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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจำวันที่ 30 เมษายน 2565 
 

 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง สื่อ หัวข้อข่าว หน้า 

1 97/2565 การเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 1 พฤษภาคม 
2565 เชิญชวผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเข้าคูหากากบาท 

มติชนออนไลน ์ กกต. ชวน ปชช. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
อบต.-นายกเทศมนตรี แทนตำแหน่งว่าง 
1 พ.ค. น้ี 

1 
 

   Trueid ออนไลน์ กกต. ชวน ปชช. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
อบต.-นายกเทศมนตรี แทนตำแหน่งว่าง 
1 พ.ค. น้ี 

3 

   Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. ชวน ปชช. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
อบต.-นายกเทศมนตรี แทนตำแหน่งว่าง 
1 พ.ค. น้ี 

5 

 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารสำนักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 7HD ออนไลน ์ กกต. จัดคูหาพิเศษให้ผู้ป่วยโควิด-19 ใช้สิทธิเลือกตั้ง 6 
2 Innews ออนไลน์ กทม.-กกต. เตรียมพร้อมจัดการเลือกต้ัง ติวเข้มวิทยากรเขตเลือกต้ัง 

50 เขตรับมือ 
10 

3 คมชัดลึกออนไลน ์ รับสมัครวันแรก ชิง "นายก อบต.ราชาเทวะ" หลัง กกต. สัง่เลือกตั้ง
แทนที่ถูกปลด 

12 

 
 
 
 
 
 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ติดตอ่ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ "วิโรจน์” พา "เฮียเล้า” ร้องศาลปกครองระงับคำสั่ง กกต.ตัดสิทธิลง 

ส.ก. 
15 

2 Thereporters 
ออนไลน์ 

'วิโรจน์-เฮียเล้า' ยื่นศาลปกครองระงับคำสั่ง กกต. ตัดสิทธิสมัคร 
ส.ก.พญาไท 

18 

3 ประชาไทออนไลน์ 'ก้าวไกล' ร้องศาลปกครอง ระงับคำสั่ง กกต. ตัดสิทธิสมัคร ส.ก.พญา
ไท 

20 

4 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

'วิโรจน์-พีรพล' บุกยื่นศาลปกครอง จี้ระงับคำสั่ง กกต. ตัดสิทธิสมัคร 
ส.ก.พญาไท 

22 

5 เดลินิวส์ออนไลน ์ 'วิโรจน'์ นำทีมร้องศาลปกครองโวย กกต. ตัดสิทธิสมัคร ส.ก.เฮียเล้า 24 
6 แนวหน้าออนไลน ์ 'วิโรจน์-เฮียเล้า' บุกยื่นศาลปกครอง จี้ระงับคำสั่ง 'กกต.' ตัดสิทธิ

สมัคร ส.ก.พญาไท 
27 

7 Innnews ออนไลน ์ "วิโรจน์" ยื่นศาล ปค. จี้ระงับคำสั่ง กกต. ตัดสิทธิสมัคร ส.ก. 29 
8 มติชนออนไลน ์ 'สมชัย' ยื่น กกต.คลิปเสียง 'แรมโบ้' เพิกเฉย เจอฟ้อง 157 ฐานละเลย

ปฏิบัติหน้าที่แน่ 
31 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ "สมชัย” ยื่น กกต.สอบคลิปเสียงหวย "แรมโบ้” ชี้เข้าข่ายผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง 

34 

10 ผู้จัดการออนไลน ์ "สมชัย-วีระ” ยื่น กกต. สอบปมคลิปเสียง "แรมโบ้” ส่อ มั่นใจไม่ใช่
เรื่องคุยเล่น หลังถูกบีบลาออก 

36 

11 News1 ออนไลน์ "สมชัย-วีระ" ยื่น กกต. สอบปมคลิปเสียง "แรมโบ้" ส่อ มั่นใจไม่ใช่
เรื่องคุยเล่น หลังถูกบีบลาออก 

38 

12 Trueid ออนไลน์ 'สมชัย' ยื่น กกต.คลิปเสียง 'แรมโบ้' เพิกเฉย เจอฟ้อง 157 ฐานละเลย
ปฏิบัติหน้าที่แน่ 

40 

13 Theworldnews 
ออนไลน์ 

"สมชัย-วีระ" ยื่น กกต. สอบปมคลิปเสียง "แรมโบ้" ส่อ มั่นใจไม่ใช่
เรื่องคุยเล่น หลังถูกบีบลาออก 

