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ข่าวประจ าวันที่ 21 เมษายน 2565 
 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามท้องถิ่นออนไลน์ กกต. ก าหนดการหาเสียงเลือก กทม. - เมืองพัทยา สามารถใช้วิธีการ 

หาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 65 จนถึงเวลา 18.00 น. 
ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน 

1 

2 แนวหน้าออนไลน์ กกต. เผยแพร่วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ กทม. - เมืองพัทยา 2 
3 ข่าว 24 ชม.ออนไลน์ กกต. เผยแพร่วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ กทม. - เมืองพัทยา 4 
4 MGR ออนไลน์ กกต. เผยแพร่วิธีหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ กทม. - เมืองพัทยา 6 
5 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้ งผู้ ว่าฯ กทม. วันไหน มีใครบ้าง หาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์   

ได้ถึงเมื่อไหร่ เช็กเลย 
7 

6 7 HD ออนไลน์ คนกรุงเทพฯ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 ได้แล้ว 13 
7 ประชาไทออนไลน์ อีกหนึ่งช่องทาง ! ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านแอปฯ Smart Vote 15 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. เปิดการประชุมถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

และผู้บริหารท้องถิ่น 
17 

2 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. มอบนโยบายผู้บริหาร - พนักงาน ในการประชุมระดมความคิดเห็น
ถอดบทเรียนเลือกตั้งฯ 

18 

3 สยามท้องถิ่นอนไลน์ กกต. แนะลักษณะของคนที่ควรเลือกเป็นผู้แทน 19 
4 MGR ออนไลน์ กกต. เตือนเลือกตั้ง กทม. - พัทยา หาเสียงโซเชียลได้ถึง 6 โมงเย็น  

21 พ.ค. ใช้ภาพคนอ่ืนเจ้าตัวต้องยินยอม 
20 

5 ข่าว 24 ชม.ออนไลน์ กกต. เตือนเลือกตั้ง กทม. - พัทยา หาเสียงโซเชียลได้ถึง 6 โมงเย็น  
21 พ.ค. ใช้ภาพคนอ่ืนเจ้าตัวต้องยินยอม 

23 

6 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. เตือนเลือกตั้ง กทม. - พัทยา หาเสียงโซเชียลได้ถึง 6 โมงเย็น  
21 พ.ค. ใช้ภาพคนอ่ืนเจ้าตัวต้องยินยอม 

27 

7 NNT ออนไลน์ กกต. อุดรธานี ติวเข้ม วิทยากรประชาธิปไตยต าบล รุ่นที่ 1 30 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ เลื่อน "ภาคิน สมมิตรธนกุล" เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ พปชร. แทน “วิเชียร ชวลิต” 

ลาออก 
33 

2 Nationtv ออนไลน์ "ราชกิจจาฯ" ประกาศเลื่อนบัญชีรายชื่อ ส.ส. พปชร. แทน “วิเชียร ชวลิต” 
ที่ลาออก 

36 

3 ประชาไทออนไลน์ ไล่บี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ !! จ่อเตรียมเลือกตั้งใหม่ นายก อบจ. สระแก้ว  
หลัง กกต. ใบเหลือง - ส่งศาลอุทธรณ์ 

39 

4 มติชนออนไลน์ ถอดบทเรียนกรณี "ปริญญ์" คุกคามผู้หญิง "ไม่ใช่เร่ืองส่วนตัว"  
ถึงเวลามี "จริยธรรมทางเพศ" นักการเมือง ? 

48 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "พิธา" ยัน "ก้าวไกล" อภิปรายงบสถาบันฯ ไม่ปฏิปักษ์การปกครอง ไร้เหตุยุบ 55 
6 มติชนออนไลน์ กมธ. กฎหมายลูก เคาะปมแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาพรวมประชากรต้องใกล้เคียง

กันไม่เกิน 10% เพ่ิม ปกน. เป็น 9 คน 
57 

7 สยามรัฐออนไลน์ กมธ.กม. ลูก เห็นพ้องปมแบ่งเขตเลือกตั้ง ก าหนดจ านวนประชากรใกล้เคียง
กันไม่เกิน 10% 

59 

8 thekey.news ออนไลน์ กมธ.กม. ลูก เห็นพ้องปมแบ่งเขตเลือกตั้ง ป้อง กกต. ใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม 61 
9 MGR ออนไลน์ กมธ. แก ้กม. ลูก เห็นพ้องแบ่งเขตเลือกตั้งประชากรต้องใกล้เคียงกัน 

ไม่เกิน 10% เพ่ิม กก. ประจ าหน่วย 
63 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สมคิด" เผย "กมธ.กม. ลูก" หนุน ใช้เกณฑ์ 10% แบ่งเขตเลือกตั้ง  
ลดดุลยพินิจ "กกต." 

65 

11 เดลินิวส์ออนไลน์ 'กมธ. กฎหมายลูก' เห็นพ้องล้อมคอก กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งไม่เป็นธรรม 68 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ กมธ. กฎหมายลูก เห็นชอบแบ่งเขตเลือกตั้ง ลดดุลพินิจ กกต.  

เพ่ือความเป็นธรรม 
70 

13 MGR ออนไลน์ "สุรพล” อดีต ส.ส. เชียงใหม่ 8 สมัยตั้งโต๊ะแถลงผลศาลตัดสินให้ชนะ 
คดีฟ้องแพ่ง กกต. ให้ใบส้มเรียก 70 ล้าน 

72 

14 Theworldnews 
ออนไลน์ 

“สุรพล” อดีต ส.ส. เชียงใหม่ เขต 8 น้ าตาคลอ ศาลให้ กกต.  
ชดใช้ - เยียวยากว่า 70 ล้าน หลังแจกใบส้ม 

75 

15 เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ ศาลฮอด พิพากษา กกต. ชดใช้ 70 ล้าน ! 77 
16 เดลินิวส์ออนไลน์ ด่วน ! ศาลสั่ง กกต. จ่าย 64 ล้าน 'สุรพล' ฟ้องแจกใบส้มม่ัวเลือกตั้งปี 62 87 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
17 ข่าว 24 ชม.ออนไลน์ "สุรพล" อดีต ส.ส. เชียงใหม่ 8 สมัยตั้งโต๊ะแถลงผลศาลตัดสินให้ชนะคดี

ฟ้องแพ่ง กกต. ให้ใบส้มเรียก 70 ล้าน 
89 

18 Headtopics ออนไลน์ “สุรพล” อดีต ส.ส. เชียงใหม่ เขต 8 น้ าตาคลอ ศาลให้ กกต. 
ชดใช้ - เยียวยากว่า 70 ล้าน หลังแจกใบส้ม 

92 

19 ไทยรัฐออนไลน์ "สุรพล” ดีใจ ศาลให้ความเป็นธรรม สั่ง กกต. จ่าย 64.1 ล้าน เยียวยา 
ปมให้ใบส้ม 

94 

20 Theworldnews 
ออนไลน์ 

"สุรพล" อดีต ส.ส. เชียงใหม่8สมัยตั้งโต๊ะแถลงผลศาลตัดสินให้ชนะคดี
ฟ้องแพ่ง กกต. ให้ใบส้มเรียก 70 ล้าน 

