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ข่าวประจ าวันที่ 13 มกราคม 2565 
 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามท้องถิ่นออนไลน์ กกต. รายงานการรับสมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตาแหน่งที่ว่าง 
1 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร เขต 1 2 
2 มติชนออนไลน์ กกต. ย้้าเตือนผู้สมัคร ส.ส. ห้ามหาเสียงผิดกฎหมาย ทั้งแจกเงินจูงใจ

ลงคะแนน หลอกลวงใส่ความเท็จ 
3 

3 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. ย้้าเตือนผู้สมัคร ส.ส. หา้มหาเสียงผิดกฎหมาย ทั้งแจกเงินจูงใจ
ลงคะแนน หลอกลวงใส่ความเท็จ 

5 

4 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

กกต. ย้้าเตือนผู้สมัคร ส.ส. หา้มหาเสียงผิดกฎหมาย ทั้งแจกเงินจูงใจ 
- หลอกลวงใส่ความเท็จ 

6 

5 news.trueid ออนไลน์ กกต. ย้้าเตือนผู้สมัคร ส.ส. หา้มหาเสียงผิดกฎหมาย ทั้งแจกเงินจูงใจ
ลงคะแนน หลอกลวงใส่ความเท็จ 

8 

6 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ด่วน! กกต. แจก 18 ใบส้มว่าที่นายก - ส.อบต. 15 จังหวัด สั่งเลือกตั้ง อบต. ใหม่ 10 
7 Khaoja ออนไลน์ กกต.ควักใบส้ม แจกนายกอบต. 18 ราย คาดหย่อนบัตรใหม่ 23 ม.ค.นี้ 16 
8 ข่าวสดออนไลน์ กกต. ควักใบส้ม แจกนายก อบต. 18 ราย คาดหย่อนบัตรใหม่ 23 ม.ค. นี้ 18 
9 MGR ออนไลน์ กกต. แจก 18 ใบส้ม ว่าที่นายก - ส.อบต. แขวน1 ปี สั่งเลือกตั้งใหม ่

หย่อนบัตร 23 ม.ค. นี้ 
21 

10 Siamlandbank 
ออนไลน์ 

กกต. แจก 18 ใบส้มว่าที่นายก - ส.อบต. แขวน1 ปี สั่งเลือกตั้งใหม่ 
หย่อนบัตร 23 ม.ค. นี้ 

24 

11 มติชนออนไลน์ กกต. แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก - ส.อบต. พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่  
คาดจัดกาบัตร 23 ม.ค. นี้ 

25 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 สยามรัฐออนไลน์ กกต. แจกใบส้ม "ว่าที่นายก - ส.อบต." รวม 18 ราย สั่งเลือกตั้งใหม่  

คาดหย่อนบัตร 23 ม.ค. นี้  
28 

13 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. แจก 18 ใบส้ม ว่าที่นายก - ส.อบต. พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่ คาด 23 ม.ค. นี้ 30 
14 ส้านักข่าวไทยออนไลน์ แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก - ส.อบต. 32 
15 MSN ออนไลน์ กกต. ควักใบส้ม แจกนายก อบต. 18 ราย คาดหย่อนบัตรใหม่ 23 ม.ค. นี้ 35 
16 แนวหน้าออนไลน์ กกต. แจก 18 ใบส้ม 'ว่าที่นายก - ส.อบต.' พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม ่ 37 
17 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. แจกรัว ๆ 18 ใบส้มเลือกตั้ง อบต. ฟ้องศาลชดใช้ค่าเสียหาย  

จ่อเลือกใหม่ 23 ม.ค. 
43 

18 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. แจก 18 ใบส้ม ว่าที่นายก - ส.อบต. สั่งเลือกตั้ง อบต.ใหม่ 15 จังหวัด 46 
19 news1 ออนไลน์ กกต. แจก 18 ใบส้ม ว่าที่นายก - ส.อบต. แขวน 1 ปี สั่งเลือกตั้งใหม่ 

หย่อนบัตร 23 ม.ค. นี้ 
49 

20 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก - ส.อบต. พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่  
คาดจัดกาบัตร 23 ม.ค. นี้ 

53 

21 Siamlandbank ออนไลน์ กกต. แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก -  ส.อบต. พร้อมสั่งชดใช้ค่าเสียหายจัดเลือกตั้งใหม่ 55 
22 อปท.นิวส์ออนไลน์ กกต. แจกใบส้มว่าที่ 18 อบต. คุณสมบัติต้องห้าม 56 
23 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เช็คชื่อ ! กกต. แจก "ใบส้ม” 18 ว่าที่นายก - ส.อบต. สั่งเลือกตั้งใหม่ คาด 23 ม.ค. 58 
24 newtv ออนไลน์ กกต. แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก - ส.อบต. 61 
25 NNT ออนไลน์ กกต. สงขลา จัดชุดเคลื่อนที่เร็วป้องปรามการกระท้าความผิดเกี่ยวกับ 

การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 
ให้เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม 

63 

26 news.gimyong 
ออนไลน์ 

กกต. สงขลา จัดชุดเคลื่อนที่เร็วป้องปรามการกระท้าความผิดเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 6 

66 

27 Ktslive ออนไลน์ กกต. สงขลา จัดชุดเคลื่อนที่เร็วป้องปรามการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6  
ให้เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม 

68 

28 Songkhlafocus 
ออนไลน์ 

กกต. ยังไม่พบท้าผิดซ่อมเขต 6 70 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 นิวส์รีพอร์ตออนไลน์ ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 6 สงขลา พรรคก้าวไกล เดินทางเข้ายื่นหนังสือ

ร้องเรียน กกต.สงขลา หลังพบ ร้อยเอกธรรมนัส ประกาศบนเวทีปราศัย
เข้าข่ายผิด พรบ. เลือกตั้ง 

77 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ซ่อมสงขลาเริ่มเดือด ! ก้าวไกลรอ้ง กกต. สอบ 'ธรรมนสั' ปราศรยัผิดกฎหมาย 80 
3 กรุงเทพธุรกิจอนไลน์ "ก้าวไกล” เปิดคลปิโชว ์ร้อง กกต. สอบ "ธรรมนสั” ปราศรัยผิด กม. เลือกตั้งหรือไม่ 81 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สนธิญา' ไม่ปล่อย ! ฟ้องยุบพรรคเพื่อไทยปม 'วิฑูรย์ - พัลลภ' 89 
5 ข่าวสดออนไลน์ ก้าวไกล สุดเอือม ! จี้ กกต. ฟัน ธรรมนัส ปราศรัยเข้าข่ายผิด กม. เลือกตั้ง 91 
6 Khaoja ออนไลน์ ก้าวไกล สุดเอือม ! จี้ กกต. ฟัน ธรรมนัส ปราศรัยเข้าข่ายผิด กม. เลือกตั้ง 94 
7 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ 'ก้าวไกล' สุดเอือม ! ร้อง กกต. สงขลา เอาผิด 'ธรรมนัส' ปราศรัยสัญญาว่าจะให้ 96 
8 มติชนออนไลน์ 'สนธิญา' ร้อง กกต. สอบข้อเท็จจริงปม 'วิฑูรย์' เจรจา 'ทักษิณ' ขอเข้า

เพ่ือไทย ชี้ถึงขั้นยุบพรรค 
102 

9 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

'ก้าวไกล' เปิดคลิป ร้อง กกต. สอบ 'ธรรมนัส' ปราศรัยส่อผิด กม.  
ช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสงขลา 

