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ข่าวประจ าวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 108/2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จัดกิจกรรมแถลงข่ำวและเสริมสร้ำงควำมรู้  
แก่ภำคีเครือข่ำยประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเมืองพัทยำ และนำยกเมืองพัทยำ 

2 109/2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จัดกิจกรรม “Big Day” รณรงค์ประชำสัมพันธ์ 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเมืองพัทยำและนำยกเมืองพัทยำ 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยำมท้องถิ่นออนไลน์ กกต. เผยเปิดบริกำรท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนเตรียมพร้อมเลือกตั้ง

กรุงเทพมหำนคร และเมืองพัทยำ 22 พ.ค. 65 
1 

2 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. ประชำสัมพันธ์กำรเปิดบริกำรท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนในวันหยุด 2 
3 Thestandard 

ออนไลน์ 
วันนี้วันสุดท้ำยแจ้งเพ่ิม - ถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น กทม. - พัทยำ 
ขณะส ำนักงำน กกต. กทม. ย้ ำ บัตรเลือกตั้งยังใช้เป็นบัตรกระดำษ 

4 

4 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประกำศผลเลือกตั้งท้องถิ่น 6 
 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้ำนเมืองออนไลน์ "ปกรณ์ มหรรณพ" กกต. ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

ประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี 
7 

2 คมชัดลึกออนไลน์ เตือนผู้สมัคร "เลือกตั้ง" ห้ำมใช้นโยบำยหำเสียงเกินอ ำนำจหน้ำที่ 8 
3 Thereporters ออนไลน์ กกต. พร้อมจัดเลือกตั้ง กทม. - พัทยำ ยันยังไม่พบกำรซื้อเสียง 11 
4 เนชั่นทีวีออนไลน์ กกต. ประสำนควำมร่วมมือ Meta Platforms พัฒนำกำรเมืองไทย 3 ด้ำน 14 
5 7 HD ออนไลน์ กกต. กทม. ยันบัตรเลือกตั้ง 22 พ.ค. จะใช้บัตรกระดำษ ทั้งเลือกตั้ง

ท้องถิ่นเมืองพัทยำ และ กทม. พรุ่งนี้ พร้อมส่งมอบส ำนักงำนเขต 50 เขต 
15 

6 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง ผู้ว่ำฯ กทม. - ส.ก. 50 เขต พรุ่งนี้ 17 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
7 มติชนออนไลน์ กกต. สั่งถอนชื่อ อดีตเลขำศำลยุติธรรม พ้นผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม.  

เหตุขำดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ำม 
19 

8  แนวหน้ำออนไลน์ กกต. สั่งถอนชื่อ 'สรำวุธ' อดีตเลขำศำลยุติธรรม พ้นผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม. 21 
9 Theworldnews 

ออนไลน์ 
กกต. สั่งถอนชื่อ อดีตเลขำศำลยุติธรรม พ้นผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม.  
เหตุขำดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ำม 

23 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. สั่งถอนชื่อ 'สรำวธุ เบญจกุล' พ้นผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม. เหตุขำดคุณสมบัติ 24 
11 ส ำนักข่ำวอิศรำ

ออนไลน์ 
กกต. ถอนชื่อ 'สรำวุธ เบญจกุล' พ้นผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม. มีคุณลักษณะ
ต้องห้ำมถูกไล่ออกจำกรำชกำร 

26 

12 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

กกต. ยืนยันถอนชื่อ 'สรำวุธ เบญจกุล' อดีตเลขำศำลยุติธรรม พ้นผู้สมัคร 
ผู้ว่ำฯ กทม. 

28 

13 จส.100ออนไลน์ ลักษณะต้องห้ำม ! กกต. ถอนชื่อ 'สรำวุธ เบญจกุล' ออกจำกผู้สมัคร 
ผู้ว่ำฯกทม. เหตุถูกไล่ออกจำกรำชกำร 

30 

14 สยำมรัฐออนไลน์ กกต. สั่งถอนชื่อ "สรำวุธ เบญจกุล" ออกจำกผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม. 
เหตุมีลักษณะต้องห้ำม 

32 

15 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ศำลสั่งซ้ ำ กกต. รับ 'พีรพล' ผู้สมัคร ส.ก. 34 
16 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด ศำล ปค. สั่ง กกต. ท ำทันทีประกำศชื่อ “พีรพล” ชิง สก. 35 
17 aec-tv ออนไลน์ สระบุรี - กกต. สระบุรี จัดโครงกำร อบรม " วิทยำกรประชำธิปไตย  

"รุ่นที่ 2 ให้ผู้แทน 9 อ ำเภอ 
36 

18 มติชนออนไลน์ แจงบัตรเลือกตั้ง กทม. - เมืองพัทยำ เป็นแบบกระดำษเท่ำนั้น ไม่มีเครื่อง
ลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ 

44 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปชป.' จี้ กกต. เร่งเคลียร์ข่ำวดิสเครดิต 'ดร.เอ้' 46 
2 Innnews ออนไลน์ ปชป. จี้ กกต. สอบขบวนกำรดิสเครดิต "ดร.เอ้” 47 
3 สยำมรัฐออนไลน์ ปชป.เรียกร้อง กกต. เร่งตรวจสอบกระบวนกำรปล่อยข่ำวลวงดิสเครดิต 

"เอ้ สุชัชวีร์" โค้งสุดท้ำย 
48 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 thekey.news 

ออนไลน์ 
ปชป. จี้ กกต. เร่งสอบกระบวนกำรปล่อยข่ำว ดิสเครดิต "ดร.เอ้” 
ช่วงโค้งสุดท้ำย 

51 

5 Thereporters 
ออนไลน์ 

ปชป. ร้อง กกต. ตรวจสอบขบวนกำรปล่อยข่ำวดิสเครดิต 'เอ้ สุชัชวีร์' 53 

6 Thestandard 
ออนไลน์ 

ปชป. เรียกร้อง กกต. สอบขบวนกำรดิสเครดิต ‘สุชัชวีร์’ โคง้สุดท้ำย  
หวังท ำลำยคะแนนเสียง หลังกระแสดีขึ้นต่อเนื่อง 

55 

7 ไทยรัฐออนไลน์ ปชป. ชี้มีกระบวนกำรปล่อยข่ำวลวงดิสเครดิต "เอ้ สุชัชวีร์” โค้งสุดท้ำย  
จี้ กกต. เร่งสอบ 

57 

8 ข่ำวสดออนไลน์ ปชป. จี้กกต. ตรวจสอบกระบวนกำรดิสเครดิต ‘สุชัชวีร์’ หวังท ำลำย
คะแนนเสียง 

60 

9 Khaoja ออนไลน์ ปชป. จี้ กกต. ตรวจสอบกระบวนกำรดิสเครดิต 'สุชัชวีร์' หวังท ำลำย
คะแนนเสียง 

62 

10 news.trueid ออนไลน์ ปชป. จี้ กกต. ตรวจสอบกระบวนกำรดิสเครดิต 'สุชัชวีร์' หวังท ำลำย
คะแนนเสียง 

64 

11 Nationtv ออนไลน์ ปชป. จี้ กกต. เร่งสอบกำรใส่ร้ำยทำงโซเชียล ระบุ "เอ้ สุชัชวีร์" โดนอ่วม 65 
12 aec10news ออนไลน์ ปชป.จี้ กกต. จัดกำร "สุชัชวีร"์ เจอขบวนกำรดิสเครดิต 68 
13 Workpointtoday 

ออนไลน์ 
ปชป. เรียกร้อง กกต. เร่งตรวจสอบกำรปล่อยข่ำวลวงดิสเครดิต 'สุชัชวีร์' 
โค้งสุดท้ำย เลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. 

