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ข่าวประจ าวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 107/2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประชำสัมพันธ์กำรเปิดบริกำรท ำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน เตรียมพร้อมเลือกตั้งกรุงเทพมหำนคร และเมืองพัทยำ 
22 พฤษภำคม 2565 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 อปท.นิวส์ออนไลน์ กกต. ร่วมกับ กทม. ประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งสุจริต 1 
2 มติชนออนไลน์ กกต. แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กทม. - เมืองพัทยำ ตรวจสอบสิทธิ เพ่ิม -  

ถอนชื่อภำยใน 11 พ.ค. 
3 

3 news.trueid ออนไลน์ กกต. แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กทม. - เมืองพัทยำ ตรวจสอบสิทธิ เพ่ิม -  
ถอนชื่อภำยใน 11 พ.ค. 

6 

4 ข่ำว 24 ชม. ออนไลน์ กกต. แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กทม. - เมืองพัทยำ ตรวจสอบสิทธิ เพ่ิม -  
ถอนชื่อภำยใน 11 พ.ค. 

9 

5 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กทม. - เมืองพัทยำ ตรวจสอบสิทธิ เพ่ิม -  
ถอนชื่อภำยใน 11 พ.ค. 

11 

6 7 HD ออนไลน์ กกต. เตือนตรวจสอบชื่อ เหลืออีก 1 วัน ก่อนเลือกตั้ง 13 
7 ช่อสะอำดออนไลน์ รำยกำร เปิดประตูสู่ กกต. วันอังคำรที่ 10 พฤษภำคม 2565 เวลำ 19.30 - 20.00 น. 15 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. ตรวจเยี่ยมกำรอบรมจนท.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. เขต 3 รำชบุรี 15 
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กกต. บิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยำ 16 
2 Thestandard 

ออนไลน์ 
กกต. สั่งถอนชื่อ ‘สรำวุธ เบญจกุล’ ออกจำกบัญชีรำยชื่อผู้สมัครผู้ว่ำฯ 
กทม. หลังถูกไล่ออกจำกรำชกำร เข้ำข่ำยลักษณะต้องห้ำม แต่ยังอุทธรณ์ได้ 

18 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
3 สยำมท้องถิ่นออนไลน์ กกต. เตือนอย่ำลืมวันนี้ (11 พ.ค. 65) วันสุดท้ำยของกำรเพ่ิม – ถอนชื่อ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรุงเทพฯ และเมืองพัทยำ 
21 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ สังคมภูมิภำคตะวันออก....ปลดัเมืองพัทยำ เชื่อประชำชนออกมำใช้สิทธิ

เลือกตั้งกว่ำ 70% 
22 

2 Nationtv ออนไลน์ "สกลธี" วอน กกต. กรุงเทพฯ เร่งท ำควำมเข้ำใจ ปชช. ปมบัตรเลือกตั้ง 32 
3 ข่ำว 24 ชม.ออนไลน์ "เชำว์" ชี้เป้ำให้ กกต. สอบกระเป๋ำป้ำยหำเสียงผู้สมัครผู้ว่ำ กทม.  

มีแพทเทิร์นเสร็จสรรพ เข้ำข่ำยเสนอทรัพย์สินหรือเสนออ่ืนใด 
36 

4 หนังสือพิมพ์ผู้จัดกำร
รำยวัน 360 องศำ 

ชี้เป้ำ กกต. สอบผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม. น ำป้ำยหำเสียงไปเย็บกระเป๋ำได้ 38 

5 สยำมรัฐออนไลน์ "เชำว์" ชี้เป้ำให้ กกต. สอบกระเป๋ำป้ำยหำเสียงผู้สมัครผู้ว่ำ กทม.  
มีแพทเทิร์นเสร็จสรรพ เข้ำข่ำยเสนอทรัพย์สินหรือเสนออ่ืนใด 

40 

6 Theworldnews 
ออนไลน์ 

เชำว์ ชี้เป้ำ ให้ กกต. สอบ กระเป๋ำป้ำยหำเสียงผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม.  
มีแพทเทิร์นเสร็จสรรพ เข้ำข่ำยเสนอทรัพย์สิน จูงใจให้ลงคะแนนหรือไม่ 