97 

21 มติชนออนไลน์ อดีต กกต. ช่วยไล่เลียง 5 สเต็ป ใครจะเป็นคนจ่าย 64.1 ล้าน ชดใช้  
อดีต ส.ส. เชียงใหม่ เขต 8 

100 

22 Nationtv ออนไลน์ ศาลฮอดพิพากษา กกต. ชดใช้ 70 ล้านแจกใบส้ม "สุรพล" อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 102 
23 สยามรัฐออนไลน์ ถึงที่สุด !! ศาลสั่ง กกต. จ่าย 'สุรพล' 64 ล้านปมแจกใบส้มเลือกตั้งปี 62 108 
24 Worldvarietynews 

ออนไลน์ 
เชียงใหม่ ศาลตัดสิน “ส.ส. สุรพล” ชนะคดีฟ้อง กกต. แจกใบส้ม  
เยียวยาค่าเสียหายกว่า 70 ล้านบาท 

109 

25 MGR ออนไลน์ ศาลสั่ง กกต. ชดใช้ "อดีต ส.ส. เชียงใหม่ พท.” รวม 70 ล้าน เหตุแจกใบส้ม
ไม่รอบคอบ 

114 

26 Sondhitalk ออนไลน์ ศาลสั่ง กกต. ชดใช้ "อดีต ส.ส. เชียงใหม่ พท." รวม 70 ล้าน  
เหตุแจกใบส้มไม่รอบคอบ 

116 

27 Khaoja ออนไลน์ ศาลสั่ง กกต. จ่าย 70 ล้าน! 'สุรพล' ฟ้องแพ่งชนะ ปมถูกตัดสิทธิ ส.ส.
เชียงใหม่ เหตุท าบุญ 

118 

28 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ชี้ กกต. ที่ลงมติตดัสิทธิ "สุรพล" ต้องร่วมกันจ่ายชดใช้กว่า 64 ล้าน 121 
29 ข่าวสดออนไลน์ ศาลสั่ง กกต. จ่าย 70 ล้าน ! 'สุรพล' ฟ้องแพ่งชนะ ปมถูกตัดสิทธิ  

ส.ส.เชียงใหม่ เหตุท าบุญ 
123 

30 ข่าวสดออนไลน์ 'สมชัย' ถาม กกต. 64 ล้าน ใครจ่าย ? หลัง 'สุรพล' ฟ้องแพ่งชนะ  
ปมหลุด ส.ส.เชียงใหม่ 

127 

31 Headtopics ออนไลน์ อดีต กกต. ช่วยไล่เลียง 5 สเต็ป ใครจะเป็นคนจ่าย 64.1 ล้าน ชดใช้  
อดีต ส.ส. เชียงใหม่ เขต 8 

129 

32 Voicetv ออนไลน์  'สุรพล' ชนะคดีสะเพร่าแจกใบส้ม - ศาลสั่ง กกต. จ่ายค่าเสียหาย 70 ล้าน 131 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
33 news1 ออนไลน์ ศาลสั่ง กกต. ชดใช้ "อดีต ส.ส. เชียงใหม่ พท." รวม 70 ล้าน เหตุแจกใบส้ม 

ไม่รอบคอบ 
133 

34 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สมชัย' ชี้ กกต. ชุดลงมติตัดสิทธิ 'สุรพล' ต้องร่วมจ่าย 64 ล้านตามค าสั่งศาล 135 
35 Workpointtoday 

ออนไลน์ 
สรุปเร่ือง ศาลสั่ง กกต. จ่าย 64.1 ล้าน เซ่นแจก 'ใบส้ม' เลือกตั้ง ปี 62 137 

36 ประชาไทออนไลน์ 'สุรพล' อดีต ส.ส. เชียงใหม่ ชนะคดี ศาลให้ กกต. ชดใช้ - เยียวยา  
กว่า 70 ล้าน หลังแจกใบส้ม 

141 

37 มตชนออนไลน์ “สุรพล” อดีต ส.ส. เชียงใหม่ เขต 8 น้ าตาคลอ ศาลให้ กกต. 
ชดใช้ - เยียวยากว่า 70 ล้าน หลังแจกใบส้ม 

143 

38 ไทยรัฐออนไลน์ 2 กุมารเปิดพรรคดัน "สมคิด" แคนดิเดตนายก ปชป. ดึงคนนอกสอบปม 
"ปริญญ์" 

147 

39 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน 360 องศา 

เพ่ิมเวลาพิจารณาร่าง กม. ลูก จับตาลงมติปมไพรมารีโหวต 155 

40 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2 กุมารเปิดพรรคดัน 'สมคิด' นายกฯ 156 
41 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ “เสรีพิศุทธ์” สะสางคลิปหวย 15 ล้าน 161 
42 หนังสือพิมพ์ข่าวสด สอท. คึก - ถกใหญ่ ชู 'สมคิด' นายก 162 
43 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ชู “สมคิด” แก้ปากท้อง อุตตม น า สอท. หนุนนั่งนายกฯ / ปชป.  

ส่งซ่อมราชบุรี 
168 

44  สยามรัฐออนไลน์ "สมชัย" ช่วยขยายพิษใบส้ม "กกต." 64.1 ล้าน ใครต้องจ่าย ? 172 
45 ไทยโพสต์ออนไลน์ เข้าทาง ! สมชัยแจงเสร็จสรรพใครต้องชดใช้ 64.1 ล้านบาท 174 
46 แนวหน้าออนไลน์ 'สมชัย' ไวว่องกาง 5 ข้อ ใครต้องจ่าย 64.1 ล้านบาท ปมแจกใบส้ม 'สุรพล' 176 
47 ch3plus ออนไลน์ ศาลสั่ง กกต. จ่าย 70 ล้าน ! 'สุรพล' อดีต ส.ส.เชียงใหม่ ปมแจกใบส้ม 

บูชาเทียนวันเกิด 
178 

48 ข่าวสดออนไลน์ ตามคาด สร้างอนาคตไทยประชุมใหญ่เลือก ‘อุตตม’ เป็นหัวหน้าพรรค 181 
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บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : นพ.วิชัย เทียนถาวร : 'สรรพสิ่งล้วนอนิจจัง' 188 
2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น 190 
3 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : คนตามข่าว : อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย 191 
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วันที่ 21 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการประชุม
ระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในโครงการถอดบทเรียน  
และการจัดการความรู้ด้านการเลือกตั้ง โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร  

กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคดิเหน็ 

ถอดบทเรียนการเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ติดตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 12.11 น. 
 
 
 

 

 

 

 

 
วันที่ 21 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการประชุม
ระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในโครงการถอดบทเรียน  
และการจัดการความรู้ด้านการเลือกตั้ง โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/277441   

กกต. เปิดการประชุมถอดบทเรียน 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/277441
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 
และคณะ สังเกตการณ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี  เขต 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางสาวสุชัญญา วิมุกตายน ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปฐมศึกษาราชบุรี เขต 2 ต าบลบ้านเลือก อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

กรรมการการเลือกตั้ง 
สังเกตการณ์การสมัครรับเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 3 แทนต าแหน่งท่ีว่าง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 
วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.28 น. 
 