104 

10 ไทยรัฐออนไลน์ ก้าวไกล ยื่น กกต. จี้ สอบคลิป "ธรรมนัส - พปชร." หาเสียงผิดกฎหมายเลือกตั้ง 108 
11 โพสต์ทูเดยอ์อนไลน์ ผู้สมัคร ส.ส. ก้าวไกลร้อง กกต. สงขลา "ธรรมนัส" หาเสียงผิด กม. เลือกตั้ง 112 
12 news1 ออนไลน์ ผู้สมัครพรรคก้าวไกลยื่นหนงัสอื กกต. สงขลา ร้องเรียน "ธรรมนัส" ปราศรัย

เข้าข่ายผิด พ.ร.บ. เลือกตั้ง 
114 

13  khao24h อออนไลน์ ผู้สมัครพรรคก้าวไกลยื่นหนงัสอื กกต. สงขลา ร้องเรียน "ธรรมนัส" ปราศรัย
เข้าข่ายผิด พ.ร.บ. เลือกตั้ง 

117 

14 ส้านักข่าวไทยออนไลน์ "สนธิญา" ร้อง กกต. สอบเพ่ิม "ทักษิณ" ครอบ พท. 122 
15 Topnews ออนไลน์ ส่องานเข้า !!! 'ผู้สมัคร ส.ส. สงขลา ก้าวไกล' ร้อง กกต. สอบ "ธรรมนัส" ปราศรัย 125 
16 khao24h ออนไลน์ ผู้สมัคร ส.ส. ก้าวไกลร้อง กกต. สงขลา "ธรรมนัส" หาเสียงผิด กม. เลือกตั้ง 128 
17 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ สนธิญา ร้อง กกต. สอบปม "วิฑูรย์" เจรจา "ทักษิณ"  ขอเข้าเพ่ือไทย 129 
18 MGR ออนไลน์ "สนธิญา" ลุยร้อง กกต. สอบยุบเพ่ือไทย ปม "วิฑูรย์" เจรจา "ทักษิณ" ขอเข้าพรรค 131 
19 คมชัดaec tv ออนไลน์ ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 6 สงขลา พรรคก้าวไกล หมายเลข 2 

เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน กกต.สงขลา หลังพบ ร้องเอกธรรมนัส 
ประกาศบนเวทีปราศัยเข้าข่ายผิด พรบ. เลือกตั้ง 

133 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
20 Theworldnews ออนไลน ์ สนธิญาลุยร้อง กกต. สอบยุบเพ่ือไทย ปม “วิฑูรย์” เจรจา “ทักษิณ” ขอเข้าพรรค 137 
21 news.gimyong 

ออนไลน์ 
พรรคก้าวไกล เปิดคลิปจี้ กกต. ฟัน “ธรรมนัส” - พปชร. ปราศรัยเข้าข่าย
สัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ผิดกฎหมาย 

139 

22 innews.news ออนไลน์ ผู้สมัครพรรคก้าวไกลบุกร้อง กกต. สงขลา จัเช็คบิล 'ธรรมนัส' ท้าผิด กม. เลือกตั้ง 142 
23 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พปชร.' เมิน 'ก้าวไกล' ร้อง กกต. สอบ 'ธรรมนัส' ท้าผิด กม. เลือกตั้ง 

บอกแค่ชูจุดเด่นคนรุ่นใหม่ 
144 

24 Topnews ออนไลน์ พปชร. ไม่หวั่น ก้าวไกล ร้อง "กกต." สอบ "ธรรมนัส" 146 
25 7 HD ออนไลน์ เลือกตั้งซ่อม ชุมพร สงขลาคึกคัก หัวหน้าพรรคลุยเอง 148 
26 ไทยรัฐออนไลน์ "เมียสิระ” ท้าให้เปิดหลักฐานซื้อเสียง ฉะกลับ "สุรชาติ” เพ่ือไทยไม่แมน 152 
27 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมีย “สิระ” ท้าให้เปิดหลักฐานซื้อเสียง 161 
28 หนังสือพิมพ์มติชน 'บิ๊กป้อม' บุกชุมพร - 'จุรินทร์' ลุยสงขลา ซ่อมโค้งท้ายเดือด 164 
29 อมรินทร์ทีวีออนไลน์ “ธรรมนสั” ปราศรยั ส.ส. ต้องชาติตระกูลด ี- มีตังค์ ก้าวไกล ร้อง กกต. สอบ 169 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กระสุน กระแส ประชาธิปไตย 'วิปริต' เลือกตั้ง 'ซ่อม' 172 
2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ พรรคการเมืองไทย รวมกันแตก แยกกันตาย 174 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เลือกตั้งซ่อมเดือด นายกฯ สั่ง"ทหาร” วางตัวเป็นกลาง 178 
4 หนังสือพิมพ์ข่าวสด บทบรรณาธิการ ข่าวสด : กกต. ยังเฉย 184 
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วันที่ 13 มกราคม 2565 นายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดชุมพร เพ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส้าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนต้าแหน่งที่ว่าง โดยมี นางสาวจันทิมา พันธมนต์ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดชุมพร รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดชุมพร ผู้รายงานผลการปฏิบัติงานและการด้าเนินการเตรียมความพร้อมใน
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่  1 แทนต้าแหน่งที่ว่าง ที่จะมีขึ้น  
ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 รวมถึงรายงานปัญหาและอุปสรรคในการท้างานที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่เสี่ยง พร้อมด้วยพนักงาน 
และเจ้าหน้าที่ของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดชุมพรเข้าร่วมรับฟัง และให้การต้อนรับ  
ณ ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดชุมพร 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร 
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วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.29 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 13 มกราคม 2565 นายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดชุมพร เพ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส้าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนต้าแหน่งที่ว่าง โดยมี นางสาวจันทิมา พันธมนต์ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดชุมพร รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดชุมพร ผู้รายงานผลการปฏิบัติงานและการด้าเนินการเตรียมความพร้อมใน
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่  1 แทนต้าแหน่งที่ว่าง ที่จะมีขึ้น  
ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 รวมถึงรายงานปัญหาและอุปสรรคในการท้างานที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่เสี่ยง พร้อมด้วยพนักงาน 
และเจ้าหน้าที่ของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดชุมพรเข้าร่วมรับฟัง และให้การต้อนรับ  
ณ ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดชุมพร 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/265675   

ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร เขต 1 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/265675
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วันที่ 12 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ 
เลขานุการประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมรับทราบข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายวิรัตน์  เจริญวงศ์ 
ผู้ อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดสมุทรปราการ นายสมชาย เทพอารีนันท์  
รองผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดสมุทรปราการ และพนักงาน ให้การต้อนรับ  
ณ ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดสมุทรปราการ 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรปราการ 
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วันที่ 13 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ 
เลขานุการประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครและการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เขต 5 อ้าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี พ.ต.ท.กนก สงวนพรรค 
ผู้ อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ้าจังหวัดนครนายก นายกิตติ์ธ เนศ จันวิวัธ น์เวช  
รองผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดนครนายก และกรรมการการเลือกตั้ง ประจ้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครและการเตรียมการเลอืกตั้ง  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เขต 5 อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
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วันที่ 13 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ 

เลขานุการประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  และคณะ ตรวจเยี่ยมส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้า 

จังหวัดนครนายก ตรวจเยี่ยมพร้อมรับทราบข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส้านักงาน โดยมี  

พ.ต.ท.กนก สงวนพรรค ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดนครนายก นายกิตติ์ธเนศ จันวิวัธน์เวช 

รองผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดนครนายก และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ให้การต้อนรับ ณ ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดนครนายก 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก 
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วันที่ 13 มกราคม 2565 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา 
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  และคณะ 
เดินทางมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนต้าแหน่งที่ว่าง รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ  
การจัดการเลือกตั้งตามกฎหมาย ระเบียบและแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์การแข่งขันของผู้สมัครและ 
ข่าวความเคลื่อนไหวอันจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้ง และแผนปฏิบัติงานการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้งและ  
ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา จากนั้นได้มอบหมายนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและแนวทางการปฏิบัติงาน  
ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส้าคัญ อีกทั้งแนะน้าแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมี  
นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อ้านวยการส้านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3  
นางพะเยีย ศิริโชติ ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดสงขลา นางศตพร สุวรรณประดับ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดสงขลา หัวหน้ากลุ่มงานและพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมและพบปะหารือ ณ ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดสงขลา 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
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วันที่  13 มกราคม 2565 นายส าราญ ตันพานิช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
ประจ ากรุงเทพมหานคร  ประชุมวิทยากรกรุงเทพมหานครส้าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนต้าแหน่งที่ว่าง โดยมี ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 
ส้านักงานปกครองและทะเบียน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
 

 

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร 
 ประชมุวิทยากรกรงุเทพมหานคร  

ในการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรกรงุเทพมหานคร เขตเลือกตัง้ที ่9 แทนต าแหนง่ที่ว่าง 
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ข่าวอ้างอิง 
   

 



กกต. รายงานการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 
แทนต าแหน่งที่ว่าง
 12 มกราคม 2022

กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนต าแหน่งที่ว่าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 64 
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 105 ประกอบมาตรา 102 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง นั้น 

ต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยก าหนดวัน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนต าแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค. 65 
เวลา  08.00 – 17.00  น.  รับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 6 - 10 ม.ค. 65 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ ที่ห้องประชุมเปรมประชากร ชั้น 3 ส านักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง
รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 คน 

ทั้งนี้ภายใน 7 วันนับแต่วันปิดรับสมัคร ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง จะตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับ
เลือกตั้งหรือไม่ และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียง กับที่เลือกตั้งหรือ
สถานที่ที่ เห็นสมควร สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
กรุงเทพมหานคร หรือบริการข้อมูลสายด่วน 1444 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/politics/29938/ 
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ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร เขต 1 
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.29 น. 

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร เพ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยมี 
นางสาวจันทิมา พันธมนต ์รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร รักษาการแทน
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานและ 
การด าเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 
แทนต าแหน่งที่ว่าง ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 รวมถึงรายงานปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
ที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับผลกระทบ 
ในพ้ืนที่เสี่ยง พร้อมด้วยพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร  
เข้าร่วมรับฟัง และให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/265675  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:32
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำเตือนผู้สมัคร ส.ส.ห้ามหาเสียงผิดกฎหมาย ทั้งแจกเงินจูงใจลงคะแนน หลอกลวงใส่ความเท็จ

รหัสข่าว: I-I220112001455

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:32
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำเตือนผู้สมัคร ส.ส.ห้ามหาเสียงผิดกฎหมาย ทั้งแจกเงินจูงใจลงคะแนน หลอกลวงใส่ความเท็จ

รหัสข่าว: I-I220112001455

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำเตือนผู้สมัคร ส.ส.ห้ามหาเสียงผิดกฎหมาย ทั้งแจกเงินจูงใจลงคะแนน หลอกลวงใส่ความเท็จ

รหัสข่าว: I-I220112001487

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:08
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำเตือนผู้สมัคร ส.ส.ห้ามหาเสียงผิดกฎหมาย ทั้งแจกเงินจูงใจ-หลอกลวงใส่ความเท็จ

รหัสข่าว: I-I220112001599

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:08
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำเตือนผู้สมัคร ส.ส.ห้ามหาเสียงผิดกฎหมาย ทั้งแจกเงินจูงใจ-หลอกลวงใส่ความเท็จ

รหัสข่าว: I-I220112001599

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:02
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำเตือนผู้สมัคร ส.ส.ห้ามหาเสียงผิดกฎหมาย ทั้งแจกเงินจูงใจลงคะแนน หลอกลวงใส่ความเท็จ

รหัสข่าว: I-I220112001812

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:02
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำเตือนผู้สมัคร ส.ส.ห้ามหาเสียงผิดกฎหมาย ทั้งแจกเงินจูงใจลงคะแนน หลอกลวงใส่ความเท็จ

รหัสข่าว: I-I220112001812

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:08
หัวข้อข่าว: ด่วน! กกต.แจก 18 ใบส้มว่าที่นายก-ส.อบต. 15 จังหวัด สั่งเลือกตั้งอบต.ใหม่

รหัสข่าว: I-I220112001833

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:08
หัวข้อข่าว: ด่วน! กกต.แจก 18 ใบส้มว่าที่นายก-ส.อบต. 15 จังหวัด สั่งเลือกตั้งอบต.ใหม่

รหัสข่าว: I-I220112001833

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:08
หัวข้อข่าว: ด่วน! กกต.แจก 18 ใบส้มว่าที่นายก-ส.อบต. 15 จังหวัด สั่งเลือกตั้งอบต.ใหม่

รหัสข่าว: I-I220112001833

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:08
หัวข้อข่าว: ด่วน! กกต.แจก 18 ใบส้มว่าที่นายก-ส.อบต. 15 จังหวัด สั่งเลือกตั้งอบต.ใหม่

รหัสข่าว: I-I220112001833

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:08
หัวข้อข่าว: ด่วน! กกต.แจก 18 ใบส้มว่าที่นายก-ส.อบต. 15 จังหวัด สั่งเลือกตั้งอบต.ใหม่

รหัสข่าว: I-I220112001833

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:08
หัวข้อข่าว: ด่วน! กกต.แจก 18 ใบส้มว่าที่นายก-ส.อบต. 15 จังหวัด สั่งเลือกตั้งอบต.ใหม่

รหัสข่าว: I-I220112001833

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: กกต.ควักใบส้ม แจกนายกอบต. 18 ราย คาดหย่อนบัตรใหม่ 23 ม.ค.นี้ - ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวประจำวัน ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220112001844

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: กกต.ควักใบส้ม แจกนายกอบต. 18 ราย คาดหย่อนบัตรใหม่ 23 ม.ค.นี้ - ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวประจำวัน ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220112001844

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:12
หัวข้อข่าว: กกต.ควักใบส้ม แจกนายกอบต. 18 ราย คาดหย่อนบัตรใหม่ 23 ม.ค.นี้ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220112001845

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:12
หัวข้อข่าว: กกต.ควักใบส้ม แจกนายกอบต. 18 ราย คาดหย่อนบัตรใหม่ 23 ม.ค.นี้ - ข่าวสด
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:12
หัวข้อข่าว: กกต.ควักใบส้ม แจกนายกอบต. 18 ราย คาดหย่อนบัตรใหม่ 23 ม.ค.นี้ - ข่าวสด
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:17
หัวข้อข่าว: กกต.แจก 18 ใบส้ม ว่าที่นายก-ส.อบต.แขวน1 ปี สั่งเลือกตั้งใหม่หย่อนบัตร 23 ม.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220112001858

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:17
หัวข้อข่าว: กกต.แจก 18 ใบส้ม ว่าที่นายก-ส.อบต.แขวน1 ปี สั่งเลือกตั้งใหม่หย่อนบัตร 23 ม.ค.นี้
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 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:17
หัวข้อข่าว: กกต.แจก 18 ใบส้ม ว่าที่นายก-ส.อบต.แขวน1 ปี สั่งเลือกตั้งใหม่หย่อนบัตร 23 ม.ค.นี้
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: กกต.แจก18ใบส้มว่าที่นายก-ส.อบต.แขวน1 ปี สั่งเลือกตั้งใหม่หย่อนบัตร 23 ม.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220112001860
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Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:26
หัวข้อข่าว: กกต. แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก-ส.อบต. พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่ คาดจัดกาบัตร 23 ม.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220112001878

