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ข่าวประจ าวันที่ 27 เมษายน 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 94/2565 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ เปิดชื่อ 3 พรรคชิงเก้าอ้ีเลือกตั้งซ่อมราชบุรีเขต 3 1 
2 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. สรุปผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี 3 ราย เร่งตรวจคุณสมบัติใน 7 วัน 3 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามท้องถิ่นออนไลน์ กกต. ก าหนดหลักเกณฑ์ก ารเลือกตั้งในช่วงสถ านก ารณ์โควิด-19 6 
2 มติชนออนไลน์ กกต. เปิดหลักเกณฑ์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - เมืองพัทยา  

ช่วงสถานการณ์โควิด 
7 

3 news.trueid ออนไลน์ กกต. เปิดหลักเกณฑ์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - เมืองพัทยา  
ช่วงสถานการณ์โควิด 

9 

4 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. เปิดหลักเกณฑ์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – เมืองพัทยา 
ช่วงสถานการณ์โควิด 

11 

5 สยามท้องถิ่นออนไลน์ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
ได้เว็บไซต์ www.ect.go.th  

13 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ ย้อนรอย ! 'กกต.' ในฐานะผู้ฟ้อง - ถูกฟ้องแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายเพียบ ! 14 
2 กรุงเทพธูรกิจออนไลน์  กกต. จะต้องรับผิดขนาดไหนในกรณีใบส้ม “คุณสุรพล ช านาญจันทร์เรือง” 22 

 

http://www.ect.go.th/
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
3 ข่าวสดออนไลน์ เพ่ือไทยดันแก ้รธน. ยกเลิกแจกใบส้ม ‘สุรพล’ เล็งฟ้อง กกต. มาตรา 157 27 
4 ข่าวสดออนไลน์ จี้ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งเป็นธรรม 29 
5 Siameagle ออนไลน์ กกต. สั่งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ราชาเทวะ แทนที่ว่าง 31 
6 Komkhaotuathai 

ออนไลน์ 
กกต. สั่งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ราชาเทวะ แทนที่ว่าง  
หลังจากนายกคนเก่าถูกปลดเซ่นพิษรถดับเพลิง 

36 

7 ส านักข่าวความมั่นคง
ออนไลน์ 

กกต. สั่งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ราชาเทวะ แทนที่ว่าง 
หลังจากนายกคนเก่าถูกปลดเซ่นพิษรถดับเพลิง 

40 

8 Thebangkoktimes 
ออนไลน์ 

สนง.กกต. อุทัยธานีผนึกพันธมิตรติวเข้มสร้างวิทยากรประชาธิปไตย 
แก่ สมาชิก ศส.ปชต. 

42 

9 บ้านเมืองออนไลน์ กกต.อุทัยธานี จับมือ กศน.ติวเข้มสร้างวิทยากรประชาธิปไตย แก่ สมาชิก 
ศส.ปชต.ให้ความรู้แก่ประชาชน 

47 

10 ไทยรัฐออนไลน์ โพล มธ. ส ารวจ ปชช. 180 แขวงใน กทม. ชี้ "ดร.เอ้" ตาม "ชัชชาติ"  
ไม่ห่าง 

51 

11 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ โพล มธ. "ดร.เอ้" ตามเบียด "ชัชชาติ" ไม่ห่าง"อัศวิน"แซง "วิโรจน์"  
ขึ้นอันดับ 3 

54 

12 MGR ออนไลน์ โพล มธ. "ดร.เอ้" ตามเบียด "ชัชชาติ" ไม่ห่าง "อัศวิน" แซง "วิโรจน์" 
ขึ้นอันดับ 3 

59 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ โพล มธ. "ดร.เอ้" ตามเบียด "ชัชชาติ" ไม่ห่าง 64 
14 แนวหน้าออนไลน์ ใครน า – ใครแรง ! 'โพล มธ.' เปิดผลส ารวจเรตติ้ง 'ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.' 67 
15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ โพล มธ. ชี้ "สุชัชวีร์” คะแนนเบียด "ชัชชาติ” "อัศวิน” แซง "วิโรจน"์ 

รั้งอันดับ 3 
69 

16 คมชัดลึกออนไลน์ โพล มธ. "ดร.เอ้" ตามเบียด “ชัชชาติ” ไม่ห่าง “อัศวิน” แซง “วิโรจน์” 
ขึ้นอันดับ 3 

72 

17 board.postjung 
ออนไลน์ 

"เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบ "หมอชลน่าน" ฝ่าฝืน พรป. พรรคการเมือง 
ปมปราศัย "พรรค ส.ว. ลากตั้ง" 

