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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 

 
 

ข่าวประจ าวันที่ 9 ธันวาคม 2564 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 151/2564 ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 150/2564 การค านวณจ านวนสมาชิ ก 
 สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

สยามท้องถิ่นออนไลน์ 
 
 
INNNEWS ออนไลน์ 
 
NNT ออนไลน์ 
 
 
today.line ออนไลน์ 

กกต. แจงการรายงานข่าวของสื่อ 
ไม่เป็นไปตาม พรบ. ที่อยู่ระหว่าง
การรับฟังความคิดเห็น 
กกต. ค านวณบัญชีรายชื่อ  
ยันร่าง พรป. เลือกตั้ง 
กกต. ชี้แจง สื่อมวลชนรายงานข่าว
คลาดเคลื่อน กรณีไม่ค านวณ ส.ส. 
บัญชีรายชื่อ หากพรรคการเมืองไม่มี ส.ส. 
กกต. แจงสื่อคลาดเคลื่อนสูตรค านวณ
บัญชีรายชื่อ 

1 
 
 
2 
 
4 
 
 
5 

 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์มติชน “สงขลา” ร้องเลือก อบต. อ้ือ - นครพนมค้านผล 7 

2 Theworldnews ออนไลน์ กกต. จ่อจัดเลือกตั้งใหม่เขต 1 ชุมพร - เขต 6 สงขลา หลังศาล รธน. 
ชี้สถานะ ส.ส.กปปส. สิ้นสุดลง 

8 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้  

 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
3 MGR ออนไลน์ กกต. จ่อจัดเลือกตั้งใหม่เขต 1 ชุมพร-เขต 6 สงขลา หลังศาล รธน. 

ชี้สถานะ ส.ส.กปปส. สิ้นสุดลง 
10 

4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. เล็ง 16 ม.ค. 65 เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร เขต 1 และ สงขลา เขต 6 12 

5 ch3plus ออนไลน์ ผู้สมัครนายก อบต. หงาว จ.ระนอง ร้อง กกต. ขอชะลอประกาศ 
ผลเลือกตั้ง หลังพบบัตรเสียหลายใบ 

14 

6 แนวหน้าออนไลน์ ผู้สมัคร นายก อบต. หงาว ร้อง กกต. วอนตรวจบัตรเสีย-นับคะแนนใหม่ 18 

7 บ้านเมืองออนไลน์ ผู้สมัครนายก อบต. นาคู่ ยื่นค้านผลเลือกตั้ง อ้างไม่โปร่งใสคู่แข่งคะแนนผีจับยัด 20 

8 บ้านเมืองออนไลน์ เลือกตั้งนายก อบต. ตะแพนยังมั่ว กกต. ยังเป็นได้แค่เสือกระดาษ 22 

9 MGR ออนไลน์  ยังไม่จบ ! เลือกตั้งนายก อบต. ตะแพน ผู้สมัครเบอร์ 2 ชี้ฝ่ายตรงข้าม 
โกงการเลือกตั้ง 

24 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ 'วิษณุ' เผย ครม. ยังไม่คุยเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ชี้ ถ้า 'อัศวิน' ไขก๊อก 

 'ปลัดกทม.' รักษาการแทนได้ 
27 

2 ข่าวสดออนไลน์ “วิษณุ” แจงเหตุ ครม. ไม่เคาะเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชี้ “อัศวิน” ลาออก 
ก็มีรักษาการ 

29 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ครม. ยังไม่คุยเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 'วิษณุ' ระบุหาก 'อัศวิน' ไขก๊อก 
ปลัดรักษาการแทนได้ 

31 

4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "วิษณุ” ย้ า ครม. ยังไม่คุย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 33 
5 แนวหน้าออนไลน์ 'วิษณุ' เบรค ! เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ไม่ให้ราคาเลือกตั้ง ส.ส. โหร 'ชลน่าน' 36 
6 MGR ออนไลน์ ครม. ยังไม่คุยเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. "วิษณุ" ชี้ หาก "อัศวิน" ไขก๊อก 

"ปลัด กทม." รักษาการแทนได้ 
38 

7 สยามรัฐออนไลน์ “วิษณุ” ให้ ครม. เคาะ เลือกผู้ว่าฯ กทม. 40 
8 ไทยรัฐออนไลน์ 5 แกนน า กปปส. พ้นสภาพ ส.ส. ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด เหตุโดน "จ าคุก” 42 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
9 77ข่าวเด็ดออนไลน์ กกต. จ่อจัดเลือกตั้งใหม่ ส.ส. เขต 1 ชุมพร, เขต 6 สงขลา หลังสถานะ 

