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ข่าวประจ าวันที่ 28 ธนัวาคม 2564 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 164/2564 ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง   
2 165/2564 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล เพ่ิมเติมใน ๓๐ จังหวัด 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามท้องถิ่นออนไลน์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 

และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณแีทนต าแหน่งที่ว่าง 
1 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. สั่ง 4 อบต. ประจวบคีรีขันธ์เลือกตั้งใหม่ และเลือกนายก อบต. ชัยเกษม 3 
2 Songkhlafocus ออนไลน ์ 11 นายก อบต. สงขลาวืด ! ตกขบวนรอบแรก กกต. ไม่รับรอง 5 
3 Today.line ออนไลน์ กกต. สั่ง 4 อบต. ประจวบคีรีขนัธ์เลือกตั้งใหม่ และเลือกนายก อบต. ชัยเกษม 8 
4 สยามรัฐออนไลน์ กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ 4 อบต. ที่ประจวบคีรีขันธ์ หลังเจอ กปน. ท างานพลาด  

เจอบัตรเขย่ง 
10 

5 คมชัด  aec-tv-online2 
ออนไลน์ 

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ 4 อบต. ที่ประจวบคีรีขันธ์ หลังเจอ กปน. ท างานพลาด 
เจอบัตรเขย่ง 

11 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 region3.prd. ออนไลน์ กกต. มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อบต. 14 
2 Prakannews 

ออนไลน์ 
กลุ่มบางพลีใหญ่ก้าวหน้าร้อง กกต. ปากน้ า ตรวจสอบคุณวุฒิ  
นายก อบต. บางพลีใหญ่ 

16 

3 พิมพ์ไทยออนไลน์ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาสาม ครั้งที ่1 18 
4 สยามรัฐออนไลน์ นายก อบต. อบทม ป้ายแดง น ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์  

เปิดตัว "รองนายก - เลขานายก - อบต. อบทม" 
23 

5 NNT ออนไลน์ อบต. อัยเยอร์เวง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
ในการประชุมครั้งแรก หลัง กกต. ยะลา ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 

26 

6 หนังสือพิมพ์มติชน ประจวบฯ เลือกตั้งใหม ่4 อบต. 28 
7 คมชัด  aec-tv-online2 

ออนไลน์  
จ.ชุมพร - รับสมัคร ส.ส. เขต1 ชุมพร ซ่อมที่ว่างลง กกต. ชุมพร 
เผยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม เขต 1 จ.ชุมพร มี 5 คน จาก 5 พรรคการเมือง 

29 

8 Thanjainews 
ออนไลน์ 

ชุมพร – รบัสมัคร ส.ส .เขต 1 ชุมพร ซ่อมที่ว่างลง กกต. ชุมพร 
เผยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม เขต 1 จ.ชุมพร มี 5 คน จาก 5 พรรคการเมือง 

36 

9 Posttoday ออนไลน์ จับตา ครม. ประชุม ส่งท้ายปี ถก พ.ร.ก. วาด้า กกต.  
ชงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม. แทนสิระ 

39 

10 Infoquest ออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ยื่น กกต. เอาผิดหวัหน้าพรรค พปชร. ปมรับรองคุณสมบัติ "สิระ" 41 
11 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ จับตาวาระ ครม. ถก พ.ร.ก. วาด้า กกต. ชงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม. แทน “สิระ” 42 
12 มติชนออนไลน์ บทน ามติชน : กรณี 'สิระ' 46 
13 Siamlandbank 

ออนไลน์ 
"ศรีสุวรรณ” จ่อร้อง กกต. เอาผิด "หน.พปชร. - ผอ.กกต. เขต 9” 
ปมรับรองคุณสมบัติ "สิระ” สมัคร ส.ส. อันเป็นเท็จ 

48 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ 'หมอชลน่าน' คาใจ 'วิฑูรย์' อ้างดีล 'โทนี่' ขอสมัครปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ต้นๆ 
โวย พท. เสียหาย 

49 

15 MGR ออนไลน์ ลุ้น ! พิษ "ทักษิณวิดีโอคอล” ครอบง า ? ป.ป.ช. เรียก "ศรีสวุรรณ”  
ให้ถอ้ยค าเพ่ิม ส้มเละ "พิธา” เบื่อเป็น “หุ่นเชิด” ? 