 

 

 

 

 

 

 
วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 
และคณะ สังเกตการณ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี  เขต 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางสาวสุชัญญา วิมุกตายน ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปฐมศึกษาราชบุรี เขต 2 ต าบลบ้านเลือก อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/277459  

กกต. สังเกตการณ์การสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี เขต 3 

https://www.banmuang.co.th/news/region/277459
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
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วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย 
ที่ปรึกษากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ 
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 รับฟังการบรรยาย
สรุปเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งจาก นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดราชบุรี ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดราชบุรี รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร รองผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ปลัดจังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
นายอ าเภอโพธาราม และหน่วยงานสนับสนุน จากนั้นมอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้งในด้าน  
การบริหารงานจัดการเลือกตั้งและแนวทางการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส าคัญ โดยมี 
ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี นายสมชาย โถววิริยะกุล 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมและพบปะด้วย ณ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 2 อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที ่3 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 12.57 น. 

 

 

 

 

 

 

 
วันที่ 21 เมษายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร 
และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในโครงการถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ด้านการเลือกตั้ง เพ่ือเป็นแนวทาง  
ในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/277446  
 
 
 

กกต. มอบนโยบายผู้บริหาร - พนักงาน  
ในการประชุมระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนเลือกตั้งฯ 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/277446


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้านมัสการสมเด็จ 
พระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อนิมนต์
มาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 
24 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้านมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 

 
 
 
  
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 เมษายน 2565 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ.  ... คร้ังที่ 9  
ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 อาคารรัฐสภา 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
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วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายให้ นายวีระ ยี่แพร 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. 
เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย โครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม 
Zoom Cloud Meeting รุ่นที่ 1 ภาคกลางและภาคใต้ ณ ห้องประชุมไอว่ี 2 ชั้น 2 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์  
คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บงัคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. 
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ข่าวอ้างอิง 
   



กกต.ก ำหนดกำรหำเสียงเลือก กทม. - เมืองพัทยำ สำมำรถใช้วิธีกำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 
25 มี.ค. 65 จนถึงเวลำ 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน 
20 เมษำยน 2022 

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประกาศกาหนดให้มี การเลือกตั้ง
สมาชิก สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและ นายก
เมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา นั้น ในการนี้ ผู้สมัคร พรรค
การเมือง หรือผู้ใด สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 จนถึงเวลา 
18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน คือวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 
*****โดยใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือมอบหรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลดาเนิน
การแทนได้ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ เว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชั่น อีเมล์ เอสเอ็มเอส และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนทุกประเภท โดยสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจาของตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง 
สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คาขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัว
ผู้สมัครพร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จานวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนด้วย 
*****ในกรณีการนาข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือการนาภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และอาจนาภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจากรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดชลบุรี หรือ สายด่วน 1444 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/36823/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1516711562936942593?t=D5PaMS7tBfzEKUyZDjFes
w&s=06  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 19:40
หัวข้อข่าว: กกต.เผยแพร่วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ กทม.-เมืองพัทยา

รหัสข่าว: I-I220420002846

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 19:42
หัวข้อข่าว: กกต.เผยแพร่วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ กทม.-เมืองพัทยา

รหัสข่าว: I-I220420002851

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 19:42
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 19:43
หัวข้อข่าว: กกต.เผยแพร่วิธีหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ กทม. -เมืองพัทยา

รหัสข่าว: I-I220420002857

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:43
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. วันไหน มีใครบ้าง หาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถึงเมื่อไหร่ เช็กเลย

รหัสข่าว: I-I220421000018

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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รหัสข่าว: I-I220421000018

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

10

https://www.thairath.co.th/news/politic/2372675
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:43
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รหัสข่าว: I-I220421000018

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

11

https://www.thairath.co.th/news/politic/2372675
https://www.thairath.co.th
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:26
หัวข้อข่าว: คนกรุงเทพฯ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 2565 ได้แล้ว

รหัสข่าว: I-I220420002090

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 23:54
หัวข้อข่าว: อีกหนึ่งช่องทาง! ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านแอปฯSmart Vote

รหัสข่าว: I-I220420003266

 tnnthailand.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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กกต.เปิดการประชุมถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565, 12.11 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 21 เมษายน 2565 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการประชุมระดม 
ความคิดเห็นถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในโครงการถอดบทเรียน  
และการจัดการความรู้ด้านการเลือกตั้ง โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผล
ทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เขตเขต หลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/277441   
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กกต.มอบนโยบายผู้บริหาร-พนักงาน ในการประชุมระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนเลือกตั้งฯ 
วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565, 12.57 น. 
 
 
 

 

 

 

 
วันที่ 21 เมษายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร 
และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในโครงการถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ด้านการเลือกตั้ง  
เ พ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์ เด้นส์  เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/277446  
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กกต. แนะลักษณะของคนที่ควรเลือกเป็นผู้แทน 
20 เมษายน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/36873/  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 19:45
หัวข้อข่าว: กกต.เตือนเลือกตั้ง กทม.- พัทยา หาเสียงโซเชียลได้ถึง 6 โมงเย็น 21 พ.ค.ใช้ภาพคนอื่นเจ้าตัวต้องยินยอม

รหัสข่าว: I-I220420002863

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 19:46
หัวข้อข่าว: กกต.เตือนเลือกตั้ง กทม.- พัทยา หาเสียงโซเชียลได้ถึง 6 โมงเย็น 21 พ.ค.ใช้ภาพคนอื่นเจ้าตัวต้องยินยอม

รหัสข่าว: I-I220420002870

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000097
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:13
หัวข้อข่าว: กมธ.กฎหมายลูก เคาะปมแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาพรวมประชากรต้องใกล้เคียงกันไม่เกิน 10% เพิ่มปกน.เป็น 9 คน

รหัสข่าว: I-I220420002046

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3298652
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:13
หัวข้อข่าว: กมธ.กฎหมายลูก เคาะปมแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาพรวมประชากรต้องใกล้เคียงกันไม่เกิน 10% เพิ่มปกน.เป็น 9 คน

รหัสข่าว: I-I220420002046

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

58

https://www.matichon.co.th/politics/news_3298652
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:14
หัวข้อข่าว: กมธ.กม.ลูก เห็นพ้องปมแบ่งเขตเลือกตั้ง กำหนดจำนวนประชากรใกล้เคียงกันไม่เกิน 10%

รหัสข่าว: I-I220420002048

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/341320
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:14
หัวข้อข่าว: กมธ.กม.ลูก เห็นพ้องปมแบ่งเขตเลือกตั้ง กำหนดจำนวนประชากรใกล้เคียงกันไม่เกิน 10%

รหัสข่าว: I-I220420002048

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

60

https://siamrath.co.th/n/341320
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:15
หัวข้อข่าว: กมธ.กม.ลูก เห็นพ้องปมแบ่งเขตเลือกตั้ง ป้องกกต.ใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220420002053

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thekey.news/news/politics/74363/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:15
หัวข้อข่าว: กมธ.กม.ลูก เห็นพ้องปมแบ่งเขตเลือกตั้ง ป้องกกต.ใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220420002053

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

62

https://thekey.news/news/politics/74363/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:28
หัวข้อข่าว: กมธ.แก้กม.ลูก เห็นพ้องแบ่งเขตเลือกตั้งประชากรต้องใกล้เคียงกันไม่เกิน 10% เพิ่มกก.ประจำหน่วย

รหัสข่าว: I-I220420002095

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000037673
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:28
หัวข้อข่าว: กมธ.แก้กม.ลูก เห็นพ้องแบ่งเขตเลือกตั้งประชากรต้องใกล้เคียงกันไม่เกิน 10% เพิ่มกก.ประจำหน่วย

รหัสข่าว: I-I220420002095

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000037673
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:29
หัวข้อข่าว: "สมคิด" เผย "กมธ.กม.ลูก" หนุน ใช้เกณฑ์10% แบ่งเขตเลือกตั้ง ลดดุลยพินิจ "กกต."

