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ขา่วเดน่ออนไลน์ คลปิTV ขา่วนครเชยีงราย เศรษฐกจิ-ไอที ขา่วทั�วไทย การศกึษา ขา่วกฬีา วิ�ง-ปั�น ที�ไหนดี อาชญากรรม ขา่วประชาสมัพันธ์

กนิไปเที�ยวไป… หนา้พเิศษ

 23/08/2021   kaokrai admin

มฟล.นําเครื�องอปุโภคบรโิภคชว่ยผูป้ระสบภยันํ �าทว่ม
พื�นที�อาํเภอแมจ่นั-แมส่าย จงัหวดัเชยีงราย

23 สงิหาคม 2564 ผูส้ื�อขา่วรายงานวา่ นายวรีะชยั เจรญิจติตชิยั หวัหนา้สว่นพัฒนา
นักศกึษา มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง (มฟล.) แจง้วา่ เมื�อเร็ว ๆ นี�  สว่นพัฒนานักศกึษา
และ องคก์ารบรหิาร องคก์ารนักศกึษา มฟล. จัดกจิกรรมธารนํ�าใจชว่ยภยันํ�าทว่ม โดยนํา
เครื�องอปุโภคบรโิภคเขา้ชว่ยเหลอืประชาชนที�ประสบอทุกภยั ในพื�นที�อําเภอแมส่ายและ
อําเภอแมจั่น จังหวดัเชยีงราย 

ชว่ยผูป้ระสบภยันํ�าทว่ม

  06/08/2021    kaokrai admin

พัฒนาเครอืขา่ยการทอ่งเที�ยว เพื�อ
เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเที�ยวกระตุน้
เศรษฐกจิ
เทศบาลนครเชยีงราย ไดจั้ดทําโครงการพัฒนา
เครอืขา่ยก...
กนิไปเที�ยวไป...   ขา่วนครเชยีงราย  



25/07/2021

  kaokrai

admin

แวะเที�ยว
“นํ�าพรุอ้น
แมข่ะจาน”
แวะเที�ยว
“นํ�าพ.ุ..
กนิไปเที�ยว

ไป...

 



23/07/2021

  kaokrai

admin

วนัหยดุ
ทําบญุ
กราบขอพร
“พระ
เชยีงแสน
สงิห ์๑” ที�
วดัมิ�งเมอืง
วนัหยดุนี�
เที�ย...
กนิไปเที�ยว

ไป...

 

Florence Wish23Florence Wish23
2,235 จํานวนการกดถกูใจ2,235 จํานวนการกดถกูใจ

ถกูใจเพจ

กนิไปเที�ยวไป…

https://www.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-392239524569300/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/channel/UCKY8EwTT3shAgkoFF_D0FFQ?view_as=subscriber
http://www.kaokrai.com/230864-2/
http://www.kaokrai.com/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%9btv/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b5/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9/
http://www.kaokrai.com/author/kaokrai/
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http://www.kaokrai.com/060864-4/
http://www.kaokrai.com/2021/08/06/
http://www.kaokrai.com/author/kaokrai/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2/
http://www.kaokrai.com/250764-2/
http://www.kaokrai.com/250764-2/
http://www.kaokrai.com/2021/07/25/
http://www.kaokrai.com/author/kaokrai/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b/
http://www.kaokrai.com/230764-2/
http://www.kaokrai.com/230764-2/
http://www.kaokrai.com/2021/07/23/
http://www.kaokrai.com/author/kaokrai/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b/
https://www.facebook.com/Florence-Wish23-102490501267544/
https://www.facebook.com/Florence-Wish23-102490501267544/
https://www.facebook.com/Florence-Wish23-102490501267544/
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โดยไดเ้ดนิทางไปมอบสิ�งของในจดุตา่งๆ ที�หมูบ่า้นสนัเกล็ดทอง ต.โป่งงาม อ.แมส่าย
เทศบาลตําบลแมคํ่า อ.แมจั่น  และ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลป่าตงึ อ.แมจั่น เพื�อเป็นการ
บรรเทาความเดอืดรอ้นเบื�องตน้ใหแ้กพ่ี�นอ้งประชาชนที�บา้นเรอืนและพื�นที�ทางการ
เกษตรไดรั้บความเสยีหาย ทั �งยงัเดนิทางออกจากพื�นที�ไดย้ากลําบาก



20/07/2021

  kaokrai

admin

เที�ยวไป
ตามอําเภอ
แมส่รวย-
เวยีงป่าเป้า
วนันี� “ก.้..
กนิไปเที�ยว

ไป...

 



31/08/2021

  kaokrai

admin

สง่มอบผล
งานการ
วจัิยการ
พัฒนาภมูิ
ทศัน์
วฒันธรรม
มหาวทิยาลยั
ราชภ.ั..
ขา่วนคร

เชยีงราย

 



31/08/2021

  kaokrai

admin

กรมอทุยา
นฯ สบอ. 3
(บา้นโป่ง)
สนับสนุน
เตยีงไมไ้ผ่
ฟร ีแข็ง
แรง
ทนทาน ให ้
ศนูยพั์ก
คอย
 10,540&nbs
...
คลปิTV  



31/08/2021

  kaokrai

admin

สนับสนุน
เตยีงไมไ้ผ่
ฟร ีใหศ้นูย์
พักคอย
กรมอทุยานฯ
สบอ. ...
ขา่วทั�วไทย  

สรปุขา่วรว่ม

อากาศวนันี�
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http://www.kaokrai.com/310864-3/
http://www.kaokrai.com/310864-3/
http://www.kaokrai.com/2021/08/31/
http://www.kaokrai.com/author/kaokrai/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%9btv/
http://www.kaokrai.com/310864-2/
http://www.kaokrai.com/310864-2/
http://www.kaokrai.com/2021/08/31/
http://www.kaokrai.com/author/kaokrai/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/
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  11,696 total views,  6 views today

 การศกึษา

พยากรณ์อากาศ 01 ก.ย. 64
เชียงราย  2332

เชียงใหม่  2433

เลย  2432

นครราชสีมา  2432

กรุงเทพมหานคร  2533

สงขลา  2534

ภูเก็ต 2433

www.tmd.go.th

ปรับราคาเมื�อ Aug 26, 2021 05:00

33.56

28.79

25.79

25.54

36.66

29.25

28.98

27.74

22.44

15.48
ราคาปลกีภมูภิาค ราคานํ�ามนัยอ้นหล
เป็นราคา ณ กรงุเทพมหานคร ไมร่วมภาษีบํา

ทอ้งที� (ถา้ม)ี

ราคานํ �ามนั

ราคานํ�ามนั

https://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kaokrai.com%2F230864-2%2F
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kaokrai.com%2F230864-2%2F&text=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1
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https://www.tmd.go.th/
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https://www.tmd.go.th/province.php?id=17
https://www.tmd.go.th/province.php?id=20
https://www.tmd.go.th/province.php?id=37
https://www.tmd.go.th/province.php?id=69
https://www.tmd.go.th/province.php?id=75
https://www.tmd.go.th/
https://www.pttor.com/th/oil_price?tab=1
https://www.pttor.com/th/oil_price?tab=0

