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ข่าวประจ าวันที่ 11 มกราคม 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 8/2565 10 – 16 มกราคม 2565 แจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปออกเสียงลงคะแนนใหม่ 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2 9/2565 การแจ้ ง เหตุจ า เป็นที่ ไม่อาจไปใช้สิทธิ เลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามท้องถิ่นออนไลน์ กกต. เตือนแจ้งเหตุจ า เป็นที่ ไม่อาจไปออกเสียงลงคะแนนใหม่   

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลถึง 16 มกราคม 2565 

1 

2 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เลือกตั้ง อบต. ใหม่ 9 ม.ค. 65 ไปใช้สิทธิไม่ได้ รีบแจ้งเหตุจ าเป็น 2 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. เตือนผู้ไม่ไปเลือก อบต. ใหม่ 120 หน่วย แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ 5 
4 Brighttv ออนไลน์ กกต. เตือนผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกและนายก อบต.  

อย่าลืมแจ้งเหตุจ าเป็น 10 - 16 ม.ค. 2565 นี้ 
7 

5 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. เตือน ปชช. ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกฯ – สมาชิก อบต.  
รีบแจ้งเหตุก่อน 16 ม.ค. 

9 

6 Tnnthailand ออนไลน์ คลิกเลยที่นี ่! ไม่ไปใช้สิทธิ "เลือกตั้ง อบต." ต้องแจ้งเหตุภายใน 10 - 16 ม.ค. นี้ 10 
7 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. ก าหนด 10 - 16 ม.ค. แจ้งเหตุจ าเป็น ไม่อาจไปลงคะแนนใหม่ เลือกตั้ง อบต. 13 
8 มติชนออนไลน์ กกต. เตือน ปชช. ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกฯ – สมาชิก อบต.  

รีบแจ้งเหตุก่อน 16 ม.ค. 
16 

9 news.trueid ออนไลน์ กกต. เตือน ปชช. ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกฯ – สมาชิก อบต.  
รีบแจ้งเหตุก่อน 16 ม.ค. 

17 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามท้องถิ่นออนไลน์ ปิดสัมมนาเครือข่ายพัฒนา ปชต. 19 
2 ไทยรัฐออนไลน์ เช็ก 38 จังหวัด 120 หน่วย พรุ่งนี้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ใหม่ 20 
3 NNT ออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสตูล จัดให้มกีารออกเสียง

ลงคะแนนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลใน จ.สตูลใหม ่4 แหง่ บรรยากาศโดยรวมเป็นไปดว้ยความเรยีบร้อย 

26 

4 มติเลยออนไลน์ กกต. เลย เลือกตั้ง ส.อบต ใหม่ชาวบ้านต่างทยอยลงคะแนน พร้อมอีก 5 ต าบล
เปิดหีบนับคะแนนใหม่ 

29 

5 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. เตือนผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม. – สงขลา – ชุมพร ระวังท าผิดกฎหมาย 36 
6 Esanbiz ออนไลน์ กกต. โคราช เปิดหีบเลือกตั้งบัตรลงคะแนนกับผู้ใช้สิทธิไม่ตรงกัน 38 
7 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ตรังมอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต้นแบบ 41 
8 NNT ออนไลน์ กกต. ล าปาง เผยการเลือกตั้งใหม่ ส.อบต. ทั้ง 2 แห่ง มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

เฉลี่ยร้อยละ 66.34 
43 

9 NNT ออนไลน์ กกต. ยะลา แจงผลการเลือกตั้งซ่อมนายก อบต. และ สมาชิก อบต. ตาเน๊าะปูเต๊ะ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

47 

10 Sootinclaimon 
ออนไลน์ 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ กกต. "เลือกตั้งซ่อม" หลักสี่ 30 ม.ค. นี้ 50 

11 Siamlandbank ออนไลน์ เงียบอย่างกับป่าช้า ! เปิดรับสมัคร "เลขา กกต." คนใหม่วันแรกเงียบเหงา 55 
12 MGR ออนไลน์ เงียบอย่างกับป่าช้า ! เปิดรับสมัคร "เลขา กกต." คนใหม่วันแรกเงียบเหงา 56 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ เปิดรับสมัคร 'เลขาฯ กกต.' คนใหม่ วันแรกเงียบเหงา ไร้คนยื่น  

สเปคเป็นกลาง ซื่อสัตย์ 
59 

14 Theworldnews ออนไลน์ เงียบอย่างกับป่าช้า ! เปิดรับสมัครเลขา กกต. คนใหม่วันแรกเงียบเหงา 62 
15 ส านักข่าวไทยออนไลน์ สมัคร "เลขาฯ กกต." วันแรกเหงา 64 
16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดรับสมัคร "เลขาฯ กกต.” ใหม่ วันแรกเงียบเหงา สเปคเทพ "เป็นกลางการเมือง” 66 
17 news.trueid ออนไลน์ เปิดรับสมัคร 'เลขาฯ กกต.' วันแรกเงียบเหงา ไร้คนเด่งดังยื่นใบสมัคร 68 
18 แนวหน้าออนไลน์ เปิดรับสมัครเลขา กกต. คนใหม่ วันแรกเงียบเหงา ไร้เงาคนยื่นใบสมัคร 70 
19 มติชนออนไลน์ เปิดรับสมัคร 'เลขาฯ กกต.' วันแรกเงียบเหงา ไร้คนเด่งดังยื่นใบสมัคร 72 
20 Theworldnews ออนไลน ์ เปิดรับสมัคร 'เลขาฯ กกต.' วันแรกเงียบเหงา ไร้คนเด่งดังยื่นใบสมัคร 74 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ อัด "บิ๊กตู”่ ล้มเหลว ของแพง - โรคระบาด พรรคเพ่ือไทยดาหน้าถล่ม 75 
2 ไทยรัฐออนไลน์ "สุรชาติ" ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ วอนประชาชน - กกต. จบัตาทุจริต 85 
3 มติชนออนไลน์ รองโฆษก ปชป. โต้ข่าวใบแดง 'นายก อบจ. เมืองคอน' ไม่จริง  

