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ข่าวประจ าวันที่ 30 ธนัวาคม 2564 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 167/2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเตรียมพร้อมจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
กรุงเทพมหำนคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

2 168/2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งแจ้งมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 กรณีผู้มำติดต่อรำชกำรที่อำคำรศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษำ ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม - ผลตรวจ (ATK) 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ กกต. เตรียมเปิดรับสมัครเลขำฯ ใหม่ 10 - 28 ม.ค. 1 
2 Theworldnews 

ออนไลน์ 
กกต. เปดิรับสมัคร 'เลขำฯคนใหม'่ คุณสมบัติแน่น ต้องเป็นกลำงทำงกำรเมือง 
เงินเดือน 2.2 แสนบำท 

3 

3 Siamlandbank 
ออนไลน์ 

เปิดรับสมัครเลขำ กกต. 10 - 28 ม.ค. ต้องเป็นกลำง ซื่อสัตย์  
ไม่ผิดจริยธรรมร้ำยแรง คำด พ.ค. ได้ตัว 

4 

4 news.trueid ออนไลน์ กกต. เปิดรับสมัคร 'เลขำฯ คนใหม่' คุณสมบัติแน่น ต้องเป็นกลำงทำงกำรเมือง 
เงินเดือน 2.2 แสนบำท 

5 

5 MGR ออนไลน์ เปิดรับสมัครเลขำ กกต. 10 - 28 ม.ค. ต้องเป็นกลำง ซื่อสัตย์  
ไม่ผิดจริยธรรมร้ำยแรง คำด พ.ค. ได้ตัว 

7 

6 thekey.news ออนไลน์ เปิดรับสมัคร "เลขำฯ กกต.'' วำงสเปค "เป็นกลำงทำงกำรเมือง - ซื่อสัตย์สุจริต"  12 
7 แนวหน้ำออนไลน์ 'กกต.' เปิดรับสมัคร 'เลขำฯ คนใหม'่ 10 - 28 ม.ค. เงินเดือนสูง 2.2 แสนบำท 15 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
8 khao24h ออนไลน์ 'กกต.' เปิดรับสมัคร 'เลขำฯ คนใหม่' 10 - 28 ม.ค. เงินเดือนสูง 2.2 แสนบำท 17 
9 MGR ออนไลน์ กกต. ประกำศรับสมัครเลขำฯ คนใหม่ 10 - 28 ม.ค. 65 19 
10 Siamlandbank ออนไลน์ กกต. ประกำศรับสมัครเลขำฯ คนใหม่ 10 - 28 ม.ค. 65 20 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ รับสมัคร 'เลขำฯกกต.' คนใหม่วำงสเปกเป็นกลำงกำรเมือง – ซื่อสัตย์สุจริต 

- เงินเดือน 2.2 แสนบำท 
21 

12 Theworldnews 
ออนไลน์ 

เปิดรับสมัครเลขำ กกต. 10 - 28 ม.ค. ต้องเป็นกลำง ซื่อสัตย์ ไม่ผิดจริยธรรม
ร้ำยแรง คำด พ.ค. ได้ตัว 

24 

13 สยำมรัฐออนไลน์ กกต. ประกำศรับสมัคร "เลขำฯ กกต." 10 - 28 ม.ค. 65 
ต้องเป็นกลำงทำงกำรเมือง ซื่อสัตย์สุจริต 

29 

14 region3.prd ออนไลน์ กกต. ประกำศรับสมัครเลขำฯ คนใหม่ 10 - 28 ม.ค. 65 31 
15 หนังสือพิมพ์มติชน กกต. เปิดรับสมัครเลขำฯใหม ่10 – 28 ม.ค. 32 
16 NNT ออนไลน์ กกต. ชุมพร จัดอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรเลือกตั้งเชิงสมำนฉันท์ 

ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

33 

17 Siamfocustime ออนไลน์ กกต. ชุมพร จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงเลือกตั้งสมำนฉันท์ เขต 1 ชุมพร 36 
18 4forcenews ออนไลน์ กกต. ชุมพร จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงเลือกตั้งสมำนฉันท์ เขต 1 ชุมพร 44 
19 Thanjainews ออนไลน์ ชุมพร - กกต. ชุมพร จัดกิจกรรมเสริมสรำ้งเลือกตั้งสมำนฉันท์ เขต 1 ชุมพร 49 
20 หนังสือพิมพ์มติชน กกต. ชุมพร จัดกิจกรรมสมำนฉนัท์ 53 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ พปชร. ส่ง ‘เมียสิระ’ ลงเลือกตั้งซ่อม ‘อรรถวิชช์’ ร่วมชิง 54 
2 บ้ำนเมืองออนไลน์ เดือด ! ว่ำที่นำยก อบต. บำงจำก โวย กกต. ไม่เป็นธรรม  

ขอให้นับคะแนนใหม่ไม่ใช่จัดเลือกตั้งใหม่ 
56 

3 MGR ออนไลน์ จี้ทบทวนมต ิ! ว่ำที่นำยก อบต. บำงจำก ร้องศำลปกครองค้ำน กกต. 
สั่งลงคะแนนใหม่ 

58 

4 khao24h ออนไลน์ จี้ทบทวนมต ิ! ว่ำที่นำยก อบต. บำงจำก ร้องศำลปกครองค้ำน กกต. 
สั่งลงคะแนนใหม่ 

62 

5 มติชนออนไลน์ 'ช ำนำญ' ชี้ อำจจัดเลือกตั้งซ่อมไม่ได้ เหตุ รธน. ฉบับแก้ไขใหม่ ให้มี 400 เขต 66 
6 สยำมรัฐออนไลน์ ว่ำที่นำยก อบต. ค้ำน กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่จำกเหตุขีดคะแนนบนกระดำน

พลำดหำยไปแค่ 1 คะแนน 
68 

7 สยำมรัฐออนไลน์ พท. เปิดตัว "สุรชำติ เทียนทอง" ชิงเก้ำอ้ี ส.ส. หลักสี่ - จตจุักร 72 
8 อปท.news ออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ยื่น กกต. เอำผิดหัวหน้ำพรรค พปชร. /ผอ.ลต.กทม. 77 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ ตำมโผ ! เพื่อไทย ส่ง 'สุรชำติ' ลงเลือกตั้งซ่อม ยกเป็นนักสู้ช่วยเหลือเหยื่อ

เรียกร้อง ปชต. 
79 

 
บทความ / ซุบซิบ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ 10 เหตุกำรณ์เด่นทำงกำรเมืองรอบปี 2564 ปีแห่งกำรกัดเซำะ รธน. หวังล้มนำยกฯ 83 
2 ข่ำวสดออนไลน์ ซูเปอร์ไต้ฝุ่นกำรเมืองปี 2564 ปี2564 ถือเป็นปีที่สถำนกำรณ์กำรเมืองร้อน 93 
3 โลกวันนี้ออนไลน์ ฝีแตก 102 
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วันที่ 29 ธันวำคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ 
เลขานุการประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนนทบุรี 
โดยมี นำยสมยศ อักษร ผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง ร.ต.อ.หญิงวฤนธร ตั้ งตฤษณกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนนทบุรี นำยสมหมำย อุบลวรรณำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดนนทบุรี และพนักงำน ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
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วันที่ 30 ธันวำคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสมบัติ พูถาวรวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการประจ ากรรมการการเลือกตั้ง   
และคณะ ตรวจเยี่ยมกำรรับสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสมุทรสำคร และรับทรำบข้อเท็จจริง ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน โดยมี นำยณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภำพ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรสำคร นำยสุวิทย์ ประทุมดี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรสำคร และพนักงำน ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรสำคร 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 
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รหัสข่าว: I-I211229002123
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7

https://mgronline.com/politics/detail/9640000128819
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14:28
หัวข้อข่าว: เปิดรับสมัครเลขากกต. 10-28 ม.ค. ต้องเป็นกลาง ซื่อสัตย์ ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง คาดพ.ค.ได้ตัว

รหัสข่าว: I-I211229002123

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

8

https://mgronline.com/politics/detail/9640000128819
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14:28
หัวข้อข่าว: เปิดรับสมัครเลขากกต. 10-28 ม.ค. ต้องเป็นกลาง ซื่อสัตย์ ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง คาดพ.ค.ได้ตัว

