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ข่าวประจ าวันที่ 12 เมษายน 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 83/2565 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 

2 84/2565 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา 
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามท้องถิ่นออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 

รับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 

1 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามท้องถิ่นออนไลน์ กกต. เผยการกระท าผิดกฎหมายห้ามมิให้… 5 
2 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายงานพิเศษ: กกต. ชลบุรี ท าพิธีประกาศและลงนามให้สัตยาบัน 

แสดงเจตจ านงสุจริตในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 
6 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Theworldnews 

ออนไลน์ 
กกต. ไฟเขียวคุณสมบัติ 4 ผู้ท้าชิงพ่อเมืองพัทยา ตัดสิทธิ์แค่ 1 สมาชิกฯเขต 
อุทธรณ์ได้ใน 3 วัน 

8 

2 MGR ออนไลน์ กกต. ไฟเขียวคุณสมบัติ 4 ผู้ท้าชิงพ่อเมืองพัทยา ตัดสิทธิ์แค่ 1 สมาชิกฯ
เขต อุทธรณ์ได้ใน 3 วัน 

11 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
3 แนวหน้าออนไลน์ กกต. พัทยาประกาศ 4 รายชื่อผ่านคุณสมบัติชิงนายกเมืองพัทยา 15 
4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เปิดรายชื่อผู้ลงสมัคร "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.”และ ส.ก. พบขาดคุณสมบัติ 

4 ราย 
17 

5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 4 ผู้สมัครชิง "นายกเมืองพัทยา” คุณสมบัติผ่านฉลุย 20 
6 สยามรัฐออนไลน์ "ส.ส.ป้ายแดง" ! "สุรชาติ เทียนทอง" เข้าสภาฯรายงานตัว ย้ าจะท าหน้าที่

ผู้แทนฯประชาชนสุดความสามารถ 
25 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 2 ส.ส. ป้ายแดง รายงานตัวต่อ ส านักงานเลขาธิการสภาฯ แล้ว 27 
8 Thestandard 

ออนไลน์ 
“สุรชาติ” รายงานตัวเป็น ส.ส. แล้ว หลังโค่นพลังประชารัฐ เลือกตั้งซ่อม
หลักสี่ กทม. ขอท าเพ่ือประชาชนให้มากที่สุด 

29 

9 แนวหน้าออนไลน์ 'สุรชาติ เทียนทอง' เข้าสภาฯรายงานตัวเป็น ส.ส. ยันแม้เป็น 'ฝ่ายค้าน' 
ไม่มุ่งท าลายใคร 

31 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ '2 ส.ส. ใหม'่ รายงานตัวสภาฯ แล้ว 32 
11 มติชนออนไลน์ สอง ส.ส. ใหม่ 'อ๊อบ สุรชาติ - นราพัฒน์ ปชป.' เข้ารายงานตัว ส.ส. 

กับสภาแล้ว 
34 

12 Voicetv ออนไลน์ “สุรชาติ” รายงานตัว ส.ส. ขอท าเพ่ือประชาชนให้มากท่ีสุด 36 
13 สยามรัฐออนไลน์ "นราพัฒน์" ส.ส.ใหม่ ประชาธปิัตย์ รายงานตัวสภาฯ 40 
14 เดลินิวส์ออนไลน์ 2 ส.ส. ป้ายแดง 'สุรชาติ – นราพัฒน์' รายงานตัวสภาแล้ว 41 
15 MGR ออนไลน์ "สุรชาติ - นราพัฒน์" รายงานตัวสภารับต าแหน่ง ส.ส. ป้ายแดง "เก่ง" 

ดอดยินดีเพ่ือนผู้แทน พท. 
43 

16 แนวหน้าออนไลน์ 'นราพัฒน์ แก้วทอง' รายงานตัวสภาฯนั่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ ปชป. 47 
17 Innnews ออนไลน์ "สุรชาติ” รายงานตัวสภา ดีใจได้ท าหน้าที่ผู้แทนอีกครั้ง 48 
18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ด่วน ! กทม. ประกาศตัดสิทธิผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 1 ราย 

-ส.ก. 3 ราย 
51 

19 ข่าวสดออนไลน์ ประกาศตัดสิทธิ์ผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. รวม 4 ราย 54 
20 มติชนออนไลน์ กทม. ตัดสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ เบอร์ 19 ส.ก. 3 ราย 57 
21 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. ตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม."ไกรเดช บุนนาค”เหตุถือหุ้นสื่อ พ่วง 3 ส.ก. 62 
22 บ้านเมืองออนไลน์ กทม. ประกาศตัดสิทธิผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 1 ราย - ส.ก. 3 ราย 64 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
23 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ตัดสิทธิ 1 ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 3 ส.ก. มีลักษณะต้องห้ามตาม กม. 66 
24 Innnews ออนไลน์ คกก. เลือกตั้งท้องถิ่นตัดสิทธิ์ผู้สมัครชิงผู้ว่า กทม .และ สก. 4 ราย 69 
25 MGR ออนไลน์ 1 ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. - 3 ผู้สมัคร ส.ก. ส่อขาดคุณสมบัติ 73 
26 innews.news 

ออนไลน์ 
1 ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. - 3 ผู้สมัคร ส.ก. ส่อขาดคุณสมบัติ 74 

27 7 HD ออนไลน์ กกต.กทม. ไม่รับรองผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และ สก. รวม 4 คน 77 
28 7 HD ออนไลน์ กกต. ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. วันนี้ 78 
29 mcot.net ออนไลน์ ตัดสิทธิ์ผู้รับสมัคร ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. 4 ราย 80 
30 Workpointtoday 

ออนไลน์ 
ประกาศตัดสิทธิ์ผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กรุงเทพ 1 คน 81 

31 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

เช็กด่วน ! ประกาศตัดสิทธิ์ผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก.  
รวม 4 ราย 

85 

32 Nationtv ออนไลน์ ด่วน ! เปิดรายชื่อ กกต. ตัดสิทธิ์ผู้รับสมัคร ผู้วา่ฯ กทม. และ ส.ก. รวม 4 ราย 88 
33 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กทม. ประกาศตัดสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ - ส.ก. รวม 4 ราย 92 
34 MGR ออนไลน์ กทม. ตัดสิทธิ 4 ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. หลังพบ 

มีลักษณะต้องห้าม 
96 

35 เจาะข่าวลึก 
ทันเหตุการณ์ออนไลน์ 

"กกต.กทม." ประกาศตัดสิทธิ์ผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง"ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก."
รวม 4 รายขาดคุณสมบัต ิ! 

