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ข่าวประจ าวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 102/2565 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 8 พฤษภาคม 2565  
เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ryt9 ออนไลน์ เลือกตั้ง กทม. : กกต. แจ้งให้เพ่ิม – ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กทม. - 

พัทยา ภายใน 11 พ.ค. 
1 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ตรวจชื่อผู้มีสิทธิ์  " เลือกตั้ ง  กทม. - พัทยา" พร้อมเพ่ิม - ถอนชื่อ  
ภายใน 11 พ.ค. 

2 

3 ข่าว 24 ชม.ออนไลน์ เลือกตั้ง กทม. : กกต. แจ้งให้เพ่ิม – ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กทม. - 
พัทยา ภายใน 11 พ.ค. 

5 

4 Infoquest ออนไลน์ เลือกตั้ง กทม .: กกต. แจ้งให้เพ่ิม – ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กทม. - 
พัทยา ภายใน 11 พ.ค. 

6 

5 MGR ออนไลน์ กกต. ชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กทม. - พัทยา ตรวจสอบรายชื่อ พร้อมเพ่ิม -
ถอนชื่อ ภายใน 11 พ.ค. 

8 

6 ข่าว 24 ชม.ออนไลน์ กกต. ชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กทม. - พัทยา ตรวจสอบรายชื่อ พร้อมเพ่ิม -
ถอนชื่อ ภายใน 11 พ.ค. 

10 

7 แนวหน้าออนไลน์ 'กกต. ' ชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  'กทม. - พัทยา ' เพ่ิม -  
ถอนชื่อ 11 พ.ค. นี้ 

12 

8 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ กกต. ให้เพ่ิม – ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กทม. – พัทยาภายใน 11 พ.ค. นี้ 13 
9 MGR ออนไลน์ กกต. แจ้งให้เพ่ิม - ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กทม. - พัทยาภายใน 11 พ.ค. 16 
10 Theworldnews 

ออนไลน์ 
กกต. ให้เพ่ิม – ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กทม. – พัทยาภายใน 11 พ.ค. นี้ 17 
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ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 Theworldnews 

ออนไลน์ 
กกต. ชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง กทม. - พัทยา ตรวจสอบรายชื่อ พร้อมเพ่ิม -
ถอนชื่อภายใน 11 พ.ค. 

19 

12 คมชัดลึกออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อ "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" กทม. และเมืองพัทยา  
ผ่าน 3 ช่องทาง 

21 

13 บ้านเมืองออนไลน์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา เพ่ิมชื่อ - ถอนชื่อ ภายใน 11 พ.ค. 2565 

24 

14 สยามท้องถิ่นออนไลน์ กกต. เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
ของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เพ่ิมชื่อ - ถอนชื่อ ภายใน 11 พ.ค. 2565 

26 

 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. นาคณะตรวจเยี่ยมสานักงาน กกต. นครราชสีมา พร้อม 

มอบนโยบายการปฏิบัติงาน 
27 

2 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. สระบุรี พร้อมมอบนโยบายและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 

28 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ อดีตคณบดีมนุษยศาสตร์ฯ วอนสถานศึกษาเปิดรั้ว ให้ผู้สมัครชิงเก้าอ้ี

ผู้ว่า กทม. โชว์วสิัยทัศน์ 
29 

2 ไทยรัฐออนไลน์ จะได้ผู้ว่าฯ แบบไหน อยู่ที่คน กทม. มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4.7 ล้านคน 31 
3 ข่าวสดออนไลน์ ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือกรุงเทพฯ ที่ดีกว่าเดิม 
35 

4 มติชนออนไลน์ ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือกรุงเทพฯ ที่ดีกว่าเดิม 

43 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือกรุงเทพฯ ที่ดีกว่าเดิม 

48 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 58 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ กทม. กางแผนรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ วางเป้าไม่น้อยกว่า 70% 

มากกว่าครั้งก่อน 
67 

 
  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 plus.thairath 

ออนไลน์ 
หรือลุงใกล้ต้องลาเรา กับค าถามถึงที่มานายกฯ คนใหม่ หาก  
พล.อ.ประยุทธ์ ต้องพ้นวาระ 8 ปี 

69 

2 หนังสือพิมพ์มติชน 
สุดสัปดาห์ 

บทความพิเศษ : หาร 100 หรือ หาร 500 ก็ล้วนไปต่อยาก 74 

3 หนังสือพิมพ์แนวหน้า บทบรรณาธิการ : ค าโกหกของผู้ (อยากเป็น) ผู้ว่าฯ กทม. 76 
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วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.52 น. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทาง 
การปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา นายไพฑูรย์ ถนัดหมอ ผู้อ านวยการฝ่ายสืบสวนสอบสวนฯ 1 
รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา ณ ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/279346 

