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ข่าวประจ าวันที่ 26 เมษายน 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 92/2565 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
และกรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

2 93/2565 รายงานการรับสมั ครรับเลื อกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจั งหวัดราชบุ รี                                               
เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 

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

สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณี
นับคะแนนเลือกตั้งใหม ่

1 

2 สะระนะออนไลน์ กกต. เล็งอุทธรณ์ศาล หลังถูกสั่งชดใช้อดีต ส.ส.  เชียงใหม่ 64 ล้าน 
ปมแจกใบส้ม 

4 

3 สยามท้องถิ่นออนไลน์ กกต. ก าหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต3 แทนต าแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์
ที่ 21 พ.ค. รับสมัคร 21 - 25 

7 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ รองเลขาธิการ กกต. หารือสมาคมสื่อช่อสะอาด ประชาสัมพันธ์ภารกิจ

ของ กกต. 
8 

2 สยามท้องถิ่นออนไลน์ กกต. ชี้บุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ประกอบด้วย.. 9 
3 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ “ระพีพรรณ” นั่งนายกนาจอมเทียน เฉือนอดีต ส.อบจ.ชลบุรีไม่ถึง 100 10 
4 สยามรัฐออนไลน์ กกต. อุดรธานี ติวเข้ม วิทยากรประชาธิปไตยต าบล รุ่นที่ 2 11 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ 'สมชัย' แฉแหลก ! ปม คดี กกต. แจก 'ใบส้ม' - เร่งพิจารณาผิดปกติ 16 
2 Khonkaenlive 

ออนไลน์ 
'สมชัย' แฉแหลก ! ปม คดี กกต. แจก 'ใบส้ม' - เร่งพิจารณาผิดปกติ 19 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สมชัย" ไม่ยุ่ง "ลูกพรรคเสรีรวมไทย" กล่าวหา "เสรีพิศุทธ์" ขัดจริยธรรม 21 
4 Infoquest ออนไลน์ “สุรพล” เชื่อ กกต. ได้บทเรียนส าคัญในการพิจารณาคดีให้รอบคอบ 

ก่อนตัดสิทธิ 
22 

5 ryt9 ออนไลน์ “สุรพล” เชื่อ กกต. ได้บทเรียนส าคัญในการพิจารณาคดีให้รอบคอบ 
ก่อนตัดสิทธิ 

25 

6 ข่าวสดออนไลน์ “สุรพล เกียรติไชยากร” ชนะฟ้อง ‘ใบส้ม’ กกต. น้ าตาคลอวันตั้งโต๊ะ
แถลงข่าวชนะคดี 

26 

7 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

เพ่ือไทยขอใช้กรณีใบส้ม 'สุรพล' สร้างบรรทัดฐานรอบคอบ 
ก่อนแจก เสนอแก้ รธน. ยกเลิกอ านาจ กกต. 

28 

8 ส านักข่าวไทยออนไลน์ "สุรพล" เชื่อค าพิพากษาเป็นบทเรียนให้ กกต. 31 
9 มติชนออนไลน์ 'สุรพล' ยกเคสตัวเองเป็นบทเรียน 'กกต.' พิจารณารอบคอบ 'หมอชลน่าน' 

ตัดอ านาจแจกใบส้ม 
34 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สุรพล' สอนมวย กกต. ชี้ค าพิพากษาเป็นบทเรียนให้พิจารณาคดีรอบคอบ 38 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘พท.’ ได้ทีซัด ‘กกต.’ ไม่ฟังค าชี้แจง หลังศาลฮอต สั่งชดใช้ 64 ล. 

แจกใบส้ม อดีต ส.ส. เชียงใหม่ 
43 

12 Innnews ออนไลน์ เพ่ือไทยชี้ ใบส้มคือบทเรียน กกต. สร้างบรรทัดฐาน ลต. 45 
13 msn ออนไลน์ 'สุรพล' ยกเคสตัวเองเป็นบทเรียน 'กกต.' พิจารณารอบคอบ 'หมอชลน่าน' 

ตัดอ านาจแจกใบส้ม 
47 

14 ข่าวสดออนไลน์ เพ่ือไทย ย้ าต้องแก้ รธน. ยกเลิกอ านาจ กกต. แจกใบส้ม รอคดีจบ  
ลุยฟ้อง ม.157 

49 

15 ไทยรัฐออนไลน์ พท. แนะแก้รัฐธรรมนูญลดอ านาจ กกต. ปมแจกใบส้มผิดพลาดให้ ส.ส. 
เชียงใหม่ของพรรค 

52 

16 หนังสือพิมพ์ข่าวสด เพ่ือไทยดันแก้ รธน. ยกเลิกแจกใบส้ม 56 
17 MGR ออนไลน์ "เศรษฐกิจไทย" บุกเหนือ - ใต้ ตั้งตัวแทนพรรคเขต 4 ล าปาง เขต 1 ปัตตาน ี 57 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
18 ข่าวสดออนไลน์ พรรคเศรษฐกิจไทย ลุยบุกหนักภาคเหนือ-ใต้ เลือกตัวแทนพรรค เขต 4 

ล าปาง - เขต 1 ปัตตานี 
60 

19 สยามรัฐออนไลน์ "พรรคเศรษฐกิจไทย" บุกหนัก "อีสาน – เหนือ - ใต้" เร่งตั้งตัวแทนพรรค
ฯ สู้ศึกเลือกตั้ง 

65 

20 เดลินิวส์ออนไลน์ พรรคเศรษฐกิจไทย บุกภาคเหนือ - ใต ้ 68 
21 คมชัดลึกออนไลน์ "ก้าวไกล" พร้อมเลือกตั้ง หลังสัญญาณยุบสภาดังมาจาก "ราชบุรี" 70 
22 ประชาไทออนไลน์ 'ก้าวไกล' จัดประชุมใหญ่ 30 เม.ย.นี้ - เพ่ือไทย แนะ กกต. แบ่งเขต 

ให้รอบคอบ อย่าซ้ ารอยเลือกตั้ง 62 
72 

23 มติชนออนไลน์ 'ก้าวไกล' ชี้ พปชร. ไม่ส่งซ่อมแทน 'ปารีณา' สัญญาณเตือนยุบสภา 74 
24 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ก้าวไกล” ประชุมใหญ่ 30 เม.ย. ปรับทัพรับศึกเลือกตั้ง เชื่อยุบสภา 

ก่อนซักฟอก 
76 

25 สยามรัฐออนไลน์ "โฆษกก้าวไกล" จับสัญญาณ "พลังประชารัฐ" อ่อนแรง เชื่อ "ยุบสภาฯ" 
ก่อนถึงวันซักฟอก 

78 

26 Newtv ออนไลน์ "อนุสรณ์" แนะ กกต. แบ่งเขตรอบคอบอย่าซ้ ารอยปี 62 80 
27 สยามรัฐออนไลน์ "อนุสรณ์" แนะ กกต. แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ ารอยเลือกตั้ง 62  

ยึดกฎหมาย - ฟังเสียงประชาชน 
81 

28 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เพื่อไทย" แนะ กกต. แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ ารอยเลือกตั้ง 62 83 
29 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘อนุสรณ์’ ดักคอ ‘กกต.’ แบ่งเขตเลือกตั้งต้องเป็นธรรม - ฟังเสียง ปชช. 

อย่าซ้ ารอยปี 62 
85 

30 แนวหน้าออนไลน์ ยุ่งละซิ ! 'อนุสรณ'์ อบรม 'กกต.' แบ่งเขตให้รอบคอบ หวั่นซ้ ารอยเลือกตั้ง 62 87 
31 ส านักข่าวไทยออนไลน์ "อนุสรณ์" แนะ กกต. แบ่งเขตอย่าซ้ ารอยปี 62 88 
32 Theworldnews 

ออนไลน์ 
เพ่ือไทย แนะ กกต. แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ ารอยเลือกตั้ง 62 89 

33 มติชนออนไลน์ “อนุสรณ์” แนะ กกต. แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ ารอยเลือกตั้ง 62  
เพ่ือความเป็นธรรมทุกพรรค 

91 

34 news.trueid ออนไลน์ “อนุสรณ์” แนะ กกต. แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ ารอยเลือกตั้ง 62  
เพ่ือความเป็นธรรมทุกพรรค 

92 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
35 Theworldnews 

ออนไลน์ 
“อนุสรณ์” แนะ กกต. แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ ารอยเลือกตั้ง 62  
เพ่ือความเป็นธรรมทุกพรรค 

94 

36 มติชนออนไลน์ พรรค ส.ว.ลากตั้ง เป็นเหตุ 'เรืองไกร' ร้อง กกต. สอบ 'ชลน่าน'  
ฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ม.111 หรือไม่ 

95 

37 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน 360 องศา 

ร้อง กกต. สอบ'หมอชลน่าน' ฝ่าฝืน พ.ร.ป. พรรคการเมือง 97 

38 แนวหน้าออนไลน์ งานงอก 'เรืองไกร' ร้อง 'กกต.' สอบ 'หมอชลน่าน' ฝ่าฝืน พรป.  
พรรคการเมือง 

98 

39 msn ออนไลน์ พรรค ส.ว. ลากตั้ง เป็นเหตุ 'เรืองไกร' ร้อง กกต. สอบ 'ชลน่าน'  
ฝ่าฝืน พรป. พรรคการเมือง ม.111 หรือไม่ 

100 

40 สยามรัฐออนไลน์ "พรรค สว. ลากตั้ง" ท าเหตุ ! "เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบ "หมอชลน่าน" 
ส่อขัด "พรป. พรรคการเมือง" 

103 

41 เดลินิวส์ออนไลน์ พรรค ส.ว. ลากตั้งเป็นเหตุ 'เรืองไกร' ร้อง กกต. สอบ “หมอชลน่าน” 105 
42 MGR ออนไลน์ "ชลน่าน” งานเข้า "เรืองไกร” ชง กกต. สอบปากลั่นจ้อ "พรรค ส.ว. 