77 

18 ไทยรัฐออนไลน์ ในแวดวงราชการ 82 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 หนังสือพิมพ์มติชน ตร. แจงขอก าลังเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 85 
20 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ตร. แจงเตรียมก าลังรักษาความสงบ 6,817 หน่วยเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม." 86 
21 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ “ป้อม” ปัดนายกฯ ส ารอง หนุนชวนกลับ ปชป. 89 
22 หนังสือพิมพ์กรุงเทพ

ธุรกิจ 
'เอ็มไอ' เจาะศึกชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. 92 

23 หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์ ปชป. กวาดบ้าน สอบไลน์รั่ว “มัลลิกา” เจอด้วย 94 
 
  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ "บัตรประชาชน" หมดอายุไปเลือกตั้ง "ผู้ว่า กทม." ได้ไหม ใครคือ 5 กลุ่ม

ต้องห้าม 
97 

2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : มุมข้าราชการ : ในแวดวงราชการ 99 
3 หนังสือพิมพ์มติชน บทน ามติชน : สู้คดีกันยังไง 100 
4 หนังสือพิมพ์กรุงเทพ

ธุรกิจ 
คอลัมน์ : มองมุมใหม่ : กกต. ต้องรับผิดขนาดไหนกรณี 'ใบส้มสุรพล' 101 
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วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน 
ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจ าปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก นายวีระ ยี่แพร และผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธี ซึ่งผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ล าดับแรก) ได้แก่ นายอนุชา จันทร์สุริยา 
ที่ปรึกษาประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้ง และผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ล าดับสุดท้าย) 
นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง   ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ช้ันสายสะพาย  
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กกต. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลือกตั้งในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 

26 เมษำยน 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/update-news/37291/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1518934538868563969?t=iFLVKGVQtKAlGlGaeay80Q
&s=06  
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รหัสข่าว: I-I220427000562

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

46

https://thebangkoktimes.com/2565042622
https://thebangkoktimes.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:56
หัวข้อข่าว: กกต.อุทัยธานี จับมือ กศน.ติวเข้มสร้างวิทยากรประชาธิปไตย แก่ สมาชิก ศส.ปชต.ให้ความรู้แก่ประชาชน

รหัสข่าว: I-I220427000554

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/278192
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:56
หัวข้อข่าว: กกต.อุทัยธานี จับมือ กศน.ติวเข้มสร้างวิทยากรประชาธิปไตย แก่ สมาชิก ศส.ปชต.ให้ความรู้แก่ประชาชน

รหัสข่าว: I-I220427000554

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/278192
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:56
หัวข้อข่าว: กกต.อุทัยธานี จับมือ กศน.ติวเข้มสร้างวิทยากรประชาธิปไตย แก่ สมาชิก ศส.ปชต.ให้ความรู้แก่ประชาชน

รหัสข่าว: I-I220427000554

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/278192
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:56
หัวข้อข่าว: กกต.อุทัยธานี จับมือ กศน.ติวเข้มสร้างวิทยากรประชาธิปไตย แก่ สมาชิก ศส.ปชต.ให้ความรู้แก่ประชาชน

รหัสข่าว: I-I220427000554

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

50

https://www.banmuang.co.th/news/region/278192
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 16:34
หัวข้อข่าว: โพล มธ. สำรวจ ปชช. 180 แขวงใน กทม. ชี้ "ดร.เอ้" ตาม "ชัชชาติ" ไม่ห่าง

รหัสข่าว: I-I220426002143

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2377627
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 16:34
หัวข้อข่าว: โพล มธ. สำรวจ ปชช. 180 แขวงใน กทม. ชี้ "ดร.เอ้" ตาม "ชัชชาติ" ไม่ห่าง

รหัสข่าว: I-I220426002143

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2377627
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 16:34
หัวข้อข่าว: โพล มธ. สำรวจ ปชช. 180 แขวงใน กทม. ชี้ "ดร.เอ้" ตาม "ชัชชาติ" ไม่ห่าง

รหัสข่าว: I-I220426002143

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

53

https://www.thairath.co.th/news/politic/2377627
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 18:21
หัวข้อข่าว: โพลมธ. "ดร.เอ้"ตามเบียด"ชัชชาติ"ไม่ห่าง"อัศวิน"แซง"วิโรจน์" ขึ้นอันดับ 3

รหัสข่าว: I-I220426002476

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/522664
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 18:21
หัวข้อข่าว: โพลมธ. "ดร.เอ้"ตามเบียด"ชัชชาติ"ไม่ห่าง"อัศวิน"แซง"วิโรจน์" ขึ้นอันดับ 3