97 

36 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประกาศตัดสิทธิ์ผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯ กทม.' และ ส.ก. 4 ราย 100 
37 Thebangkokinsight 

ออนไลน์ 
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โดนตัดสิทธิตั้งแต่ยังไม่แข่ง 4 ราย เอ่ียวสือ่ - เพ่ิงย้ายเข้า 102 

38 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

กกต.กทม. ตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่า กทม. เบอร์ 19 คน ส.ก. อีก 3 105 

39 ข่าวไทยพีบีเอส 
ออนไลน์ 

ตัดสิทธิผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. " 4 คน 108 

40 news1 ออนไลน์ กกต. ตัดสิทธิ์ "ไกรเดช" ชิงผู้ว่า กทม. ถือหุ้นสื่อพ่วง 4 ส.ก. "สราวุธ"  
ฉลุยแม้มีโทษไล่ออกราชการ 

111 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
41 Thestandard 

ออนไลน์ 
กกต. ประกาศตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 1 ราย และ ส.ก. 3 ราย  
ให้ยื่นหลักฐานโต้แย้งภายใน 3 วัน 

116 

42 Springnews ออนไลน์ ด่วน ! กกต. ตัด 4 สิทธิ์ รับสมัคร ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 119 
43 ไทยรัฐออนไลน์ ประกาศ ตัดสิทธิ์ผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 4 ราย 122 
44 Theworldnews 

ออนไลน์ 
กกต. ตัดสิทธิ์ “ไกรเดช” ชิงผู้ว่า กทม. ถือหุ้นสื่อพ่วง 4 ส.ก. “สราวุธ”  
ฉลุยแม้มีโทษไล่ออกราชการ 

127 

45 7 HD ออนไลน์ กกต.กทม. ไม่รับรองผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. และ สก. รวม 4 คน 132 
46  MGR ออนไลน์ กกต. ตัดสิทธิ์ "ไกรเดช" ชิงผู้ว่า กทม. ถือหุ้นสื่อพ่วง 4 ส.ก. "สราวุธ" ฉลุย

แม้มีโทษไล่ออกราชการ 
134 

47 Tnnthailand 
ออนไลน์ 

ประกาศตัดสิทธิ์ ! ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. 4 ราย มีใครบ้าง
เช็กด่วน 

139 

48 3 HD ออนไลน์ กกต. ตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 19 และ ส.ก. อีก 3 คน 142 
49 เดลินิวส์ออนไลน์ ด่วน ! ตัดสิทธิสมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. 1 - ส.ก.3 ขาดคุณสมบัติ โทษหนัก 

คุก 1 - 10ปี 
144 

50 จส.100 ออนไลน์ กกต.กทม. ประกาศตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 1 คน - 3 ผู้สมัคร สก. 147 
51 ส านักข่าวอิศรา

ออนไลน์ 
ตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่า กทม. เบอร์ 19 'ไกรเดช บุนนาค' มีลักษณะต้องห้าม
จากการถือหุ้นสื่อ 

149 

52 ไทยรัฐออนไลน์ รายงานพิเศษ - เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ตามกฎหมายใหม่ เลือกครั้งนี้ 
ได้ถึง 5 โมงเย็น 

151 

53 เดลินิวส์ออนไลน์ 'อัศวิน' หาเสียงบางนา ลั่นเบอร์ 6 คนจริง – ท าจริง – พูดจริง - ปชต.
สวยงาม 

155 

54 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "อัศวิน" ยิ้ม ส.ก. ในทีม 46 เขตคุณสมบัติผ่านฉลุยสั่งลุยหาเสียงเต็มสูบ 158 
55 แนวหน้าออนไลน์ ผู้ว่าฯปากน้ าสั่งปลด 'นายก อบต. ราชาเทวะ' เซ่น ป.ป.ช. ยกค าร้อง

อุทธรณ์ทุจริตรถดับเพลิง 
162 

56 ไทยโพสต์ออนไลน์ สั่งปลด 'นายก อบต.'ราชาเทวะ หลังถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด 
จัดซื้อรถดับเพลิง 

164 

57 77 ข่าวเด็ดออนไลน์ ผู้ว่าปากน้ า สั่งปลด นายก อบต. ราชาเทวะ หลัง ป.ป.ช. ยกค าร้อง
อุทธรณ์ผลการไต่สวนคดีรถดับเพลิงแล้ว 

166 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
58 7 HD ออนไลน์ ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. 31 คน ลุ้นคุณสมบัติวันนี้ 171 
59 7 HD ออนไลน์ ผู้ว่าฯสมุทรปราการ มีค าสั่งปลด “นายทรงชัย นกขมิ้น” นายก อบต.

ราชาเทวะ ออกจากต าแหน่งแล้ว 
172 

60 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

ปลด 'ทรงชัย นกขมิ้น' พ้น 'นายกอบต.ราชาเทวะ' หลัง ป.ป.ช. ชี้มูลปม
รถดับเพลิง 

174 

61 pptvhd36 ออนไลน์ สั่งปลด "ทรงชัย" พ้นนายก อบต.ราชาเทวะ ปมรถดับเพลิง 176 
  
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Springnews ออนไลน์ งบหาเสียงผู้ว่าฯ กทม. สูงสุด 49 ล้าน ถ้าเป็นเรา จะหามาจากไหน ? 179 
2 หนังสือพิมพ์แนวหน้า บทบรรณาธิการ : บรรทัดฐานคดีจริยธรรมนักการเมือง 183 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 

 
 
 
 
วันที่ 12 เมษายน 2565 
 
 
 
 
  
  

     
 
 

กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) เผยบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัคร
รับเลือกตั้งทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ก าหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 
และวันรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นั้น 

ในการนี้ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร  

ที่ได้รับสมัครรับเลอืกตัง้และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
บัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 จ านวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง 31 คน  
 ประกาศรับสมัครจ านวน 30 คน 
 ประกาศไม่ได้รับสมัคร  1  คน ได้แก่ นายไกรเดช บุนนาค  ผู้สมัครหมายเลข 19 

บัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

ล าดับ เขต 
จ านวน
ผู้สมัคร 
(คน) 

ประกาศ
รับสมัคร 

(คน) 

ประกาศ
ไม่ได้รับ
สมัคร 
(คน) 