รหัสข่าว: I-I211229002123

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

9

https://mgronline.com/politics/detail/9640000128819
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14:28
หัวข้อข่าว: เปิดรับสมัครเลขากกต. 10-28 ม.ค. ต้องเป็นกลาง ซื่อสัตย์ ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง คาดพ.ค.ได้ตัว

รหัสข่าว: I-I211229002123

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

10

https://mgronline.com/politics/detail/9640000128819
https://mgronline.com
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14:30
หัวข้อข่าว: เปิดรับสมัคร "เลขาฯ กกต.'' วางสเปค "เป็นกลางทางการเมือง- ซื่อสัตย์สุจริต" - THE KEY NEWS

รหัสข่าว: I-I211229002132
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Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: 'กกต.' เปิดรับสมัคร 'เลขาฯคนใหม่' 10-28 ม.ค. เงินเดือนสูง 2.2 แสนบาท

รหัสข่าว: I-I211229002271

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:08
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศรับสมัครเลขาฯ คนใหม่ 10-28 ม.ค. 65
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: รับสมัคร 'เลขาฯกกต.' คนใหม่วางสเปกเป็นกลางการเมือง-ซื่อสัตย์สุจริต-เงินเดือน 2.2 แสนบาท
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:14
หัวข้อข่าว: เปิดรับสมัครเลขากกต. 10-28 ม.ค. ต้องเป็นกลาง ซื่อสัตย์ ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง คาดพ.ค.ได้ตัว

รหัสข่าว: I-I211229002303

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

24

https://theworldnews.net/th-news/epidrabsmakhrelkhaakkt-10-28-m-kh-t-ngepnklaang-chuue-saty-aimphidcchriythrrmraayaerng-khaadph-kh-aidtaw
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:14
หัวข้อข่าว: เปิดรับสมัครเลขากกต. 10-28 ม.ค. ต้องเป็นกลาง ซื่อสัตย์ ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง คาดพ.ค.ได้ตัว

รหัสข่าว: I-I211229002303

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

25

https://theworldnews.net/th-news/epidrabsmakhrelkhaakkt-10-28-m-kh-t-ngepnklaang-chuue-saty-aimphidcchriythrrmraayaerng-khaadph-kh-aidtaw
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:14
หัวข้อข่าว: เปิดรับสมัครเลขากกต. 10-28 ม.ค. ต้องเป็นกลาง ซื่อสัตย์ ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง คาดพ.ค.ได้ตัว

รหัสข่าว: I-I211229002303

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

26

https://theworldnews.net/th-news/epidrabsmakhrelkhaakkt-10-28-m-kh-t-ngepnklaang-chuue-saty-aimphidcchriythrrmraayaerng-khaadph-kh-aidtaw
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:14
หัวข้อข่าว: เปิดรับสมัครเลขากกต. 10-28 ม.ค. ต้องเป็นกลาง ซื่อสัตย์ ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง คาดพ.ค.ได้ตัว

รหัสข่าว: I-I211229002303

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

27

https://theworldnews.net/th-news/epidrabsmakhrelkhaakkt-10-28-m-kh-t-ngepnklaang-chuue-saty-aimphidcchriythrrmraayaerng-khaadph-kh-aidtaw
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:14
หัวข้อข่าว: เปิดรับสมัครเลขากกต. 10-28 ม.ค. ต้องเป็นกลาง ซื่อสัตย์ ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง คาดพ.ค.ได้ตัว

รหัสข่าว: I-I211229002303

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

28

https://theworldnews.net/th-news/epidrabsmakhrelkhaakkt-10-28-m-kh-t-ngepnklaang-chuue-saty-aimphidcchriythrrmraayaerng-khaadph-kh-aidtaw
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:55
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศรับสมัคร "เลขาฯกกต." 10-28 ม.ค. 65 ต้องเป็นกลางทางการเมือง ซื่อสัตย์สุจริต
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:10
หัวข้อข่าว: กกต.ชุมพร จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 เวลา 02:11
หัวข้อข่าว: กกต.ชุมพร  จัดกิจกรรมเสริมสร้างเลือกตั้งสมานฉันท์ เขต 1 ชุมพร

รหัสข่าว: I-I211230000007

 siamfocustime.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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รหัสข่าว: I-I211230000007

 siamfocustime.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.siamfocustime.com/208641/
https://www.siamfocustime.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 เวลา 02:11
หัวข้อข่าว: กกต.ชุมพร  จัดกิจกรรมเสริมสร้างเลือกตั้งสมานฉันท์ เขต 1 ชุมพร

