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ขาวประจําวันท่ี 17 มกราคม 2565 

 
 

ขาว กกต. / ขาวผูบริหารสํานักงาน กกต. 
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสําคัญ หนา 

1 news1005.mcot 

ออนไลน 

ปธ.กกต. ตรวจติดตามการลงคะแนนเลือกตั้งซอม เขต 1 ชุมพร 1 

2 Innnews ออนไลน ประธาน กกต. ลงพ้ืนท่ีตรวจความเรียบรอยเลือกตั้งซอมชุมพร 4 

3 Sanook ออนไลน ประธาน กกต. ลงพ้ืนท่ีตรวจความเรียบรอยเลือกตั้งซอมชุมพร 6 

4 news1005.mcot 

ออนไลน 

ปธ.กกต. กําชับ จนท. ให ปชช. ลดหนากาก ยืนยันตัวตน กอนหยอนบัตร

เลือกตั้งซอม ส.ส. 

8 

5 เดลินิวสออนไลน ชาวชุมพรตื่นตัวเลือกตั้งซอม ส.ส. ทยอยใชสิทธิเลือกคนดีเขาสภา 10 

6 Topicza ออนไลน ยังไมพบรองเรียน! ประธาน กกต.ย้ําพรอมเต็มท่ีจัดเลือกตั้งซอม 16 ม.ค. 14 

7 Workpointtoday 

ออนไลน 

ประธาน กกต. ลงพ้ืนท่ีตรวจความเรียบรอยเลือกตั้งซอมชุมพร 18 

8 มติชนออนไลน ปธ.กกต.เผยเปดหีบเลือกตั้งซอม ส.ส.ชุมพร ราบรื่น ยังไรเหตุทุจริต  

คาด 4 ทุม รูผล 

20 

9 news1livev ออนไลน เปดหีบเลือกตั้งซอมชุมพร-สงขลา กกต.ปลื้มคืนหมาหอนไรทุจริต ย้ําเปด

หนาแสดงตน คาด 1 ทุม รูผล 

24 

10 7 HD ออนไลน กกต.คาดรูผลเลือกตั้งซอม สส. 4 ทุม 28 

11 MGR ออนไลน เปดหีบเลือกตั้งซอมชุมพร-สงขลา กกต.ปลื้มคืนหมาหอนไรทุจริต ย้ําเปด

หนาแสดงตน คาด 1 ทุม รูผล 

29 

12 Theworldnews 

ออนไลน 

ปธ.กกต.เผย เปดหีบเลือกตั้งซอมส.ส. ชุมพร ราบรื่น ยังไรเหตุทุจริต คาด 

4 ทุม รูผล 

33 

13 opt-news ออนไลน ประธาน กกต.ตรวจเลือกตั้งซอมชุมพร ยังไมมีทําผิด กม. 36 

14 ฐานเศรษฐกิจออนไลน เลือกต้ังซอมส.ส.สงขลา-ชุมพร กกต.ปลื้มคืนหมาหอนไรรายงานทุจริต 37 

15 สํานักขาวไทยออนไลน ประธาน กกต. ปลื้มคืนหมาหอนไมมีรายงานทุจริต 42 
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          รู�วันน้ี 

 

 

 

 

 

 

ขาว กกต. / ขาวผูบริหารสํานักงาน กกต. 
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสําคัญ หนา 

16 8 HD ออนไลน ปธ.กกต. เผยเลือกตั้งซอม "ชุมพร" ราบรื่น คาดรูผล 4 ทุม  45 

17 ไทยรัฐออนไลน กกต. คาดรูผลเลือกตั้งซอมชุมพร 4 ทุม สั่งย้ําใหผูใชสิทธิ์ตองเปดหนากาก

แสดงตน 

47 

18 7 HD ออนไลน ประธาน กกต. คาด 4 ทุม รูผลเลือกตั้งซอม สส.ชุมพร อยางไมเปน

ทางการ 

51 

19 เดลินิวสออนไลน กกต.แจงลุนผลคะแนนหนาหนวยไมเกิน 1 ทุม ปลื้มเลือกตั้งซอมชวงเชา

ไรปวน 

52 

20 กรุงเทพธุรกิจออนไลน เลือกซอมสงขลาคึกคัก "กกต.สงขลา” คาดประชาชนใชสิทธิ์ไมนอยกวา

รอยละ 75 

56 

21 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน 

เลือกตั้งซอม กกต. ย้ํา ใหประชาชนเปดแมสกแสดงตน รูผล 4 ทุม 59 

22 77kaoded ออนไลน ประธาน กกต. ย้ํา ยังไมพบการทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง 65 

23 แนวหนาออนไลน 'หมาไมหอน' กกต.ปลื้มไรรายงานทุจริต คาดหนาหนวยรูคะแนนเลือกตั้ง

ซอมไมเกิน 1 ทุม 

67 

24 สยามรัฐออนไลน "ปธ.กกต." ตรวจเยี่ยมหนวยลงคะแนนเลือกตั้งซอม ชุมพร เขต 1 เผยยัง

ไมพบเหตุกระทําผิด คาดรูผลไมเกิน 4 ทุม 

75 

25 Nationtv ออนไลน "กกต." เผย ลุนผลเลือกตั้งซอมชุมพร-สงขลา หนาหนวยไมเกิน 1 ทุม 79 

26 Posttoday ออนไลน กกต.พบเลือกตั้งซอมชุมพรทําผิดกม. 5 ราย 83 

27 หนังสือพิมพขาวสด สังเกตการณ 85 

28 หนังสือพิมพขาวสด ขาวขนคนเขม: แกนนํา 86 

29 NNT ออนไลน ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยมหนวยเลือกตั้งซอม ส.ส. ชุมพร เขต 1 การ

จัดการเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย 

87 

30 ฐานเศรษฐกินออนไลน ประธาน กกต.พอใจการลงคะแนนเลือกตั้งซอมส.ส. รับชุมพรมีทําขัดก.ม.

เลือกตั้ง 

89 

31 มติชนออนไลน ปธ.กกต.พอใจภาพรวมเลือกตั้งซอมชุมพร คาด ปชช.ออกมาใชสิทธิเกิน 

70% 

91 
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ขาว กกต. / ขาวผูบริหารสํานักงาน กกต. 
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสําคัญ หนา 

32 สํานักขาวไทยออนไลน "อิทธิพร" ยอมรับเปนครั้งแรกท่ีชุมพรพบทําผิดกม.เลือกตั้งมากสุด 94 

33 เดลินิวสออนไลน ปธ.กกต.พบเลือกตั้งซอมชุมพรทําผิดก.ม.อ้ือ 5 พ้ืนท่ีขีดเสนประกาศผล

ภายใน 60 วัน 

96 

34 MGR ออนไลน กกต.พอใจเลือกตั้งซอม ไมตอบแหถายรูปบัตรในคูหา แตรับชุมพรทําผิด

มากสุดเทาท่ีใชสิทธิกันมา 

99 

 

ขาวอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสําคัญ หนา 

1 news.thaipbs 

ออนไลน 

เปดหีบเลือกตั้งซอม "ชุมพร-สงขลา" รูผลคืนนี ้ 103 

2 Onbnews ออนไลน บรรยากาศเลือกตั้งซอม ส.ส. จังหวัดชุมพร ประชาชนทยอยใชสิทธ ิ 106 

3 Innnews ออนไลน หนวยเลือกตั้งชุมพร เขต 1 เปดหีบลงคะแนนแลว 110 

4 สยามรัฐอออนไลน ศาลมีคําสั่งใหนายกฯ แมสอดหยุดปฏิบัติหนาท่ี หลังถูกรองเรียนทํา

ความผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

112 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน "เรืองไกร" รอง "กกต." สอบ "ผูสมัครส.ส." หลักสี่ ท้ัง 8 คน เสียภาษีครบ

หรือไม 

113 

6 Nationtv ออนไลน เปดหีบเลือกตั้งซอมเขต 6 สงขลา คึกคัก - กกต.แจงแขงขันสูง ไร 

การรองเรียน 

115 

  

บทความ/ซุบซิบ 
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสําคัญ หนา 

1 คมชัดลึกออนไลน เกาะติด "เลือกตั้งซอม" ส.ส. ชุมพร -สงขลา รวมลุนผลนับคะแนนหา

ผูแทนเขาสภา 

119 

2 มติชนออนไลน เลือกซอม ส.ส. เดือด สงขลา-ชุมพร-กทม. จับตา อาฟเตอรช็อก 124 
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วันที่ 16 มกราคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะได้ตรวจติดตาม     
และสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่ง 
ที่ว่าง ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมี นายทรงศักดิ์ ลิ่มศิลา ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
นางสาวจันทิมา พันธมนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร รักษาการ 
ในตำแหน่งผู ้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ ์
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจติดตามและสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.  

ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
สังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดชุมพร 
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วันที่ 16 มกราคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมคณะ สังเกตการณ์ 
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั ้งที ่ 1 แทนตำแหน่งที ่ว่าง  
หน่วยสุดท้าย ก่อนปิดหีบเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 48 หน่วย จากนั้นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ หน่วยเลือกตั้ง โรงเรียน
เทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี พลตำรวจตรี วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์  ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร/ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ 
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร นางสาวจันทิมา พันธมนต์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจำจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์ 
 
 
 

ประธาน กกต. คาด 4 ทุ่ม รู้ผลเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส.ชุมพร อย่างไม่เป็นทางการ 
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วันนี้ (16 ม.ค. 65) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งเดินทางไปตรวจเยี่ยม
และร่วมสังเกตการณ์การลงคะแนนการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขตเลือกตั้งที ่ 1 จังหวัดชุมพร พร้อมกับเปิดเผยว่า  
จนถึงตอนนี ้ยังไม่มีเรื ่องร้องเรียนเกี ่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั ้งในเขตเลือกตั ้งซ่อม  ซึ ่งได้รับ 
ความร่วมมือจากตำรวจในพื้นที่เป็นอย่างดีในการดูแลความสงบเรียบร้อย และตลอดทั้งวันนี้ คณะทำงานของ  กกต. 
จะลงพ้ืนที่ในเขตเลือกต้ังจังหวัดชมุพรให้ได้มากที่สุด เพื่อรวบรวมข้อมูลและสังเกตการณ์การเลือกต้ัง 

โดยหวังว่าในวันนี้จะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ อย่างน้อย 70% สำหรับใครที่ทำงานในวันนี้สามารถ 
ขออนุญาตหัวหน้างานออกมาเลือกตั้งได้ ตามกฎหมายที่ไหนจ้างต้องอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างออกมาเลือกตั้ง 
ขณะเดียวกัน ประธาน กกต. ยังเน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเปิดหน้ากากอนามัยขณะแสดงตนเพื่อรับบัตรเลือกตั้ง  
เป็นการยืนยันตัวตนให้ถูกต้อง 

อย่างไรก็ตาม นายอิทธิพล ประธาน กกต. คาดว่า ภายใน 19.00 น. จะได้เห็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ที่
หน้าหน่วยเลือกตั้งแล้ว เพราะบางหน่วยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่กี่ร้อยคน หลังจากที่แต่ละหน่วยนับคะแนนเสร็จแล้ว 
จะปิดประกาศผลนับคะแนนไว้ที่หน้าหน่วย และจะส่งผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไปยังศูนย์ปฏิบัติการรวบรวม
คะแนนอีกครั ้งทั้งหมด 280 หน่วย ก่อนส่งให้ กกต. ประจำจังหวัด คาดว่าไม่น่าจะเกิน 22:00 น. ก็จะได้เห็น 
ผลการเลือกต้ังอย่างไม่เป็นทางการทั้งหมดแล้ว 

 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/543663  
 
 
 

กกต. คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมชุมพร 4 ทุ่ม  

สั่งย้ำให้ผู้ใช้สิทธิ์ต้องเปิดหน้ากากแสดงตน 
 

https://news.ch7.com/detail/543663
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วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 65 เมื่อเวลา 07.30 น. ที่ จ.ชุมพร นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและร่วมสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียงลงคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร 
เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่างหน่วยแรก ที่หน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำชุมพร  โดยมีเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ก่อนการเปิดหีบเลือกตั้ง ได้ร่วมเคารพธงชาติบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้ง จากนั้นประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตระเวนลงพื้นที่ตลอดทั้งคืน ในช่วงคืนหมาหอนที่ผ่านมาไม่ปรากฏเหตุฝ่าฝืน
หรือผิดกฎเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น วันนี้หวังว่าประชาชนจะมาใช้สิทธิ์มากขึ้นกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อน  พร้อมย้ำว่าหากวันนี้
ประชาชนทำงานสามารถขออนุญาตนายจ้างมาใช้สิทธิ์ได้ เพราะมีหน้าที่อำนวยความสะดวกตามกฎหมาย 

ส่วนกรณีที่ผู้มาใช้สิทธิ์ต้องเปิดหน้ากากอนามัยแสดงตนนั้น วันนี้ได้ย้ำเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในเรื่องดังกล่าว
เพื่อแจ้งเตือน เพราะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังและเพื่อให้ตระหนักว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์อยู่ในพื้นที่นั้น หรือเขตนั้นหรือไม่ ซึ่งหลังจากนี้
ตนเองจะตระเวนตรวจไปแต่ละหน่วยจนถึงช่วงเย็น 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้หลังจากลงคะแนนเสร็จสิ้นในเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ 
จะเตรียมการนับคะแนน เมื่อพร้อมแล้วเจ้าหน้าที่จะประกาศการนับคะแนนทันที คาดว่าประมาณ 19.00 น. น่าจะมีผล
คะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งออกมาแล้ว เพราะจากจำนวน 280 หน่วยเลือกตั้งทั้งหมดในเขตเลือกตั้งนี้ บางจุดมีผู้ใช้สิทธิ์  
แค่ 200 - 500 คน จึงจะทำให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยหลังจากแต่ละหน่วยติดประกาศผลหน้าหน่วยเสร็จแล้ว
จะนำคะแนนไปรวมกันที่ศูนย์ปฏิบัติการ คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 22.00 น. วันนี้ ในการรวบรวมคะแนนทั้งหมด 

