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ข่าวประจ าวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 
 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. ชวนโหลดแอพพ์ 'สมาร์ทโหวต ' คู่มือสืบค้นข้อมูล ก่อนเข้าคูหา

เลือกตั้ง กทม. - พัทยา 22 พ.ค. นี้ 
1 

2 msn ออนไลน์ กกต. ชวนโหลดแอพพ์ 'สมาร์ทโหวต ' คู่มือสืบค้นข้อมูล ก่อนเข้าคูหา
เลือกตั้ง กทม. - พัทยา 22 พ.ค. นี้ 

4 

3 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. ชวนโหลดแอพพ์ 'สมาร์ทโหวต ' คู่มือสืบค้นข้อมูล ก่อนเข้าคูหา
เลือกตั้ง กทม. - พัทยา 22 พ.ค. นี้ 

6 

4 สยามท้องถิ่นออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 
Smart Vote มีข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา
และนายกเมืองพัทยา 

8 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามท้องถิ่นออนไลน์ มอบเคร่ืองหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” 9 
2 บ้านเมืองออนไลน์ "ฐิติเชฏฐ์" กกต. เป็นประธานในพิธีมอบเคร่ืองหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" 

เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
10 

3 สยามรัฐออนไลน์ "ฐิติเชฏฐ์" เป็น ปธ. ในพิธีมอบเคร่ืองหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” 11 
4 สยามท้องถิ่นออนไลน์  กกต. เชิญร่วมโครงการ “ตาสับปะรด”พลังต่อต้านการกระท าทุจริต

เลือกตั้ง ผ่านแอปพลิเคชัน 
12 

5 สยามท้องถิ่นออนไลน์ รู้จริงเร่ืองเลือกตั้งกับสายด่วน 1444 กกต. 13 
6 สยามรัฐออนไลน์ กกต.เปิดบัญชีบริจาค "ก้าวไกล" มาแรง ยอดเงิน 5 ล้านบาท 15 
7 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
กกต. เปิดเงินบริจาคพรรค ม.ค. - ก.พ.'65 ก้าวไกล ที่หนึ่ง ยอดรับเกิน 
11 ล้าน 

17 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
8 มติชนออนไลน์ กกต. เปิดเงินบริจาคพรรค ม.ค. - ก.พ.'65 ก้าวไกล ที่หนึ่ง รับเกิน  

11 ล้าน 'มาดามรถถัง' ควักให้ 2 แสน 
21 

9 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. เปิดเงินบริจาคพรรค ม.ค. - ก.พ.'65 ก้าวไกล ที่หนึ่ง รับเกิน  
11 ล้าน 'มาดามรถถัง' ควักให้ 2 แสน 

24 

10 news.trueid ออนไลน์ กกต. เปิดเงินบริจาคพรรค ม.ค. - ก.พ.'65 ก้าวไกล ที่หนึ่ง รับเกิน  
11 ล้าน 'มาดามรถถัง' ควักให้ 2 แสน 

26 

11 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ กกต. เปิดบัญชีบริจาค 'ก้าวไกล' ยอดสูงสุด 29 
12 ข่าวสดออนไลน์ ก้าวไกลแชมป์เงินบริจาค – ทะลุ 11 ล. 30 
13 ช่อสะอาดออนไลน์ รายการ "เปิดประตูสู่ กกต." วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 

เวลา 19.30 - 20.00 น. 
31 

14 สยามท้องถิ่นออนไลน์ สอบถามข้อมูลข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กทม. และเมืองพัทยา 
โทรสายด่วน 1444 กกต. รู้จริงเร่ืองเลือกตั้ง 

33 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ กทม. เชิญชวนคนกรุงออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 34 
2 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กทม. โหมโรง เตรียมลุยทั่ว 50 เขต ชวนคนกรุงออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 35 
3 7 HD ออนไลน์ จับตาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - สก. โค้งสุดท้ายหวั่นทุจริต 37 
4 มติชนออนไลน์ พท. ห่วงอ านาจรัฐแทรกแซงเลือกตั้ง กทม. จ้ี กกต. ให้หน่วยงานอิสระ

ช่วยจับตา 
39 

5 บ้านเมืองออนไลน์ 'วิชาญ มีนชัยนันท์' เตือนรัฐหยุดใช้อ านาจรัฐแทรกแซงเอ้ือประโยชน์
เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ - ส.ก.กทม. 

42 

6 Theworldnews 
ออนไลน์ 

พท. ห่วงอ านาจรัฐแทรกแซงเลือกตั้ง กทม. จ้ี กกต. ให้หน่วยงานอิสระ
ช่วยจับตา 

44 

7 Innnews ออนไลน์ "วิชาญ" จ้ี จนท. รัฐเป็นกลาง เลือกผู้ว่าฯ – วอน กกต. ตรวจสอบ 46 
8 แนวหน้าออนไลน์ เอาแล้ว ! พท. ปูดวิชามารโผล่ ข่มขู่ชาวบ้าน – ทุจริตเลือกตั้ง ส.ก. –  

ผู้ว่าฯ กทม. 
48 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
9 สยามรัฐออนไลน์ "วิชาญ" เตือนรัฐหยุดใช้อ านาจรัฐแทรกแซงเอ้ือประโยชน์เลือกตั้งผู้ว่าฯ - ส.ก. 49 
10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "วิชาญ” กังวลทุจริตเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก.” - พบพฤติการณ์ข่มขู่

ชาวบ้าน 
51 

11 Nationtv ออนไลน์ "วิชาญ" เผย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. -ส.ก. ส่อซื้อเสียง จ้ี กกต. ตรวจสอบ 53 
12 Brighttv ออนไลน์ หวั่นแทรกแซง ! เพื่อไทย จ้ี กกต. สอบปมทุจริต ข่มขู่คู่แข่งช่วงเลือกตั้ง 

ผู้ว่าฯกทม. 
56 

13 เดลินิวส์ออนไลน์ หวั่นอ านาจรัฐแทรกแซงเลือกตั้ง – จ้ี กกต. จัดงบให้หน่วยงานอิสระ 
ช่วยจับตา 

63 

14 ข่าวสดออนไลน์ คิกออฟ 9 พ.ค. รณรงค์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ - สก. ชวนคนกรุงใช้สิทธิ 22 พ.ค.นี้ 66 
15 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘วิษณุ’ ร่ายยาวสูตรค านวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ – นายกฯ ยุบสภาได้แต่ยุ่ง ! 73 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณ'ุ แจงไทม์ไลน์กฎหมายลูกไม่ใช่ มิ.ย. ชี้สูตรปาร์ตี้ลิสต์รอฟัง กมธ. 78 
17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "วิษณุ" เผย "นายกฯ" ยุบสภาได้ตลอด แต่ยุ่ง เหตุไม่มีกฎหมายเลือกตั้งใช้ 81 
18 แนวหน้าออนไลน์ “วิษณุ” แนะปมสูตรค านวณหาร 100 หรือ 500 ให้รอฟัง กมธ.  

