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ข่าวประจ าวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 105/2565 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

2 106/2565 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมให้ความรู้วิทยากร ศส.ปชต. และเครือข่าย
พันธมิตรช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้ งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามท้องถิ่นออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
1 

2 สยามท้องถิ่นออนไลน์ กกต. จัดอบรมให้ความรู้วิทยากร ศส.ปชต. และเครือข่ายพันธมิตร
ช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้ งสมาชิกและผู้ ว่ าราชการ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

3 สยามท้องถิ่นออนไลน์  กกต. เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี 
เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง การเพ่ิมชื่อ ถอนชื่อ ก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่า 10 วัน 

5 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์แนวหน้า Kick Off ตีปี๊บชวนคนกรุงใช้สิทธิ์  22 พ.ค. รณรงค์ใหญ่ 6 โซนปูพรม  

50เขตลุยเลือกตั้ง 
7 

2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ "กกต. - กทม." รณรงค์เลือกตั้ง 8 
3 มติชนออนไลน์ กกต. ยังไม่พบทุจริตเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. ยันมีหน่วยตรวจสอบทั้ง 50 เขต 9 
4 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ร่วมกับ กทม. จัดกิจกรรม Kick Offรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ

เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
11 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 บ้านเมืองออนไลน์ เลขาธิการ กกต. จัดกิจกรรมนับถอยหลังเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  

พร้อมเดินรณรงค์ "ไปเลือกตั้งกันนะ" 
14 

6 มติชนออนไลน์ ปลัด กทม. คิกส์ออฟ ปล่อยขบวนชวน 4.3 ล้านเสียง เลือกผู้ว่าฯ - ส.ก.
ตั้งเป้า ปชช. ใช้สิทธิ เกิน 70% 

16 

7 7 HD ออนไลน์ กกต. ร่วมกับ กทม. จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ชวนออกมาใช้เลือกตั้ง สก. และ ผู้ว่าฯ กทม. 

20 

8 Innnews ออนไลน์ เลขาฯ กกต. ยันจับตาโกงเลือกตั้ง กทม. ใกล้ชิด 22 
9 MGR ออนไลน์ ปลัด กทม. เปิดกิจกรรม Kick Off ชวน ปชช. ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ - ส.ก. 

22 พ.ค. นี้ 
24 

10 ไทยรัฐออนไลน์ กทม. รณรงค์ชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ เชื่อห่าง 9 ปี ครั้งนี้คนตื่นตัวมากขึ้น 25 
11 Thereporters 

ออนไลน์ 
กกต. เผย ยังไม่พบทุจริตเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 27 

12 สยามรัฐออนไลน์ กทม. นับถอยหลัง 13 วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ - ส.ก. รณรงค์ชวนคนกรุงใช้สิทธิ 
22 พ.ค. นี้ 

29 

13 Infoquest ออนไลน์ เลือกตั้ง กทม. : กทม. - กกต. Kick Off กิจกรรมรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้ว่าฯกทม. - ส.ก. 

33 

14 ryt9 ออนไลน์ เลือกตั้ง กทม. : กทม. - กกต. Kick Off กิจกรรมรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ 
กทม. - ส.ก. 

36 

15 Nationtv ออนไลน์ กทม. คิกออฟ รณรงค์เลือกผู้วา่ฯ - ส.ก. ปลัดฯ หวัน่สับสน เหตใุช้บัตรสองใบ 38 
16 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ กทม. ตีป๊ีบเชญิชวนคนกรุงแสดงพลังใชสิ้ทธเิลือกต้ัง 22 พ.ค. นี้ 44 
17 m2fnews ออนไลน์ กทม. เร่งตีปี๊บรณรงค์ให้คนกรุงออกมาใช้สิทธิ 22 พ.ค. 50 
18 ข่าวไทยพีบีเอส 

ออนไลน์ 
บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม."สีน้ าตาล"- ส.ก."สีชมพู" ได้เห็น 12 พ.ค. 57 

19 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ยกเคส "ธนาธร ! กกต. ยันตัดสิทธิ "ไกรเดช บุนนาค” ชิงผู้ว่าฯ กทม.  
ปมถือหุ้นสื่อ 

60 

20 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. กลับค าสั่ง ! ไฟเขียว "อดิเทพ จาวลาห์” ลงชิง ส.ก. เขตดุสิต ได้ 64 
21 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ภาพข่าว : สร้างความรู้ 67 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "หมอระวี" ชี้สูตรค านวณสูตรปาร์ตี้ลิสต์ทั้ง 3 วิธีขัด รธน.ทั้งหมด  

ต้องจบที่ศาล รธน. 
68 

2 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

สธ. เผยผู้ติดโควิด - เสี่ยงสูง ยังมาเลือกตั้งได้ 75 

3 ข่าวไทยพีบีเอส 
ออนไลน์ 

จับตาสถานการณ์ - ชาว กทม.พร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. 77 

4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 วันไหน ลงคะแนนล่วงหน้าได้หรือไม่  
ที่นี่มีค าตอบ 

78 

5 NNT ออนไลน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เชิญชวนชาวกรุงเทพฯ แสดงพลังเลือกผู้ว่าฯ  
และ ส.ก. ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคมนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 

81 

6 board.postjung 
ออนไลน์ 

"ปารีณา" ร้อง กกต. ถอดถอน ส.ว. นครปฐม เคยต้องโทษจ าคุกคดีทุจริต 84 

7 ข่าวสดออนไลน์ ธรรมนัสมาแน่‘โจ้’นัดดินเนอร์‘ตู่’ทัวร์เมืองชล ไร้เงา‘คุณปลื้ม’ พท. 
ฉะเล่นปาหี่ 

89 

8 หนังสือพิมพ์มติชน พร้อมออกไปเลือกตั้งเพ่ือกรุงเทพฯ แล้วหรือยัง ? (2) 99 
9 หนังสือพิมพ์ข่าวสด พร้อมออกไปเลือกตั้งเพ่ือกรุงเทพฯ แล้วหรือยัง ? (2) 100 
10 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ “ชัชชาติ” ฝันเนรมิต ศูนย์สุขภาพ กทม. 101 
11 หนังสือพิมพ์มติชน “โจ้ – ธรรมนัส” จัดดินเนอร์ 23 พ.ค. โหมโรงล้ม 'รบ.' 103 
12 หนังสือพิมพ์ข่าวสด 'โจ้' นัดดินเนอร์ “ธรรมนัส” –กลุ่ม 16 108 
13 มติชนออนไลน์ 'หมอระวี' ควง 'โกวิทย์' สู้สูตรค านวณปาร์ตี้ลิสต์ จ่อเสนอวิธีค านวณใหม่