ลากตั้ง” ท าเขา้ใจผิดวุฒิฯ เป็นพรรค 
107 

43 news1live ออนไลน์ "ชลน่าน" งานเข้า "เรืองไกร" ชง กกต. สอบปากลั่นจ้อ "พรรค ส.ว. 
ลากตั้ง" ท าเข้าใจผิดวุฒิฯ เป็นพรรค 

108 

44 Newtv ออนไลน์ "เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบ "หมอชลน่าน" 110 
45 Khonkaenlive 

ออนไลน์ 
"พรรค สว. ลากตั้ง" ท าเหตุ ! "เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบ "หมอชลน่าน" 
ส่อขัด "พรป. พรรคการเมือง" 

112 

46 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เรืองไกร' กางกฎหมายร้อง กกต. ฟัน 'ชลน่าน' คุยจ้อ ส.ว.  
ลากตั้งเป็นพรรคการเมือง 

114 

47 มติชนออนไลน์ "ติ่ง มัลลิกา" ยื่นลาออก กรรมการบริหารประชาธิปัตย์ มีผลทันทีวันนี้ 116 
48 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ต่ิง มัลลิกา' ไขก๊อกพ้น กก.บห. ปชป. แลว้ 118 
49 บ้านเมืองออนไลน์ "ผอ.ปชป." ยัน "ติ่ง มัลลิกา" ลาออกจาก "กก.บห." แล้ว 120 
50 เดลินิวส์ออนไลน์ 'มัลลิกา' ไขก๊อกพ้น กก.บห. พรรค ปชป. เซ่นปมฟาดเดือดกิ๊ก - ชู้ 121 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
51 MGR ออนไลน์ "มัลลิกา" ลาออกจาก กก.บห. ปชป. แล้ว มีผลวันนี ้ 124 
52 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "มัลลิกา" ลาออกจากกรรมการบริหารพรรค ปชป. แล้ว โดยไม่ระบุเหตุผล 125 
53 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
“มัลลิกา บุญมีตระกูล” ลาออกกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์  
พิษไลน์ชู ้- กิ๊ก 

127 

54 ไทยรัฐออนไลน์ "มัลลิกา” ยื่นลาออกพ้น กก.บห.ปชป. แล้ว ด้าน "รัชดา” แจงสื่อ แถลงข่าว
ด่วน 13.30 น. วันนี้ 

130 

55 MGR ออนไลน์ "ผอ.ปชป.” ยัน "ติ่ง มัลลิกา” ลาออกจาก กก.บห.แล้ว มีผล 25 เม.ย. 132 
56 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ปชป. วุ่นอีก "ติ่ง มัลลิกา” ลาออก กก.บห. มีผลทันทีวันนี้ 133 
57 คมชัดลึกออนไลน์ "ติ่ง มัลลิกา" ลาออกกรรมการบริหารพรรค ปชป. แล้ว มีผลวันนี้ 136 
58 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "มัลลิกา" ทิ้งเก้าอ้ีกรรมการบริหาร ปชป. อีกรายมีผลทันที 138 
59 Springnews ออนไลน์ “มัลลิกา” ยื่นหนังสือลาออก จากกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ 140 
60 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ แชตไลน์พ่นพิษ “มัลลิกา” 143 
61 แนวหน้าออนไลน์ ตามคาด ! 'ติ่ง มัลลิกา' ลาออกจากพ้นเก้าอ้ีก กก.บห. แล้ว มีผล 25 เม.ย. 147 
62 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "นิกร" เผยข้อสรุปแก้ "ไพรมารี่" เพ่ิมบทบาทสมาชิกพรรค ชง "กมธ.กม.ลูก" 

28 เม.ย. 
149 

63 มติชนออนไลน์ 'นิกร' เผยข้อสรุป คณะท างานแก้ไพรมารี่โหวต จ่อชงเข้า 'กมธ.กม.ลูก'  
28 เม.ย. นี้ 

153 

64 แนวหน้าออนไลน์ ชง กมธ. ชุดใหญ่เคาะแก้ 'ไพรมารีโหวต'  ให้รับฟังความเห็นจากสาขา -
ตัวแทนพรรค 

156 

65 สยามรัฐออนไลน์ กมธ.กม.ลูก เคาะไพรมารี่ ให้รับฟังความเห็นจากสาขา – ตัวแทนพรรค 
ให้อ านาจ "กกต." ก าหนดหลักเกณฑ์ 

159 

66 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน 360 องศา 

เตรียมชง กมธ. แก'้ไพรมารีโหวต' ให้ฟังความเห็นสาขา - ตัวแทนพรรค 162 

67 NNT ออนไลน์ อบจ.ภูเก็ต เปิดสมัครเลือกตั้งซ่อม สจ. แทนต าแหน่งที่ว่าง วันแรก 
บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

163 

68 บ้านเมืองออนไลน์ "รฎาวัญ" หน. พรรคเสมอภาค ส่งอดีตรองนายก อบต. ชิง ส.ส.ราชบุรี  
วันสุดท้าย 

165 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
69 77 ข่าวเด็ดออนไลน์ กกต. สั่งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต. ราชาเทวะ แทนที่ว่าง  

หลังจากนายกคนเก่าถูกปลดเซ่นพิษรถดับเพลิง 
169 

70 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. สั่งให้มีการ ลต. นายก อบต. ราชาเทวะ หลังคนเก่าถูกสั่งปลด 175 
71 คมชัดลึกออนไลน์ "กกต." เคาะ 5 มิ.ย. เลือกตั้ง "นายก อบต.ราชาเทวะ" แทนคนเก่าโดน

ปลดปมรถดับเพลิง 
178 

72 7 HD ออนไลน์ กกต. สั่งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต. ราชาเทวะ แทนที่ว่าง  
ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 

183 

73 ข่าว 24 ชม.ออนไลน์ กกต. สั่งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ราชาเทวะ แทนที่ว่าง ในวันอาทิตย์
ที่ 5 มิถุนายน 2565 

184 

74 ไทยโพสต์ออนไลน์ ไล่ส่งคนรวยชังชาติ “บิ๊กตู”่ ลั่นเลือก ส.ส. ได้นายกฯ โวคนต่าง ปท. 
อยากอยู่ไทย 

186 

75 สยามรัฐออนไลน์ "กนก - ติ่ง" ลาออก ปชป. ระส่ า ! 193 
76 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 'กนก - ต่ิง' ลาออก ปชป. ระส่ า ! สุดทนแรงกดดันคนในพรรค 199 
77 ไทยรัฐออนไลน์ "กนก” ไขก๊อกรองหัวหน้า เบรก 7 กก.บห. หญิงออก "ติ่ง” เด็กจุรินทร์

สละเก้าอ้ี 
202 

78 สาระนะออนไลน์ คนกรุงพร้อม ! กกต. เคาะแล้ว บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สีน้ าตาล - โหวต 
ส.ก. สีชมพู 

212 

79 แนวหน้าออนไลน์ 'ถ้าไม่ท าประโยชน์ก็อย่าเป็นตัวถ่วง' 'ชวน' สะบัดมีดโกน เตือนคน ปชป.
ต้องแก้ไขอย่าหนีปัญหา 

220 

80 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 'ชวน' กรีดสมาชิกอย่าหนีปัญหา 225 
81 หนังสือพิมพ์กรุงเทพ

ธรุกิจออนไลน์ 
ผ่า 'องคาพยพส้ม' ปรับทัพใหญ่เจาะ 'ชุมชน' ดูดเสียงพลังเงียบ 227 

82 หนังสือพิมพ์ข่าวสด จี้ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งเป็นธรรม 229 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : จับประเด็น 230 
2 Nationtv ออนไลน์ พลิกข้อกฎหมายชี้ชะตาวาระด ารงต าแหน่ง "นายกฯประยุทธ์" อยู่ครบ  

8 ปีหรือไม่ 
231 

3 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์ : ข่าวสั้น: 'ก้าวไกล' คาด 'ยุบสภาฯ' ก่อนศึกอภิปรายฯ 241 
4 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ข่าวข้นคนเข้ม 242 
5 หนังสือพิมพ์มติชน บทน ามติชน : สู้คดีกันยังไง 244 
6 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ข่าวทะลุคน : “สุรพล เกียรติไชยากร” ชนะฟ้อง 'ใบส้ม' กกต. 245 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช 2565 
ครั้ง 1/2565 โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก 
นายวีระ ยี่แพร พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์  และ นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมือง 
และการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม  
ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการอ านวยการ 

และคณะท างานเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่  26 เมษายน 2565 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หารือร่วมกับ 
นายสุธนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
นางสาวสุธิดา โชคพระสมบัติ รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาเครือข่าย เพ่ือด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ภารกิจของ กกต. ทางภาคีเครือข่าย(ดีเจประชาธิปไตย) โดยสื่อวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาด จ านวน 421 
สถานีทั่วประเทศ ในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ณ ห้องท างานรองเลขาธิก ารคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ชั้น 6 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ทั้งนี้ ส านักประชาสัมพันธ์ กกต. จะได้ด าเนินการจัดท ารายการ กกต. ขอบอก โดยออกอากาศทุกวันพุธ 
เวลา 19.30 น. และรายการเปิดประตูสู่ กกต. ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.30 – 20.00 น. ร่วมกับสมาคม 
สื่อช่อสะอาด เพ่ือร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง บนความมุ่ งมั่น สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม 
และชอบด้วยกฎหมาย โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หารือร่วมกับนายกสมาคมสื่อช่อสะอาด  
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 
วันที่ 26 เมษายน 2565, 11.51 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่  26 เมษายน 2565 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หารือร่วมกับ 

นายสุธนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
นางสาวสุธิดา โชคพระสมบัติ รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาเครือข่าย เพ่ือด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ภารกิจของ กกต. ทางภาคีเครือข่าย(ดีเจประชาธิปไตย) โดยสื่อวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาด จ านวน 421 
สถานีทั่วประเทศ ในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ณ ห้องท างานรองเลขาธิก ารคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ชั้น 6 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ทั้งนี้ ส านักประชาสัมพันธ์ กกต. จะได้ด าเนินการจัดท ารายการ กกต. ขอบอก โดยออกอากาศทุกวันพุธ 
เวลา 19.30 น. และรายการเปิดประตูสู่ กกต. ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.30 – 20.00 น. ร่วมกับสมาคม 
สื่อช่อสะอาด เพ่ือร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง บนความมุ่ งมั่น สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม 
และชอบด้วยกฎหมาย โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/278081   

รองเลขาธิการ กกต. หารือสมาคมสือ่ช่อสะอาด  
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กกต. 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/278081
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 เมษายน 2565 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน และการขอพระราชทานเหรียญตราทุกประเภทของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ครั้ งที่  1/2565 ที่ประชุมได้ พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ สมควรได้ รับการเสนอรายชื่อขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฏไทย พ.ศ. 2564 โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ 
ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

และกลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์  



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

 
 
 
  

 
 

 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 
กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง และกรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
25 เมษำยน 2022 

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๖๕ และ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ และประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่กรณีนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนิ้ 1. กรณี นายค ารณ โดนหมั้น สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบ้านกลาง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 2. กรณี นายอนิรุทธิ์ หอมรื่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางซ้าย  เขตเลือกตั้งที่ ๒  อ าเภอบาง
ซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  3. กรณี นายมานิตย์ สุขหร่อง นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งน้ าเต้า อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
4. กรณี นายธีระวัฒน์ กุลไธสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ เขตเลือกตั้งที่ ๘ อ าเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

*****5. กรณี นายพงค์ ยานผาด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองสรวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 6. กรณี นายบุญมี เนตนิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้า เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 7. กรณี นายวันค า สีนวน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 8. กรณี อุสมาน หะยียูโซะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลปุโละปุโย เขตเลือกตั้งที่ ๔ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
9. กรณี นายบุญมั่น ไชยะวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบอน เขตเลือกตั้งที่ ๒  อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

*****10. กรณี นายสาย ประสาทสีดา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิจิตร เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัด
พิจิตร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 11. กรณี นายประวิทย์ ฉิมดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงป่า
ค า เขตเลือกตั้งที่ ๒  อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ได้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 12. 
กรณี นายสังวาลย์ หาสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึง เขตเลือกตั้งที่ ๗ อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 13. กรณี นายคาน ภาษี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสะโน เขตเลือกตั้งที่ ๗ อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้พ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

*****14. กรณี นายสนอง นิ่มสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ เขตเลือกตั้งที่ ๗ อ าเภอ
ไชโย จังหวัดอ่างทอง ได้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕15. กรณี นายศรัณย์พงศ์ ปั้นสกุล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางนางลี่ เขตเลือกตั้งที่ ๓ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลาออก เมื่อวันที่ 
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 16. กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีค าสั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแวง เขตเลือกตั้งที่ ๔ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ใหม่ 17. 
กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีค าสั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทัพรั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา ใหม่ 

*****ล่าสุดส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ โดย
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๐๕ วรรคสี่ แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับ
เลือกตั้ง ดังนี้  1. กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง ๑.๑ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  ได้แก่ นายกิติพงษ์ ค าอ้อน ๑.๒. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางซ้าย  เขตเลือกตั้งที่ ๒  
อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นายชยุต กิจโสภี ๑.๓ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งน้ าเต้า 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นางชณภา เทียมทอง ๑.๔ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ 
เขตเลือกตั้งที่ ๘ อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย ได้แก่ นายเส็ง ศรีบุตร ๑.๕ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนอง
สรวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้แก่ นายพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์ 
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*****๑.๖ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
ได้แก่ นายปิยะวัฒน์ กิ่งของ ๑.๗ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานีได้แก่ นายขจรศักดิ์ จ าปาจูม ๑.๘ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปุโละปุโย เขตเลือกตั้งที่ ๔ 
อ าเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี ได้แก่ นางสาววีนัส สาเระ ๑.๙ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบอน เขตเลือกตั้งที่ 
๒ อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดได้แก่ นายผาสุข พูลพิพัฒน์ ๑.๑๐ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิจิตร เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
ได้แก่ นายสิทธิพร ยิ่งยง 
 
*****๑.๑๑ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงป่าค า เขตเลือกตั้งที่ ๒  อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  ได้แก่ นางสาว
ณัฐชา ฉิมดี ๑.๑๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึง เขตเลือกตั้งที่ ๗ อ าเภอเขวาสินรินทร์จังหวัดสุรินทร์ 
ได้แก่ นายสราวุฒิ อุทัยนิตย์ ๑.๑๓ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสะโน เขตเลือกตั้งที่ ๗ อ าเภอ
บุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายทองรัตน์ สุธรรม ๑.๑๔ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ 
เขตเลือกตั้งที่ ๗ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ นางปฐมาภรณ์ เชื้อนาค ๑.๑๕ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางนางลี่ เขตเลือกตั้งที่ ๓ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ นายธ ารงค์ น้อยกาญจนะ 
 
*****2. กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ๒.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแวง เขตเลือกตั้งที่ ๔ อ าเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ สืบญาติ ๒.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทัพรั้ง เขต
เลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายสหธรรม แซ่เตียว ท้ังนี้ การประกาศผลการเลือกตั้ง
ดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน 
หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  อนึ่ง ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้ง
ให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔ 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37198/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1518576737503776768?t=2zjnND-
kQPncBufjZOA7rw&s=06  
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https://www.xn--q3ctuzbi.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%96/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%96
https://www.xn--q3ctuzbi.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 07:39
หัวข้อข่าว: กกต.เล็งอุทธรณ์ศาล หลังถูกสั่งชดใช้อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 64 ล้าน ปมแจกใบส้ม | สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร...

รหัสข่าว: I-I220426000677

 สาระนะ.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.xn--q3ctuzbi.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%96/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%96
https://www.xn--q3ctuzbi.com


 

 

 

กกต. ก ำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.รำชบุรี เขต3 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ในวันเสำร์ที่ 21 พ.ค. รับสมัคร 21 - 25 

26 เมษำยน 2022 

 

 

 

 

 

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 โดยมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 105 ประกอบมาตรา 102 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง นั้น 

*****ล่าสุดคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยก าหนดวันเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.00 – 17.00  น. วันรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 
เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น จ านวน 3 คน 

*****ทั้งนี้ ภายใน 7 วันนับแต่วันปิดรับสมัคร ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  จะตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียง กับท่ีเลือกตั้งหรือสถานที่ที่เห็นสมควร 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า จังหวัดราชบุรี หรือบริการ
ข้อมูลสายด่วน 1444 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/politics/37233/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1518808112609697793?t=En4J810a8YbaYOjJZcHl7Q
&s=06  
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https://siamtongtin.com/politics/37233/
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1518808112609697793?t=En4J810a8YbaYOjJZcHl7Q&s=06
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1518808112609697793?t=En4J810a8YbaYOjJZcHl7Q&s=06


 
 
รองเลขาธิการ กกต. หารือสมาคมสื่อช่อสะอาด ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กกต. 
วันอังคาร ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565, 11.51 น. 
 
 

 

 

 

 

วันที่  26 เมษายน 2565 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หารือร่วมกับ 
นายสุธนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
นางสาวสุธิดา โชคพระสมบัติ รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาเครือข่าย เพ่ือด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ภารกิจของ กกต. ทางภาคีเครือข่าย(ดีเจประชาธิปไตย) โดยสื่อวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาด จ านวน 421 
สถานีทั่วประเทศ ในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ห้องท างานรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ทั้งนี้ ส านักประชาสัมพันธ์ กกต. จะได้ด าเนินการจัดท ารายการ กกต. ขอบอก โดยออกอากาศทุกวันพุธ 
เวลา 19.30 น. และรายการเปิดประตูสู่ กกต. ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.30 – 20.00 น. ร่วมกับสมาคม 
สื่อช่อสะอาด เพ่ือร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง บนความมุ่งมั่น สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม 
และชอบด้วยกฎหมาย โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/278081 

8

https://www.banmuang.co.th/news/politic/278081


 

 

 

กกต. ชี้บุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ประกอบด้วย.. 
26 เมษายน 2022 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37236/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1518809705555972097?t=kXjPAAMjk9NW3zVDLMUZ
Lg&s=06  
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https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37236/
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 24795
วันที่: อังคาร 26 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: ระพีพรรณนั่งนายกนาจอมเทียน เฉือนอดีตส.อบจ.ชลบุรีไม่ถึง100

รหัสข่าว: C-220426021060(26 เม.ย. 65/04:06)

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

Col.Inch: 14.65 ADValue:  (B/W)  12,452.50  (FC)  15,382.50
PRValue : (B/W)  37,357.50  (FC)  46,147.50(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:48
หัวข้อข่าว: กกต.อุดรธานี ติวเข้ม วิทยากรประชาธิปไตยตำบล รุ่นที่ 2

รหัสข่าว: I-I220425001103

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/342581
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:48
หัวข้อข่าว: กกต.อุดรธานี ติวเข้ม วิทยากรประชาธิปไตยตำบล รุ่นที่ 2

รหัสข่าว: I-I220425001103

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/342581
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:48
หัวข้อข่าว: กกต.อุดรธานี ติวเข้ม วิทยากรประชาธิปไตยตำบล รุ่นที่ 2

รหัสข่าว: I-I220425001103

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:48
หัวข้อข่าว: กกต.อุดรธานี ติวเข้ม วิทยากรประชาธิปไตยตำบล รุ่นที่ 2

รหัสข่าว: I-I220425001103

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:48
หัวข้อข่าว: กกต.อุดรธานี ติวเข้ม วิทยากรประชาธิปไตยตำบล รุ่นที่ 2

รหัสข่าว: I-I220425001103

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:52
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' แฉแหลก! ปม คดีกกต. แจก 'ใบส้ม' - เร่งพิจารณาผิดปกติ

