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ข่าวประจ าวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 101/2565 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
เพ่ิมชื่อ - ถอนชื่อ ภายใน 11 พ.ค. 2565 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Topicza ออนไลน์ เน้นป้องปรามและหาข่าว  !  กกต.  มอบนโยบายชุดเคลื่อนที่ เร็ ว 

ปราบโกง ลต. ผู้ว่าฯ 
1 

2 Infoquest ออนไลน์ เลือกตั้ง กทม. : กกต. จัด 50 ชุดเคลื่อนที่เร็ว ป้องปรามทุจริตเลือกตั้ง กทม. 4 
3 ryt9 ออนไลน์ เลือกตั้ง กทม. : กกต. จัด 50 ชุดเคลื่อนที่เร็ว ป้องปรามทุจริตเลือกตั้ง กทม. 6 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามท้องถิ่นออนไลน์ กกต. ขอเชิญใช้สิทธิเลือกตั้งเมืองพัทยา เลือกตั้งสุจริต อย่าทาผิดกฎหมาย 7 
2 7 HD ออนไลน์ กกต. กทม. ตรวจสอบคลิปเก็บรวบรวมส าเนาบัตรประชาชน 8 
3 ข่าว 24 ชม.ออนไลน์ กกต. กทม. ตรวจสอบคลิปเก็บรวบรวมส าเนาบัตรประชาชน 10 
4 innews.news 

ออนไลน์ 
กกต. สุราษฎร์ฯเผยแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. อยู่ระหว่างศึกษาสภาพ
ภูมิศาสตร์พ้ืนที่ 

11 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ "ราเมศ" ย้อนแสบ "โรม" ติงอย่าดูถูกคนอ่ืน จ่อส่งฝ่าย ก.ม. เชือด 13 
2 7 HD ออนไลน์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ลุยหาเสียงต่อเนื่อง 15 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
3 ข่าวสดออนไลน์ ปชป. รุมสับ ‘โรม’ – เล็งยื่น กกต. เชือด เมื่อวันที่ 3 พ.ค. “นายราเมศ 

รัตนะเชวง” 
17 

4 มติชนออนไลน์ ส่องไทม์ไลน์ - คืบทีละคืบ ปิดจ๊อบ กม. ลูกตามโปรแกรม 20 
5 7 HD ออนไลน์ ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. ลุยหาเสียงต่อเนื่อง 24 
6 ไทยรัฐออนไลน์ วิธีแจ้งไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 พบไม่มีเหตุอันควร โดนจ ากัดสิทธิ

อะไรบ้าง 
26 

7 Topnews ออนไลน์ "คนดัง - เซเลป" แห่โพสต์ข้อความหนุน "สกลธี" เป็นผู้ว่าคนใหม่ มั่นใจ
คนหนุ่ม จริงใจ ไม่สร้างภาพ 

30 

8 MGR ออนไลน์ "กนกนุช"ผู้สมัคร ส.ก. ดอนเมือง พท. บุก สน. ดอนเมือง ขอลงบันทึก
ประจ าวัน หลังมีคนใส่ร้ายปล่อยข่าวเก็บบัตร ปชช. แลกเงิน ซัด  
หมดยุคเล่นการเมืองสกปรก วอนแข่งขันด้วยผลงาน 

37 

9  ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ผู้ว่าฯ กทม. จะเลือกผู้ชาย หรือผู้หญิงดี ? 39 
10 MGR ออนไลน์ นายกฯ พร้อมภริยา เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 
42 

11 มติชนออนไลน์ นายกฯ น า ครม. ถวายพระพรชัยมงคลในหลวงเนื่องใน 'วันฉัตรมงคล' 44 
12 แนวหน้าออนไลน์ นายกฯ - ครม. ถวายพระพรชัยมงคลในหลวง เนื่องใน 'วันฉัตรมงคล' 47 
13 สยามรัฐออนไลน์ "นายกฯ" น า ครม. ถวายพระพรชัยมงคลในหลวง เนื่องในวันฉัตรมงคล 49 

