
 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ติดตอ่ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

 
 
 

 
 

ข่าวประจ าวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กกต.บ๊ิกเดย์เลือกตั้ง 1 
2 TALK NEWS ออนไลน์ "นฤมล" อดีต รมช.แรงงาน ยกทัพ พตส.12 ศึกษาดูงานที่เชียงใหม่ วอนกกต.

ต่อยอด-ขยายผลองค์ความรู้ด้านกฎหมายขรัฐธรรมนูญ สู่ประชาธิปไตย 
2 

3 บ้านเมืองออนไลน์ กกต.ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน พตส.12 ช่วยเหลือเด็กกําพร้า วัดดอนจั่น 5 
4 สยามท้องถิ่นออนไลน ์ กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเข้าคูหากากบาทการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 8 พฤษภาคม 2565 
6 

5 สยามท้องถิ่นออนไลน ์ กกต.เตือน ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 

7 

 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เปิดศึกใช้เสียงเลือกผู้ว่าฯเมืองหลวง: อัศวินคุยคนกรุง เบื่อดีเบตเยอะ

แล้ว 'ชัชชาต’ิ แก้น้ําท่วม 
8 

2 หนังสือพิมพ์ข่าวสด เพื่อไทยมั่นใจกวาดสก.แลนด์สไลด์ 10 
3 เปิดข่าวออนไลน์ กทม.- ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี (สมาชิกวุฒิสภา) 

ประธาน คณะทํางานติดตามการเลือกต้ังฯ 
11 

4 บ้านเมืองออนไลน์ "ผู้สมัคร ส.ก.เขตสัมพันธวงศ์เบอร์ 4" เล็งชงจัดระบบต่างชาติ
ท่องเที่ยววัดพระแก้วเช่ือมเยาวราชสําเพ็ง 

16 

5 สํานักข่าวราชการ
ออนไลน์ 

กทม.- ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี (สมาชิกวุฒิสภา) 
ประธาน คณะทํางานติดตามการเลือกต้ังฯ 

19 

6 สยามรัฐออนไลน์ "สมคิด" เผยกมธ.กม.ลูก เคาะแก้ไพรมารี่เสร็จแล้ว ตอบโจทย์ ส.ว.
อยากให้สมาชิกพรรคมีส่วนรว่มกว้างขวาง 

23 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ก้าวไกล” ชนะยกแรก! ศาล ปค.ทุเลามติ กกต.ให ้"เฮียเล้า” สมัคร ส.ก.ได ้ 26 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

 
 
 
 
 
  
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
8 แนวหน้าออนไลน ์ 'กมธ.กม.ลูก' เคาะแก้ 'ไพรมารีโหวต' ลดระดับตัวแทนเขตเลือกต้ัง 

หนุนเอ้ือพรรคเล็ก 
29 

9 ผู้จัดการออนไลน ์ กมธ.กม.ลูก เคาะแล้ว ปรับไพรมารี่ เอื้อพรรคเล็ก ตอบโจทย์ ส.ว. 
การมีส่วนร่วมกว้างขวาง 

31 

10 ผู้จัดการออนไลน ์ "ศรีสุวรรณ” ยืน่คําร้อง กกต.ทวงถามผลวินิจฉัยคุณสมบัติผู้สมัคร
นายกเล็กสุรินทร ์

33 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ "เฮียเล้า” ขอบคุณศาล ปค.ทเุลาคําสั่ง กกต. "วิโรจน”์ ลั่นคว้าชัย 
ส.ก.เกินครึ่ง 

34 

12 ไทยรัฐออนไลน ์ หมายเลขผูส้มัครผู้ว่าฯ กทม. 2565 เช็กเลยก่อนกา ใครเปน็ใคร เบอร์
อะไรกันบ้าง 