รหัสข่าว: I-I220425001120

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/342591
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:52
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' แฉแหลก! ปม คดีกกต. แจก 'ใบส้ม' - เร่งพิจารณาผิดปกติ

รหัสข่าว: I-I220425001120

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/342591
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:52
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' แฉแหลก! ปม คดีกกต. แจก 'ใบส้ม' - เร่งพิจารณาผิดปกติ

รหัสข่าว: I-I220425001120

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/342591
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:21
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' แฉแหลก! ปม คดีกกต. แจก 'ใบส้ม' - เร่งพิจารณาผิดปกติ

รหัสข่าว: I-I220425002352

 khonkaenlive.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://www.khonkaenlive.com/home/2022/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%89%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%A1-%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%81%E0%B8%88/
http://www.khonkaenlive.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:21
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' แฉแหลก! ปม คดีกกต. แจก 'ใบส้ม' - เร่งพิจารณาผิดปกติ

รหัสข่าว: I-I220425002352

 khonkaenlive.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 16:23
หัวข้อข่าว: "สมชัย" ไม่ยุ่ง "ลูกพรรคเสรีรวมไทย" กล่าวหา "เสรีพิศุทธ์" ขัดจริยธรรม

รหัสข่าว: I-I220425001731

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000854
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: สุรพล เชื่อ กกต.ได้บทเรียนสำคัญในการพิจารณาคดีให้รอบคอบก่อนตัดสิทธิ

รหัสข่าว: I-I220425002139

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.infoquest.co.th/2022/194011
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: สุรพล เชื่อ กกต.ได้บทเรียนสำคัญในการพิจารณาคดีให้รอบคอบก่อนตัดสิทธิ

รหัสข่าว: I-I220425002139

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: สุรพล เชื่อ กกต.ได้บทเรียนสำคัญในการพิจารณาคดีให้รอบคอบก่อนตัดสิทธิ

รหัสข่าว: I-I220425002139

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

24

https://www.infoquest.co.th/2022/194011
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:23
หัวข้อข่าว: สุรพล เชื่อ กกต.ได้บทเรียนสำคัญในการพิจารณาคดีให้รอบคอบก่อนตัดสิทธิ

รหัสข่าว: I-I220425002152

 ryt9.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.ryt9.com/s/iq02/3316906
https://www.ryt9.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:03
หัวข้อข่าว: สุรพล เกียรติไชยากร ชนะฟ้อง‘ใบส้ม’กกต.น้ำตาคลอวันตั้งโต๊ะแถลงข่าวชนะคดี

รหัสข่าว: I-I220425002501

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

26

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7015438
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:03
หัวข้อข่าว: สุรพล เกียรติไชยากร ชนะฟ้อง‘ใบส้ม’กกต.น้ำตาคลอวันตั้งโต๊ะแถลงข่าวชนะคดี

รหัสข่าว: I-I220425002501

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

27

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7015438
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: เพื่อไทยขอใช้กรณีใบส้ม 'สุรพล' สร้างบรรทัดฐานรอบคอบก่อนแจก เสนอแก้ รธน.ยกเลิกอำนาจ กกต.

รหัสข่าว: I-I220425002248

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/politics-surapon25042565/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: เพื่อไทยขอใช้กรณีใบส้ม 'สุรพล' สร้างบรรทัดฐานรอบคอบก่อนแจก เสนอแก้ รธน.ยกเลิกอำนาจ กกต.

รหัสข่าว: I-I220425002248

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/politics-surapon25042565/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: เพื่อไทยขอใช้กรณีใบส้ม 'สุรพล' สร้างบรรทัดฐานรอบคอบก่อนแจก เสนอแก้ รธน.ยกเลิกอำนาจ กกต.

รหัสข่าว: I-I220425002248

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/politics-surapon25042565/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: "สุรพล" เชื่อคำพิพากษาเป็นบทเรียนให้ กกต.

รหัสข่าว: I-I220425001244

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

31

https://tna.mcot.net/politics-930049
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: "สุรพล" เชื่อคำพิพากษาเป็นบทเรียนให้ กกต.

รหัสข่าว: I-I220425001244

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-930049
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: "สุรพล" เชื่อคำพิพากษาเป็นบทเรียนให้ กกต.

รหัสข่าว: I-I220425001244

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

33

https://tna.mcot.net/politics-930049
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: 'สุรพล' ยกเคสตัวเองเป็นบทเรียน 'กกต.' พิจารณารอบคอบ 'หมอชลน่าน' ตัดอำนาจแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220425002218

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

34

https://www.matichon.co.th/politics/news_3307722
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: 'สุรพล' ยกเคสตัวเองเป็นบทเรียน 'กกต.' พิจารณารอบคอบ 'หมอชลน่าน' ตัดอำนาจแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220425002218

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3307722
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: 'สุรพล' ยกเคสตัวเองเป็นบทเรียน 'กกต.' พิจารณารอบคอบ 'หมอชลน่าน' ตัดอำนาจแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220425002218

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

36

https://www.matichon.co.th/politics/news_3307722
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: 'สุรพล' ยกเคสตัวเองเป็นบทเรียน 'กกต.' พิจารณารอบคอบ 'หมอชลน่าน' ตัดอำนาจแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220425002218

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3307722
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:33
หัวข้อข่าว: 'สุรพล' สอนมวยกกต.ชี้คำพิพากษาเป็นบทเรียนให้พิจารณาคดีรอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220425002188

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/987355/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:33
หัวข้อข่าว: 'สุรพล' สอนมวยกกต.ชี้คำพิพากษาเป็นบทเรียนให้พิจารณาคดีรอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220425002188

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/987355/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:33
หัวข้อข่าว: 'สุรพล' สอนมวยกกต.ชี้คำพิพากษาเป็นบทเรียนให้พิจารณาคดีรอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220425002188

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/987355/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:33
หัวข้อข่าว: 'สุรพล' สอนมวยกกต.ชี้คำพิพากษาเป็นบทเรียนให้พิจารณาคดีรอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220425002188

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/987355/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:33
หัวข้อข่าว: 'สุรพล' สอนมวยกกต.ชี้คำพิพากษาเป็นบทเรียนให้พิจารณาคดีรอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220425002188

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/987355/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:47
หัวข้อข่าว: ‘พท.’ ได้ทีซัด ‘กกต.’ ไม่ฟังคำชี้แจง หลังศาลฮอต สั่งชดใช้ 64 ล. แจกใบส้ม อดีตส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I220425002230

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/129669/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:47
หัวข้อข่าว: ‘พท.’ ได้ทีซัด ‘กกต.’ ไม่ฟังคำชี้แจง หลังศาลฮอต สั่งชดใช้ 64 ล. แจกใบส้ม อดีตส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I220425002230

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/129669/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 15:06
หัวข้อข่าว: เพื่อไทยชี้ ใบส้มคือบทเรียนกกต. สร้างบรรทัดฐานลต.

รหัสข่าว: I-I220425001400

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_328293/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 15:06
หัวข้อข่าว: เพื่อไทยชี้ ใบส้มคือบทเรียนกกต. สร้างบรรทัดฐานลต.

รหัสข่าว: I-I220425001400

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_328293/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: 'สุรพล' ยกเคสตัวเองเป็นบทเรียน 'กกต.' พิจารณารอบคอบ 'หมอชลน่าน' ตัดอำนาจแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220425002308

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

47

https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1/ar-AAWyBsY
https://www.msn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: 'สุรพล' ยกเคสตัวเองเป็นบทเรียน 'กกต.' พิจารณารอบคอบ 'หมอชลน่าน' ตัดอำนาจแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220425002308

 msn.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1/ar-AAWyBsY
https://www.msn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย ย้ำต้องแก้ รธน. ยกเลิกอำนาจ กกต.แจกใบส้ม รอคดีจบ ลุยฟ้องม.157

รหัสข่าว: I-I220425002310

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7015405
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย ย้ำต้องแก้ รธน. ยกเลิกอำนาจ กกต.แจกใบส้ม รอคดีจบ ลุยฟ้องม.157

รหัสข่าว: I-I220425002310

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7015405
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย ย้ำต้องแก้ รธน. ยกเลิกอำนาจ กกต.แจกใบส้ม รอคดีจบ ลุยฟ้องม.157

รหัสข่าว: I-I220425002310

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7015405
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: พท.แนะแก้รัฐธรรมนูญลดอำนาจ กกต. ปมแจกใบส้มผิดพลาดให้ ส.ส. เชียงใหม่ของพรรค

รหัสข่าว: I-I220425002340

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2376637
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: พท.แนะแก้รัฐธรรมนูญลดอำนาจ กกต. ปมแจกใบส้มผิดพลาดให้ ส.ส. เชียงใหม่ของพรรค

รหัสข่าว: I-I220425002340

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2376637
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: พท.แนะแก้รัฐธรรมนูญลดอำนาจ กกต. ปมแจกใบส้มผิดพลาดให้ ส.ส. เชียงใหม่ของพรรค

รหัสข่าว: I-I220425002340

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2376637
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: พท.แนะแก้รัฐธรรมนูญลดอำนาจ กกต. ปมแจกใบส้มผิดพลาดให้ ส.ส. เชียงใหม่ของพรรค

รหัสข่าว: I-I220425002340

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2376637
https://www.thairath.co.th


ปีที่: 32 ฉบับที่: 11472
วันที่: อังคาร 26 เมษายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: เพื่อไทยดันแก้รธน.ยกเลิกแจกใบส้ม

รหัสข่าว: C-220426012075(26 เม.ย. 65/05:32)

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

Col.Inch: 28.88 ADValue:  (B/W)  34,656  (FC)  47,652
PRValue : (B/W)  103,968  (FC)  142,956(x3)

56



บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 15:02
หัวข้อข่าว: "เศรษฐกิจไทย" บุกเหนือ-ใต้ ตั้งตัวแทนพรรคเขต 4 ลำปาง เขต 1 ปัตตานี