กกต. น าคณะตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. นครราชสีมา  
พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 

https://www.banmuang.co.th/news/region/279346
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วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี 
รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดสระบุรี ในการนี้ 
นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติงาน
ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี พ.ต.ต.อุทัย บุญรอด ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี นางประพันธ์ตรี เกียรติบุตร รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี 
ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี   

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี 
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วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.58 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี 
รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดสระบุรี ในการนี้ 
นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติงาน
ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี พ.ต.ต.อุทัย บุญรอด ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี นางประพันธ์ตรี เกียรติบุตร รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี 
ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/279408  

กกต. ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. สระบุรี  
พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

https://www.banmuang.co.th/news/region/279408
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กกต. วางมาตรการเข้มในการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. วันที่ 22 พ.ค. นี้ ปกรณ์ มหรรณพ กกต. ประชุมมอบนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติงานของ ต ารวจชุดเคลื่อนที่เร็ว โดยการสนับสนุนของ บช.น. จ านวน 50 ชุด มาปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 3 – 22 พ.ค. ในการป้องปรามและดูแลการท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง...เข้มขนาดนี้คงไม่มีใครกล้าท าผิด... 
 
 
 
อ้างอิง : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 Section: กีฬา/- หน้า: 20(ล่างซ้าย)  

คอลัมน์ : เลาะสนามการเมืองท้องถ่ิน 
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วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน 
“ภารกิจการบริหารงานภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และบทบาทการด าเนินงาน  
ของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง” ครั้งที่ 2 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) กิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) เพ่ือช่วยเหลือเด็กก าพร้า วัดดอนจั่น ต าบลท่าศาลา 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วม “ภารกิจการบริหารงานภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

และบทบาทการด าเนินงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง” 
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วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ออกอากาศ 
ถ่ายทอดสดในรายการเคลียร์คัดชัดเจน ตอน "ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการแจ้ง เบาะแส" โดยนายวีระศักดิ์ ขอบเขต 
เป็นผู้สัมภาษณ์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้สัมภาษณ์ออกอากาศ ถ่ายทอดสดในรายการเคลียร์คัดชัดเจน 
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วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการจัดการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ส าหรับบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเงื่อนไข 

การเข้าร่วมโครงการสวัสดิการจัดการโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับบุคลากรฯ 
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ข่าวอ้างอิง 
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รหัสข่าว: I-I220506000565

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:49
หัวข้อข่าว: การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ...

รหัสข่าว: I-I220506000381

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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กกต. เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
เพิ่มช่ือ - ถอนชื่อ ภายใน 11 พ.ค. 2565 

5 พฤษภาคม 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไปโดยสามารถดูประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้1. การเลือกตั้งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า และส านักงาน
เขตปกครองของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 แห่ง2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ที่ ส านัก
ทะเบียนเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
*****นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้จากหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่ส่งไปยังเจ้าบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย หรือตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Smart Voteโดยดาวน์โหลด
ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ทั้งระบบแอนดรอยด์ (Android) และระบบไอโอเอส ( iOS)ชื่อเมนู 
“ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้ง” ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้ง 
สถานที่เลือกตั้ง ได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งข้ึน 
*****กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ยื่นค าร้องต่อนาย
ทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือขอเพ่ิมชื่อ หรือถอนชื่อ พร้อมน าส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรจ าตัว
ประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครและส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชลบุรี และหรือบริการข้อมูลสายด่วน 1444 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37923/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1522151620934799360?t=0-
T_cXqOSbZCa6Nxs9lE2w&s=06  
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กกต. น าคณะตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. นครราชสีมา พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 

วันพฤหัสบดี ที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 18.52 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทาง 
การปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี พ.ต.ท .ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา นายไพฑูรย์ ถนัดหมอ ผู้อ านวยการ
ฝ่ายสืบสวนสอบสวนฯ 1 รักษาการ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
นครราชสีมา พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/279346  
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กกต. ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต. สระบุรี พร้อมมอบนโยบำยและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