สำหรับเขตเลือกตั้งนี้ พื้นที่ อ.เมือง มีจำนวน 181 หน่วย ส่วนที่ อ.สวี มีจำนวน 99 หน่วย ตนเองจะลงพื้นที่ 
ให้มากที่สุด และทีมผู้ตรวจการเลือกตั้งจะตระเวนออกดูพื้นที่ตลอดเวลา โดยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
อ้างองิ : https://www.thairath.co.th/news/politic/2289090 
 

กกต. คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมชุมพร 4 ทุ่ม สั่งย้ำให้ผู้ใช้สิทธิ์ต้อง
เปิดหน้ากากแสดงตน 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2289090
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เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 16 มกราคม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและร่วมสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียงลงคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่างหน่วยแรก ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 39 ซึ่งตั้งอยู่ในสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย (สวท.) จ.ชุมพร ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร โดยก่อนการเปิดหีบเลือกตั้งได้ร่วมเคารพธงชาติ  
บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้ง จากนั้นให้สัมภาษณ์ว่าบรรยากาศการเลือกตั้งถือว่าเป็นข่าวดี ไม่มีเหตุการณ์ฝ่าฝืน 
หรือกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยเมื่อคืนก่อนวันเลือกตั้งได้พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข่งขัน  
ทั้งนี้ จากการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 77% เพราะฉะนั้นหวังว่าประชาชน 
จะออกมาแสดงพลังมาใช้สิทธิให้มากขึ้นกว่าเดิม สำหรับคนที่มีภารกิจต้องปฏิบัติงานในวันนี้ สามารถขออนุญาต
นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาออกมาใช้สิทธิได้ เพราะว่าผู้บังคับบัญชาและนายจ้างมีหน้าที่ตามกฎหมาย ที่ต้องอำนวย
ความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3134143  

 

 
 
 
 

ปธ.กกต. เผยเปิดหีบเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร ราบรื่น 
ยังไร้เหตุทจุริต คาด 4 ทุ่มรู้ผล 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3134143
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วันนี ้ (16 ม.ค.) คณะกรรมการการเลือกตั ้ง (กกต.) กำหนดให้เป็นวันเลือกตั ้งซ่อม ส.ส.เขต 1 ชุมพร และ ส.ส. 
เขต 6 สงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก นายชุมพล จุลใส และ นายถาวร เสนเนียม อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ 
ต้องคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่ามีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง ซึ่งบรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งตั ้งแต่  
เวลา 08.00 น. เป็นไปอย่างเรียบร้อย ประชาชนมารอใช้สิทธิกันตั้งแต่เช้า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. 
พร้อมด้วย กกต. ได้ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยและสังเกตการณ์ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

นายอิทธิพร กล่าวว่า เป็นข่าวที่ดีตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงขณะนี้ไม่มีรายงานว่ามีเหตุการณ์ใดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือทำผิด
กฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งตนก็ได้ตระเวนดูเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่แข็งขัน ก็หวังว่าการเลือกตั้งวันนี้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะออกมาแสดงพลังใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากกว่าเดิมหรืออย่างน้อยก็เท่าเดิมโดยเขต  1 ชุมพร 
ในการเลือกตั้งเมื ่อปี 62 มีผู ้มาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 ส่วนผู้ที ่ในวันนี้ยังต้องทำงานสามารถขออนุญาต
ผู้บังคับบัญชาออกมาใช้สิทธิได้ เพราะตามกฎหมายผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งมาใช้สิทธิ 

อย่างไรก็ตาม ในการตรวจหน่วยเลือกตั้งวันนี้ได้เน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยในประเด็นที่เคยเป็นข้อร้องเรียน 
ก่อนหน้านี้คือการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนขอใช้สิทธิ กปน.ต้องอย่าลืมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถอดหน้ากากเพื่อแสดงตน  
ส่วนผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าไม่เกิน 19.00 น ผลการนับคะแนนหน้าหน่วยน่าจะแล้วเสร็จ 
เพราะใน 280 หน่วยเลือกตั้งของเขต 1 ชุมพรมีบางหน่วยที่มีผู้มีสิทธิ์เพียง 200 - 500 คนการนับคะแนนก็น่าจะเร็ว
และเมื่อมีการนำผลคะแนนไปรวมทีศู่นย์ปฏิบัติการเลือกตั้งคิดว่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไม่น่าจะเกิน 22.00 น. 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9650000004814  
 
 

กกต. แจงลุ้นผลคะแนนหน้าหน่วยไม่เกิน 1 ทุ่ม  
ปลืม้เลือกตั้งซ่อมช่วงเช้าไร้ป่วน 

https://mgronline.com/politics/detail/9650000004814
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เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 1 ชุมพร และ ส.ส เขต 6 สงขลา 
แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยตั้งแต่เปิดคูหาเวลา 08.00 น. ประชาชนในพื้นที่ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื ่อง
บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะที่ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วย พร้อมเปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่ 15 ม.ค. ต่อเนื่องถึงช่วงเช้าวันที่ 16 ม.ค. 
ไม่มีรายงานว่าเหตุการณ์ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และหวังมีประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าเดิม หรืออย่างน้อย  
เท่าเดิมโดยปี 2562 เขต 1 ชุมพร มีผู้มาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 และกำชับกรรมการประจำหน่วยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ถอดหน้ากากเพื่อแสดงตนด้วย 

นายอิทธิพร ประเมินสำหรับผลนับคะแนนหน้าหน่วยน่าจะเสร็จไม่เก ิน 19.00 น. เนื ่องจากเขต 1 ชุมพร 
มี 280 หน่วยเลือกตั้งบางหน่วยผู้มีสิทธิ 200 - 500 คนจากนั้นต้องนำผลคะแนนไปรวมที่ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง 
คาดทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน 22.00 น 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/671028/ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ประธาน กกต. ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยเลือกตั้งซ่อมชุมพร 
 

https://www.dailynews.co.th/news/671028/
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ประธาน กกต. ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยเลือกตั้งซ่อมชุมพร ยืนยันยังไม่มีการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง 
พร้อมเน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบบัตร ปชช. ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างเข้มงวด 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือประธาน กกต. ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย
การจัดการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดชุมพร ที่หน่วยเลือกตั้ง สวท. ชุมพร โดยยืนยันว่า ในช่วงคืนก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมา 
ยังไม่ปรากฏรายงานการฝ่าฝืนกระทำผิดกฎหมายเลือกต้ังแต่อย่างใด  

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้ตรวจสอบบัตรประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ โดยให้ลดหน้ากาก เพื่อยืนยัน
ตัวตนตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนจริงหรือไม่ พร้อมคาดการณ์ผลการเลือกตั ้งที ่จะเกิดขึ ้นว่า เมื ่อสิ ้นสุด 
การลงคะแนนในเวลา 17.00 น. แล้ว ผลการนับคะแนนหน้าหน่วย น่าจะเสร็จสิ้นในเวลา 19.00 น. และน่าจะทราบคะแนนทั้ง
เขตการเลือกตั้งทั้งเขตอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 22.00 น. 