ยกค าร้องเรียนแล้ว เผยแม่ท าหน้าที่เหมือนเดิม 
89 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ 'เบญจา'จี้ กกต. จับตา 'บิ๊กป้อม' ตรวจราชการใต้ช่วงเลือกตั้งซ่อม 91 
5 7 HD เลือกตั้งซ่อม อบต.คึกคัก 94 
6 ปราการนิวส์ออนไลน์ เลือกตั้งใหม่ อบต. ราชาเทวะ กกต .เปลี่ยน (กปน. ยกชุด) ภาพรวม 

ผู้ใช้สิทธิช่วงเช้าคึกคัก บ่ายบางตา 
96 

7 คมชัด aec-tv ออนไลน์ ชาวบ้านปราณบุรีไปใช้สิทธิ 28 คน หลัง กกต. สั่งเลือกตั้งนายก อบต. ใหม่
หน่วยเดียวจากปัญหาบัตรเขย่ง  

99 

8 สยามรัฐออนไลน์ ชาวบ้านปราณบุรีไปใช้สิทธิเลือกนายก อบต. ใหม่ เหตุปัญหาก ปน.  
จ่ายบัตรผิดพลาด 

103 

9 มติชนออนไลน์ อ้ึง 'ชาวบ้าน' ไปใช้สิทธิแค่ 28 คน หลงั กกต. สัง่เลือกตั้งนายก อบต. ใหม ่
จากปัญหาบัตรเขย่ง 

106 

10 บ้านเมืองออนไลน์ "ธนกร" ชนะขาดเลือกตั้งซ่อม นายกฯ อบต. ดอนหัน ขอนแก่น 108 
11 Newsfounded 

ออนไลน์ 
'ชาวบ้าน' ใช้สิทธิเพียง 28 คน หลัง กกต. สั่งนายกฯ ใหม่ อบต.  
พ้นปัญหา Toe Card 

114 

12 Theworldnews 
ออนไลน์ 

อ้ึง "ชาวบ้าน" ไปใช้สิทธิ 28 คน หลัง กกต. สั่งเลือกตั้งนายก อบต. ใหม่
จากปัญหาบัตรเขย่ง 

117 

13 อินทรีสยามออนไลน์ ประจวบคีรีขันธ์ - ชาวบ้านปราณบุรีไปใช้สิทธิ 28 คน หลัง กกต.  
สั่งเลือกตั้งนายก อบต. ใหม ่

118 

14 Najanews ออนไลน์ ชาวบ้านปราณบุรีไปใช้สิทธิ 28 คน หลัง กกต.สั่งเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่
หน่วยเดียวจากปัญหาบัตรเขย่ง 

121 

15 มติชนออนไลน์ 'มงคล ชัยวุฒิ' คะแนนทิ้งห่างคู่แข่งขาดลอย นั่งนายก ทต. เชิงดอย  
ลั่นขอสานต่อเจตนารมณ์ 'ชุติพนธ์' 

124 

16 มติชนออนไลน์ 'มะรูดิง' อดีตก านัน คว้าชัย นั่งนายก อบต. ประจัน ปัตตานี กกต. เผยมี
อีก 2 อบต. ยังไม่รับรองผล 

127 
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ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
17 7 HD ออนไลน์ ผู้สมัคร สส.เขตหลักสี่ - จตุจกัร เดินหน้าหาเสียง 130 
18 77kaoded ออนไลน์ เด็กปั้นการเมืองสนามใหญ่ คว้าชัยได้เก้าอ้ี นายก อบต. เกาะขนุน 131 
19 ข่าวสดออนไลน์ พท. หวั่นหลักสี่ วนลงคะแนน 136 
20 พิมพ์ไทยออนไลน์ นายก อบต. คลองสามแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 1 144 
21 77kaoded ท้องถิ่นเดินหน้า นายก อบต. คลองสาม แถลงนโยบายต่อสภาฯ 147 
22 บ้านเมืองออนไลน์ ปชป. วอนหยุดใช้อ านาจรัฐแทรกแซงการเลือกตั้ง ชี้ชาวสงขลาตัดสินใจแล้ว 152 
23 ข่าวสดออนไลน์ ผู้สมัคร ส.อบต. งง เลือกตั้งประหลาด คะแนนเท่ากัน 147 ครึ่ง ต้องจับสลากวัดดวง 153 
24 Theworldnews 

ออนไลน์ 
ปชป. ข้องใจอ านาจรฐัเลือกซ่อม 2 จว. ก.ก. จี ้กกต. จับตาบิ๊กป้อมลงพ้ืนที่ 157 

25 บ้านเมืองออนไลน์ เลือกตั้งประหลาด ! ผลคะแนนเท่ากันคนละ 147 คะแนนครึ่ง 158 
26 Topnews ออนไลน์ นครศรธีรรมราช เลือกตั้งซ่อมนายก อบต. บางจาก "ก านันเล็ก" ชนะขาด

ลอยเพ่ิม 10 เท่า 
162 

27 เดลินิวส์ออนไลน์ ปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม. เขต 9 หลักสี่ - จตุจักร 8 พรรค 
ส่งผู้สมัครชิงชัย 

168 

28 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ชาวประจวบฯ แห่ใชส้ิทธิเลือก อบต. หัวหิน กปน. จ่ายบัตรเลือกตั้งผิดพลาด 170 
29 หนังสือพิมพ์มติชน ส.อบต. บุรีรัมย์ตื๊อนับใหม่ หลังเจ๊า '147 คะแนนครึ่ง' 171 

  
บทความ / ซุบซิบ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ อัปเดตกฎหมายลูกเลือกตั้ง ก่อนชี้ขาดในเวทีสภาฯ 173 
2 หนังสือพิมพ์ข่าวสด บทบรรณาธิการ ข่าวสด : จับตาเลือกตั้งซ่อม 183 
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วันที่ 11 มกราคม 2565 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร
ในยุคดิจิทัล ส าหรับผู้บริหาร ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรเพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่ digital OECT 
ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในการนี้ นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านัก
ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี  
ผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เข้ารับการอบรม
ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเสริมทักษะ 

การปฏิบัติงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล 
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วันที่ 11 มกราคม 2565 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ และผู้บริหาร
ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับ นายปรีดิ์ธนัท โสรัต ประธานเจ้าหน้าที่  
ฝ่ายการลงทุน บริษัทดีวี8 จ ากัด (มหาชน) พร้อมคณะ เข้าพบปะหารือแนวทางความร่วมมือการรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) และ  
การประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งทุกประเภท ผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าและบริการ อาทิ เซเว่นอีเลฟเว่น 
และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ณ ห้องท างานรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้การต้อนรับประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการลงทุน บริษัทดีวี8 จ ากัด (มหาชน) 
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11 มกราคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาและมอบเกียรติบัตรในโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังประชาธิปไตย กิจกรรมสัมมนา  
เชิงปฏิบัติการแกนน าเครือข่ายพัฒนาประชาธิปไตย (รุ่นที่  1) ของส านักงานค ณะกรรมการการเลือกตั้ ง  
โดยมี นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการฯ และ นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง  
นางสาวสุธิดา โชคพระสมบัติ รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง และพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการสัมมนา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันก่อน 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/pr-news/social-news/29825/  

ปิดสัมมนาเครือข่ายพัฒนา ปชต. 

https://siamtongtin.com/pr-news/social-news/29825/
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กกต. เตือนแจ้งเหตุจ ำเป็นที่ไม่อำจไปออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถึง 16 มกรำคม 2565
 11 มกรำคม 2265

กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 28 พ.ย.64 นั้น ล่าสุดคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค.65 จ านวน 38 จังหวัด 120 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี 
กาฬสินธุ์  ก าแพงเพชร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ชัยภูมิ  ชุมพร นครปฐม นครพนม นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี 
มหาสารคาม มุกดาหาร ระยอง ลพบุรี ล าปาง เลย สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สระแก้ว สุโขทัย 
สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย อ่างทอง อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี 

หากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปออกเสียงลงคะแนนใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 ได้สามารถแจ้งเหตุ
ไม่อาจไปใช้สิทธิได้หลังออกเสียงลงคะแนน คือ ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 ม.ค.65 โดยสามารถแจ้งเหตุได้ 3 ช่องทาง 
ดังนี้ 1. แจ้งเหตุด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนไปแจ้งแทนตนเองที่ส านักทะเบียนอ าเภอ ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตั้งอยู่ 2. ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน โดยส่งถึงนายทะเบียนอ าเภอที่องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งอยู่ 
3. แจ้งทางออนไลน์ที่เว็ปไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ Application
Smart Vote

อนึ่ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 หรือไป
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 ไม่เป็นผู้ถูกจ ากัดสิทธสามารถติดตามหรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/29822/  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 19:27
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง อบต. ใหม่ 9 ม.ค. 65 ไปใช้สิทธิไม่ได้ รีบแจ้งเหตุจำเป็น

รหัสข่าว: I-I220110001948

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง อบต. ใหม่ 9 ม.ค. 65 ไปใช้สิทธิไม่ได้ รีบแจ้งเหตุจำเป็น
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 19:27
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง อบต. ใหม่ 9 ม.ค. 65 ไปใช้สิทธิไม่ได้ รีบแจ้งเหตุจำเป็น

รหัสข่าว: I-I220110001948

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

4

https://www.prachachat.net/breaking-news/news-838086
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 19:12
หัวข้อข่าว: กกต.เตือนผู้ไม่ไปเลือก อบต.ใหม่ 120 หน่วย แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220110001902

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

5

https://www.dailynews.co.th/news/653626/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 19:12
หัวข้อข่าว: กกต.เตือนผู้ไม่ไปเลือก อบต.ใหม่ 120 หน่วย แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220110001902

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 20:18
หัวข้อข่าว: กกต.เตือนผู้ ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกและนายกอบต. อย่าลืมแจ้งเหตุจำเป็น 10-16 ม.ค. 2565 นี้

รหัสข่าว: I-I220110002120

 brighttv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 20:18
หัวข้อข่าว: กกต.เตือนผู้ ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกและนายกอบต. อย่าลืมแจ้งเหตุจำเป็น 10-16 ม.ค. 2565 นี้
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 20:35
หัวข้อข่าว: กกต.เตือนปชช.ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกฯ-สมาชิกอบต.รีบแจ้งเหตุก่อน 16 ม.ค.

รหัสข่าว: I-I220110002156

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 21:57
หัวข้อข่าว: คลิกเลยที่นี่! ไม่ไปใช้สิทธิ "เลือกตั้ง อบต." ต้องแจ้งเหตุภายใน 10-16 ม.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220110002314

 tnnthailand.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 11 มกราคม 2565 เวลา 05:02
หัวข้อข่าว: กกต. กำหนด 10-16 ม.ค. แจ้งเหตุจำเป็น ไม่อาจไปลงคะแนนใหม่ เลือกตั้ง อบต.

รหัสข่าว: I-I220111000223

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 11 มกราคม 2565 เวลา 05:02
หัวข้อข่าว: กกต. กำหนด 10-16 ม.ค. แจ้งเหตุจำเป็น ไม่อาจไปลงคะแนนใหม่ เลือกตั้ง อบต.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: กกต.เตือนปชช.ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกฯ-สมาชิกอบต.รีบแจ้งเหตุก่อน 16 ม.ค.

รหัสข่าว: I-I220110001915

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

16

https://www.matichon.co.th/politics/news_3124036
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 19:25
หัวข้อข่าว: กกต.เตือนปชช.ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกฯ-สมาชิกอบต.รีบแจ้งเหตุก่อน 16 ม.ค.
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: กกต.เตือนปชช.ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกฯ-สมาชิกอบต.รีบแจ้งเหตุก่อน 16 ม.ค.