รหัสข่าว: I-I211230000007

 siamfocustime.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.siamfocustime.com/208641/
https://www.siamfocustime.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 เวลา 02:11
หัวข้อข่าว: กกต.ชุมพร  จัดกิจกรรมเสริมสร้างเลือกตั้งสมานฉันท์ เขต 1 ชุมพร

รหัสข่าว: I-I211230000007

 siamfocustime.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.siamfocustime.com/208641/
https://www.siamfocustime.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 เวลา 02:11
หัวข้อข่าว: กกต.ชุมพร  จัดกิจกรรมเสริมสร้างเลือกตั้งสมานฉันท์ เขต 1 ชุมพร

รหัสข่าว: I-I211230000007

 siamfocustime.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.siamfocustime.com/208641/
https://www.siamfocustime.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 เวลา 02:18
หัวข้อข่าว: กกต.ชุมพร จัดกิจกรรมเสริมสร้างเลือกตั้งสมานฉันท์ เขต 1 ชุมพร

รหัสข่าว: I-I211230000011

 4forcenews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.4forcenews.com/211898/
https://www.4forcenews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 เวลา 02:18
หัวข้อข่าว: กกต.ชุมพร จัดกิจกรรมเสริมสร้างเลือกตั้งสมานฉันท์ เขต 1 ชุมพร

รหัสข่าว: I-I211230000011

 4forcenews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.4forcenews.com/211898/
https://www.4forcenews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 เวลา 02:18
หัวข้อข่าว: กกต.ชุมพร จัดกิจกรรมเสริมสร้างเลือกตั้งสมานฉันท์ เขต 1 ชุมพร

รหัสข่าว: I-I211230000011

 4forcenews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.4forcenews.com/211898/
https://www.4forcenews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 เวลา 02:18
หัวข้อข่าว: กกต.ชุมพร จัดกิจกรรมเสริมสร้างเลือกตั้งสมานฉันท์ เขต 1 ชุมพร

รหัสข่าว: I-I211230000011

 4forcenews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.4forcenews.com/211898/
https://www.4forcenews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 เวลา 02:18
หัวข้อข่าว: กกต.ชุมพร จัดกิจกรรมเสริมสร้างเลือกตั้งสมานฉันท์ เขต 1 ชุมพร

รหัสข่าว: I-I211230000011

 4forcenews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

48

https://www.4forcenews.com/211898/
https://www.4forcenews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: ชุมพร-กกต.ชุมพร จัดกิจกรรมเสริมสร้างเลือกตั้งสมานฉันท์ เขต 1 ชุมพร

รหัสข่าว: I-I211230000550

 thanjainews2017.blogspot.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://thanjainews2017.blogspot.com/2021/12/blog-post_405.html
http://thanjainews2017.blogspot.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: ชุมพร-กกต.ชุมพร จัดกิจกรรมเสริมสร้างเลือกตั้งสมานฉันท์ เขต 1 ชุมพร

รหัสข่าว: I-I211230000550

 thanjainews2017.blogspot.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://thanjainews2017.blogspot.com/2021/12/blog-post_405.html
http://thanjainews2017.blogspot.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: ชุมพร-กกต.ชุมพร จัดกิจกรรมเสริมสร้างเลือกตั้งสมานฉันท์ เขต 1 ชุมพร

รหัสข่าว: I-I211230000550

 thanjainews2017.blogspot.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://thanjainews2017.blogspot.com/2021/12/blog-post_405.html
http://thanjainews2017.blogspot.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: ชุมพร-กกต.ชุมพร จัดกิจกรรมเสริมสร้างเลือกตั้งสมานฉันท์ เขต 1 ชุมพร

รหัสข่าว: I-I211230000550

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

52

http://thanjainews2017.blogspot.com/2021/12/blog-post_405.html
http://thanjainews2017.blogspot.com


ปีที่: 44 ฉบับที่: 15999
วันที่: พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 15(บน)

ภาพข่าว: สมานฉันท์

รหัสข่าว: C-211230020062(30 ธ.ค. 64/04:42)

