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news1005fm

js100radio ผว.หนองคาย รายงานพบบั �ง
ไฟพญานาคที�อ.รัตนวาปีขึ�นแลว้ 4 ลกู ที�
บงึกาฬ 21 ลกู ปชช.จะรอดถูงึ20.00น.และ
มารอดตูอ่ในคนืพรุง่นี� 7 minutes ago via 
TweetDeck Retweeted by news1005fm 
and 8 others 

1.

js100radio บั �งไฟพญานาค ที�โพนพสิยั 
ยังไมข่ึ�น ปชช.รมิฝั�งโขงผดิหวัง แตย่งัเฝ้า
รอดแูน่นขนัด ชาวบา้นบอกเป็นความเชื�อ
หากคนืนี�ไมม่จีะมคีนืพรุง่นี� 11 minutes 
ago via TweetDeck Retweeted by 
news1005fm and 11 others 

2.

พณ.สั�งตรงึราคาสนิคา้วัสดถุงึสิ�นปีนี� รอง
รับความตอ้งการหลังนํ�าลด รวมทั �งเรอื
และตะเกยีง หลังพบฉวยโอกาสขึ�นราคา 
เตรยีมจัดงานธงฟ้าในพท.นํ�าทว่ม about 1 
hour ago via web 

3.

ผบก.น 1 เผยกบั100.5 จัดกําลัง 2 กอง
รอ้ยดแูลกลุม่เสื�อแดงที�จะเขา้ยื�นหนังสอื
ถงึเลขาธกิารสหประชาต ิหนา้สํานักงาน
สหประชาชาต ิabout 2 hours ago via web 

4.

นพ.อลงกต มณีกาศ ยอมรับมนัีกการเมอืง
บางคนใหค้วามชว่ยเหลอืแบบใตโ้ตะ๊หลบ
เลี�ยงระเบยีบ about 2 hours ago via web 

5.

นพ.อลงกต มณีกาศ วอนกกต.คลายกฎส.
ส.โดยไมใ่หม้กีารนําเงนิบรจิาคนํ�าทว่ม
รวมเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตั �งเพื�อนํา

6.

Name F.M.100.5NewsNetwork•
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Web http://radio.mcot...•
Bio คลื�นขา่ว100.5NewsNetwork•
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เงนิชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภัยเต็มที� 
about 2 hours ago via web 
เกยีรตคิณุ กงสลุใหญ ่ณ นครซดินยี ์เผย
ผา่นอนิไซดไ์ทย อนิไซดโ์ลก ทาง100.5 
ประสานคนไทยรว่มบรจิาคเงนิ เพื�อชว่ย
เหลอืผูป้ระสบอทุกภัยในไทย about 2 
hours ago via web 

7.

ผกก.สภ.บา้นหมี� จ.ลพบรุ ีเผยตั �งสาย
ตรวจแมวนํ�าออกตรวจในพื�นที�และหมูบ่า้น
ที�ถกูนํ�าทว่มหนักจนรถไมส่ามารถวิ�งผา่น
ไดโ้ดยเฉพาะต.หนองเมอืง ต.พุคา about 
2 hours ago via web 

8.

ผวจ.ลพบรุ ีพรอ้มดว้ย ผบก.ภ.จ.ลพบรุ ี
ปลอ่ยแถวเจา้หนา้ที�ตํารวจจากภาค 5 
และภาค 6 รวม 750 นาย ลงพื�นที�ชว่ย
เหลอืผูป้ระสบภัยอทุกภัย about 2 hours 
ago via web 

9.

เนคเทค เปิดระบบรายงานสภาพนํ�าท่วม
อัตโนมัต ิTVIS ใหป้ระชาชนโทรศัพทเ์ขา้
ฟังที�หมายเลข 02-565-7007 ฟังขา่วนํ�า
ทว่ม 5 เรื�อง about 2 hours ago via web 

10.

ชาวมนีบรุ ีกทม. บางสว่นไดร้ับผลกระทบ
จากปรมิาณนํ�าในคลองลําไทที�เพิ�มสงูขึ�น 
บางหลังนํ�าทว่มถงึชั �น 1 ของบา้น ตอ้ง
ยา้ยสิ�งของขึ�นชั �น2 about 2 hours ago via 
web 

11.

สมเด็จพระเทพฯทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯใหน้ายทหารจากรร.นายรอ้ยพระจลุ
จอมเกลา้ และนักเรยีนนายรอ้ยนําถุงยัง
ชพีพระราชทานมอบชาวอยธุยา บรรเทา
นํ�าทว่ม about 3 hours ago via web 

12.

เขตเทศบาลเมอืงหนองคาย ตลอดชว่งวัน
ที� 20 - 26 ตค. นี� ตั �งแตเ่วลา 18.00 - 22.00 
น.ใหเ้ดนิรถทางเดยีว about 3 hours ago 
via web 

13.

ตร.หนองคายปรับเสน้ทางเดนิรถ โดย
เวลา 21.00 - 24.00 น.ใหเ้ดนิรถทางเดยีว
ถนนหนองคาย-โพนพสิยั จากอําเภอโพน
พสิยัถงึกโิลเมตรที�10อําเภอเมอืง
หนองคาย about 3 hours ago via web 

14.

ตร.หนองคายปรับเสน้ทางเดนิรถ โดย
เวลา15.00 - 19.00 น.ใหเ้ดนิรถทางเดยีว
ถนนสายหนองคาย - โพนพสิยั 
จากบรเิวณกโิลเมตรที� 10 ถงึ อําเภอโพน
พสิยั about 3 hours ago via web 

15.

นักทอ่งเที�ยวหลั�งไหลเขา้ชมปรากฏการณ์
บั �งไฟพญานาค ในพื�นที�อําเภอโพนพสิยั 
อําเภอรัตนวาปี อําเภอปากคาด และ 
อําเภอบงึกาฬ จังหวัดหนองคาย about 3 
hours ago via web 

16.

อธบิดกีรมศลิปากร สั�งสํานักศลิปากร ที�รับ
ผดิชอบพื�นที�โบราณสถานที�ไดร้ับผล
กระทบสํารวจความเสยีหายหลังนํ�าลด 
about 3 hours ago via web 

17.
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อธบิดกีรมศลิปากร เผยบรเิวณวดัมเหยงค ์
นํ�าเริ�มทว่มจนท.เรง่ดําเนนิการสบูนํ�าออก
แลว้เตรยีมกระสอบทราย และตดิตั �งเครื�อง
เครื�องสบูนํ�าสถานที�เสี�ยง about 3 hours 
ago via web 

18.

ผวจ.ขอนแกน่ สั�งการนายอําเภอแวงใหญ่ 
แวงนอ้ย มัญจาครี ีบา้นไผ ่บานแฮด และ
อําเภอเมอืงขอนแกน่ เฝ้าระวังนํ�าในลํานํ�า
ชใีกลช้ดิ about 3 hours ago via web 

19.

ผวจ.ขอนแกน่ เผยนํ�าจากแมนํ่�าชเีริ�มลน้
ตลิ�งและมาถงึอําเภอเมอืงขอนแกน่แลว้ 
สว่นนํ�าที�เขื�อนอบุลรัตนร์ะดับนํ�าก็เกนิ 
100% ของความจอุา่งแลว้ about 3 hours 
ago via web 

20.

more 
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