รหัสข่าว: I-I220420002101

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000121
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:29
หัวข้อข่าว: "สมคิด" เผย "กมธ.กม.ลูก" หนุน ใช้เกณฑ์10% แบ่งเขตเลือกตั้ง ลดดุลยพินิจ "กกต."

รหัสข่าว: I-I220420002101

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

66

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000121
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:29
หัวข้อข่าว: "สมคิด" เผย "กมธ.กม.ลูก" หนุน ใช้เกณฑ์10% แบ่งเขตเลือกตั้ง ลดดุลยพินิจ "กกต."

รหัสข่าว: I-I220420002101

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

67

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000121
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:29
หัวข้อข่าว: 'กมธ.กฎหมายลูก' เห็นพ้องล้อมคอก กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งไม่เป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220420002102

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/973582/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:29
หัวข้อข่าว: 'กมธ.กฎหมายลูก' เห็นพ้องล้อมคอก กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งไม่เป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220420002102

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

69

https://www.dailynews.co.th/news/973582/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 19:37
หัวข้อข่าว: กมธ.กฎหมายลูก เห็นชอบแบ่งเขตเลือกตั้ง ลดดุลพินิจ กกต. เพื่อความเป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220420002831

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/126801/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 19:37
หัวข้อข่าว: กมธ.กฎหมายลูก เห็นชอบแบ่งเขตเลือกตั้ง ลดดุลพินิจ กกต. เพื่อความเป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220420002831

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

71

https://www.thaipost.net/politics-news/126801/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:18
หัวข้อข่าว: "สุรพล” อดีต ส.ส.เชียงใหม่8สมัยตั้งโต๊ะแถลงผลศาลตัดสินให้ชนะคดีฟ้องแพ่ง กกต.ให้ใบส้มเรียก70ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421000007

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/local/detail/9650000037779
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:18
หัวข้อข่าว: "สุรพล” อดีต ส.ส.เชียงใหม่8สมัยตั้งโต๊ะแถลงผลศาลตัดสินให้ชนะคดีฟ้องแพ่ง กกต.ให้ใบส้มเรียก70ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421000007

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

73

https://mgronline.com/local/detail/9650000037779
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:18
หัวข้อข่าว: "สุรพล” อดีต ส.ส.เชียงใหม่8สมัยตั้งโต๊ะแถลงผลศาลตัดสินให้ชนะคดีฟ้องแพ่ง กกต.ให้ใบส้มเรียก70ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421000007

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/local/detail/9650000037779
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:41
หัวข้อข่าว: สุรพล อดีตส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 น้ำตาคลอ ศาลให้กกต.ชดใช้-เยียวยากว่า 70 ล้าน หลังแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220421000016

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

75

https://theworldnews.net/th-news/surphl-diits-s-echiiyngaihm-ekht-8-namtaakhl-saalaihkkt-chdaich-eyiiywyaakwaa-70-laan-hlangaecchkaibsm
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:41
หัวข้อข่าว: สุรพล อดีตส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 น้ำตาคลอ ศาลให้กกต.ชดใช้-เยียวยากว่า 70 ล้าน หลังแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220421000016

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/surphl-diits-s-echiiyngaihm-ekht-8-namtaakhl-saalaihkkt-chdaich-eyiiywyaakwaa-70-laan-hlangaecchkaibsm
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:47
หัวข้อข่าว: ศาลฮอด พิพากษา กกต.ชดใช้ 70ล้าน!

รหัสข่าว: I-I220421000020

 chiangmainews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1997944/
https://www.chiangmainews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:47
หัวข้อข่าว: ศาลฮอด พิพากษา กกต.ชดใช้ 70ล้าน!

รหัสข่าว: I-I220421000020

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

78

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1997944/
https://www.chiangmainews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:47
หัวข้อข่าว: ศาลฮอด พิพากษา กกต.ชดใช้ 70ล้าน!

รหัสข่าว: I-I220421000020

 chiangmainews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1997944/
https://www.chiangmainews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:47
หัวข้อข่าว: ศาลฮอด พิพากษา กกต.ชดใช้ 70ล้าน!

รหัสข่าว: I-I220421000020

 chiangmainews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1997944/
https://www.chiangmainews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:47
หัวข้อข่าว: ศาลฮอด พิพากษา กกต.ชดใช้ 70ล้าน!

รหัสข่าว: I-I220421000020

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

81

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1997944/
https://www.chiangmainews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:47
หัวข้อข่าว: ศาลฮอด พิพากษา กกต.ชดใช้ 70ล้าน!

รหัสข่าว: I-I220421000020

 chiangmainews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1997944/
https://www.chiangmainews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:47
หัวข้อข่าว: ศาลฮอด พิพากษา กกต.ชดใช้ 70ล้าน!

รหัสข่าว: I-I220421000020

 chiangmainews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1997944/
https://www.chiangmainews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:47
หัวข้อข่าว: ศาลฮอด พิพากษา กกต.ชดใช้ 70ล้าน!

รหัสข่าว: I-I220421000020

 chiangmainews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1997944/
https://www.chiangmainews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:47
หัวข้อข่าว: ศาลฮอด พิพากษา กกต.ชดใช้ 70ล้าน!

รหัสข่าว: I-I220421000020

 chiangmainews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1997944/
https://www.chiangmainews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:47
หัวข้อข่าว: ศาลฮอด พิพากษา กกต.ชดใช้ 70ล้าน!

รหัสข่าว: I-I220421000020

 chiangmainews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1997944/
https://www.chiangmainews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:52
หัวข้อข่าว: ด่วน! ศาลสั่ง กกต.จ่าย 64 ล้าน 'สุรพล' ฟ้องแจกใบส้มมั่วเลือกตั้งปี62 | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220421000023

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/974820/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:52
หัวข้อข่าว: ด่วน! ศาลสั่ง กกต.จ่าย 64 ล้าน 'สุรพล' ฟ้องแจกใบส้มมั่วเลือกตั้งปี62 | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220421000023

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

88

https://www.dailynews.co.th/news/974820/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:54
หัวข้อข่าว: "สุรพล" อดีต ส.ส.เชียงใหม่8สมัยตั้งโต๊ะแถลงผลศาลตัดสินให้ชนะคดีฟ้องแพ่ง กกต.ให้ใบส้มเรียก70ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421000026

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/general-news/news-7-2-a845e0b70dcea71b7dd7810d83081391
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:54
หัวข้อข่าว: "สุรพล" อดีต ส.ส.เชียงใหม่8สมัยตั้งโต๊ะแถลงผลศาลตัดสินให้ชนะคดีฟ้องแพ่ง กกต.ให้ใบส้มเรียก70ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421000026