ต่อ กมธ.กม. ลูก 12 พ.ค. 
112 

 
  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น 120 
2 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : ข่าวสั้น: กกต. ย้ ายังไม่พบทุจริต 121 
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อ้างอิง : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 หน้า: 20 (ล่างซ้าย) Section: กีฬา/-  

"กกต. - กทม." รณรงค์เลือกตั้ง 
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อ้างอิง : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 หน้า: 20 (ล่างซ้าย) Section: กีฬา/- 

"กกต. - กทม." รณรงค์เลือกตั้ง 
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อ้างอิง : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 หน้า: 9 (ซ้าย) Section: First Section/-  

Kick Off ตีปี๊บชวนคนกรุงใช้สิทธิ์  
22 พ.ค. รณรงค์ใหญ่6โซนปูพรม50เขตลุยเลอืกตั้ง 
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วันที่ 9 พฤษภาคม 2022 เวลา 09:52 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ (9 พ.ค.65) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กล่าวถึงค าร้องที่เกี่ยวกับ 
ความไม่โปร่งใสหรือการทุจริตการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ในครั้งนี้ว่า ทุกความเคลื่อนไหว 
เรามีมาตรการเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวทุกวันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีเพียง 2 เรื่องที่เกี่ยวกับป้ายไม่ใช่การซื้อสิทธิ 
ขายเสียงและหาเสียงทางโซเชียล 

ทั้งนี้ แต่ถ้ามีการซื้อขายเสียงก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ชุดปฏิบัติก ารข่าวกรองมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
และมีเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนลงพ้ืนที่การเลือกตั้ง ก็จะรักษาสถานภาพแบบนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้ง 

ก่อนหน้านี้ที่มีกรณีการจ่ายเงินให้คนมาฟังการปราศรัยนั้น จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเพียงการแจกบัตร 
ไม่ใช่การจ่ายเงิน แต่ทางทีมของ กกต. ก็ได้เข้าไปถึงสถานที่และสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งขณะนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้   
 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_335736/  

เลขาฯ กกต. ยันจับตาโกงเลือกตั้ง กทม. ใกลช้ิด 

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_335736/
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วัน 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.50 น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Kick Off 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน
ของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)  

ในการนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวน าประกาศเจตจ านงสุจริตในการเลือกตั้ง 
พร้อมเปิดป้ายนับถอยหลังการเลือกตั้ง (Countdown) ร่วมกับ ปลัดกรุงเทพมหานครและร่วมกันปล่อยขบวนรณรงค์
ออกจากบริเวณลานจัดกิจกรรม จ านวน 6 ขบวน ซึ่งประกอบด้วยขบวนที่ 1 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ขบวนที่ 2  
กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ขบวนที่ 3 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกขบวนที่ 4 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตที่ 5 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
ขบวนที่ 6 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง  โดยปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมขบวนรณรงค์ของกลุ่มเขตกรุงเทพกลางมุ่งหน้า 
ตามเส้นทางไปยังตลาดปากคลอง ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รณรงค์การเลือกตั้งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 
บริเวณหน้าเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาถนนดินสอ (00117) 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/279691   

กกต. ร่วมกับ กทม. จดักิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ ์
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/279691
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วันที่ 9 พ.ค. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ (9 พ.ค. 2565) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วย นายขจิต ชัชวานิชย์ 
ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 โดยประกาศเจตจ านงสุจริตในการเลือกตั้ง พร้อมเปิดป้ายนับถอยหลัง
การเลือกตั้ง (Countdown) ปล่อยขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง ออกจากบริเวณลานจัดกิจกรรม จ านวน 6 ขบวน ประกอบด้วย 
ขบวนที่ 1 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
ขบวนที่ 2 กลุ่มเขตกรุงเทพใต ้
ขบวนที่ 3 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 
ขบวนที่ 4 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 
ขบวนที่ 5 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
ขบวนที่ 6 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง  

เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สก. และ ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือให้ได้ผู้แทนที่ดี
เข้าไปบริหารท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา โดยพร้อมเพรียงกัน 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/568275   

กกต. ร่วมกับ กทม. จดักิจกรรม Kick Off  
รณรงค์ประชาสัมพันธช์วนออกมาใช้เลอืกตั้ง สก. และ ผู้ว่าฯ กทม. 

https://news.ch7.com/detail/568275
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วันที่ 9 พ.ค. 2565 เวลา 13:26 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันนี้ 9 พ.ค. 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง น าประกาศเจตจ านงสุจริต 

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และร่วมเปิดป้ายนับถอยหลัง  
เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 

ทั้งนี้  ภายหลังการปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร  กทม. 
จะร่วมขบวนรณรงค์ เส้นทางศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ปากคลองตลาด อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
ในเวลาเดียวกันรถขบวนรณรงค์จาก 6 กลุ่มเขต ประกอบด้วย กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กรุงเทพใต้ กรุงเทพตะวันออก 
กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้ และกรุงเทพกลาง จะมุ่งหน้าไปยังพ้ืนที่ตนเอง เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน
ให้มาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/bangkok-election-2022/682546   

กทม. ตีปี๊บเชิญชวนคนกรุงแสดงพลังใชส้ิทธเิลือกตั้ง 22 พ.ค. นี ้

https://www.posttoday.com/politic/bangkok-election-2022/682546
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วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการสอดส่องการทุจริตในการหาเสียงเลือกตั้ งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ว่า ในการเลือกตั้งครั้ งนี้ ทุกความเคลื่อนไหว กกต. เอง 
มีมาตรการ ซึ่งเราสดับรับฟังอยู่ตลอดเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าว ในวันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีเรื่องร้องเรียนเล็ก ๆ น้อย ๆ 
เกี่ยวกับป้าย กับหาเสียงโซเชียล ไม่มีเรื่องของการซื้อสิทธิขายเสียง โดยเรามีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว มีหน่วยการข่าว  
ทุกพ้ืนที่ทั้ง 50 เขตเลือกตั้ง เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการตรวจสอบ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ก่อนหน้านี้ที่มีคลิปจ่ายเงินให้คนมาฟังการปราศรัยได้เข้าไปตรวจสอบหรือไม่ นายแสวง 
กล่าวว่า ผมฟังว่าเป็นการแจกบัตรไม่ใช่จ่ายเงินมาฟังปราศรัย ทั้งนี้ มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นเรื่องในส านวน
ไม่สามารถเปิดเผยได ้
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/bkkpataya/governorbkk/news_3333433  