รหัสข่าว: I-I220110001939

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

18

https://news.trueid.net/detail/zvKmk88D1LJP
https://news.trueid.net


 
 
 
 
ปิดสัมมนาเครือข่ายพัฒนา ปชต. 
 11 มกราคม 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาและมอบเกียรติบัตรในโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังประชาธิปไตย กิจกรรมสัมมนา  
เชิงปฏิบัติการแกนน าเครือข่ายพัฒนาประชาธิปไตย (รุ่นที่ 1) ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
โดยมี นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการฯ และ นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง  
นางสาวสุธิดา โชคพระสมบัติ รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง และพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการสัมมนา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันก่อน 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/pr-news/social-news/29825/  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 12:58
หัวข้อข่าว: เช็ก 38 จังหวัด 120 หน่วย พรุ่งนี้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ใหม่

รหัสข่าว: I-I220110000812

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 12:58
หัวข้อข่าว: เช็ก 38 จังหวัด 120 หน่วย พรุ่งนี้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ใหม่

รหัสข่าว: I-I220110000812

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 12:58
หัวข้อข่าว: เช็ก 38 จังหวัด 120 หน่วย พรุ่งนี้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ใหม่

รหัสข่าว: I-I220110000812

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 12:58
หัวข้อข่าว: เช็ก 38 จังหวัด 120 หน่วย พรุ่งนี้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ใหม่

รหัสข่าว: I-I220110000812

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

23

https://www.thairath.co.th/news/politic/2282981
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 12:58
หัวข้อข่าว: เช็ก 38 จังหวัด 120 หน่วย พรุ่งนี้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ใหม่

รหัสข่าว: I-I220110000812

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 12:58
หัวข้อข่าว: เช็ก 38 จังหวัด 120 หน่วย พรุ่งนี้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ใหม่

รหัสข่าว: I-I220110000812

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล จัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล...

รหัสข่าว: I-I220110000995

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล จัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล...

รหัสข่าว: I-I220110000995

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล จัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล...

รหัสข่าว: I-I220110000995

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

28

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220109163358148
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 14:01
หัวข้อข่าว: กกต.เลย เลือกตั้งส.อบต ใหม่ชาวบ้านต่างทยอยลงคะแนน พร้อมอีก 5 ตำบลเปิดหีบนับคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I220110001103

 matiloei.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 14:01
หัวข้อข่าว: กกต.เลย เลือกตั้งส.อบต ใหม่ชาวบ้านต่างทยอยลงคะแนน พร้อมอีก 5 ตำบลเปิดหีบนับคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I220110001103

 matiloei.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 14:01
หัวข้อข่าว: กกต.เลย เลือกตั้งส.อบต ใหม่ชาวบ้านต่างทยอยลงคะแนน พร้อมอีก 5 ตำบลเปิดหีบนับคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I220110001103

 matiloei.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 14:01
หัวข้อข่าว: กกต.เลย เลือกตั้งส.อบต ใหม่ชาวบ้านต่างทยอยลงคะแนน พร้อมอีก 5 ตำบลเปิดหีบนับคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I220110001103

 matiloei.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 14:01
หัวข้อข่าว: กกต.เลย เลือกตั้งส.อบต ใหม่ชาวบ้านต่างทยอยลงคะแนน พร้อมอีก 5 ตำบลเปิดหีบนับคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I220110001103

 matiloei.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 14:01
หัวข้อข่าว: กกต.เลย เลือกตั้งส.อบต ใหม่ชาวบ้านต่างทยอยลงคะแนน พร้อมอีก 5 ตำบลเปิดหีบนับคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I220110001103

 matiloei.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 14:01
หัวข้อข่าว: กกต.เลย เลือกตั้งส.อบต ใหม่ชาวบ้านต่างทยอยลงคะแนน พร้อมอีก 5 ตำบลเปิดหีบนับคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I220110001103

 matiloei.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 16:38
หัวข้อข่าว: กกต. เตือนผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.-สงขลา-ชุมพร ระวังทำผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I220110001466

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 16:38
หัวข้อข่าว: กกต. เตือนผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.-สงขลา-ชุมพร ระวังทำผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I220110001466

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 16:38
หัวข้อข่าว: กกต.โคราช เปิดหีบเลือกตั้ง บัตรลงคะแนนกับผู้ใช้สิทธิไม่ตรงกัน

รหัสข่าว: I-I220110001470

 esanbiz.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 16:38
หัวข้อข่าว: กกต.โคราช เปิดหีบเลือกตั้ง บัตรลงคะแนนกับผู้ใช้สิทธิไม่ตรงกัน

รหัสข่าว: I-I220110001470

 esanbiz.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 16:38
หัวข้อข่าว: กกต.โคราช เปิดหีบเลือกตั้ง บัตรลงคะแนนกับผู้ใช้สิทธิไม่ตรงกัน

รหัสข่าว: I-I220110001470

 esanbiz.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 16:46
หัวข้อข่าว: กกต.ตรังมอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต้นแบบ

รหัสข่าว: I-I220110001486

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 16:46
หัวข้อข่าว: กกต.ตรังมอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต้นแบบ

รหัสข่าว: I-I220110001486

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:31
หัวข้อข่าว: กกต.ลำปาง เผยการเลือกตั้งใหม่ ส.อบต. ทั้ง 2 แห่ง มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เฉลี่ยร้อยละ 66.34

รหัสข่าว: I-I220110001789

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:31
หัวข้อข่าว: กกต.ลำปาง เผยการเลือกตั้งใหม่ ส.อบต. ทั้ง 2 แห่ง มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เฉลี่ยร้อยละ 66.34

รหัสข่าว: I-I220110001789

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:31
หัวข้อข่าว: กกต.ลำปาง เผยการเลือกตั้งใหม่ ส.อบต. ทั้ง 2 แห่ง มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เฉลี่ยร้อยละ 66.34

รหัสข่าว: I-I220110001789

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:31
หัวข้อข่าว: กกต.ลำปาง เผยการเลือกตั้งใหม่ ส.อบต. ทั้ง 2 แห่ง มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เฉลี่ยร้อยละ 66.34

รหัสข่าว: I-I220110001789

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 20:38
หัวข้อข่าว: กกต.ยะลา แจงผลการเลือกตั้งซ่อมนายก อบต. และ สมาชิก อบต.ตาเน๊าะปูเต๊ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รหัสข่าว: I-I220110002166

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 20:38
หัวข้อข่าว: กกต.ยะลา แจงผลการเลือกตั้งซ่อมนายก อบต. และ สมาชิก อบต.ตาเน๊าะปูเต๊ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รหัสข่าว: I-I220110002166

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 20:38
หัวข้อข่าว: กกต.ยะลา แจงผลการเลือกตั้งซ่อมนายก อบต. และ สมาชิก อบต.ตาเน๊าะปูเต๊ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รหัสข่าว: I-I220110002166

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 11 มกราคม 2565 เวลา 02:20
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศ กกต."เลือกตั้งซ่อม" หลักสี่ 30 ม.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220111000187

 sootinclaimon.com Rating:
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หัวข้อข่าว: อัด "บิ๊กตู่” ล้มเหลว ของแพง-โรคระบาด พรรคเพื่อไทยดาหน้าถล่ม