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

Col.Inch: 15.02 ADValue:  (B/W)  16,522  (FC)  23,281
PRValue : (B/W)  49,566  (FC)  69,843(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00
หัวข้อข่าว: พปชร.ส่ง ‘เมียสิระ’ ลงเลือกตั้งซ่อม ‘อรรถวิชช์’ ร่วมชิง

รหัสข่าว: I-I211229001691

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/daily/detail/9640000128777
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00
หัวข้อข่าว: พปชร.ส่ง ‘เมียสิระ’ ลงเลือกตั้งซ่อม ‘อรรถวิชช์’ ร่วมชิง

รหัสข่าว: I-I211229001691

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/daily/detail/9640000128777
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:01
หัวข้อข่าว: เดือด! ว่าที่นายก อบต.บางจาก โวยกกต.ไม่เป็นธรรม ขอให้นับคะแนนใหม่ไม่ใช่จัดเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I211229002248

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/264287
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:01
หัวข้อข่าว: เดือด! ว่าที่นายก อบต.บางจาก โวยกกต.ไม่เป็นธรรม ขอให้นับคะแนนใหม่ไม่ใช่จัดเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I211229002248

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/264287
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:15
หัวข้อข่าว: จี้ทบทวนมติ! ว่าที่นายก อบต.บางจาก ร้องศาลปกครองค้าน กกต.สั่งลงคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I211229002306

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/south/detail/9640000128881
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:15
หัวข้อข่าว: จี้ทบทวนมติ! ว่าที่นายก อบต.บางจาก ร้องศาลปกครองค้าน กกต.สั่งลงคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I211229002306

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/south/detail/9640000128881
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:15
หัวข้อข่าว: จี้ทบทวนมติ! ว่าที่นายก อบต.บางจาก ร้องศาลปกครองค้าน กกต.สั่งลงคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I211229002306

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/south/detail/9640000128881
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:15
หัวข้อข่าว: จี้ทบทวนมติ! ว่าที่นายก อบต.บางจาก ร้องศาลปกครองค้าน กกต.สั่งลงคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I211229002306

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/south/detail/9640000128881
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:17
หัวข้อข่าว: จี้ทบทวนมติ! ว่าที่นายก อบต.บางจาก ร้องศาลปกครองค้าน กกต.สั่งลงคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I211229002312

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/share/news-7-1-e15862e4ec8d14ec9e7a0ea9419d0066
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:17
หัวข้อข่าว: จี้ทบทวนมติ! ว่าที่นายก อบต.บางจาก ร้องศาลปกครองค้าน กกต.สั่งลงคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I211229002312

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/share/news-7-1-e15862e4ec8d14ec9e7a0ea9419d0066
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:17
หัวข้อข่าว: จี้ทบทวนมติ! ว่าที่นายก อบต.บางจาก ร้องศาลปกครองค้าน กกต.สั่งลงคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I211229002312

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/share/news-7-1-e15862e4ec8d14ec9e7a0ea9419d0066
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:17
หัวข้อข่าว: จี้ทบทวนมติ! ว่าที่นายก อบต.บางจาก ร้องศาลปกครองค้าน กกต.สั่งลงคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I211229002312

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/share/news-7-1-e15862e4ec8d14ec9e7a0ea9419d0066
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: 'ชำนาญ' ชี้ อาจจัดเลือกตั้งซ่อมไม่ได้ เหตุ รธน.ฉบับแก้ไขใหม่ ให้มี 400 เขต

รหัสข่าว: I-I211229002319

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3109143
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: 'ชำนาญ' ชี้ อาจจัดเลือกตั้งซ่อมไม่ได้ เหตุ รธน.ฉบับแก้ไขใหม่ ให้มี 400 เขต

รหัสข่าว: I-I211229002319

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3109143
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 17:43
หัวข้อข่าว: ว่าที่นายกอบต.ค้านกกต.สั่งเลือกตั้งใหม่จากเหตุขีดคะแนนบนกระดานพลาดหายไปแค่ 1 คะแนน

รหัสข่าว: I-I211229002755

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/309777
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 17:43
หัวข้อข่าว: ว่าที่นายกอบต.ค้านกกต.สั่งเลือกตั้งใหม่จากเหตุขีดคะแนนบนกระดานพลาดหายไปแค่ 1 คะแนน