กกต. ยังไม่พบทุจริตเลอืกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – ส.ก.  
ยันมีหน่วยตรวจสอบทั้ง 50 เขต 

https://www.matichon.co.th/bkkpataya/governorbkk/news_3333433
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วันที่ 9 พ.ค. 2565 เวลา 12:11    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ (9 พ.ค. 65) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ไปร่วมงานด้วย วันนี้เปิดเผยว่า 
จนถึงวันนี้บรรยากาศการหาเสียงยังอยู่ในสภาพดี / โดยผู้สื่อข่าวได้ถามถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินลักษณะว่าจ้าง 
ให้ประชาชนเข้าไปนั่งฟังปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครคนหนึ่ง นายแสวง ตอบว่า เรื่องนี้อยู่ส านวนแต่ที่พอจะเปิดเผยได้ 
คือ มีการแจกบัตรแสดงหมายเลขผู้สมัคร 

ส าหรับการจัดแคมเปญคิกออฟ กรุงเทพฯ จะแบ่งเขตเป็นกลุ่ม เหนือ กลาง ใต้ ตะวันออก ตะวันตก 
ทยอยปล่อยคาราวานรณรงค์ให้ไปเลือกตั้งแบบวันเว้นวันจนถึงวันที่ 21 พ.ค. นี้ 

 
 

อ้างอิง :  
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A
1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/171673  

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คกิออฟ  
ระดมรถแห่ 50 เขต เชิญชวนเลือกตั้ง 22 พ.ค. นี ้

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/171673
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/171673
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วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:36 น. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันนี้ (9 พ.ค. 65) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง น าประกาศเจตจ านงสุจริตการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และร่วมเปิดป้ายนับถอยหลังเพ่ือเป็นสัญลักษณ์  
แสดงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้ บริหาร ข้าราชการ บุคลากร
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/346425   

กทม. นับถอยหลัง 13 วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ - ส.ก.  
รณรงค์ชวนคนกรุงใช้สิทธิ 22 พ.ค. นี ้

https://siamrath.co.th/n/346425
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วันนี้ (9 พ.ค. 65) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงการตรวจสอบเรื่องทุจริต ขายเสียง 
ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีรายงานความผิดปกติมา ส่วนประเด็นที่มีการเผยแพร่คลิปมีการจ่ายเงินให้คนไปฟังปราศรัยนั้น 
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นแจกกระดาษ ส่วนรายละเอียดว่าจะเป็นความผิดหรือไม่นั้นไม่สามารถเปิดเผยได้
เนื่องจากอยู่ในส านวน แต่ยืนยันว่า กกต.ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่สอดส่องการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เหมือนกบัการเลือกตั้งสนามใหญ่ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2387712   

กทม. รณรงค์ชวนใช้สทิธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ เชื่อหา่ง 9 ปี ครั้งน้ีคนตื่นตัวมากขึ้น 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2387712


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 9 พ.ค. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับผู้บริหาร 
ของกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม kick off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรม
ประกอบด้วยการประกาศเจตจ านงสุจริตในการเลือกตั้ง การเปิดป้ายนับถอยหลังการเลือกตั้ง  (Countdown)  
ปล่อยขบวนรณรงค์ของ  50 ส านักงานเขตการปกครอง กรุงเทพมหานคร ณ ลานคนเมือง ศาลาว่ากา ร
กรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) กรุงเทพมหานคร  

พร้อมนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ได้เดินรณรงค์การเลือกตั้ง 
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ "ไปเลือกตั้งกันนะ" บริเวณเส้นทางชุมชน รอบถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/news/378872339   

กทม. คิกออฟ รณรงค์เลือกผู้ว่าฯ - ส.ก.  
หวั่นสับสน เหตใุช้บัตรสองใบ 

https://www.nationtv.tv/news/378872339
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วันนี้ (9 พ.ค. 65) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ กกต. 
ได้รวบรวมทุกความเคลื่อนไหว เพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าว โดยขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเพียง 2 เรื่อง ได้แก่ ป้ายหาเสียง 
กับการหาเสียงผ่านโซเชียลมิเดีย ยังไม่มีเรื่องซื้อสิทธิขายเสียง ทั้งนี้ กกต. มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว มีหน่วยการข่าว 
ทั้ง 50 เขตเลือกตั้ง เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการตรวจสอบ 

ส่วนกรณีที่มีคลิปวิดีโอการจ่ายเงินให้คนมาฟังการปราศรัย จากที่ฟังเป็นการแจกบัตรไม่ใช่จ่ายเงิน  
มาฟังปราศรัย ซึ่งได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เป็นเรื่องในส านวน ไม่สามารถเปิดเผยได้ 

 
อ้างอิง : https://www.thereporters.co/tw-politics/0905220947/   

กกต. เผย ยังไม่พบทุจริตเลอืกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

https://www.thereporters.co/tw-politics/0905220947/
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วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 : 13:09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง น าประกาศเจตจ านงสุจริตการ
เลือกตั้ งสมาชิกสภากรุง เทพมหานครและผู้ ว่าราชการกรุง เทพมหานคร และร่วมเปิดป้ายนับถอยหลัง  
เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 
 
อ้างอิง : https://www.m2fnews.com/news/bkknews/104974   

กทม. เร่งตีปี๊บรณรงค์ให้คนกรุงออกมาใช้สิทธ ิ22 พ.ค. 

https://www.m2fnews.com/news/bkknews/104974
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วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง อนุญาตให้ นายสุพจน์ ภาษี 
หัวหน้าส่วนสนับสนุนระบบการให้บริการพิเศษ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด เข้าพบเพ่ือหารือถึงการท างานร่วมกัน
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ณ ห้องท างานเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หารือถึงการท างานร่วมกันระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
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วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
ในรายการหมุนตามวัน ประเด็น “เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กทม. / เมืองพัทยา” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
แห่งประเทศไทย ณ ห้องท างานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการหมุนตามวัน  

ประเด็น “เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กทม. / เมืองพัทยา” 
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วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมหารือเตรียมการจัดงาน
วันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ร่วมกับ  
นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารและพนักงานของส านักประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจัดเตรียมข้อมูลกิจกรรม การประสานงาน  
กับสื่อมวลชน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การจัดงานวันสถาปนา ณ ห้องท างานรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 4 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมหารือเตรียมการจัดงานวันสถาปนา 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี 
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วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายให้ นายวีระ ยี่แพร  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯ ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในกระบวนการเลือกตั้ง และกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาสังคม
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4  
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมใหเ้ครือข่ายฯ ซึ่งสมัครใจปฏิบตัิหน้าที่

เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลอืกตั้ง 
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วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2565  
เพ่ือพิจารณามีความเห็นประกอบค าสั่งการของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
หรือผู้แทน ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 