ชี้ นายกฯ ยุบสภาได้ทุกเมื่อ 
84 

19 ส านักข่าวไทยออนไลน์ "วิษณุ" ชี้สูตรค านวณ ส.ส. ขึ้นอยู่กับกรรมาธิการฯ 86 
20 MGR ออนไลน์ "วิษณุ” ชี้ช่องหากศาลรธน.ตัดสินอยู่ครบ 8 ปี บัญชีนายกฯส ารอง มีแค่ 

5 คน แต่นายกฯ รักษาการ "บิ๊กป้อม” ชื่อแรก 
88 

21 สยามรัฐออนไลน์ "วิษณุ" แนะปม สูตรค านวณ ส.ส. ให้รอฟัง กมธ. ชี้ นายกฯยุบสภาได้ทุกเมื่อ 
แต่อาจยุ่ง เหตุไม่มีกฎหมายเลือกตั้งใช้ 

90 

22 ไทยรัฐออนไลน์ "วิษณุ” แจงชัด วันประกาศใช้กฎหมายลูกเลือกตั้ง ไม่ใช่เดือน มิ.ย. แน่ 92 
23 Nationtv ออนไลน์ "วิษณุ" รับใช้สูตรไหรคิดปาร์ตี้ลิสต์ก็วุ่นโยนศาล รธน. ตีความ 95 
24 หนังสือพิมพ์มติชน 'วิษณ'ุ เคลียร์ปมนายกฯ ส ารอง 3 ด่านหิน - ซับซ้อน 98 
25 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 'วิษณุ' แนะให้รอฟัง 'กมธ.' เคาะ' สูตรปาร์ตี้ลิสต์' 103 
26 มติชนออนไลน์ 'วิษณุ' แนะ รอฟัง กมธ. เคาะสูตรค านวณ ไม่ฟันธง ประกาศใช้ทัน 

มิ.ย. เพราะยังมีอีกหลายขั้นตอน 
104 

27 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เปิดศึกใช้เสียงเลือกผู้ว่าฯเมืองหลวง : พท. ฉะเลือกตั้ง กทม.  
ซื้อเสียงจ่ายหนัก 

108 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
28 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ กทม. 'คิกออฟ' 9 พ.ค. นี้ รณรงค์เลือกตั้ง 50 เขต 110 
29 หนังสือพิมพ์ข่าวสด “วิษณุ” ชี้ถ้าตู่พ้นนายก 'ป้อม' นั่ง รก. 111 
30 หนังสือพิมพ์แนวหน้า 'ชวน' ลั่นไม่หวนคืนหัวหน้า ปชป. ชม 'จุรินทร์' คนเก่งมีปัญหา 

ต้องช่วยกันอย่าซ้ าเติมพรรค 
115 

  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ภารกิจ การเมืองของ ประเสริฐ จันทรรวงทอง ภารกิจของ นายประเสริฐ 119 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 122 
3 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : วิสามัญบันเทิง : ไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกท่ีไหน ? 124 
4 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : บันทึกหน้า4 125 
5 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : กระจกไร้เงา : สื่อโฆษณากับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 126 
6 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น 127 
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 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.27 น.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธี 
มอบเคร่ืองหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการ  
กองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
นายปรีชา เอ้ืออนันตธนกุล ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการ
ส านักประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 201 
ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/278918  
 

"ฐิติเชฏฐ"์ กกต. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย  
"รักษาดินแดนยิ่งชีพ" เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/278918
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วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานในพิธี 
มอบเคร่ืองหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการ 
กองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่ องเป็นพิเศษ จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
นายปรีชา เอ้ืออนันตธนกุล ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการ
ส านักประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 201 
ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง :  https://siamtongtin.com/pr-news/37788/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1521136379538731009?t=ipUYiI_3BIDOQ2_KXlXNPg&s=
06  

มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” 

https://siamtongtin.com/pr-news/37788/
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1521136379538731009?t=ipUYiI_3BIDOQ2_KXlXNPg&s=06
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1521136379538731009?t=ipUYiI_3BIDOQ2_KXlXNPg&s=06
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วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:53 น. 
 
 
 

 

 

 

 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานในพิธี 
มอบเคร่ืองหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการ  
กองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่ องเป็นพิเศษ จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
นายปรีชา เอ้ืออนันตธนกุล ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการ
ส านักประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 201 
ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง :  https://siamrath.co.th/n/344761  
 
 
 

"ฐิติเชฏฐ"์ เป็น ปธ. ในพิธีมอบเครื่องหมาย  
“รักษาดินแดนย่ิงชีพ” 

https://siamrath.co.th/n/344761
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วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดอบรมโครงการฝึกอบรม 
บุคลากรของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทุกระบบงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม 
Zoom Cloud Meeting  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เปิดอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมซักซ้อม 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจสืบสวน ไต่สวน และด าเนินคดี ในการเลือกตั้ ง สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา 
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ผ่านระบบ
ออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

ของกลุ่มภารกิจสืบสวน ไต่สวน และด าเนินคดี 
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วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง  มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ชุดเคลื่อนที่เร็ว ส าหรับการช่วยเหลือภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 50 ชุด (หนึ่งเขตปกครองหนึ่งชุดฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นสัญญาบัตร 1 นาย ชั้นประทวน 2 นาย) 
รวม 150 นาย โดยมี นายส าราญ ตันพานิช ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าก รุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน 
พร้อมด้วย ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร  
เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

กรรมการการเลือกตั้ง 
มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดเคลือ่นที่เร็ว 

ส าหรับการช่วยเหลือภารกิจการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร 
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วันที่  2 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ในการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง 
โดยมีผู้อ านวยการฝ่ายกิจการทั่วไป และนางบุษราภรณ์ ธนรักษ์โภคิน นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ท าหน้าที่
อ านวยการและประสานงาน

