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ข่าวประจ าวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 98/2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง  เชิญชวนดำวน์ โหลดแอปพลิ เคชัน  
Smart Vote 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยำมท้องถิ่นออนไลน์ กกต. แจงตำมมำตรำ 84 ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่ำตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง 

แต่พยำยำมออกเสียงลงคะแนน มีโทษติดคุก 1 - 10 ปรับ 2 หมื่นถึง 2 แสนบำท 
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

1 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 จส.100 ออนไลน์ จส.100 รับแจ้งป้ำยหำเสียงบังทัศนวิสัย ไม่มีควำมปลอดภัย ตรวจสอบ

แล้วแจ้งส ำนักงำนเขตเก็บได้ทันที 
2 

2 มติชนสุดสัปดำห์
ออนไลน์ 

สภำที่ 3 จัดเวทีช ำแหละรัฐบำล ชี้เหตุผล "ประยุทธ์" ต้องลงจำกต ำแหน่ง 6 

3 มติชนออนไลน์ 'จำตุรนต์' เรียกร้องให้เลือกฝ่ำยค้ำนเข้ำสภำให้มำก คำนอ ำนำจวุฒิสภำ 14 
4 แนวหน้ำออนไลน์ ฝ่ำยค้ำนรวมก๊วนเรียงหน้ำ สวด 'บิ๊กตู-่รัฐบำล' ทวงคืนอ ำนำจ ปชช. 18 
5 ไทยรัฐออนไลน์ พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ถล่ม "บิ๊กตู่" ปลุก "แลนด์สไลด์" สกัด 2 ป.  

สืบทอดอ ำนำจ 
22 

6 Voicetv ออนไลน์ ฝ่ำยค้ำนสับ 2 ป. ผลัดเป็นนำยกฯ ประเทศยิ่งพัง ปูด 'ประยุทธ์' ลำออก มิ.ย. 31 
7 ประชำไทออนไลน์ 'ชลน่ำน' เปิดเวทีฝ่ำยค้ำน ปลุก 'ทวงคืนอ ำนำจประชำชน' 39 

 

 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
8 บ้ำนเมืองออนไลน์ ฝ่ำยค้ำนเปิดเวทีซักฟอก "รบ.บิ๊กตู่"! "จำตุรนต์" คำด "บิ๊กป้อม" นั่งนำยกฯ

ส ำรองพังแน่ 
43 

9 ข่ำวสดออนไลน์ พิธำตั้งเป้ำ ก้ำวไกลได้ ส.ส. เกิน 100 46 
10 บ้ำนเมืองออนไลน์ ซักซ้อมกำรปฏิบัติงำนเตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่ำฯ กทม. 54 
11 Innnews ออนไลน์ "ทีมงำนชัชชำติ" จี้ กกต. สอบ "รักใครชอบใคร #ตำมสะดวก" 56 
12 สยำมรัฐออนไลน์ "พรพรหม" กำรันตี "ชัชชำติ" ลงอิสระ เปิดโอกำสต่ำงขั้วกำรเมือง - 

รุ่นใหม่ไม่สังกัดพรรคท ำงำน 
59 

13 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ทีมงำน “ชชัชำติ” จี ้กกต. เร่งตรวจสอบแบนเนอร ์ใส่ร้ำยผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม. 62 
14 Theworldnews 

ออนไลน์ 
ทีมงำน “ชชัชำติ” จี ้กกต. เร่งตรวจสอบแบนเนอร ์ใส่ร้ำยผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม. 65 

15 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ทีมงำน “ชชัชำติ” จี ้กกต. เร่งตรวจสอบแบนเนอร ์ใส่ร้ำยผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม. 67 
16 ข่ำว 24 ชม. ออนไลน์ ทีมงำน “ชชัชำติ” จี ้กกต. เร่งตรวจสอบแบนเนอร ์ใส่ร้ำยผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม. 69 
17 แนวหน้ำออนไลน์ หยุดให้ร้ำย – วชิำมำร ! 'พรพรหม' ยนั 'ชัชชำติ' สมัครชิง 'พ่อเมืองกรุงฯ'อิสระ 71 
18 สยำมรัฐออนไลน์ "พรพรหม" ยนั "ชชัชำติ" อิสระจริง เปดิให้ต่ำงขั้ว - คนรุ่นใหม่ท ำงำน  