ของส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
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วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมหารือ
เตรียมการจัดงานวันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 
ร่วมกับ นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารและพนักงาน ของส านักประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจัดเตรียมข้อมูลกิจกรรม การประสานงาน  
กับสื่อมวลชน และงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การจัดงานวันสถาปนา ณ ห้องท างานผ้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ชั้น 8 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ประชุมหารือเตรียมการจัดงานวันสถาปนา 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)ประกำศผลกำรเลือกตั้ง สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 
กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง
10 พฤษภำคม 2022

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 1. กรณี นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาจอม
เทียน เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕  2. กรณี นายด๊อด 
เบื้องสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเดื่อ เขตเลือกตั้งที่ ๔ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้
เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
***** 3. กรณี นายสมชาย ถาวรสาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  เขตเลือกตั้งที่ ๖ 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 4. กรณี นายลภัสวัฒน์ แสนสระน้อย 
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ ๒  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้เสียชีวิต 
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 5. กรณี นายขจิตร์ ปลั่งกลาง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 6. กรณี นายเขียว อ้ันเต้ง 
นายกเทศมนตรีต าบลควนกุน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕
*****7. กรณี นายบุญสม พิมพ์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 8. กรณี นายมานิตย์ ตระกูลเง็ก สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ ๕ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 9. 

1



กรณี นางตรีณัฐฐา ยิ่งกุลภคิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๑  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 10. กรณี นายนริศ ดาหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรัตนวาปี 
เขตเลือกตั้งที่ ๖ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ได้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 11. กรณี 
นายสมปอง เจนชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแร้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้
เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
*****ล่าสุดส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณา
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง  โดยคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้  1. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาจอมเทียน 
เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายธงชัย อุดมรัตน์ 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกเดื่อ เขตเลือกตั้งที่ ๔ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นางสาวศศิธร มะเริงสิทธิ์ 3. สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย เขตเลือกตั้งที่ ๖ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ นางพิกุล ผาวันดี 
*****4. สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ได้แก่ นายญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์ 5. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ ๓ อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ได้แก่ นายชัยพล เลิศชัยประเสริฐ 6. นายกเทศมนตรีต าบลควนกุน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้แก่ 
นายสวัสดิ์ อ้ันเต้ง 7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้แก่ นายค าพอง พิมพ์หนองหว้า 8.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ เขตเลือกตั้ง ที่ ๕ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้แก่ นายสามารถ เกตุรัตน์ 9. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ นายพิทัก ทองคร้าม10. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรัตนวาปี เขต
เลือกตั้งที่ ๖ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ได้แก่ นายอภิธาน สมบูรณ์ 11. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาด
แร้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายปิ่น ชัยมีแรง 
*****ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อ านวยการการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดจัก
ได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart 
Vote และสายด่วน ๑๔๔๔ 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/38162/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1523846811567329280?t=4w9WW0wqVmGO3IKoGW
tqcg&s=06  
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กกต. จัดอบรมให้ควำมรู้วิทยำกร ศส.ปชต. และเครือข่ำยพันธมิตรช่วยเหลือและสังเกตกำรณ์กำรเลือกตั้ง
สมำชิกและผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

10 พฤษภำคม 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โดยส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร จัดให้มีโครงการส่งเสริมให้กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล 
(ศส.ปชต.) และ/หรือเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการณ์
การเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดให้มีการอบรม
ให้กับวิทยากรศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล (ศส.ปชต.) และเครือข่ายพันธมิตร จ านวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 
ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 และรุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 รวมจ านวน 507 คน  ที่ห้อง
วายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 
*****ส าหรับการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธี
ปฏิบัติในกระบวนการเลือกตั้ง และกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังการบรรยาย 
เรื่อง เลือกตั้งอย่างไรให้ได้ผู้แทนที่ถูกใจ และกรุงเทพมหานครได้ประโยชน์สูงสุด โดย ผศ.ดร.อรุณ ไชยนิตย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมทั้งการรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ไม่เสียสิทธิ (ถูกจ ากัดสิทธิ) ไม่
เสียใจ ถ้าไปเลือกตั้ง, หลักเกณฑ์และแนวทางการช่วยเหลือ และสังเกตการณ์การเลือกตั้ง, หลักเกณฑ์แนวทางการ
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ด าเนินกิจกรรม “3 สัปดาห์ประชาธิปไตย” เทคนิคแนวทางการขยายผลให้เกิดความส าเร็จ , แนวทางการใช้
เอกสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ใบงาน ช่องทางและก าหนดการน าส่งใบงาน 
*****ทั้งนี ้การจัดโครงการดังกล่าว ได้ด าเนินการและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร หรือบริการสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/38173/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1523878995313389568?t=4aFgdat-
hRQPm2qmitHoWQ&s=06  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:06
หัวข้อข่าว: กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง...

รหัสข่าว: I-I220509001366

 siamtongtin.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://siamtongtin.com/politics/38073/
https://siamtongtin.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:06
หัวข้อข่าว: กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง...

รหัสข่าว: I-I220509001366

 siamtongtin.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 14985
วันที่: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 9(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: Kick Off ตีปี๊บชวนคนกรุงใช้สิทธิ์22พ.ค. รณรงค์ใหญ่6โซนปูพรม50เขตลุยเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220510005011(10 พ.ค. 65/06:03)

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

Col.Inch: 40.03 ADValue:  (B/W)  50,037.50  (FC)  64,048
PRValue : (B/W)  150,112.50  (FC)  192,144(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23485
วันที่: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 20(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: "กกต.-กทม." รณรงค์เลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220510009120(10 พ.ค. 65/05:26)

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

Col.Inch: 13.30 ADValue:  (B/W)  13,300  (FC)  26,600
PRValue : (B/W)  39,900  (FC)  79,800(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:34
หัวข้อข่าว: กกต.ยังไม่พบทุจริตเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. ยันมีหน่วยตรวจสอบทั้ง 50 เขต

รหัสข่าว: I-I220509001567

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/governorbkk/news_3333433
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:34
หัวข้อข่าว: กกต.ยังไม่พบทุจริตเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. ยันมีหน่วยตรวจสอบทั้ง 50 เขต

รหัสข่าว: I-I220509001567

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:06
หัวข้อข่าว: กกต.ร่วมกับกทม.จัดกิจกรรม Kick Offรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่า...

รหัสข่าว: I-I220509001657

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:06
หัวข้อข่าว: กกต.ร่วมกับกทม.จัดกิจกรรม Kick Offรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่า...

รหัสข่าว: I-I220509001657

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/279691
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:06
หัวข้อข่าว: กกต.ร่วมกับกทม.จัดกิจกรรม Kick Offรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่า...