36 

13 ไทยรัฐออนไลน ์ ศนูย์อํานวยการเลือกตั้ง ส.ก.พลังประชารฐั แนะอย่าเลือกคนทุจริตซื้อเสียง 41 
14 เดลินิวส์ออนไลน ์ 'เด็ก พปชร.'แฉ ปชช.ร้องเรียน วอนเลือก 'คนด-ีคนเก่ง'พัฒนากรุงเทพฯ 43 
15 เดลินิวส์ออนไลน ์ 'กมธ.กม.ลูก'แก้ไพรมารี ลดระดับจาก 'เลือกตั้ง' เป็น 'เห็นชอบ' เอื้อพรรคเล็ก 45 
16 ประชาไทออนไลน์ ชํานาญ จันทร์เรือง: กกต.จะต้องรับผิดขนาดไหนในกรณีใบส้มคุณสุรพล 48 

 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คาบลูกคาบดอก: ใครจะได้เป็นผู้ว่าฯกทม.นั้นสําคัญไฉน 51 
2 หนังสือพิมพ์สยาม

ธุรกิจ 
หนทางไปต่อตีบตัน..ของ "อนุทิน ชาญวีรกลู" หมดเวลา'ลากเกม
อํานาจ'..!?! 

52 

3 มติชนออนไลน์ 'ใบส้ม' ที่ต้องจําเป็นตํานาน/บทความพิเศษ สมชัย ศรีสุทธยิากร 55 
4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "กมธ.กม.ลูก" ปรับไพรมารี่ เอื้อพรรคเล็ก ตอบโจทย์การมีส่วนร่วม 61 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
กกต.บ๊ิกเดย์เลือกตั้ง รณรงค์ประชาชนออกใช้สิทธิ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เตรียมนําทีมจัดกิจกรรม 
Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                       
วันที่ 9 พ.ค. 65 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร                    
จะเป็นประธานกลาวเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. และคณะผู้บริหารเข้าร่วม 
 
อ้างอิง : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที อาทิตย์ 8 พฤษภาคม 2565 หน้า: 12 (กลาง)  

กกต.บิ๊กเดย์เลือกตั้ง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันศุกร์ ที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 14.58 น. 
 

 

 

 

 

 

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน “ภารกิจการบริหารงานภายในสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และบทบาทการดําเนินงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ” 
ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) กิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR) เพื่อช่วยเหลือเด็กกําพร้า วัดดอนจั่น ตําบลท่าศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/279440  

  

กกต.ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน พตส.12  

ช่วยเหลือเด็กก าพร้า วัดดอนจั่น 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/279440
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 

 

 

 

 

 
4 พฤษภาคม เวลา 18:20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิญติดามรายการหักมุมการเมือง EP.10 "กกต.กับทุจริตการเลือกตั้ง " กับแขกรับเชิญ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
ถ่ายทอดสด (Facebook Live) ถ่ายทอดสด (Facebook Live) วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:00 น. เป็น
ต้นไป ที่ Facebook Page: มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย : PNET  
 
อ้างอิง : https://www.facebook.com/355556697891897/posts/5104003916380461/   

เชิญติดามรายการหักมุมการเมือง 
แขกรับเชิญ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

https://www.facebook.com/355556697891897/posts/5104003916380461/
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โครงการสร้างจิตสํานึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting และมอบเกียรติบัตรให้คณะวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชา
ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมไอวี่ 2 ชั้น 2 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น              
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 พ.ค. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง นําคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 ศึกษาดูการบริหารงาน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเชียงใหม่ 

อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=y2qhKLMNenU

พตส 12 ศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ 

https://www.youtube.com/watch?v=y2qhKLMNenU
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 พฤษภาคม 2022 
 

 
 
 

กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังใช้สิทธิเลือก ส.ส.ราชบุรี วันที่ 21 พ.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00น.                         
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแอปพลิเคชัน Smartt Vote 

 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/politics/38041/    

กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิ 

https://siamtongtin.com/politics/38041/
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ข่าวอ้างอิง 
   



