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ข่าวประจ าวันที่ 19 เมษายน 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 85/2565 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3  
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

2 86/2565 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  
กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. เคาะแล้ว เลือกตั้งซ่อม ส.ส. ราชบุรี เขต 3 แทน 'ปารีณา' 21 พ.ค.นี้ 1 
2 Innnews ออนไลน์ กกต. ก าหนดวันเลือกตั้งซ่อม ราชบุรี 21 พ.ค. นี้ 3 
3 ryt9 ออนไลน์ กกต. เคาะเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 3 ราชบุรี แทนปารีณา 21 พ.ค. 65  

รับสมัคร 21 - 25 เม.ย. 65 
7 

4 แนวหน้าออนไลน์ กกต. เคาะวันเสาร์ 21 พ.ค. หย่อนบัตรเลือกซ่อมราชบุรี เปิดรับสมัคร 
 21 - 25 เม.ย. 

8 

5 ข่าวไทยพีบีเอส 
ออนไลน์ 

กกต. เคาะเลือกตั้งซ่อมแทน "ปารีณา" 21 พ.ค. นี้ 10 

6 MGR ออนไลน์ กกต. เคาะ ! เลือกตั้งซ่อม ส.ส. ราชบุรี เขต 3 แทน "ปารีณา" 21 พ.ค. นี้ 12 
7 Infoquest ออนไลน์ กกต. เคาะเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 3 ราชบุรี แทนปารีณา 21 พ.ค. 65  

รับสมัคร 21 - 25 เม.ย. 65 
13 

8 khao24h ออนไลน์ กกต. เคาะวันเสาร์ 21 พ.ค. หย่อนบัตรเลือกซ่อมราชบุรี เปิดรับสมัคร 
21 - 25 เม.ย. 

15 

9 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. เคาะแล้ว เลือกตั้งซ่อม ส.ส. ราชบุรี เขต 3 แทน 'ปารีณา' 21 พ.ค.
นี้ 

17 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "กกต." เคาะ วันเลือกตั้งซ่อม ราชบุรี เขต 3 แทน "ปารีณา" เสาร์ที่ 21
พ.ค. นี้ 

18 
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ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 ไทยรัฐออนไลน์ "กกต." เคาะ วันเลือกตั้งซ่อม ราชบุรี เขต 3 แทน "ปารีณา" เสาร์ที่ 21

พ.ค. นี้ 
21 

12 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. เคาะเสาร์ 21 พ.ค. เลือกตั้งซ่อม ส.ส. ราชบุรี 24 
13 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. เคาะเสาร์ 21 พ.ค. 65 หย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ราชบุรี เขต 3 

แทน "ปารีณา" 
25 

14 สวพ.fm91 ออนไลน์ เคาะแล้ว !! กกต. ก าหนดเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ราชบุรี เขต 3 แทน "ปารีณา" 
21 พ.ค. นี้  

26 

15 สยามรัฐออนไลน์ กกต. เคาะวันเสาร์ที่ 21 พ.ค. นี้ เลือกตั้งซ่อมเขต 3 ราชบุรี รับสมัคร  
21 - 25 เม.ย. 65 

28 

16 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เคาะแล้ว ! 21 พ.ค. วันเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ราชบุรี แทน "ปารีณา" 30 
17 ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ กกต. เคาะเลือกตั้งซ่อม "ส.ส. ราชบุรี" แทน "ปารีณา" ลงคะแนน 21 พ.ค.นี้ 32 
18 Nationtv ออนไลน์ กกต. เคาะแล้ว วันเสาร์ 21 พ.ค. 65 นี้ หย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี 

เขต 3 
34 

19 Topnews ออนไลน์ กกต. ก าหนดวันเลือกตั้งซ่อม "ส.ส. เขต 3 ราชบุรี" วันที่ 21 พ.ค. นี้ 38 
20 ส านักข่าวกรม

ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

40 

21 ไทยรัฐออนไลน์ ก าหนด 21 พ.ค. 65 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. ราชบุรี เขต 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง 43 
22 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ชัดแล้ว วันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี เขต 3 แทน "ปารีณา" เช็คที่นี่ 45 
23 7 HD ออนไลน์ กกต. ก าหนดวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขตราชบุรี 47 
24 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวัน 360 องศา 
กกต. เคาะวันเสาร์ 21 พ.ค. หย่อนบัตรเลือกซ่อมราชบุรี 49 

25 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา เลือกตั้งซ่อม ส.ส. ราชบุรี เขต 3  
แทน 'ปารีณา' 21 พ.ค. นี้ 

50 

26 แนวหน้าออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศ กกต. เรื่องการสมัคร - ก าหนดวันเลือกตั้งซ่อม  
ส.ส. ราชบุรี เขต 3 

53 

27 Nationtv ออนไลน์ "ราชกิจจาฯ" ประกาศ กกต. ก าหนดวันสมัคร และเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ราชบุรี
แทน “ปารีณา” 

59 
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ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
28 สยามท้องถิ่นออนไลน์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ราชบุรีเขต 

3 แทนต าแหน่งที่ว่าง วันที่ 21 - 25 เม.ย. รับสมัคร ส่วนวันที่ 21 พ.ค. 65 
วันลงคะแนน 

62 

29 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผลเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง 64 
 

 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ก็อซซิปการเมือง : ชื่นชมชื่นใจ 65 
2 สยามท้องถิ่นออนไลน์ กกต. เชิญชวนเลือกผู้ว่า ที่สุจริต มีจิตอาสา กล้าคิดกล้าท า มุ่งน าความเจริญ 66 
3 สยามท้องถิ่นออนไลน์  กกต. แจงเลือกตั้งที่ไม่สุจริต ส่งผลเสียอย่างไร..? 67 
4 สยามท้องถิ่นออนไลน์ กกต. เตือนผู้สมัครต้องการส่งตัวแทนสังเกตการณ์เลือกตั้ง ส่งรายชื่อก่อน

เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน 
68 

5 สยามท้องถิ่นออนไลน์ กกต. ชวนเข้าคูหา กาคนดี พัฒนาชีวีชาวพัทยา 69 
6 มติชนออนไลน์ ผอ.กกต.กทม. เผยยังไม่มีผู้สมัครผู้ว่าฯ - ส.ก. ท าผิด กม. เลือกตั้ง 70 
7 Theworldnews 

ออนไลน์ 
ผอ.กกต.กทม. เผยยังไม่มีผู้สมัครผู้ว่าฯ - ส.ก. ท าผิด กม. เลือกตั้ง 72 

8 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. นครสวรรค์เปิดรับสมัคร เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา อบจ. 18 - 22 เม.ย. นี ้ 74 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ โฆษก ปชป. เตรียมแจ้ง กกต."ปริญญ์" ลาออกจากสมาชิกพรรคแล้ว 76 
2 บ้านเมืองออนไลน์ "ราเมศ" ไม่กังวล "ศรีสุวรรณ" ยื่น กกต. ย้ า ปชป. ไม่ได้นิ่งนอนใจ 

ปม "ปริญญ์" 
78 

3 Infoquest ออนไลน์ ปชป. ไม่กังวล “ศรีสุวรรณ” ยื่น กกต. กรณี “ปริญญ์” ย้ าพรรคยึด 
กม. - ข้อบังคับเคร่งครัด 

80 

4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ปชป. ยัน "ปริญญ์" พ้นสมาชกิพรรคแล้ว ย้ าพร้อมรับการตรวจสอบ 82 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 สยามรัฐออนไลน์ "ราเมศ" ไม่กังวล "ศรีสุวรรณ" ยื่น กกต. ย้ า พรรคไม่ได้นิ่งนอนใจ  

ยึดกฎหมายพรรคการเมืองและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
84 

6 MGR ออนไลน์ "ราเมศ” ไม่กังวล "ศรีสุวรรณ” ยื่น กกต. ย้ า พรรคไม่ได้นิ่งนอนใจ 86 
7 คมชัดลึกออนไลน์ "ปริญญ์" ลาออกสมาชิก "พรรคประชาธิปัตย์" แล้ว 88 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ 'นิพนธ์' ฮ่ึมคาดโทษคนในแฉข้อมูลพรรค ปชป. 91 
9 สวพ.fm91 ออนไลน์ 'ราเมศ' ไม่กังวล 'ศรีสุวรรณ' ยื่น กกต. 94 
10 ข่าวสดออนไลน์ ปชป. ยัน 'ปริญญ์' พ้นสมาชิกแล้ว ย้ าพรรคไม่นิ่งนอนใจ แต่เรื่องภายใน

เปิดเผยไม่ได้ 
96 

11 Innnews ออนไลน์ โฆษก ปชป. ไม่กังวล "ศรีสุวรรณ" ยื่น กกต. ย้ ายึด กม. 98 
12 แนวหน้าออนไลน์ ยื่นอีกดอก ! 'ศรีสุวรรณ' จี้เลขาฯ กกต. สั่ง ปชป. จัดการ 'ปริญญ์'  

ขั้นเด็ดขาด 
100 

13 Thebangkokinsight 
ออนไลน์ 

'พ่ีศร'ี ไม่พลาด !! จี้ กกต. สั่งประชาธิปัตย์ จัดการ 'ปริญญ์' ขั้นเด็ดขาด 102 

14 Innnews ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต. สั่ง ปชป. จัดการเด็ดขาด 104 
15 news.trueid ออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' จี้ กกต. สั่ง ปชป. จัดการ 'ปริญญ์' ชี้มีอ านาจสั่ง กก.บห. 

พ้นทั้งคณะได้ 
106 

16 thekey.news 
ออนไลน์ 

"พี่ศรี" จี้เลขา กกต. สั่ง "ปชป." จัดการ "ปริญญ์" ขั้นเด็ดขาด 
ตามข้อบังคับพรรค 

108 

17 ch3plus ออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' มาแล้ว ! ร้อง กกต. สั่ง 'ปชป.' ลงดาบ 'ปริญญ์' ชี้ละเลย 
ส่อโทษหนัก 

111 

18 ส านักข่าวไทยออนไลน์ จี้ กกต. สั่ง ปชป. เล่นงาน "ปริญญ์" เด็ดขาด 113 
19 MGR ออนไลน์ "พี่ศร”ี จี้นายทะเบียนพรรคการเมือง สั่ง ปชป. จัดการ "ปริญญ์”  

ขั้นเด็ดขาด ชี้ กม. พรรคให้อ านาจ 
117 

20 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' ไล่บี้ เลขาฯ กกต. สั่ง ปชป. ฟัน 'ปริญญ์' ขั้นเด็ดขาด 121 
21 ข่าวสดออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ จี้ กกต. สั่ง ปชป. ขับไล่ ‘ปริญญ์’ ออกจากสมาชิกพรรค 

ตามข้อบังคับพรรค 
124 

22 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' บุก กกต. จี้สั่ง ปชป. จัดการ 'ปริญญ์' ขั้นเด็ดขาด 128 
  



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
23 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" ยื่น กกต. สั่ง ปชป. ขับไล่ "ปริญญ์" พ้นสมาชิกพรรค 130 
24 บ้านเมืองออนไลน์ "ไทยสร้างไทย" ร้องป้ายรูป "สุดารัตน์" คู่ผู้สมัครเลือกตั้ง กทม. ถูกท าลาย

เกือบทุกเขต 
133 

25 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ไทยสร้างไทย' โวยป้ายเลือกตั้งรูป 'หญิงหน่อย' โดนท าลายทั่วกรุง 135 
26 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
“แรมโบ้ เสกสกล” ลาออก แถลงยุติบทบาทผู้ช่วย “พล.อ.ประยุทธ์” 136 

27 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บุญยอด' สืบจากเสื้อ ! พบที่มาม็อบบุกประชาธิปัตย์ จี้ 'กกต.' สอบด่วน 139 
28 สยามรัฐออนไลน์ "บุญยอด" ข้องใจ ! ถามมวลชนบุกหน้าพรรค ปชป. ใส่เสื้อเหมือนฝ่าย

สนับสนุน "ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม." พรรคไหน ? 
140 

29 ไทยรัฐออนไลน์ "วิเชียร” ไขก๊อก ส.ส. ทิ้ง "พปชร.” มีชื่อโผล่ร่วมวงประชุมสร้างอนาคต
ไทย 20 เม.ย. นี้ 

143 

30 Headtopics ออนไลน์ 'บุญยอด' สืบจากเสื้อ ! พบที่มาม็อบบุกประชาธิปัตย์ จี้ 'กกต.' สอบด่วน 146 
31 MGR ออนไลน์ "ส.ส.ก้าวไกล” งง ! ถูกโยงอยู่เบื้องหลัง "คดีนักการเมือง” ล่วงละเมิด 

ทางเพศ "อดีต หน.ศรภ.” ให้จับตารายต่อไป 
148 

32 สยามรัฐออนไลน์ "เศรษฐกิจไทย" ลุยตั้งตัวแทนภาคเหนือ 2 จังหวัด เร่งระดมเปิดรับ
สมาชิก พร้อมรับศึกเลือกตั้ง 

153 

33 ไทยรัฐออนไลน์ เศรษฐกิจไทยปักหมุดเลือกตัวแทนพรรค แม่ฮ่องสอน - แพร่ รับศึกเลือกตั้ง 156 
34 ข่าวสดออนไลน์ 'พรรคเศรษฐกิจไทย' เตรียมพร้อมเลือกตั้ง - ระดมเปิดรับสมาชิกภาคเหนือ 158 
35 MGR ออนไลน์ พรรคเศรษฐกิจไทย เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ! ระดมเปิดรับสมาชิกภาคเหนือ 

ปักหมุดเลือกตัวแทนพรรค จ.แม่ฮ่องสอน 
163 

36 ไทยโพสต์ออนไลน์ รัก “ลุงตู่” ‘แรมโบ้’ ออก เผยมีความส านึกรับผิดชอบต่อความรู้สึก 
ของประชาชน ! 