ส.ส.กปปส. สิ้นสุด 
52 

10 Voice ออนไลน์ ศาล รธน. ชี้ 5 กปปส. พ้น ส.ส. เหตุศาลจ าคุกนอนเรือนจ าคดีขวางเลือกตั้ง 54 
11 MGR ออนไลน์ ศาล รธน. ชี้ขาด 5 ส.ส. แกนน า กปปส. สิ้นสภาพตั้งแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

ให้เลือกตั้งแบบเขตใหม ่- เลื่อนปาร์ตี้ลิสต์ 
56 

12 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ศาล รธน.ชี้ขาด 5 ส.ส. อดีตแกนน า กปปส. พ้นสมาชิกภาพ ! 58 
13 ส านักข่าวไทยออนไลน์ 5 กปปส. สิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. 60 
14 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ศาล รธน. ฟัน 5 กปปส. 63 
15 แนวหน้าออนไลน์ ศาล รธน. ฟัน 5 แกนน า กปปส. พ้นสมาชิกภาพ สส. ถูกจ าคุกคดีขวาง

เลือกตั้งปี' 57 
67 

16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ฉบับเต็ม ! ข้อโต้แย้ง - ค าวินิจฉัย "ศาล รธน.” ไฉน 5 "กปปส.” ต้องพ้น ส.ส. 71 
17 มติชนออนไลน์ เปิดค าวินิจฉัยฉบับเต็ม 5 แกนน า กปปส. ไม่รอด สิ้นสภาพ ส.ส. 79 
18 ไทยรัฐออนไลน์ เปิดค าวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ มติ 6 ต่อ 3 ให้ 5 กปปส. พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. 87 
19 มติชนออนไลน์ 'ชัยธวัช' เผย 'ก้าวไกล' ท า กม. ลูก 2 ฉบับเสร็จสัปดาห์หน้า พร้อมยื่นต่อสภาฯ ทันที 92 
20 คมชัดลึกออนไลน์ เลื่อนปาร์ตี้ลิสต์ "ต่อศักดิ์ อัศวเหม" "จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์" จ่อนั่ง ส.ส. 94 
21 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ปชป. น้อมรับค าวินิจฉัยศาล "สจ.เซ้ม" คืนสภารอบสอง เลื่อนล าดับแทน "อิสสระ" 99 
22 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปชป. น้อมรับค าตัดสินศาล รธน. พร้อมลุยเลือกตั้งซ่อม 'สจ.เซ้ม ไก่ชน' หวนคืนสภา 102 
23 มติชนออนไลน์ เช็กสนามเลือกตั้งซ่อมเขต 6 สงขลา 3 พรรค 'ปชป.-พปชร.-กล้า' ขับเคี่ยว 104 
24 ข่าวสดออนไลน์ ปชป. พร้อมสู้ ซ่อม ส.ส. สงขลา-ชุมพร “หลานเฉลิมชัย” เฮ ขึ้นแทน “อิสสระ” 106 
25 เนชั่นทีวีออนไลน์ "ต่อศักดิ์ - จักพันธ์" ขยับนั่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ แทน ส.ส.กปปส. ที่พ้นสภาพ 108 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์มติชน บ้านเมืองสงบได้ด้วยประชาธิปไตย 113 
2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ดับเครื่องชน 114 
3 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ บันทึกหน้า 4 115 
4 หนังสือพิมพ์มติชน เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 116 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 

 
 
  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมงาน "ร าเพยจรัสแสง" ประจ าปี 2564 
พร้อมรับมอบรางวัลร าเพยจรัสแสง ในฐานะศิษย์เก่ารุ่นที่ 2518 -20 (92) ที่สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียง 
ให้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์ ณ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารแมกโนเลียส์ ราชด าริ  
บูเลอวาร์ด เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

กรรมการการเลือกตั้ง 
รับมอบรางวัลร าเพยจรัสแสง  

ในฐานะศิษย์เก่าทีส่ร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเทพศิรินทร ์
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. แจงการรายงานข่าวของสื่อไม่เป็นไปตาม พรบ. ที่อยูร่ะหว่างการรับฟังความคดิเหน็ 

 9 ธนัวำคม 2021  chai 

 

 

 

 

 

กรุงเทพฯ..ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนวำ่ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรเลือกตัง้(กกต.)ชีแ้จงกรณีกำรรำยงำนข่ำวของสื่อมวลชนเก่ียวกบั

กำรค ำนวณจ ำนวนสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบบญัชีรำยช่ือที่มีควำมคลำดเคลื่อนจำกเนือ้หำตำมร่ำงพระรำชบญัญัติประกอบ

รฐัธรรมนญูว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ฉบบัที่..) พ.ศ. …. ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรรบัฟังควำมคิดเห็นตำมมำตรำ ๗๗ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ตำมข่ำวส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ เลขที่ข่ำว ๑๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ 

พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ในท ำนองวำ่ หำกพรรคกำรเมืองใด ไมม่ีสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบง่เขตเลอืกตัง้ จะไมส่ำมำรถน ำคะแนน

มำค ำนวณจ ำนวนสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบบญัชีรำยช่ือได ้

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอเรียนว่ำ กำรรำยงำนข่ำวของสื่อมวลชนเก่ียวกับกำรค ำนวณจ ำนวน

สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบบญัชีรำยช่ือดงักลำ่วขำ้งตน้ ไม่เป็นไปตำมควำมในรำ่งพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่ำดว้ย

กำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. ….ซึง่อยูร่ะหวำ่งกำรรบัฟังควำมคิดเห็นตำมที่ปรำกฏในเว็บไซตข์องส ำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้แตอ่ยำ่งใด 

 

อำ้งอิง : https://siamtongtin.com/politics/28379/  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 03:23
หัวข้อข่าว: กกต.แจงสื่อคลาดเคลื่อนสูตรคำนวณบัญชีรายชื่อ | INN News | LINE TODAY

รหัสข่าว: I-I211209000048

 today.line.me Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

5

https://today.line.me/th/v2/article/PGwNL7M
https://today.line.me


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 03:23
หัวข้อข่าว: กกต.แจงสื่อคลาดเคลื่อนสูตรคำนวณบัญชีรายชื่อ | INN News | LINE TODAY

รหัสข่าว: I-I211209000048

 today.line.me Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

6

https://today.line.me/th/v2/article/PGwNL7M
https://today.line.me


ปีที่: 44 ฉบับที่: 15979
วันที่: ศุกร์ 10 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(ขวา)

หัวข้อข่าว: สงขลาร้องเลือกอบต.อื้อ-นครพนมค้านผล

รหัสข่าว: C-211210038051(9 ธ.ค. 64/07:55)

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 19.18 ADValue:  (B/W)  21,098  (FC)  29,729
PRValue : (B/W)  63,294  (FC)  89,187(x3)

7



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:47
หัวข้อข่าว: กกต.จ่อจัดเลือกตั้งใหม่เขต 1 ชุมพร-เขต 6 สงขลา หลังศาลรธน.ชี้สถานะส.ส.กปปส.สิ้นสุดลง

รหัสข่าว: I-I211209000097

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

8

https://theworldnews.net/th-news/kkt-cch-cchadeluue-ktangaihmekht-1-chumphr-ekht-6-sngkhlaa-hlangsaalrthn-chiisthaanas-s-kpps-sinsudlng
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:47
หัวข้อข่าว: กกต.จ่อจัดเลือกตั้งใหม่เขต 1 ชุมพร-เขต 6 สงขลา หลังศาลรธน.ชี้สถานะส.ส.กปปส.สิ้นสุดลง

รหัสข่าว: I-I211209000097

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

9

https://theworldnews.net/th-news/kkt-cch-cchadeluue-ktangaihmekht-1-chumphr-ekht-6-sngkhlaa-hlangsaalrthn-chiisthaanas-s-kpps-sinsudlng
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:35
หัวข้อข่าว: กกต.จ่อจัดเลือกตั้งใหม่เขต 1 ชุมพร-เขต 6 สงขลา หลังศาลรธน.ชี้สถานะส.ส.กปปส.สิ้นสุดลง

รหัสข่าว: I-I211209000079

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

10

https://mgronline.com/politics/detail/9640000121576
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:35
หัวข้อข่าว: กกต.จ่อจัดเลือกตั้งใหม่เขต 1 ชุมพร-เขต 6 สงขลา หลังศาลรธน.ชี้สถานะส.ส.กปปส.สิ้นสุดลง

รหัสข่าว: I-I211209000079

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

11

https://mgronline.com/politics/detail/9640000121576
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:28
หัวข้อข่าว: กกต.เล็ง 16 ม.ค.65 เลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพร เขต 1 และ สงขลา เขต 6

รหัสข่าว: I-I211209000075

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

12

https://www.thansettakij.com/politics/506068
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:28
หัวข้อข่าว: กกต.เล็ง 16 ม.ค.65 เลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพร เขต 1 และ สงขลา เขต 6

รหัสข่าว: I-I211209000075

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

13

https://www.thansettakij.com/politics/506068
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07:36
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครนายกอบต.หงาว จ.ระนอง ร้องกกต. ขอชะลอประกาศผลเลือกตั้ง หลังพบบัตรเสียหลายใบ

รหัสข่าว: I-I211209000572

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

14

https://ch3plus.com/news/program/269155
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07:36
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครนายกอบต.หงาว จ.ระนอง ร้องกกต. ขอชะลอประกาศผลเลือกตั้ง หลังพบบัตรเสียหลายใบ