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

90

https://khao24h.net/general-news/news-7-2-a845e0b70dcea71b7dd7810d83081391
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 00:54
หัวข้อข่าว: "สุรพล" อดีต ส.ส.เชียงใหม่8สมัยตั้งโต๊ะแถลงผลศาลตัดสินให้ชนะคดีฟ้องแพ่ง กกต.ให้ใบส้มเรียก70ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421000026

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/general-news/news-7-2-a845e0b70dcea71b7dd7810d83081391
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:30
หัวข้อข่าว: สุรพล อดีตส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 น้ำตาคลอ ศาลให้กกต.ชดใช้-เยียวยากว่า 70 ล้าน หลังแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220421000275

 headtopics.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://headtopics.com/th/362636403619361261464-25766883
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:30
หัวข้อข่าว: สุรพล อดีตส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 น้ำตาคลอ ศาลให้กกต.ชดใช้-เยียวยากว่า 70 ล้าน หลังแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220421000275

 headtopics.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://headtopics.com/th/362636403619361261464-25766883
https://headtopics.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:34
หัวข้อข่าว: "สุรพล” ดีใจ ศาลให้ความเป็นธรรม สั่ง กกต.จ่าย 64.1 ล้าน เยียวยาปมให้ใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220421000280

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:34
หัวข้อข่าว: "สุรพล” ดีใจ ศาลให้ความเป็นธรรม สั่ง กกต.จ่าย 64.1 ล้าน เยียวยาปมให้ใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220421000280

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2372710
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:34
หัวข้อข่าว: "สุรพล” ดีใจ ศาลให้ความเป็นธรรม สั่ง กกต.จ่าย 64.1 ล้าน เยียวยาปมให้ใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220421000280

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2372710
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:36
หัวข้อข่าว: "สุรพล" อดีต ส.ส.เชียงใหม่8สมัยตั้งโต๊ะแถลงผลศาลตัดสินให้ชนะคดีฟ้องแพ่ง กกต.ให้ใบส้มเรียก70ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421000283

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/surphl-diit-s-s-echiiyngaihm8smaytangotaaethlngphlsaaltadsinaihchnakhdiif-ngaephng-kkt-aihaibsmeriiyk70laan
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:36
หัวข้อข่าว: "สุรพล" อดีต ส.ส.เชียงใหม่8สมัยตั้งโต๊ะแถลงผลศาลตัดสินให้ชนะคดีฟ้องแพ่ง กกต.ให้ใบส้มเรียก70ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421000283

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/surphl-diit-s-s-echiiyngaihm8smaytangotaaethlngphlsaaltadsinaihchnakhdiif-ngaephng-kkt-aihaibsmeriiyk70laan
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:36
หัวข้อข่าว: "สุรพล" อดีต ส.ส.เชียงใหม่8สมัยตั้งโต๊ะแถลงผลศาลตัดสินให้ชนะคดีฟ้องแพ่ง กกต.ให้ใบส้มเรียก70ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421000283

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/surphl-diit-s-s-echiiyngaihm8smaytangotaaethlngphlsaaltadsinaihchnakhdiif-ngaephng-kkt-aihaibsmeriiyk70laan
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:38
หัวข้อข่าว: อดีตกกต.ช่วยไล่เลียง 5 สเต็ป ใครจะเป็นคนจ่าย 64.1 ล้าน ชดใช้ อดีตส.ส.เชียงใหม่ เขต 8

รหัสข่าว: I-I220421000286

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3299525
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:38
หัวข้อข่าว: อดีตกกต.ช่วยไล่เลียง 5 สเต็ป ใครจะเป็นคนจ่าย 64.1 ล้าน ชดใช้ อดีตส.ส.เชียงใหม่ เขต 8

รหัสข่าว: I-I220421000286

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3299525
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:39
หัวข้อข่าว: ศาลฮอดพิพากษากกต.ชดใช้ 70ล้านแจกใบส้ม"สุรพล"อดีตส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I220421000287

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378870617
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:39
หัวข้อข่าว: ศาลฮอดพิพากษากกต.ชดใช้ 70ล้านแจกใบส้ม"สุรพล"อดีตส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I220421000287

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:39
หัวข้อข่าว: ศาลฮอดพิพากษากกต.ชดใช้ 70ล้านแจกใบส้ม"สุรพล"อดีตส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I220421000287

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:39
หัวข้อข่าว: ศาลฮอดพิพากษากกต.ชดใช้ 70ล้านแจกใบส้ม"สุรพล"อดีตส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I220421000287

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378870617
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:39
หัวข้อข่าว: ศาลฮอดพิพากษากกต.ชดใช้ 70ล้านแจกใบส้ม"สุรพล"อดีตส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I220421000287

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

106

https://www.nationtv.tv/news/378870617
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:39
หัวข้อข่าว: ศาลฮอดพิพากษากกต.ชดใช้ 70ล้านแจกใบส้ม"สุรพล"อดีตส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I220421000287

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378870617
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:39
หัวข้อข่าว: ถึงที่สุด!! ศาลสั่งกกต.จ่าย 'สุรพล'64 ล้านปมแจกใบส้มเลือกตั้งปี 62

รหัสข่าว: I-I220421000289

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/341474
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:43
หัวข้อข่าว: เชียงใหม่ ศาลตัดสิน สส.สุรพลชนะคดีฟ้อง กกต.แจกใบส้ม เยียวยาค่าเสียหายกว่า 70 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220421000292

 worldvarietynews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.worldvarietynews.com/chiangmai-369/
https://www.worldvarietynews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:43
หัวข้อข่าว: เชียงใหม่ ศาลตัดสิน สส.สุรพลชนะคดีฟ้อง กกต.แจกใบส้ม เยียวยาค่าเสียหายกว่า 70 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220421000292

 worldvarietynews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.worldvarietynews.com/chiangmai-369/
https://www.worldvarietynews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:43
หัวข้อข่าว: เชียงใหม่ ศาลตัดสิน สส.สุรพลชนะคดีฟ้อง กกต.แจกใบส้ม เยียวยาค่าเสียหายกว่า 70 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220421000292

 worldvarietynews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:43
หัวข้อข่าว: เชียงใหม่ ศาลตัดสิน สส.สุรพลชนะคดีฟ้อง กกต.แจกใบส้ม เยียวยาค่าเสียหายกว่า 70 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220421000292

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

112

https://www.worldvarietynews.com/chiangmai-369/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:43
หัวข้อข่าว: เชียงใหม่ ศาลตัดสิน สส.สุรพลชนะคดีฟ้อง กกต.แจกใบส้ม เยียวยาค่าเสียหายกว่า 70 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220421000292

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

113

https://www.worldvarietynews.com/chiangmai-369/
https://www.worldvarietynews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:44
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง กกต.ชดใช้ "อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พท.” รวม 70 ล้าน เหตุแจกใบส้มไม่รอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220421000294

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:44
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง กกต.ชดใช้ "อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พท.” รวม 70 ล้าน เหตุแจกใบส้มไม่รอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220421000294