167 

37 ไทยรัฐออนไลน์ "แรมโบ้" ลาออก เซ่นคลิปหวยโฉ่ "บิ๊กตู่" บอกพร้อมสู้ศึกซักฟอก 171 
38 หนังสือพิมพ์กรุงเทพ

ธุรกิจ 
'เสกสกล' ไขก๊อกทุกเก้าอ้ี – เคลียร์คลิปสกัดโควตาหวยลาม 'ประยุทธ์ -
พรรค' 

179 
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
  
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 plus.thairath 

ออนไลน์ 
อีกไม่นาน – นานแค่ไหน ? กว่าไทยจะได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ 181 

2 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ข่าวทะลุคน : “ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม” 'มันสมอง' พรรคพลัง 187 
3 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต : ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. ม้านอกสายตาอาจ

แซงโค้ง 
188 

4 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : จับประเด็น 192 
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น
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วันที่ 18 เมษายน 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้แก่ ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี 
นายปกรณ์ มหรรณพ  นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายฐิติเชษฏ์ นุชนาฏ  ให้นายแสวง บุญมี เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ 
ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก นายวีระ ยี่แพร พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ นางสาวสุรณี ผลทวี 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
รดน้ าขอพรจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย 
ซึ่งถือเป็นการสืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้พรแกผู่้บริหารและพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต ์
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วั นที่  18 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.  นายแสวง บุญมี  เลขาธิ การคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง  
ให้นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารและพนักงาน ส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย 
ซึ่งถือเป็นการสืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ณ ห้ องท างานเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

 

 

 

 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้พรแกผู่้บริหารและพนักงานส านักประชาสัมพันธ์  

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต ์
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
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อ้างอิง : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19 เมษายน 2565 Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1 

คอลัมน์ : ก็อซซิปการเมือง : ชื่นชมชื่นใจ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พร้อมคณะผู้บริหารส านักกิจการพรรคการเมืองและส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ  ประชุมหารือร่วมกับ 
นางเสาวณี พงษ์ศักดิ์ศรี ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 18 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
และคณะ ในประเด็นการช าระบัญชีของพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพหรือยุบพรรค ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมหารือร่วมกับผู้อ านวยการส านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 18 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
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น
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วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมภิาค 
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ข่าวอ้างอิง 
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

14

https://www.infoquest.co.th/2022/192247
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:03
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะวันเสาร์ 21พ.ค.หย่อนบัตรเลือกซ่อมราชบุรี เปิดรับสมัคร 21-25 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I220418001834

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

15

https://khao24h.net/general-news/news-17-1-6b0752786302af9fbce1b70dc1f65e77
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:03
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะวันเสาร์ 21พ.ค.หย่อนบัตรเลือกซ่อมราชบุรี เปิดรับสมัคร 21-25 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I220418001834

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

16

https://khao24h.net/general-news/news-17-1-6b0752786302af9fbce1b70dc1f65e77
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:03
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี เขต 3 แทน 'ปารีณา' 21 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220418001836

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

17

https://theworldnews.net/th-news/kkt-ekhaaaaelw-eluue-ktangch-m-s-s-raachburii-ekht-3-aethn-paariinaa-21-ph-kh-nii
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: "กกต." เคาะ วันเลือกตั้งซ่อม ราชบุรี เขต3 แทน "ปารีณา" เสาร์ที่21พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220418001839

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

18

https://www.bangkokbiznews.com/politics/999732
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: "กกต." เคาะ วันเลือกตั้งซ่อม ราชบุรี เขต3 แทน "ปารีณา" เสาร์ที่21พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220418001839

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/999732
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: "กกต." เคาะ วันเลือกตั้งซ่อม ราชบุรี เขต3 แทน "ปารีณา" เสาร์ที่21พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220418001839

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

20

https://www.bangkokbiznews.com/politics/999732
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:04
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศวันเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรีแทน "ปารีณา" 21 พ.ค. นี้ ห้ามหาเสียงเกิน 1.5 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220418001840

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2370656
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:04
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศวันเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรีแทน "ปารีณา" 21 พ.ค. นี้ ห้ามหาเสียงเกิน 1.5 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220418001840

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

22

https://www.thairath.co.th/news/politic/2370656
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:04
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศวันเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรีแทน "ปารีณา" 21 พ.ค. นี้ ห้ามหาเสียงเกิน 1.5 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220418001840

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

23

https://www.thairath.co.th/news/politic/2370656
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:03
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะเสาร์ 21 พ.ค.เลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรี | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220418001841

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/967758/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะเสาร์ 21 พ.ค.65 หย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรี เขต 3 แทน "ปารีณา"

รหัสข่าว: I-I220418001845

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

25

https://www.thansettakij.com/politics/521682
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:07
หัวข้อข่าว: เคาะแล้ว!! กกต.กำหนดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี เขต 3 แทน "ปารีณา" 21 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220418001856

 fm91bkk.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

26

https://fm91bkk.com/fm124460
https://fm91bkk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:07
หัวข้อข่าว: เคาะแล้ว!! กกต.กำหนดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี เขต 3 แทน "ปารีณา" 21 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220418001856

 fm91bkk.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

27

https://fm91bkk.com/fm124460
https://fm91bkk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:09
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะวันเสาร์ที่ 21 พ.ค.นี้เลือกตั้งซ่อมเขต 3 ราชบุรี รับสมัคร 21-25 เม.ย.65

รหัสข่าว: I-I220418001859

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/340769
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:09
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะวันเสาร์ที่ 21 พ.ค.นี้เลือกตั้งซ่อมเขต 3 ราชบุรี รับสมัคร 21-25 เม.ย.65

รหัสข่าว: I-I220418001859

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

29

https://siamrath.co.th/n/340769
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:12
หัวข้อข่าว: เคาะแล้ว! 21 พค. วันเลือกตั้งซ่อม สส.ราชบุรี แทน"ปารีณา"

รหัสข่าว: I-I220418001871

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

30

https://www.posttoday.com/politic/news/680904
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:12
หัวข้อข่าว: เคาะแล้ว! 21 พค. วันเลือกตั้งซ่อม สส.ราชบุรี แทน"ปารีณา"

รหัสข่าว: I-I220418001871

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/680904
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:15
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะเลือกตั้งซ่อม "ส.ส.ราชบุรี" แทน "ปารีณา" ลงคะแนน 21 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220418001883

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

32

https://www.kaohoon.com/news/526956
https://www.kaohoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:15
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะเลือกตั้งซ่อม "ส.ส.ราชบุรี" แทน "ปารีณา" ลงคะแนน 21 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220418001883

 kaohoon.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.kaohoon.com/news/526956
https://www.kaohoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว วันเสาร์ 21 พ.ค. 65 นี้ หย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรี เขต 3

รหัสข่าว: I-I220418001887

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

34

https://www.nationtv.tv/news/378870413
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว วันเสาร์ 21 พ.ค. 65 นี้ หย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรี เขต 3

รหัสข่าว: I-I220418001887

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378870413
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว วันเสาร์ 21 พ.ค. 65 นี้ หย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรี เขต 3

รหัสข่าว: I-I220418001887

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378870413
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว วันเสาร์ 21 พ.ค. 65 นี้ หย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรี เขต 3

รหัสข่าว: I-I220418001887

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

37

https://www.nationtv.tv/news/378870413
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดวันเลือกตั้งซ่อม "ส.ส.เขต 3 ราชบุรี" วันที่ 21 พ.ค.นี้ - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220418001892

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

38

https://www.topnews.co.th/news/288034
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดวันเลือกตั้งซ่อม "ส.ส.เขต 3 ราชบุรี" วันที่ 21 พ.ค.นี้ - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220418001892

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/288034
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 03:54
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I220419000172

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220418185426153
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 03:54
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I220419000172

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220418185426153
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 03:54
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I220419000172

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220418185426153
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 07:31
หัวข้อข่าว: กำหนด 21 พ.ค. 65 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. ราชบุรี เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I220419000788

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2370857
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 07:31
หัวข้อข่าว: กำหนด 21 พ.ค. 65 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. ราชบุรี เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I220419000788