รายช่ือผู้สมัครที่ไม่ได้รับสมัคร 

1 เขตพระนคร  7 7 - - 
2 เขตดุสิต 10 9 1 นายอดิเทพ จาวลาห์  หมายเลข 10 
3 เขตหนองจอก 7 7 - - 
4 เขตบางรัก 9 9 - - 
5 เขตบางเขน 9 9 - - 
6 เขตบางกะปิ 7 7 - - 
7 เขตปทุมวัน 8 8 - - 
8 เขตป้อมปราบศัตรู

พ่าย 
9 9 - - 

9 เขตพระโขนง 8 8 - - 
10 เขตมีนบุรี 7 7 - - 
11 เขตลาดกระบัง 8 8 - - 
12 เขตยานนาวา 9 9 - - 
13 เขตสัมพันธวงศ์ 6 6 - - 
14 เขตพญาไท 9 8 1 นายพีรพล  กนกวลัย  หมายเลข  7 
15 เขตธนบุรี 9 9 - - 
16 เขตบางกอกใหญ่ 7 7 - - 
17 เขตห้วยขวาง 8 8 - - 
18 เขตคลองสาน 7 7 - - 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 

 

 

ล าดับ เขต 
จ านวน
ผู้สมัคร 
(คน) 

ประกาศ
รับสมัคร 

(คน) 

ประกาศ
ไม่ได้รับ
สมัคร 
(คน) 

รายช่ือผู้สมัครที่ไม่ได้รับสมัคร 

19 เขตตลิ่งชัน 6 6 - - 
20 เขตบางกอกน้อย 7 7 - - 
21 เขตบางขุนเทียน 7 7 - - 
22 เขตภาษีเจริญ 6 6 - - 
23 เขตหนองแขม 6 6 - - 
24 เขตราษฎร์บูรณะ 8 8 - - 
25 เขตบางพลัด 6 6 - - 
26 เขตดินแดง 6 6 - - 
27 เขตบึงกุ่ม 8 8 - - 
28 เขตสาทร 7 7 - - 
29 เขตบางซ่ือ 6 6 - - 
30 เขตจตุจักร 7 7 - - 
31 เขตบางคอแหลม 8 8 - - 
32 เขตประเวศ 8 8 - - 
33 เขตคลองเตย 7 7 - - 
34 เขตสวนหลวง 10 10 - - 
35 เขตจอมทอง 9 9 - - 
36 เขตดอนเมือง 7 7 - - 
37 เขตราชเทวี 8 8 - - 
38 เขตลาดพร้าว 9 9 - - 
39 เขตวัฒนา 8 8 - - 
40 เขตบางแค 9 9 - - 
41 เขตหลักสี่ 7 7 - - 

 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

ล าดับ เขต 
จ านวน
ผู้สมัคร 
(คน) 

ประกาศ
รับสมัคร 

(คน) 

ประกาศ
ไม่ได้รับ
สมัคร 
(คน) 

รายช่ือผู้สมัครที่ไม่ได้รับสมัคร 

42 เขตสายไหม 8 8 - - 
43 เขตคันนายาว 6 6 - - 
44 เขตสะพานสูง 8 8 - - 
45 เขตวังทองหลาง 9 9 - - 
46 เขตคลองสามวา 7 7 - - 
47 เขตบางนา 7 6 1 นางสาวณัฐวีณ์  เปาชัย  หมายเลข 7 
48 เขตทวีวัฒนา 7 7 - - 
49 เขตทุ่งครุ 9 9 - - 
50 เขตบางบอน 7 7 - - 

 

 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th และ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร หรือ สายด่วน 1444 

 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/36250/  

:https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1513757711657476102?t=_NLRxiDl4toE_Bz054V_fA&s=
06  
 

 

 

 

 
 
 

https://siamtongtin.com/domestic/local-news/36250/
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1513757711657476102?t=_NLRxiDl4toE_Bz054V_fA&s=06
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1513757711657476102?t=_NLRxiDl4toE_Bz054V_fA&s=06


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 เมษายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/36237/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1513744743192498178?t=5A1Xc-
sSmaMWH443upMsdw&s=06  

กกต. เผยการกระท าผดิกฎหมายห้ามมิให้… 

https://siamtongtin.com/domestic/local-news/36237/
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1513744743192498178?t=5A1Xc-sSmaMWH443upMsdw&s=06
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1513744743192498178?t=5A1Xc-sSmaMWH443upMsdw&s=06


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

  



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

  



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

  



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

 



 

 

 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)เผยบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร
และผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 

12 เมษำยน 2022 

 
 
 

 

 

 กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เผยบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัคร

รับเลือกตั้ง ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

และ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ก าหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 22 

พฤษภาคม 2565 และวันรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  ถึงวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นั้น 

 ในการนี้ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัคร
รับเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

บัญชีรำยช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 จ านวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง 31 คน  
 ประกาศรับสมัครจ านวน 30 คน 
 ประกาศไม่ได้รับสมัคร  1  คน ได้แก่ นายไกรเดช บุนนาค  ผู้สมัครหมายเลข 19 

 

บัญชีรำยช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร 

1



ล ำดับ เขต 
จ ำนวน
ผู้สมัคร 
(คน) 

ประกำศ
รับสมัคร 

(คน) 

ประกำศ
ไม่ได้รับ
สมัคร 
(คน) 

รำยช่ือผู้สมัครที่ไม่ได้รับสมัคร 

1 เขตพระนคร  7 7 - - 
2 เขตดุสิต 10 9 1 นายอดิเทพ จาวลาห์  หมายเลข 10 
3 เขตหนองจอก 7 7 - - 
4 เขตบางรัก 9 9 - - 
5 เขตบางเขน 9 9 - - 
6 เขตบางกะปิ 7 7 - - 
7 เขตปทุมวัน 8 8 - - 
8 เขตป้อมปราบศัตรู

พ่าย 
9 9 - - 

9 เขตพระโขนง 8 8 - - 
10 เขตมีนบุรี 7 7 - - 
11 เขตลาดกระบัง 8 8 - - 
12 เขตยานนาวา 9 9 - - 
13 เขตสัมพันธวงศ์ 6 6 - - 
14 เขตพญาไท 9 8 1 นายพีรพล  กนกวลัย  หมายเลข  7 
15 เขตธนบุรี 9 9 - - 
16 เขตบางกอกใหญ่ 7 7 - - 
17 เขตห้วยขวาง 8 8 - - 
18 เขตคลองสาน 7 7 - - 
19 เขตตลิ่งชัน 6 6 - - 
20 เขตบางกอกน้อย 7 7 - - 
21 เขตบางขุนเทียน 7 7 - - 
22 เขตภาษีเจริญ 6 6 - - 
23 เขตหนองแขม 6 6 - - 
24 เขตราษฎร์บูรณะ 8 8 - - 