43 

14 เดลินิวส์ออนไลน ์ 'สมชัย' จี้ถาม กกต. กรรมการ 1 คนออกจากที่ประชุมก่อนวาระ 
ให้ 'ใบส้ม' 

45 

15 มติชนออนไลน ์ 'สมชัย' ขีดเส้น 30 วัน จี้ ปธ.กกต. ตอบปมกก.ขาดประชุมวาระแจก 
'ใบส้ม' ฟังไม่ขึน้ ส่งสอบแน ่

48 

16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ "สมชัย” บี้ ปธ.กกต. ตอบคนขาดประชุมแจกใบส้ม "สุรพล” ชี้เข้า
ข่ายผิดจริยธรรม 

51 

17 ผู้จัดการออนไลน ์ "สมชัย” ยื่นถาม กกต. 1 กรรมการออกจากที่ประชุมก่อนแจกใบสม้ 
"สุรพล” เลี่ยงลงมติหรือไม่ ขอคำตอบในเวลา 30 วัน 

53 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
18 แนวหน้าออนไลน ์ 'สมชัย' ขีดเส้น 30 วัน 'กกต. 'แจง 1 คนหายเลี่ยงไม่ร่วมลงมติ 

แจกใบส้ม 'สุรพล' 
56 

19 Theworldnews 
ออนไลน์ 

'สมชัย' ขีดเส้น 30 วัน จี้ ปธ.กกต. ตอบปม กก.ขาดประชุมวาระ 
แจก 'ใบส้ม' ฟังไม่ขึ้น ส่งสอบแน่ 

58 

20 Ch3plus ออนไลน์ ติดโควิด ไม่เสียสิทธิเลือกผู้ว่าฯ 'อนุทิน' เลง็จัดคูหาพิเศษ-ให้ใส่
หน้ากาก 2 ชัน้ 

60 

21 TNN ออนไลน ์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 2565 ผู้ติดเช้ือโควิด สามารถใชส้ิทธิได ้ 62 
22 มติชนออนไลน ์ กทม. จ่อถก ศบค. หาช่องให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ติดโควิดเข้าคูหา 

ละคะแนน 
64 

23 โพสตท์ูเดยอ์อนไลน์ กทม. พร้อมจดัเลือกต้ังสำหรับผู้มีสทิธิติดโควิด-19 66 
24 แนวหนา้ออนไลน ์ กทม. พร้อมจดัเลือกต้ัง คาดสัปดาห์หน้าชัดเจนแนวทาง 'ผู้ติดเช้ือ' 

ใช้สิทธ ิ
68 

25 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต ์ รสนาปัดไม่ได้ทำแบนเนอร์ฉาวจ่อแจ้ง กกต. 72 
 
 
บทความ / ซบุซิบ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต ์ เปลว สีเงิน : เพ้อ 'นายกฯ คนนอก' 73 
2 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เชษฐา 75 
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กิจกรรมรอบรั้ว   
   

รู้
วัน
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต. แจงตามมาตรา 71 ผู ้ใดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี ่ยวกับการเลือกตั ้งโดยไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  
การเลือกต้ังหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายกำหนด มีโทษติดคุกหรือทั้งจำทั้งปรับ 
 
อ้างอิง  :  https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37615/ 
 
 
 
 
 

กกต. แจง มาตรา 71 ผู้ใดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้งโดยไม่เป็นไปตามทีก่ำหนด มีโทษติดคุกหรือทั้งจำทั้งปรับ 

https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37615/
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ข่าวอ้างอิง 
   



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 15:38
หัวข้อข่าว: กกต.ชวนปชช.ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต.-นายกเทศมนตรี แทนตำแหน่งว่าง 1 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220429002721