รหัสข่าว: I-I220509001657

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/279691
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: เลขาธิการ กกต. จัดกิจกรรมนับถอยหลังเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. พร้อมเดินรณรงค์ "ไปเลือกตั้งกันนะ"

รหัสข่าว: I-I220510000185

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/bangkok/279766
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: เลขาธิการ กกต. จัดกิจกรรมนับถอยหลังเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. พร้อมเดินรณรงค์ "ไปเลือกตั้งกันนะ"

รหัสข่าว: I-I220510000185

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/bangkok/279766
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:53
หัวข้อข่าว: ปลัดกทม. คิกส์ออฟ ปล่อยขบวนชวน 4.3 ล้านเสียง เลือกผู้ว่าฯ-ส.ก.ตั้งเป้าปชช.ใช้สิทธิ เกิน 70%

รหัสข่าว: I-I220509001341

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

16

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3333112
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:53
หัวข้อข่าว: ปลัดกทม. คิกส์ออฟ ปล่อยขบวนชวน 4.3 ล้านเสียง เลือกผู้ว่าฯ-ส.ก.ตั้งเป้าปชช.ใช้สิทธิ เกิน 70%

รหัสข่าว: I-I220509001341

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:53
หัวข้อข่าว: ปลัดกทม. คิกส์ออฟ ปล่อยขบวนชวน 4.3 ล้านเสียง เลือกผู้ว่าฯ-ส.ก.ตั้งเป้าปชช.ใช้สิทธิ เกิน 70%

รหัสข่าว: I-I220509001341

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:53
หัวข้อข่าว: ปลัดกทม. คิกส์ออฟ ปล่อยขบวนชวน 4.3 ล้านเสียง เลือกผู้ว่าฯ-ส.ก.ตั้งเป้าปชช.ใช้สิทธิ เกิน 70%

รหัสข่าว: I-I220509001341

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:54
หัวข้อข่าว: กกต. ร่วมกับ กทม. จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์ชวนออกมาใช้เลือกตั้ง สก. และ ผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220509001344

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:54
หัวข้อข่าว: กกต. ร่วมกับ กทม. จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์ชวนออกมาใช้เลือกตั้ง สก. และ ผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220509001344

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:04
หัวข้อข่าว: เลขาฯกกต.ยันจับตาโกงเลือกตั้ง กทม.ใกล้ชิด

รหัสข่าว: I-I220509001365

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:04
หัวข้อข่าว: เลขาฯกกต.ยันจับตาโกงเลือกตั้ง กทม.ใกล้ชิด

รหัสข่าว: I-I220509001365

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:11
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม.เปิดกิจกรรม Kick Off ชวน ปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ - ส.ก. 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220509001389

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:18
หัวข้อข่าว: กทม.รณรงค์ชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ เชื่อห่าง 9 ปี ครั้งนี้คนตื่นตัวมากขึ้น

รหัสข่าว: I-I220509001398

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:18
หัวข้อข่าว: กทม.รณรงค์ชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ เชื่อห่าง 9 ปี ครั้งนี้คนตื่นตัวมากขึ้น

รหัสข่าว: I-I220509001398

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:26
หัวข้อข่าว: กกต. เผย ยังไม่พบทุจริตเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - The Reporters

รหัสข่าว: I-I220509001413

 thereporters.co Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:26
หัวข้อข่าว: กกต. เผย ยังไม่พบทุจริตเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - The Reporters
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Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:34
หัวข้อข่าว: กทม.นับถอยหลัง 13 วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. รณรงค์ชวนคนกรุงใช้สิทธิ 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220509001432

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:34
หัวข้อข่าว: กทม.นับถอยหลัง 13 วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. รณรงค์ชวนคนกรุงใช้สิทธิ 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220509001432

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:34
หัวข้อข่าว: กทม.นับถอยหลัง 13 วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. รณรงค์ชวนคนกรุงใช้สิทธิ 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220509001432

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:34
หัวข้อข่าว: กทม.นับถอยหลัง 13 วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. รณรงค์ชวนคนกรุงใช้สิทธิ 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220509001432

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:50
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งกทม.: กทม.-กกต. Kick Off กิจกรรมรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220509001468

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:50
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งกทม.: กทม.-กกต. Kick Off กิจกรรมรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220509001468

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:50
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งกทม.: กทม.-กกต. Kick Off กิจกรรมรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220509001468

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:52
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งกทม.: กทม.-กกต. Kick Off กิจกรรมรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220509001472

 ryt9.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:52
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งกทม.: กทม.-กกต. Kick Off กิจกรรมรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220509001472

 ryt9.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: กทม.คิกออฟ รณรงค์เลือกผู้ว่าฯ-ส.ก. ปลัดฯ หวั่นสับสน เหตุใช้บัตรสองใบ

รหัสข่าว: I-I220509001308

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: กทม.คิกออฟ รณรงค์เลือกผู้ว่าฯ-ส.ก. ปลัดฯ หวั่นสับสน เหตุใช้บัตรสองใบ

รหัสข่าว: I-I220509001308

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: กทม.คิกออฟ รณรงค์เลือกผู้ว่าฯ-ส.ก. ปลัดฯ หวั่นสับสน เหตุใช้บัตรสองใบ

รหัสข่าว: I-I220509001308

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: กทม.คิกออฟ รณรงค์เลือกผู้ว่าฯ-ส.ก. ปลัดฯ หวั่นสับสน เหตุใช้บัตรสองใบ

รหัสข่าว: I-I220509001308

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: กทม.คิกออฟ รณรงค์เลือกผู้ว่าฯ-ส.ก. ปลัดฯ หวั่นสับสน เหตุใช้บัตรสองใบ

รหัสข่าว: I-I220509001308

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: กทม.คิกออฟ รณรงค์เลือกผู้ว่าฯ-ส.ก. ปลัดฯ หวั่นสับสน เหตุใช้บัตรสองใบ

รหัสข่าว: I-I220509001308

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:58
หัวข้อข่าว: กทม.ตีปี๊บเชิญชวนคนกรุงแสดงพลังใช้สิทธิเลือกตั้ง 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220509001969

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:58
หัวข้อข่าว: กทม.ตีปี๊บเชิญชวนคนกรุงแสดงพลังใช้สิทธิเลือกตั้ง 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220509001969