 

2



ล ำดับ เขต 
จ ำนวน
ผู้สมัคร 
(คน) 

ประกำศ
รับสมัคร 

(คน) 

ประกำศ
ไม่ได้รับ
สมัคร 
(คน) 

รำยช่ือผู้สมัครที่ไม่ได้รับสมัคร 

25 เขตบางพลัด 6 6 - - 
26 เขตดินแดง 6 6 - - 
27 เขตบึงกุ่ม 8 8 - - 
28 เขตสาทร 7 7 - - 
29 เขตบางซ่ือ 6 6 - - 
30 เขตจตุจักร 7 7 - - 
31 เขตบางคอแหลม 8 8 - - 
32 เขตประเวศ 8 8 - - 
33 เขตคลองเตย 7 7 - - 
34 เขตสวนหลวง 10 10 - - 
35 เขตจอมทอง 9 9 - - 
36 เขตดอนเมือง 7 7 - - 
37 เขตราชเทวี 8 8 - - 
38 เขตลาดพร้าว 9 9 - - 
39 เขตวัฒนา 8 8 - - 
40 เขตบางแค 9 9 - - 
41 เขตหลักสี่ 7 7 - - 
42 เขตสายไหม 8 8 - - 
43 เขตคันนายาว 6 6 - - 
44 เขตสะพานสูง 8 8 - - 
45 เขตวังทองหลาง 9 9 - - 
46 เขตคลองสามวา 7 7 - - 
47 เขตบางนา 7 6 1 นางสาวณัฐวีณ์  เปาชัย  หมายเลข 7 
48 เขตทวีวัฒนา 7 7 - - 
49 เขตทุ่งครุ 9 9 - - 
50 เขตบางบอน 7 7 - - 

3



 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th 
และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร หรือ สายด่วน 
1444 

 

 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/36250/  
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กกต. เผยการกระท าผิดกฎหมายห้ามมิให้… 
วันที่ 12 เมษายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/36237/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1513744743192498178?t=5A1Xc-
sSmaMWH443upMsdw&s=06  
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https://siamtongtin.com/domestic/local-news/36237/
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1513744743192498178?t=5A1Xc-sSmaMWH443upMsdw&s=06
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1513744743192498178?t=5A1Xc-sSmaMWH443upMsdw&s=06


ปีที่: 72 ฉบับที่: 24785
วันที่: อังคาร 12 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กกต.ชลบุรี ทำพิธีประกาศและลงนามให้สัตยาบัน แสดงเจตจำนงสุจริตในการ...

รหัสข่าว: C-220412021047(12 เม.ย. 65/04:07)

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

Col.Inch: 118.30 ADValue:  (B/W)  100,555  (FC)  124,215
PRValue : (B/W)  301,665  (FC)  372,645(x3)
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 24785
วันที่: อังคาร 12 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กกต.ชลบุรี ทำพิธีประกาศและลงนามให้สัตยาบัน แสดงเจตจำนงสุจริตในการ...

รหัสข่าว: C-220412021047(12 เม.ย. 65/04:07)

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

Col.Inch: 118.30 ADValue:  (B/W)  100,555  (FC)  124,215
PRValue : (B/W)  301,665  (FC)  372,645(x3)

7



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: กกต.ไฟเขียวคุณสมบัติ 4 ผู้ท้าชิงพ่อเมืองพัทยา ตัดสิทธิ์แค่ 1 สมาชิกฯเขต อุทธรณ์ได้ใน 3 วัน

รหัสข่าว: I-I220412000766

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

8

https://theworldnews.net/th-news/kkt-aifekhiiywkhunsmbati-4-phuuthaachingph-emuue-ngphathyaa-tadsiththiaekh-1-smaachik-ekht-uththrnaidain-3-wan
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: กกต.ไฟเขียวคุณสมบัติ 4 ผู้ท้าชิงพ่อเมืองพัทยา ตัดสิทธิ์แค่ 1 สมาชิกฯเขต อุทธรณ์ได้ใน 3 วัน

รหัสข่าว: I-I220412000766

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

9

https://theworldnews.net/th-news/kkt-aifekhiiywkhunsmbati-4-phuuthaachingph-emuue-ngphathyaa-tadsiththiaekh-1-smaachik-ekht-uththrnaidain-3-wan
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: กกต.ไฟเขียวคุณสมบัติ 4 ผู้ท้าชิงพ่อเมืองพัทยา ตัดสิทธิ์แค่ 1 สมาชิกฯเขต อุทธรณ์ได้ใน 3 วัน

รหัสข่าว: I-I220412000766

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

10

https://theworldnews.net/th-news/kkt-aifekhiiywkhunsmbati-4-phuuthaachingph-emuue-ngphathyaa-tadsiththiaekh-1-smaachik-ekht-uththrnaidain-3-wan
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: กกต.ไฟเขียวคุณสมบัติ 4 ผู้ท้าชิงพ่อเมืองพัทยา ตัดสิทธิ์แค่ 1 สมาชิกฯเขต อุทธรณ์ได้ใน 3 วัน

รหัสข่าว: I-I220412000721

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

11

https://mgronline.com/politics/detail/9650000035122
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: กกต.ไฟเขียวคุณสมบัติ 4 ผู้ท้าชิงพ่อเมืองพัทยา ตัดสิทธิ์แค่ 1 สมาชิกฯเขต อุทธรณ์ได้ใน 3 วัน

รหัสข่าว: I-I220412000721

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

12

https://mgronline.com/politics/detail/9650000035122
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: กกต.ไฟเขียวคุณสมบัติ 4 ผู้ท้าชิงพ่อเมืองพัทยา ตัดสิทธิ์แค่ 1 สมาชิกฯเขต อุทธรณ์ได้ใน 3 วัน

รหัสข่าว: I-I220412000721

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

13

https://mgronline.com/politics/detail/9650000035122
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: กกต.ไฟเขียวคุณสมบัติ 4 ผู้ท้าชิงพ่อเมืองพัทยา ตัดสิทธิ์แค่ 1 สมาชิกฯเขต อุทธรณ์ได้ใน 3 วัน

รหัสข่าว: I-I220412000721

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

14

https://mgronline.com/politics/detail/9650000035122
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: กกต.พัทยาประกาศ 4 รายชื่อผ่านคุณสมบัติชิงนายกเมืองพัทยา