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

1

https://www.matichon.co.th/politics/news_3315435
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 15:38
หัวข้อข่าว: กกต.ชวนปชช.ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต.-นายกเทศมนตรี แทนตำแหน่งว่าง 1 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220429002721

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

2

https://www.matichon.co.th/politics/news_3315435
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 17:55
หัวข้อข่าว: กกต.ชวนปชช.ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต.-นายกเทศมนตรี แทนตำแหน่งว่าง 1 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220429003109

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

3

https://news.trueid.net/detail/avbxXjNZ7r49
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 17:55
หัวข้อข่าว: กกต.ชวนปชช.ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต.-นายกเทศมนตรี แทนตำแหน่งว่าง 1 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220429003109

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

4

https://news.trueid.net/detail/avbxXjNZ7r49
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: กกต.ชวนปชช.ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต.-นายกเทศมนตรี แทนตำแหน่งว่าง 1 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220429003144

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

5

https://theworldnews.net/th-news/kkt-chwnpchch-aipaichsiththieluue-ktang-bt-naaykethsmntrii-aethntamaehnngwaang-1-ph-kh-nii
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 14:26
หัวข้อข่าว: กกต. จัดคูหาพิเศษให้ผู้ป่วยโควิด-19 ใช้สิทธิเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220429002514

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

6

https://news.ch7.com/detail/566160
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 14:26
หัวข้อข่าว: กกต. จัดคูหาพิเศษให้ผู้ป่วยโควิด-19 ใช้สิทธิเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220429002514

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

7

https://news.ch7.com/detail/566160
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 14:27
หัวข้อข่าว: กกต. จัดคูหาพิเศษ ให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220429002503

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

8

https://news.ch7.com/detail/566115
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 14:27
หัวข้อข่าว: กกต. จัดคูหาพิเศษ ให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220429002503

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

9

https://news.ch7.com/detail/566115
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 13:12
หัวข้อข่าว: กทม.-กกต.เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้ง ติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้ง 50 เขตรับมือ

รหัสข่าว: I-I220429002218

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

10

http://innews.news/news.php?n=19466
http://innews.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 13:12
หัวข้อข่าว: กทม.-กกต.เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้ง ติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้ง 50 เขตรับมือ

รหัสข่าว: I-I220429002218

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

11

http://innews.news/news.php?n=19466
http://innews.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 เมษายน 2565 เวลา 09:43
หัวข้อข่าว: รับสมัครวันแรก ชิง "นายก อบต.ราชาเทวะ"หลัง กกต. สั่งเลือกตั้งแทนที่ถูกปลด

รหัสข่าว: I-I220430000636

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

12

https://www.komchadluek.net/news/513243
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 เมษายน 2565 เวลา 09:43
หัวข้อข่าว: รับสมัครวันแรก ชิง "นายก อบต.ราชาเทวะ"หลัง กกต. สั่งเลือกตั้งแทนที่ถูกปลด

รหัสข่าว: I-I220430000636

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

13

https://www.komchadluek.net/news/513243
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 เมษายน 2565 เวลา 09:43
หัวข้อข่าว: รับสมัครวันแรก ชิง "นายก อบต.ราชาเทวะ"หลัง กกต. สั่งเลือกตั้งแทนที่ถูกปลด

รหัสข่าว: I-I220430000636

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

14

https://www.komchadluek.net/news/513243
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: "วิโรจน์” พา "เฮียเล้า” ร้องศาลปกครองระงับคำสั่ง กกต.ตัดสิทธิลง ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220429003125

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

15
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หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ยื่น กกต.คลิปเสียง 'แรมโบ้' เพิกเฉย เจอฟ้อง 157 ฐานละเลยปฏิบัติหน้าที่แน่
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

50

https://www.matichon.co.th/politics/news_3315664
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 19:59
หัวข้อข่าว: "สมชัย” บี้ ปธ.กกต.ตอบคนขาดประชุมแจกใบส้ม "สุรพล” ชี้เข้าข่ายผิดจริยธรรม

รหัสข่าว: I-I220429003438

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001731
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 19:59
หัวข้อข่าว: "สมชัย” บี้ ปธ.กกต.ตอบคนขาดประชุมแจกใบส้ม "สุรพล” ชี้เข้าข่ายผิดจริยธรรม

รหัสข่าว: I-I220429003438

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

52

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001731
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 19:35
หัวข้อข่าว: "สมชัย” ยื่นถามกกต. 1 กรรมการออกจากที่ประชุมก่อนแจกใบส้ม "สุรพล” เลี่ยงลงมติหรือไม่ ขอคำตอบในเวลา 30...