รหัสข่าว: I-I211209000572

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

15

https://ch3plus.com/news/program/269155
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07:36
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครนายกอบต.หงาว จ.ระนอง ร้องกกต. ขอชะลอประกาศผลเลือกตั้ง หลังพบบัตรเสียหลายใบ

รหัสข่าว: I-I211209000572

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

16

https://ch3plus.com/news/program/269155
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07:36
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครนายกอบต.หงาว จ.ระนอง ร้องกกต. ขอชะลอประกาศผลเลือกตั้ง หลังพบบัตรเสียหลายใบ

รหัสข่าว: I-I211209000572

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

17

https://ch3plus.com/news/program/269155
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 03:57
หัวข้อข่าว: ผู้สมัคร นายก อบต.หงาว ร้องกกต. วอนตรวจบัตรเสีย-นับคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I211209000063

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

18

https://www.naewna.com/local/620877
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 03:57
หัวข้อข่าว: ผู้สมัคร นายก อบต.หงาว ร้องกกต. วอนตรวจบัตรเสีย-นับคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I211209000063

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/local/620877
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครนายก อบต.นาคู่ ยื่นค้านผลเลือกตั้ง อ้างไม่โปร่งใสคู่แข่งคะแนนผีจับยัด

รหัสข่าว: I-I211209000314

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/261764
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครนายก อบต.นาคู่ ยื่นค้านผลเลือกตั้ง อ้างไม่โปร่งใสคู่แข่งคะแนนผีจับยัด

รหัสข่าว: I-I211209000314

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

21

https://www.banmuang.co.th/news/region/261764
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งนายก อบต.ตะแพนยังมั่ว กกต.ยังเป็นได้แค่เสือกระดาษ

รหัสข่าว: I-I211208002739

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/261355
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งนายก อบต.ตะแพนยังมั่ว กกต.ยังเป็นได้แค่เสือกระดาษ

รหัสข่าว: I-I211208002739

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

23

https://www.banmuang.co.th/news/region/261355
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14:49
หัวข้อข่าว: ยังไม่จบ! เลือกตั้งนายก อบต.ตะแพน ผู้สมัครเบอร์ 2 ชี้ฝ่ายตรงข้ามโกงการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I211208002683

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

24

https://mgronline.com/south/detail/9640000120332
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14:49
หัวข้อข่าว: ยังไม่จบ! เลือกตั้งนายก อบต.ตะแพน ผู้สมัครเบอร์ 2 ชี้ฝ่ายตรงข้ามโกงการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I211208002683

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/south/detail/9640000120332
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14:49
หัวข้อข่าว: ยังไม่จบ! เลือกตั้งนายก อบต.ตะแพน ผู้สมัครเบอร์ 2 ชี้ฝ่ายตรงข้ามโกงการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I211208002683

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/south/detail/9640000120332
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เผย ครม.ยังไม่คุยเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ชี้ ถ้า 'อัศวิน' ไขก๊อก 'ปลัดกทม.' รักษาการแทนได้

รหัสข่าว: I-I211208002209

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

27

https://www.matichon.co.th/politics/news_3077644
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เผย ครม.ยังไม่คุยเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ชี้ ถ้า 'อัศวิน' ไขก๊อก 'ปลัดกทม.' รักษาการแทนได้

รหัสข่าว: I-I211208002209

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

28

https://www.matichon.co.th/politics/news_3077644
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13:55
หัวข้อข่าว: วิษณุแจงเหตุครม.ไม่เคาะเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ชี้ อัศวิน ลาออกก็มีรักษาการ

รหัสข่าว: I-I211208002308

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6772600
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13:55
หัวข้อข่าว: วิษณุแจงเหตุครม.ไม่เคาะเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ชี้ อัศวิน ลาออกก็มีรักษาการ

รหัสข่าว: I-I211208002308

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6772600
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 15:38
หัวข้อข่าว: ครม.ยังไม่คุยเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 'วิษณุ' ระบุหาก 'อัศวิน' ไขก๊อก ปลัดรักษาการแทนได้

รหัสข่าว: I-I211208002976

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/41328/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 15:38
หัวข้อข่าว: ครม.ยังไม่คุยเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 'วิษณุ' ระบุหาก 'อัศวิน' ไขก๊อก ปลัดรักษาการแทนได้

รหัสข่าว: I-I211208002976

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/41328/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 15:33
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” ย้ำ ครม.ยังไม่คุย เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I211208002949

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/506032
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 15:33
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” ย้ำ ครม.ยังไม่คุย เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I211208002949

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/506032
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 15:33
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” ย้ำ ครม.ยังไม่คุย เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I211208002949