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23483
วันที่: อาทิตย์ 8 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(กลาง)

หัวข้อข่าว: กกต.บิ๊กเดย์เลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220508039112(7 พ.ค. 65/06:30)

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

Col.Inch: 19.79 ADValue:  (B/W)  19,790  (FC)  39,580
PRValue : (B/W)  59,370  (FC)  118,740(x3)

1



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:46
หัวข้อข่าว: "นฤมล" อดีต รมช.แรงงาน ยกทัพ พตส.12 ศึกษาดูงานที่เชียงใหม่ วอนกกต.ต่อยอด-ขยายผลองค์ความรู้ด้าน...

รหัสข่าว: I-I220506003427

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

2

https://www.talknewsonline.com/460820/
https://www.talknewsonline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:46
หัวข้อข่าว: "นฤมล" อดีต รมช.แรงงาน ยกทัพ พตส.12 ศึกษาดูงานที่เชียงใหม่ วอนกกต.ต่อยอด-ขยายผลองค์ความรู้ด้าน...

รหัสข่าว: I-I220506003427

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

3

https://www.talknewsonline.com/460820/
https://www.talknewsonline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:46
หัวข้อข่าว: "นฤมล" อดีต รมช.แรงงาน ยกทัพ พตส.12 ศึกษาดูงานที่เชียงใหม่ วอนกกต.ต่อยอด-ขยายผลองค์ความรู้ด้าน...

รหัสข่าว: I-I220506003427

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

4

https://www.talknewsonline.com/460820/
https://www.talknewsonline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:00
หัวข้อข่าว: กกต.ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน พตส.12 ช่วยเหลือเด็กกำพร้า วัดดอนจั่น

รหัสข่าว: I-I220507000029

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

5

https://www.banmuang.co.th/news/activity/279440
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:26
หัวข้อข่าว: กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาทการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 8...

รหัสข่าว: I-I220507000384

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

6

https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37985/
https://siamtongtin.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:28
หัวข้อข่าว: กกต.เตือน ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตาม...

รหัสข่าว: I-I220507000393

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

7

https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37988/
https://siamtongtin.com


ปีที่: - ฉบับที่: 26504
วันที่: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 14

คอลัมน์: เปิดศึกใช้เสียงเลือกผู้ว่าฯเมืองหลวง: อัศวินคุยคนกรุง เบื่อดีเบตเยอะแล้ว 'ชัช...

รหัสข่าว: C-220507004067(7 พ.ค. 65/04:53)

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

Col.Inch: 72.31 ADValue:  (B/W)  68,694.50  (FC)  130,158
PRValue : (B/W)  206,083.50  (FC)  390,474(x3)

8



ปีที่: - ฉบับที่: 26504
วันที่: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 14

คอลัมน์: เปิดศึกใช้เสียงเลือกผู้ว่าฯเมืองหลวง: อัศวินคุยคนกรุง เบื่อดีเบตเยอะแล้ว 'ชัช...

รหัสข่าว: C-220507004067(7 พ.ค. 65/04:53)

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

Col.Inch: 72.31 ADValue:  (B/W)  68,694.50  (FC)  130,158
PRValue : (B/W)  206,083.50  (FC)  390,474(x3)

9



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11483
วันที่: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: เพื่อไทยมั่นใจกวาดสก.แลนด์สไลด์

รหัสข่าว: C-220507012091(7 พ.ค. 65/05:43)

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

Col.Inch: 28.94 ADValue:  (B/W)  34,728  (FC)  47,751
PRValue : (B/W)  104,184  (FC)  143,253(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:07
หัวข้อข่าว: กทม.- ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี (สมาชิกวุฒิสภา) ประธาน คณะทำงานติดตามการเลือกตั้งสมาชิก...

รหัสข่าว: I-I220506002071

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

11

http://opwnewsthailand.com/2022/05/05/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AA/
http://opwnewsthailand.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:07
หัวข้อข่าว: กทม.- ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี (สมาชิกวุฒิสภา) ประธาน คณะทำงานติดตามการเลือกตั้งสมาชิก...