ทั้งนี้ ยังหวังว่า ในการเลือกซ่อมจังหวัดชุมพรครั้งนี้จะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าหรือไม่ต่ำกว่า 
77% ซึ่งเป็นจำนวนการใช้สิทธิการเลือกตั้งทั่วไปของประชาชนชาวชุมพร เมื่อปี  2562 พร้อมย้ำเตือนประชาชน  
ที่ยังต้องปฏิบัติงานในวันนี้ (16 ม.ค.) ว่า สามารถขอนายจ้างออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายได้ 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_273851/  
 

 

 

 

ประธาน กกต. ปลื้มคืนหมาหอนไม่มีรายงานทุจริต 
 

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_273851/
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วันนี้ (16 ม.ค.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 1 ชุมพร และ 
ส.ส. เขต 6 สงขลา แทนตำแหน่งที ่ว ่าง เนื ่องจาก นายชุมพล จุลใส และนายถาวร เสนเนียม  อดีต ส.ส. 
พรรคประชาธิปัตยต์้องคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ว่ามีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง ซึ่งบรรยากาศการเปิดหีบ
เลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นไปอย่างเรียบร้อย ประชาชนมารอใช้สิทธิกันตั้งแต่เช้า นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธาน กกต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยและสังเกตการณ์ 
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

นายอิทธิพร กล่าวว่าข่าวที่ดีตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงขณะนี้ ไม่มีรายงานว่ามีเหตุการณ์ใดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือ 
ทำผิดกฎหมายเลือกต้ัง ซึ่งตนก็ได้ตระเวนดูเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่แข็งขัน ก็หวังว่าการเลือกตั้ง
วันนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะออกมาแสดงพลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากกว่าเดิม  หรืออย่างน้อยก็เท่าเดิมโดยเขต 1 ชุมพร 
ในการเลือกตั้งเมื่อปี 62 มีผู ้มาใช้สิทธิ ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 ส่วนผู้ที ่ในวันนี้ยังต้องทำงานสามารถขออนุญาต
ผู้บังคับบัญชาออกมาใช้สิทธิ์ได้เพราะตามกฎหมายผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก  ให้ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์ 

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-862630  
 

 

 

 

‘หมาไม่หอน’! กกต. ปลื้มไร้รายงานทุจริต  
คาดหน้าหน่วยรู้คะแนนเลือกตั้งซ่อมไม่เกิน1ทุ่ม 

https://tna.mcot.net/politics-862630
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 16 มกราคม 2565 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 1 ชุมพร และ ส.ส. เขต 6 สงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง 
เนื่องจากนายชุมพล จุลใส และนายถาวร เสนเนียม อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ต้องคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่ามีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง 
ซึ่งบรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นไปอย่างเรียบร้อย ประชาชนมารอใช้สิทธิกันตั้งแต่เช้า โดย นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธาน กกต. พร้อมด้วย กกต. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยและสังเกตการณใ์ชส้ิทธิเลือกตั้ง 
 อย่างไรก็ตามในการตรวจหน่วยเลือกตั้งวันนี้ได้เน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยในประเด็นที่เคยเป็นข้อร้องเรียนก่อนหน้านี้คือการที่  
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาแสดงตนขอใช้สิทธิ์ กปน.ต้องอย่าลืมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถอดหน้ากากเพื่อแสดงตน ส่วนผลคะแนนเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ 
คาดว่าไม่เกิน 19.00 น ผลการนับคะแนนหน้าหน่วยน่าจะแล้วเสร็จเพราะใน 280 หน่วยเลือกตั้งของเขต 1 ชุมพรมีบางหน่วยที่มีผู้มีสิทธิ์เพียง 200 - 500 คน  
การนับคะแนนก็น่าจะเร็วและเมื่อมีการนำผลคะแนนไปรวมที่ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งคิดว่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไม่น่าจะเกิน 22.00 น. 
 สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 1 ชุมพร ครั้งนี้มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย นายอิสรพงษ์ มากอำไพ พรรคประชาธิปัตย์ 
ผู้สมัครหมายเลข 1 ซึ่งหลานภรรยาของนายชุมพล จุลใส ร.ต.ท.สมชาย แพ่งยงยุทธ  พรรคไทยศรีวิไลย์ ผู้สมัครหมายเลข 2 นายวรพล อนันตศักดิ์   
พรรคก้าวไกล ผู้สมัครหมายเลข 3 นายชวลิต อาจหาญ หรือ “ทนายแดง” พรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครหมายเลข 4 พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ หรือ  
“ผู้กำกับหนุ่ย” พรรคกล้า ผู้สมัครหมายเลข 5 ซึ่งเป็นอดีตตำรวจติดตามนายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โดยการเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค. 62 
เขต 1 จ.ชุมพร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,059 คน นายชุมพล จุลใส จากพรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 42,683 คะแนน  ชวลิต อาจหาญ 
พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 32,219 คะแนน นายชาญวิทย์ ใจสว่าง จากพรรคอนาคตใหม่ได้คะแนน 10,347 คะแนน 
 ขณะที่การเลือกตั้ง ส.ส. เขต 6 สงขลา ครั้งนี้ มีผู้สมัครรวม 5 คนเช่นกัน ประกอบด้วย  น.ส. สุภาพร กำเนิดผล พรรคประชาธิปัตย์ 
ผู้สมัครหมายเลข 1 ซึ่งเป็นอดีตรองนายก อบจ.สงขลาและเป็นภรรยาของนายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา และรองหัวหน้าพรรคประชาธปิัตย์  
นายธิวัชร์ ดำแก้ว พรรคก้าวไกลผู้สมัครหมายเลข 2  นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ พรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครหมายเลข 3 นายพงษธร สุวรรณรักษา  
พรรคกล้า ผู้สมัครหมายเลข 4 และนางภัทรวดี ศรีศักดา พรรคพลังสังคม ผู้สมัครหมายเลข 5 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/628963  

 
 
 

‘หมาไม่หอน’! กกต. ปลื้มไร้รายงานทุจริต  
คาดหน้าหน่วยรู้คะแนนเลือกตั้งซ่อมไม่เกิน1ทุ่ม 

https://www.naewna.com/politic/628963
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 วันที่ 16 ม.ค. 65 เมื่อเวลา 07.30 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและ
ร่วมสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียงลงคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่ง 
ทีว่่างหน่วยแรก ณ หน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำชุมพร โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
 พล.ต.ต.วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ ผบก.ภ.จว.ชุมพร ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร / ประธานกกต.ประจำเขต
เลือกตั้งที่ 1 นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ 
นางสาวจันทิมา พันธมนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ 
 โดยก่อนการเปิดหีบเลือกตั้ง ได้ร่วมเคารพธงชาติ บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้ง จากนั้นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และลงพื้นที่
สังเกตการณ์การลงคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งอื่น ภายในเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 นายอิทธิพร ให้สัมภาษณ์ว่า บรรยากาศการเลือกตั้งถือว่าเป็นข่าวดี ไม่มีเหตุการณ์ฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง  
โดยเมื่อคืนก่อนวันเลือกตั้งได้พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข่งขัน ทั้งนี้ จากการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 เขตเลือกตั้ง
ที่ 1 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 77% เพราะฉะนั้น หวังว่าประชาชนจะออกมาแสดงพลังมาใช้สิทธิให้มากขึ้นกว่าเดิม สำหรับคนที่มีภารกิจ
ต้องปฏิบัติงานในวันนี้ สามารถขออนุญาต นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาออกมาใช้สิทธิได้ เพราะว่าผู้บังคับบัญชาและนายจ้างมีหน้าที่  
ตามกฎหมายท่ีต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 นายอิทธิพร กล่าวต่อว่า คาดว่าเมื ่อสิ ้นสุดการลงคะแนนในเวลา 17.00 น. ผลการนับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ 
ในเวลา 19.00 น. เพราะว่า 280 หน่วยเลือกตั้ง บางหน่วยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 800 คน ขณะที่บางหน่วยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 200-300 คน 
เพราะฉะนั้นหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยน่าจะนับคะแนนได้เร็ว และหลังจากแต่ละหน่วยติดผลคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ ง
เรียบร้อยแล้ว จะนำผลไปรวมที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรวมคะแนนทั้งหมด คาดว่าจะทราบผลคะแนนไม่เกินเวลา 22.00 น. 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/313938  
 