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/506032
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 15:29
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เบรค! เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ไม่ให้ราคาเลือกตั้งส.ส.โหร 'ชลน่าน'

รหัสข่าว: I-I211208002926

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/620807
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 15:29
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เบรค! เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ไม่ให้ราคาเลือกตั้งส.ส.โหร 'ชลน่าน'

รหัสข่าว: I-I211208002926

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/620807
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: ครม.ยังไม่คุยเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม. "วิษณุ"ขี้หาก"อัศวิน"ไขก๊อก"ปลัด กทม."รักษาการแทนได้

รหัสข่าว: I-I211208003689

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9640000121551
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: ครม.ยังไม่คุยเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม. "วิษณุ"ขี้หาก"อัศวิน"ไขก๊อก"ปลัด กทม."รักษาการแทนได้

รหัสข่าว: I-I211208003689

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9640000121551
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:38
หัวข้อข่าว: วิษณุ ให้ ครม.เคาะ เลือกผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I211209000941

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/304152
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:38
หัวข้อข่าว: วิษณุ ให้ ครม.เคาะ เลือกผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I211209000941

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

41

https://siamrath.co.th/n/304152
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:14
หัวข้อข่าว: 5 แกนนำ กปปส.พ้นสภาพ ส.ส. ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด เหตุโดน "จำคุก”

รหัสข่าว: I-I211209000835

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2260715
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:14
หัวข้อข่าว: 5 แกนนำ กปปส.พ้นสภาพ ส.ส. ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด เหตุโดน "จำคุก”

รหัสข่าว: I-I211209000835

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2260715
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:14
หัวข้อข่าว: 5 แกนนำ กปปส.พ้นสภาพ ส.ส. ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด เหตุโดน "จำคุก”

รหัสข่าว: I-I211209000835

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2260715
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:14
หัวข้อข่าว: 5 แกนนำ กปปส.พ้นสภาพ ส.ส. ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด เหตุโดน "จำคุก”

รหัสข่าว: I-I211209000835

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2260715
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:14
หัวข้อข่าว: 5 แกนนำ กปปส.พ้นสภาพ ส.ส. ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด เหตุโดน "จำคุก”

รหัสข่าว: I-I211209000835

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2260715
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:14
หัวข้อข่าว: 5 แกนนำ กปปส.พ้นสภาพ ส.ส. ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด เหตุโดน "จำคุก”

รหัสข่าว: I-I211209000835

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2260715
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:14
หัวข้อข่าว: 5 แกนนำ กปปส.พ้นสภาพ ส.ส. ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด เหตุโดน "จำคุก”

รหัสข่าว: I-I211209000835

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2260715
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:14
หัวข้อข่าว: 5 แกนนำ กปปส.พ้นสภาพ ส.ส. ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด เหตุโดน "จำคุก”

รหัสข่าว: I-I211209000835

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2260715
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:14
หัวข้อข่าว: 5 แกนนำ กปปส.พ้นสภาพ ส.ส. ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด เหตุโดน "จำคุก”

รหัสข่าว: I-I211209000835

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

50

https://www.thairath.co.th/news/politic/2260715
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:14
หัวข้อข่าว: 5 แกนนำ กปปส.พ้นสภาพ ส.ส. ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด เหตุโดน "จำคุก”

รหัสข่าว: I-I211209000835

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

51

https://www.thairath.co.th/news/politic/2260715
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07:38
หัวข้อข่าว: กกต. จ่อจัดเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 1 ชุมพร, เขต 6 สงขลา หลังสถานะ ส.ส.กปปส.สิ้นสุด

รหัสข่าว: I-I211209000594

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/lakana/2208546
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07:38
หัวข้อข่าว: กกต. จ่อจัดเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 1 ชุมพร, เขต 6 สงขลา หลังสถานะ ส.ส.กปปส.สิ้นสุด

รหัสข่าว: I-I211209000594

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/lakana/2208546
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07:39
หัวข้อข่าว: ศาล รธน.ชี้ 5 กปปส.พ้น ส.ส. เหตุศาลจำคุกนอนเรือนจำคดีขวางเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I211209000607

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/b_aRbj1MJ
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07:39
หัวข้อข่าว: ศาล รธน.ชี้ 5 กปปส.พ้น ส.ส. เหตุศาลจำคุกนอนเรือนจำคดีขวางเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I211209000607

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/b_aRbj1MJ
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 03:49
หัวข้อข่าว: ศาล รธน.ชี้ขาด 5 ส.ส.แกนนำ กปปส.สิ้นสภาพตั้งแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ให้เลือกตั้งแบบเขตใหม่-เลื่อนปา...