รหัสข่าว: I-I220425001391

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000039144
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 15:02
หัวข้อข่าว: "เศรษฐกิจไทย" บุกเหนือ-ใต้ ตั้งตัวแทนพรรคเขต 4 ลำปาง เขต 1 ปัตตานี

รหัสข่าว: I-I220425001391

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000039144
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 15:02
หัวข้อข่าว: "เศรษฐกิจไทย" บุกเหนือ-ใต้ ตั้งตัวแทนพรรคเขต 4 ลำปาง เขต 1 ปัตตานี

รหัสข่าว: I-I220425001391

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000039144
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: พรรคเศรษฐกิจไทย ลุยบุกหนักภาคเหนือ-ใต้ เลือกตัวแทนพรรค เขต 4 ลำปาง-เขต 1 ปัตตานี

รหัสข่าว: I-I220425001074

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7014808
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: พรรคเศรษฐกิจไทย ลุยบุกหนักภาคเหนือ-ใต้ เลือกตัวแทนพรรค เขต 4 ลำปาง-เขต 1 ปัตตานี

รหัสข่าว: I-I220425001074

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7014808
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: พรรคเศรษฐกิจไทย ลุยบุกหนักภาคเหนือ-ใต้ เลือกตัวแทนพรรค เขต 4 ลำปาง-เขต 1 ปัตตานี

รหัสข่าว: I-I220425001074

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7014808
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: พรรคเศรษฐกิจไทย ลุยบุกหนักภาคเหนือ-ใต้ เลือกตัวแทนพรรค เขต 4 ลำปาง-เขต 1 ปัตตานี

รหัสข่าว: I-I220425001074

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7014808
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: พรรคเศรษฐกิจไทย ลุยบุกหนักภาคเหนือ-ใต้ เลือกตัวแทนพรรค เขต 4 ลำปาง-เขต 1 ปัตตานี

รหัสข่าว: I-I220425001074

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7014808
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 09:28
หัวข้อข่าว: "พรรคเศรษฐกิจไทย" บุกหนัก "อีสาน-เหนือ-ใต้" เร่งตั้งตัวแทนพรรคฯ สู้ศึกเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220426000947

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/342854
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 09:28
หัวข้อข่าว: "พรรคเศรษฐกิจไทย" บุกหนัก "อีสาน-เหนือ-ใต้" เร่งตั้งตัวแทนพรรคฯ สู้ศึกเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220426000947

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/342854
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 09:28
หัวข้อข่าว: "พรรคเศรษฐกิจไทย" บุกหนัก "อีสาน-เหนือ-ใต้" เร่งตั้งตัวแทนพรรคฯ สู้ศึกเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220426000947

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/342854
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 16:45
หัวข้อข่าว: พรรคเศรษฐกิจไทย บุกภาคเหนือ-ใต้

รหัสข่าว: I-I220425001806

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/987208/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 16:45
หัวข้อข่าว: พรรคเศรษฐกิจไทย บุกภาคเหนือ-ใต้

รหัสข่าว: I-I220425001806

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/987208/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 16:49
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล" พร้อมเลือกตั้ง หลังสัญญาณยุบสภาดังมาจาก "ราชบุรี"

รหัสข่าว: I-I220425001821

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/512687
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 16:49
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล" พร้อมเลือกตั้ง หลังสัญญาณยุบสภาดังมาจาก "ราชบุรี"

รหัสข่าว: I-I220425001821

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

71

https://www.komchadluek.net/news/512687
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' จัดประชุมใหญ่ 30 เม.ย.นี้ - เพื่อไทย แนะ กกต.แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ำรอยเลือกตั้ง 62

รหัสข่าว: I-I220425002082

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://prachatai.com/journal/2022/04/98304
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' จัดประชุมใหญ่ 30 เม.ย.นี้ - เพื่อไทย แนะ กกต.แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ำรอยเลือกตั้ง 62

รหัสข่าว: I-I220425002082

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://prachatai.com/journal/2022/04/98304
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:03
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' ชี้พปชร.ไม่ส่งซ่อมแทน 'ปารีณา' สัญญาณเตือนยุบสภา

รหัสข่าว: I-I220425002067

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3307616
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:03
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' ชี้พปชร.ไม่ส่งซ่อมแทน 'ปารีณา' สัญญาณเตือนยุบสภา

รหัสข่าว: I-I220425002067

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3307616
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 16:50
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” ประชุมใหญ่ 30 เม.ย.ปรับทัพรับศึกเลือกตั้ง เชื่อยุบสภาก่อนซักฟอก

รหัสข่าว: I-I220425001822

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000852
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 16:50
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” ประชุมใหญ่ 30 เม.ย.ปรับทัพรับศึกเลือกตั้ง เชื่อยุบสภาก่อนซักฟอก

รหัสข่าว: I-I220425001822

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

77

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000852
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:07
หัวข้อข่าว: "โฆษกก้าวไกล" จับสัญญาณ "พลังประชารัฐ" อ่อนแรง เชื่อ "ยุบสภาฯ" ก่อนถึงวันซักฟอก

รหัสข่าว: I-I220425002509

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/342724
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:07
หัวข้อข่าว: "โฆษกก้าวไกล" จับสัญญาณ "พลังประชารัฐ" อ่อนแรง เชื่อ "ยุบสภาฯ" ก่อนถึงวันซักฟอก

รหัสข่าว: I-I220425002509

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

79

https://siamrath.co.th/n/342724
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:45
หัวข้อข่าว: "อนุสรณ์" แนะ กกต.แบ่งเขตรอบคอบอย่าซ้ำรอยปี 62

รหัสข่าว: I-I220425001084

 newtv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.newtv.co.th/news/98804
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:45
หัวข้อข่าว: "อนุสรณ์" แนะ กกต.แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ำรอยเลือกตั้ง 62 ยึดกฎหมาย-ฟังเสียงประชาชน

รหัสข่าว: I-I220425001090

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/342576
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:45
หัวข้อข่าว: "อนุสรณ์" แนะ กกต.แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ำรอยเลือกตั้ง 62 ยึดกฎหมาย-ฟังเสียงประชาชน

รหัสข่าว: I-I220425001090

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/342576
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:46
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย" แนะ กกต.แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ำรอยเลือกตั้ง 62

รหัสข่าว: I-I220425001096

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/681384
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:46
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย" แนะ กกต.แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ำรอยเลือกตั้ง 62

รหัสข่าว: I-I220425001096

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

84

https://www.posttoday.com/politic/news/681384
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:58
หัวข้อข่าว: ‘อนุสรณ์’ ดักคอ ‘กกต.’ แบ่งเขตเลือกตั้งต้องเป็นธรรม-ฟังเสียง ปชช. อย่าซ้ำรอยปี 62

รหัสข่าว: I-I220425001151

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/129610/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:58
หัวข้อข่าว: ‘อนุสรณ์’ ดักคอ ‘กกต.’ แบ่งเขตเลือกตั้งต้องเป็นธรรม-ฟังเสียง ปชช. อย่าซ้ำรอยปี 62

รหัสข่าว: I-I220425001151

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

86

https://www.thaipost.net/politics-news/129610/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: ยุ่งละซิ!'อนุสรณ์' อบรม 'กกต.' แบ่งเขตให้รอบคอบ หวั่นซ้ำรอยเลือกตั้ง 62

รหัสข่าว: I-I220425001396

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/649447
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: "อนุสรณ์" แนะ กกต.แบ่งเขตอย่าซ้ำรอยปี 62

รหัสข่าว: I-I220425001408

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

88

https://tna.mcot.net/politics-930079
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:27
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย แนะ กกต.แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ำรอยเลือกตั้ง 62

รหัสข่าว: I-I220425002165

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

89

https://theworldnews.net/th-news/ephuue-aithy-aena-kkt-aebngekhtaihr-bkh-b-yaachamr-yeluue-ktang62
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:27
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย แนะ กกต.แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ำรอยเลือกตั้ง 62

รหัสข่าว: I-I220425002165

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/ephuue-aithy-aena-kkt-aebngekhtaihr-bkh-b-yaachamr-yeluue-ktang62
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 16:44
หัวข้อข่าว: อนุสรณ์ แนะ กกต.แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ำรอยเลือกตั้ง62 เพื่อความเป็นธรรมทุกพรรค

รหัสข่าว: I-I220425001803

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3307561
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: อนุสรณ์ แนะ กกต.แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ำรอยเลือกตั้ง 62 เพื่อความเป็นธรรมทุกพรรค

รหัสข่าว: I-I220425002227

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

92

https://news.trueid.net/detail/gJRxnWq60E8a
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: อนุสรณ์ แนะ กกต.แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ำรอยเลือกตั้ง 62 เพื่อความเป็นธรรมทุกพรรค

รหัสข่าว: I-I220425002227

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.trueid.net/detail/gJRxnWq60E8a
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:41
หัวข้อข่าว: อนุสรณ์ แนะ กกต.แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ำรอยเลือกตั้ง 62 เพื่อความเป็นธรรมทุกพรรค

รหัสข่าว: I-I220425002210

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/nusrn-aena-kkt-aebngekhtaihr-bkh-b-yaachamr-yeluue-ktang62-ephuue-khwaamepnthrrmthukphrrkh
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 16:29
หัวข้อข่าว: พรรค ส.ว.ลากตั้ง เป็นเหตุ 'เรืองไกร' ร้อง กกต. สอบ 'ชลน่าน' ฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ม.111 หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220425001743

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3307519
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 16:29
หัวข้อข่าว: พรรค ส.ว.ลากตั้ง เป็นเหตุ 'เรืองไกร' ร้อง กกต. สอบ 'ชลน่าน' ฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ม.111 หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220425001743

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3307519
https://www.matichon.co.th


ปีที่: 14 ฉบับที่: 3678
วันที่: อังคาร 26 เมษายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(กลาง)

หัวข้อข่าว: ร้องกกต.สอบ'หมอชลน่าน' ฝ่าฝืนพ.ร.ป.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: C-220426040087(26 เม.ย. 65/04:03)