70 

14 ไทยโพสต์ออนไลน์ เอำแล้ว 'พ่ีศร'ี จ่อร้อง กกต. เอำผิดผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม. - ส.ก. ท ำผิด
กฎหมำยเลือกตั้งกันแทบทุกคน 

72 

15 Khaoja ออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' จ่อร้อง กกต. เอำผิดตัวเต็งผู้ว่ำฯ กทม. - ส.ก. ท ำผิดกฎหมำย
เลือกตั้งเพียบ 

74 

16 ข่ำวสดออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' จ่อร้อง กกต. เอำผิดตัวเต็งผู้ว่ำฯ กทม. - ส.ก. ท ำผิดกฎหมำย
เลือกตั้งเพียบ 

76 

17 มติชนออนไลน์ ทนไม่ไหว ! ศรีสุวรรณ จ่อร้อง กกต. ปมป้ำยหำเสียงผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม. -
ส.ก. ผิด กม. เลือกตั้ง 

79 

18 Theworldnews 
ออนไลน์ 

ทนไม่ไหว ! ศรีสุวรรณ จ่อร้อง กกต. ปมป้ำยหำเสียงผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม. -
ส.ก. ผิด กม. เลือกตั้ง 

81 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 Topnews ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง กกต. ฟันผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม. - ส.ก. 82 
20 แนวหน้ำออนไลน์ งำนงอกว่ำที่ผู้ว่ำฯ - ส.ก. ! 'พ่ีศรี' จ่อร้อง กกต. ฟำด ติดป้ำยส่อท ำผิด 

กม.แทบทุกคน 
84 

21 สยำมรัฐออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” จ่อร้อง กกต. เอำผิดผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม. - ส.ก. ท ำผิด
กฎหมำยเลือกตั้งกันแทบทุกคน 

87 

22 แนวหน้ำออนไลน์ 'ชัชชำติ' ยังมำแรง ! คนกรุงหนุนนั่งผู้ว่ำฯ กทม. 'วิโรจน์ - อัศวิน'  
ตำมมำติด ๆ 

88 

23 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ก้ำวไกล” ขู่ฟ้อง ม.157 กกต. ไม่ประกำศชื่อ "เฮียเล้ำ” ลง ส.ก. 
ตำมค ำสั่งศำล ปค. 

93 

24 แนวหน้ำออนไลน์ ศำลปกครองสั่งซ้ ำ ! ให้ กกต. ประกำศรับ 'พีรพล' เป็นผู้สมัคร ส.ก. 
เขตพญำไท 

97 

25 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

ก้ำวไกล จี้ กกต. ประกำศรับสมัคร 'พีรพล กนกวลัย' เป็นผู้สมัคร ส.ก. 
พญำไททุกหน่วย 

102 

26 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศำลปกครอง สั่งซ้ ำให้ กกต. ประกำศรับ 'พีรพล ก้ำวไกล' เป็นผู้สมัคร 
ส.ก. เขตพญำไท 

106 

27 Theworldnews 
ออนไลน์ 

ศำลปกครองสั่งซ้ ำ ให้ กกต. ประกำศรับ "พีรพล" เป็นผู้สมัคร ส.ก.  
เขตพญำไท ภำยในพรุ่งนี้ 

109 

28 Thestandard 
ออนไลน์ 

ก้ำวไกลจี้ กกต. ประกำศ ‘พีรพล’ เป็นผู้สมัคร ส.ก. พญำไท ชี้หำกไม่
ด ำเนินกำรในพรุ่งนี้จ่อฟ้อง ม.157 สนง.ปกครองฯ กทม. ยันเตรียม
เอกสำรติดประกำศแล้ว 

112 

29 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ สั่งซ้ ำให้ กกต. ประกำศรับ "พีรพล" เป็นผู้สมัคร ส.ก. เขตพญำไท 115 
30 Voicetv ออนไลน์ 'ก้ำวไกล' ขู่ฟ้อง ม.157 กกต. หำกไม่ประกำศรับ 'พีรพล' เป็นผู้สมัคร 

ส.ก.เขตพญำไท 
118 

31 Sootinclaimon 
ออนไลน์ 

"พรรคก้ำวไกล" งัด ม. 157 ขู่ ฟ้อง "กกต." กทม. 120 

32 ประชำไทออนไลน์ เตือน ม.157 'ก้ำวไกล' จี้ กกต. รีบประกำศ 'เฮียเล้ำ' เป็นผู้สมัคร ส.ก. 
เขตพญำไท ตำมค ำสั่งทุเลำของศำลปกครอง 

123 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
33 คมชัดลึกออนไลน์ "พรรคก้ำวไกล" งัด ม. 157 ขู่ ฟ้อง "กกต." กทม. 126 
34 มติชนออนไลน์ ศำลปกครองสั่ง กกต. ประกำศรับ "พีรพล" เป็นผู้สมัคร ส.ก. ก้ำวไกล 

เขตพญำไท ภำยใน 12 พ.ค. 
130 

35 aec10news ออนไลน์ "ก้ำวไกล" ขู่ฟ้อง กกต. เมินเฉย ไม่ประกำศ 'เฮียเล้ำ' เป็นผู้สมัคร ส.ก. 133 
36 หนังสือพิมพ์มติชน ล้มบัตรเลือกตั้ง 2 ใบจบเห่ ศำล รธน. ตีตก 137 
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ธุรกิจ 
คอลัมน์ : มองมุมใหม่ : นำยกฯ รักษำกำร ยุบสภำได้หรือไม่ 144 

3 หนังสือพิมพ์ผู้จัดกำร
รำยวัน 360 องศำ 

คอลัมน์ : ข่ำวปนคน คนปนข่ำว 146 

4 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : บันทึกหน้ำ 4 149 
5 หนังสือพิมพ์มติชน บทน ำมติชน : น่ำห่วงซื้อเสียง 151 
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วันที่ 12 พฤษภำคม 2565 เวลำ 09.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำงสำวโชติกำ แก้วผล 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
ประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี รับฟังกำรบรรยำยสรุป กำรด ำเนินกำรจัดกำรกำรเลือกตั้ง ปัญหำและอุปสรรคในกำร 
จัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นที่ผ่ำนมำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ 
จังหวัดกำญจนบุรี ในกำรนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยของคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ  
ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยมี นำยศรัณยู อำทิตยศรัณยำกร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี ให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
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วันที่ 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 12.22 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 พฤษภำคม 2565 เวลำ 09.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำงสำวโชติกำ แก้วผล 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
ประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี รับฟังกำรบรรยำยสรุป กำรด ำเนินกำรจัดกำรกำรเลือกตั้ง ปัญหำและอุปสรรคในกำร 
จัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นที่ผ่ำนมำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ 
จังหวัดกำญจนบุรี ในกำรนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยของคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ  
ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยมี นำยศรัณยู อำทิตยศรัณยำกร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี ให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/280194   