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

 
 
 
  

 
 

 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
   



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:51
หัวข้อข่าว: กกต.ชวนโหลดแอพพ์ 'สมาร์ทโหวต' คู่มือสืบค้นข้อมูล ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง กทม.-พัทยา 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220503000249

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

1

https://www.matichon.co.th/politics/news_3321253
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:51
หัวข้อข่าว: กกต.ชวนโหลดแอพพ์ 'สมาร์ทโหวต' คู่มือสืบค้นข้อมูล ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง กทม.-พัทยา 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220503000249

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

2

https://www.matichon.co.th/politics/news_3321253
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:51
หัวข้อข่าว: กกต.ชวนโหลดแอพพ์ 'สมาร์ทโหวต' คู่มือสืบค้นข้อมูล ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง กทม.-พัทยา 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220503000249

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

3

https://www.matichon.co.th/politics/news_3321253
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:51
หัวข้อข่าว: กกต.ชวนโหลดแอพพ์ 'สมาร์ทโหวต' คู่มือสืบค้นข้อมูล ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง กทม.-พัทยา 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220503000242

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

4

https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%95-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-22-%E0%B8%9E-%E0%B8%84-%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89/ar-AAWOTFE
https://www.msn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:51
หัวข้อข่าว: กกต.ชวนโหลดแอพพ์ 'สมาร์ทโหวต' คู่มือสืบค้นข้อมูล ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง กทม.-พัทยา 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220503000242

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

5

https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%95-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-22-%E0%B8%9E-%E0%B8%84-%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89/ar-AAWOTFE
https://www.msn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กกต.ชวนโหลดแอพพ์ 'สมาร์ทโหวต' คู่มือสืบค้นข้อมูล ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง กทม.-พัทยา 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220503000395

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

6

https://theworldnews.net/th-news/kkt-chwnohldae-phph-smaarthohwt-khuumuue-suuebkhnkh-muul-k-nekhaakhuuhaaeluue-ktang-kthm-phathyaa-22-ph-kh-nii
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กกต.ชวนโหลดแอพพ์ 'สมาร์ทโหวต' คู่มือสืบค้นข้อมูล ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง กทม.-พัทยา 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220503000395

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

7

https://theworldnews.net/th-news/kkt-chwnohldae-phph-smaarthohwt-khuumuue-suuebkhnkh-muul-k-nekhaakhuuhaaeluue-ktang-kthm-phathyaa-22-ph-kh-nii
https://theworldnews.net


 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เชิญชวนดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart Voteมีข้อมูลเกี่ยวกับ 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ  
เมืองพัทยำและนำยกเมืองพัทยำ 
2 พฤษภำคม 2022 
 
 
 
 
 
 
*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันฉลาดเลือก  (Smart Vote) ผ่านทางโทรศัพท์ Smart Phone ได้ทั้งในระบบ Android และ IOS โดย
มียอดการดาวน์โหลด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ทั้งสิ้นจ านวน 535,375 ครั้ง แบ่งเป็น ระบบ Android จ านวน 
336,638 ครั้ง และระบบ IOS จ านวน 198,737 ครั้ง 
*****โดยขณะนี้แอปพลิเคชัน Smart Vote มีข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ที่ส าคัญต่าง ๆ มากมาย 
เช่น การตรวจสอบสถานที่เลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้ง คู่มือประชาชน คู่มือกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
นอกจากนี้แอปพลิเคชัน Smart Vote ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง การประกาศ
ผลการเลือกตั้ง การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การตอบข้อสอบถามของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นต้น 
*****นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน Smart Vote ได้มีการเชื่อมต่อกับระบบสายด่วน กกต. 1444ที่ประชาชนสามารถ
สอบถามข้อมูลหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ กรณีต้องการแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งหรือการ
กระท าใดที่จะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
สามารถเลือกเมนูในแอปพลิเคชัน Smart Vote เพ่ือเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชันตาสับปะรดได้ ทั้งนี้ หากท่าน
ประสงค์จะให้แอปพลิเคชัน Smart Vote เพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่สายด่วน 1444 
และทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37784/  
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มอบเครื่องหมำย “รักษำดินแดนยิ่งชีพ” 
2 พฤษภำคม 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธี 
มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการ 
กองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
นำยปรีชำ เอ้ืออนันตธนกุล ที่ปรึกษำประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และนำงสำวพัชริ นทร์ รัตนวิภำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมพิธี ณ 
ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง :  https://siamtongtin.com/pr-news/37788/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1521136379538731009?t=ipUYiI_3BIDOQ2_KXlXNPg
&s=06  
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"ฐิติเชฏฐ์" กกต. เป็นประธำนในพิธีมอบเครื่องหมำย "รักษำดินแดนยิ่งชีพ" เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ 
วันจันทร์ ที่ 02 พฤษภำคม พ.ศ. 2565, 16.27 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธี 
มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการ 
กองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
นำยปรีชำ เอ้ืออนันตธนกุล ที่ปรึกษำประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และนำงสำวพัชริ นทร์ รัตนวิภำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมพิธี ณ 
ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/278918  
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"ฐิติเชฏฐ์" เป็น ปธ. ในพิธีมอบเครื่องหมำย “รักษำดินแดนยิ่งชีพ” 
2 พฤษภำคม 2565 22:53 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธี 
มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการ 
กองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
นำยปรีชำ เอ้ืออนันตธนกุล ที่ปรึกษำประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และนำงสำวพัชริ นทร์ รัตนวิภำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมพิธี ณ 
ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง :  https://siamrath.co.th/n/344761  
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กกต.เชิญร่วมโครงกำร “ตำสับปะรด”พลังต่อต้ำนกำรกระท ำทุจริตเลือกตั้ง ผ่ำนแอปพลิเคชัน 
2 พฤษภำคม 2022 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37775/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1521034238488842240?t=FRfFnAdL6DbSPrJobHJkkg
&s=06  
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รู้จริงเรื่องเลือกตั้งกับสำยด่วน 1444 กกต. 
2 พฤษภำคม 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
กกต. แจงตามมาตรา 90 ห้ามไม่ให้ผู้ใดกระท าการใดใดไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือมิให้ผู้มีวิทธิเลือกตั้ง 
สามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้งหรือไม่ให้ถึง ณ ที่ดังดล่าว
ภายในเวลาก าหนดที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ มีโทษตามมาตรา 137 จ าคุก 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37779/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1521059127534841857?t=4OXNGagni4h9sKBtHlJXvw
&s=06  