รหัสข่าว: I-I220110000135

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2283902
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 12:54
หัวข้อข่าว: "สุรชาติ" ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ วอนประชาชน-กกต.จับตาทุจริต

รหัสข่าว: I-I220110000807

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 12:54
หัวข้อข่าว: "สุรชาติ" ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ วอนประชาชน-กกต.จับตาทุจริต

รหัสข่าว: I-I220110000807

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 12:54
หัวข้อข่าว: "สุรชาติ" ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ วอนประชาชน-กกต.จับตาทุจริต

รหัสข่าว: I-I220110000807

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 12:54
หัวข้อข่าว: "สุรชาติ" ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ วอนประชาชน-กกต.จับตาทุจริต

รหัสข่าว: I-I220110000807

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2283576
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 13:01
หัวข้อข่าว: รองโฆษก ปชป.โต้ข่าวใบแดง 'นายก อบจ.เมืองคอน' ไม่จริง ยกคำร้องเรียนแล้ว เผยแม่ทำหน้าที่เหมือนเดิม

รหัสข่าว: I-I220110000816

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 13:01
หัวข้อข่าว: รองโฆษก ปชป.โต้ข่าวใบแดง 'นายก อบจ.เมืองคอน' ไม่จริง ยกคำร้องเรียนแล้ว เผยแม่ทำหน้าที่เหมือนเดิม

รหัสข่าว: I-I220110000816

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3123378
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 13:01
หัวข้อข่าว: 'เบญจา'จี้ กกต. จับตา 'บิ๊กป้อม' ตรวจราชการใต้ช่วงเลือกตั้งซ่อม

รหัสข่าว: I-I220110000818

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 13:01
หัวข้อข่าว: 'เบญจา'จี้ กกต. จับตา 'บิ๊กป้อม' ตรวจราชการใต้ช่วงเลือกตั้งซ่อม

รหัสข่าว: I-I220110000818

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 13:01
หัวข้อข่าว: 'เบญจา'จี้ กกต. จับตา 'บิ๊กป้อม' ตรวจราชการใต้ช่วงเลือกตั้งซ่อม

รหัสข่าว: I-I220110000818

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/650528/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 13:03
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม อบต.คึกคัก

รหัสข่าว: I-I220110000824

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 13:03
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม อบต.คึกคัก

รหัสข่าว: I-I220110000824

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/542075
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 13:03
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งใหม่ อบต.ราชาเทวะ กกต.เปลี่ยน (กปน.ยกชุด) ภาพรวมผู้ใช้สิทธิช่วงเช้าคึกคัก บ่ายบางตา

รหัสข่าว: I-I220110000825

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

96

https://prakannews.com/home/2022/01/09/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97/
https://prakannews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 13:03
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งใหม่ อบต.ราชาเทวะ กกต.เปลี่ยน (กปน.ยกชุด) ภาพรวมผู้ใช้สิทธิช่วงเช้าคึกคัก บ่ายบางตา

รหัสข่าว: I-I220110000825

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 13:03
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งใหม่ อบต.ราชาเทวะ กกต.เปลี่ยน (กปน.ยกชุด) ภาพรวมผู้ใช้สิทธิช่วงเช้าคึกคัก บ่ายบางตา

รหัสข่าว: I-I220110000825

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 16:49
หัวข้อข่าว: ชาวบ้านปราณบุรีไปใช้สิทธิ 28 คน หลัง กกต.สั่งเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่หน่วยเดียวจากปัญหาบัตรเขย่ง | คม...

รหัสข่าว: I-I220110001491

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 16:49
หัวข้อข่าว: ชาวบ้านปราณบุรีไปใช้สิทธิ 28 คน หลัง กกต.สั่งเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่หน่วยเดียวจากปัญหาบัตรเขย่ง | คม...

รหัสข่าว: I-I220110001491

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 16:49
หัวข้อข่าว: ชาวบ้านปราณบุรีไปใช้สิทธิ 28 คน หลัง กกต.สั่งเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่หน่วยเดียวจากปัญหาบัตรเขย่ง | คม...

รหัสข่าว: I-I220110001491

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 16:49
หัวข้อข่าว: ชาวบ้านปราณบุรีไปใช้สิทธิ 28 คน หลัง กกต.สั่งเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่หน่วยเดียวจากปัญหาบัตรเขย่ง | คม...

รหัสข่าว: I-I220110001491

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 16:51
หัวข้อข่าว: ชาวบ้านปราณบุรีไปใช้สิทธิเลือกนายกอบต.ใหม่ เหตุปัญหากปน. จ่ายบัตรผิดพลาด

รหัสข่าว: I-I220110001496

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/312157
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 16:51
หัวข้อข่าว: ชาวบ้านปราณบุรีไปใช้สิทธิเลือกนายกอบต.ใหม่ เหตุปัญหากปน. จ่ายบัตรผิดพลาด

รหัสข่าว: I-I220110001496

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 16:51
หัวข้อข่าว: ชาวบ้านปราณบุรีไปใช้สิทธิเลือกนายกอบต.ใหม่ เหตุปัญหากปน. จ่ายบัตรผิดพลาด

รหัสข่าว: I-I220110001496

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/312157
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 16:56
หัวข้อข่าว: อึ้ง 'ชาวบ้าน' ไปใช้สิทธิแค่ 28 คน หลัง กกต.สั่งเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่จากปัญหาบัตรเขย่ง

รหัสข่าว: I-I220110001508

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/region/news_3123561
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 16:56
หัวข้อข่าว: อึ้ง 'ชาวบ้าน' ไปใช้สิทธิแค่ 28 คน หลัง กกต.สั่งเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่จากปัญหาบัตรเขย่ง

รหัสข่าว: I-I220110001508

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

107

https://www.matichon.co.th/region/news_3123561
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:00
หัวข้อข่าว: "ธนกร" ชนะขาดเลือกตั้งซ่อม นายกฯอบต.ดอนหัน ขอนแก่น

รหัสข่าว: I-I220110001512

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/265211
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:00
หัวข้อข่าว: "ธนกร" ชนะขาดเลือกตั้งซ่อม นายกฯอบต.ดอนหัน ขอนแก่น