"ปกรณ์ มหรรณพ" กกต.  
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/280194
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อ้ำงอิง : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 12 พฤษภำคม 2565 หน้ำ: 20 (ล่ำงขวำ) Section : กีฬำ/-  

คอลัมน ์: เลาะสนามการเมืองทอ้งถิ่น 
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วันที่ 11 พฤษภำคม 2565 เวลำ 15.05 น. ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ออกอำกำศในรำยกำร 
"เคลียร์ คัด ชัดเจน" ตอน "เตรียมควำมพร้อมไปเลือกตั้งกรุงเทพมหำนครและเมืองพัทยำ" ด ำเนินรำยกำร 
โดย นำยวีระศักดิ์ ขอบเขต ตั้งแต่เวลำ 15.05 - 15.55 น. ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภำวดีรังสิต 
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ออกอากาศรายการ "เคลียร์ คัด ชัดเจน"  

ตอน "เตรียมความพรอ้มไปเลอืกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา" 
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วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลำ 17:38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เตือนผู้สมัครรับ "เลือกตั้ง" กทม. และเมืองพัทยำ ห้ำมหำเสียง
เกินอ ำนำจหน้ำที่ตำม พ.ร.บ. กระจำยอ ำนำจ กำรหำเสียงเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. และ ส.ก. จะน ำนโยบำยของรัฐบำล  
มำเป็นของตนเองไม่ได้ กำรหำเสียงเสนอนโยบำยโดยไม่มีอ ำนำจถือเป็นว่ำกำรหลอกลวง เเม้จะเป็นผู้สมัครในนำม 
พรรคกำรเมือง เเต่นโยบำยพรรคที่หำเสียงเพ่ือให้ได้ ส.ส เป็นนโยบำยกำรบริหำรประเทศ เเต่หน้ำที่ของผู้บริหำร
ท้องถิ่นเป็นกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะเพ่ือท้องถิ่น  

พร้อมยกตัวอย่ำง หำกผู้สมัครรับ "เลือกตั้ง" หำเสียงเรื่องกำรสร้ำงรถไฟลอยฟ้ำ ถ้ำมีอ ำนำจท ำได้ เเต่ถ้ำเป็นนโยบำย
ของรัฐบำลไม่สำมำรถน ำมำหำเสียงได้ หำกกฎหมำยไม่ได้ให้อ ำนำจ เมื่อเป็นเรื่องปฏิบัติไม่ได้ จึงเป็นเรื่องหลอกลวง 
และหำกผู้สมัครรับ "เลือกตั้ง" รู้ว่ำตนเองไม่สำมำรถท ำตำมนโยบำยที่หำเสียงได้ ถือเป็นกำรท ำผิดตำมกฎหมำย  
ซึ่งขณะนี้มีกำรร้องเรียนเข้ำมำบ้ำงเเล้ว กรณีหำเสียงเกินอ ำนำจ ทั้งนี้ หำกเห็นว่ำมีกำรกระท ำผิดฝ่ำฝืนกฎหมำย 
สำมำรถเเจ้งผ่ำน สำยด่วน 1444 ได้ เขตทุกเขตมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว โดยกำรร้องเรียน ร้องคัดค้ำน สำมำรถท ำได้จนถึง 
กำรประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง โดยผู้ร้องสำมำรถคัดค้ำนได้ภำยใน 30 วันหลังประกำศรับรองผลเลือกตั้ง  
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/514631  

เตือนผู้สมัคร "เลือกตั้ง" ห้ามใช้นโยบายหาเสยีงเกินอ านาจหน้าที่ 

https://www.komchadluek.net/news/514631
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วันที่ 11 เมษำยน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์ผ่ำนเพจเฟซบุ๊ก  
"Sawaeng Boonmee" ถึงควำมร่วมมือกับผู้บริหำร Facebook และ Meta Platforms ในกำรพัฒนำกำรเมืองไทย 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2565 มีเนื้อหำดังนี้..  

โลกเสมือน "Metaverse" กับกำรพัฒนำกำรเมือง... วันนี้ ได้มีโอกำสหำรือกับผู้บริหำร Facebook และ Meta 
Platforms ประจ ำประเทศไทย นายไมเคิล บัค (Michael Bak) หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจ าประเทศไทย 
และคณะ เกี่ยวกับควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ในส่วนของ สนง.กกต. ให้ฝำกทำง Meta platforms ใน 3 ประเด็น คือ กำรร่วมมือกันในช่วงที่มีกำรเลือกตั้ง 
เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชำชน และกำรสื่อสำรกันระหว่ำงประชำชนอย่ำงทั่วถึง มีประสิทธิภำพ และมีควำมรับผิดชอบสนับสนุน
กำรพัฒนำพรรคกำรเมืองให้พรรคกำรเมืองได้ใช้ Meta platforms ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินกิจกำรทำงกำรเมือง 

ส ำนักงำน กกต. และพนักงำนใช้ Meta platforms เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  นายแสวง ระบุว่ำ ทำง Meta platforms และ Facebook ประจ ำประเทศไทยยินดีที่จะให้ควำมร่วมมือ 
ด้วยไมตรีอันดียิ่ง 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/news/378872712   

สนง.กกต. ประสานความร่วมมอื Meta Platforms พัฒนาการเมืองไทย 3 ด้าน 

https://www.nationtv.tv/news/378872712
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วันที่ 11 พฤษภำคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้กำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในองค์กร รุ่นที่ 1 (ส่วนกลำง) 
โดยมี นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่ำวรำยงำน ในกำรอบรมครั้งนี้ 
มีผู้เข้ำอบรมประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง ผู้ตรวจกำร ผู้ตรวจสอบภำยใน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง เข้ำร่วมกำรอบรม 
ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 

การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 11 พฤษภำคม 2565 เวลำ 16.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภำษณ์
รำยกำรข่ำว 3 มิติ  ของทำงสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในประเด็น "ควำมรู้ เรื่องกำรเลือกตั้ ง สมำชิก 
สภำกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร" โดย  นำงสำวฐำปนีย์ เอียดศรีไชย เป็นผู้สัมภำษณ์ 
ณ ห้องรับรองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ชั้น 7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง   