รหัสข่าว: I-I220412000712

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

15

https://www.naewna.com/politic/647070
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: กกต.พัทยาประกาศ 4 รายชื่อผ่านคุณสมบัติชิงนายกเมืองพัทยา

รหัสข่าว: I-I220412000712

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

16

https://www.naewna.com/politic/647070
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: เปิดรายชื่อผู้ลงสมัคร "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.”และ ส.ก.พบขาดคุณสมบัติ 4 ราย

รหัสข่าว: I-I220412000701

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

17

https://www.thansettakij.com/politics/521028
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: เปิดรายชื่อผู้ลงสมัคร "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.”และ ส.ก.พบขาดคุณสมบัติ 4 ราย

รหัสข่าว: I-I220412000701

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

18

https://www.thansettakij.com/politics/521028
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: เปิดรายชื่อผู้ลงสมัคร "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.”และ ส.ก.พบขาดคุณสมบัติ 4 ราย

รหัสข่าว: I-I220412000701

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

19

https://www.thansettakij.com/politics/521028
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: 4 ผู้สมัครชิง"นายกเมืองพัทยา” คุณสมบัติผ่านฉลุย

รหัสข่าว: I-I220412000656

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

20

https://www.thansettakij.com/politics/521020
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: 4 ผู้สมัครชิง"นายกเมืองพัทยา” คุณสมบัติผ่านฉลุย

รหัสข่าว: I-I220412000656

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

21

https://www.thansettakij.com/politics/521020
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: 4 ผู้สมัครชิง"นายกเมืองพัทยา” คุณสมบัติผ่านฉลุย

รหัสข่าว: I-I220412000656

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

22

https://www.thansettakij.com/politics/521020
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: 4 ผู้สมัครชิง"นายกเมืองพัทยา” คุณสมบัติผ่านฉลุย

รหัสข่าว: I-I220412000656

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

23

https://www.thansettakij.com/politics/521020
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: 4 ผู้สมัครชิง"นายกเมืองพัทยา” คุณสมบัติผ่านฉลุย

รหัสข่าว: I-I220412000656

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

24

https://www.thansettakij.com/politics/521020
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 11 เมษายน 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: "ส.ส.ป้ายแดง" ! "สุรชาติ เทียนทอง" เข้าสภาฯรายงานตัว ย้ำจะทำหน้าที่ผู้แทนฯประชาชนสุดความสามารถ

รหัสข่าว: I-I220411001674

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

25

https://siamrath.co.th/n/339065
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 11 เมษายน 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: "ส.ส.ป้ายแดง" ! "สุรชาติ เทียนทอง" เข้าสภาฯรายงานตัว ย้ำจะทำหน้าที่ผู้แทนฯประชาชนสุดความสามารถ

รหัสข่าว: I-I220411001674

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

26

https://siamrath.co.th/n/339065
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 11 เมษายน 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: 2ส.ส.ป้ายแดง รายงานตัวต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาฯ แล้ว

รหัสข่าว: I-I220411001878

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

27

https://www.bangkokbiznews.com/politics/998677
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 11 เมษายน 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: 2ส.ส.ป้ายแดง รายงานตัวต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาฯ แล้ว

รหัสข่าว: I-I220411001878

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

28

https://www.bangkokbiznews.com/politics/998677
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:44
หัวข้อข่าว: สุรชาติ รายงานตัวเป็น ส.ส. แล้ว หลังโค่นพลังประชารัฐ เลือกตั้งซ่อมหลักสี่ กทม. ขอทำเพื่อประชาชนให้...

รหัสข่าว: I-I220412000226

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

29

https://thestandard.co/surachat-thianthong-reporting-as-member-of-house-of-representatives/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:44
หัวข้อข่าว: สุรชาติ รายงานตัวเป็น ส.ส. แล้ว หลังโค่นพลังประชารัฐ เลือกตั้งซ่อมหลักสี่ กทม. ขอทำเพื่อประชาชนให้...

รหัสข่าว: I-I220412000226

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

30

https://thestandard.co/surachat-thianthong-reporting-as-member-of-house-of-representatives/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:15
หัวข้อข่าว: 'สุรชาติ เทียนทอง' เข้าสภาฯรายงานตัวเป็นส.ส.ยันแม้เป็น'ฝ่ายค้าน'ไม่มุ่งทำลายใคร

รหัสข่าว: I-I220412000139

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

31

https://www.naewna.com/politic/646936
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:40
หัวข้อข่าว: '2 ส.ส.ใหม่' รายงานตัวสภาฯ แล้ว

รหัสข่าว: I-I220412000210

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

32

https://www.thaipost.net/politics-news/122042/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:40
หัวข้อข่าว: '2 ส.ส.ใหม่' รายงานตัวสภาฯ แล้ว

รหัสข่าว: I-I220412000210

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

33

https://www.thaipost.net/politics-news/122042/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:40
หัวข้อข่าว: สอง ส.ส.ใหม่ 'อ๊อบ สุรชาติ-นราพัฒน์ ปชป.' เข้ารายงานตัว ส.ส.กับสภาแล้ว

รหัสข่าว: I-I220412000212

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

34

https://www.matichon.co.th/politics/news_3283936
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:40
หัวข้อข่าว: สอง ส.ส.ใหม่ 'อ๊อบ สุรชาติ-นราพัฒน์ ปชป.' เข้ารายงานตัว ส.ส.กับสภาแล้ว

รหัสข่าว: I-I220412000212

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

35

https://www.matichon.co.th/politics/news_3283936
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: สุรชาติ รายงานตัว ส.ส. ขอทำเพื่อประชาชนให้มากที่สุด

รหัสข่าว: I-I220412000606

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

36

https://voicetv.co.th/read/X09mnG3lR
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: สุรชาติ รายงานตัว ส.ส. ขอทำเพื่อประชาชนให้มากที่สุด

รหัสข่าว: I-I220412000606

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

37

https://voicetv.co.th/read/X09mnG3lR
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: สุรชาติ รายงานตัว ส.ส. ขอทำเพื่อประชาชนให้มากที่สุด

รหัสข่าว: I-I220412000606

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/X09mnG3lR
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: สุรชาติ รายงานตัว ส.ส. ขอทำเพื่อประชาชนให้มากที่สุด

รหัสข่าว: I-I220412000606

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

39

https://voicetv.co.th/read/X09mnG3lR
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:41
หัวข้อข่าว: "นราพัฒน์" ส.ส.ใหม่ ประชาธิปัตย์ รายงานตัวสภาฯ

รหัสข่าว: I-I220412000214

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

40

https://siamrath.co.th/n/339098
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:42
หัวข้อข่าว: 2ส.ส.ป้ายแดง 'สุรชาติ–นราพัฒน์' รายงานตัวสภาแล้ว | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220412000217

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

41

https://www.dailynews.co.th/news/947672/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:42
หัวข้อข่าว: 2ส.ส.ป้ายแดง 'สุรชาติ–นราพัฒน์' รายงานตัวสภาแล้ว | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220412000217

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

42

https://www.dailynews.co.th/news/947672/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: "สุรชาติ-นราพัฒน์" รายงานตัวสภารับตำแหน่งส.ส.ป้ายแดง "เก่ง" ดอดยินดีเพื่อนผู้แทนพท.