รหัสข่าว: I-I220110001512

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:00
หัวข้อข่าว: "ธนกร" ชนะขาดเลือกตั้งซ่อม นายกฯอบต.ดอนหัน ขอนแก่น

รหัสข่าว: I-I220110001512

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:00
หัวข้อข่าว: "ธนกร" ชนะขาดเลือกตั้งซ่อม นายกฯอบต.ดอนหัน ขอนแก่น

รหัสข่าว: I-I220110001512

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:00
หัวข้อข่าว: "ธนกร" ชนะขาดเลือกตั้งซ่อม นายกฯอบต.ดอนหัน ขอนแก่น

รหัสข่าว: I-I220110001512

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:00
หัวข้อข่าว: "ธนกร" ชนะขาดเลือกตั้งซ่อม นายกฯอบต.ดอนหัน ขอนแก่น

รหัสข่าว: I-I220110001512

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/265211
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:01
หัวข้อข่าว: 'ชาวบ้าน' ใช้สิทธิเพียง 28 คน หลัง กกต. สั่งนายกฯ ใหม่ อบต. พ้นปัญหา Toe Card

รหัสข่าว: I-I220110001513

 newsfounded.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:01
หัวข้อข่าว: 'ชาวบ้าน' ใช้สิทธิเพียง 28 คน หลัง กกต. สั่งนายกฯ ใหม่ อบต. พ้นปัญหา Toe Card

รหัสข่าว: I-I220110001513

 newsfounded.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:01
หัวข้อข่าว: 'ชาวบ้าน' ใช้สิทธิเพียง 28 คน หลัง กกต. สั่งนายกฯ ใหม่ อบต. พ้นปัญหา Toe Card

รหัสข่าว: I-I220110001513

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:11
หัวข้อข่าว: อึ้ง "ชาวบ้าน" ไปใช้สิทธิ 28 คน หลัง กกต.สั่งเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่จากปัญหาบัตรเขย่ง

รหัสข่าว: I-I220110001527

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:12
หัวข้อข่าว: ประจวบคีรีขันธ์-ชาวบ้านปราณบุรีไปใช้สิทธิ 28 คน หลัง กกต.สั่งเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่ - หนังสือพิมพ์...

รหัสข่าว: I-I220110001528

 siameagle.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:12
หัวข้อข่าว: ประจวบคีรีขันธ์-ชาวบ้านปราณบุรีไปใช้สิทธิ 28 คน หลัง กกต.สั่งเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่ - หนังสือพิมพ์...

รหัสข่าว: I-I220110001528

 siameagle.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:12
หัวข้อข่าว: ประจวบคีรีขันธ์-ชาวบ้านปราณบุรีไปใช้สิทธิ 28 คน หลัง กกต.สั่งเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่ - หนังสือพิมพ์...

รหัสข่าว: I-I220110001528

 siameagle.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:13
หัวข้อข่าว: ชาวบ้านปราณบุรีไปใช้สิทธิ 28 คน หลัง กกต.สั่งเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่หน่วยเดียวจากปัญหาบัตรเขย่ง -...

รหัสข่าว: I-I220110001529

 najanews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:13
หัวข้อข่าว: ชาวบ้านปราณบุรีไปใช้สิทธิ 28 คน หลัง กกต.สั่งเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่หน่วยเดียวจากปัญหาบัตรเขย่ง -...

รหัสข่าว: I-I220110001529

 najanews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:13
หัวข้อข่าว: ชาวบ้านปราณบุรีไปใช้สิทธิ 28 คน หลัง กกต.สั่งเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่หน่วยเดียวจากปัญหาบัตรเขย่ง -...

รหัสข่าว: I-I220110001529

 najanews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:15
หัวข้อข่าว: 'มงคล ชัยวุฒิ' คะแนนทิ้งห่างคู่แข่งขาดลอย นั่งนายก ทต.เชิงดอย ลั่นขอสานต่อเจตนารมณ์ 'ชุติพนธ์'

รหัสข่าว: I-I220110001531

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:15
หัวข้อข่าว: 'มงคล ชัยวุฒิ' คะแนนทิ้งห่างคู่แข่งขาดลอย นั่งนายก ทต.เชิงดอย ลั่นขอสานต่อเจตนารมณ์ 'ชุติพนธ์'

รหัสข่าว: I-I220110001531

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:15
หัวข้อข่าว: 'มงคล ชัยวุฒิ' คะแนนทิ้งห่างคู่แข่งขาดลอย นั่งนายก ทต.เชิงดอย ลั่นขอสานต่อเจตนารมณ์ 'ชุติพนธ์'

รหัสข่าว: I-I220110001531

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:18
หัวข้อข่าว: 'มะรูดิง' อดีตกำนัน คว้าชัย นั่งนายก อบต.ประจัน ปัตตานี กกต.เผยมีอีก 2 อบต.ยังไม่รับรองผล

รหัสข่าว: I-I220110001535

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:18
หัวข้อข่าว: 'มะรูดิง' อดีตกำนัน คว้าชัย นั่งนายก อบต.ประจัน ปัตตานี กกต.เผยมีอีก 2 อบต.ยังไม่รับรองผล

รหัสข่าว: I-I220110001535

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:18
หัวข้อข่าว: 'มะรูดิง' อดีตกำนัน คว้าชัย นั่งนายก อบต.ประจัน ปัตตานี กกต.เผยมีอีก 2 อบต.ยังไม่รับรองผล

รหัสข่าว: I-I220110001535

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:19
หัวข้อข่าว: ผู้สมัคร สส.เขตหลักสี่ - จตุจักร เดินหน้าหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220110001536

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

130

https://news.ch7.com/detail/542120
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:20
หัวข้อข่าว: เด็กปั้นการเมืองสนามใหญ่ คว้าชัยได้เก้าอี้ นายก อบต.เกาะขนุน - 77 ข่าวเด็ด

รหัสข่าว: I-I220110001541

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:20
หัวข้อข่าว: เด็กปั้นการเมืองสนามใหญ่ คว้าชัยได้เก้าอี้ นายก อบต.เกาะขนุน - 77 ข่าวเด็ด

รหัสข่าว: I-I220110001541

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:20
หัวข้อข่าว: เด็กปั้นการเมืองสนามใหญ่ คว้าชัยได้เก้าอี้ นายก อบต.เกาะขนุน - 77 ข่าวเด็ด