"ปธ.กกต."ตรวจเยี่ยมหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม ชุมพร เขต 1  
เผยยังไม่พบเหตุกระทำผิด คาดรู้ผลไม่เกิน 4 ทุ่ม 

https://siamrath.co.th/n/313938
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 วันนี้ ( 16 ม.ค. 65) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการประจำหน่วย พร้อมเปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่ 15 ม.ค. ต่อเนื่องถึงช่วงเช้าวันที่ 16 ม.ค. ไม่มีรายงานว่า
เหตุการณ์ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และหวังมีประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าเดิม หรืออย่างน้อยเท่าเดิม โดยปี 2562 
เขต 1 ชุมพร มีผู้มาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 และกำชับกรรมการประจำหน่วยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถอดหน้ากาก
เพื่อแสดงตนด้วย 
 นายอิทธิพร ประเมินสำหรับผลนับคะแนนหน้าหน่วยน่าจะเสร็จไม่เกิน 19.00 น. เนื่องจากเขต 1 ชุมพร  
มี 280 หน่วยเลือกตั้ง บางหน่วยผู้มีสิทธิ 200 - 500 คนจากนั้นต้องนำผลคะแนนไปรวมที่ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง คาดทราบ 
ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน 22.00 น. 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/news/378860605  
 
 
 
 
 
 
 

“กกต.” เผย ลุ้นผลเลือกตั้งซ่อมชุมพร-สงขลา หน้าหน่วยไม่เกิน 1 ทุ่ม 

https://www.nationtv.tv/news/378860605


 กิจกรรมรอบรั้ว  
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 วันนี้ (16 ม.ค.65) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพร เขต 1 และ สงขลา 
เขต 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากนายชุมพล จุลใส และนายถาวร เสนเนียม อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ต้องคำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญว่ามีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง  
 บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นไปอย่างเรียบร้อย ประชาชนมารอใช้สิทธิกันตั้งแต่เช้า 
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. พร้อมด้วย กกต. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ประจำหน่วยและสังเกตการณ์ใช้สิทธิเลือกตั้ง  
 นายอิทธิพร กล่าวว่า ถือเป็นข่าวที่ดี ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงขณะนี้ไม่มีรายงานว่ามีเหตุการณ์ใดที่เป็นการฝ่าฝืน
หรือ ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งตนก็ได้ตระเวนดูเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่แข็งขัน ก็หวังว่า  
การเลือกตั้งวันนี้ผู ้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะออกมาแสดงพลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากกว่าเดิม หรือ อย่างน้อยก็เท่าเดิม   
โดยเขต 1  ชุมพร ในการเลือกตั้งเมื่อปี 62 มีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 ส่วนผู้ที่ในวันนี้ยังต้องทำงานสามารถขออนุญาต
บังคับบัญชาออกมาใช้สิทธิ์ได้ เพราะตามกฎหมายผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
มาใช้สิทธิ์ 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/510377 

เลือกตั้งซ่อม ส.ส. สงขลา - ชุมพร กกต. ปลื้มคืนหมาหอนไร้รายงานทุจริต 

https://www.thansettakij.com/politics/510377
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หัวข้อข่าว: เปิดหีบเลือกตั้งซ่อมชุมพร-สงขลา กกต.ปลื้มคืนหมาหอนไร้ทุจริต ย้ำเปิดหน้าแสดงตน คาด 1 ทุ่ม รู้ผล

รหัสข่าว: I-I220116000607

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000004814
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 14:44
หัวข้อข่าว: เปิดหีบเลือกตั้งซ่อมชุมพร-สงขลา กกต.ปลื้มคืนหมาหอนไร้ทุจริต ย้ำเปิดหน้าแสดงตน คาด 1 ทุ่ม รู้ผล

รหัสข่าว: I-I220116000607

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

31

https://mgronline.com/politics/detail/9650000004814
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 14:44
หัวข้อข่าว: เปิดหีบเลือกตั้งซ่อมชุมพร-สงขลา กกต.ปลื้มคืนหมาหอนไร้ทุจริต ย้ำเปิดหน้าแสดงตน คาด 1 ทุ่ม รู้ผล

รหัสข่าว: I-I220116000607

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000004814
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 14:47
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต.เผย เปิดหีบเลือกตั้งซ่อมส.ส. ชุมพร ราบรื่น ยังไร้เหตุทุจริต คาด 4 ทุ่ม รู้ผล

รหัสข่าว: I-I220116000612

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

33

https://theworldnews.net/th-news/pth-kkt-ephy-epidhiibeluue-ktangch-ms-s-chumphr-raabruuen-yangairehtuthucchrit-khaad-4-thumruuphl
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 14:47
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต.เผย เปิดหีบเลือกตั้งซ่อมส.ส. ชุมพร ราบรื่น ยังไร้เหตุทุจริต คาด 4 ทุ่ม รู้ผล

รหัสข่าว: I-I220116000612

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/pth-kkt-ephy-epidhiibeluue-ktangch-ms-s-chumphr-raabruuen-yangairehtuthucchrit-khaad-4-thumruuphl
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 14:47
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต.เผย เปิดหีบเลือกตั้งซ่อมส.ส. ชุมพร ราบรื่น ยังไร้เหตุทุจริต คาด 4 ทุ่ม รู้ผล

รหัสข่าว: I-I220116000612

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/pth-kkt-ephy-epidhiibeluue-ktangch-ms-s-chumphr-raabruuen-yangairehtuthucchrit-khaad-4-thumruuphl
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.ตรวจเลือกตั้งซ่อมชุมพร ยังไม่มีทำผิด กม.