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

Col.Inch: 33.53 ADValue:  (B/W)  40,236  (FC)  50,295
PRValue : (B/W)  120,708  (FC)  150,885(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 17:57
หัวข้อข่าว: งานงอก 'เรืองไกร' ร้อง 'กกต.' สอบ 'หมอชลน่าน' ฝ่าฝืนพรป.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220425002050

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/649454
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 17:57
หัวข้อข่าว: งานงอก 'เรืองไกร' ร้อง 'กกต.' สอบ 'หมอชลน่าน' ฝ่าฝืนพรป.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220425002050

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

99

https://www.naewna.com/politic/649454
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: พรรค ส.ว.ลากตั้ง เป็นเหตุ 'เรืองไกร' ร้อง กกต. สอบ 'ชลน่าน' ฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ม.111 หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220425002193

 msn.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AA-%E0%B8%A7-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9B-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A1-111-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88/ar-AAWyxRG
https://www.msn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: พรรค ส.ว.ลากตั้ง เป็นเหตุ 'เรืองไกร' ร้อง กกต. สอบ 'ชลน่าน' ฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ม.111 หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220425002193

 msn.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AA-%E0%B8%A7-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9B-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A1-111-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88/ar-AAWyxRG
https://www.msn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: พรรค ส.ว.ลากตั้ง เป็นเหตุ 'เรืองไกร' ร้อง กกต. สอบ 'ชลน่าน' ฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ม.111 หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220425002193

 msn.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AA-%E0%B8%A7-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9B-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A1-111-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88/ar-AAWyxRG
https://www.msn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: "พรรค สว.ลากตั้ง" ทำเหตุ ! "เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบ "หมอชลน่าน" ส่อขัด "พรป.พรรคการเมือง"

รหัสข่าว: I-I220425002231

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/342644
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: "พรรค สว.ลากตั้ง" ทำเหตุ ! "เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบ "หมอชลน่าน" ส่อขัด "พรป.พรรคการเมือง"

รหัสข่าว: I-I220425002231

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/342644
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: พรรคส.ว.ลากตั้งเป็นเหตุ 'เรืองไกร' ร้องกกต. สอบหมอชลน่าน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220425002282

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

105

https://www.dailynews.co.th/news/987671/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: พรรคส.ว.ลากตั้งเป็นเหตุ 'เรืองไกร' ร้องกกต. สอบหมอชลน่าน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220425002282

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/987671/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:13
หัวข้อข่าว: "ชลน่าน” งานเข้า "เรืองไกร” ชง กกต.สอบปากลั่นจ้อ "พรรค ส.ว.ลากตั้ง” ทำเข้าใจผิดวุฒิฯ เป็นพรรค

รหัสข่าว: I-I220425002323

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000039259
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:21
หัวข้อข่าว: "ชลน่าน" งานเข้า "เรืองไกร" ชงกกต.สอบปากลั่นจ้อ "พรรค ส.ว.ลากตั้ง" ทำเข้าใจผิดวุฒิฯเป็นพรรค

รหัสข่าว: I-I220425002355

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9650000039259
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:21
หัวข้อข่าว: "ชลน่าน" งานเข้า "เรืองไกร" ชงกกต.สอบปากลั่นจ้อ "พรรค ส.ว.ลากตั้ง" ทำเข้าใจผิดวุฒิฯเป็นพรรค

รหัสข่าว: I-I220425002355

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9650000039259
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: "เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบ "หมอชลน่าน"

รหัสข่าว: I-I220425002393

 newtv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.newtv.co.th/news/98825
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: "เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบ "หมอชลน่าน"

รหัสข่าว: I-I220425002393

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

111

https://www.newtv.co.th/news/98825
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:31
หัวข้อข่าว: "พรรค สว.ลากตั้ง" ทำเหตุ ! "เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบ "หมอชลน่าน" ส่อขัด "พรป.พรรคการเมือง"

รหัสข่าว: I-I220425002394

 khonkaenlive.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://www.khonkaenlive.com/home/2022/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AA%E0%B8%A7-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8-%E0%B9%80/
http://www.khonkaenlive.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:31
หัวข้อข่าว: "พรรค สว.ลากตั้ง" ทำเหตุ ! "เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบ "หมอชลน่าน" ส่อขัด "พรป.พรรคการเมือง"

รหัสข่าว: I-I220425002394

 khonkaenlive.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://www.khonkaenlive.com/home/2022/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AA%E0%B8%A7-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8-%E0%B9%80/
http://www.khonkaenlive.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:50
หัวข้อข่าว: 'เรืองไกร' กางกฎหมายร้อง กกต.ฟัน 'ชลน่าน' คุยจ้อ ส.ว.ลากตั้งเป็นพรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220425002445

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/129758/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:50
หัวข้อข่าว: 'เรืองไกร' กางกฎหมายร้อง กกต.ฟัน 'ชลน่าน' คุยจ้อ ส.ว.ลากตั้งเป็นพรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220425002445

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

115

https://www.thaipost.net/politics-news/129758/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:24
หัวข้อข่าว: "ติ่ง มัลลิกา" ยื่นลาออก กรรมการบริหารประชาธิปัตย์ มีผลทันทีวันนี้

รหัสข่าว: I-I220425002157

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

116

https://www.matichon.co.th/politics/news_3307622
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:24
หัวข้อข่าว: "ติ่ง มัลลิกา" ยื่นลาออก กรรมการบริหารประชาธิปัตย์ มีผลทันทีวันนี้

รหัสข่าว: I-I220425002157

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

117

https://www.matichon.co.th/politics/news_3307622
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:25
หัวข้อข่าว: 'ติ่ง มัลลิกา' ไขก๊อกพ้น กก.บห. ปชป. แล้ว

รหัสข่าว: I-I220425002161

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

118

https://www.thaipost.net/hi-light/129635/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:25
หัวข้อข่าว: 'ติ่ง มัลลิกา' ไขก๊อกพ้น กก.บห. ปชป. แล้ว

รหัสข่าว: I-I220425002161

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

119

https://www.thaipost.net/hi-light/129635/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:30
หัวข้อข่าว: "ผอ.ปชป." ยัน "ติ่ง มัลลิกา" ลาออกจาก "กก.บห." แล้ว

รหัสข่าว: I-I220425002179

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

120

https://www.banmuang.co.th/news/politic/277910
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:31
หัวข้อข่าว: 'มัลลิกา' ไขก๊อกพ้นกก.บห.พรรคปชป.เซ่นปมฟาดเดือดกิ๊ก-ชู้ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220425002181

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

121

https://www.dailynews.co.th/news/987409/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:31
หัวข้อข่าว: 'มัลลิกา' ไขก๊อกพ้นกก.บห.พรรคปชป.เซ่นปมฟาดเดือดกิ๊ก-ชู้ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220425002181

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/987409/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:31
หัวข้อข่าว: 'มัลลิกา' ไขก๊อกพ้นกก.บห.พรรคปชป.เซ่นปมฟาดเดือดกิ๊ก-ชู้ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220425002181

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/987409/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: "มัลลิกา"ลาออกจาก กก.บห.ปชป.แล้ว มีผลวันนี้

รหัสข่าว: I-I220425002197

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000039200
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:37
หัวข้อข่าว: "มัลลิกา" ลาออกจากกรรมการบริหารพรรค ปชป.แล้ว โดยไม่ระบุเหตุผล

รหัสข่าว: I-I220425002199

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

125

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000879
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:37
หัวข้อข่าว: "มัลลิกา" ลาออกจากกรรมการบริหารพรรค ปชป.แล้ว โดยไม่ระบุเหตุผล

รหัสข่าว: I-I220425002199

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

126

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000879
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:40
หัวข้อข่าว: มัลลิกา บุญมีตระกูล ลาออกกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ พิษไลน์ชู้-กิ๊ก

รหัสข่าว: I-I220425002211

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

127

https://www.prachachat.net/politics/news-916814
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:40
หัวข้อข่าว: มัลลิกา บุญมีตระกูล ลาออกกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ พิษไลน์ชู้-กิ๊ก

รหัสข่าว: I-I220425002211

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

128

https://www.prachachat.net/politics/news-916814
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:40
หัวข้อข่าว: มัลลิกา บุญมีตระกูล ลาออกกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ พิษไลน์ชู้-กิ๊ก

รหัสข่าว: I-I220425002211

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

129

https://www.prachachat.net/politics/news-916814
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: "มัลลิกา” ยื่นลาออกพ้น กก.บห.ปชป. แล้ว ด้าน "รัชดา” แจงสื่อ แถลงข่าวด่วน 13.30 น. วันนี้

รหัสข่าว: I-I220425002222

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

130

https://www.thairath.co.th/news/politic/2376597
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: "มัลลิกา” ยื่นลาออกพ้น กก.บห.ปชป. แล้ว ด้าน "รัชดา” แจงสื่อ แถลงข่าวด่วน 13.30 น. วันนี้

รหัสข่าว: I-I220425002222

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

131

https://www.thairath.co.th/news/politic/2376597
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:01
หัวข้อข่าว: "ผอ.ปชป.” ยัน "ติ่ง มัลลิกา” ลาออกจากก กก.บห.แล้ว มีผล 25 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I220425002279

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

132

https://mgronline.com/politics/detail/9650000039225
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:03
หัวข้อข่าว: ปชป.วุ่นอีก "ติ่ง มัลลิกา”ลาออก กก.บห. มีผลทันทีวันนี้

รหัสข่าว: I-I220425002288

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

133

https://www.thansettakij.com/politics/522491
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:03
หัวข้อข่าว: ปชป.วุ่นอีก "ติ่ง มัลลิกา”ลาออก กก.บห. มีผลทันทีวันนี้

รหัสข่าว: I-I220425002288

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

134

https://www.thansettakij.com/politics/522491
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:03
หัวข้อข่าว: ปชป.วุ่นอีก "ติ่ง มัลลิกา”ลาออก กก.บห. มีผลทันทีวันนี้