41 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เช็คข้อปฏิบัติผู้ป่วยโควิด - ปชช. ทั่วไป เลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. - ส.ก.  
22 พ.ค. 65 

43 

8 Innews ออนไลน์ ติวเสริมบทบำท ปธ. ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง เน้นย้ ำให้มีสติอย่ำประมำท 47 
9 หนังสือพิมพ์ผู้จัดกำร

รำยวัน 360 องศำ 
พร้อมออกไปเลือกตั้ง เพ่ือกรุงเทพฯ แล้วหรือยัง ? (2) 49 

  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : เลำะสนำมกำรเมืองท้องถิ่น 50 
2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : ข่ำวรอบอำณำจักร : กกต. รับรองเลือกตั้งท้องถิ่น 51 
3 Nationtv ออนไลน์ ใครเป็นใครนั่ง "หัวหน้ำพรรค" เปิดหมด 88 พรรคกำรเมือง  

สมำชิกมำกสุด - น้อยสุด 
52 
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บทความ / ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : คันปำกอยำกเล่ำ : กระเป๋ำป้ำยหำเสียง 62 
5 หนังสือพิมพ์กรุงเทพ

ธุรกิจ 
บทควำมพิเศษ : ผู้หญิงกับกำรเลือกตั้ง 63 

6 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : สถำนกำรณ์ร้อน : โค้งสุดท้ำยผู้ว่ำฯ เรำเชื่อโพลได้แค่ไหน 65 
7 หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ คอลัมน์ : ซุบซิบ..กทม. 66 
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วันที่ 10 พฤษภำคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เข้ำเฝ้ำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
เสด็จพระรำชด ำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง เนื่องในโอกำส  
กรุงรัตนโกสินทร์ครบ 240 ปี ณ ศำลหลักเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 240 ปี 
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อ้ำงอิง : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 พฤษภำคม 2565 หน้ำ : 20 (ล่ำงซ้ำย) Section : กีฬำ/- 

คอลัมน ์: เลาะสนามการเมืองทอ้งถิ่น 
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วันที่ 11 พฤษภำคม 2565 เวลำ 09.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นำงสำวโชติกำ แก้วผล ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4 
และคณะ ตรวจเยี่ยมกำรอบรมเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
จังหวัดรำชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนต ำแหน่งที่ว่ำง) ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปฐมศึกษำรำชบุรี 
เขต 2 อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี และในเวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเทศบำลเมืองรำชบุรี 
ในกำรนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำย แนะแนวทำง ข้อควรระวัง ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ให้ด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วน เพ่ือให้กำรปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นไปอย่ำงเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม มิให้เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียนกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือคัดค้ำนกำรเลือกตั้ง 
และเน้นย้ ำในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร กำรนับคะแนนเลือกตั้ง วินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง รวมคะแนนเลือกตั้ง 
อย่ำงระมัดระวัง ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมี นำงสำวสุชัญญำ วิมุกตำยน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดรำชบุรี นำยสมชำย โถววิริยะกุล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดรำชบุรี คณะวิทยำกร และผู้เข้ำรับกำรอบรม ให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี   

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการอบรมเจา้พนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
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วันที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2565, 14.04 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 พฤษภำคม 2565 เวลำ 09.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นำงสำวโชติกำ แก้วผล ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4 
และคณะ ตรวจเยี่ยมกำรอบรมเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
จังหวัดรำชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนต ำแหน่งที่ว่ำง) ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปฐมศึกษำรำชบุรี 
เขต 2 อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี และในเวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมส ำนักงำน เทศบำลเมืองรำชบุรี 
ในกำรนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำย แนะแนวทำง ข้อควรระวัง ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ให้ด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วน เพ่ือให้กำรปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นไปอย่ำงเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม มิให้เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียนกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือคัดค้ำนกำรเลือกตั้ง 
และเน้นย้ ำในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร กำรนับคะแนนเลือกตั้ง วินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง รวมคะแนนเลือกตั้ง 
อย่ำงระมัดระวัง ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมี นำงสำวสุชัญญำ วิมุกตำยน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดรำชบุรี นำยสมชำย โถววิริยะกุล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดรำชบุรี คณะวิทยำกร และผู้เข้ำรับกำรอบรม ให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี  
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/280048     