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:51
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง กกต.ชดใช้ "อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พท." รวม 70 ล้าน เหตุแจกใบส้มไม่รอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220421000306

 sondhitalk.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:51
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง กกต.ชดใช้ "อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พท." รวม 70 ล้าน เหตุแจกใบส้มไม่รอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220421000306

 sondhitalk.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://sondhitalk.com/detail/9650000037801
https://sondhitalk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง กกต.จ่าย 70 ล้าน! 'สุรพล' ฟ้องแพ่งชนะ ปมถูกตัดสิทธิ ส.ส.เชียงใหม่ เหตุทำบุญ - ข่าวสด ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220421000310

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง กกต.จ่าย 70 ล้าน! 'สุรพล' ฟ้องแพ่งชนะ ปมถูกตัดสิทธิ ส.ส.เชียงใหม่ เหตุทำบุญ - ข่าวสด ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220421000310

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง กกต.จ่าย 70 ล้าน! 'สุรพล' ฟ้องแพ่งชนะ ปมถูกตัดสิทธิ ส.ส.เชียงใหม่ เหตุทำบุญ - ข่าวสด ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220421000310

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:54
หัวข้อข่าว: ชี้ กกต.ที่ลงมติตัดสิทธิ "สุรพล" ต้องร่วมกันจ่ายชดใช้กว่า 64 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421000317

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:54
หัวข้อข่าว: ชี้ กกต.ที่ลงมติตัดสิทธิ "สุรพล" ต้องร่วมกันจ่ายชดใช้กว่า 64 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421000317

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:55
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง กกต.จ่าย 70 ล้าน! 'สุรพล' ฟ้องแพ่งชนะ ปมถูกตัดสิทธิ ส.ส.เชียงใหม่ เหตุทำบุญ

รหัสข่าว: I-I220421000326

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7008057
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:55
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง กกต.จ่าย 70 ล้าน! 'สุรพล' ฟ้องแพ่งชนะ ปมถูกตัดสิทธิ ส.ส.เชียงใหม่ เหตุทำบุญ

รหัสข่าว: I-I220421000326

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:55
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง กกต.จ่าย 70 ล้าน! 'สุรพล' ฟ้องแพ่งชนะ ปมถูกตัดสิทธิ ส.ส.เชียงใหม่ เหตุทำบุญ

รหัสข่าว: I-I220421000326

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7008057
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 05:55
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง กกต.จ่าย 70 ล้าน! 'สุรพล' ฟ้องแพ่งชนะ ปมถูกตัดสิทธิ ส.ส.เชียงใหม่ เหตุทำบุญ

รหัสข่าว: I-I220421000326

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 06:00
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ถาม กกต. 64 ล้าน ใครจ่าย? หลัง 'สุรพล' ฟ้องแพ่งชนะ ปมหลุด ส.ส.เชียงใหม่ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220421000329

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7008081
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 06:00
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ถาม กกต. 64 ล้าน ใครจ่าย? หลัง 'สุรพล' ฟ้องแพ่งชนะ ปมหลุด ส.ส.เชียงใหม่ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220421000329

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7008081
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: อดีตกกต.ช่วยไล่เลียง 5 สเต็ป ใครจะเป็นคนจ่าย 64.1 ล้าน ชดใช้ อดีตส.ส.เชียงใหม่ เขต 8

รหัสข่าว: I-I220421000577

 headtopics.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://headtopics.com/th/362936043637360239794-25771307
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: อดีตกกต.ช่วยไล่เลียง 5 สเต็ป ใครจะเป็นคนจ่าย 64.1 ล้าน ชดใช้ อดีตส.ส.เชียงใหม่ เขต 8

รหัสข่าว: I-I220421000577

 headtopics.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://headtopics.com/th/362936043637360239794-25771307
https://headtopics.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:11
หัวข้อข่าว: 'สุรพล' ชนะคดีสะเพร่าแจกใบส้ม-ศาลสั่ง กกต.จ่ายค่าเสียหาย 70 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421000771

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/pW93hoQzl
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:11
หัวข้อข่าว: 'สุรพล' ชนะคดีสะเพร่าแจกใบส้ม-ศาลสั่ง กกต.จ่ายค่าเสียหาย 70 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421000771

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/pW93hoQzl
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:13
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง กกต.ชดใช้ "อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พท." รวม 70 ล้าน เหตุแจกใบส้มไม่รอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220421000773

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9650000037801
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:13
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง กกต.ชดใช้ "อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พท." รวม 70 ล้าน เหตุแจกใบส้มไม่รอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220421000773

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9650000037801
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:13
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ชี้ กกต. ชุดลงมติตัดสิทธิ 'สุรพล' ต้องร่วมจ่าย 64 ล้านตามคำสั่งศาล | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220421000774

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/975089/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:13
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ชี้ กกต. ชุดลงมติตัดสิทธิ 'สุรพล' ต้องร่วมจ่าย 64 ล้านตามคำสั่งศาล | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220421000774

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/975089/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:15
หัวข้อข่าว: สรุปเรื่อง ศาลสั่ง กกต. จ่าย 64.1 ล้าน เซ่นแจก 'ใบส้ม' เลือกตั้ง ปี 62

รหัสข่าว: I-I220421000776

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/politics-orangecard/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:15
หัวข้อข่าว: สรุปเรื่อง ศาลสั่ง กกต. จ่าย 64.1 ล้าน เซ่นแจก 'ใบส้ม' เลือกตั้ง ปี 62

รหัสข่าว: I-I220421000776

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/politics-orangecard/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:15
หัวข้อข่าว: สรุปเรื่อง ศาลสั่ง กกต. จ่าย 64.1 ล้าน เซ่นแจก 'ใบส้ม' เลือกตั้ง ปี 62

รหัสข่าว: I-I220421000776

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/politics-orangecard/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:15
หัวข้อข่าว: สรุปเรื่อง ศาลสั่ง กกต. จ่าย 64.1 ล้าน เซ่นแจก 'ใบส้ม' เลือกตั้ง ปี 62

รหัสข่าว: I-I220421000776

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/politics-orangecard/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:38
หัวข้อข่าว: 'สุรพล' อดีต ส.ส.เชียงใหม่ ชนะคดี ศาลให้กกต.ชดใช้-เยียวยา กว่า 70 ล้าน หลังแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220421000798

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://prachatai.com/journal/2022/04/98228
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:38
หัวข้อข่าว: 'สุรพล' อดีต ส.ส.เชียงใหม่ ชนะคดี ศาลให้กกต.ชดใช้-เยียวยา กว่า 70 ล้าน หลังแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220421000798

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://prachatai.com/journal/2022/04/98228
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 23:58
หัวข้อข่าว: สุรพล อดีตส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 น้ำตาคลอ ศาลให้กกต.ชดใช้-เยียวยากว่า 70 ล้าน หลังแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220420003268

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3299370
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 23:58
หัวข้อข่าว: สุรพล อดีตส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 น้ำตาคลอ ศาลให้กกต.ชดใช้-เยียวยากว่า 70 ล้าน หลังแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220420003268

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3299370
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 23:58
หัวข้อข่าว: สุรพล อดีตส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 น้ำตาคลอ ศาลให้กกต.ชดใช้-เยียวยากว่า 70 ล้าน หลังแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220420003268