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้สัมภาษณ ์ช่อง 3 ประเด็น "ความรูเ้รื่องการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร" 
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วันที่ 11 พฤษภำคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ (11 พ.ค. 2565) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่ำวถึงควำมพร้อมกำรเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นของกรุงเทพมหำนคร และเมืองพัทยำว่ำ กกต. มีควำมพร้อมตำมแผนงำน ส ำหรับกรุงเทพมหำนคร  
มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,300,000 คน ซึ่ง กกต. ส่งจดหมำยแจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปแล้วตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 2565 ทั้งนี้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สำมำรถศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ตรวจสอบสิทธิกำรเลือกตั้ง หรือแจ้งเบำะแสกำรทุจริตได้ที่ 
แอปพลิเคชันตำสับปะรด และ Smart Vote 

ข้อกังวลของ กกต. จะอยู่ที่กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมำณ 44,000 คน ที่ย้ำยทะเบียนบ้ำนจำกเขตเก่ำยังไม่ถึง 1 ปี 
ท ำให้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ดังนั้นผู้มีสิทธิจึงต้องขอเพ่ิมชื่อในเขตเลือกตั้งเดิมภำยในวันที่ 11 พ.ค.  นี้ หำกไม่เพ่ิมชื่อ 
จะถือว่ำมีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. อย่ำงเดียว กรณีที่เพ่ิมชื่อในเขตเลือกตั้งเดิมแล้วไม่ไปใช้สิทธิก็จะถูกจ ำกัดสิทธิ 
หรือหำกมีเหตุจ ำเป็นที่ไม่อำจไปใช้สิทธิ ต้องแจ้งต่อ กกต. ภำยใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 

กกต. พร้อมจดัเลือกตั้ง กทม. - พัทยา ยันยังไม่พบการซื้อเสียง 
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ทั้งนี้ กกต. ได้เตรียมแผนรับมือไว้ กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งจะแจกบัตรเลือกตั้งใบเดียวให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ถ้ำมีสิทธิเลือกผู้ว่ำฯ กทม. จะหนีบกระดำษสีน้ ำตำล ส่วนมีสิทธิเลือก ส.ก. จะหนีบกระดำษสีชมพู ท ำให้จ ำนวนบัตร
กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ตรงกันน้อยลง 

บัตรเลือกตั้งจะมี 2 ใบ โดยบัตรเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม.  จะใช้สีน้ ำตำล บัตรเลือกตั้ง ส.ก.  ใช้สีชมพู 
ส่วนบัตรเลือกตั้งนำยกเมืองพัทยำใช้สีฟ้ำ และสมำชิกสภำเมืองพัทยำใช้สีส้ม กรณีลงคะแนนให้ผู้สมัครที่เสียชีวิต 
หรือถูกตัดสิทธิจะถือเป็นบัตรเสีย ส่วนกำรไปใช้สิทธิผู้ป่วยโควิด-19 เป็นไปตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข 
โดยสำมำรถใช้สิทธิได้ที่คูหำพิเศษ ซึ่ง กกต. และ กทม.จะประชำสัมพันธ์อย่ำงเข้มข้นในสัปดำห์ก่อนกำรเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ก่อนกำรวันเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัครมีโอกำสท ำผิดกฎหมำยพอ ๆ กัน 
เพรำะกฎหมำยก ำหนดไว้ว่ำ “ผู้ใด” เรียกทรัพย์สิน ใส่ร้ำย จูงใจ ใช้อิทธิพล โดยกำรเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
จะพบกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งน้อยมำก ณ วันนี้มี 2 เรื่อง คือ ป้ำยหำเสียง และกำรหำเสียงทำงโซเชียลมิเดีย 
กกต. ก็มีมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต เช่น ชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดปฏิบัติกำรข่ำว ผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง และชุดประสำน  
กับส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ส่วนวันเลือกตั้ง ห้ำมผู้สมัครคนใดหำเสียงในเวลำ 18.00 น.  ก่อนกำรเลือกตั้งจนสิ้นสุด
วันเลือกตั้ง ห้ำมจ ำหน่ำยจ่ำยแจกสุรำ ห้ำมผู้ใช้สิทธิฉีกบัตรเลือกตั้ง และถ่ำยรูปกับบัตรเลือกตั้ง ขอให้ระมัดระวัง
เพรำะมีโทษทำงอำญำ ขณะที่ประเด็นกำรซื้อเสียงในกำรเลือกตั้ง กทม. ยังไม่มีปัญหำน่ำหนักใจ เพรำะเป็นกำรเมืองใหญ่ 
แข่งขันกันเสนอนโยบำย และท ำควำมดี 

นายแสวง ตั้งเป้ำว่ำกำรเลือกตั้ง กทม. จะมีผู้มำใช้สิทธิ 70% เนื่องจำกคน กทม. ไม่ได้เลือกตั้งมำนำนกว่ำ 9 ปี 
และกำรแข่งขันที่เข้มข้นสูสี ส่งผลให้ผู้สนับสนุนหรือกองเชียร์ออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งมำกขึ้น พร้อมย้ ำว่ำกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่นจะไม่มีกำรนับคะแนนอย่ำงไม่เป็นทำงกำร (Rapid Report) เหมือนกำรเลือกตั้งระดับชำติ โดยคำดว่ำจะทรำบ
คะแนนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรไม่เกิน 22.00 น. ของวันเลือกตั้ง และจะประกำศผลกำรเลือกตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร 
ภำยใน 30 วัน หำกมีเรื่องร้องเรียนจะประกำศภำยใน 60 วัน 

“พ่ีน้องชำว กทม. รอมำนำน อยำกเห็น กทม. เป็นอย่ำงไรก็อยู่ในมือท่ำน อยำกเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ในเขต กทม. และเมืองพัทยำ ออกมำใช้สิทธิในวันที่ 22 พ.ค. นี้อย่ำงล้นหลำม” 

 
อ้ำงอิง : https://www.thereporters.co/tw-politics/1105222042/  
  

https://www.thereporters.co/tw-politics/1105222042/
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วันที่ 11 - 12 พฤษภำคม 2565 เวลำ 09.30 น. นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะผู้บริหำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ... ครั้งที่ 14 และครั้งที่ 15  ซึ่งในวันที่ 11 พ.ค. 2565 ที่ประชุมก ำหนดพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ... และร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ... และในวันที่ 12 พ.ค. 2565 พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ...ณ ห้องประชุมกรรมำธิกำร 604 ชั้น 6 
อำคำรรัฐสภำ  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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วันที่ 12 พฤษภำคม 2565 13.30 น. พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกำรเงินของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง ครั้งที่ 2/2564 ผ่ำนระบบออนไลน์ 
Zoom Cloud Meeting โดยมี ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุม 605 ชั้น 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
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วันที่ 11 พฤษภำคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมหำรือ
ร่วมกับคณะท ำงำนจัดงำนวันสถำปนำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี จำกกลุ่มภำรกิจต่ำง ๆ 
เพ่ือก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเชิญร่วมงำนฯ ในวันที่ 9 มิถุนำยน 2565 ณ ห้องท ำงำนผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำ
กำรเมืองและกำรเลือกตั้ง ชั้น 9 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ประชุมหารือร่วมกับคณะท างานจัดงานวันสถาปนา 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี 
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วันที่  12 พฤษภำคม 2565 นายส าราญ ตันพานิช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ ากรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ร่วมสังเกตกำรณ์กำรรับมอบบัตรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครและ 
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ณ โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน กรมกำรปกครอง อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร 
สังเกตการณ์การรับมอบบัตรเลือกตั้ง 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. เผยเปิดบริการท าบัตรประจ าตัวประชาชนเตรียมพร้อมเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
22 พ.ค. 65
11 พฤษภาคม 2022