รหัสข่าว: I-I220426002476

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/522664
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 18:21
หัวข้อข่าว: โพลมธ. "ดร.เอ้"ตามเบียด"ชัชชาติ"ไม่ห่าง"อัศวิน"แซง"วิโรจน์" ขึ้นอันดับ 3

รหัสข่าว: I-I220426002476

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/522664
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 18:21
หัวข้อข่าว: โพลมธ. "ดร.เอ้"ตามเบียด"ชัชชาติ"ไม่ห่าง"อัศวิน"แซง"วิโรจน์" ขึ้นอันดับ 3

รหัสข่าว: I-I220426002476

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/522664
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 18:21
หัวข้อข่าว: โพลมธ. "ดร.เอ้"ตามเบียด"ชัชชาติ"ไม่ห่าง"อัศวิน"แซง"วิโรจน์" ขึ้นอันดับ 3

รหัสข่าว: I-I220426002476

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

58

https://www.thansettakij.com/politics/522664
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: โพล มธ. "ดร.เอ้" ตามเบียด "ชัชชาติ" ไม่ห่าง "อัศวิน" แซง "วิโรจน์" ขึ้นอันดับ 3

รหัสข่าว: I-I220427000540

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/smes/detail/9650000039748
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: โพล มธ. "ดร.เอ้" ตามเบียด "ชัชชาติ" ไม่ห่าง "อัศวิน" แซง "วิโรจน์" ขึ้นอันดับ 3

รหัสข่าว: I-I220427000540

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/smes/detail/9650000039748
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: โพล มธ. "ดร.เอ้" ตามเบียด "ชัชชาติ" ไม่ห่าง "อัศวิน" แซง "วิโรจน์" ขึ้นอันดับ 3

รหัสข่าว: I-I220427000540

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/smes/detail/9650000039748
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: โพล มธ. "ดร.เอ้" ตามเบียด "ชัชชาติ" ไม่ห่าง "อัศวิน" แซง "วิโรจน์" ขึ้นอันดับ 3

รหัสข่าว: I-I220427000540

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/smes/detail/9650000039748
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: โพล มธ. "ดร.เอ้" ตามเบียด "ชัชชาติ" ไม่ห่าง "อัศวิน" แซง "วิโรจน์" ขึ้นอันดับ 3

รหัสข่าว: I-I220427000540

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/smes/detail/9650000039748
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: โพล มธ. "ดร.เอ้" ตามเบียด "ชัชชาติ" ไม่ห่าง

รหัสข่าว: I-I220427000542

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001170
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: โพล มธ. "ดร.เอ้" ตามเบียด "ชัชชาติ" ไม่ห่าง

รหัสข่าว: I-I220427000542

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001170
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: โพล มธ. "ดร.เอ้" ตามเบียด "ชัชชาติ" ไม่ห่าง

รหัสข่าว: I-I220427000542

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001170
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:56
หัวข้อข่าว: ใครนำ-ใครแรง!'โพล มธ.'เปิดผลสำรวจเรตติ้ง'ว่าที่ผู้ว่าฯกทม.'

รหัสข่าว: I-I220427000553

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/649822
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:56
หัวข้อข่าว: ใครนำ-ใครแรง!'โพล มธ.'เปิดผลสำรวจเรตติ้ง'ว่าที่ผู้ว่าฯกทม.'

รหัสข่าว: I-I220427000553

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/649822
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:57
หัวข้อข่าว: โพลมธ.ชี้ "สุชัชวีร์”คะแนนเบียด"ชัชชาติ” "อัศวิน”แซง"วิโรจน์"รั้งอันดับ 3

รหัสข่าว: I-I220427000571

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001171
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:57
หัวข้อข่าว: โพลมธ.ชี้ "สุชัชวีร์”คะแนนเบียด"ชัชชาติ” "อัศวิน”แซง"วิโรจน์"รั้งอันดับ 3

รหัสข่าว: I-I220427000571

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001171
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:57
หัวข้อข่าว: โพลมธ.ชี้ "สุชัชวีร์”คะแนนเบียด"ชัชชาติ” "อัศวิน”แซง"วิโรจน์"รั้งอันดับ 3

รหัสข่าว: I-I220427000571

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001171
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:57
หัวข้อข่าว: โพล มธ. "ดร.เอ้" ตามเบียด ชัชชาติ ไม่ห่าง อัศวิน แซง วิโรจน์ ขึ้นอันดับ 3