ลั่นพอแล้วกับกำรหำเสยีงเชิงลบ 
73 

19 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พรพรหม' อดีต ปชป. กำรันตี 'ชัชชำติ' เป็นอิสระจริง เปิดโอกำสต่ำงขั้ว
กำรเมืองร่วมท ำงำน 

76 

20 แนวหน้ำออนไลน์ 'พรพรหม' ชี้ ปชช. เมินหำเสียงใส่ร้ำยป้ำยสี 78 
21 แนวหน้ำออนไลน์ กทม. Kick off ปล่อยทีมรณรงค์เลือกตั้ง กระจำยตัวตำมชุมชน /  

หมู่บ้ำนดีเดย์ 9 พ.ค. 
79 

22 MGR ออนไลน์ "พรพรหม" โวยแบนเนอร์ใส่ร้ำย "ชัชชำติ" ยัน อิสระจริง เพรำะเปิดให้ 
ต่ำงข้ัวและรุ่นใหม่ท ำงำน 

81 

23 Voicetv ออนไลน์ อิทธิฤทธิ์ 'รัฐธรรมนูญ' ดีไซน์มำเพ่ือเรำ - ค่ำโง่ กกต. ถึงขวำกหนำม 
นำยกฯ 8 ปี 'ประยุทธ์' 

84 

24 MGR ออนไลน์ "เรืองไกร" จ่อร้องเพ่ิมปม "ชลน่ำน" จ้อพรรค ส.ว. ลำกตั้ง หลัง FB พท.
แอบแก้ไขข้อควำมใหม่ 

88 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
25 เดลินิวส์ออนไลน์ งงมำก ! ‘เรืองไกร’ ข้องใจเฟซบุ๊ก ‘พท.’ แก้เกมเปลี่ยนข้อควำม 

หลังถูกร้อง จ่อยื่น ‘กกต.’ ถล่มซ้ ำ 
90 

26 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เรืองไกร' ข้องใจไม่หำยเฟซบุ๊ค 'เพ่ือไทย' แก้ไขข้อควำม 'ชลน่ำน' 92 
27 MGR ออนไลน์ ทีมงำน “ชัชชำติ” ร้อง กกต. เร่งตรวจสอบแบนเนอร์ รักใครชอบใคร #

ตำมสะดวก หวังใส่ร้ำยผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม. 
94 

28 one31 ออนไลน์ ‘สมชัย’ ชี้เอำผิดปมคลิปเสียงหวย ไม่จบง่ำย ๆ แม้ ‘แรมโบ้’ ลำออก 
จำกผู้ช่วย รมต. 

95 

29 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ รับสมัครชิงนำยก อบต. รำชำเทวะ 97 
30 หนังสือพิมพ์ผู้จัดกำร

รำยวัน 360 องศำ 
"เรืองไกร" ร้อง กกต. ตรวจสอบ พท. แก้ข้อควำมปม "พรรค ส.ว. ลำกตั้ง" 98 

 
  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : สำรพันปัญหำสำระน่ำรู้ ? 99 
2 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : มุมที ่5 101 
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วันที่ 2 พฤษภำคม 2565 เวลำ 09.00 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธำนในพิธี 
มอบเครื่องหมำย “รักษำดินแดนยิ่งชีพ” เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร แก่ผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกิจกำรกองอำสำรักษำดินแดน ซึ่งควรได้รับ 
กำรยกย่องเป็นพิเศษ จ ำนวน 2 รำย ได้แก่ นางรัชนี ปุณโณทก ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง 
และนายสุเมธา คงคิด ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ส ำหรับเครื่องหมำย "รักษำดินแดนยิ่งชีพ" กองบัญชำกำรกองอำสำรักษำดินแดน ได้จัดสร้ำงขึ้น 
เพ่ือเป็นเครื่องหมำยที่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ได้ทรง  
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้กองบัญชำกำรกองอำสำรักษำดินแดน 
อัญเชิญพระปรมำภิไธยย่อ "ภ.ป.ร.“ ประดิษฐำนบนเครื่องหมำย "รักษำดินแดนยิ่งชีพ“ ซึ่งได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
พระรำชทำนเครื่องหมำย "รักษำดินแดนยิ่งชีพ" แก่ผู้บัญชำกำรกองอำสำรักษำดินแดน เพ่ือมอบแก่ผู้บังคับบัญชำ 
เจ้ำหน้ำที่กองอำสำรักษำดินแดน และผู้ ประกอบคุณประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกิจกำรกองอำสำรักษำดินแดน 
และประเทศชำติเป็นส่วนรวม ส ำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภำรกิจหน้ำที่ในกำรรักษำดินแดนไว้ยิ่งกว่ำชีวิต  

 กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดนิแดนย่ิงชีพ” 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 พฤษภำคม 2565 เวลำ 10.30 น. นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธำนในพิธี 
มอบเครื่องหมำย “รักษำดินแดนยิ่งชีพ” เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ให้แก่ผู้ประกอบคุณงำมควำมดี อันเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกิจกำร 
กองอำสำรักษำดินแดนและประเทศชำติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นพิเศษ จ ำนวน 2 รำย ได้แก่ 
นายปรีชา เอ้ืออนันตธนกุล ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการ
ส านักประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 201 
ชั้น 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดนิแดนย่ิงชีพ” 
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วันที่ 2 พฤษภำคม 2565 เวลำ 10.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมำยให้ นายวีระ ยี่แพร 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมผู้บริหำรส ำนักพัฒนำเครือข่ำยกำรเลือกตั้ง และผู้บริหำร 
ส ำนักส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมำธิกำรกิจกำรองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ วุฒิสภำ 
(ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือพิจำรณำศึกษำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง ชั้น 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำรบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร  

 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ วฒุิสภา 
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วันที่ 2 พฤษภำคม 2565 เวลำ 09.00 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธำนกำรประชุมเพ่ือมอบนโยบำยกำรปฏิบัติงำนให้แก่ผู้บริหำรและหัวหน้ำกลุ่มงำนอ ำนวยกำร ทั้ง 4 ส ำนัก 
ได้แก่ ส ำนักบริหำรทั่วไป ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักกำรคลัง ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ เพ่ือให้เห็นผล
อย่ำงเป็นรูปธรรมตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 

ให้แก่ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ  
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วันที่ 2 พฤษภำคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นประธำน
กำรประชุม ผู้บริหำรและพนักงำน ส ำนักวิจัยและวิชำกำรและส ำนักพัฒนำบุคลำกร เรื่องแนวทำงกำรเสนอโครงกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนฯ และกำรจัดท ำข้อเสนอกำรเตรียมพร้อม
พนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง สู่กำรเป็นพนักงำนดิจิทัล ณ ห้องประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำบัน  
พัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง ชั้น 9  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุ ผู้บริหารและพนักงาน  

ส านักวิจัยและวิชาการและส านักพัฒนาบุคลากร 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. แจงตามมาตรา 84 ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่พยายามออกเสียงลงคะแนน 
มีโทษติดคุก 1 - 10 ปรับ 2 หม่ืนถึง 2 แสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ
1 พฤษภาคม 2022

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37761/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1520663005079343104?t=6HY7jDE7TAa8ruHnf4eRqg
&s=06  
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https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37761/
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1520663005079343104?t=6HY7jDE7TAa8ruHnf4eRqg&s=06
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1520663005079343104?t=6HY7jDE7TAa8ruHnf4eRqg&s=06


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:19
หัวข้อข่าว: จส.100 รับแจ้งป้ายหาเสียงบังทัศนวิสัย ไม่มีความปลอดภัย ตรวจสอบแล้วแจ้งสำนักงานเขตเก็บได้ทันที

รหัสข่าว: I-I220501000848

 js100.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: สภาที่ 3 จัดเวทีชำแหละรัฐบาล ชี้เหตุผล "ประยุทธ์" ต้องลงจากตำแหน่ง