52 

16 Nationtv ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" บุก กกต. ร้องเอาผิด "บิ๊กป้อม" รับรอง "สิระ" 57 
17 Brighttv ออนไลน์ บุก กกต. “ศรีสุวรรณ” ร้องเอาผิด หน.พปชร. รับรอง “สิระ” ลงเลือกตั้งเท็จ 62 
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บทความ / ซุบซิบ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ รายงานหน้า 2 : วิเคราะห์การเมืองปี '65 ปีใหม่ – เชื้อใหม่ – รฐับาลเก่า 65 
2 หนังสือพิมพ์มติชน วิเคราะห์การเมืองปี '65 ปีใหม ่– เชื้อใหม่ - รัฐบาลเก่า 71 
3 แนวหน้าออนไลน์ บุคคลแนวหน้า...ไม้หน้าสาม 74 
4 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วิดีโอคอลเขย่า 'เพ่ือแม้ว' 76 
5 หนังสือพิมพ์แนวหน้า บุคคลแนวหน้า 78 
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วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
น าโดย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
พร้อมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้ารับพร ณ ห้องกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 9 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 
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วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  
น าโดย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
พร้อมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้ารับพร ณ ห้องกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 9 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 
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วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย นายวิชาญ อนงค์ รองผู้อ านวยการ 

ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 พร้อมผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้าย    

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษก ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมพิธวีางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ 

เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษก  
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ข่าวอ้างอิง 
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณี
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 28 ธันวาคม 2021  chai 

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง  ตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง วันที่ 19 ธ.ค.64 ด้วย
เหตุดังต่อไปนี้ 1. กรณี นายมะแด อาแวมะแด นายกเทศมนตรีต าบลพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ได้เสียชีวิต 
เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64 2.กรณี นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีต าบลแม่ปูคา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ พ้น
จากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 25ต.ค.64 

*****3.กรณี นายนิติพัฒน์ นาเมืองรักษ์ นายกเทศมนตรีต าบลนาเมือง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอดด ลาออก 
เมื่อวันที่ 25ต.ค.64 4.กรณี นายมูหมัดอารอฟะห์ แวบือซา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขต
เลือกตั้งที่ 2 อ.มายอ ลาออก เมื่อวันที่ 1 ต.ค.64 5.กรณี นายหะมะรอนิง มามุ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปัตตานี เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองปัตตานี เสียชีวิต เมื่อวันที่ 7 ส.ค.64  ส่วน 6. กรณี นายธวัชชัย กฤษณัมพก 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสรรพยา เขตเลือกตั้งที่ ๑  อ.สรรพยา จ.ชัยนาท พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 29 ก.ค.
64 

*****7.กรณี นางบุญเพ่ิม วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูแล่นช้าง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 23ต.ค.64  8.กรณี นายชาติชาย คีรีรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาวัว -
พลอยแหวน เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 

*****ล่าสุด ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศ
ผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

1



หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้  1.นายกเทศมนตรีต าบลพ่อมิ่ง 
อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ได้แก่ นายมะกดรี ตาเยะ  2.นายกเทศมนตรีต าบลแม่ปูคา อ.สันก าแพง จ.
เชียงใหม่ ได้แก่ นายจรุงเกียรติ ไชยซาววงศ์ 3.นายกเทศมนตรีต าบลนาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอดด ได้แก่ นาย
อุดร บัวลี  4.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.มายอ จ.ปัตตานี ได้แก่ นายมะ
ยาเซดง เจะเดดง   5.สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปัตตานี เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองปัตตานี ได้แก่ นายจ ารอง แก้ว
บุญทอง 

*****6.สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสรรพยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 

ได้แก่ นายสมบุญ สวัสดี  7.สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูแล่นช้าง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ได้แก่ 
นางสาววิจิตรา อุ่มสาพล  8. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ท่าใหม่ จ.
จันทบุรี ได้แก่ นายจ านอง สาทก  ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และ
อ านาจ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