รหัสข่าว: I-I220412000266

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

43

https://mgronline.com/politics/detail/9650000035044
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: "สุรชาติ-นราพัฒน์" รายงานตัวสภารับตำแหน่งส.ส.ป้ายแดง "เก่ง" ดอดยินดีเพื่อนผู้แทนพท.

รหัสข่าว: I-I220412000266

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

44

https://mgronline.com/politics/detail/9650000035044
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: "สุรชาติ-นราพัฒน์" รายงานตัวสภารับตำแหน่งส.ส.ป้ายแดง "เก่ง" ดอดยินดีเพื่อนผู้แทนพท.

รหัสข่าว: I-I220412000266

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

45

https://mgronline.com/politics/detail/9650000035044
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: "สุรชาติ-นราพัฒน์" รายงานตัวสภารับตำแหน่งส.ส.ป้ายแดง "เก่ง" ดอดยินดีเพื่อนผู้แทนพท.

รหัสข่าว: I-I220412000266

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

46

https://mgronline.com/politics/detail/9650000035044
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:45
หัวข้อข่าว: 'นราพัฒน์ แก้วทอง'รายงานตัวสภาฯนั่งส.ส.บัญชีรายชื่อปชป.

รหัสข่าว: I-I220412000229

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

47

https://www.naewna.com/politic/646966
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:45
หัวข้อข่าว: "สุรชาติ” รายงานตัวสภา ดีใจได้ทำหน้าที่ผู้แทนอีกครั้ง

รหัสข่าว: I-I220412000233

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

48

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_321578/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:45
หัวข้อข่าว: "สุรชาติ” รายงานตัวสภา ดีใจได้ทำหน้าที่ผู้แทนอีกครั้ง

รหัสข่าว: I-I220412000233

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

49

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_321578/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:45
หัวข้อข่าว: "สุรชาติ” รายงานตัวสภา ดีใจได้ทำหน้าที่ผู้แทนอีกครั้ง

รหัสข่าว: I-I220412000233

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

50

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_321578/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: ด่วน! กทม.ประกาศตัดสิทธิผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 1 ราย-ส.ก. 3 ราย

รหัสข่าว: I-I220412000603

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

51

https://www.bangkokbiznews.com/politics/998743
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: ด่วน! กทม.ประกาศตัดสิทธิผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 1 ราย-ส.ก. 3 ราย

รหัสข่าว: I-I220412000603

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

52

https://www.bangkokbiznews.com/politics/998743
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: ด่วน! กทม.ประกาศตัดสิทธิผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 1 ราย-ส.ก. 3 ราย

รหัสข่าว: I-I220412000603

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

53

https://www.bangkokbiznews.com/politics/998743
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:20
หัวข้อข่าว: ประกาศตัดสิทธิ์ผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. รวม 4 ราย - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220412000617

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

54

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6994036
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:20
หัวข้อข่าว: ประกาศตัดสิทธิ์ผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. รวม 4 ราย - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220412000617

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

55

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6994036
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:20
หัวข้อข่าว: ประกาศตัดสิทธิ์ผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. รวม 4 ราย - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220412000617

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

56

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6994036
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:20
หัวข้อข่าว: กทม.ตัดสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ เบอร์ 19 ส.ก. 3 ราย

รหัสข่าว: I-I220412000619

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

57

https://www.matichon.co.th/heading-news/news_3284654
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:20
หัวข้อข่าว: กทม.ตัดสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ เบอร์ 19 ส.ก. 3 ราย

รหัสข่าว: I-I220412000619

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

58

https://www.matichon.co.th/heading-news/news_3284654
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:20
หัวข้อข่าว: กทม.ตัดสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ เบอร์ 19 ส.ก. 3 ราย

รหัสข่าว: I-I220412000619

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

59

https://www.matichon.co.th/heading-news/news_3284654
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:20
หัวข้อข่าว: กทม.ตัดสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ เบอร์ 19 ส.ก. 3 ราย

รหัสข่าว: I-I220412000619

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

60

https://www.matichon.co.th/heading-news/news_3284654
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:20
หัวข้อข่าว: กทม.ตัดสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ เบอร์ 19 ส.ก. 3 ราย

รหัสข่าว: I-I220412000619

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

61

https://www.matichon.co.th/heading-news/news_3284654
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:22
หัวข้อข่าว: กกต.ตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม."ไกรเดช บุนนาค”เหตุถือหุ้นสื่อ พ่วง 3 ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220412000621

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

62

https://www.thansettakij.com/politics/521011
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:22
หัวข้อข่าว: กกต.ตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม."ไกรเดช บุนนาค”เหตุถือหุ้นสื่อ พ่วง 3 ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220412000621

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

63

https://www.thansettakij.com/politics/521011
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:22
หัวข้อข่าว: กทม.ประกาศตัดสิทธิผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 1 ราย-ส.ก. 3 ราย

รหัสข่าว: I-I220412000622

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

64

https://www.banmuang.co.th/news/politic/276503
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:22
หัวข้อข่าว: กทม.ประกาศตัดสิทธิผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 1 ราย-ส.ก. 3 ราย

รหัสข่าว: I-I220412000622

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

65

https://www.banmuang.co.th/news/politic/276503
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:22
หัวข้อข่าว: ตัดสิทธิ 1 ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.3 ส.ก.มีลักษณะต้องห้ามตามกม.

รหัสข่าว: I-I220412000623

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

66

https://www.posttoday.com/social/general/680487
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:22
หัวข้อข่าว: ตัดสิทธิ 1 ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.3 ส.ก.มีลักษณะต้องห้ามตามกม.