รหัสข่าว: I-I220501001434

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:49
หัวข้อข่าว: 'จาตุรนต์' เรียกร้องให้เลือกฝ่ายค้านเข้าสภาให้มาก คานอำนาจวุฒิสภา

รหัสข่าว: I-I220502000108

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

14

https://www.matichon.co.th/region/news_3319416
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:49
หัวข้อข่าว: 'จาตุรนต์' เรียกร้องให้เลือกฝ่ายค้านเข้าสภาให้มาก คานอำนาจวุฒิสภา

รหัสข่าว: I-I220502000108

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

15

https://www.matichon.co.th/region/news_3319416
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:49
หัวข้อข่าว: 'จาตุรนต์' เรียกร้องให้เลือกฝ่ายค้านเข้าสภาให้มาก คานอำนาจวุฒิสภา

รหัสข่าว: I-I220502000108

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

16

https://www.matichon.co.th/region/news_3319416
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:49
หัวข้อข่าว: 'จาตุรนต์' เรียกร้องให้เลือกฝ่ายค้านเข้าสภาให้มาก คานอำนาจวุฒิสภา

รหัสข่าว: I-I220502000108

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

17

https://www.matichon.co.th/region/news_3319416
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:42
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านรวมก๊วนเรียงหน้า สวด'บิ๊กตู่-รัฐบาล'ทวงคืนอำนาจปชช.

รหัสข่าว: I-I220502000099

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:53
หัวข้อข่าว: พรรคร่วมฝ่ายค้าน ถล่ม "บิ๊กตู่" ปลุก "แลนด์สไลด์" สกัด 2 ป.สืบทอดอำนาจ

รหัสข่าว: I-I220502000236

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:53
หัวข้อข่าว: พรรคร่วมฝ่ายค้าน ถล่ม "บิ๊กตู่" ปลุก "แลนด์สไลด์" สกัด 2 ป.สืบทอดอำนาจ

รหัสข่าว: I-I220502000236

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:53
หัวข้อข่าว: พรรคร่วมฝ่ายค้าน ถล่ม "บิ๊กตู่" ปลุก "แลนด์สไลด์" สกัด 2 ป.สืบทอดอำนาจ

รหัสข่าว: I-I220502000236

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านสับ 2 ป.ผลัดเป็นนายกฯ ประเทศยิ่งพัง ปูด 'ประยุทธ์' ลาออก มิ.ย.

รหัสข่าว: I-I220502000348

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านสับ 2 ป.ผลัดเป็นนายกฯ ประเทศยิ่งพัง ปูด 'ประยุทธ์' ลาออก มิ.ย.

รหัสข่าว: I-I220502000348

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านสับ 2 ป.ผลัดเป็นนายกฯ ประเทศยิ่งพัง ปูด 'ประยุทธ์' ลาออก มิ.ย.

รหัสข่าว: I-I220502000348

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านสับ 2 ป.ผลัดเป็นนายกฯ ประเทศยิ่งพัง ปูด 'ประยุทธ์' ลาออก มิ.ย.

รหัสข่าว: I-I220502000348

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านสับ 2 ป.ผลัดเป็นนายกฯ ประเทศยิ่งพัง ปูด 'ประยุทธ์' ลาออก มิ.ย.

รหัสข่าว: I-I220502000348

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านสับ 2 ป.ผลัดเป็นนายกฯ ประเทศยิ่งพัง ปูด 'ประยุทธ์' ลาออก มิ.ย.

รหัสข่าว: I-I220502000348

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านสับ 2 ป.ผลัดเป็นนายกฯ ประเทศยิ่งพัง ปูด 'ประยุทธ์' ลาออก มิ.ย.

รหัสข่าว: I-I220502000348

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านสับ 2 ป.ผลัดเป็นนายกฯ ประเทศยิ่งพัง ปูด 'ประยุทธ์' ลาออก มิ.ย.