กกต. ตรวจเยี่ยมการอบรม จนท.  
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. เขต 3 ราชบุร ี

https://www.banmuang.co.th/news/region/280048
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วันที่ 11 พฤษภำคม 2565 เวลำ 10.00 น. ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง บันทึกเทปรำยกำร Thailand Weekly 
ตอน เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ทำงสถำนีโทรทัศน์ 
ไทยรัฐทีวี เพ่ือออกอำกำศในวันอำทิตย์ที่ 22 พฤษภำคม 2565 เวลำ 06.30 – 07.00 น. โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง ให้กำรต้อนรับ ณ ศูนย์ศึกษำประชำธิปไตย ชั้น 1 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร  

กรรมการการเลือกตั้ง 
บันทึกเทปรายการ Thailand Weekly 
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วันที่ 11 พฤษภำคม 2565 เวลำ 11.00 น. ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง บันทึกเทปรำยกำรข่ำวเช้ำ 
Good Morning Thailand ตอน ผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ งกับกำรรั กษำสิทธิ ในกำร เลื อกตั้ ง  กทม.  /  เมือง พัทยำ 
ทำงสถำนีโทรทัศน์ MONO29 เพ่ือออกอำกำศในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม 2565 เวลำ 06.05 – 07.55 น. 
ณ ศูนย์ศึกษำประชำธิปไตย ชั้น 1 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร  

กรรมการการเลือกตั้ง 
บันทึกเทปรายการข่าวเช้า Good Morning Thailand 
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วันที่ 10 พ.ค. 2565 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมกับกรุงเทพมหำนครจัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชำสัมพันธ์
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  นำยขจิต ชัชวำนิชย์  ปลัดกรุงเทพมหำนคร พร้อมด้วยผู้บริหำรและพนักงำน 
ของทั้ง 2 หน่วยงำน ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ำยก่อนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ในวันอำทิตย์ที่ 22 พฤษภำคม 2565 ตั้งแต่เวลำ 08.00 - 17.00 น. ณ ลำนคนเมือง ศำลำว่ำกำร
กรุงเทพมหำนคร (เสำชิงช้ำ)  

 ในกำรนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่ำวน ำประกำศเจตจ ำนงสุจริต ในกำรเลือกตั้ง 
พร้อมเปิดป้ำยนับถอยหลังกำรเลือกตั้ง (Countdown) ร่วมกับ ปลัดกรุงเทพมหำนคร และร่วมกันปล่อยขบวนรณรงค์
ออกจำกบริเวณลำนจัดกิจกรรม จ ำนวน 6 ขบวน ซึ่งประกอบด้วย ขบวนที่ 1 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ขบวนที่ 2 กลุ่ม
เขตกรุงเทพใต้ ขบวนที่ 3 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ขบวนที่ 4 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตที่ 5 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
ขบวนที่ 6 กลุ่มเขตกรุงเทพกลำง โดยปลัดกรุงเทพมหำนคร เข้ำร่วมขบวนรณรงค์ของกลุ่มเขตกรุงเทพกลำงมุ่งหน้ำ
ตำมเส้นทำงไปยังตลำดปำกคลอง ส่วนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง รณรงค์กำรเลือกตั้งผ่ำนสื่อ
ประชำสัมพันธ์บริเวณหน้ำเซเว่นอีเลฟเว่นสำขำถนนดินสอ (00117) จึงประชำสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิก
สภำกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พร้อมใจออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ือให้ได้ผู้แทนที่ดีเข้ำไป
บริหำรท้องถิ่น ในวันอำทิตย์ที่ 22 พฤษภำคม 2565 ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 17.00 นำฬิกำ โดยพร้อมเพรียงกัน 
อ้ำงอิง : https://www.opt-news.com/news/25777  