*****อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจักได้
แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application 
Smart Vote และสายด่วน 1444 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/29317/ 
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10:13
หัวข้อข่าว: กกต.สั่ง 4 อบต.ประจวบคีรีขันธ์เลือกตั้งใหม่ และเลือกนายก อบต.ชัยเกษม

รหัสข่าว: I-I211228001049

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10:18
หัวข้อข่าว: 11 นายกอบต.สงขลาวืด! ตกขบวนรอบแรกกกต.ไม่รับรอง

รหัสข่าว: I-I211228001075

 songkhlafocus.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11:13
หัวข้อข่าว: กกต.สั่ง 4 อบต.ประจวบคีรีขันธ์เลือกตั้งใหม่ และเลือกนายก อบต.ชัยเกษม
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 02:33
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ 4 อบต.ที่ประจวบคีรีขันธ์ หลังเจอ กปน.ทำงานพลาด เจอบัตรเขย่ง

รหัสข่าว: I-I211228000043

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ 4 อบต.ที่ประจวบคีรีขันธ์ หลังเจอ กปน.ทำงานพลาด เจอบัตรเขย่ง

รหัสข่าว: I-I211228000058
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Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14:59
หัวข้อข่าว: กกต. มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อบต.

รหัสข่าว: I-I211227001420

 region3.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 02:35
หัวข้อข่าว: กลุ่มบางพลีใหญ่ก้าวหน้าร้อง กกต.ปากน้ำ ตรวจสอบคุณวุฒิ นายก อบต.บางพลีใหญ่

รหัสข่าว: I-I211228000046

 prakannews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 02:44
หัวข้อข่าว: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม ครั้งที่1 - นสพ.พิมพ์ไทย

รหัสข่าว: I-I211228000055
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Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15998
วันที่: พุธ 29 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ขวา)

หัวข้อข่าว: ประจวบฯเลือกตั้งใหม่4อบต.

รหัสข่าว: C-211229038076(28 ธ.ค. 64/07:54)

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

Col.Inch: 11.72 ADValue:  (B/W)  12,892  (FC)  18,166
PRValue : (B/W)  38,676  (FC)  54,498(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 05:22
หัวข้อข่าว: จ.ชุมพร-รับสมัคร ส.ส.เขต1.ชุมพร ซ่อมที่ว่างลง กกต.ชุมพรเผยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม เขต 1 จ.ชุมพร...

รหัสข่าว: I-I211228000203

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=797712
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 05:22
หัวข้อข่าว: จ.ชุมพร-รับสมัคร ส.ส.เขต1.ชุมพร ซ่อมที่ว่างลง กกต.ชุมพรเผยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม เขต 1 จ.ชุมพร...

รหัสข่าว: I-I211228000203

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=797712
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 05:22
หัวข้อข่าว: จ.ชุมพร-รับสมัคร ส.ส.เขต1.ชุมพร ซ่อมที่ว่างลง กกต.ชุมพรเผยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม เขต 1 จ.ชุมพร...

รหัสข่าว: I-I211228000203

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=797712
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 05:22
หัวข้อข่าว: จ.ชุมพร-รับสมัคร ส.ส.เขต1.ชุมพร ซ่อมที่ว่างลง กกต.ชุมพรเผยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม เขต 1 จ.ชุมพร...

รหัสข่าว: I-I211228000203

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=797712
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 05:22
หัวข้อข่าว: จ.ชุมพร-รับสมัคร ส.ส.เขต1.ชุมพร ซ่อมที่ว่างลง กกต.ชุมพรเผยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม เขต 1 จ.ชุมพร...

รหัสข่าว: I-I211228000203

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=797712
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 05:22
หัวข้อข่าว: จ.ชุมพร-รับสมัคร ส.ส.เขต1.ชุมพร ซ่อมที่ว่างลง กกต.ชุมพรเผยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม เขต 1 จ.ชุมพร...

รหัสข่าว: I-I211228000203

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 05:22
หัวข้อข่าว: จ.ชุมพร-รับสมัคร ส.ส.เขต1.ชุมพร ซ่อมที่ว่างลง กกต.ชุมพรเผยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม เขต 1 จ.ชุมพร...