 

 

บทความ / ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่าว 54 
2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น 57 
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วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง นางสาวโชติกา แก้วผล 
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัดนครราขสีมา รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรค 
ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา นายไพฑูรย์ ถนัดหมอ ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายสืบสวนสอบสวนฯ 1 รักษาการรองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราขสีมา 
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 วันที่ 4 พ.ค. 65 06:05 
 

     
 
 
 
 
 
 

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดเคลื่อนที่เร็วส าหรับช่วยเหลือภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้รับการสนับสนุนจากกองบัญชาการต ารวจนครบาล 
จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจ 50 ชุด ๆ ละ 3 นาย ประกอบด้วย ชั้นสัญญาบัตร 1 นาย และชั้นประทวน 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่
เป็นเวลา 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 โดยขาดจากหน้าที่เดิมที่รับผิดชอบอยู่เป็นการชั่วคราว 
มีหน้าที่และอ านาจโดยสังเขป ดังนี้ 

1. ป้องปรามและหาข่าว ลาดตระเวน เผชิญ หรือระงับเหตุการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
และพรรคการเมือง 

2. กรณีพบการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือให้มีอ านาจจับกุม
และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไป  โดยถือว่าเป็นกรณีพบการกระท าความผิดซึ่ งหน้า 
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี 2562 มาตรา 32 

สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง www.ectgo.th Application Smart Vote 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร หรือบริการสายด่วน 1444 
อ้างอิง : http://www.topicza.com/news145106.html  

เน้นป้องปรามและหาข่าว !  
กกต. มอบนโยบายชุดเคลื่อนที่เร็ว ปราบโกง ลต. ผู้ว่าฯ 

http://www.ectgo.th/
http://www.topicza.com/news145106.html
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วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างานจัดงานวันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี 
ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก นายวีระ ยี่แพร 
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ และ นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างาน 

จัดงานวันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี 
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วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะท างานกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาหนังสือสรุปผลงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 3/2565 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ครบรอบ 24 ปี โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 203 
ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะท างานฯ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี 
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วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ... ครั้งที่ 13  
ซึ่งที่ประชุมก าหนดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ. ...  
โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่ร่างมาตรา 9 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 51 วรรคหนึ่ง) ต่อเนื่องจนจบพระราชบัญญัติ  
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว จากนั้นพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ต่อไป ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 อาคารรัฐสภา  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายให้ นายวีระ ยี่แพร 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. 
เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย โครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมไอวี่ 2 ชั้น 2 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บงัคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. 
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 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 21:42
หัวข้อข่าว: "คนดัง-เซเลป" แห่โพสต์ข้อความหนุน "สกลธี" เป็นผู้ว่าคนใหม่ มั่นใจคนหนุ่ม จริงใจ ไม่สร้างภาพ -...

รหัสข่าว: I-I220504002420

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

34

https://www.topnews.co.th/news/303612
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 21:42
หัวข้อข่าว: "คนดัง-เซเลป" แห่โพสต์ข้อความหนุน "สกลธี" เป็นผู้ว่าคนใหม่ มั่นใจคนหนุ่ม จริงใจ ไม่สร้างภาพ -...

รหัสข่าว: I-I220504002420

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/303612
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 21:42
หัวข้อข่าว: "คนดัง-เซเลป" แห่โพสต์ข้อความหนุน "สกลธี" เป็นผู้ว่าคนใหม่ มั่นใจคนหนุ่ม จริงใจ ไม่สร้างภาพ -...

รหัสข่าว: I-I220504002420

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/303612
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:25
หัวข้อข่าว: "กนกนุช"ผู้สมัคร ส.ก.ดอนเมือง พท.บุก สน.ดอนเมือง ขอลงบันทึกประจำวัน หลังมีคนใส่ร้ายปล่อยข่าวเก็บบัตร...