รหัสข่าว: I-I211209000060

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9640000121575
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 03:49
หัวข้อข่าว: ศาล รธน.ชี้ขาด 5 ส.ส.แกนนำ กปปส.สิ้นสภาพตั้งแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ให้เลือกตั้งแบบเขตใหม่-เลื่อนปา...

รหัสข่าว: I-I211209000060

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

57

https://mgronline.com/politics/detail/9640000121575
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 02:24
หัวข้อข่าว: ศาลรธน.ชี้ขาด 5 ส.ส.อดีตแกนนำกปปส.พ้นสมาชิกภาพ!

รหัสข่าว: I-I211209000014

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/670145
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 02:24
หัวข้อข่าว: ศาลรธน.ชี้ขาด 5 ส.ส.อดีตแกนนำกปปส.พ้นสมาชิกภาพ!

รหัสข่าว: I-I211209000014

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/670145
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:43
หัวข้อข่าว: 5 กปปส.สิ้นสมาชิกภาพส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000090

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-838938
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:43
หัวข้อข่าว: 5 กปปส.สิ้นสมาชิกภาพส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000090

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-838938
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:43
หัวข้อข่าว: 5 กปปส.สิ้นสมาชิกภาพส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000090

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-838938
https://tna.mcot.net


ปีที่: - ฉบับที่: 26356
วันที่: ศุกร์ 10 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: ศาลรธน.ฟัน5กปปส.

รหัสข่าว: C-211210035116(9 ธ.ค. 64/07:18)

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,100(BW) 1,100

Col.Inch: 159.69 ADValue:  (B/W)  175,659  (FC)  335,349
PRValue : (B/W)  526,977  (FC)  1,006,047(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26356
วันที่: ศุกร์ 10 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: ศาลรธน.ฟัน5กปปส.

รหัสข่าว: C-211210035116(9 ธ.ค. 64/07:18)

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,100(BW) 1,100

Col.Inch: 159.69 ADValue:  (B/W)  175,659  (FC)  335,349
PRValue : (B/W)  526,977  (FC)  1,006,047(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26356
วันที่: ศุกร์ 10 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: ศาลรธน.ฟัน5กปปส.

รหัสข่าว: C-211210035116(9 ธ.ค. 64/07:18)

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,100(BW) 1,100

Col.Inch: 159.69 ADValue:  (B/W)  175,659  (FC)  335,349
PRValue : (B/W)  526,977  (FC)  1,006,047(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26356
วันที่: ศุกร์ 10 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: ศาลรธน.ฟัน5กปปส.

รหัสข่าว: C-211210035116(9 ธ.ค. 64/07:18)

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,100(BW) 1,100

Col.Inch: 159.69 ADValue:  (B/W)  175,659  (FC)  335,349
PRValue : (B/W)  526,977  (FC)  1,006,047(x3)

66



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:43
หัวข้อข่าว: ศาลรธน.ฟัน 5 แกนนำกปปส. พ้นสมาชิกภาพสส. ถูกจำคุกคดีขวางเลือกตั้งปี' 57

รหัสข่าว: I-I211209000972

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/620928
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:43
หัวข้อข่าว: ศาลรธน.ฟัน 5 แกนนำกปปส. พ้นสมาชิกภาพสส. ถูกจำคุกคดีขวางเลือกตั้งปี' 57

รหัสข่าว: I-I211209000972

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/620928
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:43
หัวข้อข่าว: ศาลรธน.ฟัน 5 แกนนำกปปส. พ้นสมาชิกภาพสส. ถูกจำคุกคดีขวางเลือกตั้งปี' 57

รหัสข่าว: I-I211209000972

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/620928
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:43
หัวข้อข่าว: ศาลรธน.ฟัน 5 แกนนำกปปส. พ้นสมาชิกภาพสส. ถูกจำคุกคดีขวางเลือกตั้งปี' 57

รหัสข่าว: I-I211209000972

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/620928
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:07
หัวข้อข่าว: ฉบับเต็ม! ข้อโต้แย้ง-คำวินิจฉัย "ศาล รธน.” ไฉน 5 "กปปส.” ต้องพ้น ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000068

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

71

https://www.bangkokbiznews.com/news/976287
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:07
หัวข้อข่าว: ฉบับเต็ม! ข้อโต้แย้ง-คำวินิจฉัย "ศาล รธน.” ไฉน 5 "กปปส.” ต้องพ้น ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000068

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

72

https://www.bangkokbiznews.com/news/976287
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:07
หัวข้อข่าว: ฉบับเต็ม! ข้อโต้แย้ง-คำวินิจฉัย "ศาล รธน.” ไฉน 5 "กปปส.” ต้องพ้น ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000068