13

https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37779/
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1521059127534841857?t=4OXNGagni4h9sKBtHlJXvw&s=06
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1521059127534841857?t=4OXNGagni4h9sKBtHlJXvw&s=06


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดบัญชีบริจาค "ก้าวไกล" มาแรง ยอดเงิน 5 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220503000389

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

14

https://khao24h.net/politic/news-34-1-4260b677a1b4af4540843b91288aa33b
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดบัญชีบริจาค "ก้าวไกล" มาแรง ยอดเงิน 5 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220503000390

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

15

https://siamrath.co.th/n/344697
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดบัญชีบริจาค "ก้าวไกล" มาแรง ยอดเงิน 5 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220503000390

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

16

https://siamrath.co.th/n/344697
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดเงินบริจาคพรรค ม.ค.-ก.พ.'65 ก้าวไกล ที่หนึ่ง ยอดรับเกิน 11 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220503000410

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

17

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_549402
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดเงินบริจาคพรรค ม.ค.-ก.พ.'65 ก้าวไกล ที่หนึ่ง ยอดรับเกิน 11 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220503000410

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

18

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_549402
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดเงินบริจาคพรรค ม.ค.-ก.พ.'65 ก้าวไกล ที่หนึ่ง ยอดรับเกิน 11 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220503000410

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

19

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_549402
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดเงินบริจาคพรรค ม.ค.-ก.พ.'65 ก้าวไกล ที่หนึ่ง ยอดรับเกิน 11 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220503000410

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

20

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_549402
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:20
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดเงินบริจาคพรรค ม.ค.-ก.พ.'65 ก้าวไกล ที่หนึ่ง รับเกิน 11 ล้าน 'มาดามรถถัง' ควักให้ 2 แสน

รหัสข่าว: I-I220503000150

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

21

https://www.matichon.co.th/politics/news_3320776
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:20
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดเงินบริจาคพรรค ม.ค.-ก.พ.'65 ก้าวไกล ที่หนึ่ง รับเกิน 11 ล้าน 'มาดามรถถัง' ควักให้ 2 แสน

รหัสข่าว: I-I220503000150

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

22

https://www.matichon.co.th/politics/news_3320776
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:20
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดเงินบริจาคพรรค ม.ค.-ก.พ.'65 ก้าวไกล ที่หนึ่ง รับเกิน 11 ล้าน 'มาดามรถถัง' ควักให้ 2 แสน

รหัสข่าว: I-I220503000150

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

23

https://www.matichon.co.th/politics/news_3320776
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดเงินบริจาคพรรค ม.ค.-ก.พ.'65 ก้าวไกล ที่หนึ่ง รับเกิน 11 ล้าน "มาดามรถถัง" ควักให้ 2 แสน

รหัสข่าว: I-I220503000202

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

24

https://theworldnews.net/th-news/kkt-epidenginbricchaakhphrrkh-m-kh-k-ph-65-kaawaikl-thiihnueng-rabekin11laan-maadaamrththang-khwakaih-2-aesn
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดเงินบริจาคพรรค ม.ค.-ก.พ.'65 ก้าวไกล ที่หนึ่ง รับเกิน 11 ล้าน "มาดามรถถัง" ควักให้ 2 แสน

รหัสข่าว: I-I220503000202

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-epidenginbricchaakhphrrkh-m-kh-k-ph-65-kaawaikl-thiihnueng-rabekin11laan-maadaamrththang-khwakaih-2-aesn
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:44
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดเงินบริจาคพรรค ม.ค.-ก.พ.'65 ก้าวไกล ที่หนึ่ง รับเกิน 11 ล้าน "มาดามรถถัง" ควักให้ 2 แสน

รหัสข่าว: I-I220503000203

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.trueid.net/detail/k9wxkPdmM2Vb
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:44
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดเงินบริจาคพรรค ม.ค.-ก.พ.'65 ก้าวไกล ที่หนึ่ง รับเกิน 11 ล้าน "มาดามรถถัง" ควักให้ 2 แสน

รหัสข่าว: I-I220503000203

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

27

https://news.trueid.net/detail/k9wxkPdmM2Vb
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:44
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดเงินบริจาคพรรค ม.ค.-ก.พ.'65 ก้าวไกล ที่หนึ่ง รับเกิน 11 ล้าน "มาดามรถถัง" ควักให้ 2 แสน

รหัสข่าว: I-I220503000203

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

28

https://news.trueid.net/detail/k9wxkPdmM2Vb
https://news.trueid.net


ปีที่: 72 ฉบับที่: 24800
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 3(บนซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: กกต.เปิดบัญชีบริจาค 'ก้าวไกล'ยอดสูงสุด

รหัสข่าว: C-220503021008(3 พ.ค. 65/04:52)

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

Col.Inch: 18.36 ADValue:  (B/W)  15,606  (FC)  19,278
PRValue : (B/W)  46,818  (FC)  57,834(x3)

29



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11479
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: ก้าวไกลแชมป์เงินบริจาค-ทะลุ11ล.

รหัสข่าว: C-220503012086(3 พ.ค. 65/05:15)

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

Col.Inch: 29.31 ADValue:  (B/W)  35,172  (FC)  48,361.50
PRValue : (B/W)  105,516  (FC)  145,084.50(x3)

30



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: รายการ "เปิดประตูสู่ กกต." วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.30-20.00 น. - chorsaard

รหัสข่าว: I-I220503000404

 chorsaard.or.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.chorsaard.or.th/content/54988/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-3-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2565-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2-1930-2000-%E0%B8%99
https://www.chorsaard.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: รายการ "เปิดประตูสู่ กกต." วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.30-20.00 น. - chorsaard

รหัสข่าว: I-I220503000404

 chorsaard.or.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.chorsaard.or.th/content/54988/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-3-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2565-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2-1930-2000-%E0%B8%99
https://www.chorsaard.or.th


 

 

 

สอบถามข้อมูลข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กทม.และเมืองพัทยา โทรสายด่วน 1444 กกต.รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง 