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:26
หัวข้อข่าว: กกต. แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก-ส.อบต. พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่ คาดจัดกาบัตร 23 ม.ค.นี้
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:26
หัวข้อข่าว: กกต. แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก-ส.อบต. พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่ คาดจัดกาบัตร 23 ม.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220112001878

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:30
หัวข้อข่าว: กกต. แจกใบส้ม "ว่าที่นายก-ส.อบต." รวม18ราย สั่งเลือกตั้งใหม่ คาดหย่อนบัตร 23 ม.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220112001888

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:30
หัวข้อข่าว: กกต. แจกใบส้ม "ว่าที่นายก-ส.อบต." รวม18ราย สั่งเลือกตั้งใหม่ คาดหย่อนบัตร 23 ม.ค.นี้
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

29

https://siamrath.co.th/n/312900
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:35
หัวข้อข่าว: กกต. แจก 18 ใบส้ม ว่าที่นายก-ส.อบต. พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่ คาด 23 ม.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220112001905

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

30

https://www.thaipost.net/general-news/63071/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:35
หัวข้อข่าว: กกต. แจก 18 ใบส้ม ว่าที่นายก-ส.อบต. พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่ คาด 23 ม.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220112001905

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

31

https://www.thaipost.net/general-news/63071/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:42
หัวข้อข่าว: แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก-ส.อบต.

รหัสข่าว: I-I220112001923

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

32

https://tna.mcot.net/politics-860261
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:42
หัวข้อข่าว: แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก-ส.อบต.

รหัสข่าว: I-I220112001923

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

33

https://tna.mcot.net/politics-860261
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:42
หัวข้อข่าว: แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก-ส.อบต.

รหัสข่าว: I-I220112001923

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

34

https://tna.mcot.net/politics-860261
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:53
หัวข้อข่าว: กกต.ควักใบส้ม แจกนายกอบต. 18 ราย คาดหย่อนบัตรใหม่ 23 ม.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220112001967

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

35

https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95-18-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-23-%E0%B8%A1-%E0%B8%84-%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89/ar-AASGQGW
https://www.msn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:53
หัวข้อข่าว: กกต.ควักใบส้ม แจกนายกอบต. 18 ราย คาดหย่อนบัตรใหม่ 23 ม.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220112001967

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

36

https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95-18-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-23-%E0%B8%A1-%E0%B8%84-%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89/ar-AASGQGW
https://www.msn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:54
หัวข้อข่าว: กกต.แจก 18 ใบส้ม 'ว่าที่นายก-ส.อบต.' พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I220112001972

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

37

https://www.naewna.com/politic/628171
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:54
หัวข้อข่าว: กกต.แจก 18 ใบส้ม 'ว่าที่นายก-ส.อบต.' พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I220112001972

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/628171
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:54
หัวข้อข่าว: กกต.แจก 18 ใบส้ม 'ว่าที่นายก-ส.อบต.' พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I220112001972

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/628171
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:54
หัวข้อข่าว: กกต.แจก 18 ใบส้ม 'ว่าที่นายก-ส.อบต.' พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I220112001972

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/628171
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:54
หัวข้อข่าว: กกต.แจก 18 ใบส้ม 'ว่าที่นายก-ส.อบต.' พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I220112001972

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/628171
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:54
หัวข้อข่าว: กกต.แจก 18 ใบส้ม 'ว่าที่นายก-ส.อบต.' พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I220112001972

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

42

https://www.naewna.com/politic/628171
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 16:14
หัวข้อข่าว: กกต.แจกรัวๆ 18 ใบส้มเลือกตั้ง อบต. ฟ้องศาลชดใช้ค่าเสียหาย จ่อเลือกใหม่ 23 ม.ค.

รหัสข่าว: I-I220112002024

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/659518/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 16:14
หัวข้อข่าว: กกต.แจกรัวๆ 18 ใบส้มเลือกตั้ง อบต. ฟ้องศาลชดใช้ค่าเสียหาย จ่อเลือกใหม่ 23 ม.ค.

รหัสข่าว: I-I220112002024

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

44

https://www.dailynews.co.th/news/659518/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 16:14
หัวข้อข่าว: กกต.แจกรัวๆ 18 ใบส้มเลือกตั้ง อบต. ฟ้องศาลชดใช้ค่าเสียหาย จ่อเลือกใหม่ 23 ม.ค.

รหัสข่าว: I-I220112002024

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/659518/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 17:06
หัวข้อข่าว: กกต.แจก 18 ใบส้ม ว่าที่นายก-ส.อบต. สั่งเลือกตั้งอบต.ใหม่ 15 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I220112002135

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2286613
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 17:06
หัวข้อข่าว: กกต.แจก 18 ใบส้ม ว่าที่นายก-ส.อบต. สั่งเลือกตั้งอบต.ใหม่ 15 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I220112002135

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

47

https://www.thairath.co.th/news/politic/2286613
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 17:06
หัวข้อข่าว: กกต.แจก 18 ใบส้ม ว่าที่นายก-ส.อบต. สั่งเลือกตั้งอบต.ใหม่ 15 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I220112002135

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

48

https://www.thairath.co.th/news/politic/2286613
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 17:11
หัวข้อข่าว: กกต.แจก 18 ใบส้ม ว่าที่นายก-ส.อบต.แขวน 1 ปี สั่งเลือกตั้งใหม่หย่อนบัตร 23 ม.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220112002145

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9650000003534
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 17:11
หัวข้อข่าว: กกต.แจก 18 ใบส้ม ว่าที่นายก-ส.อบต.แขวน 1 ปี สั่งเลือกตั้งใหม่หย่อนบัตร 23 ม.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220112002145

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9650000003534
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 17:11
หัวข้อข่าว: กกต.แจก 18 ใบส้ม ว่าที่นายก-ส.อบต.แขวน 1 ปี สั่งเลือกตั้งใหม่หย่อนบัตร 23 ม.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220112002145

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9650000003534
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 17:11
หัวข้อข่าว: กกต.แจก 18 ใบส้ม ว่าที่นายก-ส.อบต.แขวน 1 ปี สั่งเลือกตั้งใหม่หย่อนบัตร 23 ม.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220112002145

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

52

https://news1live.com/detail/9650000003534
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 17:27
หัวข้อข่าว: กกต. แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก-ส.อบต. พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่ คาดจัดกาบัตร 23 ม.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220112002196

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-aecchkaibsm-18-waathiinaayk-s-bt-phr-msangeluue-ktangaihm-khaadcchadkaabatr-23-m-kh-nii
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 17:27
หัวข้อข่าว: กกต. แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก-ส.อบต. พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่ คาดจัดกาบัตร 23 ม.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220112002196

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-aecchkaibsm-18-waathiinaayk-s-bt-phr-msangeluue-ktangaihm-khaadcchadkaabatr-23-m-kh-nii
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 18:24
หัวข้อข่าว: กกต.แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก-ส.อบต.พร้อมสั่งชดใช้ค่าเสียหายจัดเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I220112002452

 siamlandbank.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.siamlandbank.com/allnews/archives/1301975
https://www.siamlandbank.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 18:28
หัวข้อข่าว: กกต. แจกใบส้มว่าที่18อบต. คุณสมบัติต้องห้าม

รหัสข่าว: I-I220112002465

 opt-news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

56

https://www.opt-news.com/news/23136
https://www.opt-news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 18:28
หัวข้อข่าว: กกต. แจกใบส้มว่าที่18อบต. คุณสมบัติต้องห้าม

รหัสข่าว: I-I220112002465

 opt-news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

57

https://www.opt-news.com/news/23136
https://www.opt-news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 20:04
หัวข้อข่าว: เช็คชื่อ! กกต.แจก "ใบส้ม” 18 ว่าที่นายก-ส.อบต. สั่งเลือกตั้งใหม่ คาด 23 ม.ค.