กกต. ร่วมกับ กทม. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสุจรติ 

https://www.opt-news.com/news/25777
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วันที่ 10 พฤษภำคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง อนุญำตให้ นายไมเคิล บัค 
(Michael Bäk) หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจ า Facebook ประเทศไทย จาก Meta และคณะ 
เข้ำแสดงควำมยินดีอย่ำงเป็นทำงกำร ในโอกำสเข้ำรับต ำแหน่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ณ ห้องรับรองเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ชั้น 7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ทั้งนี้ ได้มีกำรหำรือเกี่ยวกับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงทั้ง 2 องค์กร ในกำรจัดโครงกำรด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ส ำหรับพรรคกำรเมือง 
ภำยหลั งกำร เลือกตั้ งสมำชิกสภำท้องถิ่ นและผู้บริหำรท้องถิ่ นของกรุ ง เทพมหำนครและเมือง พัทยำ 
และกำรใช้แพลตฟอร์ม Facebook จำก Meta เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรข้อมูลด้ำนกำรเลือกตั้งอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีควำมรับผิดชอบอีกด้วย 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจ า Facebook ประเทศไทย จาก Meta 

แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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วันที่ 11 พฤษภำคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรอบรม
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยและเครือข่ำยพันธมิตร ช่วยเหลือ หรือสังเกตกำรณ์กำรเลือกตั้งสมำชิก  
สภำกรุงเทพมหำนคร และผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 2 ในโครงกำรส่งเสริมให้เครือข่ำยฯ ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้ำที่
เป็นผู้ช่วยเหลือกำรปฎิบัติหรือเป็นผู้สังเกตกำรณ์กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำน ครและผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร โดยมี นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำยสมยศ อักษร ผู้ตรวจกำร 
นำยส ำรำญ ตันพำนิช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำกรุงเทพมหำนคร และคณะวิทยำกร 
เข้ำร่วมในพิธีด้วย ณ ห้องวำยุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์รำชกำร
เฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 

และเครอืข่ายพันธมิตร  
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วันที่  11 พฤษภำคม 2565 พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์  เสงี่ ยมศักดิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง  
ประชุมคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) เพ่ือพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
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กกต. ตรวจเยี่ยมการอบรมจนท.ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. เขต 3 ราชบุรี 
วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 14.04 น. 
 

 

 

 

 

 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ 
สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการ 
การเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมการอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปฐมศึกษาราชบุรี เขต 2 อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
ส านักงานเทศบาลเมืองราชบุรี ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบาย แนะแนวทาง 
ข้อควรระวัง ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง ให้ด าเนินการเป็นไป
อย่างถูกต้องครบถ้วน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม มิให้เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
การปฏิบัติหน้าที่หรือคัดค้านการเลือกตั้ง และเน้นย้ าในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ การนับคะแนน
เลือกตั้ง วินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง รวมคะแนนเลือกตั้ง อย่างระมัดระวัง ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมี นางสาวสุชัญญา วิมุก
ตายน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี นายสมชาย โถววิริยะกุล รอง
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม ให้การ
ต้อนรับเป็นอย่างด ี 
 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/280048    
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23486
วันที่: พุธ 11 พฤษภาคม 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 20(ล่าง)

หัวข้อข่าว: กกต.บิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา

รหัสข่าว: C-220511009147(11 พ.ค. 65/04:14)

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

Col.Inch: 8.77 ADValue:  (B/W)  8,770  (FC)  17,540
PRValue : (B/W)  26,310  (FC)  52,620(x3)
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หัวข้อข่าว: กกต. สั่งถอนชื่อ ‘สราวุธ เบญจกุล’ ออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หลังถูกไล่ออกจากราชการ เข้า...

รหัสข่าว: I-I220511000890

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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กกต. เตือนอย่าลืมวันนี้  (11 พ.ค. 65) วันสุดท้ายของการเพิ่ม – ถอนชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้งกรุงเทพฯ 
และเมืองพัทยา 
11 พฤษภาคม 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/38270/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1524257210691325952?t=ouEX-
aZH5zNR88WG7nTtxQ&s=06  

21

https://siamtongtin.com/domestic/local-news/38270/
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1524257210691325952?t=ouEX-aZH5zNR88WG7nTtxQ&s=06
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1524257210691325952?t=ouEX-aZH5zNR88WG7nTtxQ&s=06