3 พฤษภาคม 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37850/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1521339162149875718?t=bR7Sx1w2yNcp0T4U60Xw
qA&s=06  

 

 

 

33

https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37850/
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1521339162149875718?t=bR7Sx1w2yNcp0T4U60XwqA&s=06
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1521339162149875718?t=bR7Sx1w2yNcp0T4U60XwqA&s=06


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: กทม.เชิญชวนคนกรุงออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220503000399

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000041684
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: กทม. โหมโรง เตรียมลุยทั่ว 50 เขต ชวนคนกรุงออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220503000402

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

35

https://tna.mcot.net/social-934854
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: กทม. โหมโรง เตรียมลุยทั่ว 50 เขต ชวนคนกรุงออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220503000402

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/social-934854
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:16
หัวข้อข่าว: จับตาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - สก. โค้งสุดท้ายหวั่นทุจริต

รหัสข่าว: I-I220503000415

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/566848
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:16
หัวข้อข่าว: จับตาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - สก. โค้งสุดท้ายหวั่นทุจริต

รหัสข่าว: I-I220503000415

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/566848
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:51
หัวข้อข่าว: พท. ห่วงอำนาจรัฐแทรกแซงเลือกตั้งกทม. จี้กกต.ให้หน่วยงานอิสระช่วยจับตา

รหัสข่าว: I-I220503000105

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/bkkcouncil/news_3320729
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:51
หัวข้อข่าว: พท. ห่วงอำนาจรัฐแทรกแซงเลือกตั้งกทม. จี้กกต.ให้หน่วยงานอิสระช่วยจับตา

รหัสข่าว: I-I220503000105

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/bkkcouncil/news_3320729
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:51
หัวข้อข่าว: พท. ห่วงอำนาจรัฐแทรกแซงเลือกตั้งกทม. จี้กกต.ให้หน่วยงานอิสระช่วยจับตา

รหัสข่าว: I-I220503000105

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/bkkcouncil/news_3320729
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:27
หัวข้อข่าว: 'วิชาญ มีนชัยนันท์' เตือนรัฐหยุดใช้อำนาจรัฐแทรกแซงเอื้อประโยชน์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ -ส.ก.กทม.

รหัสข่าว: I-I220503000173

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/278902
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:27
หัวข้อข่าว: 'วิชาญ มีนชัยนันท์' เตือนรัฐหยุดใช้อำนาจรัฐแทรกแซงเอื้อประโยชน์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ -ส.ก.กทม.

รหัสข่าว: I-I220503000173

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/278902
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:30
หัวข้อข่าว: พท. ห่วงอำนาจรัฐแทรกแซงเลือกตั้งกทม. จี้กกต.ให้หน่วยงานอิสระช่วยจับตา

รหัสข่าว: I-I220503000176

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/phth-hwng-amnaacchrathaethrkaechngeluue-ktangkthm-cchiikkt-aihhnwyngaan-israchwycchabtaa
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:30
หัวข้อข่าว: พท. ห่วงอำนาจรัฐแทรกแซงเลือกตั้งกทม. จี้กกต.ให้หน่วยงานอิสระช่วยจับตา

รหัสข่าว: I-I220503000176

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/phth-hwng-amnaacchrathaethrkaechngeluue-ktangkthm-cchiikkt-aihhnwyngaan-israchwycchabtaa
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:30
หัวข้อข่าว: "วิชาญ" จี้จนท.รัฐเป็นกลาง เลือกผู้ว่าฯ-วอนกกต.ตรวจสอบ

รหัสข่าว: I-I220503000177

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_332370/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:30
หัวข้อข่าว: "วิชาญ" จี้จนท.รัฐเป็นกลาง เลือกผู้ว่าฯ-วอนกกต.ตรวจสอบ

รหัสข่าว: I-I220503000177

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_332370/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:30
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว! พท.ปูดวิชามารโผล่ ข่มขู่ชาวบ้าน-ทุจริตเลือกตั้งส.ก.-ผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220503000178

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

48

https://www.naewna.com/politic/650879
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:31
หัวข้อข่าว: "วิชาญ" เตือนรัฐหยุดใช้อำนาจรัฐแทรกแซงเอื้อประโยชน์เลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220503000181

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/344622
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:31
หัวข้อข่าว: "วิชาญ" เตือนรัฐหยุดใช้อำนาจรัฐแทรกแซงเอื้อประโยชน์เลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220503000181

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/344622
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:33
หัวข้อข่าว: "วิชาญ” กังวลทุจริตเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.”-พบพฤติการณ์ข่มขู่ชาวบ้าน

รหัสข่าว: I-I220503000185

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1002099
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:33
หัวข้อข่าว: "วิชาญ” กังวลทุจริตเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.”-พบพฤติการณ์ข่มขู่ชาวบ้าน

รหัสข่าว: I-I220503000185

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1002099
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:50
หัวข้อข่าว: "วิชาญ" เผย เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. ส่อซื้อเสียง จี้ กกต. ตรวจสอบ

รหัสข่าว: I-I220503000234

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378871705
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:50
หัวข้อข่าว: "วิชาญ" เผย เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. ส่อซื้อเสียง จี้ กกต. ตรวจสอบ

รหัสข่าว: I-I220503000234

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

54

https://www.nationtv.tv/news/378871705
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:50
หัวข้อข่าว: "วิชาญ" เผย เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. ส่อซื้อเสียง จี้ กกต. ตรวจสอบ

รหัสข่าว: I-I220503000234

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

55

https://www.nationtv.tv/news/378871705
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:47
หัวข้อข่าว: หวั่นแทรกแซง! เพื่อไทย จี้กกต.สอบปมทุจริต ข่มขู่คู่แข่งช่วงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220503000235

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

56

https://www.brighttv.co.th/news/politics/pheuthai-worry-bkk
https://www.brighttv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:47
หัวข้อข่าว: หวั่นแทรกแซง! เพื่อไทย จี้กกต.สอบปมทุจริต ข่มขู่คู่แข่งช่วงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220503000235

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

57

https://www.brighttv.co.th/news/politics/pheuthai-worry-bkk
https://www.brighttv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:47
หัวข้อข่าว: หวั่นแทรกแซง! เพื่อไทย จี้กกต.สอบปมทุจริต ข่มขู่คู่แข่งช่วงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220503000235