รหัสข่าว: I-I211228000203

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 07:57
หัวข้อข่าว: ชุมพร-รับสมัครส.ส.เขต 1 ชุมพร ซ่อมที่ว่างลง กกต.ชุมพรเผย มีผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม เขต 1 จ.ชุมพร มี...

รหัสข่าว: I-I211228000687

 thanjainews2017.blogspot.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

36

http://thanjainews2017.blogspot.com/2021/12/blog-post_524.html
http://thanjainews2017.blogspot.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 07:57
หัวข้อข่าว: ชุมพร-รับสมัครส.ส.เขต 1 ชุมพร ซ่อมที่ว่างลง กกต.ชุมพรเผย มีผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม เขต 1 จ.ชุมพร มี...

รหัสข่าว: I-I211228000687

 thanjainews2017.blogspot.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://thanjainews2017.blogspot.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 07:57
หัวข้อข่าว: ชุมพร-รับสมัครส.ส.เขต 1 ชุมพร ซ่อมที่ว่างลง กกต.ชุมพรเผย มีผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม เขต 1 จ.ชุมพร มี...

รหัสข่าว: I-I211228000687

 thanjainews2017.blogspot.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://thanjainews2017.blogspot.com/2021/12/blog-post_524.html
http://thanjainews2017.blogspot.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10:10
หัวข้อข่าว: จับตาครม.ประชุม ส่งท้ายปี ถก พ.ร.ก.วาด้า กกต.ชงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.แทนสิระ

รหัสข่าว: I-I211228001038

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/671730
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10:10
หัวข้อข่าว: จับตาครม.ประชุม ส่งท้ายปี ถก พ.ร.ก.วาด้า กกต.ชงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.แทนสิระ

รหัสข่าว: I-I211228001038

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/671730
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10:19
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ยื่นกกต.เอาผิดหัวหน้าพรรคพปชร. ปมรับรองคุณสมบัติ "สิระ"

รหัสข่าว: I-I211228001076

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.infoquest.co.th/news/2021-ce4f210c722b56b89b4b3650b5edfc76
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08:38
หัวข้อข่าว: จับตาวาระครม. ถก พ.ร.ก.วาด้า กกต.ชงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.แทน สิระ

รหัสข่าว: I-I211228000913

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-830551
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08:38
หัวข้อข่าว: จับตาวาระครม. ถก พ.ร.ก.วาด้า กกต.ชงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.แทน สิระ

รหัสข่าว: I-I211228000913

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-830551
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08:38
หัวข้อข่าว: จับตาวาระครม. ถก พ.ร.ก.วาด้า กกต.ชงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.แทน สิระ

รหัสข่าว: I-I211228000913

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-830551
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08:38
หัวข้อข่าว: จับตาวาระครม. ถก พ.ร.ก.วาด้า กกต.ชงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.แทน สิระ

รหัสข่าว: I-I211228000913

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-830551
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13:30
หัวข้อข่าว: บทนำมติชน : กรณี'สิระ'

รหัสข่าว: I-I211227001120

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3103833
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13:30
หัวข้อข่าว: บทนำมติชน : กรณี'สิระ'

รหัสข่าว: I-I211227001120

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3103833
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 15:40
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ”จ่อร้อง กกต.เอาผิด "หน.พปชร.- ผอ.กกต.เขต 9”ปมรับรองคุณสมบัติ"สิระ”สมัคร ส.ส.อันเป็นเท็จ

รหัสข่าว: I-I211227001574

 siamlandbank.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.siamlandbank.com/allnews/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%80-2/
https://www.siamlandbank.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 02:38
หัวข้อข่าว: 'หมอชลน่าน' คาใจ 'วิฑูรย์' อ้างดีล 'โทนี่' ขอสมัครปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ต้นๆ โวย พท.เสียหาย

รหัสข่าว: I-I211228000050

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/611959/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 02:38
หัวข้อข่าว: 'หมอชลน่าน' คาใจ 'วิฑูรย์' อ้างดีล 'โทนี่' ขอสมัครปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ต้นๆ โวย พท.เสียหาย

รหัสข่าว: I-I211228000050

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/611959/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 02:38
หัวข้อข่าว: 'หมอชลน่าน' คาใจ 'วิฑูรย์' อ้างดีล 'โทนี่' ขอสมัครปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ต้นๆ โวย พท.เสียหาย

รหัสข่าว: I-I211228000050

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/611959/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 02:47
หัวข้อข่าว: ลุ้น! พิษ "ทักษิณวิดีโอคอล” ครอบงำ? ป.ป.ช. เรียก "ศรีสุวรรณ” ให้ถ้อยคำเพิ่ม ส้มเละ "พิธา” เบื่อ...