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

44

https://www.thairath.co.th/news/politic/2370857
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: ชัดแล้ว วันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี เขต 3 แทน "ปารีณา" เช็คที่นี่

รหัสข่าว: I-I220419000832

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/521686
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: ชัดแล้ว วันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี เขต 3 แทน "ปารีณา" เช็คที่นี่

รหัสข่าว: I-I220419000832

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

46

https://www.thansettakij.com/politics/521686
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดวันเลือกตั้งซ่อม สส. เขตราชบุรี

รหัสข่าว: I-I220419000853

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

47

https://news.ch7.com/detail/563785
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดวันเลือกตั้งซ่อม สส. เขตราชบุรี

รหัสข่าว: I-I220419000853

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/563785
https://news.ch7.com


ปีที่: 14 ฉบับที่: 3673
วันที่: อังคาร 19 เมษายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: กกต.เคาะวันเสาร์21พ.ค. หย่อนบัตรเลือกซ่อมราชบุรี

รหัสข่าว: C-220419040087(19 เม.ย. 65/04:03)

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 17.89 ADValue:  (B/W)  21,468  (FC)  26,835
PRValue : (B/W)  64,404  (FC)  80,505(x3)

49



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 04:04
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา เลือกตั้งซ่อม ส.ส. ราชบุรี เขต 3 แทน 'ปารีณา' 21 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220419000178

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 04:40
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 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

59

https://www.nationtv.tv/news/378870418
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 04:40
หัวข้อข่าว: "ราชกิจจาฯ" ประกาศกกต.กำหนดวันสมัคร และเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรีแทนปารีณา

รหัสข่าว: I-I220419000201

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

60

https://www.nationtv.tv/news/378870418
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 04:40
หัวข้อข่าว: "ราชกิจจาฯ" ประกาศกกต.กำหนดวันสมัคร และเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรีแทนปารีณา

รหัสข่าว: I-I220419000201

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

61

https://www.nationtv.tv/news/378870418
https://www.nationtv.tv


 

 

 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ราชบุรีเขต 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง วันที่  
21 - 25 เม.ย. รับสมัคร ส่วนวันที่ 21 พ.ค. 65 วันลงคะแนน 
18 เมษายน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตามที่ ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี   
เขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ 
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๕ ประกอบมาตรา ๑๐๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ วันนี้ คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
 ๑.  วันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง          
                  วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา    
  ๒. วันรับสมัครรับเลือกตั้ง 
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ – วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
   ณ สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนด   

  ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนต าแหน่งทีว่่าง ดังนี้ 
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 ๑. การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง   
              ๑.๑ พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่ งผู้ สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แทนต าแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  
ในจังหวัดนั้น 
๑.๒ การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดในเขตเลือกตั้ง 
ให้พรรคการเมืองสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด และการ
สรรหาให้ด าเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น 
  ๑.๓ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 ๒.  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
              ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้ค านวณจากค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง
จนถึงวันเลือกตั้ง  
                ๒.๒ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่าย ใน
การเลือกตั้งไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
                 ๒.๓ ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน  
ตามความเป็นจริง ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันเลือกตั้ง  
 ๓. การหาเสียงเลือกตั้ง  
                ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๘ (๒)  
  ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนต าแหน่งที่ว่าง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมาตรการเพ่ิมเติม
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดพ้ืนที่
ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการก าหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล เช่น สถานที่และการ
ร ับสม ัคร  การก าหนดหน่วย เล ือกตั ้งและที ่เ ล ือกตั ้ง  การอบรมเจ ้าพน ักงานผู ้ด า เน ินการ เล ือกตั ้ง   
การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและ
วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก าหนดและประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้พร้อมแล้ว  
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/politics/36677/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1515998559794913280?t=kJC5tIa1CKI-
jPuNSMGrvw&s=06  
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23464
วันที่: อังคาร 19 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: ผลเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: C-220419009072(19 เม.ย. 65/04:23)

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,000(BW) 1,000

Col.Inch: 6.40 ADValue:  (B/W)  6,400  (FC)  12,800
PRValue : (B/W)  19,200  (FC)  38,400(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26486
วันที่: อังคาร 19 เมษายน 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ก็อซซิปการเมือง: ชื่นชมชื่นใจ

รหัสข่าว: C-220419004018(19 เม.ย. 65/02:15)

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 1,800(BW) 950

Col.Inch: 19.23 ADValue:  (B/W)  18,268.50  (FC)  34,614
PRValue : (B/W)  54,805.50  (FC)  103,842(x3)

65



 

 

 

กกต.เชิญชวนเลือกผู้ว่า ที่สุจริต มีจิตอาสา กล้าคิดกล้าท า มุ่งน าความเจริญ 
18 เมษายน 2022 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/36647/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1515947806132867077?t=gQFjvI8c9w98pHcC49dSJg
&s=06  
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กกต.แจงเลือกตั้งที่ไม่สุจริต ส่งผลเสียอย่างไร..? 
18 เมษายน 2022 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง  : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/36655/ 
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1515952133379567617?t=JAbF4zHEBWgzFr3KU0qvG
g&s=06  
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กกต. เตือนผู้สมัครต้องการส่งตัวแทนสังเกตการณ์เลือกตั้ง ส่งรายชื่อก่อนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน 

19 เมษายน 2022 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/36736/  
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กกต. ชวนเข้าคูหา กาคนดี พัฒนาชีวีชาวพัทยา
19 เมษายน 2022

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/36743/ 
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1516234723231559690?t=pGeJljQfeKsE4wtyC4zprg&
s=06  
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https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1516234723231559690?t=pGeJljQfeKsE4wtyC4zprg&s=06


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: ผอ.กกต.กทม.เผยยังไม่มีผู้สมัครผู้ว่าฯ -ส.ก. ทำผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220418001147

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

70

https://www.matichon.co.th/bkkpataya/governorbkk/news_3294716
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: ผอ.กกต.กทม.เผยยังไม่มีผู้สมัครผู้ว่าฯ -ส.ก. ทำผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220418001147

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/governorbkk/news_3294716
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: ผอ.กกต.กทม.เผยยังไม่มีผู้สมัครผู้ว่าฯ -ส.ก. ทำผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220418001283

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

72

https://theworldnews.net/th-news/ph-kkt-kthm-ephyyangaimmiiphuusmakhrphuuwaa-s-k-thamphid-km-eluue-ktang
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 15:50
หัวข้อข่าว: ผอ.กกต.กทม.เผยยังไม่มีผู้สมัครผู้ว่าฯ -ส.ก. ทำผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220418001283

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

73

https://theworldnews.net/th-news/ph-kkt-kthm-ephyyangaimmiiphuusmakhrphuuwaa-s-k-thamphid-km-eluue-ktang
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 04:10
หัวข้อข่าว: กกต.นครสวรรค์เปิดรับสมัคร เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา อบจ. 18-22 เม.ย.นี้

รหัสข่าว: I-I220419000182

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/277074
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 04:10
หัวข้อข่าว: กกต.นครสวรรค์เปิดรับสมัคร เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา อบจ. 18-22 เม.ย.นี้

รหัสข่าว: I-I220419000182

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/277074
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:52
หัวข้อข่าว: โฆษกปชป.เตรียมแจ้งกกต."ปริญญ์" ลาออกจากสมาชิกพรรคแล้ว

รหัสข่าว: I-I220418001122

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/680868
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:52
หัวข้อข่าว: โฆษกปชป.เตรียมแจ้งกกต."ปริญญ์" ลาออกจากสมาชิกพรรคแล้ว