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/news/976287
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:07
หัวข้อข่าว: ฉบับเต็ม! ข้อโต้แย้ง-คำวินิจฉัย "ศาล รธน.” ไฉน 5 "กปปส.” ต้องพ้น ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000068

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/news/976287
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:07
หัวข้อข่าว: ฉบับเต็ม! ข้อโต้แย้ง-คำวินิจฉัย "ศาล รธน.” ไฉน 5 "กปปส.” ต้องพ้น ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000068

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/news/976287
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:07
หัวข้อข่าว: ฉบับเต็ม! ข้อโต้แย้ง-คำวินิจฉัย "ศาล รธน.” ไฉน 5 "กปปส.” ต้องพ้น ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000068

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/news/976287
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:07
หัวข้อข่าว: ฉบับเต็ม! ข้อโต้แย้ง-คำวินิจฉัย "ศาล รธน.” ไฉน 5 "กปปส.” ต้องพ้น ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000068

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/news/976287
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:07
หัวข้อข่าว: ฉบับเต็ม! ข้อโต้แย้ง-คำวินิจฉัย "ศาล รธน.” ไฉน 5 "กปปส.” ต้องพ้น ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000068

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

78

https://www.bangkokbiznews.com/news/976287
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัยฉบับเต็ม 5 แกนนำกปปส.ไม่รอด สิ้นสภาพส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000318

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3078575
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัยฉบับเต็ม 5 แกนนำกปปส.ไม่รอด สิ้นสภาพส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000318

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3078575
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัยฉบับเต็ม 5 แกนนำกปปส.ไม่รอด สิ้นสภาพส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000318

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3078575
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัยฉบับเต็ม 5 แกนนำกปปส.ไม่รอด สิ้นสภาพส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000318

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3078575
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัยฉบับเต็ม 5 แกนนำกปปส.ไม่รอด สิ้นสภาพส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000318

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3078575
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัยฉบับเต็ม 5 แกนนำกปปส.ไม่รอด สิ้นสภาพส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000318

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3078575
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัยฉบับเต็ม 5 แกนนำกปปส.ไม่รอด สิ้นสภาพส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000318

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3078575
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัยฉบับเต็ม 5 แกนนำกปปส.ไม่รอด สิ้นสภาพส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000318

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3078575
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:41
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ มติ 6 ต่อ 3 ให้ 5 กปปส. พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000960

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2260776
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:41
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ มติ 6 ต่อ 3 ให้ 5 กปปส. พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000960

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2260776
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:41
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ มติ 6 ต่อ 3 ให้ 5 กปปส. พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000960

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2260776
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:41
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ มติ 6 ต่อ 3 ให้ 5 กปปส. พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000960

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2260776
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:41
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ มติ 6 ต่อ 3 ให้ 5 กปปส. พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000960

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2260776
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 15:33
หัวข้อข่าว: 'ชัยธวัช' เผย 'ก้าวไกล' ทำกม.ลูก 2 ฉบับเสร็จสัปดาห์หน้า พร้อมยื่นต่อสภาฯ ทันที

รหัสข่าว: I-I211208002950

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3077770
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 15:33
หัวข้อข่าว: 'ชัยธวัช' เผย 'ก้าวไกล' ทำกม.ลูก 2 ฉบับเสร็จสัปดาห์หน้า พร้อมยื่นต่อสภาฯ ทันที

รหัสข่าว: I-I211208002950

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3077770
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07:09
หัวข้อข่าว: เลื่อนปาร์ตี้ลิสต์ "ต่อศักดิ์ อัศวเหม" "จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์" จ่อนั่ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000386

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/496101
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07:09
หัวข้อข่าว: เลื่อนปาร์ตี้ลิสต์ "ต่อศักดิ์ อัศวเหม" "จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์" จ่อนั่ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000386

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

95

https://www.komchadluek.net/news/496101
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07:09
หัวข้อข่าว: เลื่อนปาร์ตี้ลิสต์ "ต่อศักดิ์ อัศวเหม" "จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์" จ่อนั่ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000386

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/496101
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07:09
หัวข้อข่าว: เลื่อนปาร์ตี้ลิสต์ "ต่อศักดิ์ อัศวเหม" "จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์" จ่อนั่ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000386

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/496101
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07:09
หัวข้อข่าว: เลื่อนปาร์ตี้ลิสต์ "ต่อศักดิ์ อัศวเหม" "จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์" จ่อนั่ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211209000386

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/496101
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:42
หัวข้อข่าว: ปชป.น้อมรับคำวินิจฉัยศาล "สจ.เซ้ม" คืนสภารอบสอง เลื่อนลำดับแทน "อิสระ"

รหัสข่าว: I-I211209000088

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/news/976288
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:42
หัวข้อข่าว: ปชป.น้อมรับคำวินิจฉัยศาล "สจ.เซ้ม" คืนสภารอบสอง เลื่อนลำดับแทน "อิสระ"