วันที่ 6 พฤษภำคม 2565 เวลำ 11.58 น. 
 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า  
จังหวัดสระบุรี รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี  
ในการนี้  นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แนวทางการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ 
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี พ.ต.ต.อุทัย บุญรอด ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี นางประพันธ์ตรี เกียรติบุตร รองผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรร มการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี  ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 
จังหวัดสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/279408 
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:52
หัวข้อข่าว: อดีตคณบดีมนุษยศาสตร์ฯ วอนสถานศึกษาเปิดรั้ว ให้ผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม.โชว์วิสัยทัศน์

รหัสข่าว: I-I220506000411

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: อดีตคณบดีมนุษยศาสตร์ฯ วอนสถานศึกษาเปิดรั้ว ให้ผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม.โชว์วิสัยทัศน์
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:47
หัวข้อข่าว: จะได้ผู้ว่าฯ แบบไหน อยู่ที่คน กทม. มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4.7 ล้านคน

รหัสข่าว: I-I220505001022

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505001734

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505001734

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

38

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7032231
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505001734

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

39

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7032231
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505001734

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

40

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7032231
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505001734

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

41

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7032231
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505001734

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

42

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7032231
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:04
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505001737

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/publicize/news_3326040
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:04
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505001737

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

44

https://www.matichon.co.th/publicize/news_3326040
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:04
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505001737

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

45

https://www.matichon.co.th/publicize/news_3326040
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:04
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505001737

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

46

https://www.matichon.co.th/publicize/news_3326040
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:04
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505001737

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

47

https://www.matichon.co.th/publicize/news_3326040
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม.ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505002014

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/public-relations/news-924314
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม.ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505002014

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

49

https://www.prachachat.net/public-relations/news-924314
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม.ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505002014

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

50

https://www.prachachat.net/public-relations/news-924314
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม.ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505002014

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/public-relations/news-924314
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม.ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505002014

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

52

https://www.prachachat.net/public-relations/news-924314
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม.ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505002014

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

53

https://www.prachachat.net/public-relations/news-924314
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม.ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505002014

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

54

https://www.prachachat.net/public-relations/news-924314
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม.ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505002014

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

55

https://www.prachachat.net/public-relations/news-924314
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม.ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505002014

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/public-relations/news-924314
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม.ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า...

รหัสข่าว: I-I220505002014

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

57

https://www.prachachat.net/public-relations/news-924314
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220505002056

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

58

https://www.dailynews.co.th/news/1018261/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220505002056

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

59

https://www.dailynews.co.th/news/1018261/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220505002056

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1018261/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220505002056

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

61

https://www.dailynews.co.th/news/1018261/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220505002056

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

62

https://www.dailynews.co.th/news/1018261/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220505002056

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1018261/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220505002056

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

64

https://www.dailynews.co.th/news/1018261/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220505002056

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1018261/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. ชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220505002056

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

66

https://www.dailynews.co.th/news/1018261/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:11
หัวข้อข่าว: กทม. กางแผนรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ วางเป้าไม่น้อยกว่า 70% มากกว่าครั้งก่อน

รหัสข่าว: I-I220506000575

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/general-news/136099/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:11
หัวข้อข่าว: กทม. กางแผนรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ วางเป้าไม่น้อยกว่า 70% มากกว่าครั้งก่อน

รหัสข่าว: I-I220506000575

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

68

https://www.thaipost.net/general-news/136099/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:01
หัวข้อข่าว: หรือลุงใกล้ต้องลาเรา กับคำถามถึงที่มานายกฯ คนใหม่ หาก พล.อ.ประยุทธ์ ต้องพ้นวาระ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220506000467

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://plus.thairath.co.th/topic/spark/101462
https://plus.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:01
หัวข้อข่าว: หรือลุงใกล้ต้องลาเรา กับคำถามถึงที่มานายกฯ คนใหม่ หาก พล.อ.ประยุทธ์ ต้องพ้นวาระ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220506000467

 plus.thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 2177
วันที่: ศุกร์ 6 - พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 19(กลาง)

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: หาร 100 หรือ หาร 500 ก็ล้วนไปต่อยาก

รหัสข่าว: C-220506031012(6 พ.ค. 65/04:04)

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 480 (BW) 370

Col.Inch: 93.73 ADValue:  (B/W)  34,680.10  (FC)  44,990.40
PRValue : (B/W)  104,040.30  (FC)  134,971.20(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 14981
วันที่: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/วิเคราะห์

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ: คำโกหกของผู้ (อยากเป็น) ผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: C-220506005032(6 พ.ค. 65/06:11)

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

Col.Inch: 37.18 ADValue:  (B/W)  46,475  (FC)  59,488
PRValue : (B/W)  139,425  (FC)  178,464(x3)
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