รหัสข่าว: I-I220506002071

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

12

http://opwnewsthailand.com/2022/05/05/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AA/
http://opwnewsthailand.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:07
หัวข้อข่าว: กทม.- ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี (สมาชิกวุฒิสภา) ประธาน คณะทำงานติดตามการเลือกตั้งสมาชิก...

รหัสข่าว: I-I220506002071

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

13

http://opwnewsthailand.com/2022/05/05/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AA/
http://opwnewsthailand.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:07
หัวข้อข่าว: กทม.- ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี (สมาชิกวุฒิสภา) ประธาน คณะทำงานติดตามการเลือกตั้งสมาชิก...

รหัสข่าว: I-I220506002071

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

14

http://opwnewsthailand.com/2022/05/05/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AA/
http://opwnewsthailand.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:07
หัวข้อข่าว: กทม.- ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี (สมาชิกวุฒิสภา) ประธาน คณะทำงานติดตามการเลือกตั้งสมาชิก...

รหัสข่าว: I-I220506002071

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

15

http://opwnewsthailand.com/2022/05/05/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AA/
http://opwnewsthailand.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:13
หัวข้อข่าว: "ผู้สมัคร ส.ก.เขตสัมพันธวงศ์เบอร์ 4" เล็งชงจัดระบบต่างชาติท่องเที่ยววัดพระแก้วเชื่อมเยาวราชสำเพ็ง

รหัสข่าว: I-I220506002087

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

16

https://www.banmuang.co.th/news/politic/279374
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:13
หัวข้อข่าว: "ผู้สมัคร ส.ก.เขตสัมพันธวงศ์เบอร์ 4" เล็งชงจัดระบบต่างชาติท่องเที่ยววัดพระแก้วเชื่อมเยาวราชสำเพ็ง

รหัสข่าว: I-I220506002087

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

17

https://www.banmuang.co.th/news/politic/279374
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:13
หัวข้อข่าว: "ผู้สมัคร ส.ก.เขตสัมพันธวงศ์เบอร์ 4" เล็งชงจัดระบบต่างชาติท่องเที่ยววัดพระแก้วเชื่อมเยาวราชสำเพ็ง

รหัสข่าว: I-I220506002087

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

18

https://www.banmuang.co.th/news/politic/279374
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: กทม.- ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี (สมาชิกวุฒิสภา) ประธาน คณะทำงานติดตามการเลือกตั้งสมาชิก...

รหัสข่าว: I-I220506002263

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

19

https://www.khaoratchakarn.com/129272/
https://www.khaoratchakarn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: กทม.- ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี (สมาชิกวุฒิสภา) ประธาน คณะทำงานติดตามการเลือกตั้งสมาชิก...

รหัสข่าว: I-I220506002263

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

20

https://www.khaoratchakarn.com/129272/
https://www.khaoratchakarn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: กทม.- ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี (สมาชิกวุฒิสภา) ประธาน คณะทำงานติดตามการเลือกตั้งสมาชิก...

รหัสข่าว: I-I220506002263

 khaoratchakarn.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.khaoratchakarn.com/129272/
https://www.khaoratchakarn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: กทม.- ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี (สมาชิกวุฒิสภา) ประธาน คณะทำงานติดตามการเลือกตั้งสมาชิก...