รหัสข่าว: I-I220429003365

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000040812
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 19:35
หัวข้อข่าว: "สมชัย” ยื่นถามกกต. 1 กรรมการออกจากที่ประชุมก่อนแจกใบส้ม "สุรพล” เลี่ยงลงมติหรือไม่ ขอคำตอบในเวลา 30...

รหัสข่าว: I-I220429003365

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000040812
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 19:35
หัวข้อข่าว: "สมชัย” ยื่นถามกกต. 1 กรรมการออกจากที่ประชุมก่อนแจกใบส้ม "สุรพล” เลี่ยงลงมติหรือไม่ ขอคำตอบในเวลา 30...

รหัสข่าว: I-I220429003365

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

55

https://mgronline.com/politics/detail/9650000040812
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 เมษายน 2565 เวลา 06:13
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'ขีดเส้น30วัน'กกต.'แจง1คนหายเลี่ยงไม่ร่วมลงมติแจกใบส้ม'สุรพล'

รหัสข่าว: I-I220430000165

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

56

https://www.naewna.com/politic/650447
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 เมษายน 2565 เวลา 06:13
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'ขีดเส้น30วัน'กกต.'แจง1คนหายเลี่ยงไม่ร่วมลงมติแจกใบส้ม'สุรพล'

รหัสข่าว: I-I220430000165

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650447
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 เมษายน 2565 เวลา 07:32
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ขีดเส้น 30 วัน จี้ ปธ.กกต. ตอบปมกก.ขาดประชุมวาระแจก 'ใบส้ม' ฟังไม่ขึ้น ส่งสอบแน่

รหัสข่าว: I-I220430000273

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

58

https://theworldnews.net/th-news/smchay-khiidesn-30-wan-cchii-pth-kkt-t-bpmkk-khaadprachumwaaraaecchk-aibsm-fangaimkhuen-sngs-baen
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 เมษายน 2565 เวลา 07:32
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ขีดเส้น 30 วัน จี้ ปธ.กกต. ตอบปมกก.ขาดประชุมวาระแจก 'ใบส้ม' ฟังไม่ขึ้น ส่งสอบแน่

รหัสข่าว: I-I220430000273

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/smchay-khiidesn-30-wan-cchii-pth-kkt-t-bpmkk-khaadprachumwaaraaecchk-aibsm-fangaimkhuen-sngs-baen
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 15:28
หัวข้อข่าว: ติดโควิด ไม่เสียสิทธิเลือกผู้ว่าฯ 'อนุทิน' เล็งจัดคูหาพิเศษ-ให้ใส่หน้ากาก 2 ชั้น

รหัสข่าว: I-I220429002694

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/social/morning/288860
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 15:28
หัวข้อข่าว: ติดโควิด ไม่เสียสิทธิเลือกผู้ว่าฯ 'อนุทิน' เล็งจัดคูหาพิเศษ-ให้ใส่หน้ากาก 2 ชั้น

รหัสข่าว: I-I220429002694

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/social/morning/288860
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 19:27
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 2565 ผู้ติดเชื้อโควิด สามารถใช้สิทธิได้

รหัสข่าว: I-I220429003341

 tnnthailand.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.tnnthailand.com/news/politics/112377/
https://www.tnnthailand.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 19:27
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 2565 ผู้ติดเชื้อโควิด สามารถใช้สิทธิได้

รหัสข่าว: I-I220429003341

 tnnthailand.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.tnnthailand.com/news/politics/112377/
https://www.tnnthailand.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 เมษายน 2565 เวลา 09:43
หัวข้อข่าว: กทม.จ่อถก ศบค.หาช่องให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งติดโควิดเข้าคูหาละคะแนน