รหัสข่าว: I-I220502000348

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: 'ชลน่าน' เปิดเวทีฝ่ายค้าน ปลุก 'ทวงคืนอำนาจประชาชน'

รหัสข่าว: I-I220502000355

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

39

https://prachatai.com/journal/2022/05/98411
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: 'ชลน่าน' เปิดเวทีฝ่ายค้าน ปลุก 'ทวงคืนอำนาจประชาชน'

รหัสข่าว: I-I220502000355

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: 'ชลน่าน' เปิดเวทีฝ่ายค้าน ปลุก 'ทวงคืนอำนาจประชาชน'

รหัสข่าว: I-I220502000355

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: 'ชลน่าน' เปิดเวทีฝ่ายค้าน ปลุก 'ทวงคืนอำนาจประชาชน'

รหัสข่าว: I-I220502000355

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:52
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านเปิดเวทีซักฟอก"รบ.บิ๊กตู่"! "จาตุรนต์" คาด"บิ๊กป้อม"นั่งนายกฯสำรองพังแน่

รหัสข่าว: I-I220502000234

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:52
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านเปิดเวทีซักฟอก"รบ.บิ๊กตู่"! "จาตุรนต์" คาด"บิ๊กป้อม"นั่งนายกฯสำรองพังแน่

รหัสข่าว: I-I220502000234

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:52
หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านเปิดเวทีซักฟอก"รบ.บิ๊กตู่"! "จาตุรนต์" คาด"บิ๊กป้อม"นั่งนายกฯสำรองพังแน่

รหัสข่าว: I-I220502000234

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:25
หัวข้อข่าว: พิธาตั้งเป้า ก้าวไกลได้สส.เกิน 100

รหัสข่าว: I-I220501001838

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:25
หัวข้อข่าว: พิธาตั้งเป้า ก้าวไกลได้สส.เกิน 100

รหัสข่าว: I-I220501001838

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:25
หัวข้อข่าว: พิธาตั้งเป้า ก้าวไกลได้สส.เกิน 100

รหัสข่าว: I-I220501001838

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:25
หัวข้อข่าว: พิธาตั้งเป้า ก้าวไกลได้สส.เกิน 100

รหัสข่าว: I-I220501001838

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

49
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:25
หัวข้อข่าว: พิธาตั้งเป้า ก้าวไกลได้สส.เกิน 100

รหัสข่าว: I-I220501001838

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:25
หัวข้อข่าว: พิธาตั้งเป้า ก้าวไกลได้สส.เกิน 100

รหัสข่าว: I-I220501001838

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:25
หัวข้อข่าว: พิธาตั้งเป้า ก้าวไกลได้สส.เกิน 100

รหัสข่าว: I-I220501001838

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:25
หัวข้อข่าว: พิธาตั้งเป้า ก้าวไกลได้สส.เกิน 100

รหัสข่าว: I-I220501001838

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:27
หัวข้อข่าว: ซักซ้อมการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมเลือกตั้งส.ก.และผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220501001839

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:27
หัวข้อข่าว: ซักซ้อมการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมเลือกตั้งส.ก.และผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220501001839

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:30
หัวข้อข่าว: "ทีมงานชัชชาติ" จี้กกต.สอบ "รักใครชอบใคร#ตามสะดวก"

รหัสข่าว: I-I220501001842

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

56

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_331918/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:30
หัวข้อข่าว: "ทีมงานชัชชาติ" จี้กกต.สอบ "รักใครชอบใคร#ตามสะดวก"

รหัสข่าว: I-I220501001842

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:30
หัวข้อข่าว: "ทีมงานชัชชาติ" จี้กกต.สอบ "รักใครชอบใคร#ตามสะดวก"

รหัสข่าว: I-I220501001842

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:31
หัวข้อข่าว: "พรพรหม" การันตี "ชัชชาติ" ลงอิสระ เปิดโอกาสต่างขั้วการเมือง-รุ่นใหม่ไม่สังกัดพรรคทำงาน

รหัสข่าว: I-I220501001843

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:31
หัวข้อข่าว: "พรพรหม" การันตี "ชัชชาติ" ลงอิสระ เปิดโอกาสต่างขั้วการเมือง-รุ่นใหม่ไม่สังกัดพรรคทำงาน