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: สังคมภูมิภาคตะวันออก....ปลัดเมืองพัทยา เชื่อประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 70% | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220510001430

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

22

https://www.dailynews.co.th/articles/1032199/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: สังคมภูมิภาคตะวันออก....ปลัดเมืองพัทยา เชื่อประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 70% | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220510001430

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

23

https://www.dailynews.co.th/articles/1032199/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: สังคมภูมิภาคตะวันออก....ปลัดเมืองพัทยา เชื่อประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 70% | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220510001430

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

24

https://www.dailynews.co.th/articles/1032199/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: สังคมภูมิภาคตะวันออก....ปลัดเมืองพัทยา เชื่อประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 70% | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220510001430

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

25

https://www.dailynews.co.th/articles/1032199/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: สังคมภูมิภาคตะวันออก....ปลัดเมืองพัทยา เชื่อประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 70% | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220510001430

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

26

https://www.dailynews.co.th/articles/1032199/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: สังคมภูมิภาคตะวันออก....ปลัดเมืองพัทยา เชื่อประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 70% | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220510001430

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

27

https://www.dailynews.co.th/articles/1032199/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: สังคมภูมิภาคตะวันออก....ปลัดเมืองพัทยา เชื่อประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 70% | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220510001430

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

28

https://www.dailynews.co.th/articles/1032199/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: สังคมภูมิภาคตะวันออก....ปลัดเมืองพัทยา เชื่อประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 70% | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220510001430

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

29

https://www.dailynews.co.th/articles/1032199/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: สังคมภูมิภาคตะวันออก....ปลัดเมืองพัทยา เชื่อประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 70% | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220510001430

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

30

https://www.dailynews.co.th/articles/1032199/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:41
หัวข้อข่าว: สังคมภูมิภาคตะวันออก....ปลัดเมืองพัทยา เชื่อประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 70% | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220510001430

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

31

https://www.dailynews.co.th/articles/1032199/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: "สกลธี"วอน กกต.กรุงเทพฯ เร่งทำความเข้าใจปชช.ปมบัตรเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220510002648

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378872518
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: "สกลธี"วอน กกต.กรุงเทพฯ เร่งทำความเข้าใจปชช.ปมบัตรเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220510002648

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378872518
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: "สกลธี"วอน กกต.กรุงเทพฯ เร่งทำความเข้าใจปชช.ปมบัตรเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220510002648

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378872518
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: "สกลธี"วอน กกต.กรุงเทพฯ เร่งทำความเข้าใจปชช.ปมบัตรเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220510002648

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378872518
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: "เชาว์" ชี้เป้าให้กกต.สอบกระเป๋าป้ายหาเสียงผู้สมัครผู้ว่ากทม. มีแพทเทิร์นเสร็จสรรพ เข้าข่ายเสนอ...

รหัสข่าว: I-I220510002649

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/politic/news-34-1-7f6db78d045081adecaa8be0940b592a
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: "เชาว์" ชี้เป้าให้กกต.สอบกระเป๋าป้ายหาเสียงผู้สมัครผู้ว่ากทม. มีแพทเทิร์นเสร็จสรรพ เข้าข่ายเสนอ...

รหัสข่าว: I-I220510002649

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/politic/news-34-1-7f6db78d045081adecaa8be0940b592a
https://khao24h.net


ปีที่: 14 ฉบับที่: 3689
วันที่: พุธ 11 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ชี้เป้ากกต.สอบผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.นำป้ายหาเสียงไปเย็บกระเป๋าได้

รหัสข่าว: C-220511040079(11 พ.ค. 65/03:58)

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 27.91 ADValue:  (B/W)  33,492  (FC)  41,865
PRValue : (B/W)  100,476  (FC)  125,595(x3)

38



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:55
หัวข้อข่าว: "เชาว์" ชี้เป้าให้กกต.สอบกระเป๋าป้ายหาเสียงผู้สมัครผู้ว่ากทม. มีแพทเทิร์นเสร็จสรรพ เข้าข่ายเสนอ...

รหัสข่าว: I-I220510002655

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

39

https://siamrath.co.th/n/346808
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:55
หัวข้อข่าว: "เชาว์" ชี้เป้าให้กกต.สอบกระเป๋าป้ายหาเสียงผู้สมัครผู้ว่ากทม. มีแพทเทิร์นเสร็จสรรพ เข้าข่ายเสนอ...