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

58

https://www.brighttv.co.th/news/politics/pheuthai-worry-bkk
https://www.brighttv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:47
หัวข้อข่าว: หวั่นแทรกแซง! เพื่อไทย จี้กกต.สอบปมทุจริต ข่มขู่คู่แข่งช่วงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220503000235

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

59

https://www.brighttv.co.th/news/politics/pheuthai-worry-bkk
https://www.brighttv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:47
หัวข้อข่าว: หวั่นแทรกแซง! เพื่อไทย จี้กกต.สอบปมทุจริต ข่มขู่คู่แข่งช่วงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220503000235

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

60

https://www.brighttv.co.th/news/politics/pheuthai-worry-bkk
https://www.brighttv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:47
หัวข้อข่าว: หวั่นแทรกแซง! เพื่อไทย จี้กกต.สอบปมทุจริต ข่มขู่คู่แข่งช่วงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220503000235

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

61

https://www.brighttv.co.th/news/politics/pheuthai-worry-bkk
https://www.brighttv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:47
หัวข้อข่าว: หวั่นแทรกแซง! เพื่อไทย จี้กกต.สอบปมทุจริต ข่มขู่คู่แข่งช่วงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220503000235

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

62

https://www.brighttv.co.th/news/politics/pheuthai-worry-bkk
https://www.brighttv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: หวั่นอำนาจรัฐแทรกแซงเลือกตั้ง-จี้กกต.จัดงบให้หน่วยงานอิสระช่วยจับตา

รหัสข่าว: I-I220503000106

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1008485/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: หวั่นอำนาจรัฐแทรกแซงเลือกตั้ง-จี้กกต.จัดงบให้หน่วยงานอิสระช่วยจับตา

รหัสข่าว: I-I220503000106

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

64

https://www.dailynews.co.th/news/1008485/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: หวั่นอำนาจรัฐแทรกแซงเลือกตั้ง-จี้กกต.จัดงบให้หน่วยงานอิสระช่วยจับตา

รหัสข่าว: I-I220503000106

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

65

https://www.dailynews.co.th/news/1008485/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:15
หัวข้อข่าว: คิกออฟ 9 พ.ค. รณรงค์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ-สก. ชวนคนกรุงใช้สิทธิ 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220503000142

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

66

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7028075
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:15
หัวข้อข่าว: คิกออฟ 9 พ.ค. รณรงค์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ-สก. ชวนคนกรุงใช้สิทธิ 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220503000142

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

67

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7028075
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:15
หัวข้อข่าว: คิกออฟ 9 พ.ค. รณรงค์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ-สก. ชวนคนกรุงใช้สิทธิ 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220503000142

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

68

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7028075
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:15
หัวข้อข่าว: คิกออฟ 9 พ.ค. รณรงค์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ-สก. ชวนคนกรุงใช้สิทธิ 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220503000142

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

69

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7028075
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:15
หัวข้อข่าว: คิกออฟ 9 พ.ค. รณรงค์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ-สก. ชวนคนกรุงใช้สิทธิ 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220503000142

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7028075
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:15
หัวข้อข่าว: คิกออฟ 9 พ.ค. รณรงค์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ-สก. ชวนคนกรุงใช้สิทธิ 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220503000142

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7028075
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:15
หัวข้อข่าว: คิกออฟ 9 พ.ค. รณรงค์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ-สก. ชวนคนกรุงใช้สิทธิ 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220503000142

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

72

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7028075
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:32
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’ ร่ายยาวสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ-นายกฯยุบสภาได้แต่ยุ่ง! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220503000186

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1008942/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:32
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’ ร่ายยาวสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ-นายกฯยุบสภาได้แต่ยุ่ง! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220503000186

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

74

https://www.dailynews.co.th/news/1008942/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:32
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’ ร่ายยาวสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ-นายกฯยุบสภาได้แต่ยุ่ง! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220503000186

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

75

https://www.dailynews.co.th/news/1008942/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:32
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’ ร่ายยาวสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ-นายกฯยุบสภาได้แต่ยุ่ง! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220503000186

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

76

https://www.dailynews.co.th/news/1008942/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:32
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’ ร่ายยาวสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ-นายกฯยุบสภาได้แต่ยุ่ง! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220503000186

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

77

https://www.dailynews.co.th/news/1008942/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:42
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' แจงไทม์ไลน์กฎหมายลูกไม่ใช่ มิ.ย. ชี้สูตรปาร์ตี้ลิสต์รอฟัง กมธ.

รหัสข่าว: I-I220503000201

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/134079/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:42
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' แจงไทม์ไลน์กฎหมายลูกไม่ใช่ มิ.ย. ชี้สูตรปาร์ตี้ลิสต์รอฟัง กมธ.

รหัสข่าว: I-I220503000201

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

79

https://www.thaipost.net/politics-news/134079/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:42
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' แจงไทม์ไลน์กฎหมายลูกไม่ใช่ มิ.ย. ชี้สูตรปาร์ตี้ลิสต์รอฟัง กมธ.

รหัสข่าว: I-I220503000201

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

80

https://www.thaipost.net/politics-news/134079/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เผย "นายกฯ" ยุบสภาได้ตลอด แต่ยุ่ง เหตุไม่มีกฎหมายเลือกตั้งใช้

รหัสข่าว: I-I220503000204

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

81

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1002105
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เผย "นายกฯ" ยุบสภาได้ตลอด แต่ยุ่ง เหตุไม่มีกฎหมายเลือกตั้งใช้

รหัสข่าว: I-I220503000204

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

82

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1002105
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เผย "นายกฯ" ยุบสภาได้ตลอด แต่ยุ่ง เหตุไม่มีกฎหมายเลือกตั้งใช้

รหัสข่าว: I-I220503000204

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

83

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1002105
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: วิษณุแนะปมสูตรคำนวณหาร 100 หรือ 500 ให้รอฟังกมธ. ชี้นายกฯยุบสภาได้ทุกเมื่อ

รหัสข่าว: I-I220503000208

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650882
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: วิษณุแนะปมสูตรคำนวณหาร 100 หรือ 500 ให้รอฟังกมธ. ชี้นายกฯยุบสภาได้ทุกเมื่อ

รหัสข่าว: I-I220503000208

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650882
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:47
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" ชี้สูตรคำนวณ ส.ส. ขึ้นอยู่กับกรรมาธิการฯ

รหัสข่าว: I-I220503000214

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-934708
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:47
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" ชี้สูตรคำนวณ ส.ส. ขึ้นอยู่กับกรรมาธิการฯ

รหัสข่าว: I-I220503000214

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

87

https://tna.mcot.net/politics-934708
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:47
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” ชี้ช่องหากศาลรธน.ตัดสินอยู่ครบ 8 ปี บัญชีนายกฯสำรอง มีแค่ 5 คนแต่นายกฯ รักษาการ "บิ๊กป้อม”...