รหัสข่าว: I-I220110001541

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

133

https://www.77kaoded.com/news/sontanaporn/2224450
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:20
หัวข้อข่าว: เด็กปั้นการเมืองสนามใหญ่ คว้าชัยได้เก้าอี้ นายก อบต.เกาะขนุน - 77 ข่าวเด็ด

รหัสข่าว: I-I220110001541

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:20
หัวข้อข่าว: เด็กปั้นการเมืองสนามใหญ่ คว้าชัยได้เก้าอี้ นายก อบต.เกาะขนุน - 77 ข่าวเด็ด

รหัสข่าว: I-I220110001541

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: พท.หวั่นหลักสี่ วนลงคะแนน

รหัสข่าว: I-I220110001756

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: พท.หวั่นหลักสี่ วนลงคะแนน

รหัสข่าว: I-I220110001756

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: พท.หวั่นหลักสี่ วนลงคะแนน

รหัสข่าว: I-I220110001756

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: พท.หวั่นหลักสี่ วนลงคะแนน

รหัสข่าว: I-I220110001756

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: พท.หวั่นหลักสี่ วนลงคะแนน

รหัสข่าว: I-I220110001756

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: พท.หวั่นหลักสี่ วนลงคะแนน

รหัสข่าว: I-I220110001756

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: พท.หวั่นหลักสี่ วนลงคะแนน

รหัสข่าว: I-I220110001756

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: พท.หวั่นหลักสี่ วนลงคะแนน

รหัสข่าว: I-I220110001756

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:27
หัวข้อข่าว: นายก อบต.คลองสามแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯครั้งที่ 1 - นสพ.พิมพ์ไทย

รหัสข่าว: I-I220110001774

 pimthai.co.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:27
หัวข้อข่าว: นายก อบต.คลองสามแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯครั้งที่ 1 - นสพ.พิมพ์ไทย

รหัสข่าว: I-I220110001774

 pimthai.co.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:27
หัวข้อข่าว: นายก อบต.คลองสามแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯครั้งที่ 1 - นสพ.พิมพ์ไทย

รหัสข่าว: I-I220110001774

 pimthai.co.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:28
หัวข้อข่าว: ท้องถิ่นเดินหน้า นายก อบต.คลองสาม แถลงนโยบายต่อสภาฯ - 77 ข่าวเด็ด

รหัสข่าว: I-I220110001781

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:28
หัวข้อข่าว: ท้องถิ่นเดินหน้า นายก อบต.คลองสาม แถลงนโยบายต่อสภาฯ - 77 ข่าวเด็ด

รหัสข่าว: I-I220110001781

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:28
หัวข้อข่าว: ท้องถิ่นเดินหน้า นายก อบต.คลองสาม แถลงนโยบายต่อสภาฯ - 77 ข่าวเด็ด

รหัสข่าว: I-I220110001781

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:28
หัวข้อข่าว: ท้องถิ่นเดินหน้า นายก อบต.คลองสาม แถลงนโยบายต่อสภาฯ - 77 ข่าวเด็ด

รหัสข่าว: I-I220110001781

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:28
หัวข้อข่าว: ท้องถิ่นเดินหน้า นายก อบต.คลองสาม แถลงนโยบายต่อสภาฯ - 77 ข่าวเด็ด

รหัสข่าว: I-I220110001781

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

151

https://www.77kaoded.com/news/panor-chompusri/2224745
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: ปชป.วอนหยุดใช้อำนาจรัฐแทรกแซงการเลือกตั้ง ชี้ชาวสงขลาตัดสินใจแล้ว

รหัสข่าว: I-I220110001782

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

152

https://www.banmuang.co.th/news/politic/265236
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: ผู้สมัคร ส.อบต.งง เลือกตั้งประหลาด คะแนนเท่ากัน 147 ครึ่ง ต้องจับสลากวัดดวง - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220110001801

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6826313
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: ผู้สมัคร ส.อบต.งง เลือกตั้งประหลาด คะแนนเท่ากัน 147 ครึ่ง ต้องจับสลากวัดดวง - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220110001801

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6826313
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: ผู้สมัคร ส.อบต.งง เลือกตั้งประหลาด คะแนนเท่ากัน 147 ครึ่ง ต้องจับสลากวัดดวง - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220110001801

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6826313
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: ผู้สมัคร ส.อบต.งง เลือกตั้งประหลาด คะแนนเท่ากัน 147 ครึ่ง ต้องจับสลากวัดดวง - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220110001801

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

156

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6826313
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: ปชป.ข้องใจอำนาจรัฐเลือกซ่อม 2 จว. ก.ก.จี้ กกต.จับตาบิ๊กป้อมลงพื้นที่

รหัสข่าว: I-I220110001914

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

157

https://theworldnews.net/th-news/pchp-kh-ngaicch-amnaacchratheluue-kch-m-2-cchw-k-k-cchii-kkt-cchabtaabikp-mlngphuuenthii
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 21:14
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งประหลาด! ผลคะแนนเท่ากันคนละ 147 คะแนนครึ่ง

รหัสข่าว: I-I220110002265

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

158

https://www.banmuang.co.th/news/region/265269
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 21:14
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งประหลาด! ผลคะแนนเท่ากันคนละ 147 คะแนนครึ่ง

รหัสข่าว: I-I220110002265

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

159

https://www.banmuang.co.th/news/region/265269
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 21:14
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งประหลาด! ผลคะแนนเท่ากันคนละ 147 คะแนนครึ่ง

รหัสข่าว: I-I220110002265

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/265269
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 21:14
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งประหลาด! ผลคะแนนเท่ากันคนละ 147 คะแนนครึ่ง

รหัสข่าว: I-I220110002265

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

161

https://www.banmuang.co.th/news/region/265269
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 21:21
หัวข้อข่าว: นครศรีธรรมราช เลือกตั้งซ่อมนายก อบต.บางจาก "กำนันเล็ก" ชนะขาดลอยเพิ่ม 10 เท่า

รหัสข่าว: I-I220110002272

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

162

https://www.topnews.co.th/news/207214
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 21:21
หัวข้อข่าว: นครศรีธรรมราช เลือกตั้งซ่อมนายก อบต.บางจาก "กำนันเล็ก" ชนะขาดลอยเพิ่ม 10 เท่า