รหัสข่าว: I-I220506002263

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

22

https://www.khaoratchakarn.com/129272/
https://www.khaoratchakarn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:15
หัวข้อข่าว: "สมคิด" เผยกมธ.กม.ลูก เคาะแก้ไพรมารี่เสร็จแล้ว ตอบโจทย์ ส.ว.อยากให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมกว้างขวาง

รหัสข่าว: I-I220506003411

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

23

https://siamrath.co.th/n/345741
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:15
หัวข้อข่าว: "สมคิด" เผยกมธ.กม.ลูก เคาะแก้ไพรมารี่เสร็จแล้ว ตอบโจทย์ ส.ว.อยากให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมกว้างขวาง

รหัสข่าว: I-I220506003411

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

24

https://siamrath.co.th/n/345741
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:15
หัวข้อข่าว: "สมคิด" เผยกมธ.กม.ลูก เคาะแก้ไพรมารี่เสร็จแล้ว ตอบโจทย์ ส.ว.อยากให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมกว้างขวาง

รหัสข่าว: I-I220506003411

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

25

https://siamrath.co.th/n/345741
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:25
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” ชนะยกแรก! ศาล ปค.ทุเลามติ กกต.ให้ "เฮียเล้า” สมัคร ส.ก.ได้

รหัสข่าว: I-I220506003417

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

26

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1002837
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:25
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” ชนะยกแรก! ศาล ปค.ทุเลามติ กกต.ให้ "เฮียเล้า” สมัคร ส.ก.ได้

รหัสข่าว: I-I220506003417

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

27

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1002837
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:25
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” ชนะยกแรก! ศาล ปค.ทุเลามติ กกต.ให้ "เฮียเล้า” สมัคร ส.ก.ได้

รหัสข่าว: I-I220506003417

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

28

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1002837
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:44
หัวข้อข่าว: 'กมธ.กม.ลูก' เคาะแก้ 'ไพรมารีโหวต' ลดระดับตัวแทนเขตเลือกตั้ง หนุนเอื้อพรรคเล็ก

รหัสข่าว: I-I220506003426

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/651734
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:44
หัวข้อข่าว: 'กมธ.กม.ลูก' เคาะแก้ 'ไพรมารีโหวต' ลดระดับตัวแทนเขตเลือกตั้ง หนุนเอื้อพรรคเล็ก

รหัสข่าว: I-I220506003426

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

30

https://www.naewna.com/politic/651734
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:57
หัวข้อข่าว: กมธ.กม.ลูก เคาะแล้ว ปรับไพรมารี่ เอื้อพรรคเล็ก ตอบโจทย์ ส.ว. การมีส่วนร่วมกว้างขวาง

รหัสข่าว: I-I220506003429

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000042999
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:57
หัวข้อข่าว: กมธ.กม.ลูก เคาะแล้ว ปรับไพรมารี่ เอื้อพรรคเล็ก ตอบโจทย์ ส.ว. การมีส่วนร่วมกว้างขวาง

รหัสข่าว: I-I220506003429

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000042999
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:37
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ” ยื่นคำร้อง กกต.ทวงถามผลวินิจฉัยคุณสมบัติผู้สมัครนายกเล็กสุรินทร์

รหัสข่าว: I-I220507000013

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

33

https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000043007
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:43
หัวข้อข่าว: "เฮียเล้า” ขอบคุณศาล ปค.ทุเลาคำสั่ง กกต. "วิโรจน์” ลั่นคว้าชัย ส.ก.เกินครึ่ง

รหัสข่าว: I-I220507000018

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

34

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1002879
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:43
หัวข้อข่าว: "เฮียเล้า” ขอบคุณศาล ปค.ทุเลาคำสั่ง กกต. "วิโรจน์” ลั่นคว้าชัย ส.ก.เกินครึ่ง

รหัสข่าว: I-I220507000018

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

35

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1002879
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:27
หัวข้อข่าว: หมายเลขผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2565 เช็กเลยก่อนกา ใครเป็นใคร เบอร์อะไรกันบ้าง

รหัสข่าว: I-I220507000383

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2385950
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:27
หัวข้อข่าว: หมายเลขผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2565 เช็กเลยก่อนกา ใครเป็นใคร เบอร์อะไรกันบ้าง

รหัสข่าว: I-I220507000383

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2385950
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:27
หัวข้อข่าว: หมายเลขผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2565 เช็กเลยก่อนกา ใครเป็นใคร เบอร์อะไรกันบ้าง