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายก
เมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา นั้น ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์ว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชกาiกรุงเทพมหานคร และ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา กรมการปกครองได้แจ้งให้ส านักทะเบียนท้องถิ่นทั้ง 50 
เขตปกครองของกรุงเทพมหานครและส านักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยาเปิดให้บริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน
***** โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะท าบัตรประจ าตัวประชาชน ขอมีบัตรใหม่  หรือขอเปลี่ยนบัตร เพ่ือใช้แสดง
ตนในการเลือกตั้งสามารถเข้ารับบริการท าบัตรประจ าตัวประชาชนได้ในวันหยุดราชการ โดยเปิดให้บริการในวัน
เสาร์ เริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เป็นต้นมา ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา และกรณีพิเศษในวัน
เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที2่2 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา
*****ทั้งนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา พร้อมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
เพ่ือให้ได้ผู้แทนที่ดี มีคุณภาพเข้าไปบริหารท้องถิ่น “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” ในวันอาทิตย์
ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา โดยพร้อมเพรียงกัน

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/38308/ 
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1524297887676395520?t=Zml9L93GlqZvcKTE5FN2
mA&s=06  
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"ปกรณ์ มหรรณพ"กกต. ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี 
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2565, 12.22 น. 
 
 

 

 

 

 

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้ว
ผล ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
กาญจนบุรี ในการนี้ นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/280194 
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กกต. ประสานความร่วมมือ Meta Platforms พัฒนาการเมืองไทย 3 ด้าน 
วันที่ 11 พ.ค. 2565 
 

 

 

 

 

 
วันที่ 11 เมษายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก  

"Sawaeng Boonmee" ถึงความร่วมมือกับผู้บริหาร Facebook และ Meta Platforms ในการพัฒนาการ
เมืองไทย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มีเนื้อหาดังนี้..  

โลกเสมือน "Metaverse" กับการพัฒนาการเมือง... วันนี้ ได้มีโอกาสหารือกับผู้บริหาร Facebook และ Meta 
Platforms ประจ าประเทศไทย นายไมเคิล บัค (Michael Bak) หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจ าประเทศ
ไทย และคณะ เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

ในส่วนของ สนง.กกต. ให้ฝากทาง Meta platforms ใน 3 ประเด็น คือ การร่วมมือกันในช่วงที่มีการ
เลือกตั้ง เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชน และการสื่อสารกันระหว่างประชาชนอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และมีความ
รับผิดชอบสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองได้ใช้ Meta platforms ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ด าเนินกิจการทางการเมือง 

ส านักงาน กกต. และพนักงานใช้ Meta platforms เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  นายแสวง ระบุว่า ทาง Meta platforms และ Facebook ประจ าประเทศไทยยินดีที่จะให้ความร่วมมือ 
ด้วยไมตรีอันดียิ่ง 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/news/378872712 
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21

https://www.naewna.com/politic/652912
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งถอนชื่อ'สราวุธ' อดีตเลขาศาลยุติธรรม พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220512000437

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

22

https://www.naewna.com/politic/652912
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:45
หัวข้อข่าว: กกต. สั่งถอนชื่อ อดีตเลขาศาลยุติธรรม พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เหตุขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม

รหัสข่าว: I-I220512000451

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

23

https://theworldnews.net/th-news/kkt-sangth-nchuue-diitelkhaasaalyutithrrm-phnphuusmakhrphuuwaa-kthm-ehtukhaadkhunsmbati-miilaksnat-nghaam
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:45
หัวข้อข่าว: กกต. สั่งถอนชื่อ 'สราวุธ เบญจกุล' พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. เหตุขาดคุณสมบัติ

รหัสข่าว: I-I220512000452

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/general-news/139748/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:45
หัวข้อข่าว: กกต. สั่งถอนชื่อ 'สราวุธ เบญจกุล' พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. เหตุขาดคุณสมบัติ

รหัสข่าว: I-I220512000452

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

25

https://www.thaipost.net/general-news/139748/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: กกต.ถอนชื่อ'สราวุธ เบญจกุล'พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.มีคุณลักษณะต้องห้ามถูกไล่ออกจากราชการ

รหัสข่าว: I-I220512000584

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

26

https://www.isranews.org/article/isranews/108740-news-346.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: กกต.ถอนชื่อ'สราวุธ เบญจกุล'พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.มีคุณลักษณะต้องห้ามถูกไล่ออกจากราชการ

รหัสข่าว: I-I220512000584

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

27

https://www.isranews.org/article/isranews/108740-news-346.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: กกต. ยืนยันถอนชื่อ 'สราวุธ เบญจกุล' อดีตเลขาศาลยุติธรรม พ้นผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220512000585

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

28

https://workpointtoday.com/bangkok2022-sarawut/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: กกต. ยืนยันถอนชื่อ 'สราวุธ เบญจกุล' อดีตเลขาศาลยุติธรรม พ้นผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220512000585

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

29

https://workpointtoday.com/bangkok2022-sarawut/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:16
หัวข้อข่าว: ลักษณะต้องห้าม! กกต.ถอนชื่อ'สราวุธ เบญจกุล'ออกจากผู้สมัคร ผู้ว่าฯกทม. เหตุถูกไล่ออกจากราชการ

รหัสข่าว: I-I220512000638

 js100.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.js100.com/en/site/news/view/117810
https://www.js100.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:16
หัวข้อข่าว: ลักษณะต้องห้าม! กกต.ถอนชื่อ'สราวุธ เบญจกุล'ออกจากผู้สมัคร ผู้ว่าฯกทม. เหตุถูกไล่ออกจากราชการ

รหัสข่าว: I-I220512000638

 js100.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.js100.com/en/site/news/view/117810
https://www.js100.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:17
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งถอนชื่อ "สราวุธ เบญจกุล" ออกจากผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.เหตุมีลักษณะต้องห้าม

รหัสข่าว: I-I220512000653

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/347379
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:17
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งถอนชื่อ "สราวุธ เบญจกุล" ออกจากผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.เหตุมีลักษณะต้องห้าม

รหัสข่าว: I-I220512000653

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

33

https://siamrath.co.th/n/347379
https://siamrath.co.th


ปีที่: 26 ฉบับที่: 9311
วันที่: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: ศาลสั่งซ้ำกกต.รับ'พีรพล'ผู้สมัครส.ก.