รหัสข่าว: I-I211229002755

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/309777
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 17:43
หัวข้อข่าว: ว่าที่นายกอบต.ค้านกกต.สั่งเลือกตั้งใหม่จากเหตุขีดคะแนนบนกระดานพลาดหายไปแค่ 1 คะแนน

รหัสข่าว: I-I211229002755

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/309777
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 17:43
หัวข้อข่าว: ว่าที่นายกอบต.ค้านกกต.สั่งเลือกตั้งใหม่จากเหตุขีดคะแนนบนกระดานพลาดหายไปแค่ 1 คะแนน

รหัสข่าว: I-I211229002755

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/309777
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 17:44
หัวข้อข่าว: พท.เปิดตัว "สุรชาติ เทียนทอง" ชิงเก้าอี้ ส.ส.หลักสี่-จตุจักร

รหัสข่าว: I-I211229002764

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/309788
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 17:44
หัวข้อข่าว: พท.เปิดตัว "สุรชาติ เทียนทอง" ชิงเก้าอี้ ส.ส.หลักสี่-จตุจักร

รหัสข่าว: I-I211229002764

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/309788
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 17:44
หัวข้อข่าว: พท.เปิดตัว "สุรชาติ เทียนทอง" ชิงเก้าอี้ ส.ส.หลักสี่-จตุจักร

รหัสข่าว: I-I211229002764

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/309788
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 17:44
หัวข้อข่าว: พท.เปิดตัว "สุรชาติ เทียนทอง" ชิงเก้าอี้ ส.ส.หลักสี่-จตุจักร

รหัสข่าว: I-I211229002764

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/309788
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 17:44
หัวข้อข่าว: พท.เปิดตัว "สุรชาติ เทียนทอง" ชิงเก้าอี้ ส.ส.หลักสี่-จตุจักร

รหัสข่าว: I-I211229002764

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/309788
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 17:46
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณยื่นกกต.เอาผิดหัวหน้าพรรคพปชร. /ผอ.ลต.กทม.

รหัสข่าว: I-I211229002768

 opt-news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.opt-news.com/news-highlight/22764
https://www.opt-news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 17:46
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณยื่นกกต.เอาผิดหัวหน้าพรรคพปชร. /ผอ.ลต.กทม.

รหัสข่าว: I-I211229002768

 opt-news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.opt-news.com/news-highlight/22764
https://www.opt-news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 เวลา 02:03
หัวข้อข่าว: ตามโผ! เพื่อไทย ส่ง 'สุรชาติ' ลงเลือกตั้งซ่อม ยกเป็นนักสู้ช่วยเหลือเหยื่อเรียกร้องปชต.

รหัสข่าว: I-I211230000003

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/55094/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 เวลา 02:03
หัวข้อข่าว: ตามโผ! เพื่อไทย ส่ง 'สุรชาติ' ลงเลือกตั้งซ่อม ยกเป็นนักสู้ช่วยเหลือเหยื่อเรียกร้องปชต.

รหัสข่าว: I-I211230000003

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/55094/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 เวลา 02:03
หัวข้อข่าว: ตามโผ! เพื่อไทย ส่ง 'สุรชาติ' ลงเลือกตั้งซ่อม ยกเป็นนักสู้ช่วยเหลือเหยื่อเรียกร้องปชต.

รหัสข่าว: I-I211230000003

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/55094/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 เวลา 02:03
หัวข้อข่าว: ตามโผ! เพื่อไทย ส่ง 'สุรชาติ' ลงเลือกตั้งซ่อม ยกเป็นนักสู้ช่วยเหลือเหยื่อเรียกร้องปชต.

รหัสข่าว: I-I211230000003

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/55094/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: 10 เหตุการณ์เด่นทางการเมืองรอบปี 2564 ปีแห่งการกัดเซาะรธน.หวังล้มนายกฯ

รหัสข่าว: I-I211229002313

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/498952
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: 10 เหตุการณ์เด่นทางการเมืองรอบปี 2564 ปีแห่งการกัดเซาะรธน.หวังล้มนายกฯ

รหัสข่าว: I-I211229002313

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/498952
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: 10 เหตุการณ์เด่นทางการเมืองรอบปี 2564 ปีแห่งการกัดเซาะรธน.หวังล้มนายกฯ