รหัสข่าว: I-I220507000383

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2385950
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:27
หัวข้อข่าว: หมายเลขผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2565 เช็กเลยก่อนกา ใครเป็นใคร เบอร์อะไรกันบ้าง

รหัสข่าว: I-I220507000383

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

39

https://www.thairath.co.th/news/politic/2385950
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:27
หัวข้อข่าว: หมายเลขผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2565 เช็กเลยก่อนกา ใครเป็นใคร เบอร์อะไรกันบ้าง

รหัสข่าว: I-I220507000383

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

40

https://www.thairath.co.th/news/politic/2385950
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:27
หัวข้อข่าว: ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ส.ก.พลังประชารัฐ แนะอย่าเลือกคนทุจริตซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220507000386

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2386021
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:27
หัวข้อข่าว: ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ส.ก.พลังประชารัฐ แนะอย่าเลือกคนทุจริตซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220507000386

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

42

https://www.thairath.co.th/news/politic/2386021
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:26
หัวข้อข่าว: 'เด็ก พปชร.'แฉ ปชช.ร้องเรียน วอนเลือก 'คนดี-คนเก่ง'พัฒนากรุงเทพฯ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220507000390

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1022869/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:26
หัวข้อข่าว: 'เด็ก พปชร.'แฉ ปชช.ร้องเรียน วอนเลือก 'คนดี-คนเก่ง'พัฒนากรุงเทพฯ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220507000390

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

44

https://www.dailynews.co.th/news/1022869/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:26
หัวข้อข่าว: 'กมธ.กม.ลูก'แก้ไพรมารี ลดระดับจาก 'เลือกตั้ง' เป็น 'เห็นชอบ' เอื้อพรรคเล็ก | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220507000396

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

45

https://www.dailynews.co.th/news/1022916/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:26
หัวข้อข่าว: 'กมธ.กม.ลูก'แก้ไพรมารี ลดระดับจาก 'เลือกตั้ง' เป็น 'เห็นชอบ' เอื้อพรรคเล็ก | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220507000396

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1022916/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:26
หัวข้อข่าว: 'กมธ.กม.ลูก'แก้ไพรมารี ลดระดับจาก 'เลือกตั้ง' เป็น 'เห็นชอบ' เอื้อพรรคเล็ก | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220507000396

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

47

https://www.dailynews.co.th/news/1022916/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:27
หัวข้อข่าว: ชำนาญ จันทร์เรือง: กกต.จะต้องรับผิดขนาดไหนในกรณีใบส้มคุณสุรพล

รหัสข่าว: I-I220507000669

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

48

https://prachatai.com/journal/2022/05/98484
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:27
หัวข้อข่าว: ชำนาญ จันทร์เรือง: กกต.จะต้องรับผิดขนาดไหนในกรณีใบส้มคุณสุรพล

รหัสข่าว: I-I220507000669

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://prachatai.com/journal/2022/05/98484
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:27
หัวข้อข่าว: ชำนาญ จันทร์เรือง: กกต.จะต้องรับผิดขนาดไหนในกรณีใบส้มคุณสุรพล

รหัสข่าว: I-I220507000669

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

50

https://prachatai.com/journal/2022/05/98484
https://prachatai.com


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23482
วันที่: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(กลาง)

คอลัมน์: คาบลูกคาบดอก: ใครจะได้เป็นผู้ว่าฯกทม.นั้นสำคัญไฉน

รหัสข่าว: C-220507009017(7 พ.ค. 65/02:22)

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

Col.Inch: 40.33 ADValue:  (B/W)  40,330  (FC)  80,660
PRValue : (B/W)  120,990  (FC)  241,980(x3)

51



ปีที่: 28 ฉบับที่: 1850
วันที่: เสาร์ 7 - ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/บทบ.ก / วิเคราะห์

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: หนทางไปต่อตีบตัน..ของ "อนุทิน ชาญวีรกูล" หมดเวลา'ลากเกมอำนาจ'..!?!