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:58
หัวข้อข่าว: กทม.ตีปี๊บเชิญชวนคนกรุงแสดงพลังใช้สิทธิเลือกตั้ง 22 พ.ค.นี้
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:58
หัวข้อข่าว: กทม.ตีปี๊บเชิญชวนคนกรุงแสดงพลังใช้สิทธิเลือกตั้ง 22 พ.ค.นี้
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 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:58
หัวข้อข่าว: กทม.ตีปี๊บเชิญชวนคนกรุงแสดงพลังใช้สิทธิเลือกตั้ง 22 พ.ค.นี้
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:58
หัวข้อข่าว: กทม.ตีปี๊บเชิญชวนคนกรุงแสดงพลังใช้สิทธิเลือกตั้ง 22 พ.ค.นี้
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: กทม.เร่งตีปี๊บรณรงค์ให้คนกรุงออกมาใช้สิทธิ 22 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220509001993

 m2fnews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: กทม.เร่งตีปี๊บรณรงค์ให้คนกรุงออกมาใช้สิทธิ 22 พ.ค.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: กทม.เร่งตีปี๊บรณรงค์ให้คนกรุงออกมาใช้สิทธิ 22 พ.ค.
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หัวข้อข่าว: กทม.เร่งตีปี๊บรณรงค์ให้คนกรุงออกมาใช้สิทธิ 22 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220509001993

 m2fnews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.m2fnews.com/news/bkknews/104974
https://www.m2fnews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: กทม.เร่งตีปี๊บรณรงค์ให้คนกรุงออกมาใช้สิทธิ 22 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220509001993

 m2fnews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.m2fnews.com/news/bkknews/104974
https://www.m2fnews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: กทม.เร่งตีปี๊บรณรงค์ให้คนกรุงออกมาใช้สิทธิ 22 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220509001993

 m2fnews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.m2fnews.com/news/bkknews/104974
https://www.m2fnews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: กทม.เร่งตีปี๊บรณรงค์ให้คนกรุงออกมาใช้สิทธิ 22 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220509001993

 m2fnews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

56

https://www.m2fnews.com/news/bkknews/104974
https://www.m2fnews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม."สีน้ำตาล"- ส.ก."สีชมพู" ได้เห็น 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220510000526

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.thaipbs.or.th/content/315340
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม."สีน้ำตาล"- ส.ก."สีชมพู" ได้เห็น 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220510000526

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

58

https://news.thaipbs.or.th/content/315340
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม."สีน้ำตาล"- ส.ก."สีชมพู" ได้เห็น 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220510000526

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

59

https://news.thaipbs.or.th/content/315340
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: ยกเคส "ธนาธร! กกต.ยันตัดสิทธิ "ไกรเดช บุนนาค” ชิงผู้ว่าฯ กทม.ปมถือหุ้นสื่อ

รหัสข่าว: I-I220509001505

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

61

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1003270
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: ยกเคส "ธนาธร! กกต.ยันตัดสิทธิ "ไกรเดช บุนนาค” ชิงผู้ว่าฯ กทม.ปมถือหุ้นสื่อ

รหัสข่าว: I-I220509001505

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1003270
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: ยกเคส "ธนาธร! กกต.ยันตัดสิทธิ "ไกรเดช บุนนาค” ชิงผู้ว่าฯ กทม.ปมถือหุ้นสื่อ

รหัสข่าว: I-I220509001505

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1003270
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: ยกเคส "ธนาธร! กกต.ยันตัดสิทธิ "ไกรเดช บุนนาค” ชิงผู้ว่าฯ กทม.ปมถือหุ้นสื่อ

รหัสข่าว: I-I220509001505

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

64

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1003270
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:04
หัวข้อข่าว: กกต.กลับคำสั่ง! ไฟเขียว "อดิเทพ จาวลาห์” ลงชิง ส.ก.เขตดุสิต ได้

รหัสข่าว: I-I220509001498

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1003266
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:04
หัวข้อข่าว: กกต.กลับคำสั่ง! ไฟเขียว "อดิเทพ จาวลาห์” ลงชิง ส.ก.เขตดุสิต ได้

รหัสข่าว: I-I220509001498

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1003266
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:04
หัวข้อข่าว: กกต.กลับคำสั่ง! ไฟเขียว "อดิเทพ จาวลาห์” ลงชิง ส.ก.เขตดุสิต ได้

รหัสข่าว: I-I220509001498

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1003266
https://www.bangkokbiznews.com


ปีที่: - ฉบับที่: 26507
วันที่: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่าง)

ภาพข่าว: สร้างความรู้

รหัสข่าว: C-220510004029(10 พ.ค. 65/04:19)

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

Col.Inch: 12.94 ADValue:  (B/W)  12,293  (FC)  23,292
PRValue : (B/W)  36,879  (FC)  69,876(x3)

68



บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:02
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" ชี้สูตรคำนวณสูตรปาร์ตี้ลิสต์ทั้ง 3 วิธีขัด รธน.ทั้งหมด ต้องจบที่ศาลรธน.

รหัสข่าว: I-I220509001651

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/346466
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:02
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" ชี้สูตรคำนวณสูตรปาร์ตี้ลิสต์ทั้ง 3 วิธีขัด รธน.ทั้งหมด ต้องจบที่ศาลรธน.

รหัสข่าว: I-I220509001651

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/346466
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:02
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" ชี้สูตรคำนวณสูตรปาร์ตี้ลิสต์ทั้ง 3 วิธีขัด รธน.ทั้งหมด ต้องจบที่ศาลรธน.

รหัสข่าว: I-I220509001651

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/346466
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:02
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" ชี้สูตรคำนวณสูตรปาร์ตี้ลิสต์ทั้ง 3 วิธีขัด รธน.ทั้งหมด ต้องจบที่ศาลรธน.

รหัสข่าว: I-I220509001651

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/346466
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:02
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" ชี้สูตรคำนวณสูตรปาร์ตี้ลิสต์ทั้ง 3 วิธีขัด รธน.ทั้งหมด ต้องจบที่ศาลรธน.

รหัสข่าว: I-I220509001651

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/346466
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:02
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" ชี้สูตรคำนวณสูตรปาร์ตี้ลิสต์ทั้ง 3 วิธีขัด รธน.ทั้งหมด ต้องจบที่ศาลรธน.

รหัสข่าว: I-I220509001651

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/346466
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:02
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" ชี้สูตรคำนวณสูตรปาร์ตี้ลิสต์ทั้ง 3 วิธีขัด รธน.ทั้งหมด ต้องจบที่ศาลรธน.