รหัสข่าว: I-I211229002313

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/498952
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: 10 เหตุการณ์เด่นทางการเมืองรอบปี 2564 ปีแห่งการกัดเซาะรธน.หวังล้มนายกฯ

รหัสข่าว: I-I211229002313

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/498952
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: 10 เหตุการณ์เด่นทางการเมืองรอบปี 2564 ปีแห่งการกัดเซาะรธน.หวังล้มนายกฯ

รหัสข่าว: I-I211229002313

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/498952
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: 10 เหตุการณ์เด่นทางการเมืองรอบปี 2564 ปีแห่งการกัดเซาะรธน.หวังล้มนายกฯ

รหัสข่าว: I-I211229002313

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/498952
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: 10 เหตุการณ์เด่นทางการเมืองรอบปี 2564 ปีแห่งการกัดเซาะรธน.หวังล้มนายกฯ

รหัสข่าว: I-I211229002313

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/498952
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: 10 เหตุการณ์เด่นทางการเมืองรอบปี 2564 ปีแห่งการกัดเซาะรธน.หวังล้มนายกฯ

รหัสข่าว: I-I211229002313

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/498952
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: 10 เหตุการณ์เด่นทางการเมืองรอบปี 2564 ปีแห่งการกัดเซาะรธน.หวังล้มนายกฯ

รหัสข่าว: I-I211229002313

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/498952
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: 10 เหตุการณ์เด่นทางการเมืองรอบปี 2564 ปีแห่งการกัดเซาะรธน.หวังล้มนายกฯ

รหัสข่าว: I-I211229002313

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/498952
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:59
หัวข้อข่าว: ซูเปอร์ไต้ฝุ่นการเมืองปี 2564 ปี2564 ถือเป็นปีที่สถานการณ์การเมืองร้อน

รหัสข่าว: I-I211229002492

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6807412
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:59
หัวข้อข่าว: ซูเปอร์ไต้ฝุ่นการเมืองปี 2564 ปี2564 ถือเป็นปีที่สถานการณ์การเมืองร้อน

รหัสข่าว: I-I211229002492

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6807412
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:59
หัวข้อข่าว: ซูเปอร์ไต้ฝุ่นการเมืองปี 2564 ปี2564 ถือเป็นปีที่สถานการณ์การเมืองร้อน

รหัสข่าว: I-I211229002492

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6807412
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:59
หัวข้อข่าว: ซูเปอร์ไต้ฝุ่นการเมืองปี 2564 ปี2564 ถือเป็นปีที่สถานการณ์การเมืองร้อน

รหัสข่าว: I-I211229002492

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6807412
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:59
หัวข้อข่าว: ซูเปอร์ไต้ฝุ่นการเมืองปี 2564 ปี2564 ถือเป็นปีที่สถานการณ์การเมืองร้อน

รหัสข่าว: I-I211229002492

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6807412
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:59
หัวข้อข่าว: ซูเปอร์ไต้ฝุ่นการเมืองปี 2564 ปี2564 ถือเป็นปีที่สถานการณ์การเมืองร้อน

รหัสข่าว: I-I211229002492

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6807412
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:59
หัวข้อข่าว: ซูเปอร์ไต้ฝุ่นการเมืองปี 2564 ปี2564 ถือเป็นปีที่สถานการณ์การเมืองร้อน

รหัสข่าว: I-I211229002492

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6807412
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:59
หัวข้อข่าว: ซูเปอร์ไต้ฝุ่นการเมืองปี 2564 ปี2564 ถือเป็นปีที่สถานการณ์การเมืองร้อน

รหัสข่าว: I-I211229002492

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6807412
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15:59
หัวข้อข่าว: ซูเปอร์ไต้ฝุ่นการเมืองปี 2564 ปี2564 ถือเป็นปีที่สถานการณ์การเมืองร้อน

รหัสข่าว: I-I211229002492

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6807412
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 16:08
หัวข้อข่าว: ฝีแตก

รหัสข่าว: I-I211229002502

 lokwannee.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.lokwannee.com/web2013/?p=426058
https://www.lokwannee.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 16:08
หัวข้อข่าว: ฝีแตก

รหัสข่าว: I-I211229002502

 lokwannee.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.lokwannee.com/web2013/?p=426058
https://www.lokwannee.com
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