รหัสข่าว: C-220512008060(12 พ.ค. 65/05:39)

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

Col.Inch: 38.48 ADValue:  (B/W)  46,176  (FC)  57,720
PRValue : (B/W)  138,528  (FC)  173,160(x3)

34



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11488
วันที่: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ศาลปค.สั่งกกต.ทำทันทีประกาศชื่อพีรพลชิงสก.

รหัสข่าว: C-220512012113(12 พ.ค. 65/06:23)

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

Col.Inch: 15.44 ADValue:  (B/W)  18,528  (FC)  25,476
PRValue : (B/W)  55,584  (FC)  76,428(x3)

35



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:22
หัวข้อข่าว: สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย "รุ่นที่ 2ให้ผู้แทน 9 อำเภอ

รหัสข่าว: I-I220512000363

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=873313
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:22
หัวข้อข่าว: สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย "รุ่นที่ 2ให้ผู้แทน 9 อำเภอ

รหัสข่าว: I-I220512000363

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

37

https://aec-tv-online2.com/?p=873313
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:22
หัวข้อข่าว: สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย "รุ่นที่ 2ให้ผู้แทน 9 อำเภอ

รหัสข่าว: I-I220512000363

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=873313
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:22
หัวข้อข่าว: สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย "รุ่นที่ 2ให้ผู้แทน 9 อำเภอ

รหัสข่าว: I-I220512000363

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=873313
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:22
หัวข้อข่าว: สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย "รุ่นที่ 2ให้ผู้แทน 9 อำเภอ

รหัสข่าว: I-I220512000363

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=873313
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:22
หัวข้อข่าว: สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย "รุ่นที่ 2ให้ผู้แทน 9 อำเภอ

รหัสข่าว: I-I220512000363

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=873313
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:22
หัวข้อข่าว: สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย "รุ่นที่ 2ให้ผู้แทน 9 อำเภอ

รหัสข่าว: I-I220512000363

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

42

https://aec-tv-online2.com/?p=873313
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:22
หัวข้อข่าว: สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย "รุ่นที่ 2ให้ผู้แทน 9 อำเภอ

รหัสข่าว: I-I220512000363

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

43

https://aec-tv-online2.com/?p=873313
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:58
หัวข้อข่าว: แจงบัตรเลือกตั้ง กทม.-เมืองพัทยา เป็นแบบกระดาษเท่านั้น ไม่มีเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์

รหัสข่าว: I-I220512000278

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

44

https://www.matichon.co.th/politics/news_3338005
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:58
หัวข้อข่าว: แจงบัตรเลือกตั้ง กทม.-เมืองพัทยา เป็นแบบกระดาษเท่านั้น ไม่มีเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์

รหัสข่าว: I-I220512000278

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

45

https://www.matichon.co.th/politics/news_3338005
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:06
หัวข้อข่าว: 'ปชป.' จี้ กกต.เร่งเคลียร์ข่าวดิสเครดิต 'ดร.เอ้'

รหัสข่าว: I-I220511001580

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

46

https://www.thaipost.net/politics-news/139196/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:08
หัวข้อข่าว: ปชป. จี้ กกต. สอบขบวนการดิสเครดิต "ดร.เอ้”

รหัสข่าว: I-I220511001584

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

47

https://www.innnews.co.th/news/news_337058/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:12
หัวข้อข่าว: ปชป.เรียกร้อง กกต. เร่งตรวจสอบกระบวนการปล่อยข่าวลวงดิสเครดิต "เอ้ สุชัชวีร์" โค้งสุดท้าย

รหัสข่าว: I-I220511001597

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/347063
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:12
หัวข้อข่าว: ปชป.เรียกร้อง กกต. เร่งตรวจสอบกระบวนการปล่อยข่าวลวงดิสเครดิต "เอ้ สุชัชวีร์" โค้งสุดท้าย

รหัสข่าว: I-I220511001597

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

49

https://siamrath.co.th/n/347063
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:18
หัวข้อข่าว: ปชป.เรียกร้อง กกต. เร่งตรวจสอบกระบวนการปล่อยข่าวลวงดิสเครดิต "เอ้ สุชัชวีร์" โค้งสุดท้าย

รหัสข่าว: I-I220511001611

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

50

https://khao24h.net/politic/news-34-1-79f804942b58ec95df1f41bee81b02b6
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:22
หัวข้อข่าว: ปชป.จี้กกต.เร่งสอบกระบวนการปล่อยข่าว ดิสเครดิต"ดร.เอ้”ช่วงโค้งสุดท้าย

รหัสข่าว: I-I220511001625

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thekey.news/news/politics/78376/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:22
หัวข้อข่าว: ปชป.จี้กกต.เร่งสอบกระบวนการปล่อยข่าว ดิสเครดิต"ดร.เอ้”ช่วงโค้งสุดท้าย

รหัสข่าว: I-I220511001625

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thekey.news/news/politics/78376/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:23
หัวข้อข่าว: ปชป.ร้อง กกต.ตรวจสอบขบวนการปล่อยข่าวดิสเครดิต 'เอ้ สุชัชวีร์' - The Reporters

รหัสข่าว: I-I220511001626

 thereporters.co Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.thereporters.co/tw-politics/1105220850/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:23
หัวข้อข่าว: ปชป.ร้อง กกต.ตรวจสอบขบวนการปล่อยข่าวดิสเครดิต 'เอ้ สุชัชวีร์' - The Reporters

รหัสข่าว: I-I220511001626

 thereporters.co Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.thereporters.co/tw-politics/1105220850/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:34
หัวข้อข่าว: ปชป. เรียกร้อง กกต. สอบขบวนการดิสเครดิต ‘สุชัชวีร์’ โค้งสุดท้าย หวังทำลายคะแนนเสียง หลังกระแสดีขึ้น...

รหัสข่าว: I-I220511001813

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thestandard.co/bkk-election-2022-suchatchavee-suwansawas-32/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:34
หัวข้อข่าว: ปชป. เรียกร้อง กกต. สอบขบวนการดิสเครดิต ‘สุชัชวีร์’ โค้งสุดท้าย หวังทำลายคะแนนเสียง หลังกระแสดีขึ้น...