รหัสข่าว: I-I220427000573

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/512876
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:57
หัวข้อข่าว: โพล มธ. "ดร.เอ้" ตามเบียด ชัชชาติ ไม่ห่าง อัศวิน แซง วิโรจน์ ขึ้นอันดับ 3

รหัสข่าว: I-I220427000573

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/512876
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:57
หัวข้อข่าว: โพล มธ. "ดร.เอ้" ตามเบียด ชัชชาติ ไม่ห่าง อัศวิน แซง วิโรจน์ ขึ้นอันดับ 3

รหัสข่าว: I-I220427000573

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/512876
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:57
หัวข้อข่าว: โพล มธ. "ดร.เอ้" ตามเบียด ชัชชาติ ไม่ห่าง อัศวิน แซง วิโรจน์ ขึ้นอันดับ 3

รหัสข่าว: I-I220427000573

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/512876
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:57
หัวข้อข่าว: โพล มธ. "ดร.เอ้" ตามเบียด ชัชชาติ ไม่ห่าง อัศวิน แซง วิโรจน์ ขึ้นอันดับ 3

รหัสข่าว: I-I220427000573

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/512876
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: "เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบ "หมอชลน่าน" ฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ปมปราศัย "พรรค ส.ว.ลากตั้ง"

รหัสข่าว: I-I220427000546

 board.postjung.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://board.postjung.com/1395783
https://board.postjung.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: "เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบ "หมอชลน่าน" ฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ปมปราศัย "พรรค ส.ว.ลากตั้ง"

รหัสข่าว: I-I220427000546

 board.postjung.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://board.postjung.com/1395783
https://board.postjung.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: "เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบ "หมอชลน่าน" ฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ปมปราศัย "พรรค ส.ว.ลากตั้ง"

รหัสข่าว: I-I220427000546

 board.postjung.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://board.postjung.com/1395783
https://board.postjung.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: "เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบ "หมอชลน่าน" ฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ปมปราศัย "พรรค ส.ว.ลากตั้ง"

รหัสข่าว: I-I220427000546

 board.postjung.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://board.postjung.com/1395783
https://board.postjung.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: "เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบ "หมอชลน่าน" ฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ปมปราศัย "พรรค ส.ว.ลากตั้ง"

รหัสข่าว: I-I220427000546

 board.postjung.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://board.postjung.com/1395783
https://board.postjung.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 08:25
หัวข้อข่าว: ในแวดวงราชการ

รหัสข่าว: I-I220427000867

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/local/2377461
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 08:25
หัวข้อข่าว: ในแวดวงราชการ

รหัสข่าว: I-I220427000867

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/local/2377461
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 เมษายน 2565 เวลา 08:25
หัวข้อข่าว: ในแวดวงราชการ

รหัสข่าว: I-I220427000867

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/local/2377461
https://www.thairath.co.th


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

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ตร.แจงขอกำลังเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: C-220427020086(27 เม.ย. 65/04:02)

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

Col.Inch: 34.47 ADValue:  (B/W)  41,364  (FC)  56,875.50
PRValue : (B/W)  124,092  (FC)  170,626.50(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 14:39
หัวข้อข่าว: ตร.แจงเตรียมกำลังรักษาความสงบ 6,817 หน่วยเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม."

รหัสข่าว: I-I220426001756

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001070
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 14:39
หัวข้อข่าว: ตร.แจงเตรียมกำลังรักษาความสงบ 6,817 หน่วยเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม."

รหัสข่าว: I-I220426001756

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001070
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 14:39
หัวข้อข่าว: ตร.แจงเตรียมกำลังรักษาความสงบ 6,817 หน่วยเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม."

รหัสข่าว: I-I220426001756

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

88

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001070
https://www.bangkokbiznews.com


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

หน้า: 1(กลาง), 11

หัวข้อข่าว: ป้อมปัดนายกฯสำรอง หนุนชวนกลับปชป.

รหัสข่าว: C-220427004066(27 เม.ย. 65/04:13)

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

Col.Inch: 147.27 ADValue:  (B/W)  139,906.50  (FC)  265,086
PRValue : (B/W)  419,719.50  (FC)  795,258(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26494
วันที่: พุธ 27 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 11

หัวข้อข่าว: ป้อมปัดนายกฯสำรอง หนุนชวนกลับปชป.

รหัสข่าว: C-220427004066(27 เม.ย. 65/04:13)

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

Col.Inch: 147.27 ADValue:  (B/W)  139,906.50  (FC)  265,086
PRValue : (B/W)  419,719.50  (FC)  795,258(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26494
วันที่: พุธ 27 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 11

หัวข้อข่าว: ป้อมปัดนายกฯสำรอง หนุนชวนกลับปชป.