รหัสข่าว: I-I220418001122

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/680868
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:59
หัวข้อข่าว: "ราเมศ" ไม่กังวล "ศรีสุวรรณ" ยื่น กกต. ย้ำปชป.ไม่ได้นิ่งนอนใจปม "ปริญญ์"

รหัสข่าว: I-I220418001149

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/277014
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:59
หัวข้อข่าว: "ราเมศ" ไม่กังวล "ศรีสุวรรณ" ยื่น กกต. ย้ำปชป.ไม่ได้นิ่งนอนใจปม "ปริญญ์"

รหัสข่าว: I-I220418001149

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

79

https://www.banmuang.co.th/news/politic/277014
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:59
หัวข้อข่าว: ปชป.ไม่กังวล ศรีสุวรรณ ยื่นกกต.กรณี ปริญญ์ ย้ำพรรคยึดกม.-ข้อบังคับเคร่งครัด

รหัสข่าว: I-I220418001152

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.infoquest.co.th/2022/192164
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:59
หัวข้อข่าว: ปชป.ไม่กังวล ศรีสุวรรณ ยื่นกกต.กรณี ปริญญ์ ย้ำพรรคยึดกม.-ข้อบังคับเคร่งครัด

รหัสข่าว: I-I220418001152

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.infoquest.co.th/2022/192164
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 15:19
หัวข้อข่าว: ปชป.ยัน "ปริญญ์" พ้นสมาชิกพรรคแล้ว ย้ำพร้อมรับการตรวจสอบ

รหัสข่าว: I-I220418001189

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/999696
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 15:19
หัวข้อข่าว: ปชป.ยัน "ปริญญ์" พ้นสมาชิกพรรคแล้ว ย้ำพร้อมรับการตรวจสอบ

รหัสข่าว: I-I220418001189

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/999696
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 15:29
หัวข้อข่าว: "ราเมศ" ไม่กังวล "ศรีสุวรรณ" ยื่นกกต. ย้ำ พรรคไม่ได้นิ่งนอนใจ ยึดกฎหมายพรรคการเมืองและข้อบังคับอย่าง...

รหัสข่าว: I-I220418001215

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/340696
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 15:29
หัวข้อข่าว: "ราเมศ" ไม่กังวล "ศรีสุวรรณ" ยื่นกกต. ย้ำ พรรคไม่ได้นิ่งนอนใจ ยึดกฎหมายพรรคการเมืองและข้อบังคับอย่าง...

รหัสข่าว: I-I220418001215

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/340696
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 15:46
หัวข้อข่าว: "ราเมศ” ไม่กังวล "ศรีสุวรรณ” ยื่น กกต. ย้ำ พรรคไม่ได้นิ่งนอนใจ

รหัสข่าว: I-I220418001269

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000036882
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 15:46
หัวข้อข่าว: "ราเมศ” ไม่กังวล "ศรีสุวรรณ” ยื่น กกต. ย้ำ พรรคไม่ได้นิ่งนอนใจ

รหัสข่าว: I-I220418001269

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000036882
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: "ปริญญ์" ลาออกสมาชิก "พรรคประชาธิปัตย์" แล้ว

รหัสข่าว: I-I220418001784

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

88

https://www.komchadluek.net/news/511825
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: "ปริญญ์" ลาออกสมาชิก "พรรคประชาธิปัตย์" แล้ว

รหัสข่าว: I-I220418001784

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/511825
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: "ปริญญ์" ลาออกสมาชิก "พรรคประชาธิปัตย์" แล้ว

รหัสข่าว: I-I220418001784

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

90

https://www.komchadluek.net/news/511825
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: 'นิพนธ์' ฮึ่มคาดโทษคนในแฉข้อมูลพรรค ปชป.

รหัสข่าว: I-I220418001788

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/967429/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: 'นิพนธ์' ฮึ่มคาดโทษคนในแฉข้อมูลพรรค ปชป.

รหัสข่าว: I-I220418001788

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/967429/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: 'นิพนธ์' ฮึ่มคาดโทษคนในแฉข้อมูลพรรค ปชป.

รหัสข่าว: I-I220418001788

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/967429/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:01
หัวข้อข่าว: 'ราเมศ' ไม่กังวล 'ศรีสุวรรณ' ยื่น กกต.

รหัสข่าว: I-I220418001828

 fm91bkk.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://fm91bkk.com/fm124456
https://fm91bkk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:01
หัวข้อข่าว: 'ราเมศ' ไม่กังวล 'ศรีสุวรรณ' ยื่น กกต.

รหัสข่าว: I-I220418001828

 fm91bkk.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://fm91bkk.com/fm124456
https://fm91bkk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: ปชป. ยัน 'ปริญญ์' พ้นสมาชิกแล้ว ย้ำพรรคไม่นิ่งนอนใจ แต่เรื่องภายในเปิดเผยไม่ได้

รหัสข่าว: I-I220418001831

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7003301
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: ปชป. ยัน 'ปริญญ์' พ้นสมาชิกแล้ว ย้ำพรรคไม่นิ่งนอนใจ แต่เรื่องภายในเปิดเผยไม่ได้

รหัสข่าว: I-I220418001831

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7003301
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:50
หัวข้อข่าว: โฆษกปชป.ไม่กังวล "ศรีสุวรรณ" ยื่นกกต. ย้ำยึดกม.

รหัสข่าว: I-I220418001115

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_324313/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:50
หัวข้อข่าว: โฆษกปชป.ไม่กังวล "ศรีสุวรรณ" ยื่นกกต. ย้ำยึดกม.

รหัสข่าว: I-I220418001115

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_324313/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:22
หัวข้อข่าว: ยื่นอีกดอก! 'ศรีสุวรรณ'จี้เลขาฯกกต.สั่ง ปชป.จัดการ'ปริญญ์'ขั้นเด็ดขาด

รหัสข่าว: I-I220418001025

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/648070
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:22
หัวข้อข่าว: ยื่นอีกดอก! 'ศรีสุวรรณ'จี้เลขาฯกกต.สั่ง ปชป.จัดการ'ปริญญ์'ขั้นเด็ดขาด

รหัสข่าว: I-I220418001025

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

101

https://www.naewna.com/politic/648070
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: 'พี่ศรี' ไม่พลาด!! จี้ กกต. สั่งประชาธิปัตย์ จัดการ 'ปริญญ์' ขั้นเด็ดขาด - The Bangkok Insight

รหัสข่าว: I-I220418001035

 thebangkokinsight.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thebangkokinsight.com/news/politics-general/politics/851097/
https://www.thebangkokinsight.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: 'พี่ศรี' ไม่พลาด!! จี้ กกต. สั่งประชาธิปัตย์ จัดการ 'ปริญญ์' ขั้นเด็ดขาด - The Bangkok Insight

รหัสข่าว: I-I220418001035

 thebangkokinsight.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thebangkokinsight.com/news/politics-general/politics/851097/
https://www.thebangkokinsight.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:28
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.สั่ง ปชป.จัดการเด็ดขาด

รหัสข่าว: I-I220418001043

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

104

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_324258/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:28
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.สั่ง ปชป.จัดการเด็ดขาด

รหัสข่าว: I-I220418001043

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_324258/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:29
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' จี้ กกต. สั่ง ปชป.จัดการ 'ปริญญ์' ชี้มีอำนาจสั่ง กก.บห.พ้นทั้งคณะได้