รหัสข่าว: I-I220112002669

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

58

https://www.bangkokbiznews.com/politics/982249
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 20:04
หัวข้อข่าว: เช็คชื่อ! กกต.แจก "ใบส้ม” 18 ว่าที่นายก-ส.อบต. สั่งเลือกตั้งใหม่ คาด 23 ม.ค.

รหัสข่าว: I-I220112002669

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982249
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 20:04
หัวข้อข่าว: เช็คชื่อ! กกต.แจก "ใบส้ม” 18 ว่าที่นายก-ส.อบต. สั่งเลือกตั้งใหม่ คาด 23 ม.ค.

รหัสข่าว: I-I220112002669

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982249
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 02:38
หัวข้อข่าว: กกต.แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก- ส.อบต.

รหัสข่าว: I-I220113000094

 newtv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.newtv.co.th/news/93912
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 02:38
หัวข้อข่าว: กกต.แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก- ส.อบต.

รหัสข่าว: I-I220113000094

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

62

https://www.newtv.co.th/news/93912
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:59
หัวข้อข่าว: กกต.สงขลา จัดชุดเคลื่อนที่เร็วป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...

รหัสข่าว: I-I220112001804

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220112135817161
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:59
หัวข้อข่าว: กกต.สงขลา จัดชุดเคลื่อนที่เร็วป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...

รหัสข่าว: I-I220112001804

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220112135817161
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:59
หัวข้อข่าว: กกต.สงขลา จัดชุดเคลื่อนที่เร็วป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...

รหัสข่าว: I-I220112001804

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220112135817161
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 18:24
หัวข้อข่าว: กกต.สงขลา จัดชุดเคลื่อนที่เร็วป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 6

รหัสข่าว: I-I220112002453

 news.gimyong.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.gimyong.com/article/14993
https://news.gimyong.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 18:24
หัวข้อข่าว: กกต.สงขลา จัดชุดเคลื่อนที่เร็วป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 6

รหัสข่าว: I-I220112002453

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

67

https://news.gimyong.com/article/14993
https://news.gimyong.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:56
หัวข้อข่าว: กกต.สงขลา จัดชุดเคลื่อนที่เร็วป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...

รหัสข่าว: I-I220112001801

 ktslive.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://ktslive.com/?p=71466
http://ktslive.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:56
หัวข้อข่าว: กกต.สงขลา จัดชุดเคลื่อนที่เร็วป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...

รหัสข่าว: I-I220112001801

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

69

http://ktslive.com/?p=71466
http://ktslive.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 11:00
หัวข้อข่าว: กกต.ยังไม่พบทำผิดซ่อมเขต 6

รหัสข่าว: I-I220113000869

 songkhlafocus.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.songkhlafocus.com/content/61df9f83405921b1dd24dc2a
https://www.songkhlafocus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 11:00
หัวข้อข่าว: กกต.ยังไม่พบทำผิดซ่อมเขต 6

รหัสข่าว: I-I220113000869

 songkhlafocus.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.songkhlafocus.com/content/61df9f83405921b1dd24dc2a
https://www.songkhlafocus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 11:00
หัวข้อข่าว: กกต.ยังไม่พบทำผิดซ่อมเขต 6

รหัสข่าว: I-I220113000869

 songkhlafocus.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.songkhlafocus.com/content/61df9f83405921b1dd24dc2a
https://www.songkhlafocus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 11:00
หัวข้อข่าว: กกต.ยังไม่พบทำผิดซ่อมเขต 6

รหัสข่าว: I-I220113000869

 songkhlafocus.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.songkhlafocus.com/content/61df9f83405921b1dd24dc2a
https://www.songkhlafocus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 11:00
หัวข้อข่าว: กกต.ยังไม่พบทำผิดซ่อมเขต 6

รหัสข่าว: I-I220113000869

 songkhlafocus.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.songkhlafocus.com/content/61df9f83405921b1dd24dc2a
https://www.songkhlafocus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 11:00
หัวข้อข่าว: กกต.ยังไม่พบทำผิดซ่อมเขต 6

รหัสข่าว: I-I220113000869

 songkhlafocus.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.songkhlafocus.com/content/61df9f83405921b1dd24dc2a
https://www.songkhlafocus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 11:00
หัวข้อข่าว: กกต.ยังไม่พบทำผิดซ่อมเขต 6

รหัสข่าว: I-I220113000869

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

76

https://www.songkhlafocus.com/content/61df9f83405921b1dd24dc2a
https://www.songkhlafocus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:20
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 6 สงขลา พรรคก้าวไกล เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน กกต.สงขลา หลังพบ ร้อย...

รหัสข่าว: I-I220112001409

 newsreportnakhonpathominside.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://www.newsreportnakhonpathominside.com/archives/148630
http://www.newsreportnakhonpathominside.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:20
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 6 สงขลา พรรคก้าวไกล เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน กกต.สงขลา หลังพบ ร้อย...

รหัสข่าว: I-I220112001409

 newsreportnakhonpathominside.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://www.newsreportnakhonpathominside.com/archives/148630
http://www.newsreportnakhonpathominside.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:20
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 6 สงขลา พรรคก้าวไกล เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน กกต.สงขลา หลังพบ ร้อย...

รหัสข่าว: I-I220112001409

 newsreportnakhonpathominside.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://www.newsreportnakhonpathominside.com/archives/148630
http://www.newsreportnakhonpathominside.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:23
หัวข้อข่าว: ซ่อมสงขลาเริ่มเดือด! ก้าวไกลร้อง กกต.สอบ 'ธรรมนัส' ปราศรัยผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I220112001421

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

80

https://www.thaipost.net/politics-news/62921/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:24
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” เปิดคลิปโชว์ ร้อง กกต.สอบ "ธรรมนัส” ปราศรัยผิด กม.เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220112001427

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982132
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:24
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” เปิดคลิปโชว์ ร้อง กกต.สอบ "ธรรมนัส” ปราศรัยผิด กม.เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220112001427

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982132
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:24
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” เปิดคลิปโชว์ ร้อง กกต.สอบ "ธรรมนัส” ปราศรัยผิด กม.เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220112001427

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982132
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:24
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” เปิดคลิปโชว์ ร้อง กกต.สอบ "ธรรมนัส” ปราศรัยผิด กม.เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220112001427

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982132
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:24
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” เปิดคลิปโชว์ ร้อง กกต.สอบ "ธรรมนัส” ปราศรัยผิด กม.เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220112001427

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982132
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:24
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” เปิดคลิปโชว์ ร้อง กกต.สอบ "ธรรมนัส” ปราศรัยผิด กม.เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220112001427

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982132
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:24
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” เปิดคลิปโชว์ ร้อง กกต.สอบ "ธรรมนัส” ปราศรัยผิด กม.เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220112001427

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982132
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:24
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” เปิดคลิปโชว์ ร้อง กกต.สอบ "ธรรมนัส” ปราศรัยผิด กม.เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220112001427