รหัสข่าว: I-I220503000218

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000041606
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:47
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” ชี้ช่องหากศาลรธน.ตัดสินอยู่ครบ 8 ปี บัญชีนายกฯสำรอง มีแค่ 5 คนแต่นายกฯ รักษาการ "บิ๊กป้อม”...

รหัสข่าว: I-I220503000218

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000041606
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:48
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" แนะปม สูตรคำนวณส.ส.ให้รอฟังกมธ. ชี้ นายกฯยุบสภาได้ทุกเมื่อ แต่อาจยุ่ง เหตุไม่มีกฎหมาย...

รหัสข่าว: I-I220503000223

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/344652
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:48
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" แนะปม สูตรคำนวณส.ส.ให้รอฟังกมธ. ชี้ นายกฯยุบสภาได้ทุกเมื่อ แต่อาจยุ่ง เหตุไม่มีกฎหมาย...

รหัสข่าว: I-I220503000223

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/344652
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:49
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” แจงชัด วันประกาศใช้กฎหมายลูกเลือกตั้ง ไม่ใช่เดือน มิ.ย.แน่

รหัสข่าว: I-I220503000231

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2382597
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:49
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” แจงชัด วันประกาศใช้กฎหมายลูกเลือกตั้ง ไม่ใช่เดือน มิ.ย.แน่

รหัสข่าว: I-I220503000231

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2382597
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:49
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” แจงชัด วันประกาศใช้กฎหมายลูกเลือกตั้ง ไม่ใช่เดือน มิ.ย.แน่

รหัสข่าว: I-I220503000231

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2382597
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:48
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"รับใช้สูตรไหรคิดปาร์ตี้ลิสต์ก็วุ่นโยนศาลรธน.ตีความ

รหัสข่าว: I-I220503000233

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378871694
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:48
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"รับใช้สูตรไหรคิดปาร์ตี้ลิสต์ก็วุ่นโยนศาลรธน.ตีความ

รหัสข่าว: I-I220503000233

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378871694
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:48
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"รับใช้สูตรไหรคิดปาร์ตี้ลิสต์ก็วุ่นโยนศาลรธน.ตีความ

รหัสข่าว: I-I220503000233

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378871694
https://www.nationtv.tv


ปีที่: 45 ฉบับที่: 16123
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15

หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'เคลียร์ปมนายกฯสำรอง 3ด่านหิน-ซับซ้อน

รหัสข่าว: C-220503020034(3 พ.ค. 65/04:48)

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

Col.Inch: 270.18 ADValue:  (B/W)  324,216  (FC)  445,797
PRValue : (B/W)  972,648  (FC)  1,337,391(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16123
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15

หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'เคลียร์ปมนายกฯสำรอง 3ด่านหิน-ซับซ้อน

รหัสข่าว: C-220503020034(3 พ.ค. 65/04:48)

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

Col.Inch: 270.18 ADValue:  (B/W)  324,216  (FC)  445,797
PRValue : (B/W)  972,648  (FC)  1,337,391(x3)

99



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16123
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15

หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'เคลียร์ปมนายกฯสำรอง 3ด่านหิน-ซับซ้อน

รหัสข่าว: C-220503020034(3 พ.ค. 65/04:48)

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

Col.Inch: 270.18 ADValue:  (B/W)  324,216  (FC)  445,797
PRValue : (B/W)  972,648  (FC)  1,337,391(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16123
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15

หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'เคลียร์ปมนายกฯสำรอง 3ด่านหิน-ซับซ้อน

รหัสข่าว: C-220503020034(3 พ.ค. 65/04:48)

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

Col.Inch: 270.18 ADValue:  (B/W)  324,216  (FC)  445,797
PRValue : (B/W)  972,648  (FC)  1,337,391(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16123
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15

หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'เคลียร์ปมนายกฯสำรอง 3ด่านหิน-ซับซ้อน

รหัสข่าว: C-220503020034(3 พ.ค. 65/04:48)

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

Col.Inch: 270.18 ADValue:  (B/W)  324,216  (FC)  445,797
PRValue : (B/W)  972,648  (FC)  1,337,391(x3)
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 24800
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 3(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'แนะให้รอฟัง'กมธ.'เคาะ'สูตรปาร์ตี้ลิสต์'

รหัสข่าว: C-220503021003(3 พ.ค. 65/04:57)

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

Col.Inch: 43.64 ADValue:  (B/W)  37,094  (FC)  45,822
PRValue : (B/W)  111,282  (FC)  137,466(x3)

103



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:31
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' แนะ รอฟัง กมธ.เคาะสูตรคำนวณ ไม่ฟันธง ประกาศใช้ทัน มิ.ย. เพราะยังมีอีกหลายขั้นตอน

รหัสข่าว: I-I220503000180

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3320969
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:31
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' แนะ รอฟัง กมธ.เคาะสูตรคำนวณ ไม่ฟันธง ประกาศใช้ทัน มิ.ย. เพราะยังมีอีกหลายขั้นตอน

รหัสข่าว: I-I220503000180

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3320969
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:31
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' แนะ รอฟัง กมธ.เคาะสูตรคำนวณ ไม่ฟันธง ประกาศใช้ทัน มิ.ย. เพราะยังมีอีกหลายขั้นตอน

รหัสข่าว: I-I220503000180

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3320969
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:31
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' แนะ รอฟัง กมธ.เคาะสูตรคำนวณ ไม่ฟันธง ประกาศใช้ทัน มิ.ย. เพราะยังมีอีกหลายขั้นตอน

รหัสข่าว: I-I220503000180

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3320969
https://www.matichon.co.th


ปีที่: - ฉบับที่: 26500
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 9

หัวข้อข่าว: เปิดศึกใช้เสียงเลือกผู้ว่าฯเมืองหลวง: พท.ฉะเลือกตั้งกทม. ซื้อเสียงจ่ายหนัก

รหัสข่าว: C-220503004062(3 พ.ค. 65/04:12)