รหัสข่าว: I-I220418001048

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.trueid.net/detail/3yXx1bj8nvxy
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:29
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' จี้ กกต. สั่ง ปชป.จัดการ 'ปริญญ์' ชี้มีอำนาจสั่ง กก.บห.พ้นทั้งคณะได้

รหัสข่าว: I-I220418001048

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.trueid.net/detail/3yXx1bj8nvxy
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: "พี่ศรี" จี้เลขากกต. สั่ง "ปชป." จัดการ "ปริญญ์" ขั้นเด็ดขาดตามข้อบังคับพรรค

รหัสข่าว: I-I220418001067

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thekey.news/news/73951/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: "พี่ศรี" จี้เลขากกต. สั่ง "ปชป." จัดการ "ปริญญ์" ขั้นเด็ดขาดตามข้อบังคับพรรค

รหัสข่าว: I-I220418001067

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thekey.news/news/73951/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: "พี่ศรี" จี้เลขากกต. สั่ง "ปชป." จัดการ "ปริญญ์" ขั้นเด็ดขาดตามข้อบังคับพรรค

รหัสข่าว: I-I220418001067

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

110

https://thekey.news/news/73951/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:46
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' มาแล้ว! ร้องกกต.สั่ง 'ปชป.' ลงดาบ 'ปริญญ์' ชี้ละเลยส่อโทษหนัก

รหัสข่าว: I-I220418001100

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/political/middaynews/287292
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:46
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' มาแล้ว! ร้องกกต.สั่ง 'ปชป.' ลงดาบ 'ปริญญ์' ชี้ละเลยส่อโทษหนัก

รหัสข่าว: I-I220418001100

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/political/middaynews/287292
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:48
หัวข้อข่าว: จี้กกต.สั่งปชป.เล่นงาน "ปริญญ์" เด็ดขาด

รหัสข่าว: I-I220418001105

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-924994
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:48
หัวข้อข่าว: จี้กกต.สั่งปชป.เล่นงาน "ปริญญ์" เด็ดขาด

รหัสข่าว: I-I220418001105

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-924994
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:48
หัวข้อข่าว: จี้กกต.สั่งปชป.เล่นงาน "ปริญญ์" เด็ดขาด

รหัสข่าว: I-I220418001105

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-924994
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:48
หัวข้อข่าว: จี้กกต.สั่งปชป.เล่นงาน "ปริญญ์" เด็ดขาด

รหัสข่าว: I-I220418001105

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-924994
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:55
หัวข้อข่าว: "พี่ศรี” จี้นายทะเบียนพรรคการเมือง สั่งปชป.จัดการ "ปริญญ์” ขั้นเด็ดขาด ชี้กม.พรรคให้อำนาจ

รหัสข่าว: I-I220418001135

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000036833
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:55
หัวข้อข่าว: "พี่ศรี” จี้นายทะเบียนพรรคการเมือง สั่งปชป.จัดการ "ปริญญ์” ขั้นเด็ดขาด ชี้กม.พรรคให้อำนาจ

รหัสข่าว: I-I220418001135

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000036833
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:55
หัวข้อข่าว: "พี่ศรี” จี้นายทะเบียนพรรคการเมือง สั่งปชป.จัดการ "ปริญญ์” ขั้นเด็ดขาด ชี้กม.พรรคให้อำนาจ

รหัสข่าว: I-I220418001135

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000036833
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:55
หัวข้อข่าว: "พี่ศรี” จี้นายทะเบียนพรรคการเมือง สั่งปชป.จัดการ "ปริญญ์” ขั้นเด็ดขาด ชี้กม.พรรคให้อำนาจ

รหัสข่าว: I-I220418001135

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000036833
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 13:55
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' ไล่บี้ เลขาฯ กกต. สั่ง ปชป. ฟัน 'ปริญญ์' ขั้นเด็ดขาด

รหัสข่าว: I-I220418000920

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/x-cite-news/125271/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 13:55
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' ไล่บี้ เลขาฯ กกต. สั่ง ปชป. ฟัน 'ปริญญ์' ขั้นเด็ดขาด

รหัสข่าว: I-I220418000920

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/x-cite-news/125271/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 13:55
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' ไล่บี้ เลขาฯ กกต. สั่ง ปชป. ฟัน 'ปริญญ์' ขั้นเด็ดขาด

รหัสข่าว: I-I220418000920

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/x-cite-news/125271/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:01
หัวข้อข่าว: ‘ศรีสุวรรณ’ จี้กกต. สั่งปชป.ขับไล่ ‘ปริญญ์’ ออกจากสมาชิกพรรคตามข้อบังคับพรรค - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220418000948

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_7002695
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:01
หัวข้อข่าว: ‘ศรีสุวรรณ’ จี้กกต. สั่งปชป.ขับไล่ ‘ปริญญ์’ ออกจากสมาชิกพรรคตามข้อบังคับพรรค - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220418000948

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_7002695
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:01
หัวข้อข่าว: ‘ศรีสุวรรณ’ จี้กกต. สั่งปชป.ขับไล่ ‘ปริญญ์’ ออกจากสมาชิกพรรคตามข้อบังคับพรรค - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220418000948

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_7002695
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:01
หัวข้อข่าว: ‘ศรีสุวรรณ’ จี้กกต. สั่งปชป.ขับไล่ ‘ปริญญ์’ ออกจากสมาชิกพรรคตามข้อบังคับพรรค - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220418000948

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_7002695
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:07
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' บุก กกต.จี้สั่ง ปชป.จัดการ 'ปริญญ์' ขั้นเด็ดขาด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220418000970

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/966469/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:07
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' บุก กกต.จี้สั่ง ปชป.จัดการ 'ปริญญ์' ขั้นเด็ดขาด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220418000970

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/966469/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:11
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" ยื่นกกต. สั่งปชป.ขับไล่ "ปริญญ์" พ้นสมาชิกพรรค

รหัสข่าว: I-I220418000985

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

130

https://www.posttoday.com/politic/news/680851
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:11
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" ยื่นกกต. สั่งปชป.ขับไล่ "ปริญญ์" พ้นสมาชิกพรรค

รหัสข่าว: I-I220418000985

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/680851
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:11
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" ยื่นกกต. สั่งปชป.ขับไล่ "ปริญญ์" พ้นสมาชิกพรรค

รหัสข่าว: I-I220418000985

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/680851
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:28
หัวข้อข่าว: "ไทยสร้างไทย" ร้องป้ายรูป "สุดารัตน์" คู่ผู้สมัครเลือกตั้งกทม.ถูกทำลายเกือบทุกเขต

รหัสข่าว: I-I220418001042

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/276988
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:28
หัวข้อข่าว: "ไทยสร้างไทย" ร้องป้ายรูป "สุดารัตน์" คู่ผู้สมัครเลือกตั้งกทม.ถูกทำลายเกือบทุกเขต

รหัสข่าว: I-I220418001042

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

134

https://www.banmuang.co.th/news/politic/276988
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 14:15
หัวข้อข่าว: 'ไทยสร้างไทย' โวยป้ายเลือกตั้งรูป 'หญิงหน่อย' โดนทำลายทั่วกรุง

รหัสข่าว: I-I220418000998

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/125296/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 15:48
หัวข้อข่าว: แรมโบ้ เสกสกล ลาออก แถลงยุติบทบาทผู้ช่วย พล.อ.ประยุทธ์

รหัสข่าว: I-I220418001277

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-911614
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 15:48
หัวข้อข่าว: แรมโบ้ เสกสกล ลาออก แถลงยุติบทบาทผู้ช่วย พล.อ.ประยุทธ์

รหัสข่าว: I-I220418001277

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-911614
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 15:48
หัวข้อข่าว: แรมโบ้ เสกสกล ลาออก แถลงยุติบทบาทผู้ช่วย พล.อ.ประยุทธ์

รหัสข่าว: I-I220418001277

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-911614
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 15:49
หัวข้อข่าว: 'บุญยอด' สืบจากเสื้อ! พบที่มาม็อบบุกประชาธิปัตย์ จี้ 'กกต.' สอบด่วน

รหัสข่าว: I-I220418001281

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/x-cite-news/125405/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: "บุญยอด" ข้องใจ ! ถามมวลชนบุกหน้าพรรคปชป.ใส่เสื้อเหมือนฝ่ายสนับสนุน "ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม." พรรคไหน ?