รหัสข่าว: I-I211228000062

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9640000128215
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 02:47
หัวข้อข่าว: ลุ้น! พิษ "ทักษิณวิดีโอคอล” ครอบงำ? ป.ป.ช. เรียก "ศรีสุวรรณ” ให้ถ้อยคำเพิ่ม ส้มเละ "พิธา” เบื่อ...

รหัสข่าว: I-I211228000062

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9640000128215
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 02:47
หัวข้อข่าว: ลุ้น! พิษ "ทักษิณวิดีโอคอล” ครอบงำ? ป.ป.ช. เรียก "ศรีสุวรรณ” ให้ถ้อยคำเพิ่ม ส้มเละ "พิธา” เบื่อ...

รหัสข่าว: I-I211228000062

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9640000128215
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 02:47
หัวข้อข่าว: ลุ้น! พิษ "ทักษิณวิดีโอคอล” ครอบงำ? ป.ป.ช. เรียก "ศรีสุวรรณ” ให้ถ้อยคำเพิ่ม ส้มเละ "พิธา” เบื่อ...

รหัสข่าว: I-I211228000062

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9640000128215
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 02:47
หัวข้อข่าว: ลุ้น! พิษ "ทักษิณวิดีโอคอล” ครอบงำ? ป.ป.ช. เรียก "ศรีสุวรรณ” ให้ถ้อยคำเพิ่ม ส้มเละ "พิธา” เบื่อ...

รหัสข่าว: I-I211228000062

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9640000128215
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11:34
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" บุกกกต.ร้องเอาผิด "บิ๊กป้อม" รับรอง "สิระ"

รหัสข่าว: I-I211228001447

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378858330
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11:34
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" บุกกกต.ร้องเอาผิด "บิ๊กป้อม" รับรอง "สิระ"

รหัสข่าว: I-I211228001447

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378858330
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11:34
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" บุกกกต.ร้องเอาผิด "บิ๊กป้อม" รับรอง "สิระ"

รหัสข่าว: I-I211228001447

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378858330
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11:34
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" บุกกกต.ร้องเอาผิด "บิ๊กป้อม" รับรอง "สิระ"

รหัสข่าว: I-I211228001447

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378858330
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11:34
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" บุกกกต.ร้องเอาผิด "บิ๊กป้อม" รับรอง "สิระ"

รหัสข่าว: I-I211228001447

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

61

https://www.nationtv.tv/news/378858330
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11:52
หัวข้อข่าว: บุกกกต. ศรีสุวรรณ ร้องเอาผิด หน.พปชร. รับรอง สิระ ลงเลือกตั้งเท็จ

รหัสข่าว: I-I211228001532

 brighttv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.brighttv.co.th/news/politics/srisuwan-sira-vote
https://www.brighttv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11:52
หัวข้อข่าว: บุกกกต. ศรีสุวรรณ ร้องเอาผิด หน.พปชร. รับรอง สิระ ลงเลือกตั้งเท็จ

รหัสข่าว: I-I211228001532

 brighttv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.brighttv.co.th/news/politics/srisuwan-sira-vote
https://www.brighttv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11:52
หัวข้อข่าว: บุกกกต. ศรีสุวรรณ ร้องเอาผิด หน.พปชร. รับรอง สิระ ลงเลือกตั้งเท็จ

รหัสข่าว: I-I211228001532

 brighttv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.brighttv.co.th/news/politics/srisuwan-sira-vote
https://www.brighttv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11:22
หัวข้อข่าว: รายงานหน้า 2 : วิเคราะห์การเมืองปี'65 ปีใหม่-เชื้อใหม่-รัฐบาลเก่า

รหัสข่าว: I-I211228001402

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3106486
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11:22
หัวข้อข่าว: รายงานหน้า 2 : วิเคราะห์การเมืองปี'65 ปีใหม่-เชื้อใหม่-รัฐบาลเก่า