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

Col.Inch: 97.81 ADValue:  (B/W)  92,919.50  (FC)  176,058
PRValue : (B/W)  278,758.50  (FC)  528,174(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26500
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 9

หัวข้อข่าว: เปิดศึกใช้เสียงเลือกผู้ว่าฯเมืองหลวง: พท.ฉะเลือกตั้งกทม. ซื้อเสียงจ่ายหนัก

รหัสข่าว: C-220503004062(3 พ.ค. 65/04:12)

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

Col.Inch: 97.81 ADValue:  (B/W)  92,919.50  (FC)  176,058
PRValue : (B/W)  278,758.50  (FC)  528,174(x3)
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 24800
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/คุณภาพชีวิต

หน้า: 9(ล่าง)

หัวข้อข่าว: กทม.'คิกออฟ' 9 พ.ค.นี้ รณรงค์เลือกตั้ง 50 เขต

รหัสข่าว: C-220503021029(3 พ.ค. 65/04:23)

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

Col.Inch: 18.92 ADValue:  (B/W)  16,082  (FC)  19,866
PRValue : (B/W)  48,246  (FC)  59,598(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11479
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: วิษณุชี้ถ้าตู่พ้นนายก 'ป้อม'นั่งรก.

รหัสข่าว: C-220503012028(3 พ.ค. 65/05:13)

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

Col.Inch: 190.46 ADValue:  (B/W)  228,552  (FC)  314,259
PRValue : (B/W)  685,656  (FC)  942,777(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11479
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: วิษณุชี้ถ้าตู่พ้นนายก 'ป้อม'นั่งรก.

รหัสข่าว: C-220503012028(3 พ.ค. 65/05:13)

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

Col.Inch: 190.46 ADValue:  (B/W)  228,552  (FC)  314,259
PRValue : (B/W)  685,656  (FC)  942,777(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11479
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: วิษณุชี้ถ้าตู่พ้นนายก 'ป้อม'นั่งรก.

รหัสข่าว: C-220503012028(3 พ.ค. 65/05:13)

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

Col.Inch: 190.46 ADValue:  (B/W)  228,552  (FC)  314,259
PRValue : (B/W)  685,656  (FC)  942,777(x3)

113



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11479
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: วิษณุชี้ถ้าตู่พ้นนายก 'ป้อม'นั่งรก.

รหัสข่าว: C-220503012028(3 พ.ค. 65/05:13)

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

Col.Inch: 190.46 ADValue:  (B/W)  228,552  (FC)  314,259
PRValue : (B/W)  685,656  (FC)  942,777(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 14978
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: 'ชวน'ลั่นไม่หวนคืนหัวหน้าปชป.ชม'จุรินทร์'คนเก่งมีปัญหาต้องช่วยกันอย่าซ้ำเติมพรรค

รหัสข่าว: C-220503005067(3 พ.ค. 65/06:16)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 193.31 ADValue:  (B/W)  241,637.50  (FC)  309,296
PRValue : (B/W)  724,912.50  (FC)  927,888(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 14978
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: 'ชวน'ลั่นไม่หวนคืนหัวหน้าปชป.ชม'จุรินทร์'คนเก่งมีปัญหาต้องช่วยกันอย่าซ้ำเติมพรรค

รหัสข่าว: C-220503005067(3 พ.ค. 65/06:16)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 193.31 ADValue:  (B/W)  241,637.50  (FC)  309,296
PRValue : (B/W)  724,912.50  (FC)  927,888(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 14978
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: 'ชวน'ลั่นไม่หวนคืนหัวหน้าปชป.ชม'จุรินทร์'คนเก่งมีปัญหาต้องช่วยกันอย่าซ้ำเติมพรรค

รหัสข่าว: C-220503005067(3 พ.ค. 65/06:16)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 193.31 ADValue:  (B/W)  241,637.50  (FC)  309,296
PRValue : (B/W)  724,912.50  (FC)  927,888(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 14978
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: 'ชวน'ลั่นไม่หวนคืนหัวหน้าปชป.ชม'จุรินทร์'คนเก่งมีปัญหาต้องช่วยกันอย่าซ้ำเติมพรรค

รหัสข่าว: C-220503005067(3 พ.ค. 65/06:16)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 193.31 ADValue:  (B/W)  241,637.50  (FC)  309,296
PRValue : (B/W)  724,912.50  (FC)  927,888(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:15
หัวข้อข่าว: ภารกิจ การเมืองของ ประเสริฐ จันทรรวงทอง ภารกิจของ นายประเสริฐ

รหัสข่าว: I-I220503000403

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:15
หัวข้อข่าว: ภารกิจ การเมืองของ ประเสริฐ จันทรรวงทอง ภารกิจของ นายประเสริฐ

รหัสข่าว: I-I220503000403

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:15
หัวข้อข่าว: ภารกิจ การเมืองของ ประเสริฐ จันทรรวงทอง ภารกิจของ นายประเสริฐ

รหัสข่าว: I-I220503000403

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:59
หัวข้อข่าว: บันทึกหน้า 4

รหัสข่าว: I-I220503000562

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:59
หัวข้อข่าว: บันทึกหน้า 4

รหัสข่าว: I-I220503000562

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9302
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/บันเทิง

หน้า: 11(ขวา)

คอลัมน์: วิสามัญบันเทิง: ไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกที่ไหน?

รหัสข่าว: C-220503008022(3 พ.ค. 65/03:16)

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

Col.Inch: 41.10 ADValue:  (B/W)  49,320  (FC)  61,650
PRValue : (B/W)  147,960  (FC)  184,950(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9302
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บันทึกหน้า4

รหัสข่าว: C-220503008071(3 พ.ค. 65/03:29)

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

Col.Inch: 44.77 ADValue:  (B/W)  53,724  (FC)  67,155
PRValue : (B/W)  161,172  (FC)  201,465(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9302
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 6(ซ้าย)

คอลัมน์: กระจกไร้เงา: สื่อโฆษณากับการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: C-220503008081(3 พ.ค. 65/03:44)

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

Col.Inch: 39.35 ADValue:  (B/W)  47,220  (FC)  59,025
PRValue : (B/W)  141,660  (FC)  177,075(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23478
วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 20(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น

รหัสข่าว: C-220503009130(3 พ.ค. 65/05:01)

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

Col.Inch: 24.19 ADValue:  (B/W)  24,190  (FC)  48,380
PRValue : (B/W)  72,570  (FC)  145,140(x3)
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