รหัสข่าว: I-I220510002655

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/346808
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: เชาว์ ชี้เป้า ให้ กกต.สอบ กระเป๋าป้ายหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. มีแพทเทิร์นเสร็จสรรพ เข้าข่ายเสนอ...

รหัสข่าว: I-I220510002664

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/echaaw-chiiepaa-aih-kkt-s-b-kraepaapaayhaaesiiyngphuusmakhrphuuwaa-kthm-miiaephthethirnesrcchsrrph-ekhaakhaayesn-thraphysin-cchuungaicchaihlngkhaaennhruue-aim
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: เชาว์ ชี้เป้า ให้ กกต.สอบ กระเป๋าป้ายหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. มีแพทเทิร์นเสร็จสรรพ เข้าข่ายเสนอ...

รหัสข่าว: I-I220510002664

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/echaaw-chiiepaa-aih-kkt-s-b-kraepaapaayhaaesiiyngphuusmakhrphuuwaa-kthm-miiaephthethirnesrcchsrrph-ekhaakhaayesn-thraphysin-cchuungaicchaihlngkhaaennhruue-aim
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:01
หัวข้อข่าว: เช็คข้อปฏิบัติผู้ป่วยโควิด-ปชช.ทั่วไป เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 22 พ.ค.65

รหัสข่าว: I-I220510002684

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/news/1003500
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:01
หัวข้อข่าว: เช็คข้อปฏิบัติผู้ป่วยโควิด-ปชช.ทั่วไป เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 22 พ.ค.65

รหัสข่าว: I-I220510002684

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

44

https://www.bangkokbiznews.com/news/1003500
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:01
หัวข้อข่าว: เช็คข้อปฏิบัติผู้ป่วยโควิด-ปชช.ทั่วไป เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 22 พ.ค.65

รหัสข่าว: I-I220510002684

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/news/1003500
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:01
หัวข้อข่าว: เช็คข้อปฏิบัติผู้ป่วยโควิด-ปชช.ทั่วไป เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 22 พ.ค.65

รหัสข่าว: I-I220510002684

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/news/1003500
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: ติวเสริมบทบาทปธ.ประจำหน่วยเลือกตั้ง เน้นย้ำให้มีสติอย่าประมาท

รหัสข่าว: I-I220511000881

 innews.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://innews.news/news.php?n=19977
http://innews.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: ติวเสริมบทบาทปธ.ประจำหน่วยเลือกตั้ง เน้นย้ำให้มีสติอย่าประมาท

รหัสข่าว: I-I220511000881

 innews.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://innews.news/news.php?n=19977
http://innews.news


ปีที่: 14 ฉบับที่: 3689
วันที่: พุธ 11 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/iBusiness

หน้า: 5(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: พร้อมออกไปเลือกตั้ง เพื่อกรุงเทพฯ แล้วหรือยัง? (2)

รหัสข่าว: C-220511040020(11 พ.ค. 65/05:14)

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 59.02 ADValue:  (B/W)  70,824  (FC)  88,530
PRValue : (B/W)  212,472  (FC)  265,590(x3)

49



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23486
วันที่: พุธ 11 พฤษภาคม 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 20(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น

รหัสข่าว: C-220511009151(11 พ.ค. 65/04:17)

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

Col.Inch: 24.27 ADValue:  (B/W)  24,270  (FC)  48,540
PRValue : (B/W)  72,810  (FC)  145,620(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23486
วันที่: พุธ 11 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: กกต.รับรองเลือกตั้งท้องถิ่น

รหัสข่าว: C-220511009067(11 พ.ค. 65/03:45)

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

Col.Inch: 5 ADValue:  (B/W)  5,000  (FC)  10,000
PRValue : (B/W)  15,000  (FC)  30,000(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:08
หัวข้อข่าว: ใครเป็นใครนั่ง"หัวหน้าพรรค" เปิดหมด 88 พรรคการเมือง สมาชิกมากสุด-น้อยสุด