รหัสข่าว: I-I220511001813

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

56

https://thestandard.co/bkk-election-2022-suchatchavee-suwansawas-32/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:31
หัวข้อข่าว: ปชป.ชี้มีกระบวนการปล่อยข่าวลวงดิสเครดิต "เอ้ สุชัชวีร์” โค้งสุดท้าย จี้กกต.เร่งสอบ

รหัสข่าว: I-I220511002070

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2389430
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:31
หัวข้อข่าว: ปชป.ชี้มีกระบวนการปล่อยข่าวลวงดิสเครดิต "เอ้ สุชัชวีร์” โค้งสุดท้าย จี้กกต.เร่งสอบ

รหัสข่าว: I-I220511002070

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2389430
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:31
หัวข้อข่าว: ปชป.ชี้มีกระบวนการปล่อยข่าวลวงดิสเครดิต "เอ้ สุชัชวีร์” โค้งสุดท้าย จี้กกต.เร่งสอบ

รหัสข่าว: I-I220511002070

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

59

https://www.thairath.co.th/news/politic/2389430
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: ปชป. จี้กกต. ตรวจสอบกระบวนการดิสเครดิต ‘สุชัชวีร์’ หวังทำลายคะแนนเสียง

รหัสข่าว: I-I220511002716

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7043271
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: ปชป. จี้กกต. ตรวจสอบกระบวนการดิสเครดิต ‘สุชัชวีร์’ หวังทำลายคะแนนเสียง

รหัสข่าว: I-I220511002716

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

61

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7043271
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: ปชป. จี้กกต. ตรวจสอบกระบวนการดิสเครดิต 'สุชัชวีร์' หวังทำลายคะแนนเสียง

รหัสข่าว: I-I220511002719

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khaoja.com/%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%9B-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: ปชป. จี้กกต. ตรวจสอบกระบวนการดิสเครดิต 'สุชัชวีร์' หวังทำลายคะแนนเสียง

รหัสข่าว: I-I220511002719

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khaoja.com/%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%9B-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:01
หัวข้อข่าว: ปชป. จี้กกต. ตรวจสอบกระบวนการดิสเครดิต 'สุชัชวีร์' หวังทำลายคะแนนเสียง

รหัสข่าว: I-I220511002727

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.trueid.net/detail/DKVebBgebkM5
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:07
หัวข้อข่าว: ปชป. จี้ กกต.เร่งสอบการใส่ร้ายทางโซเชียล ระบุ "เอ้ สุชัชวีร์" โดนอ่วม

รหัสข่าว: I-I220511002744

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378872627
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:07
หัวข้อข่าว: ปชป. จี้ กกต.เร่งสอบการใส่ร้ายทางโซเชียล ระบุ "เอ้ สุชัชวีร์" โดนอ่วม

รหัสข่าว: I-I220511002744

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

66

https://www.nationtv.tv/news/378872627
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:07
หัวข้อข่าว: ปชป. จี้ กกต.เร่งสอบการใส่ร้ายทางโซเชียล ระบุ "เอ้ สุชัชวีร์" โดนอ่วม

รหัสข่าว: I-I220511002744

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

67

https://www.nationtv.tv/news/378872627
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: ปชป.จี้ กกต.จัดการ "สุชัชวีร์" เจอขบวนการดิสเครดิต

รหัสข่าว: I-I220511002787

 aec10news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec10news.com/contents/news/politics/161311/
https://aec10news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: ปชป.จี้ กกต.จัดการ "สุชัชวีร์" เจอขบวนการดิสเครดิต

รหัสข่าว: I-I220511002787

 aec10news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec10news.com/contents/news/politics/161311/
https://aec10news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: ปชป.เรียกร้อง กกต. เร่งตรวจสอบการปล่อยข่าวลวงดิสเครดิต 'สุชัชวีร์' โค้งสุดท้าย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220511002621

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/bkk2022-3/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: ปชป.เรียกร้อง กกต. เร่งตรวจสอบการปล่อยข่าวลวงดิสเครดิต 'สุชัชวีร์' โค้งสุดท้าย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220511002621

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/bkk2022-3/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว 'พี่ศรี' จ่อร้องกกต.เอาผิดผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกันแทบทุกคน

รหัสข่าว: I-I220511002649

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/x-cite-news/139282/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว 'พี่ศรี' จ่อร้องกกต.เอาผิดผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกันแทบทุกคน

รหัสข่าว: I-I220511002649

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/x-cite-news/139282/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:03
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' จ่อร้องกกต.เอาผิดตัวเต็งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพียบ

รหัสข่าว: I-I220511002734

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:03
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' จ่อร้องกกต.เอาผิดตัวเต็งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพียบ

รหัสข่าว: I-I220511002734

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:04
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' จ่อร้องกกต.เอาผิดตัวเต็งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพียบ

รหัสข่าว: I-I220511002737

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:04
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' จ่อร้องกกต.เอาผิดตัวเต็งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพียบ

รหัสข่าว: I-I220511002737

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7043356
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:04
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' จ่อร้องกกต.เอาผิดตัวเต็งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพียบ

รหัสข่าว: I-I220511002737

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7043356
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: ทนไม่ไหว! ศรีสุวรรณ จ่อร้อง กกต. ปมป้ายหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. ผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220511002777

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

79

https://www.matichon.co.th/politics/news_3337702
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: ทนไม่ไหว! ศรีสุวรรณ จ่อร้อง กกต. ปมป้ายหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. ผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220511002777

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3337702
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:23
หัวข้อข่าว: ทนไม่ไหว! ศรีสุวรรณ จ่อร้อง กกต. ปมป้ายหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. ผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220511002804

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:32
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง กกต. ฟันผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220511002837

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/311273
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:32
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง กกต. ฟันผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220511002837

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/311273
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:16
หัวข้อข่าว: งานงอกว่าที่ผู้ว่าฯ-ส.ก.!'พี่ศรี'จ่อร้อง กกต. ฟาด ติดป้ายส่อทำผิดกม.แทบทุกคน

รหัสข่าว: I-I220512000636

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:16
หัวข้อข่าว: งานงอกว่าที่ผู้ว่าฯ-ส.ก.!'พี่ศรี'จ่อร้อง กกต. ฟาด ติดป้ายส่อทำผิดกม.แทบทุกคน

รหัสข่าว: I-I220512000636

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/652936
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:16
หัวข้อข่าว: งานงอกว่าที่ผู้ว่าฯ-ส.ก.!'พี่ศรี'จ่อร้อง กกต. ฟาด ติดป้ายส่อทำผิดกม.แทบทุกคน

รหัสข่าว: I-I220512000636

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

86

https://www.naewna.com/politic/652936
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:40
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณจ่อร้องกกต.เอาผิดผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกันแทบทุกคน

รหัสข่าว: I-I220511002637

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/347083
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:40
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณจ่อร้องกกต.เอาผิดผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกันแทบทุกคน

รหัสข่าว: I-I220511002637

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

88

https://siamrath.co.th/n/347083
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:10
หัวข้อข่าว: 'ชัชชาติ' ยังมาแรง! คนกรุงหนุนนั่งผู้ว่าฯกทม. 'วิโรจน์-อัศวิน' ตามมาติดๆ

รหัสข่าว: I-I220511002754

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/652717
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:10
หัวข้อข่าว: 'ชัชชาติ' ยังมาแรง! คนกรุงหนุนนั่งผู้ว่าฯกทม. 'วิโรจน์-อัศวิน' ตามมาติดๆ

รหัสข่าว: I-I220511002754

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

90

https://www.naewna.com/politic/652717
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:10
หัวข้อข่าว: 'ชัชชาติ' ยังมาแรง! คนกรุงหนุนนั่งผู้ว่าฯกทม. 'วิโรจน์-อัศวิน' ตามมาติดๆ

รหัสข่าว: I-I220511002754

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/652717
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:10
หัวข้อข่าว: 'ชัชชาติ' ยังมาแรง! คนกรุงหนุนนั่งผู้ว่าฯกทม. 'วิโรจน์-อัศวิน' ตามมาติดๆ

รหัสข่าว: I-I220511002754

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

92

https://www.naewna.com/politic/652717
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:25
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” ขู่ฟ้อง ม.157 กกต.ไม่ประกาศชื่อ "เฮียเล้า” ลง ส.ก.ตามคำสั่งศาล ปค.