รหัสข่าว: I-I220116000651

 opt-news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.opt-news.com/news/23239
https://www.opt-news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 15:33
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมส.ส.สงขลา-ชุมพร กกต.ปลื้มคืนหมาหอนไร้รายงานทุจริต

รหัสข่าว: I-I220116000701

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/510377
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 15:33
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมส.ส.สงขลา-ชุมพร กกต.ปลื้มคืนหมาหอนไร้รายงานทุจริต

รหัสข่าว: I-I220116000701

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/510377
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 15:33
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมส.ส.สงขลา-ชุมพร กกต.ปลื้มคืนหมาหอนไร้รายงานทุจริต

รหัสข่าว: I-I220116000701

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/510377
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 15:33
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมส.ส.สงขลา-ชุมพร กกต.ปลื้มคืนหมาหอนไร้รายงานทุจริต

รหัสข่าว: I-I220116000701

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

40

https://www.thansettakij.com/politics/510377
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 15:33
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมส.ส.สงขลา-ชุมพร กกต.ปลื้มคืนหมาหอนไร้รายงานทุจริต

รหัสข่าว: I-I220116000701

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/510377
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 15:39
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. ปลื้มคืนหมาหอนไม่มีรายงานทุจริต

รหัสข่าว: I-I220116000707

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-862630
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 15:39
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. ปลื้มคืนหมาหอนไม่มีรายงานทุจริต

รหัสข่าว: I-I220116000707

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-862630
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 15:39
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. ปลื้มคืนหมาหอนไม่มีรายงานทุจริต

รหัสข่าว: I-I220116000707

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

44

https://tna.mcot.net/politics-862630
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 16:21
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต. เผยเลือกตั้งซ่อม "ชุมพร" ราบรื่น คาดรู้ผล 4 ทุ่ม | ข่าวช่อง 8

รหัสข่าว: I-I220116000794

 thaich8.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaich8.com/news_detail/104346/%E0%B8%9B%E0%B8%98-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%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%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5-4-%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.thaich8.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 16:21
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต. เผยเลือกตั้งซ่อม "ชุมพร" ราบรื่น คาดรู้ผล 4 ทุ่ม | ข่าวช่อง 8

รหัสข่าว: I-I220116000794

 thaich8.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaich8.com/news_detail/104346/%E0%B8%9B%E0%B8%98-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%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%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5-4-%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.thaich8.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 16:22
หัวข้อข่าว: กกต. คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมชุมพร 4 ทุ่ม สั่งย้ำให้ผู้ใช้สิทธิ์ต้องเปิดหน้ากากแสดงตน

รหัสข่าว: I-I220116000797

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2289090
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 16:22
หัวข้อข่าว: กกต. คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมชุมพร 4 ทุ่ม สั่งย้ำให้ผู้ใช้สิทธิ์ต้องเปิดหน้ากากแสดงตน

รหัสข่าว: I-I220116000797

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2289090
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 16:22
หัวข้อข่าว: กกต. คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมชุมพร 4 ทุ่ม สั่งย้ำให้ผู้ใช้สิทธิ์ต้องเปิดหน้ากากแสดงตน

รหัสข่าว: I-I220116000797

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2289090
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 16:22
หัวข้อข่าว: กกต. คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมชุมพร 4 ทุ่ม สั่งย้ำให้ผู้ใช้สิทธิ์ต้องเปิดหน้ากากแสดงตน

รหัสข่าว: I-I220116000797

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2289090
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:09
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. คาด 4 ทุ่ม รู้ผลเลือกตั้งซ่อม สส.ชุมพร อย่างไม่เป็นทางการ

รหัสข่าว: I-I220116000889

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/543663
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:17
หัวข้อข่าว: กกต.แจงลุ้นผลคะแนนหน้าหน่วยไม่เกิน 1 ทุ่ม ปลื้มเลือกตั้งซ่อมช่วงเช้าไร้ป่วน

รหัสข่าว: I-I220116000894

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/671028/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:17
หัวข้อข่าว: กกต.แจงลุ้นผลคะแนนหน้าหน่วยไม่เกิน 1 ทุ่ม ปลื้มเลือกตั้งซ่อมช่วงเช้าไร้ป่วน

รหัสข่าว: I-I220116000894

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/671028/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:17
หัวข้อข่าว: กกต.แจงลุ้นผลคะแนนหน้าหน่วยไม่เกิน 1 ทุ่ม ปลื้มเลือกตั้งซ่อมช่วงเช้าไร้ป่วน

รหัสข่าว: I-I220116000894

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/671028/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:17
หัวข้อข่าว: กกต.แจงลุ้นผลคะแนนหน้าหน่วยไม่เกิน 1 ทุ่ม ปลื้มเลือกตั้งซ่อมช่วงเช้าไร้ป่วน

รหัสข่าว: I-I220116000894

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/671028/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:28
หัวข้อข่าว: เลือกซ่อมสงขลาคึกคัก "กกต.สงขลา” คาดประชาชนใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

รหัสข่าว: I-I220116000902

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

56

https://www.bangkokbiznews.com/politics/982803
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:28
หัวข้อข่าว: เลือกซ่อมสงขลาคึกคัก "กกต.สงขลา” คาดประชาชนใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

รหัสข่าว: I-I220116000902

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982803
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:28
หัวข้อข่าว: เลือกซ่อมสงขลาคึกคัก "กกต.สงขลา” คาดประชาชนใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

รหัสข่าว: I-I220116000902

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982803
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม กกต. ย้ำ ให้ประชาชนเปิดแมสก์แสดงตน รู้ผล 4 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220116000926

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-842942
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม กกต. ย้ำ ให้ประชาชนเปิดแมสก์แสดงตน รู้ผล 4 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220116000926

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

60

https://www.prachachat.net/politics/news-842942
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม กกต. ย้ำ ให้ประชาชนเปิดแมสก์แสดงตน รู้ผล 4 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220116000926

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-842942
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม กกต. ย้ำ ให้ประชาชนเปิดแมสก์แสดงตน รู้ผล 4 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220116000926

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-842942
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม กกต. ย้ำ ให้ประชาชนเปิดแมสก์แสดงตน รู้ผล 4 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220116000926

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-842942
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม กกต. ย้ำ ให้ประชาชนเปิดแมสก์แสดงตน รู้ผล 4 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220116000926

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

64

https://www.prachachat.net/politics/news-842942
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 18:00
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. ย้ำ ยังไม่พบการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง - 77 ข่าวเด็ด

รหัสข่าว: I-I220116000952

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/lakana/2227693
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 18:00
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. ย้ำ ยังไม่พบการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง - 77 ข่าวเด็ด

รหัสข่าว: I-I220116000952

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/lakana/2227693
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: 'หมาไม่หอน' กกต.ปลื้มไร้รายงานทุจริต คาดหน้าหน่วยรู้คะแนนเลือกตั้งซ่อมไม่เกิน 1 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220116000969

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/628963
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: 'หมาไม่หอน' กกต.ปลื้มไร้รายงานทุจริต คาดหน้าหน่วยรู้คะแนนเลือกตั้งซ่อมไม่เกิน 1 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220116000969

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/628963
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: 'หมาไม่หอน' กกต.ปลื้มไร้รายงานทุจริต คาดหน้าหน่วยรู้คะแนนเลือกตั้งซ่อมไม่เกิน 1 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220116000969

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/628963
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: 'หมาไม่หอน' กกต.ปลื้มไร้รายงานทุจริต คาดหน้าหน่วยรู้คะแนนเลือกตั้งซ่อมไม่เกิน 1 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220116000969

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

70

https://www.naewna.com/politic/628963
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: 'หมาไม่หอน' กกต.ปลื้มไร้รายงานทุจริต คาดหน้าหน่วยรู้คะแนนเลือกตั้งซ่อมไม่เกิน 1 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220116000969

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/628963
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: 'หมาไม่หอน' กกต.ปลื้มไร้รายงานทุจริต คาดหน้าหน่วยรู้คะแนนเลือกตั้งซ่อมไม่เกิน 1 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220116000969

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/628963
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: 'หมาไม่หอน' กกต.ปลื้มไร้รายงานทุจริต คาดหน้าหน่วยรู้คะแนนเลือกตั้งซ่อมไม่เกิน 1 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220116000969

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/628963
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: 'หมาไม่หอน' กกต.ปลื้มไร้รายงานทุจริต คาดหน้าหน่วยรู้คะแนนเลือกตั้งซ่อมไม่เกิน 1 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220116000969

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

74

https://www.naewna.com/politic/628963
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 18:14
หัวข้อข่าว: "ปธ.กกต." ตรวจเยี่ยมหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม ชุมพร เขต 1 เผยยังไม่พบเหตุกระทำผิด คาดรู้ผลไม่เกิน 4...