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

88

https://www.bangkokbiznews.com/politics/982132
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: 'สนธิญา' ไม่ปล่อย! ฟ้องยุบพรรคเพื่อไทยปม 'วิฑูรย์-พัลลภ'

รหัสข่าว: I-I220112001474

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/62980/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: 'สนธิญา' ไม่ปล่อย! ฟ้องยุบพรรคเพื่อไทยปม 'วิฑูรย์-พัลลภ'

รหัสข่าว: I-I220112001474

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

90

https://www.thaipost.net/politics-news/62980/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:38
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล สุดเอือม! จี้ กกต.ฟัน ธรรมนัส ปราศรัยเข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001480

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_6829690
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:38
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล สุดเอือม! จี้ กกต.ฟัน ธรรมนัส ปราศรัยเข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001480

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_6829690
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:38
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล สุดเอือม! จี้ กกต.ฟัน ธรรมนัส ปราศรัยเข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001480

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

93

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6829690
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล สุดเอือม! จี้ กกต.ฟัน ธรรมนัส ปราศรัยเข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001486

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khaoja.com/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล สุดเอือม! จี้ กกต.ฟัน ธรรมนัส ปราศรัยเข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001486

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khaoja.com/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' สุดเอือม! ร้อง กกต.สงขลา เอาผิด 'ธรรมนัส' ปราศรัยสัญญาว่าจะให้

รหัสข่าว: I-I220112001488

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_508387
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' สุดเอือม! ร้อง กกต.สงขลา เอาผิด 'ธรรมนัส' ปราศรัยสัญญาว่าจะให้

รหัสข่าว: I-I220112001488

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_508387
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' สุดเอือม! ร้อง กกต.สงขลา เอาผิด 'ธรรมนัส' ปราศรัยสัญญาว่าจะให้

รหัสข่าว: I-I220112001488

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_508387
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' สุดเอือม! ร้อง กกต.สงขลา เอาผิด 'ธรรมนัส' ปราศรัยสัญญาว่าจะให้

รหัสข่าว: I-I220112001488

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_508387
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' สุดเอือม! ร้อง กกต.สงขลา เอาผิด 'ธรรมนัส' ปราศรัยสัญญาว่าจะให้

รหัสข่าว: I-I220112001488

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_508387
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' สุดเอือม! ร้อง กกต.สงขลา เอาผิด 'ธรรมนัส' ปราศรัยสัญญาว่าจะให้

รหัสข่าว: I-I220112001488

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_508387
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:56
หัวข้อข่าว: 'สนธิญา' ร้อง กกต.สอบข้อเท็จจริงปม 'วิฑูรย์' เจรจา 'ทักษิณ' ขอเข้าเพื่อไทย ชี้ถึงขั้นยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220112001553

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3128161
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:56
หัวข้อข่าว: 'สนธิญา' ร้อง กกต.สอบข้อเท็จจริงปม 'วิฑูรย์' เจรจา 'ทักษิณ' ขอเข้าเพื่อไทย ชี้ถึงขั้นยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220112001553

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3128161
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' เปิดคลิป ร้อง กกต. สอบ 'ธรรมนัส' ปราศรัยส่อผิดกม. ช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสงขลา

รหัสข่าว: I-I220112001568

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/indigo-new-single/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' เปิดคลิป ร้อง กกต. สอบ 'ธรรมนัส' ปราศรัยส่อผิดกม. ช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสงขลา

รหัสข่าว: I-I220112001568

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/indigo-new-single/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' เปิดคลิป ร้อง กกต. สอบ 'ธรรมนัส' ปราศรัยส่อผิดกม. ช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสงขลา

รหัสข่าว: I-I220112001568

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/indigo-new-single/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' เปิดคลิป ร้อง กกต. สอบ 'ธรรมนัส' ปราศรัยส่อผิดกม. ช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสงขลา

รหัสข่าว: I-I220112001568

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/indigo-new-single/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:14
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล ยื่น กกต.จี้ สอบคลิป "ธรรมนัส-พปชร." หาเสียงผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001622

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2286401
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:14
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล ยื่น กกต.จี้ สอบคลิป "ธรรมนัส-พปชร." หาเสียงผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001622

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2286401
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:14
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล ยื่น กกต.จี้ สอบคลิป "ธรรมนัส-พปชร." หาเสียงผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001622

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2286401
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:14
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล ยื่น กกต.จี้ สอบคลิป "ธรรมนัส-พปชร." หาเสียงผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001622

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2286401
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:29
หัวข้อข่าว: ผู้สมัคร สส.ก้าวไกลร้องกกต.สงขลา "ธรรมนัส"หาเสียงผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001682

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/social/local/672819
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:29
หัวข้อข่าว: ผู้สมัคร สส.ก้าวไกลร้องกกต.สงขลา "ธรรมนัส"หาเสียงผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001682

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

113

https://www.posttoday.com/social/local/672819
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:43
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครพรรคก้าวไกลยื่นหนังสือ กกต.สงขลา ร้องเรียน "ธรรมนัส" ปราศรัยเข้าข่ายผิด พรบ.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001747

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9650000003505
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:43
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครพรรคก้าวไกลยื่นหนังสือ กกต.สงขลา ร้องเรียน "ธรรมนัส" ปราศรัยเข้าข่ายผิด พรบ.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001747

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9650000003505
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:43
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครพรรคก้าวไกลยื่นหนังสือ กกต.สงขลา ร้องเรียน "ธรรมนัส" ปราศรัยเข้าข่ายผิด พรบ.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001747

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9650000003505
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:55
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครพรรคก้าวไกลยื่นหนังสือ กกต.สงขลา ร้องเรียน "ธรรมนัส" ปราศรัยเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001795

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/share/news-7-1-0c4ae01db2ad75431d64fdae16caa4b0
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:55
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครพรรคก้าวไกลยื่นหนังสือ กกต.สงขลา ร้องเรียน "ธรรมนัส" ปราศรัยเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001795

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/share/news-7-1-0c4ae01db2ad75431d64fdae16caa4b0
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:55
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครพรรคก้าวไกลยื่นหนังสือ กกต.สงขลา ร้องเรียน "ธรรมนัส" ปราศรัยเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001795

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/share/news-7-1-0c4ae01db2ad75431d64fdae16caa4b0
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:55
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครพรรคก้าวไกลยื่นหนังสือ กกต.สงขลา ร้องเรียน "ธรรมนัส" ปราศรัยเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001795

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/share/news-7-1-0c4ae01db2ad75431d64fdae16caa4b0
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:55
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครพรรคก้าวไกลยื่นหนังสือ กกต.สงขลา ร้องเรียน "ธรรมนัส" ปราศรัยเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001795

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/share/news-7-1-0c4ae01db2ad75431d64fdae16caa4b0
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:57
หัวข้อข่าว: "สนธิญา" ร้องกกต.สอบเพิ่ม "ทักษิณ" ครอบพท.

รหัสข่าว: I-I220112001799

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

122

https://tna.mcot.net/politics-860213
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:57
หัวข้อข่าว: "สนธิญา" ร้องกกต.สอบเพิ่ม "ทักษิณ" ครอบพท.

รหัสข่าว: I-I220112001799

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-860213
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:57
หัวข้อข่าว: "สนธิญา" ร้องกกต.สอบเพิ่ม "ทักษิณ" ครอบพท.