รหัสข่าว: C-220507024001(7 พ.ค. 65/03:02)

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: (FC) 1,350(BW) 1,020

Col.Inch: 110.84 ADValue:  (B/W)  113,056.80  (FC)  149,634
PRValue : (B/W)  339,170.40  (FC)  448,902(x3)
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ปีที่: 28 ฉบับที่: 1850
วันที่: เสาร์ 7 - ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/บทบ.ก / วิเคราะห์

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: หนทางไปต่อตีบตัน..ของ "อนุทิน ชาญวีรกูล" หมดเวลา'ลากเกมอำนาจ'..!?!

รหัสข่าว: C-220507024001(7 พ.ค. 65/03:02)

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: (FC) 1,350(BW) 1,020

Col.Inch: 110.84 ADValue:  (B/W)  113,056.80  (FC)  149,634
PRValue : (B/W)  339,170.40  (FC)  448,902(x3)
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ปีที่: 28 ฉบับที่: 1850
วันที่: เสาร์ 7 - ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/บทบ.ก / วิเคราะห์

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: หนทางไปต่อตีบตัน..ของ "อนุทิน ชาญวีรกูล" หมดเวลา'ลากเกมอำนาจ'..!?!

รหัสข่าว: C-220507024001(7 พ.ค. 65/03:02)

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: (FC) 1,350(BW) 1,020

Col.Inch: 110.84 ADValue:  (B/W)  113,056.80  (FC)  149,634
PRValue : (B/W)  339,170.40  (FC)  448,902(x3)

54



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:47
หัวข้อข่าว: 'ใบส้ม' ที่ต้องจำเป็นตำนาน/บทความพิเศษ สมชัย ศรีสุทธิยากร

รหัสข่าว: I-I220506002181

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

55

https://www.matichonweekly.com/column/article_547380
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:47
หัวข้อข่าว: 'ใบส้ม' ที่ต้องจำเป็นตำนาน/บทความพิเศษ สมชัย ศรีสุทธิยากร

รหัสข่าว: I-I220506002181

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/column/article_547380
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:47
หัวข้อข่าว: 'ใบส้ม' ที่ต้องจำเป็นตำนาน/บทความพิเศษ สมชัย ศรีสุทธิยากร

รหัสข่าว: I-I220506002181

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/column/article_547380
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:47
หัวข้อข่าว: 'ใบส้ม' ที่ต้องจำเป็นตำนาน/บทความพิเศษ สมชัย ศรีสุทธิยากร

รหัสข่าว: I-I220506002181

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/column/article_547380
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:47
หัวข้อข่าว: 'ใบส้ม' ที่ต้องจำเป็นตำนาน/บทความพิเศษ สมชัย ศรีสุทธิยากร

รหัสข่าว: I-I220506002181

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/column/article_547380
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:47
หัวข้อข่าว: 'ใบส้ม' ที่ต้องจำเป็นตำนาน/บทความพิเศษ สมชัย ศรีสุทธิยากร

รหัสข่าว: I-I220506002181

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/column/article_547380
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:19
หัวข้อข่าว: "กมธ.กม.ลูก" ปรับไพรมารี่ เอื้อพรรคเล็ก ตอบโจทย์การมีส่วนร่วม

รหัสข่าว: I-I220506003414

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/523840
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:19
หัวข้อข่าว: "กมธ.กม.ลูก" ปรับไพรมารี่ เอื้อพรรคเล็ก ตอบโจทย์การมีส่วนร่วม

รหัสข่าว: I-I220506003414

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/523840
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:19
หัวข้อข่าว: "กมธ.กม.ลูก" ปรับไพรมารี่ เอื้อพรรคเล็ก ตอบโจทย์การมีส่วนร่วม

รหัสข่าว: I-I220506003414

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/523840
https://www.thansettakij.com