รหัสข่าว: I-I220412000623

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

67

https://www.posttoday.com/social/general/680487
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:22
หัวข้อข่าว: ตัดสิทธิ 1 ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.3 ส.ก.มีลักษณะต้องห้ามตามกม.

รหัสข่าว: I-I220412000623

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

68

https://www.posttoday.com/social/general/680487
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:20
หัวข้อข่าว: คกก.เลือกตั้งท้องถิ่นตัดสิทธิ์ผู้สมัครชิงผู้ว่ากทม.และสก.4ราย

รหัสข่าว: I-I220412000626

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

69

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_321787/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:20
หัวข้อข่าว: คกก.เลือกตั้งท้องถิ่นตัดสิทธิ์ผู้สมัครชิงผู้ว่ากทม.และสก.4ราย

รหัสข่าว: I-I220412000626

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_321787/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:20
หัวข้อข่าว: คกก.เลือกตั้งท้องถิ่นตัดสิทธิ์ผู้สมัครชิงผู้ว่ากทม.และสก.4ราย

รหัสข่าว: I-I220412000626

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

71

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_321787/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:20
หัวข้อข่าว: คกก.เลือกตั้งท้องถิ่นตัดสิทธิ์ผู้สมัครชิงผู้ว่ากทม.และสก.4ราย

รหัสข่าว: I-I220412000626

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

72

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_321787/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 11 เมษายน 2565 เวลา 13:59
หัวข้อข่าว: 1 ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.-3 ผู้สมัคร ส.ก.ส่อขาดคุณสมบัติ

รหัสข่าว: I-I220411000745

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

73

https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000034875
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: กกต.กทม.ตัดสิทธิผู้สมัครผู้ว่าฯ-สก.4ราย 'ไกรเดช'ผู้ว่าฯเบอร์19-ผู้สมัครสก.3ราย

รหัสข่าว: I-I220412000612

 innews.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

74

http://innews.news/news.php?n=18682
http://innews.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: กกต.กทม.ตัดสิทธิผู้สมัครผู้ว่าฯ-สก.4ราย 'ไกรเดช'ผู้ว่าฯเบอร์19-ผู้สมัครสก.3ราย

รหัสข่าว: I-I220412000612

 innews.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://innews.news/news.php?n=18682
http://innews.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: กกต.กทม.ตัดสิทธิผู้สมัครผู้ว่าฯ-สก.4ราย 'ไกรเดช'ผู้ว่าฯเบอร์19-ผู้สมัครสก.3ราย

รหัสข่าว: I-I220412000612

 innews.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

76

http://innews.news/news.php?n=18682
http://innews.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:17
หัวข้อข่าว: กกต.กทม.ไม่รับรองผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และ สก.รวม 4 คน

รหัสข่าว: I-I220412000575

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/562257
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 11 เมษายน 2565 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. วันนี้

รหัสข่าว: I-I220411000741

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

78

https://news.ch7.com/detail/562108
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 11 เมษายน 2565 เวลา 13:57
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. วันนี้

รหัสข่าว: I-I220411000741

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

79

https://news.ch7.com/detail/562108
https://news.ch7.com
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รหัสข่าว: I-I220412000755

 tnnthailand.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:31
หัวข้อข่าว: ประกาศตัดสิทธิ์! ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 4 ราย มีใครบ้างเช็กด่วน

รหัสข่าว: I-I220412000755

 tnnthailand.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:31
หัวข้อข่าว: ประกาศตัดสิทธิ์! ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 4 ราย มีใครบ้างเช็กด่วน

รหัสข่าว: I-I220412000755

 tnnthailand.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.tnnthailand.com/news/politics/110717/
https://www.tnnthailand.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: กกต.ตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 19 และ ส.ก. อีก 3 คน

รหัสข่าว: I-I220412000942

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/political/3mitinews/286511
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: กกต.ตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 19 และ ส.ก. อีก 3 คน

รหัสข่าว: I-I220412000942

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

143

https://ch3plus.com/news/political/3mitinews/286511
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:27
หัวข้อข่าว: ด่วน! ตัดสิทธิสมัครชิงผู้ว่าฯกทม.1- ส.ก.3 ขาดคุณสมบัติ โทษหนักคุก1-10ปี

รหัสข่าว: I-I220412000702

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/949221/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:27
หัวข้อข่าว: ด่วน! ตัดสิทธิสมัครชิงผู้ว่าฯกทม.1- ส.ก.3 ขาดคุณสมบัติ โทษหนักคุก1-10ปี

รหัสข่าว: I-I220412000702

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/949221/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:27
หัวข้อข่าว: ด่วน! ตัดสิทธิสมัครชิงผู้ว่าฯกทม.1- ส.ก.3 ขาดคุณสมบัติ โทษหนักคุก1-10ปี

รหัสข่าว: I-I220412000702

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

146

https://www.dailynews.co.th/news/949221/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: กกต.กทม.ประกาศตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. 1 คน - 3 ผู้สมัครสก.

รหัสข่าว: I-I220412000614

 js100.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.js100.com/en/site/news/view/116891
https://www.js100.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: กกต.กทม.ประกาศตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. 1 คน - 3 ผู้สมัครสก.

รหัสข่าว: I-I220412000614

 js100.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.js100.com/en/site/news/view/116891
https://www.js100.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:20
หัวข้อข่าว: ตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่า กทม. เบอร์ 19 'ไกรเดช บุนนาค' มีลักษณะต้องห้ามจากการถือหุ้นสื่อ

รหัสข่าว: I-I220412000616

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

149

https://www.isranews.org/article/isranews/108018-new-7.html
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:20
หัวข้อข่าว: ตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่า กทม. เบอร์ 19 'ไกรเดช บุนนาค' มีลักษณะต้องห้ามจากการถือหุ้นสื่อ

รหัสข่าว: I-I220412000616

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/108018-new-7.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 11 เมษายน 2565 เวลา 13:31
หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ-เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ตามกฎหมายใหม่ เลือกครั้งนี้ได้ถึง 5 โมงเย็น

รหัสข่าว: I-I220411000647

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/local/2365110
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 11 เมษายน 2565 เวลา 13:31
หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ-เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ตามกฎหมายใหม่ เลือกครั้งนี้ได้ถึง 5 โมงเย็น

รหัสข่าว: I-I220411000647

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 11 เมษายน 2565 เวลา 13:31
หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ-เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ตามกฎหมายใหม่ เลือกครั้งนี้ได้ถึง 5 โมงเย็น

รหัสข่าว: I-I220411000647

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 11 เมษายน 2565 เวลา 13:31
หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ-เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ตามกฎหมายใหม่ เลือกครั้งนี้ได้ถึง 5 โมงเย็น