รหัสข่าว: I-I220418001796

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/340740
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: "บุญยอด" ข้องใจ ! ถามมวลชนบุกหน้าพรรคปชป.ใส่เสื้อเหมือนฝ่ายสนับสนุน "ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม." พรรคไหน ?

รหัสข่าว: I-I220418001796

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/340740
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: "บุญยอด" ข้องใจ ! ถามมวลชนบุกหน้าพรรคปชป.ใส่เสื้อเหมือนฝ่ายสนับสนุน "ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม." พรรคไหน ?

รหัสข่าว: I-I220418001796

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

142

https://siamrath.co.th/n/340740
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 18:56
หัวข้อข่าว: "วิเชียร” ไขก๊อก ส.ส. ทิ้ง "พปชร.” มีชื่อโผล่ร่วมวงประชุมสร้างอนาคตไทย 20 เม.ย.นี้

รหัสข่าว: I-I220418001803

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2370600
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 18:56
หัวข้อข่าว: "วิเชียร” ไขก๊อก ส.ส. ทิ้ง "พปชร.” มีชื่อโผล่ร่วมวงประชุมสร้างอนาคตไทย 20 เม.ย.นี้

รหัสข่าว: I-I220418001803

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

144

https://www.thairath.co.th/news/politic/2370600
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 18:56
หัวข้อข่าว: "วิเชียร” ไขก๊อก ส.ส. ทิ้ง "พปชร.” มีชื่อโผล่ร่วมวงประชุมสร้างอนาคตไทย 20 เม.ย.นี้

รหัสข่าว: I-I220418001803

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2370600
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:13
หัวข้อข่าว: 'บุญยอด' สืบจากเสื้อ! พบที่มาม็อบบุกประชาธิปัตย์ จี้ 'กกต.' สอบด่วน

รหัสข่าว: I-I220418001880

 headtopics.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://headtopics.com/th/393610364035973203178-25704288
https://headtopics.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 19:13
หัวข้อข่าว: 'บุญยอด' สืบจากเสื้อ! พบที่มาม็อบบุกประชาธิปัตย์ จี้ 'กกต.' สอบด่วน

รหัสข่าว: I-I220418001880

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

147

https://headtopics.com/th/393610364035973203178-25704288
https://headtopics.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 04:36
หัวข้อข่าว: "ส.ส.ก้าวไกล” งง! ถูกโยงอยู่เบื้องหลัง "คดีนักการเมือง” ล่วงละเมิดทางเพศ "อดีต หน.ศรภ.” ให้จับตาราย...

รหัสข่าว: I-I220419000199

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000037004
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 04:36
หัวข้อข่าว: "ส.ส.ก้าวไกล” งง! ถูกโยงอยู่เบื้องหลัง "คดีนักการเมือง” ล่วงละเมิดทางเพศ "อดีต หน.ศรภ.” ให้จับตาราย...

รหัสข่าว: I-I220419000199

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

149

https://mgronline.com/politics/detail/9650000037004
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 04:36
หัวข้อข่าว: "ส.ส.ก้าวไกล” งง! ถูกโยงอยู่เบื้องหลัง "คดีนักการเมือง” ล่วงละเมิดทางเพศ "อดีต หน.ศรภ.” ให้จับตาราย...

รหัสข่าว: I-I220419000199

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

150

https://mgronline.com/politics/detail/9650000037004
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 04:36
หัวข้อข่าว: "ส.ส.ก้าวไกล” งง! ถูกโยงอยู่เบื้องหลัง "คดีนักการเมือง” ล่วงละเมิดทางเพศ "อดีต หน.ศรภ.” ให้จับตาราย...

รหัสข่าว: I-I220419000199

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000037004
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 04:36
หัวข้อข่าว: "ส.ส.ก้าวไกล” งง! ถูกโยงอยู่เบื้องหลัง "คดีนักการเมือง” ล่วงละเมิดทางเพศ "อดีต หน.ศรภ.” ให้จับตาราย...

รหัสข่าว: I-I220419000199

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

152

https://mgronline.com/politics/detail/9650000037004
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 05:16
หัวข้อข่าว: "เศรษฐกิจไทย" ลุยตั้งตัวแทนภาคเหนือ 2 จังหวัด เร่งระดมเปิดรับสมาชิก พร้อมรับศึกเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220419000231

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/340835
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 05:16
หัวข้อข่าว: "เศรษฐกิจไทย" ลุยตั้งตัวแทนภาคเหนือ 2 จังหวัด เร่งระดมเปิดรับสมาชิก พร้อมรับศึกเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220419000231

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/340835
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 05:16
หัวข้อข่าว: "เศรษฐกิจไทย" ลุยตั้งตัวแทนภาคเหนือ 2 จังหวัด เร่งระดมเปิดรับสมาชิก พร้อมรับศึกเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220419000231

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

155

https://siamrath.co.th/n/340835
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 05:26
หัวข้อข่าว: เศรษฐกิจไทยปักหมุดเลือกตัวแทนพรรค แม่ฮ่องสอน-แพร่ รับศึกเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220419000246

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2370825
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 05:26
หัวข้อข่าว: เศรษฐกิจไทยปักหมุดเลือกตัวแทนพรรค แม่ฮ่องสอน-แพร่ รับศึกเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220419000246

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2370825
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 05:27
หัวข้อข่าว: 'พรรคเศรษฐกิจไทย' เตรียมพร้อมเลือกตั้ง-ระดมเปิดรับสมาชิกภาคเหนือ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220419000248

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7003818
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 05:27
หัวข้อข่าว: 'พรรคเศรษฐกิจไทย' เตรียมพร้อมเลือกตั้ง-ระดมเปิดรับสมาชิกภาคเหนือ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220419000248

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7003818
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 05:27
หัวข้อข่าว: 'พรรคเศรษฐกิจไทย' เตรียมพร้อมเลือกตั้ง-ระดมเปิดรับสมาชิกภาคเหนือ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220419000248

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7003818
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 05:27
หัวข้อข่าว: 'พรรคเศรษฐกิจไทย' เตรียมพร้อมเลือกตั้ง-ระดมเปิดรับสมาชิกภาคเหนือ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220419000248

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7003818
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 05:27
หัวข้อข่าว: 'พรรคเศรษฐกิจไทย' เตรียมพร้อมเลือกตั้ง-ระดมเปิดรับสมาชิกภาคเหนือ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220419000248

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

162

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7003818
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 05:30
หัวข้อข่าว: พรรคเศรษฐกิจไทย เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ! ระดมเปิดรับสมาชิกภาคเหนือ ปักหมุดเลือกตัวแทนพรรค จ.แม่ฮ่องสอน