รหัสข่าว: I-I220112001799

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-860213
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: ส่องานเข้า!!!'ผู้สมัครส.ส.สงขลา ก้าวไกล'ร้องกกต.สอบ "ธรรมนัส" ปราศรัย

รหัสข่าว: I-I220112001805

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/208828
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: ส่องานเข้า!!!'ผู้สมัครส.ส.สงขลา ก้าวไกล'ร้องกกต.สอบ "ธรรมนัส" ปราศรัย

รหัสข่าว: I-I220112001805

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/208828
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: ส่องานเข้า!!!'ผู้สมัครส.ส.สงขลา ก้าวไกล'ร้องกกต.สอบ "ธรรมนัส" ปราศรัย

รหัสข่าว: I-I220112001805

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/208828
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:02
หัวข้อข่าว: ผู้สมัคร สส.ก้าวไกลร้องกกต.สงขลา "ธรรมนัส"หาเสียงผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112001813

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/share/news-18-8-25c1f7e0bd15ab05f3d74348d287c67b
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:11
หัวข้อข่าว: สนธิญา ร้อง กกต. สอบปม"วิฑูรย์"เจรจา"ทักษิณ" ขอเข้าเพื่อไทย

รหัสข่าว: I-I220112001838

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/509921
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:11
หัวข้อข่าว: สนธิญา ร้อง กกต. สอบปม"วิฑูรย์"เจรจา"ทักษิณ" ขอเข้าเพื่อไทย

รหัสข่าว: I-I220112001838

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/509921
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:27
หัวข้อข่าว: "สนธิญา"ลุยร้อง กกต.สอบยุบเพื่อไทย ปม"วิฑูรย์"เจรจา"ทักษิณ"ขอเข้าพรรค

รหัสข่าว: I-I220112001882

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000003541
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:27
หัวข้อข่าว: "สนธิญา"ลุยร้อง กกต.สอบยุบเพื่อไทย ปม"วิฑูรย์"เจรจา"ทักษิณ"ขอเข้าพรรค

รหัสข่าว: I-I220112001882

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000003541
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 16:28
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 6 สงขลา พรรคก้าวไกล หมายเลข 2 เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน กกต.สงขลา...

รหัสข่าว: I-I220112002058

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 16:28
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 6 สงขลา พรรคก้าวไกล หมายเลข 2 เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน กกต.สงขลา...

รหัสข่าว: I-I220112002058

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=805781
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 16:28
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 6 สงขลา พรรคก้าวไกล หมายเลข 2 เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน กกต.สงขลา...

รหัสข่าว: I-I220112002058

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 16:28
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 6 สงขลา พรรคก้าวไกล หมายเลข 2 เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน กกต.สงขลา...

รหัสข่าว: I-I220112002058

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=805781
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 17:30
หัวข้อข่าว: สนธิญาลุยร้อง กกต.สอบยุบเพื่อไทย ปมวิฑูรย์เจรจาทักษิณขอเข้าพรรค

รหัสข่าว: I-I220112002208

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/snthiyaa-luyr-ng-kkt-s-byubephuue-aithy-pm-withuury-ecchrcchaa-thaksin-kh-ekhaaphrrkh
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 17:30
หัวข้อข่าว: สนธิญาลุยร้อง กกต.สอบยุบเพื่อไทย ปมวิฑูรย์เจรจาทักษิณขอเข้าพรรค

รหัสข่าว: I-I220112002208

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/snthiyaa-luyr-ng-kkt-s-byubephuue-aithy-pm-withuury-ecchrcchaa-thaksin-kh-ekhaaphrrkh
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 18:25
หัวข้อข่าว: พรรคก้าวไกล เปิดคลิปจี้ กกต. ฟันธรรมนัส-พปชร. ปราศรัยเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I220112002459

 news.gimyong.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.gimyong.com/article/14995
https://news.gimyong.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 18:25
หัวข้อข่าว: พรรคก้าวไกล เปิดคลิปจี้ กกต. ฟันธรรมนัส-พปชร. ปราศรัยเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I220112002459

 news.gimyong.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.gimyong.com/article/14995
https://news.gimyong.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 18:25
หัวข้อข่าว: พรรคก้าวไกล เปิดคลิปจี้ กกต. ฟันธรรมนัส-พปชร. ปราศรัยเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I220112002459

 news.gimyong.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.gimyong.com/article/14995
https://news.gimyong.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครพรรคก้าวไกลบุกร้องกกต.สงขลา จัเช็คบิล'ธรรมนัส'ทำผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112002471

 innews.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://innews.news/news.php?n=14885
http://innews.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครพรรคก้าวไกลบุกร้องกกต.สงขลา จัเช็คบิล'ธรรมนัส'ทำผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220112002471

 innews.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://innews.news/news.php?n=14885
http://innews.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 18:30
หัวข้อข่าว: 'พปชร.' เมิน 'ก้าวไกล' ร้อง กกต.สอบ 'ธรรมนัส' ทำผิดกม.เลือกตั้ง บอกแค่ชูจุดเด่นคนรุ่นใหม่

รหัสข่าว: I-I220112002476

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/63148/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 18:30
หัวข้อข่าว: 'พปชร.' เมิน 'ก้าวไกล' ร้อง กกต.สอบ 'ธรรมนัส' ทำผิดกม.เลือกตั้ง บอกแค่ชูจุดเด่นคนรุ่นใหม่

รหัสข่าว: I-I220112002476

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/63148/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 18:31
หัวข้อข่าว: พปชร. ไม่หวั่น ก้าวไกล ร้อง"กกต." สอบ "ธรรมนัส"

รหัสข่าว: I-I220112002479

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/209062
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 18:31
หัวข้อข่าว: พปชร. ไม่หวั่น ก้าวไกล ร้อง"กกต." สอบ "ธรรมนัส"

รหัสข่าว: I-I220112002479

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/209062
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 09:13
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม ชุมพร สงขลาคึกคัก หัวหน้าพรรคลุยเอง

รหัสข่าว: I-I220113000562

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 09:13
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม ชุมพร สงขลาคึกคัก หัวหน้าพรรคลุยเอง

รหัสข่าว: I-I220113000562

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/542904
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 09:13
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม ชุมพร สงขลาคึกคัก หัวหน้าพรรคลุยเอง

รหัสข่าว: I-I220113000562

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/542904
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 09:13
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม ชุมพร สงขลาคึกคัก หัวหน้าพรรคลุยเอง

รหัสข่าว: I-I220113000562

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/542904
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 09:20
หัวข้อข่าว: "เมียสิระ” ท้าให้เปิดหลักฐานซื้อเสียง ฉะกลับ "สุรชาติ” เพื่อไทยไม่แมน

รหัสข่าว: I-I220113000575

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2286916
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 09:20
หัวข้อข่าว: "เมียสิระ” ท้าให้เปิดหลักฐานซื้อเสียง ฉะกลับ "สุรชาติ” เพื่อไทยไม่แมน

รหัสข่าว: I-I220113000575

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 09:20
หัวข้อข่าว: "เมียสิระ” ท้าให้เปิดหลักฐานซื้อเสียง ฉะกลับ "สุรชาติ” เพื่อไทยไม่แมน

รหัสข่าว: I-I220113000575

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2286916
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 09:20
หัวข้อข่าว: "เมียสิระ” ท้าให้เปิดหลักฐานซื้อเสียง ฉะกลับ "สุรชาติ” เพื่อไทยไม่แมน

รหัสข่าว: I-I220113000575

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2286916
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 09:20
หัวข้อข่าว: "เมียสิระ” ท้าให้เปิดหลักฐานซื้อเสียง ฉะกลับ "สุรชาติ” เพื่อไทยไม่แมน

รหัสข่าว: I-I220113000575

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2286916
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 09:20
หัวข้อข่าว: "เมียสิระ” ท้าให้เปิดหลักฐานซื้อเสียง ฉะกลับ "สุรชาติ” เพื่อไทยไม่แมน