รหัสข่าว: I-I220511000920

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378872572
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:08
หัวข้อข่าว: ใครเป็นใครนั่ง"หัวหน้าพรรค" เปิดหมด 88 พรรคการเมือง สมาชิกมากสุด-น้อยสุด

รหัสข่าว: I-I220511000920

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378872572
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:08
หัวข้อข่าว: ใครเป็นใครนั่ง"หัวหน้าพรรค" เปิดหมด 88 พรรคการเมือง สมาชิกมากสุด-น้อยสุด

รหัสข่าว: I-I220511000920

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378872572
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:08
หัวข้อข่าว: ใครเป็นใครนั่ง"หัวหน้าพรรค" เปิดหมด 88 พรรคการเมือง สมาชิกมากสุด-น้อยสุด

รหัสข่าว: I-I220511000920

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378872572
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:08
หัวข้อข่าว: ใครเป็นใครนั่ง"หัวหน้าพรรค" เปิดหมด 88 พรรคการเมือง สมาชิกมากสุด-น้อยสุด

รหัสข่าว: I-I220511000920

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378872572
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:08
หัวข้อข่าว: ใครเป็นใครนั่ง"หัวหน้าพรรค" เปิดหมด 88 พรรคการเมือง สมาชิกมากสุด-น้อยสุด

รหัสข่าว: I-I220511000920

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378872572
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:08
หัวข้อข่าว: ใครเป็นใครนั่ง"หัวหน้าพรรค" เปิดหมด 88 พรรคการเมือง สมาชิกมากสุด-น้อยสุด

รหัสข่าว: I-I220511000920

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378872572
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:08
หัวข้อข่าว: ใครเป็นใครนั่ง"หัวหน้าพรรค" เปิดหมด 88 พรรคการเมือง สมาชิกมากสุด-น้อยสุด

รหัสข่าว: I-I220511000920

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378872572
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:08
หัวข้อข่าว: ใครเป็นใครนั่ง"หัวหน้าพรรค" เปิดหมด 88 พรรคการเมือง สมาชิกมากสุด-น้อยสุด

รหัสข่าว: I-I220511000920

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378872572
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:08
หัวข้อข่าว: ใครเป็นใครนั่ง"หัวหน้าพรรค" เปิดหมด 88 พรรคการเมือง สมาชิกมากสุด-น้อยสุด

รหัสข่าว: I-I220511000920

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378872572
https://www.nationtv.tv


ปีที่: 26 ฉบับที่: 9310
วันที่: พุธ 11 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/บทความ - ในประเทศ

หน้า: 3(ล่างขวา)

คอลัมน์: คันปากอยากเล่า: กระเป๋าป้ายหาเสียง

รหัสข่าว: C-220511008064(11 พ.ค. 65/03:32)

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

Col.Inch: 27.76 ADValue:  (B/W)  33,312  (FC)  41,640
PRValue : (B/W)  99,936  (FC)  124,920(x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12116
วันที่: พุธ 11 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ผู้หญิงกับการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220511011048(11 พ.ค. 65/04:08)

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,400

Col.Inch: 76.04 ADValue:  (B/W)  106,456  (FC)  121,664
PRValue : (B/W)  319,368  (FC)  364,992(x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12116
วันที่: พุธ 11 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ผู้หญิงกับการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220511011048(11 พ.ค. 65/04:08)

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,400

Col.Inch: 76.04 ADValue:  (B/W)  106,456  (FC)  121,664
PRValue : (B/W)  319,368  (FC)  364,992(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26508
วันที่: พุธ 11 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: โค้งสุดท้ายผู้ว่าฯเราเชื่อโพลได้แค่ไหน

รหัสข่าว: C-220511004098(11 พ.ค. 65/05:21)

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

Col.Inch: 57.61 ADValue:  (B/W)  54,729.50  (FC)  103,698
PRValue : (B/W)  164,188.50  (FC)  311,094(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 14986
วันที่: พุธ 11 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 9(บนซ้าย)

คอลัมน์: ซุบซิบ..กทม.

รหัสข่าว: C-220511005023(11 พ.ค. 65/06:17)

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

Col.Inch: 30.29 ADValue:  (B/W)  37,862.50  (FC)  48,464
PRValue : (B/W)  113,587.50  (FC)  145,392(x3)
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