัง สํานักศล
ผิดชอบพืน
 ทีโ บราณสถานทีไ ด ้รับผล
ี หายหลังนํ าลด
กระทบสํารวจความเสย
about 3 hours ago via web

http://twitter.com/news1005fm

24/10/2553

F.M.100.5NewsNetwork (news1005fm) on Twitter

Page 4 of 4

18. อธิบดีกรมศิลปากร เผยบริเวณวัดมเหยงค์
นํ าเริม
 ท่วมจนท.เร่งดําเนินการสูบนํ าออก
แล ้วเตรียมกระสอบทราย และติดตัง เครือ
 ง
 ง about 3 hours
เครือ
 งสูบนํ าสถานทีเ สีย
ago via web
19. ผวจ.ขอนแก่น สัง การนายอําเภอแวงใหญ่
แวงน ้อย มัญจาคีรี บ ้านไผ่ บานแฮด และ
อําเภอเมืองขอนแก่น เฝ้ าระวังนํ าในลํานํ า
ิ about 3 hours ago via web
ชีใกล ้ชด
20. ผวจ.ขอนแก่น เผยนํ าจากแม่นํ าชีเริม
 ล ้น
ตลิง และมาถึงอําเภอเมืองขอนแก่นแล ้ว
ส่วนนํ าทีเ ขือ
 นอุบลรัตน์ระดับนํ าก็เกิน
100% ของความจุอา่ งแล ้ว about 3 hours
ago via web
more
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