รหัสข่าว: I-I220425002288

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

135

https://www.thansettakij.com/politics/522491
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:21
หัวข้อข่าว: "ติ่ง มัลลิกา" ลาออกกรรมการบริหารพรรค ปชป. แล้ว มีผลวันนี้

รหัสข่าว: I-I220425002354

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

136

https://www.komchadluek.net/news/512707
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:21
หัวข้อข่าว: "ติ่ง มัลลิกา" ลาออกกรรมการบริหารพรรค ปชป. แล้ว มีผลวันนี้

รหัสข่าว: I-I220425002354

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

137

https://www.komchadluek.net/news/512707
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:45
หัวข้อข่าว: "มัลลิกา"ทิ้งเก้าอี้กรรมการบริหารปชป.อีกรายมีผลทันที

รหัสข่าว: I-I220425002427

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

138

https://www.posttoday.com/politic/news/681418
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:45
หัวข้อข่าว: "มัลลิกา"ทิ้งเก้าอี้กรรมการบริหารปชป.อีกรายมีผลทันที

รหัสข่าว: I-I220425002427

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

139

https://www.posttoday.com/politic/news/681418
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:00
หัวข้อข่าว: มัลลิกา ยื่นหนังสือลาออก จากกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์

รหัสข่าว: I-I220425002489

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

140

https://www.springnews.co.th/news/823628
https://www.springnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:00
หัวข้อข่าว: มัลลิกา ยื่นหนังสือลาออก จากกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์

รหัสข่าว: I-I220425002489

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

141

https://www.springnews.co.th/news/823628
https://www.springnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:00
หัวข้อข่าว: มัลลิกา ยื่นหนังสือลาออก จากกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์

รหัสข่าว: I-I220425002489

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

142

https://www.springnews.co.th/news/823628
https://www.springnews.co.th


ปีที่: - ฉบับที่: 26494
วันที่: พุธ 27 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: แชตไลน์พ่นพิษมัลลิกา

รหัสข่าว: C-220427035097(26 เม.ย. 65/04:28)

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

Col.Inch: 214.94 ADValue:  (B/W)  204,193  (FC)  386,892
PRValue : (B/W)  612,579  (FC)  1,160,676(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26494
วันที่: พุธ 27 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: แชตไลน์พ่นพิษมัลลิกา

รหัสข่าว: C-220427035097(26 เม.ย. 65/04:28)

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

Col.Inch: 214.94 ADValue:  (B/W)  204,193  (FC)  386,892
PRValue : (B/W)  612,579  (FC)  1,160,676(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26494
วันที่: พุธ 27 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: แชตไลน์พ่นพิษมัลลิกา

รหัสข่าว: C-220427035097(26 เม.ย. 65/04:28)

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

Col.Inch: 214.94 ADValue:  (B/W)  204,193  (FC)  386,892
PRValue : (B/W)  612,579  (FC)  1,160,676(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26494
วันที่: พุธ 27 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: แชตไลน์พ่นพิษมัลลิกา

รหัสข่าว: C-220427035097(26 เม.ย. 65/04:28)

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

Col.Inch: 214.94 ADValue:  (B/W)  204,193  (FC)  386,892
PRValue : (B/W)  612,579  (FC)  1,160,676(x3)

146



บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:32
หัวข้อข่าว: ตามคาด! 'ติ่ง มัลลิกา' ลาออกจากพ้นเก้าอี้ก กก.บห.แล้ว มีผล 25 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I220425002182

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/649465
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 18:32
หัวข้อข่าว: ตามคาด! 'ติ่ง มัลลิกา' ลาออกจากพ้นเก้าอี้ก กก.บห.แล้ว มีผล 25 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I220425002182

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

148

https://www.naewna.com/politic/649465
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: "นิกร" เผยข้อสรุปแก้ "ไพรมารี่" เพิ่มบทบาทสมาชิกพรรค ชง "กมธ.กม.ลูก" 28เม.ย.

รหัสข่าว: I-I220425002437

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

149

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000912
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: "นิกร" เผยข้อสรุปแก้ "ไพรมารี่" เพิ่มบทบาทสมาชิกพรรค ชง "กมธ.กม.ลูก" 28เม.ย.

รหัสข่าว: I-I220425002437

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000912
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: "นิกร" เผยข้อสรุปแก้ "ไพรมารี่" เพิ่มบทบาทสมาชิกพรรค ชง "กมธ.กม.ลูก" 28เม.ย.

รหัสข่าว: I-I220425002437

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000912
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: "นิกร" เผยข้อสรุปแก้ "ไพรมารี่" เพิ่มบทบาทสมาชิกพรรค ชง "กมธ.กม.ลูก" 28เม.ย.

รหัสข่าว: I-I220425002437

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

152

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000912
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:10
หัวข้อข่าว: 'นิกร' เผยข้อสรุป คณะทำงานแก้ไพรมารี่โหวต จ่อชงเข้า 'กมธ.กม.ลูก' 28 เม.ย.นี้

รหัสข่าว: I-I220425002516

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3308244
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:10
หัวข้อข่าว: 'นิกร' เผยข้อสรุป คณะทำงานแก้ไพรมารี่โหวต จ่อชงเข้า 'กมธ.กม.ลูก' 28 เม.ย.นี้

รหัสข่าว: I-I220425002516

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

154

https://www.matichon.co.th/politics/news_3308244
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:10
หัวข้อข่าว: 'นิกร' เผยข้อสรุป คณะทำงานแก้ไพรมารี่โหวต จ่อชงเข้า 'กมธ.กม.ลูก' 28 เม.ย.นี้

รหัสข่าว: I-I220425002516

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

155

https://www.matichon.co.th/politics/news_3308244
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:10
หัวข้อข่าว: ชงกมธ.ชุดใหญ่เคาะแก้'ไพรมารีโหวต' ให้รับฟังความเห็นจากสาขา-ตัวแทนพรรค

รหัสข่าว: I-I220425002518

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/649545
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:10
หัวข้อข่าว: ชงกมธ.ชุดใหญ่เคาะแก้'ไพรมารีโหวต' ให้รับฟังความเห็นจากสาขา-ตัวแทนพรรค

รหัสข่าว: I-I220425002518

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

157

https://www.naewna.com/politic/649545
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:10
หัวข้อข่าว: ชงกมธ.ชุดใหญ่เคาะแก้'ไพรมารีโหวต' ให้รับฟังความเห็นจากสาขา-ตัวแทนพรรค

รหัสข่าว: I-I220425002518

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

158

https://www.naewna.com/politic/649545
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:57
หัวข้อข่าว: กมธ.กม.ลูก เคาะไพรมารี่ ให้รับฟังความเห็นจากสาขา-ตัวแทนพรรค ให้อำนาจ "กกต." กำหนดหลักเกณฑ์

รหัสข่าว: I-I220425002617

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/342754
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:57
หัวข้อข่าว: กมธ.กม.ลูก เคาะไพรมารี่ ให้รับฟังความเห็นจากสาขา-ตัวแทนพรรค ให้อำนาจ "กกต." กำหนดหลักเกณฑ์

รหัสข่าว: I-I220425002617

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/342754
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:57
หัวข้อข่าว: กมธ.กม.ลูก เคาะไพรมารี่ ให้รับฟังความเห็นจากสาขา-ตัวแทนพรรค ให้อำนาจ "กกต." กำหนดหลักเกณฑ์

รหัสข่าว: I-I220425002617

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/342754
https://siamrath.co.th


ปีที่: 14 ฉบับที่: 3678
วันที่: อังคาร 26 เมษายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: เตรียมชงกมธ.แก้'ไพรมารีโหวต' ให้ฟังความเห็นสาขา-ตัวแทนพรรค

รหัสข่าว: C-220426040089(26 เม.ย. 65/04:01)

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

Col.Inch: 33.04 ADValue:  (B/W)  39,648  (FC)  49,560
PRValue : (B/W)  118,944  (FC)  148,680(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:10
หัวข้อข่าว: อบจ.ภูเก็ต เปิดสมัครเลือกตั้งซ่อม สจ. แทนตำแหน่งที่ว่าง วันแรก บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รหัสข่าว: I-I220425002515

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220425172512422
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:10
หัวข้อข่าว: อบจ.ภูเก็ต เปิดสมัครเลือกตั้งซ่อม สจ. แทนตำแหน่งที่ว่าง วันแรก บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รหัสข่าว: I-I220425002515

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220425172512422
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:11
หัวข้อข่าว: "รฎาวัญ" หน.พรรคเสมอภาค ส่งอดีตรองนายก อบต.ชิงสส.ราชบุรี วันสุดท้าย

รหัสข่าว: I-I220425002521

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/277985
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:11
หัวข้อข่าว: "รฎาวัญ" หน.พรรคเสมอภาค ส่งอดีตรองนายก อบต.ชิงสส.ราชบุรี วันสุดท้าย

รหัสข่าว: I-I220425002521

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/277985
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:11
หัวข้อข่าว: "รฎาวัญ" หน.พรรคเสมอภาค ส่งอดีตรองนายก อบต.ชิงสส.ราชบุรี วันสุดท้าย

รหัสข่าว: I-I220425002521

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/277985
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 20:11
หัวข้อข่าว: "รฎาวัญ" หน.พรรคเสมอภาค ส่งอดีตรองนายก อบต.ชิงสส.ราชบุรี วันสุดท้าย

รหัสข่าว: I-I220425002521

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/277985
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ราชาเทวะ แทนที่ว่าง หลังจากนายกคนเก่าถูกปลดเซ่นพิษรถดับเพลิง - 77...

รหัสข่าว: I-I220426000654

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/diawkongsin/2277598
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ราชาเทวะ แทนที่ว่าง หลังจากนายกคนเก่าถูกปลดเซ่นพิษรถดับเพลิง - 77...

รหัสข่าว: I-I220426000654

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/diawkongsin/2277598
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ราชาเทวะ แทนที่ว่าง หลังจากนายกคนเก่าถูกปลดเซ่นพิษรถดับเพลิง - 77...