รหัสข่าว: I-I220501001843

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:31
หัวข้อข่าว: "พรพรหม" การันตี "ชัชชาติ" ลงอิสระ เปิดโอกาสต่างขั้วการเมือง-รุ่นใหม่ไม่สังกัดพรรคทำงาน

รหัสข่าว: I-I220501001843

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:00
หัวข้อข่าว: ทีมงานชัชชาติ จี้ กกต.เร่งตรวจสอบแบนเนอร์ ใส่ร้ายผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220502000013

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/681919
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:00
หัวข้อข่าว: ทีมงานชัชชาติ จี้ กกต.เร่งตรวจสอบแบนเนอร์ ใส่ร้ายผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220502000013

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:00
หัวข้อข่าว: ทีมงานชัชชาติ จี้ กกต.เร่งตรวจสอบแบนเนอร์ ใส่ร้ายผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220502000013

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:52
หัวข้อข่าว: ทีมงานชัชชาติ จี้ กกต.เร่งตรวจสอบแบนเนอร์ ใส่ร้ายผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220502000225

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/thiimngaanchachchaati-cchii-kkt-erngtrwcchs-baebnen-r-aisraayphuusmakhrphuuwaa-kthm
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:52
หัวข้อข่าว: ทีมงานชัชชาติ จี้ กกต.เร่งตรวจสอบแบนเนอร์ ใส่ร้ายผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220502000225

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/thiimngaanchachchaati-cchii-kkt-erngtrwcchs-baebnen-r-aisraayphuusmakhrphuuwaa-kthm
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:51
หัวข้อข่าว: ทีมงานชัชชาติ จี้ กกต.เร่งตรวจสอบแบนเนอร์ ใส่ร้ายผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220502000112

 headtopics.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://headtopics.com/th/360736373617359228402-26073628
https://headtopics.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:51
หัวข้อข่าว: ทีมงานชัชชาติ จี้ กกต.เร่งตรวจสอบแบนเนอร์ ใส่ร้ายผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220502000112

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

68

https://headtopics.com/th/360736373617359228402-26073628
https://headtopics.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:11
หัวข้อข่าว: ทีมงานชัชชาติ จี้ กกต.เร่งตรวจสอบแบนเนอร์ ใส่ร้ายผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220502000016

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

69

https://khao24h.net/politic/news-18-1-cb4c02a300b3fade7077b14ed5bf5aab
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:11
หัวข้อข่าว: ทีมงานชัชชาติ จี้ กกต.เร่งตรวจสอบแบนเนอร์ ใส่ร้ายผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220502000016

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

70

https://khao24h.net/politic/news-18-1-cb4c02a300b3fade7077b14ed5bf5aab
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: หยุดให้ร้าย-วิชามาร! 'พรพรหม' ยัน 'ชัชชาติ' สมัครชิง'พ่อเมืองกรุงฯ'อิสระ

รหัสข่าว: I-I220502000254

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650793
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: หยุดให้ร้าย-วิชามาร! 'พรพรหม' ยัน 'ชัชชาติ' สมัครชิง'พ่อเมืองกรุงฯ'อิสระ

รหัสข่าว: I-I220502000254

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650793
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:52
หัวข้อข่าว: "พรพรหม" ยัน "ชัชชาติ" อิสระจริง เปิดให้ต่างขั้ว - คนรุ่นใหม่ทำงาน ลั่นพอแล้วกับการหาเสียงเชิงลบ

รหัสข่าว: I-I220502000010

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/344400
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:52
หัวข้อข่าว: "พรพรหม" ยัน "ชัชชาติ" อิสระจริง เปิดให้ต่างขั้ว - คนรุ่นใหม่ทำงาน ลั่นพอแล้วกับการหาเสียงเชิงลบ

รหัสข่าว: I-I220502000010

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/344400
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:52
หัวข้อข่าว: "พรพรหม" ยัน "ชัชชาติ" อิสระจริง เปิดให้ต่างขั้ว - คนรุ่นใหม่ทำงาน ลั่นพอแล้วกับการหาเสียงเชิงลบ