รหัสข่าว: I-I211228001402

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3106486
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11:22
หัวข้อข่าว: รายงานหน้า 2 : วิเคราะห์การเมืองปี'65 ปีใหม่-เชื้อใหม่-รัฐบาลเก่า

รหัสข่าว: I-I211228001402

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3106486
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11:22
หัวข้อข่าว: รายงานหน้า 2 : วิเคราะห์การเมืองปี'65 ปีใหม่-เชื้อใหม่-รัฐบาลเก่า

รหัสข่าว: I-I211228001402

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3106486
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11:22
หัวข้อข่าว: รายงานหน้า 2 : วิเคราะห์การเมืองปี'65 ปีใหม่-เชื้อใหม่-รัฐบาลเก่า

รหัสข่าว: I-I211228001402

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3106486
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11:22
หัวข้อข่าว: รายงานหน้า 2 : วิเคราะห์การเมืองปี'65 ปีใหม่-เชื้อใหม่-รัฐบาลเก่า

รหัสข่าว: I-I211228001402

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3106486
https://www.matichon.co.th


ปีที่: 44 ฉบับที่: 15997
วันที่: อังคาร 28 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: วิเคราะห์การเมืองปี'65 ปีใหม่-เชื้อใหม่-รัฐบาลเก่า

รหัสข่าว: C-211228020066(28 ธ.ค. 64/05:12)

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

Col.Inch: 141.62 ADValue:  (B/W)  155,782  (FC)  219,511
PRValue : (B/W)  467,346  (FC)  658,533(x3)
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15997
วันที่: อังคาร 28 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: วิเคราะห์การเมืองปี'65 ปีใหม่-เชื้อใหม่-รัฐบาลเก่า

รหัสข่าว: C-211228020066(28 ธ.ค. 64/05:12)

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

Col.Inch: 141.62 ADValue:  (B/W)  155,782  (FC)  219,511
PRValue : (B/W)  467,346  (FC)  658,533(x3)
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15997
วันที่: อังคาร 28 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: วิเคราะห์การเมืองปี'65 ปีใหม่-เชื้อใหม่-รัฐบาลเก่า

รหัสข่าว: C-211228020066(28 ธ.ค. 64/05:12)

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

Col.Inch: 141.62 ADValue:  (B/W)  155,782  (FC)  219,511
PRValue : (B/W)  467,346  (FC)  658,533(x3)

73



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: บุคคลแนวหน้า...ไม้หน้าสาม

รหัสข่าว: I-I211228000685

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/columnist/50110
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 ธันวาคม 2564 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: บุคคลแนวหน้า...ไม้หน้าสาม

รหัสข่าว: I-I211228000685

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/columnist/50110
https://www.naewna.com


ปีที่: 26 ฉบับที่: 9177
วันที่: อังคาร 28 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15

หัวข้อข่าว: วิดีโอคอลเขย่า'เพื่อแม้ว'

รหัสข่าว: C-211228008039(28 ธ.ค. 64/02:58)

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

Col.Inch: 57.27 ADValue:  (B/W)  42,952.50  (FC)  54,406.50
PRValue : (B/W)  128,857.50  (FC)  163,219.50(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9177
วันที่: อังคาร 28 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15

หัวข้อข่าว: วิดีโอคอลเขย่า'เพื่อแม้ว'

รหัสข่าว: C-211228008039(28 ธ.ค. 64/02:58)

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

Col.Inch: 57.27 ADValue:  (B/W)  42,952.50  (FC)  54,406.50
PRValue : (B/W)  128,857.50  (FC)  163,219.50(x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 14853
วันที่: อังคาร 28 ธันวาคม 2564
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-211228005060(28 ธ.ค. 64/06:12)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,250(BW) 900

Col.Inch: 74.44 ADValue:  (B/W)  66,996  (FC)  93,050
PRValue : (B/W)  200,988  (FC)  279,150(x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 14853
วันที่: อังคาร 28 ธันวาคม 2564
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-211228005060(28 ธ.ค. 64/06:12)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,250(BW) 900

Col.Inch: 74.44 ADValue:  (B/W)  66,996  (FC)  93,050
PRValue : (B/W)  200,988  (FC)  279,150(x3)
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