รหัสข่าว: I-I220509001651

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/346466
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:25
หัวข้อข่าว: สธ.เผยผู้ติดโควิด-เสี่ยงสูง ยังมาเลือกตั้งได้

รหัสข่าว: I-I220509002052

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/marketing/news-926920
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:25
หัวข้อข่าว: สธ.เผยผู้ติดโควิด-เสี่ยงสูง ยังมาเลือกตั้งได้

รหัสข่าว: I-I220509002052

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/marketing/news-926920
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:31
หัวข้อข่าว: จับตาสถานการณ์ - ชาว กทม.พร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220510000080

 program.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

78

https://program.thaipbs.or.th/watch/Y6w6Ft
https://program.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:35
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.2565 วันไหน ลงคะแนนล่วงหน้าได้หรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ

รหัสข่าว: I-I220510000081

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/general-news/524236
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:35
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.2565 วันไหน ลงคะแนนล่วงหน้าได้หรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ

รหัสข่าว: I-I220510000081

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/general-news/524236
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:35
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.2565 วันไหน ลงคะแนนล่วงหน้าได้หรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ

รหัสข่าว: I-I220510000081

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/general-news/524236
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:35
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.2565 วันไหน ลงคะแนนล่วงหน้าได้หรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ

รหัสข่าว: I-I220510000081

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/general-news/524236
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:35
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.2565 วันไหน ลงคะแนนล่วงหน้าได้หรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ

รหัสข่าว: I-I220510000081

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/general-news/524236
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:11
หัวข้อข่าว: ปลัดกรุงเทพมหานคร เชิญชวนชาวกรุงเทพฯ แสดงพลังเลือกผู้ว่าฯ และ ส.ก. ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคมนี้โดย...

รหัสข่าว: I-I220510000481

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

84

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220509201718608
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: "ปารีณา" ร้อง กกต. ถอดถอน ส.ว.นครปฐม เคยต้องโทษจำคุกคดีทุจริต

รหัสข่าว: I-I220510000530

 board.postjung.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://board.postjung.com/1398104
https://board.postjung.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: "ปารีณา" ร้อง กกต. ถอดถอน ส.ว.นครปฐม เคยต้องโทษจำคุกคดีทุจริต

รหัสข่าว: I-I220510000530

 board.postjung.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://board.postjung.com/1398104
https://board.postjung.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: "ปารีณา" ร้อง กกต. ถอดถอน ส.ว.นครปฐม เคยต้องโทษจำคุกคดีทุจริต

รหัสข่าว: I-I220510000530

 board.postjung.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://board.postjung.com/1398104
https://board.postjung.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: "ปารีณา" ร้อง กกต. ถอดถอน ส.ว.นครปฐม เคยต้องโทษจำคุกคดีทุจริต

รหัสข่าว: I-I220510000530

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

88

https://board.postjung.com/1398104
https://board.postjung.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: "ปารีณา" ร้อง กกต. ถอดถอน ส.ว.นครปฐม เคยต้องโทษจำคุกคดีทุจริต

รหัสข่าว: I-I220510000530

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

89

https://board.postjung.com/1398104
https://board.postjung.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:12
หัวข้อข่าว: ธรรมนัสมาแน่‘โจ้’นัดดินเนอร์‘ตู่’ทัวร์เมืองชล ไร้เงา‘คุณปลื้ม’ พท.ฉะเล่นปาหี่

รหัสข่าว: I-I220510000773

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:12
หัวข้อข่าว: ธรรมนัสมาแน่‘โจ้’นัดดินเนอร์‘ตู่’ทัวร์เมืองชล ไร้เงา‘คุณปลื้ม’ พท.ฉะเล่นปาหี่

รหัสข่าว: I-I220510000773

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:12
หัวข้อข่าว: ธรรมนัสมาแน่‘โจ้’นัดดินเนอร์‘ตู่’ทัวร์เมืองชล ไร้เงา‘คุณปลื้ม’ พท.ฉะเล่นปาหี่

รหัสข่าว: I-I220510000773

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:12
หัวข้อข่าว: ธรรมนัสมาแน่‘โจ้’นัดดินเนอร์‘ตู่’ทัวร์เมืองชล ไร้เงา‘คุณปลื้ม’ พท.ฉะเล่นปาหี่

รหัสข่าว: I-I220510000773

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:12
หัวข้อข่าว: ธรรมนัสมาแน่‘โจ้’นัดดินเนอร์‘ตู่’ทัวร์เมืองชล ไร้เงา‘คุณปลื้ม’ พท.ฉะเล่นปาหี่

รหัสข่าว: I-I220510000773

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:12
หัวข้อข่าว: ธรรมนัสมาแน่‘โจ้’นัดดินเนอร์‘ตู่’ทัวร์เมืองชล ไร้เงา‘คุณปลื้ม’ พท.ฉะเล่นปาหี่

รหัสข่าว: I-I220510000773

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:12
หัวข้อข่าว: ธรรมนัสมาแน่‘โจ้’นัดดินเนอร์‘ตู่’ทัวร์เมืองชล ไร้เงา‘คุณปลื้ม’ พท.ฉะเล่นปาหี่

รหัสข่าว: I-I220510000773

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:12
หัวข้อข่าว: ธรรมนัสมาแน่‘โจ้’นัดดินเนอร์‘ตู่’ทัวร์เมืองชล ไร้เงา‘คุณปลื้ม’ พท.ฉะเล่นปาหี่

รหัสข่าว: I-I220510000773

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:12
หัวข้อข่าว: ธรรมนัสมาแน่‘โจ้’นัดดินเนอร์‘ตู่’ทัวร์เมืองชล ไร้เงา‘คุณปลื้ม’ พท.ฉะเล่นปาหี่

รหัสข่าว: I-I220510000773

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:12
หัวข้อข่าว: ธรรมนัสมาแน่‘โจ้’นัดดินเนอร์‘ตู่’ทัวร์เมืองชล ไร้เงา‘คุณปลื้ม’ พท.ฉะเล่นปาหี่

รหัสข่าว: I-I220510000773

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16130
วันที่: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: พร้อมออกไปเลือกตั้งเพื่อกรุงเทพฯ แล้วหรือยัง? (2)

รหัสข่าว: C-220510020002(10 พ.ค. 65/02:37)

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

Col.Inch: 55.20 ADValue:  (B/W)  66,240  (FC)  91,080
PRValue : (B/W)  198,720  (FC)  273,240(x3)

100



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11486
วันที่: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/เยาวชน / สตรี

หน้า: 6(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: พร้อมออกไปเลือกตั้งเพื่อกรุงเทพฯ แล้วหรือยัง? (2)

รหัสข่าว: C-220510012018(10 พ.ค. 65/03:20)

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

Col.Inch: 58 ADValue:  (B/W)  69,600  (FC)  95,700
PRValue : (B/W)  208,800  (FC)  287,100(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26507
วันที่: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 9

หัวข้อข่าว: ชัชชาติฝันเนรมิต ศูนย์สุขภาพกทม.