รหัสข่าว: I-I220502000010

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/344400
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:48
หัวข้อข่าว: 'พรพรหม' อดีตปชป.การันตี 'ชัชชาติ' เป็นอิสระจริง เปิดโอกาสต่างขั้วการเมืองร่วมทำงาน

รหัสข่าว: I-I220501001865

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/133457/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:48
หัวข้อข่าว: 'พรพรหม' อดีตปชป.การันตี 'ชัชชาติ' เป็นอิสระจริง เปิดโอกาสต่างขั้วการเมืองร่วมทำงาน

รหัสข่าว: I-I220501001865

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/133457/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:03
หัวข้อข่าว: 'พรพรหม' ชี้ปชช.เมินหาเสียงใส่ร้ายป้ายสี

รหัสข่าว: I-I220502000669

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/local/650780
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:05
หัวข้อข่าว: กทม. Kick off ปล่อยทีมรณรงค์เลือกตั้ง กระจายตัวตามชุมชน/หมู่บ้านดีเดย์ 9 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220502000671

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/local/650781
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:05
หัวข้อข่าว: กทม. Kick off ปล่อยทีมรณรงค์เลือกตั้ง กระจายตัวตามชุมชน/หมู่บ้านดีเดย์ 9 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220502000671

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/local/650781
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:37
หัวข้อข่าว: "พรพรหม" โวยแบนเนอร์ใส่ร้าย "ชัชชาติ" ยัน อิสระจริง เพราะเปิดให้ต่างขั้วและรุ่นใหม่ทำงาน

รหัสข่าว: I-I220501001847

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000041279
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:37
หัวข้อข่าว: "พรพรหม" โวยแบนเนอร์ใส่ร้าย "ชัชชาติ" ยัน อิสระจริง เพราะเปิดให้ต่างขั้วและรุ่นใหม่ทำงาน

รหัสข่าว: I-I220501001847

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000041279
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:37
หัวข้อข่าว: "พรพรหม" โวยแบนเนอร์ใส่ร้าย "ชัชชาติ" ยัน อิสระจริง เพราะเปิดให้ต่างขั้วและรุ่นใหม่ทำงาน

รหัสข่าว: I-I220501001847

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

83

https://mgronline.com/politics/detail/9650000041279
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:35
หัวข้อข่าว: อิทธิฤทธิ์ 'รัฐธรรมนูญ' ดีไซน์มาเพื่อเรา-ค่าโง่กกต. ถึงขวากหนาม นายกฯ 8 ปี 'ประยุทธ์'

รหัสข่าว: I-I220501001846

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/RjcGg7SNE
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:35
หัวข้อข่าว: อิทธิฤทธิ์ 'รัฐธรรมนูญ' ดีไซน์มาเพื่อเรา-ค่าโง่กกต. ถึงขวากหนาม นายกฯ 8 ปี 'ประยุทธ์'

รหัสข่าว: I-I220501001846

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/RjcGg7SNE
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:35
หัวข้อข่าว: อิทธิฤทธิ์ 'รัฐธรรมนูญ' ดีไซน์มาเพื่อเรา-ค่าโง่กกต. ถึงขวากหนาม นายกฯ 8 ปี 'ประยุทธ์'

รหัสข่าว: I-I220501001846

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/RjcGg7SNE
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:35
หัวข้อข่าว: อิทธิฤทธิ์ 'รัฐธรรมนูญ' ดีไซน์มาเพื่อเรา-ค่าโง่กกต. ถึงขวากหนาม นายกฯ 8 ปี 'ประยุทธ์'

รหัสข่าว: I-I220501001846

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/RjcGg7SNE
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:33
หัวข้อข่าว: "เรืองไกร" จ่อร้องเพิ่มปม "ชลน่าน" จ้อพรรคส.ว.ลากตั้ง หลัง FB พท.แอบแก้ไขข้อความใหม่

รหัสข่าว: I-I220501001845

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000041280
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:33
หัวข้อข่าว: "เรืองไกร" จ่อร้องเพิ่มปม "ชลน่าน" จ้อพรรคส.ว.ลากตั้ง หลัง FB พท.แอบแก้ไขข้อความใหม่

รหัสข่าว: I-I220501001845

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000041280
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:37
หัวข้อข่าว: งงมาก! ‘เรืองไกร’ ข้องใจเฟซบุ๊ก ‘พท.’ แก้เกมเปลี่ยนข้อความ หลังถูกร้อง จ่อยื่น ‘กกต.’ ถล่มซ้ำ |...