รหัสข่าว: I-I220505000392

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000042268
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:25
หัวข้อข่าว: "กนกนุช"ผู้สมัคร ส.ก.ดอนเมือง พท.บุก สน.ดอนเมือง ขอลงบันทึกประจำวัน หลังมีคนใส่ร้ายปล่อยข่าวเก็บบัตร...

รหัสข่าว: I-I220505000392

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000042268
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯ กทม. จะเลือกผู้ชาย หรือผู้หญิงดี?

รหัสข่าว: I-I220505000436

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/blogs/columnist/523607
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯ กทม. จะเลือกผู้ชาย หรือผู้หญิงดี?

รหัสข่าว: I-I220505000436

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/blogs/columnist/523607
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯ กทม. จะเลือกผู้ชาย หรือผู้หญิงดี?

รหัสข่าว: I-I220505000436

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/blogs/columnist/523607
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:48
หัวข้อข่าว: นายกฯ พร้อมภริยา เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

รหัสข่าว: I-I220505000596

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000042411
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:48
หัวข้อข่าว: นายกฯ พร้อมภริยา เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

รหัสข่าว: I-I220505000596

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000042411
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: นายกฯนำ ครม.ถวายพระพรชัยมงคลในหลวงเนื่องใน 'วันฉัตรมงคล'

รหัสข่าว: I-I220505000597

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3325426
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: นายกฯนำ ครม.ถวายพระพรชัยมงคลในหลวงเนื่องใน 'วันฉัตรมงคล'

รหัสข่าว: I-I220505000597

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3325426
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: นายกฯนำ ครม.ถวายพระพรชัยมงคลในหลวงเนื่องใน 'วันฉัตรมงคล'

รหัสข่าว: I-I220505000597

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3325426
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: นายกฯ-ครม.ถวายพระพรชัยมงคลในหลวง เนื่องใน'วันฉัตรมงคล'

รหัสข่าว: I-I220505000607

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/651420
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: นายกฯ-ครม.ถวายพระพรชัยมงคลในหลวง เนื่องใน'วันฉัตรมงคล'

รหัสข่าว: I-I220505000607

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/651420
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: "นายกฯ" นำครม.ถวายพระพรชัยมงคลในหลวง เนื่องในวันฉัตรมงคล

รหัสข่าว: I-I220505000617

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/345318
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: "นายกฯ" นำครม.ถวายพระพรชัยมงคลในหลวง เนื่องในวันฉัตรมงคล

รหัสข่าว: I-I220505000617

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

50

https://siamrath.co.th/n/345318
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: "นายกฯ" นำครม.ถวายพระพรชัยมงคลในหลวง เนื่องในวันฉัตรมงคล

รหัสข่าว: I-I220505000617

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/345318
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: "นายกฯ" นำครม.ถวายพระพรชัยมงคลในหลวง เนื่องในวันฉัตรมงคล

รหัสข่าว: I-I220505000617

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/345318
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: "นายกฯ" นำครม.ถวายพระพรชัยมงคลในหลวง เนื่องในวันฉัตรมงคล

รหัสข่าว: I-I220505000617

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23480
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-220505009075(5 พ.ค. 65/03:16)

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

Col.Inch: 95.70 ADValue:  (B/W)  95,700  (FC)  191,400
PRValue : (B/W)  287,100  (FC)  574,200(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23480
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-220505009075(5 พ.ค. 65/03:16)

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

Col.Inch: 95.70 ADValue:  (B/W)  95,700  (FC)  191,400
PRValue : (B/W)  287,100  (FC)  574,200(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23480
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-220505009075(5 พ.ค. 65/03:16)

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

Col.Inch: 95.70 ADValue:  (B/W)  95,700  (FC)  191,400
PRValue : (B/W)  287,100  (FC)  574,200(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23480
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 20(ซ้าย)

คอลัมน์: เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น

รหัสข่าว: C-220505009151(5 พ.ค. 65/04:39)

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

Col.Inch: 24.42 ADValue:  (B/W)  24,420  (FC)  48,840
PRValue : (B/W)  73,260  (FC)  146,520(x3)
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