รหัสข่าว: C-220427004066(27 เม.ย. 65/04:13)

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

Col.Inch: 147.27 ADValue:  (B/W)  139,906.50  (FC)  265,086
PRValue : (B/W)  419,719.50  (FC)  795,258(x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12106
วันที่: พุธ 27 เมษายน 2565
Section: การเงิน-ลงทุน/Business

หน้า: 13(บนขวา), 24

หัวข้อข่าว: 'เอ็มไอ' เจาะศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: C-220427011036(27 เม.ย. 65/04:30)

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

Col.Inch: 83.21 ADValue:  (B/W)  116,494  (FC)  133,136
PRValue : (B/W)  349,482  (FC)  399,408(x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12106
วันที่: พุธ 27 เมษายน 2565
Section: การเงิน-ลงทุน/Business

หน้า: 13(บนขวา), 24

หัวข้อข่าว: 'เอ็มไอ' เจาะศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: C-220427011036(27 เม.ย. 65/04:30)

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

Col.Inch: 83.21 ADValue:  (B/W)  116,494  (FC)  133,136
PRValue : (B/W)  349,482  (FC)  399,408(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26495
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ปชป.กวาดบ้าน สอบไลน์รั่ว มัลลิกาเจอด้วย

รหัสข่าว: C-220428035100(27 เม.ย. 65/07:31)

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

Col.Inch: 129.32 ADValue:  (B/W)  122,854  (FC)  232,776
PRValue : (B/W)  368,562  (FC)  698,328(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26495
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ปชป.กวาดบ้าน สอบไลน์รั่ว มัลลิกาเจอด้วย

รหัสข่าว: C-220428035100(27 เม.ย. 65/07:31)

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

Col.Inch: 129.32 ADValue:  (B/W)  122,854  (FC)  232,776
PRValue : (B/W)  368,562  (FC)  698,328(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26495
วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ปชป.กวาดบ้าน สอบไลน์รั่ว มัลลิกาเจอด้วย

รหัสข่าว: C-220428035100(27 เม.ย. 65/07:31)

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

Col.Inch: 129.32 ADValue:  (B/W)  122,854  (FC)  232,776
PRValue : (B/W)  368,562  (FC)  698,328(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 14:37
หัวข้อข่าว: "บัตรประชาชน" หมดอายุไปเลือกตั้ง "ผู้ว่า กทม." ได้ไหม ใครคือ 5 กลุ่มต้องห้าม

รหัสข่าว: I-I220426001747

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

97

https://www.komchadluek.net/news/512794
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 14:37
หัวข้อข่าว: "บัตรประชาชน" หมดอายุไปเลือกตั้ง "ผู้ว่า กทม." ได้ไหม ใครคือ 5 กลุ่มต้องห้าม

รหัสข่าว: I-I220426001747

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/512794
https://www.komchadluek.net


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23472
วันที่: พุธ 27 เมษายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ขวา)

คอลัมน์: มุมข้าราชการ: ในแวดวงราชการ

รหัสข่าว: C-220427009038(27 เม.ย. 65/02:08)

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

Col.Inch: 33.46 ADValue:  (B/W)  33,460  (FC)  66,920
PRValue : (B/W)  100,380  (FC)  200,760(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16117
วันที่: พุธ 27 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทนำมติชน: สู้คดีกันยังไง

รหัสข่าว: C-220427020001(27 เม.ย. 65/02:29)

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

Col.Inch: 37.05 ADValue:  (B/W)  44,460  (FC)  61,132.50
PRValue : (B/W)  133,380  (FC)  183,397.50(x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12106
วันที่: พุธ 27 เมษายน 2565
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 7(ล่าง)

คอลัมน์: มองมุมใหม่: กกต.ต้องรับผิดขนาดไหนกรณี 'ใบส้มสุรพล'

รหัสข่าว: C-220427011064(27 เม.ย. 65/04:19)

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

Col.Inch: 74.37 ADValue:  (B/W)  104,118  (FC)  118,992
PRValue : (B/W)  312,354  (FC)  356,976(x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12106
วันที่: พุธ 27 เมษายน 2565
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 7(ล่าง)

คอลัมน์: มองมุมใหม่: กกต.ต้องรับผิดขนาดไหนกรณี 'ใบส้มสุรพล'

รหัสข่าว: C-220427011064(27 เม.ย. 65/04:19)

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

Col.Inch: 74.37 ADValue:  (B/W)  104,118  (FC)  118,992
PRValue : (B/W)  312,354  (FC)  356,976(x3)
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