รหัสข่าว: I-I220501001848

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1005864/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:37
หัวข้อข่าว: งงมาก! ‘เรืองไกร’ ข้องใจเฟซบุ๊ก ‘พท.’ แก้เกมเปลี่ยนข้อความ หลังถูกร้อง จ่อยื่น ‘กกต.’ ถล่มซ้ำ |...

รหัสข่าว: I-I220501001848

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1005864/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:55
หัวข้อข่าว: 'เรืองไกร' ข้องใจไม่หายเฟซบุ๊ค 'เพื่อไทย' แก้ไขข้อความ 'ชลน่าน'

รหัสข่าว: I-I220501001879

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/x-cite-news/133465/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:55
หัวข้อข่าว: 'เรืองไกร' ข้องใจไม่หายเฟซบุ๊ค 'เพื่อไทย' แก้ไขข้อความ 'ชลน่าน'

รหัสข่าว: I-I220501001879

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/x-cite-news/133465/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:59
หัวข้อข่าว: ทีมงานชัชชาติร้อง กกต.เร่งตรวจสอบแบนเนอร์ รักใครชอบใคร #ตามสะดวก หวังใส่ร้ายผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220501001887

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000041312
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:45
หัวข้อข่าว: ‘สมชัย’ ชี้เอาผิดปมคลิปเสียงหวย ไม่จบง่ายๆ แม้ ‘แรมโบ้’ ลาออกจากผู้ช่วยรมต.

รหัสข่าว: I-I220502000101

 one31.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.one31.net/news/detail/54854
https://www.one31.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:45
หัวข้อข่าว: ‘สมชัย’ ชี้เอาผิดปมคลิปเสียงหวย ไม่จบง่ายๆ แม้ ‘แรมโบ้’ ลาออกจากผู้ช่วยรมต.

รหัสข่าว: I-I220502000101

 one31.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

96

https://www.one31.net/news/detail/54854
https://www.one31.net


ปีที่: 72 ฉบับที่: 24799
วันที่: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: รับสมัครชิงนายกอบต.ราชาเทวะ

รหัสข่าว: C-220502021028(2 พ.ค. 65/04:06)

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

Col.Inch: 32.63 ADValue:  (B/W)  27,735.50  (FC)  34,261.50
PRValue : (B/W)  83,206.50  (FC)  102,784.50(x3)

97



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3682
วันที่: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: "เรืองไกร"ร้องกกต.ตรวจสอบพท. แก้ข้อความปม"พรรคส.ว.ลากตั้ง"

รหัสข่าว: C-220502040062(2 พ.ค. 65/04:51)

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

Col.Inch: 26.80 ADValue:  (B/W)  32,160  (FC)  40,200
PRValue : (B/W)  96,480  (FC)  120,600(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23477
วันที่: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-220502009023(2 พ.ค. 65/02:00)

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

Col.Inch: 68.46 ADValue:  (B/W)  68,460  (FC)  136,920
PRValue : (B/W)  205,380  (FC)  410,760(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23477
วันที่: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-220502009023(2 พ.ค. 65/02:00)

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

Col.Inch: 68.46 ADValue:  (B/W)  68,460  (FC)  136,920
PRValue : (B/W)  205,380  (FC)  410,760(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26499
วันที่: จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565
Section: กีฬา/กีฬา

หน้า: 15(ล่าง)

คอลัมน์: มุมที่5

รหัสข่าว: C-220502004101(2 พ.ค. 65/04:08)

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

Col.Inch: 34.57 ADValue:  (B/W)  32,841.50  (FC)  62,226
PRValue : (B/W)  98,524.50  (FC)  186,678(x3)
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