รหัสข่าว: I-I220430000637

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

64

https://www.matichon.co.th/bkkpataya/governorbkk/news_3316464
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 เมษายน 2565 เวลา 09:43
หัวข้อข่าว: กทม.จ่อถก ศบค.หาช่องให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งติดโควิดเข้าคูหาละคะแนน

รหัสข่าว: I-I220430000637

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/governorbkk/news_3316464
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 เมษายน 2565 เวลา 09:43
หัวข้อข่าว: กทม.พร้อมจัดเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิติดโควิด-19

รหัสข่าว: I-I220430000648

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/bangkok-election-2022/681823
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 เมษายน 2565 เวลา 09:43
หัวข้อข่าว: กทม.พร้อมจัดเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิติดโควิด-19

รหัสข่าว: I-I220430000648

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/bangkok-election-2022/681823
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 เมษายน 2565 เวลา 09:44
หัวข้อข่าว: กทม.พร้อมจัดเลือกตั้ง คาดสัปดาห์หน้าชัดเจนแนวทาง'ผู้ติดเชื้อ'ใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220430000655

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650516
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 เมษายน 2565 เวลา 09:44
หัวข้อข่าว: กทม.พร้อมจัดเลือกตั้ง คาดสัปดาห์หน้าชัดเจนแนวทาง'ผู้ติดเชื้อ'ใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220430000655

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650516
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 เมษายน 2565 เวลา 09:44
หัวข้อข่าว: กทม.พร้อมจัดเลือกตั้ง คาดสัปดาห์หน้าชัดเจนแนวทาง'ผู้ติดเชื้อ'ใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220430000655

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650516
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 เมษายน 2565 เวลา 09:44
หัวข้อข่าว: กทม.พร้อมจัดเลือกตั้ง คาดสัปดาห์หน้าชัดเจนแนวทาง'ผู้ติดเชื้อ'ใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220430000655

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650516
https://www.naewna.com


ปีที่: 26 ฉบับที่: 9299
วันที่: เสาร์ 30 เมษายน 2565
Section: First Section/บทความ - ในประเทศ

หน้า: 3(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: รสนาปัดไม่ได้ทำแบนเนอร์ฉาวจ่อแจ้ง กกต.

รหัสข่าว: C-220430008076(30 เม.ย. 65/03:31)

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

Col.Inch: 7.65 ADValue:  (B/W)  9,180  (FC)  11,475
PRValue : (B/W)  27,540  (FC)  34,425(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9299
วันที่: เสาร์ 30 เมษายน 2565
Section: First Section/บทความ - ในประเทศ

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: เปลว สีเงิน: เพ้อ 'นายกฯ คนนอก'

รหัสข่าว: C-220430008075(30 เม.ย. 65/03:31)

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

Col.Inch: 89.11 ADValue:  (B/W)  106,932  (FC)  133,665
PRValue : (B/W)  320,796  (FC)  400,995(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9299
วันที่: เสาร์ 30 เมษายน 2565
Section: First Section/บทความ - ในประเทศ

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: เปลว สีเงิน: เพ้อ 'นายกฯ คนนอก'

รหัสข่าว: C-220430008075(30 เม.ย. 65/03:31)

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

Col.Inch: 89.11 ADValue:  (B/W)  106,932  (FC)  133,665
PRValue : (B/W)  320,796  (FC)  400,995(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26498
วันที่: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: เชษฐา

รหัสข่าว: C-220501035004(30 เม.ย. 65/06:38)

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

Col.Inch: 100 ADValue:  (B/W)  95,000  (FC)  180,000
PRValue : (B/W)  285,000  (FC)  540,000(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26498
วันที่: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: เชษฐา

รหัสข่าว: C-220501035004(30 เม.ย. 65/06:38)

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

Col.Inch: 100 ADValue:  (B/W)  95,000  (FC)  180,000
PRValue : (B/W)  285,000  (FC)  540,000(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26498
วันที่: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: เชษฐา

รหัสข่าว: C-220501035004(30 เม.ย. 65/06:38)

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

Col.Inch: 100 ADValue:  (B/W)  95,000  (FC)  180,000
PRValue : (B/W)  285,000  (FC)  540,000(x3)
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