รหัสข่าว: I-I220116000982

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/313938
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 18:14
หัวข้อข่าว: "ปธ.กกต." ตรวจเยี่ยมหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม ชุมพร เขต 1 เผยยังไม่พบเหตุกระทำผิด คาดรู้ผลไม่เกิน 4...

รหัสข่าว: I-I220116000982

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/313938
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 18:14
หัวข้อข่าว: "ปธ.กกต." ตรวจเยี่ยมหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม ชุมพร เขต 1 เผยยังไม่พบเหตุกระทำผิด คาดรู้ผลไม่เกิน 4...

รหัสข่าว: I-I220116000982

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/313938
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 18:14
หัวข้อข่าว: "ปธ.กกต." ตรวจเยี่ยมหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม ชุมพร เขต 1 เผยยังไม่พบเหตุกระทำผิด คาดรู้ผลไม่เกิน 4...

รหัสข่าว: I-I220116000982

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

78

https://siamrath.co.th/n/313938
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 08:47
หัวข้อข่าว: "กกต." เผย ลุ้นผลเลือกตั้งซ่อมชุมพร-สงขลา หน้าหน่วยไม่เกิน 1 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220117000399

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378860605
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 08:47
หัวข้อข่าว: "กกต." เผย ลุ้นผลเลือกตั้งซ่อมชุมพร-สงขลา หน้าหน่วยไม่เกิน 1 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220117000399

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378860605
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 08:47
หัวข้อข่าว: "กกต." เผย ลุ้นผลเลือกตั้งซ่อมชุมพร-สงขลา หน้าหน่วยไม่เกิน 1 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220117000399

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378860605
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 08:47
หัวข้อข่าว: "กกต." เผย ลุ้นผลเลือกตั้งซ่อมชุมพร-สงขลา หน้าหน่วยไม่เกิน 1 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220117000399

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

82

https://www.nationtv.tv/news/378860605
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 08:54
หัวข้อข่าว: กกต.พบเลือกตั้งซ่อมชุมพรทำผิดกม. 5 ราย

รหัสข่าว: I-I220117000426

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/673148
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 08:54
หัวข้อข่าว: กกต.พบเลือกตั้งซ่อมชุมพรทำผิดกม. 5 ราย

รหัสข่าว: I-I220117000426

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/673148
https://www.posttoday.com


ปีที่: 31 ฉบับที่: 11374
วันที่: อังคาร 18 มกราคม 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(กลาง)

ภาพข่าว: สังเกตการณ์

รหัสข่าว: C-220118037034(17 ม.ค. 65/08:23)

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

Col.Inch: 15.67 ADValue:  (B/W)  17,237  (FC)  24,288.50
PRValue : (B/W)  51,711  (FC)  72,865.50(x3)
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ปีที่: 31 ฉบับที่: 11374
วันที่: อังคาร 18 มกราคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(บน)

ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: แกนนำ

รหัสข่าว: C-220118037042(17 ม.ค. 65/08:32)

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

Col.Inch: 15.98 ADValue:  (B/W)  17,578  (FC)  24,769
PRValue : (B/W)  52,734  (FC)  74,307(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 10:40
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร เขต 1 การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รหัสข่าว: I-I220117000574

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220116161224706
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 10:40
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร เขต 1 การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รหัสข่าว: I-I220117000574

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

88

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220116161224706
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 11:32
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.พอใจการลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมส.ส. รับชุมพรมีทำขัดก.ม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220117000758

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/510411
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 11:32
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.พอใจการลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมส.ส. รับชุมพรมีทำขัดก.ม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220117000758

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

90

https://www.thansettakij.com/politics/510411
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 11:34
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต.พอใจภาพรวมเลือกตั้งซ่อมชุมพร คาด ปชช.ออกมาใช้สิทธิเกิน 70%

รหัสข่าว: I-I220117000764

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3134832
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 11:34
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต.พอใจภาพรวมเลือกตั้งซ่อมชุมพร คาด ปชช.ออกมาใช้สิทธิเกิน 70%

รหัสข่าว: I-I220117000764

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3134832
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 11:34
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต.พอใจภาพรวมเลือกตั้งซ่อมชุมพร คาด ปชช.ออกมาใช้สิทธิเกิน 70%

รหัสข่าว: I-I220117000764

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3134832
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 11:36
หัวข้อข่าว: "อิทธิพร" ยอมรับเป็นครั้งแรกที่ชุมพรพบทำผิดกม.เลือกตั้งมากสุด

รหัสข่าว: I-I220117000780

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-862808
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 11:36
หัวข้อข่าว: "อิทธิพร" ยอมรับเป็นครั้งแรกที่ชุมพรพบทำผิดกม.เลือกตั้งมากสุด

รหัสข่าว: I-I220117000780

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-862808
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 11:53
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต.พบเลือกตั้งซ่อมชุมพรทำผิดก.ม.อื้อ 5 พื้นที่ขีดเส้นประกาศผลภายใน 60 วัน

รหัสข่าว: I-I220117000858

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/672558/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 11:53
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต.พบเลือกตั้งซ่อมชุมพรทำผิดก.ม.อื้อ 5 พื้นที่ขีดเส้นประกาศผลภายใน 60 วัน

รหัสข่าว: I-I220117000858

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

97

https://www.dailynews.co.th/news/672558/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 11:53
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต.พบเลือกตั้งซ่อมชุมพรทำผิดก.ม.อื้อ 5 พื้นที่ขีดเส้นประกาศผลภายใน 60 วัน

รหัสข่าว: I-I220117000858

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

98

https://www.dailynews.co.th/news/672558/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 12:01
หัวข้อข่าว: กกต.พอใจเลือกตั้งซ่อม ไม่ตอบแห่ถ่ายรูปบัตรในคูหา แต่รับชุมพรทำผิดมากสุดเท่าที่ใช้สิทธิกันมา

รหัสข่าว: I-I220117000874

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000004932
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 12:01
หัวข้อข่าว: กกต.พอใจเลือกตั้งซ่อม ไม่ตอบแห่ถ่ายรูปบัตรในคูหา แต่รับชุมพรทำผิดมากสุดเท่าที่ใช้สิทธิกันมา

รหัสข่าว: I-I220117000874

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000004932
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 12:01
หัวข้อข่าว: กกต.พอใจเลือกตั้งซ่อม ไม่ตอบแห่ถ่ายรูปบัตรในคูหา แต่รับชุมพรทำผิดมากสุดเท่าที่ใช้สิทธิกันมา

