
   
 
 

เรื่อง   ส่ือ 
1. โยกย้ายบิ๊กขรก. 'มณฑล'ผงาดอธิบดี'ปภ.'      แนวหน้า 
2. ครม.โยกสลับอธิบดีปภ.-โยธา       ข่าวสด 
3. ตั้ง'ธีรภัทร'นั่งปลัด สปน. 'พล.ต.ต.ปรีชา'รั้งต าแหน่งเลขาฯปปง.   ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  

4. 'บิ๊กตู่'ลั่นไม่ตื่นเต้น พร้อมรับมือศึกซักฟอกวันนี้     เดลินิวส ์ 
5. ครม.ย้าย11บิ๊กขรก.มท.สลับ2อธิบดี'ปภ.-โยธา'ตั้ง'ธีรภัทร'นั่งปลัดสปน.  มตชิน 
6. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหย่ังดิน: ดินเค็ม...มะขามเทศดีกว่าข้าว   ไทยรัฐ 
7. คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: ศึก"ลุงตู่"ในสภาจิ๊บจ๊อย แต่ศึกนอก-โซเชียลฯ....  ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 
8. คอลัมน์: ข่าวสั้นรอบโลก: ระบาดถึงมะนิลา      เดลินิวส์  
9. กมธ.เรียก7องค์กรปมพาราควอต 'สุริยะ'หนุนเลิกสารเคมีอันตราย   มติชน 
10. โสมขาวยืนยันเคสแรกอหิวาต์หมูใกล้ชายแดน     ไทยโพสต์   
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สรปุหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่ส าคัญ นสพ.ประจ าวันที่ 18 กันยายน 2562  



 
 

 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า      ฉบับท่ี : 14023 หน้า : 1(ล่างขวา), 11 

หัวข้อข่าว : โยกย้ายบิ๊กขรก. 'มณฑล'ผงาดอธิบด'ีปภ.' 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด      ฉบับท่ี : 10521 หน้า : 10 (บนขวา) 

หัวข้อข่าว : ครม.โยกสลับอธิบดีปภ.-โยธา 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันพุธท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา    ฉบับท่ี : 2999 หน้า : 10 (ขวา) 

หัวข้อข่าว : ตั้ง'ธีรภัทร'นั่งปลัด สปน. 'พล.ต.ต.ปรีชา'รั้งต าแหน่งเลขาฯปปง. 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันพุธท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2562  

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส ์      ฉบับท่ี : 25540 หน้า : 1 ,9 ,13 

หัวข้อข่าว : 'บ๊ิกตู'่ลั่นไม่ต่ืนเต้น พร้อมรับมือศึกซักฟอกวันน้ี 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันพุธท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2562  

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส ์      ฉบับท่ี : 25540 หน้า : 1 ,9 ,13 

หัวข้อข่าว : 'บิ๊กตู่'ลั่นไมต่ื่นเต้น พร้อมรับมือศึกซักฟอกวันน้ี 

 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันพุธท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2562  

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส ์      ฉบับท่ี : 25540 หน้า : 1 ,9 ,13 

หัวข้อข่าว : 'บิ๊กตู่'ลั่นไมต่ื่นเต้น พร้อมรับมือศึกซักฟอกวันน้ี 

 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันพุธท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2562  

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส ์      ฉบับท่ี : 25540 หน้า : 1 ,9 ,13 

หัวข้อข่าว : 'บิ๊กตู่'ลั่นไมต่ื่นเต้น พร้อมรับมือศึกซักฟอกวันน้ี 

 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันพุธท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2562  

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส ์      ฉบับท่ี : 25540 หน้า : 1 ,9 ,13 

หัวข้อข่าว : 'บิ๊กตู่'ลั่นไมต่ื่นเต้น พร้อมรับมือศึกซักฟอกวันน้ี 

 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร   วันพุธท่ี 18 กันยายน พ.ศ.  

จากหนังสือพิมพ์ มติชน   ฉบับท่ี : 15165 หน้า : 1 (ล่าง), 7 

หัวข้อข่าว : ครม.ย้าย11บิ๊กขรก.มท.สลับ2อธิบดี'ปภ.-โยธา'ตั้ง'ธีรภัทร'นั่งปลัดสปน. 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันพุธท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ      ฉบับท่ี : 22520 หน้า : 7 (ล่างซ้าย) 

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ดินเค็ม...มะขามเทศดีกว่าข้าว  



ปีที่: 11 ฉบับที่: 2999
วันที่: พุธ 18 กันยายน 2562
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 2(ซ้าย)

คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: ศึก"ลุงตู่"ในสภาจิ๊บจ๊อย แต่ศึกนอก-โซเชียลฯน่าห่วง!!

รหัสข่าว: C-190918040046(18 ก.ย. 62/06:33) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 60.23 Ad Value: 72,276 PRValue : 216,828 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25542
วันที่: พุธ 18 กันยายน 2562
Section: First Section/ต่างประเทศ

หน้า: 11(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นรอบโลก: ระบาดถึงมะนิลา

รหัสข่าว: C-190918004166(18 ก.ย. 62/06:26) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 5.19 Ad Value: 10,899 PRValue : 32,697 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 15165
วันที่: พุธ 18 กันยายน 2562
Section: First Section/-

หน้า: 8(บนขวา)

หัวข้อข่าว: กมธ.เรียก7องค์กรปมพาราควอต 'สุริยะ'หนุนเลิกสารเคมีอันตราย

รหัสข่าว: C-190918020047(18 ก.ย. 62/06:25) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 23.44 Ad Value: 25,784 PRValue : 77,352 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 23 ฉบับที่: 8347
วันที่: พุธ 18 กันยายน 2562
Section: First Section/ต่างประเทศ

หน้า: 9(กลาง)

หัวข้อข่าว: โสมขาวยืนยันเคสแรกอหิวาต์หมูใกล้ชายแดน

รหัสข่าว: C-190918008038(18 ก.ย. 62/06:20) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 19.44 Ad Value: 16,524 PRValue : 49,572 คลิป: ขาว-ดำ(x3)