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 23:58
หัวข้อข่าว: สุรพล อดีตส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 น้ำตาคลอ ศาลให้กกต.ชดใช้-เยียวยากว่า 70 ล้าน หลังแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220420003268

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3299370
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: 2 กุมารเปิดพรรคดัน "สมคิด" แคนดิเดตนายก ปชป.ดึงคนนอกสอบปม "ปริญญ์"

รหัสข่าว: I-I220421000441

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

147

https://www.thairath.co.th/news/politic/2372811
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: 2 กุมารเปิดพรรคดัน "สมคิด" แคนดิเดตนายก ปชป.ดึงคนนอกสอบปม "ปริญญ์"

รหัสข่าว: I-I220421000441

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: 2 กุมารเปิดพรรคดัน "สมคิด" แคนดิเดตนายก ปชป.ดึงคนนอกสอบปม "ปริญญ์"

รหัสข่าว: I-I220421000441

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2372811
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: 2 กุมารเปิดพรรคดัน "สมคิด" แคนดิเดตนายก ปชป.ดึงคนนอกสอบปม "ปริญญ์"

รหัสข่าว: I-I220421000441

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2372811
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: 2 กุมารเปิดพรรคดัน "สมคิด" แคนดิเดตนายก ปชป.ดึงคนนอกสอบปม "ปริญญ์"

รหัสข่าว: I-I220421000441

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: 2 กุมารเปิดพรรคดัน "สมคิด" แคนดิเดตนายก ปชป.ดึงคนนอกสอบปม "ปริญญ์"

รหัสข่าว: I-I220421000441

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

152

https://www.thairath.co.th/news/politic/2372811
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: 2 กุมารเปิดพรรคดัน "สมคิด" แคนดิเดตนายก ปชป.ดึงคนนอกสอบปม "ปริญญ์"

รหัสข่าว: I-I220421000441

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: 2 กุมารเปิดพรรคดัน "สมคิด" แคนดิเดตนายก ปชป.ดึงคนนอกสอบปม "ปริญญ์"

รหัสข่าว: I-I220421000441

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3675
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: เพิ่มเวลาพิจารณาร่างกม.ลูก จับตาลงมติปมไพรมารีโหวต

รหัสข่าว: C-220421040066(21 เม.ย. 65/04:04)

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

Col.Inch: 36.58 ADValue:  (B/W)  43,896  (FC)  54,870
PRValue : (B/W)  131,688  (FC)  164,610(x3)

155



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23466
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 11, 12

หัวข้อข่าว: 2กุมารเปิดพรรคดัน'สมคิด'นายกฯ

รหัสข่าว: C-220421009077(21 เม.ย. 65/04:19)

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

Col.Inch: 288.92 ADValue:  (B/W)  288,920  (FC)  577,840
PRValue : (B/W)  866,760  (FC)  1,733,520(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23466
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 11, 12

หัวข้อข่าว: 2กุมารเปิดพรรคดัน'สมคิด'นายกฯ

รหัสข่าว: C-220421009077(21 เม.ย. 65/04:19)

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

Col.Inch: 288.92 ADValue:  (B/W)  288,920  (FC)  577,840
PRValue : (B/W)  866,760  (FC)  1,733,520(x3)

157



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23466
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 11, 12

หัวข้อข่าว: 2กุมารเปิดพรรคดัน'สมคิด'นายกฯ

รหัสข่าว: C-220421009077(21 เม.ย. 65/04:19)

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

Col.Inch: 288.92 ADValue:  (B/W)  288,920  (FC)  577,840
PRValue : (B/W)  866,760  (FC)  1,733,520(x3)

158



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23466
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 11, 12

หัวข้อข่าว: 2กุมารเปิดพรรคดัน'สมคิด'นายกฯ

รหัสข่าว: C-220421009077(21 เม.ย. 65/04:19)

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

Col.Inch: 288.92 ADValue:  (B/W)  288,920  (FC)  577,840
PRValue : (B/W)  866,760  (FC)  1,733,520(x3)

159



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23466
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 11, 12

หัวข้อข่าว: 2กุมารเปิดพรรคดัน'สมคิด'นายกฯ

รหัสข่าว: C-220421009077(21 เม.ย. 65/04:19)

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

Col.Inch: 288.92 ADValue:  (B/W)  288,920  (FC)  577,840
PRValue : (B/W)  866,760  (FC)  1,733,520(x3)

160



ปีที่: - ฉบับที่: 26488
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(กลาง)

หัวข้อข่าว: เสรีพิศุทธ์สะสางคลิปหวย15ล้าน

รหัสข่าว: C-220421004097(21 เม.ย. 65/04:23)

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

Col.Inch: 30.67 ADValue:  (B/W)  29,136.50  (FC)  55,206
PRValue : (B/W)  87,409.50  (FC)  165,618(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11467
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: สอท.คึก-ถกใหญ่ ชู'สมคิด'นายก

รหัสข่าว: C-220421012018(21 เม.ย. 65/05:09)

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

Col.Inch: 292.16 ADValue:  (B/W)  350,592  (FC)  482,064
PRValue : (B/W)  1,051,776  (FC)  1,446,192(x3)

162



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11467
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: สอท.คึก-ถกใหญ่ ชู'สมคิด'นายก

รหัสข่าว: C-220421012018(21 เม.ย. 65/05:09)

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

Col.Inch: 292.16 ADValue:  (B/W)  350,592  (FC)  482,064
PRValue : (B/W)  1,051,776  (FC)  1,446,192(x3)

163



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11467
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: สอท.คึก-ถกใหญ่ ชู'สมคิด'นายก

รหัสข่าว: C-220421012018(21 เม.ย. 65/05:09)

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

Col.Inch: 292.16 ADValue:  (B/W)  350,592  (FC)  482,064
PRValue : (B/W)  1,051,776  (FC)  1,446,192(x3)

164



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11467
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: สอท.คึก-ถกใหญ่ ชู'สมคิด'นายก

รหัสข่าว: C-220421012018(21 เม.ย. 65/05:09)

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

Col.Inch: 292.16 ADValue:  (B/W)  350,592  (FC)  482,064
PRValue : (B/W)  1,051,776  (FC)  1,446,192(x3)

165



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11467
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: สอท.คึก-ถกใหญ่ ชู'สมคิด'นายก

รหัสข่าว: C-220421012018(21 เม.ย. 65/05:09)

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

Col.Inch: 292.16 ADValue:  (B/W)  350,592  (FC)  482,064
PRValue : (B/W)  1,051,776  (FC)  1,446,192(x3)

166



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11467
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: สอท.คึก-ถกใหญ่ ชู'สมคิด'นายก

รหัสข่าว: C-220421012018(21 เม.ย. 65/05:09)

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

Col.Inch: 292.16 ADValue:  (B/W)  350,592  (FC)  482,064
PRValue : (B/W)  1,051,776  (FC)  1,446,192(x3)

167



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9290
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 16

หัวข้อข่าว: ชูสมคิดแก้ปากท้อง อุตตมนำสอท.หนุนนั่งนายกฯ/ปชป.ส่งซ่อมราชบุรี

รหัสข่าว: C-220421008091(21 เม.ย. 65/05:34)

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

Col.Inch: 212.89 ADValue:  (B/W)  255,468  (FC)  319,335
PRValue : (B/W)  766,404  (FC)  958,005(x3)