รหัสข่าว: I-I220117000874

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000004932
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา 12:01
หัวข้อข่าว: กกต.พอใจเลือกตั้งซ่อม ไม่ตอบแห่ถ่ายรูปบัตรในคูหา แต่รับชุมพรทำผิดมากสุดเท่าที่ใช้สิทธิกันมา

รหัสข่าว: I-I220117000874

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

102

https://mgronline.com/politics/detail/9650000004932
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 13:51
หัวข้อข่าว: เปิดหีบเลือกตั้งซ่อม "ชุมพร-สงขลา" รู้ผลคืนนี้

รหัสข่าว: I-I220116000518

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.thaipbs.or.th/content/311668
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 13:51
หัวข้อข่าว: เปิดหีบเลือกตั้งซ่อม "ชุมพร-สงขลา" รู้ผลคืนนี้

รหัสข่าว: I-I220116000518

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.thaipbs.or.th/content/311668
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 13:51
หัวข้อข่าว: เปิดหีบเลือกตั้งซ่อม "ชุมพร-สงขลา" รู้ผลคืนนี้

รหัสข่าว: I-I220116000518

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

105

https://news.thaipbs.or.th/content/311668
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 13:59
หัวข้อข่าว: บรรยากาศเลือกตั้งซ่อม ส.ส. จังหวัดชุมพร ประชาชนทยอยใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220116000533

 onbnews.today Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://onbnews.today/post/72118
https://onbnews.today


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 13:59
หัวข้อข่าว: บรรยากาศเลือกตั้งซ่อม ส.ส. จังหวัดชุมพร ประชาชนทยอยใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220116000533

 onbnews.today Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://onbnews.today/post/72118
https://onbnews.today


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 13:59
หัวข้อข่าว: บรรยากาศเลือกตั้งซ่อม ส.ส. จังหวัดชุมพร ประชาชนทยอยใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220116000533

 onbnews.today Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://onbnews.today/post/72118
https://onbnews.today


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 13:59
หัวข้อข่าว: บรรยากาศเลือกตั้งซ่อม ส.ส. จังหวัดชุมพร ประชาชนทยอยใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220116000533

 onbnews.today Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)

109

https://onbnews.today/post/72118
https://onbnews.today


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 13:45
หัวข้อข่าว: หน่วยเลือกตั้งชุมพร เขต 1 เปิดหีบลงคะแนนแล้ว

รหัสข่าว: I-I220116000509

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

110

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_273842/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 13:45
หัวข้อข่าว: หน่วยเลือกตั้งชุมพร เขต 1 เปิดหีบลงคะแนนแล้ว

รหัสข่าว: I-I220116000509

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

111

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_273842/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 14:01
หัวข้อข่าว: ศาลมีคำสั่งให้นายกฯ แม่สอดหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังถูกร้องเรียนทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220116000535

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

112

https://siamrath.co.th/n/313893
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 14:23
หัวข้อข่าว: "เรืองไกร" ร้อง "กกต." สอบ "ผู้สมัครส.ส." หลักสี่ ทั้ง 8 คน เสียภาษีครบหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220116000572

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

113

https://www.bangkokbiznews.com/politics/982798
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 14:23
หัวข้อข่าว: "เรืองไกร" ร้อง "กกต." สอบ "ผู้สมัครส.ส." หลักสี่ ทั้ง 8 คน เสียภาษีครบหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220116000572

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

114

https://www.bangkokbiznews.com/politics/982798
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 14:24
หัวข้อข่าว: เปิดหีบเลือกตั้งซ่อมเขต 6 สงขลา คึกคัก - กกต.แจงแข่งขันสูง ไร้การร้องเรียน

รหัสข่าว: I-I220116000577

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

115

https://www.nationtv.tv/news/378860573
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 14:24
หัวข้อข่าว: เปิดหีบเลือกตั้งซ่อมเขต 6 สงขลา คึกคัก - กกต.แจงแข่งขันสูง ไร้การร้องเรียน

รหัสข่าว: I-I220116000577

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378860573
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 14:24
หัวข้อข่าว: เปิดหีบเลือกตั้งซ่อมเขต 6 สงขลา คึกคัก - กกต.แจงแข่งขันสูง ไร้การร้องเรียน

รหัสข่าว: I-I220116000577

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378860573
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 14:24
หัวข้อข่าว: เปิดหีบเลือกตั้งซ่อมเขต 6 สงขลา คึกคัก - กกต.แจงแข่งขันสูง ไร้การร้องเรียน

รหัสข่าว: I-I220116000577

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

118

https://www.nationtv.tv/news/378860573
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 15:32
หัวข้อข่าว: เกาะติด "เลือกตั้งซ่อม" ส.ส. ชุมพร -สงขลา ร่วมลุ้นผลนับคะแนนหาผู้แทนเข้าสภา

รหัสข่าว: I-I220116000699

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/501357
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 15:32
หัวข้อข่าว: เกาะติด "เลือกตั้งซ่อม" ส.ส. ชุมพร -สงขลา ร่วมลุ้นผลนับคะแนนหาผู้แทนเข้าสภา

รหัสข่าว: I-I220116000699

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/501357
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 15:32
หัวข้อข่าว: เกาะติด "เลือกตั้งซ่อม" ส.ส. ชุมพร -สงขลา ร่วมลุ้นผลนับคะแนนหาผู้แทนเข้าสภา

รหัสข่าว: I-I220116000699

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/501357
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 15:32
หัวข้อข่าว: เกาะติด "เลือกตั้งซ่อม" ส.ส. ชุมพร -สงขลา ร่วมลุ้นผลนับคะแนนหาผู้แทนเข้าสภา

รหัสข่าว: I-I220116000699

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/501357
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 15:32
หัวข้อข่าว: เกาะติด "เลือกตั้งซ่อม" ส.ส. ชุมพร -สงขลา ร่วมลุ้นผลนับคะแนนหาผู้แทนเข้าสภา

รหัสข่าว: I-I220116000699

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

123

https://www.komchadluek.net/news/501357
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:51
หัวข้อข่าว: เลือกซ่อม ส.ส. เดือด สงขลา-ชุมพร-กทม. จับตา อาฟเตอร์ช็อก

รหัสข่าว: I-I220116000939

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3131935
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:51
หัวข้อข่าว: เลือกซ่อม ส.ส. เดือด สงขลา-ชุมพร-กทม. จับตา อาฟเตอร์ช็อก

รหัสข่าว: I-I220116000939

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3131935
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:51
หัวข้อข่าว: เลือกซ่อม ส.ส. เดือด สงขลา-ชุมพร-กทม. จับตา อาฟเตอร์ช็อก

รหัสข่าว: I-I220116000939

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3131935
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:51
หัวข้อข่าว: เลือกซ่อม ส.ส. เดือด สงขลา-ชุมพร-กทม. จับตา อาฟเตอร์ช็อก

รหัสข่าว: I-I220116000939

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3131935
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 17:51
หัวข้อข่าว: เลือกซ่อม ส.ส. เดือด สงขลา-ชุมพร-กทม. จับตา อาฟเตอร์ช็อก

รหัสข่าว: I-I220116000939

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