รหัสข่าว: I-I220411000647

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/local/2365110
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: 'อัศวิน'หาเสียงบางนา ลั่นเบอร์ 6 คนจริง-ทำจริง-พูดจริง-ปชต.สวยงาม

รหัสข่าว: I-I220412000715

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

155

https://www.dailynews.co.th/news/949461/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: 'อัศวิน'หาเสียงบางนา ลั่นเบอร์ 6 คนจริง-ทำจริง-พูดจริง-ปชต.สวยงาม

รหัสข่าว: I-I220412000715

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/949461/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: 'อัศวิน'หาเสียงบางนา ลั่นเบอร์ 6 คนจริง-ทำจริง-พูดจริง-ปชต.สวยงาม

รหัสข่าว: I-I220412000715

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/949461/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: "อัศวิน"ยิ้มส.ก.ในทีม46เขตคุณสมบัติผ่านฉลุยสั่งลุยหาเสียงเต็มสูบ

รหัสข่าว: I-I220412000719

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

158

https://www.posttoday.com/politic/bangkok-election-2022/680494
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: "อัศวิน"ยิ้มส.ก.ในทีม46เขตคุณสมบัติผ่านฉลุยสั่งลุยหาเสียงเต็มสูบ

รหัสข่าว: I-I220412000719

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/bangkok-election-2022/680494
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: "อัศวิน"ยิ้มส.ก.ในทีม46เขตคุณสมบัติผ่านฉลุยสั่งลุยหาเสียงเต็มสูบ

รหัสข่าว: I-I220412000719

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: "อัศวิน"ยิ้มส.ก.ในทีม46เขตคุณสมบัติผ่านฉลุยสั่งลุยหาเสียงเต็มสูบ

รหัสข่าว: I-I220412000719

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/bangkok-election-2022/680494
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯปากน้ำสั่งปลด'นายกอบต.ราชาเทวะ' เซ่นป.ป.ช.ยกคำร้องอุทธรณ์ทุจริตรถดับเพลิง

รหัสข่าว: I-I220412000754

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/local/647095
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯปากน้ำสั่งปลด'นายกอบต.ราชาเทวะ' เซ่นป.ป.ช.ยกคำร้องอุทธรณ์ทุจริตรถดับเพลิง

รหัสข่าว: I-I220412000754

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/local/647095
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: สั่งปลด 'นายกอบต.'ราชาเทวะ หลังถูกป.ป.ช.ชี้มูลความผิดจัดซื้อรถดับเพลิง

รหัสข่าว: I-I220412000756

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/district-news/122296/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: สั่งปลด 'นายกอบต.'ราชาเทวะ หลังถูกป.ป.ช.ชี้มูลความผิดจัดซื้อรถดับเพลิง

รหัสข่าว: I-I220412000756

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/district-news/122296/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: ผู้ว่าปากน้ำ สั่งปลด นายก อบต.ราชาเทวะ หลัง ป.ป.ช.ยกคำร้องอุทธรณ์ผลการไต่สวนคดีรถดับเพลิงแล้ว - 77...

รหัสข่าว: I-I220412000939

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/diawkongsin/2270703
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: ผู้ว่าปากน้ำ สั่งปลด นายก อบต.ราชาเทวะ หลัง ป.ป.ช.ยกคำร้องอุทธรณ์ผลการไต่สวนคดีรถดับเพลิงแล้ว - 77...

รหัสข่าว: I-I220412000939

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/diawkongsin/2270703
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: ผู้ว่าปากน้ำ สั่งปลด นายก อบต.ราชาเทวะ หลัง ป.ป.ช.ยกคำร้องอุทธรณ์ผลการไต่สวนคดีรถดับเพลิงแล้ว - 77...

รหัสข่าว: I-I220412000939

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: ผู้ว่าปากน้ำ สั่งปลด นายก อบต.ราชาเทวะ หลัง ป.ป.ช.ยกคำร้องอุทธรณ์ผลการไต่สวนคดีรถดับเพลิงแล้ว - 77...

รหัสข่าว: I-I220412000939

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/diawkongsin/2270703
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: ผู้ว่าปากน้ำ สั่งปลด นายก อบต.ราชาเทวะ หลัง ป.ป.ช.ยกคำร้องอุทธรณ์ผลการไต่สวนคดีรถดับเพลิงแล้ว - 77...

รหัสข่าว: I-I220412000939

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/diawkongsin/2270703
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 11 เมษายน 2565 เวลา 17:52
หัวข้อข่าว: ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. 31 คน ลุ้นคุณสมบัติวันนี้

รหัสข่าว: I-I220411001639

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/562198
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 11 เมษายน 2565 เวลา 17:52
หัวข้อข่าว: ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. 31 คน ลุ้นคุณสมบัติวันนี้

รหัสข่าว: I-I220411001639

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

172

https://news.ch7.com/detail/562198
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:47
หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯสมุทรปราการ มีคำสั่งปลด นายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ ออกจากตำแหน่งแล้ว

รหัสข่าว: I-I220412000238

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/562270
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:47
หัวข้อข่าว: ปลด 'ทรงชัย นกขมิ้น' พ้น 'นายกอบต.ราชาเทวะ' หลัง ป.ป.ช. ชี้มูลปมรถดับเพลิง

รหัสข่าว: I-I220412000246

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:47
หัวข้อข่าว: ปลด 'ทรงชัย นกขมิ้น' พ้น 'นายกอบต.ราชาเทวะ' หลัง ป.ป.ช. ชี้มูลปมรถดับเพลิง

รหัสข่าว: I-I220412000246

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 11 เมษายน 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: สั่งปลด "ทรงชัย" พ้นนายก อบต.ราชาเทวะ ปมรถดับเพลิง

รหัสข่าว: I-I220411001673

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 05:46
หัวข้อข่าว: งบหาเสียงผู้ว่าฯ กทม. สูงสุด 49 ล้าน ถ้าเป็นเรา จะหามาจากไหน ?

รหัสข่าว: I-I220412000241

 springnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 14957
วันที่: อังคาร 12 เมษายน 2565
Section: First Section/วิเคราะห์

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ: บรรทัดฐานคดีจริยธรรมนักการเมือง

รหัสข่าว: C-220412005029(12 เม.ย. 65/06:10)
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Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 37.06 ADValue:  (B/W)  46,325  (FC)  59,296
PRValue : (B/W)  138,975  (FC)  177,888(x3)
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