รหัสข่าว: I-I220113000575

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2286916
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 09:20
หัวข้อข่าว: "เมียสิระ” ท้าให้เปิดหลักฐานซื้อเสียง ฉะกลับ "สุรชาติ” เพื่อไทยไม่แมน

รหัสข่าว: I-I220113000575

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2286916
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 09:20
หัวข้อข่าว: "เมียสิระ” ท้าให้เปิดหลักฐานซื้อเสียง ฉะกลับ "สุรชาติ” เพื่อไทยไม่แมน

รหัสข่าว: I-I220113000575

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2286916
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 09:20
หัวข้อข่าว: "เมียสิระ” ท้าให้เปิดหลักฐานซื้อเสียง ฉะกลับ "สุรชาติ” เพื่อไทยไม่แมน

รหัสข่าว: I-I220113000575

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23368
วันที่: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 6, 7

หัวข้อข่าว: เมียสิระท้าให้เปิดหลักฐานซื้อเสียง

รหัสข่าว: C-220113009072(13 ม.ค. 65/04:37)

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

Col.Inch: 135.25 ADValue:  (B/W)  148,775  (FC)  297,550
PRValue : (B/W)  446,325  (FC)  892,650(x3)

161



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23368
วันที่: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 6, 7

หัวข้อข่าว: เมียสิระท้าให้เปิดหลักฐานซื้อเสียง

รหัสข่าว: C-220113009072(13 ม.ค. 65/04:37)

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

Col.Inch: 135.25 ADValue:  (B/W)  148,775  (FC)  297,550
PRValue : (B/W)  446,325  (FC)  892,650(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23368
วันที่: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 6, 7

หัวข้อข่าว: เมียสิระท้าให้เปิดหลักฐานซื้อเสียง

รหัสข่าว: C-220113009072(13 ม.ค. 65/04:37)

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

Col.Inch: 135.25 ADValue:  (B/W)  148,775  (FC)  297,550
PRValue : (B/W)  446,325  (FC)  892,650(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16014
วันที่: ศุกร์ 14 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 15, 16

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'บุกชุมพร-'จุรินทร์'ลุยสงขลา ซ่อมโค้งท้ายเดือด

รหัสข่าว: C-220114038049(13 ม.ค. 65/07:34)

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

Col.Inch: 281.68 ADValue:  (B/W)  309,848  (FC)  436,604
PRValue : (B/W)  929,544  (FC)  1,309,812(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16014
วันที่: ศุกร์ 14 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 15, 16

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'บุกชุมพร-'จุรินทร์'ลุยสงขลา ซ่อมโค้งท้ายเดือด

รหัสข่าว: C-220114038049(13 ม.ค. 65/07:34)

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

Col.Inch: 281.68 ADValue:  (B/W)  309,848  (FC)  436,604
PRValue : (B/W)  929,544  (FC)  1,309,812(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16014
วันที่: ศุกร์ 14 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 15, 16

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'บุกชุมพร-'จุรินทร์'ลุยสงขลา ซ่อมโค้งท้ายเดือด

รหัสข่าว: C-220114038049(13 ม.ค. 65/07:34)

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

Col.Inch: 281.68 ADValue:  (B/W)  309,848  (FC)  436,604
PRValue : (B/W)  929,544  (FC)  1,309,812(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16014
วันที่: ศุกร์ 14 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 15, 16

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'บุกชุมพร-'จุรินทร์'ลุยสงขลา ซ่อมโค้งท้ายเดือด

รหัสข่าว: C-220114038049(13 ม.ค. 65/07:34)

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

Col.Inch: 281.68 ADValue:  (B/W)  309,848  (FC)  436,604
PRValue : (B/W)  929,544  (FC)  1,309,812(x3)

167



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16014
วันที่: ศุกร์ 14 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 15, 16

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'บุกชุมพร-'จุรินทร์'ลุยสงขลา ซ่อมโค้งท้ายเดือด

รหัสข่าว: C-220114038049(13 ม.ค. 65/07:34)

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

Col.Inch: 281.68 ADValue:  (B/W)  309,848  (FC)  436,604
PRValue : (B/W)  929,544  (FC)  1,309,812(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 11:02
หัวข้อข่าว: ธรรมนัส ปราศรัย ส.ส.ต้องชาติตระกูลดี-มีตังค์ ก้าวไกล ร้องกกต.สอบ

รหัสข่าว: I-I220113000873

 amarintv.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.amarintv.com/news/detail/116565
https://www.amarintv.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 11:02
หัวข้อข่าว: ธรรมนัส ปราศรัย ส.ส.ต้องชาติตระกูลดี-มีตังค์ ก้าวไกล ร้องกกต.สอบ

รหัสข่าว: I-I220113000873

 amarintv.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.amarintv.com/news/detail/116565
https://www.amarintv.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 11:02
หัวข้อข่าว: ธรรมนัส ปราศรัย ส.ส.ต้องชาติตระกูลดี-มีตังค์ ก้าวไกล ร้องกกต.สอบ

รหัสข่าว: I-I220113000873

 amarintv.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.amarintv.com/news/detail/116565
https://www.amarintv.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:24
หัวข้อข่าว: กระสุน กระแส ประชาธิปไตย 'วิปริต' เลือกตั้ง 'ซ่อม'

รหัสข่าว: I-I220112001660

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_3127414
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:24
หัวข้อข่าว: กระสุน กระแส ประชาธิปไตย 'วิปริต' เลือกตั้ง 'ซ่อม'

รหัสข่าว: I-I220112001660

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_3127414
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:24
หัวข้อข่าว: กระสุน กระแส ประชาธิปไตย 'วิปริต' เลือกตั้ง 'ซ่อม'

รหัสข่าว: I-I220112001660

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_3127414
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: พรรคการเมืองไทย รวมกันแตก แยกกันตาย

รหัสข่าว: I-I220112001821

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/blogs/columnist/509916
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: พรรคการเมืองไทย รวมกันแตก แยกกันตาย

รหัสข่าว: I-I220112001821

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/blogs/columnist/509916
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: พรรคการเมืองไทย รวมกันแตก แยกกันตาย

รหัสข่าว: I-I220112001821

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/blogs/columnist/509916
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:51
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมเดือด นายกฯ สั่ง"ทหาร” วางตัวเป็นกลาง

รหัสข่าว: I-I220112001959

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/509933
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:51
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมเดือด นายกฯ สั่ง"ทหาร” วางตัวเป็นกลาง

รหัสข่าว: I-I220112001959

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/509933
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:51
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมเดือด นายกฯ สั่ง"ทหาร” วางตัวเป็นกลาง

รหัสข่าว: I-I220112001959

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/509933
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:51
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมเดือด นายกฯ สั่ง"ทหาร” วางตัวเป็นกลาง

รหัสข่าว: I-I220112001959

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/509933
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:51
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมเดือด นายกฯ สั่ง"ทหาร” วางตัวเป็นกลาง

รหัสข่าว: I-I220112001959

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

182

https://www.thansettakij.com/politics/509933
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:51
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมเดือด นายกฯ สั่ง"ทหาร” วางตัวเป็นกลาง

รหัสข่าว: I-I220112001959

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/509933
https://www.thansettakij.com


ปีที่: 31 ฉบับที่: 11370
วันที่: ศุกร์ 14 มกราคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: กกต.ยังเฉย

รหัสข่าว: C-220114037021(13 ม.ค. 65/08:06)

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

Col.Inch: 38.73 ADValue:  (B/W)  42,603  (FC)  60,031.50
PRValue : (B/W)  127,809  (FC)  180,094.50(x3)

184
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