รหัสข่าว: I-I220426000654

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/diawkongsin/2277598
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ราชาเทวะ แทนที่ว่าง หลังจากนายกคนเก่าถูกปลดเซ่นพิษรถดับเพลิง - 77...

รหัสข่าว: I-I220426000654

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/diawkongsin/2277598
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ราชาเทวะ แทนที่ว่าง หลังจากนายกคนเก่าถูกปลดเซ่นพิษรถดับเพลิง - 77...

รหัสข่าว: I-I220426000654

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/diawkongsin/2277598
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ราชาเทวะ แทนที่ว่าง หลังจากนายกคนเก่าถูกปลดเซ่นพิษรถดับเพลิง - 77...

รหัสข่าว: I-I220426000654

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

174

https://www.77kaoded.com/news/diawkongsin/2277598
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 07:04
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งให้มีการลต.นายกอบต.ราชาเทวะ หลังคนเก่าถูกสั่งปลด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220426000408

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/989467/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 07:04
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งให้มีการลต.นายกอบต.ราชาเทวะ หลังคนเก่าถูกสั่งปลด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220426000408

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/989467/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 07:04
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งให้มีการลต.นายกอบต.ราชาเทวะ หลังคนเก่าถูกสั่งปลด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220426000408

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

177

https://www.dailynews.co.th/news/989467/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 10:55
หัวข้อข่าว: "กกต." เคาะ 5 มิ.ย. เลือกตั้ง "นายก อบต.ราชาเทวะ" แทนคนเก่าโดนปลดปมรถดับเพลิง

รหัสข่าว: I-I220426001144

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/512774
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 10:55
หัวข้อข่าว: "กกต." เคาะ 5 มิ.ย. เลือกตั้ง "นายก อบต.ราชาเทวะ" แทนคนเก่าโดนปลดปมรถดับเพลิง

รหัสข่าว: I-I220426001144

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/512774
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 10:55
หัวข้อข่าว: "กกต." เคาะ 5 มิ.ย. เลือกตั้ง "นายก อบต.ราชาเทวะ" แทนคนเก่าโดนปลดปมรถดับเพลิง

รหัสข่าว: I-I220426001144

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/512774
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 10:55
หัวข้อข่าว: "กกต." เคาะ 5 มิ.ย. เลือกตั้ง "นายก อบต.ราชาเทวะ" แทนคนเก่าโดนปลดปมรถดับเพลิง

รหัสข่าว: I-I220426001144

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

181

https://www.komchadluek.net/news/512774
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 10:55
หัวข้อข่าว: "กกต." เคาะ 5 มิ.ย. เลือกตั้ง "นายก อบต.ราชาเทวะ" แทนคนเก่าโดนปลดปมรถดับเพลิง

รหัสข่าว: I-I220426001144

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

182

https://www.komchadluek.net/news/512774
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 11:59
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ราชาเทวะ แทนที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565

รหัสข่าว: I-I220426001329

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/565423
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 12:15
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ราชาเทวะ แทนที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565

รหัสข่าว: I-I220426001342

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/general-news/news-30-1-c6a40d5811b85957c3705bf623196d57
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 12:15
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ราชาเทวะ แทนที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565

รหัสข่าว: I-I220426001342

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/general-news/news-30-1-c6a40d5811b85957c3705bf623196d57
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: ไล่ส่งคนรวยชังชาติ บิ๊กตู่ลั่นเลือกสส.ได้นายกฯ โวคนต่างปท.อยากอยู่ไทย

รหัสข่าว: I-I220426000645

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 24795
วันที่: อังคาร 26 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 8, 10

หัวข้อข่าว: 'กนก-ติ่ง'ลาออกปชป.ระส่ำ! สุดทนแรงกดดันคนในพรรค

รหัสข่าว: C-220426021012(26 เม.ย. 65/04:23)

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

Col.Inch: 139.27 ADValue:  (B/W)  118,379.50  (FC)  146,233.50
PRValue : (B/W)  355,138.50  (FC)  438,700.50(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 07:40
หัวข้อข่าว: "กนก” ไขก๊อกรองหัวหน้า เบรก 7 กก.บห.หญิงออก "ติ่ง” เด็กจุรินทร์สละเก้าอี้

รหัสข่าว: I-I220426000678

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 07:39
หัวข้อข่าว: คนกรุงพร้อม! กกต.เคาะแล้ว บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สีน้ำตาล-โหวต ส.ก. สีชมพู

รหัสข่าว: I-I220426000680

 สาระนะ.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 07:41
หัวข้อข่าว: 'ถ้าไม่ทำประโยชน์ก็อย่าเป็นตัวถ่วง' 'ชวน' สะบัดมีดโกน เตือนคนปชป.ต้องแก้ไขอย่าหนีปัญหา

รหัสข่าว: I-I220426000685

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9295
วันที่: อังคาร 26 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: 'ชวน'กรีดสมาชิกอย่าหนีปัญหา

รหัสข่าว: C-220426008011(26 เม.ย. 65/02:46)

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

Col.Inch: 80.13 ADValue:  (B/W)  96,156  (FC)  120,195
PRValue : (B/W)  288,468  (FC)  360,585(x3)

225



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9295
วันที่: อังคาร 26 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: 'ชวน'กรีดสมาชิกอย่าหนีปัญหา

รหัสข่าว: C-220426008011(26 เม.ย. 65/02:46)

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

Col.Inch: 80.13 ADValue:  (B/W)  96,156  (FC)  120,195
PRValue : (B/W)  288,468  (FC)  360,585(x3)

226



ปีที่: 35 ฉบับที่: 12105
วันที่: อังคาร 26 เมษายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12, 9

หัวข้อข่าว: ผ่า'องคาพยพส้ม'ปรับทัพใหญ่เจาะ'ชุมชน'ดูดเสียงพลังเงียบ

รหัสข่าว: C-220426011018(26 เม.ย. 65/04:21)

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

Col.Inch: 94.90 ADValue:  (B/W)  132,860  (FC)  151,840
PRValue : (B/W)  398,580  (FC)  455,520(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11473
วันที่: พุธ 27 เมษายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: จี้กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเป็นธรรม

รหัสข่าว: C-220427037098(26 เม.ย. 65/06:38)

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

Col.Inch: 17.37 ADValue:  (B/W)  20,844  (FC)  28,660.50
PRValue : (B/W)  62,532  (FC)  85,981.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23471
วันที่: อังคาร 26 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: จับประเด็น

รหัสข่าว: C-220426039060(25 เม.ย. 65/04:24)

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

Col.Inch: 19.68 ADValue:  (B/W)  19,680  (FC)  39,360
PRValue : (B/W)  59,040  (FC)  118,080(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 21:15
หัวข้อข่าว: พลิกข้อกฎหมายชี้ชะตาวาระดำรงตำแหน่ง"นายกฯประยุทธ์"อยู่ครบ 8 ปีหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220425002640

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 25 เมษายน 2565 เวลา 21:15
หัวข้อข่าว: พลิกข้อกฎหมายชี้ชะตาวาระดำรงตำแหน่ง"นายกฯประยุทธ์"อยู่ครบ 8 ปีหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220425002640

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 24795
วันที่: อังคาร 26 เมษายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'ก้าวไกล' คาด 'ยุบสภาฯ' ก่อนศึกอภิปรายฯ

รหัสข่าว: C-220426021008(26 เม.ย. 65/04:53)

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

Col.Inch: 22.83 ADValue:  (B/W)  19,405.50  (FC)  23,971.50
PRValue : (B/W)  58,216.50  (FC)  71,914.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11472
วันที่: อังคาร 26 เมษายน 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-220426012019(26 เม.ย. 65/05:14)

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

Col.Inch: 49.98 ADValue:  (B/W)  59,976  (FC)  82,467
PRValue : (B/W)  179,928  (FC)  247,401(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11472
วันที่: อังคาร 26 เมษายน 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-220426012019(26 เม.ย. 65/05:14)

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

Col.Inch: 49.98 ADValue:  (B/W)  59,976  (FC)  82,467
PRValue : (B/W)  179,928  (FC)  247,401(x3)

243



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16117
วันที่: พุธ 27 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทนำมติชน: สู้คดีกันยังไง

รหัสข่าว: C-220427038020(26 เม.ย. 65/08:36)

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

Col.Inch: 37.51 ADValue:  (B/W)  45,012  (FC)  61,891.50
PRValue : (B/W)  135,036  (FC)  185,674.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11472
วันที่: อังคาร 26 เมษายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวทะลุคน: สุรพล เกียรติไชยากร ชนะฟ้อง'ใบส้ม'กกต.

รหัสข่าว: C-220426012057(26 เม.ย. 65/05:25)

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

Col.Inch: 20.99 ADValue:  (B/W)  25,188  (FC)  34,633.50
PRValue : (B/W)  75,564  (FC)  103,900.50(x3)

245


	สรุปข่าวและบทวิเคราะห์ข่าว กกต. ประจำวันที่ 26 เม.ย. 65
	Binder1
	a3
	b3
	Binder1
	a1
	a2
	b2
	b1
	c0
	c00
	c11
	c20
	c21
	c000
	c0.1
	c6
	c31
	c28
	c33
	c9
	c36
	c37
	c39
	c0.3
	c7
	c1
	c56
	c14
	c15
	c19
	c18
	c16
	c1.1
	c2
	c3
	c4
	c5
	c8
	c10
	c24
	c13
	c32
	c30
	c12
	c59
	c17
	c29
	c34
	c35
	c38
	c40
	c41
	c42
	c44
	c22
	c23
	c25
	c26
	c27.1
	c27.2
	c27.3
	c27.4
	c27.5
	c27.6
	c27.7
	c27.8
	c27.9
	c27.10
	c27
	c43
	c46
	c47
	c49
	c58
	c45
	c48
	c50.1
	c50
	c51
	c52
	c61
	c53
	c54
	c55
	c57
	c60
	c62
	d0
	d1
	d2
	d4
	d5
	c0.2

	C0
	C63
	C64
	C65