รหัสข่าว: I-I220110002272

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/207214
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 21:21
หัวข้อข่าว: นครศรีธรรมราช เลือกตั้งซ่อมนายก อบต.บางจาก "กำนันเล็ก" ชนะขาดลอยเพิ่ม 10 เท่า

รหัสข่าว: I-I220110002272

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/207214
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 21:21
หัวข้อข่าว: นครศรีธรรมราช เลือกตั้งซ่อมนายก อบต.บางจาก "กำนันเล็ก" ชนะขาดลอยเพิ่ม 10 เท่า

รหัสข่าว: I-I220110002272

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/207214
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 21:21
หัวข้อข่าว: นครศรีธรรมราช เลือกตั้งซ่อมนายก อบต.บางจาก "กำนันเล็ก" ชนะขาดลอยเพิ่ม 10 เท่า

รหัสข่าว: I-I220110002272

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/207214
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 21:21
หัวข้อข่าว: นครศรีธรรมราช เลือกตั้งซ่อมนายก อบต.บางจาก "กำนันเล็ก" ชนะขาดลอยเพิ่ม 10 เท่า

รหัสข่าว: I-I220110002272

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

167

https://www.topnews.co.th/news/207214
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 11 มกราคม 2565 เวลา 05:46
หัวข้อข่าว: ปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 หลักสี่ -จตุจักร 8 พรรคส่งผู้สมัครชิงชัย

รหัสข่าว: I-I220111000301

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/654456/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 11 มกราคม 2565 เวลา 05:46
หัวข้อข่าว: ปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 หลักสี่ -จตุจักร 8 พรรคส่งผู้สมัครชิงชัย

รหัสข่าว: I-I220111000301

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

169

https://www.dailynews.co.th/news/654456/
https://www.dailynews.co.th


ปีที่: 72 ฉบับที่: 24720
วันที่: อังคาร 11 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: ชาวประจวบฯแห่ใช้สิทธิเลือกอบต. หัวหินกปน.จ่ายบัตรเลือกตั้งผิดพลาด

รหัสข่าว: C-220111021049(11 ม.ค. 65/04:04)

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,050(BW) 850

Col.Inch: 18.17 ADValue:  (B/W)  15,444.50  (FC)  19,078.50
PRValue : (B/W)  46,333.50  (FC)  57,235.50(x3)

170



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16011
วันที่: อังคาร 11 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 16

หัวข้อข่าว: ส.อบต.บุรีรัมย์ตื๊อนับใหม่ หลังเจ๊า'147คะแนนครึ่ง'

รหัสข่าว: C-220111020037(11 ม.ค. 65/04:35)

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

Col.Inch: 71.35 ADValue:  (B/W)  78,485  (FC)  110,592.50
PRValue : (B/W)  235,455  (FC)  331,777.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16011
วันที่: อังคาร 11 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 16

หัวข้อข่าว: ส.อบต.บุรีรัมย์ตื๊อนับใหม่ หลังเจ๊า'147คะแนนครึ่ง'

รหัสข่าว: C-220111020037(11 ม.ค. 65/04:35)

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

Col.Inch: 71.35 ADValue:  (B/W)  78,485  (FC)  110,592.50
PRValue : (B/W)  235,455  (FC)  331,777.50(x3)

172



บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:16
หัวข้อข่าว: อัปเดตกฎหมายลูกเลือกตั้ง ก่อนชี้ขาดในเวทีสภาฯ

รหัสข่าว: I-I220110001760

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

173

https://www.komchadluek.net/scoop/500427
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:16
หัวข้อข่าว: อัปเดตกฎหมายลูกเลือกตั้ง ก่อนชี้ขาดในเวทีสภาฯ

รหัสข่าว: I-I220110001760

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/scoop/500427
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:16
หัวข้อข่าว: อัปเดตกฎหมายลูกเลือกตั้ง ก่อนชี้ขาดในเวทีสภาฯ

รหัสข่าว: I-I220110001760

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

175

https://www.komchadluek.net/scoop/500427
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:16
หัวข้อข่าว: อัปเดตกฎหมายลูกเลือกตั้ง ก่อนชี้ขาดในเวทีสภาฯ

รหัสข่าว: I-I220110001760

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

176

https://www.komchadluek.net/scoop/500427
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:16
หัวข้อข่าว: อัปเดตกฎหมายลูกเลือกตั้ง ก่อนชี้ขาดในเวทีสภาฯ

รหัสข่าว: I-I220110001760

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

177

https://www.komchadluek.net/scoop/500427
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:16
หัวข้อข่าว: อัปเดตกฎหมายลูกเลือกตั้ง ก่อนชี้ขาดในเวทีสภาฯ

รหัสข่าว: I-I220110001760

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

178

https://www.komchadluek.net/scoop/500427
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:16
หัวข้อข่าว: อัปเดตกฎหมายลูกเลือกตั้ง ก่อนชี้ขาดในเวทีสภาฯ

รหัสข่าว: I-I220110001760

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

179

https://www.komchadluek.net/scoop/500427
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:16
หัวข้อข่าว: อัปเดตกฎหมายลูกเลือกตั้ง ก่อนชี้ขาดในเวทีสภาฯ

รหัสข่าว: I-I220110001760

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

180

https://www.komchadluek.net/scoop/500427
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:16
หัวข้อข่าว: อัปเดตกฎหมายลูกเลือกตั้ง ก่อนชี้ขาดในเวทีสภาฯ

รหัสข่าว: I-I220110001760

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

181

https://www.komchadluek.net/scoop/500427
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 มกราคม 2565 เวลา 18:16
หัวข้อข่าว: อัปเดตกฎหมายลูกเลือกตั้ง ก่อนชี้ขาดในเวทีสภาฯ

รหัสข่าว: I-I220110001760

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

182

https://www.komchadluek.net/scoop/500427
https://www.komchadluek.net


ปีที่: 31 ฉบับที่: 11367
วันที่: อังคาร 11 มกราคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: จับตาเลือกตั้งซ่อม

รหัสข่าว: C-220111012003(11 ม.ค. 65/03:09)

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

Col.Inch: 38.98 ADValue:  (B/W)  42,878  (FC)  60,419
PRValue : (B/W)  128,634  (FC)  181,257(x3)

183
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