รหัสข่าว: I-I211209000088

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/news/976288
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:42
หัวข้อข่าว: ปชป.น้อมรับคำวินิจฉัยศาล "สจ.เซ้ม" คืนสภารอบสอง เลื่อนลำดับแทน "อิสระ"

รหัสข่าว: I-I211209000088

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/news/976288
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:34
หัวข้อข่าว: ปชป. น้อมรับคำตัดสินศาลรธน. พร้อมลุยเลือกตั้งซ่อม 'สจ.เซ้ม ไก่ชน' หวนคืนสภา

รหัสข่าว: I-I211209000077

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/41512/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:34
หัวข้อข่าว: ปชป. น้อมรับคำตัดสินศาลรธน. พร้อมลุยเลือกตั้งซ่อม 'สจ.เซ้ม ไก่ชน' หวนคืนสภา

รหัสข่าว: I-I211209000077

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/41512/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:50
หัวข้อข่าว: เช็กสนามเลือกตั้งซ่อมเขต 6 สงขลา 3 พรรค 'ปชป.-พปชร.-กล้า' ขับเคี่ยว

รหัสข่าว: I-I211209000101

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3078450
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:50
หัวข้อข่าว: เช็กสนามเลือกตั้งซ่อมเขต 6 สงขลา 3 พรรค 'ปชป.-พปชร.-กล้า' ขับเคี่ยว

รหัสข่าว: I-I211209000101

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3078450
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:45
หัวข้อข่าว: ปชป.พร้อมสู้ ซ่อมส.ส.สงขลา-ชุมพร หลานเฉลิมชัยเฮ ขึ้นแทนอิสสระ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I211209000092

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_6773227
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:45
หัวข้อข่าว: ปชป.พร้อมสู้ ซ่อมส.ส.สงขลา-ชุมพร หลานเฉลิมชัยเฮ ขึ้นแทนอิสสระ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I211209000092

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_6773227
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:41
หัวข้อข่าว: "ต่อศักดิ์ - จักพันธ์" ขยับนั่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน ส.ส.กปปส. ที่พ้นสภาพ

รหัสข่าว: I-I211209000087

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

108

https://www.nationtv.tv/news/378855973
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:41
หัวข้อข่าว: "ต่อศักดิ์ - จักพันธ์" ขยับนั่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน ส.ส.กปปส. ที่พ้นสภาพ

รหัสข่าว: I-I211209000087

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378855973
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:41
หัวข้อข่าว: "ต่อศักดิ์ - จักพันธ์" ขยับนั่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน ส.ส.กปปส. ที่พ้นสภาพ

รหัสข่าว: I-I211209000087

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:41
หัวข้อข่าว: "ต่อศักดิ์ - จักพันธ์" ขยับนั่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน ส.ส.กปปส. ที่พ้นสภาพ

รหัสข่าว: I-I211209000087

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 เวลา 04:41
หัวข้อข่าว: "ต่อศักดิ์ - จักพันธ์" ขยับนั่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน ส.ส.กปปส. ที่พ้นสภาพ

รหัสข่าว: I-I211209000087

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15979
วันที่: ศุกร์ 10 ธันวาคม 2564
Section: First Section/กระแสทรรศน์

หน้า: 9(ซ้าย)

คอลัมน์: เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์: บ้านเมืองสงบได้ด้วยประชาธิปไตย

รหัสข่าว: C-211210038083(9 ธ.ค. 64/08:06)

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 36.72 ADValue:  (B/W)  40,392  (FC)  56,916
PRValue : (B/W)  121,176  (FC)  170,748(x3)

113



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23334
วันที่: ศุกร์ 10 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

คอลัมน์: สำนักข่าวหัวเขียว: ดับเครื่องชน

รหัสข่าว: C-211210039080(9 ธ.ค. 64/08:05)

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: (FC) 2,200(BW) 1,100

Col.Inch: 56.04 ADValue:  (B/W)  61,644  (FC)  123,288
PRValue : (B/W)  184,932  (FC)  369,864(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9158
วันที่: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บันทึกหน้า 4

รหัสข่าว: C-211209008039(9 ธ.ค. 64/05:07)

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 950 (BW) 750

Col.Inch: 45.32 ADValue:  (B/W)  33,990  (FC)  43,054
PRValue : (B/W)  101,970  (FC)  129,162(x3)
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15978
วันที่: พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทนำมติชน: เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: C-211209020079(9 ธ.ค. 64/04:13)

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 37.04 ADValue:  (B/W)  40,744  (FC)  57,412
PRValue : (B/W)  122,232  (FC)  172,236(x3)
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