รหัสข่าว: I-I220419000250

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000037017
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 05:30
หัวข้อข่าว: พรรคเศรษฐกิจไทย เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ! ระดมเปิดรับสมาชิกภาคเหนือ ปักหมุดเลือกตัวแทนพรรค จ.แม่ฮ่องสอน

รหัสข่าว: I-I220419000250

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000037017
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 05:30
หัวข้อข่าว: พรรคเศรษฐกิจไทย เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ! ระดมเปิดรับสมาชิกภาคเหนือ ปักหมุดเลือกตัวแทนพรรค จ.แม่ฮ่องสอน

รหัสข่าว: I-I220419000250

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000037017
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 05:30
หัวข้อข่าว: พรรคเศรษฐกิจไทย เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ! ระดมเปิดรับสมาชิกภาคเหนือ ปักหมุดเลือกตัวแทนพรรค จ.แม่ฮ่องสอน

รหัสข่าว: I-I220419000250

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

166

https://mgronline.com/politics/detail/9650000037017
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: รักลุงตู่ ‘แรมโบ้’ ออก เผยมีความสำนึกรับผิดชอบต่อความรู้สึกของประชาชน!

รหัสข่าว: I-I220419000823

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/125646/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: รักลุงตู่ ‘แรมโบ้’ ออก เผยมีความสำนึกรับผิดชอบต่อความรู้สึกของประชาชน!

รหัสข่าว: I-I220419000823

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/125646/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: รักลุงตู่ ‘แรมโบ้’ ออก เผยมีความสำนึกรับผิดชอบต่อความรู้สึกของประชาชน!

รหัสข่าว: I-I220419000823

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

169

https://www.thaipost.net/one-newspaper/125646/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: รักลุงตู่ ‘แรมโบ้’ ออก เผยมีความสำนึกรับผิดชอบต่อความรู้สึกของประชาชน!

รหัสข่าว: I-I220419000823

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/125646/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้" ลาออก เซ่นคลิปหวยโฉ่ "บิ๊กตู่" บอกพร้อมสู้ศึกซักฟอก

รหัสข่าว: I-I220419000859

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2370911
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้" ลาออก เซ่นคลิปหวยโฉ่ "บิ๊กตู่" บอกพร้อมสู้ศึกซักฟอก

รหัสข่าว: I-I220419000859

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2370911
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้" ลาออก เซ่นคลิปหวยโฉ่ "บิ๊กตู่" บอกพร้อมสู้ศึกซักฟอก

รหัสข่าว: I-I220419000859

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2370911
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้" ลาออก เซ่นคลิปหวยโฉ่ "บิ๊กตู่" บอกพร้อมสู้ศึกซักฟอก

รหัสข่าว: I-I220419000859

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

174

https://www.thairath.co.th/news/politic/2370911
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้" ลาออก เซ่นคลิปหวยโฉ่ "บิ๊กตู่" บอกพร้อมสู้ศึกซักฟอก

รหัสข่าว: I-I220419000859

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2370911
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้" ลาออก เซ่นคลิปหวยโฉ่ "บิ๊กตู่" บอกพร้อมสู้ศึกซักฟอก

รหัสข่าว: I-I220419000859

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

176

https://www.thairath.co.th/news/politic/2370911
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้" ลาออก เซ่นคลิปหวยโฉ่ "บิ๊กตู่" บอกพร้อมสู้ศึกซักฟอก

รหัสข่าว: I-I220419000859

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้" ลาออก เซ่นคลิปหวยโฉ่ "บิ๊กตู่" บอกพร้อมสู้ศึกซักฟอก

รหัสข่าว: I-I220419000859

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12100
วันที่: อังคาร 19 เมษายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: 'เสกสกล'ไขก๊อกทุกเก้าอี้-เคลียร์คลิปสกัดโควตาหวยลาม'ประยุทธ์-พรรค'

รหัสข่าว: C-220419011050(19 เม.ย. 65/03:11)

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,400

Col.Inch: 60 ADValue:  (B/W)  84,000  (FC)  96,000
PRValue : (B/W)  252,000  (FC)  288,000(x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12100
วันที่: อังคาร 19 เมษายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: 'เสกสกล'ไขก๊อกทุกเก้าอี้-เคลียร์คลิปสกัดโควตาหวยลาม'ประยุทธ์-พรรค'

รหัสข่าว: C-220419011050(19 เม.ย. 65/03:11)

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,400

Col.Inch: 60 ADValue:  (B/W)  84,000  (FC)  96,000
PRValue : (B/W)  252,000  (FC)  288,000(x3)

180



บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: อีกไม่นาน-นานแค่ไหน? กว่าไทยจะได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I220418001787

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: อีกไม่นาน-นานแค่ไหน? กว่าไทยจะได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I220418001787

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: อีกไม่นาน-นานแค่ไหน? กว่าไทยจะได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I220418001787

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: อีกไม่นาน-นานแค่ไหน? กว่าไทยจะได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I220418001787

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: อีกไม่นาน-นานแค่ไหน? กว่าไทยจะได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I220418001787

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 เมษายน 2565 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: อีกไม่นาน-นานแค่ไหน? กว่าไทยจะได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I220418001787

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

186
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11465
วันที่: อังคาร 19 เมษายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวทะลุคน: ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม 'มันสมอง'พรรคพลัง

รหัสข่าว: C-220419012031(19 เม.ย. 65/03:15)

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,650(BW) 1,200

Col.Inch: 21.41 ADValue:  (B/W)  25,692  (FC)  35,326.50
PRValue : (B/W)  77,076  (FC)  105,979.50(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9288
วันที่: อังคาร 19 เมษายน 2565
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต: ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. ม้านอกสายตาอาจแซงโค้ง

รหัสข่าว: C-220419008072(19 เม.ย. 65/03:48)

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 173.16 ADValue:  (B/W)  207,792  (FC)  259,740
PRValue : (B/W)  623,376  (FC)  779,220(x3)

188



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9288
วันที่: อังคาร 19 เมษายน 2565
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต: ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. ม้านอกสายตาอาจแซงโค้ง

รหัสข่าว: C-220419008072(19 เม.ย. 65/03:48)

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 173.16 ADValue:  (B/W)  207,792  (FC)  259,740
PRValue : (B/W)  623,376  (FC)  779,220(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9288
วันที่: อังคาร 19 เมษายน 2565
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต: ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. ม้านอกสายตาอาจแซงโค้ง

รหัสข่าว: C-220419008072(19 เม.ย. 65/03:48)

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 173.16 ADValue:  (B/W)  207,792  (FC)  259,740
PRValue : (B/W)  623,376  (FC)  779,220(x3)

190



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9288
วันที่: อังคาร 19 เมษายน 2565
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต: ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. ม้านอกสายตาอาจแซงโค้ง

รหัสข่าว: C-220419008072(19 เม.ย. 65/03:48)

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 173.16 ADValue:  (B/W)  207,792  (FC)  259,740
PRValue : (B/W)  623,376  (FC)  779,220(x3)

191



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23465
วันที่: พุธ 20 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: จับประเด็น

รหัสข่าว: C-220420039078(19 เม.ย. 65/06:27)

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,000(BW) 1,000

Col.Inch: 19.75 ADValue:  (B/W)  19,750  (FC)  39,500
PRValue : (B/W)  59,250  (FC)  118,500(x3)
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