168



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9290
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 16

หัวข้อข่าว: ชูสมคิดแก้ปากท้อง อุตตมนำสอท.หนุนนั่งนายกฯ/ปชป.ส่งซ่อมราชบุรี

รหัสข่าว: C-220421008091(21 เม.ย. 65/05:34)

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

Col.Inch: 212.89 ADValue:  (B/W)  255,468  (FC)  319,335
PRValue : (B/W)  766,404  (FC)  958,005(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9290
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 16

หัวข้อข่าว: ชูสมคิดแก้ปากท้อง อุตตมนำสอท.หนุนนั่งนายกฯ/ปชป.ส่งซ่อมราชบุรี

รหัสข่าว: C-220421008091(21 เม.ย. 65/05:34)

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

Col.Inch: 212.89 ADValue:  (B/W)  255,468  (FC)  319,335
PRValue : (B/W)  766,404  (FC)  958,005(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9290
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 16

หัวข้อข่าว: ชูสมคิดแก้ปากท้อง อุตตมนำสอท.หนุนนั่งนายกฯ/ปชป.ส่งซ่อมราชบุรี

รหัสข่าว: C-220421008091(21 เม.ย. 65/05:34)

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

Col.Inch: 212.89 ADValue:  (B/W)  255,468  (FC)  319,335
PRValue : (B/W)  766,404  (FC)  958,005(x3)

171



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 10:18
หัวข้อข่าว: "สมชัย" ช่วยขยายพิษใบส้ม "กกต." 64.1 ล้าน ใครต้องจ่าย?

รหัสข่าว: I-I220421000850

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

172

https://siamrath.co.th/n/341496
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 10:18
หัวข้อข่าว: "สมชัย" ช่วยขยายพิษใบส้ม "กกต." 64.1 ล้าน ใครต้องจ่าย?

รหัสข่าว: I-I220421000850

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

173

https://siamrath.co.th/n/341496
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 10:31
หัวข้อข่าว: เข้าทาง! สมชัยแจงเสร็จสรรพใครต้องชดใช้ 64.1 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220421000872

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

174

https://www.thaipost.net/politics-news/127187/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 10:31
หัวข้อข่าว: เข้าทาง! สมชัยแจงเสร็จสรรพใครต้องชดใช้ 64.1 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220421000872

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

175

https://www.thaipost.net/politics-news/127187/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 11:16
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ไวว่องกาง 5 ข้อ ใครต้องจ่าย 64.1 ล้านบาท ปมแจกใบส้ม 'สุรพล'

รหัสข่าว: I-I220421001038

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

176

https://www.naewna.com/politic/648665
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 11:16
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ไวว่องกาง 5 ข้อ ใครต้องจ่าย 64.1 ล้านบาท ปมแจกใบส้ม 'สุรพล'

รหัสข่าว: I-I220421001038

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

177

https://www.naewna.com/politic/648665
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 11:36
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง กกต. จ่าย 70 ล้าน! 'สุรพล' อดีตส.ส.เชียงใหม่ ปมแจกใบส้ม บูชาเทียนวันเกิด

รหัสข่าว: I-I220421001117

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

178

https://ch3plus.com/news/political/ch3onlinenews/287759
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 11:36
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง กกต. จ่าย 70 ล้าน! 'สุรพล' อดีตส.ส.เชียงใหม่ ปมแจกใบส้ม บูชาเทียนวันเกิด

รหัสข่าว: I-I220421001117

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

179

https://ch3plus.com/news/political/ch3onlinenews/287759
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 11:36
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง กกต. จ่าย 70 ล้าน! 'สุรพล' อดีตส.ส.เชียงใหม่ ปมแจกใบส้ม บูชาเทียนวันเกิด

รหัสข่าว: I-I220421001117

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

180

https://ch3plus.com/news/political/ch3onlinenews/287759
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:22
หัวข้อข่าว: ตามคาด สร้างอนาคตไทยประชุมใหญ่เลือก ‘อุตตม’ เป็นหัวหน้าพรรค

รหัสข่าว: I-I220421000788

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

181

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7008246
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:22
หัวข้อข่าว: ตามคาด สร้างอนาคตไทยประชุมใหญ่เลือก ‘อุตตม’ เป็นหัวหน้าพรรค

รหัสข่าว: I-I220421000788

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

182

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7008246
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:22
หัวข้อข่าว: ตามคาด สร้างอนาคตไทยประชุมใหญ่เลือก ‘อุตตม’ เป็นหัวหน้าพรรค

รหัสข่าว: I-I220421000788

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

183

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7008246
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:22
หัวข้อข่าว: ตามคาด สร้างอนาคตไทยประชุมใหญ่เลือก ‘อุตตม’ เป็นหัวหน้าพรรค

รหัสข่าว: I-I220421000788

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

184

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7008246
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:22
หัวข้อข่าว: ตามคาด สร้างอนาคตไทยประชุมใหญ่เลือก ‘อุตตม’ เป็นหัวหน้าพรรค

รหัสข่าว: I-I220421000788

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7008246
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:22
หัวข้อข่าว: ตามคาด สร้างอนาคตไทยประชุมใหญ่เลือก ‘อุตตม’ เป็นหัวหน้าพรรค

รหัสข่าว: I-I220421000788

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

186

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7008246
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 09:22
หัวข้อข่าว: ตามคาด สร้างอนาคตไทยประชุมใหญ่เลือก ‘อุตตม’ เป็นหัวหน้าพรรค

รหัสข่าว: I-I220421000788

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

187

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7008246
https://www.khaosod.co.th


ปีที่: 45 ฉบับที่: 16111
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/กระแสทรรศน์

หน้า: 9(ล่าง)

คอลัมน์: นพ.วิชัย เทียนถาวร: 'สรรพสิ่งล้วนอนิจจัง'

รหัสข่าว: C-220421020024(21 เม.ย. 65/02:47)

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

Col.Inch: 96.30 ADValue:  (B/W)  115,560  (FC)  158,895
PRValue : (B/W)  346,680  (FC)  476,685(x3)

188



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16111
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: First Section/กระแสทรรศน์

หน้า: 9(ล่าง)

คอลัมน์: นพ.วิชัย เทียนถาวร: 'สรรพสิ่งล้วนอนิจจัง'

รหัสข่าว: C-220421020024(21 เม.ย. 65/02:47)

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

Col.Inch: 96.30 ADValue:  (B/W)  115,560  (FC)  158,895
PRValue : (B/W)  346,680  (FC)  476,685(x3)

189



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23466
วันที่: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 20(ล่างขวา)

คอลัมน์: เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น

รหัสข่าว: C-220421009149(21 เม.ย. 65/04:09)

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

Col.Inch: 23.92 ADValue:  (B/W)  23,920  (FC)  47,840
PRValue : (B/W)  71,760  (FC)  143,520(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16112
วันที่: ศุกร์ 22 เมษายน 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บนขวา)

คอลัมน์: คนตามข่าว: อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย

รหัสข่าว: C-220422038043(21 เม.ย. 65/07:34)

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,650(BW) 1,200

Col.Inch: 31.93 ADValue:  (B/W)  38,316  (FC)  52,684.50
PRValue : (B/W)  114,948  (FC)  158,053.50(x3)
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