รหัสข่าว: C-220510004082(10 พ.ค. 65/04:00)

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

Col.Inch: 94.40 ADValue:  (B/W)  89,680  (FC)  169,920
PRValue : (B/W)  269,040  (FC)  509,760(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26507
วันที่: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 9

หัวข้อข่าว: ชัชชาติฝันเนรมิต ศูนย์สุขภาพกทม.

รหัสข่าว: C-220510004082(10 พ.ค. 65/04:00)

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

Col.Inch: 94.40 ADValue:  (B/W)  89,680  (FC)  169,920
PRValue : (B/W)  269,040  (FC)  509,760(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16130
วันที่: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 12, 15

หัวข้อข่าว: โจ้-ธรรมนัสจัดดินเนอร์23พ.ค. โหมโรงล้ม'รบ.'

รหัสข่าว: C-220510020041(10 พ.ค. 65/05:46)

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

Col.Inch: 270.85 ADValue:  (B/W)  325,020  (FC)  446,902.50
PRValue : (B/W)  975,060  (FC)  1,340,707.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16130
วันที่: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 12, 15

หัวข้อข่าว: โจ้-ธรรมนัสจัดดินเนอร์23พ.ค. โหมโรงล้ม'รบ.'

รหัสข่าว: C-220510020041(10 พ.ค. 65/05:46)

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

Col.Inch: 270.85 ADValue:  (B/W)  325,020  (FC)  446,902.50
PRValue : (B/W)  975,060  (FC)  1,340,707.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16130
วันที่: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 12, 15

หัวข้อข่าว: โจ้-ธรรมนัสจัดดินเนอร์23พ.ค. โหมโรงล้ม'รบ.'

รหัสข่าว: C-220510020041(10 พ.ค. 65/05:46)

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

Col.Inch: 270.85 ADValue:  (B/W)  325,020  (FC)  446,902.50
PRValue : (B/W)  975,060  (FC)  1,340,707.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16130
วันที่: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 12, 15

หัวข้อข่าว: โจ้-ธรรมนัสจัดดินเนอร์23พ.ค. โหมโรงล้ม'รบ.'

รหัสข่าว: C-220510020041(10 พ.ค. 65/05:46)

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

Col.Inch: 270.85 ADValue:  (B/W)  325,020  (FC)  446,902.50
PRValue : (B/W)  975,060  (FC)  1,340,707.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16130
วันที่: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 12, 15

หัวข้อข่าว: โจ้-ธรรมนัสจัดดินเนอร์23พ.ค. โหมโรงล้ม'รบ.'

รหัสข่าว: C-220510020041(10 พ.ค. 65/05:46)

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

Col.Inch: 270.85 ADValue:  (B/W)  325,020  (FC)  446,902.50
PRValue : (B/W)  975,060  (FC)  1,340,707.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11487
วันที่: พุธ 11 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10

หัวข้อข่าว: 'โจ้'นัดดินเนอร์ ธรรมนัส-กลุ่ม16

รหัสข่าว: C-220511037006(10 พ.ค. 65/08:45)

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

Col.Inch: 182.03 ADValue:  (B/W)  218,436  (FC)  300,349.50
PRValue : (B/W)  655,308  (FC)  901,048.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11487
วันที่: พุธ 11 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10

หัวข้อข่าว: 'โจ้'นัดดินเนอร์ ธรรมนัส-กลุ่ม16

รหัสข่าว: C-220511037006(10 พ.ค. 65/08:45)

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

Col.Inch: 182.03 ADValue:  (B/W)  218,436  (FC)  300,349.50
PRValue : (B/W)  655,308  (FC)  901,048.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11487
วันที่: พุธ 11 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10

หัวข้อข่าว: 'โจ้'นัดดินเนอร์ ธรรมนัส-กลุ่ม16

รหัสข่าว: C-220511037006(10 พ.ค. 65/08:45)

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

Col.Inch: 182.03 ADValue:  (B/W)  218,436  (FC)  300,349.50
PRValue : (B/W)  655,308  (FC)  901,048.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11487
วันที่: พุธ 11 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10

หัวข้อข่าว: 'โจ้'นัดดินเนอร์ ธรรมนัส-กลุ่ม16

รหัสข่าว: C-220511037006(10 พ.ค. 65/08:45)

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

Col.Inch: 182.03 ADValue:  (B/W)  218,436  (FC)  300,349.50
PRValue : (B/W)  655,308  (FC)  901,048.50(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:06
หัวข้อข่าว: 'หมอระวี' ควง 'โกวิทย์' สู้สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ จ่อเสนอวิธีคำนวณใหม่ต่อ กมธ.กม.ลูก 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220509001664

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:06
หัวข้อข่าว: 'หมอระวี' ควง 'โกวิทย์' สู้สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ จ่อเสนอวิธีคำนวณใหม่ต่อ กมธ.กม.ลูก 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220509001664

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:06
หัวข้อข่าว: 'หมอระวี' ควง 'โกวิทย์' สู้สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ จ่อเสนอวิธีคำนวณใหม่ต่อ กมธ.กม.ลูก 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220509001664

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:06
หัวข้อข่าว: 'หมอระวี' ควง 'โกวิทย์' สู้สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ จ่อเสนอวิธีคำนวณใหม่ต่อ กมธ.กม.ลูก 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220509001664

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:06
หัวข้อข่าว: 'หมอระวี' ควง 'โกวิทย์' สู้สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ จ่อเสนอวิธีคำนวณใหม่ต่อ กมธ.กม.ลูก 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220509001664

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:06
หัวข้อข่าว: 'หมอระวี' ควง 'โกวิทย์' สู้สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ จ่อเสนอวิธีคำนวณใหม่ต่อ กมธ.กม.ลูก 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220509001664

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:06
หัวข้อข่าว: 'หมอระวี' ควง 'โกวิทย์' สู้สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ จ่อเสนอวิธีคำนวณใหม่ต่อ กมธ.กม.ลูก 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220509001664

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:06
หัวข้อข่าว: 'หมอระวี' ควง 'โกวิทย์' สู้สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ จ่อเสนอวิธีคำนวณใหม่ต่อ กมธ.กม.ลูก 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220509001664

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23485
วันที่: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 20(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น

รหัสข่าว: C-220510009119(10 พ.ค. 65/05:26)

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

Col.Inch: 24.05 ADValue:  (B/W)  24,050  (FC)  48,100
PRValue : (B/W)  72,150  (FC)  144,300(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9309
วันที่: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/บทความ - ในประเทศ

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: กกต.ย้ำยังไม่พบทุจริต

รหัสข่าว: C-220510008067(10 พ.ค. 65/03:15)

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

Col.Inch: 11.99 ADValue:  (B/W)  14,388  (FC)  17,985
PRValue : (B/W)  43,164  (FC)  53,955(x3)
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