รหัสข่าว: I-I220512000127

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

93

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1003769
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:25
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” ขู่ฟ้อง ม.157 กกต.ไม่ประกาศชื่อ "เฮียเล้า” ลง ส.ก.ตามคำสั่งศาล ปค.

รหัสข่าว: I-I220512000127

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1003769
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:25
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” ขู่ฟ้อง ม.157 กกต.ไม่ประกาศชื่อ "เฮียเล้า” ลง ส.ก.ตามคำสั่งศาล ปค.

รหัสข่าว: I-I220512000127

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1003769
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:25
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” ขู่ฟ้อง ม.157 กกต.ไม่ประกาศชื่อ "เฮียเล้า” ลง ส.ก.ตามคำสั่งศาล ปค.

รหัสข่าว: I-I220512000127

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

96

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1003769
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:54
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งซ้ำ! ให้กกต.ประกาศรับ'พีรพล' เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท

รหัสข่าว: I-I220512000149

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:54
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งซ้ำ! ให้กกต.ประกาศรับ'พีรพล' เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท

รหัสข่าว: I-I220512000149

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/652761
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:54
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งซ้ำ! ให้กกต.ประกาศรับ'พีรพล' เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท

รหัสข่าว: I-I220512000149

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/652761
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:54
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งซ้ำ! ให้กกต.ประกาศรับ'พีรพล' เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท

รหัสข่าว: I-I220512000149

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

100

https://www.naewna.com/politic/652761
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:54
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งซ้ำ! ให้กกต.ประกาศรับ'พีรพล' เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท

รหัสข่าว: I-I220512000149

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

101

https://www.naewna.com/politic/652761
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:52
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล จี้ กกต.ประกาศรับสมัคร 'พีรพล กนกวลัย' เป็นผู้สมัคร ส.ก.พญาไททุกหน่วย

รหัสข่าว: I-I220512000259

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/%E0%B8%BAbkk-kk/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:52
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล จี้ กกต.ประกาศรับสมัคร 'พีรพล กนกวลัย' เป็นผู้สมัคร ส.ก.พญาไททุกหน่วย

รหัสข่าว: I-I220512000259

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/%E0%B8%BAbkk-kk/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:52
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล จี้ กกต.ประกาศรับสมัคร 'พีรพล กนกวลัย' เป็นผู้สมัคร ส.ก.พญาไททุกหน่วย

รหัสข่าว: I-I220512000259

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/%E0%B8%BAbkk-kk/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:52
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล จี้ กกต.ประกาศรับสมัคร 'พีรพล กนกวลัย' เป็นผู้สมัคร ส.ก.พญาไททุกหน่วย

รหัสข่าว: I-I220512000259

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/%E0%B8%BAbkk-kk/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:04
หัวข้อข่าว: ศาลปกครอง สั่งซ้ำให้ กกต.ประกาศรับ 'พีรพล ก้าวไกล' เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท

รหัสข่าว: I-I220512000298

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/x-cite-news/139586/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:04
หัวข้อข่าว: ศาลปกครอง สั่งซ้ำให้ กกต.ประกาศรับ 'พีรพล ก้าวไกล' เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท

รหัสข่าว: I-I220512000298

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/x-cite-news/139586/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:04
หัวข้อข่าว: ศาลปกครอง สั่งซ้ำให้ กกต.ประกาศรับ 'พีรพล ก้าวไกล' เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท

รหัสข่าว: I-I220512000298

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/x-cite-news/139586/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:08
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งซ้ำ ให้กกต.ประกาศรับ "พีรพล" เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท ภายในพรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I220512000312

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/saalpkkhr-ngsangcham-aihkkt-prakaasrab-phiirphl-epnphuusmakhr-s-k-ekhtphyaaaith-phaayainphrungnii
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:08
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งซ้ำ ให้กกต.ประกาศรับ "พีรพล" เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท ภายในพรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I220512000312

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/saalpkkhr-ngsangcham-aihkkt-prakaasrab-phiirphl-epnphuusmakhr-s-k-ekhtphyaaaith-phaayainphrungnii
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:08
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งซ้ำ ให้กกต.ประกาศรับ "พีรพล" เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท ภายในพรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I220512000312

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/saalpkkhr-ngsangcham-aihkkt-prakaasrab-phiirphl-epnphuusmakhr-s-k-ekhtphyaaaith-phaayainphrungnii
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:17
หัวข้อข่าว: ก้าวไกลจี้ กกต. ประกาศ ‘พีรพล’ เป็นผู้สมัคร ส.ก. พญาไท ชี้หากไม่ดำเนินการในพรุ่งนี้จ่อฟ้อง ม.157 -...

รหัสข่าว: I-I220512000341

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thestandard.co/bkk-election-2022-peerapol-kanokwalai/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:17
หัวข้อข่าว: ก้าวไกลจี้ กกต. ประกาศ ‘พีรพล’ เป็นผู้สมัคร ส.ก. พญาไท ชี้หากไม่ดำเนินการในพรุ่งนี้จ่อฟ้อง ม.157 -...

รหัสข่าว: I-I220512000341

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thestandard.co/bkk-election-2022-peerapol-kanokwalai/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:17
หัวข้อข่าว: ก้าวไกลจี้ กกต. ประกาศ ‘พีรพล’ เป็นผู้สมัคร ส.ก. พญาไท ชี้หากไม่ดำเนินการในพรุ่งนี้จ่อฟ้อง ม.157 -...

รหัสข่าว: I-I220512000341

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thestandard.co/bkk-election-2022-peerapol-kanokwalai/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:28
หัวข้อข่าว: สั่งซ้ำให้ กกต.ประกาศรับ "พีรพล" เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท

รหัสข่าว: I-I220512000381

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-940103
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:28
หัวข้อข่าว: สั่งซ้ำให้ กกต.ประกาศรับ "พีรพล" เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท

รหัสข่าว: I-I220512000381

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:28
หัวข้อข่าว: สั่งซ้ำให้ กกต.ประกาศรับ "พีรพล" เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท

รหัสข่าว: I-I220512000381

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

117

https://tna.mcot.net/politics-940103
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' ขู่ฟ้อง ม.157 กกต. หากไม่ประกาศรับ 'พีรพล' เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท

รหัสข่าว: I-I220512000439

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/-tvi9_uBR
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' ขู่ฟ้อง ม.157 กกต. หากไม่ประกาศรับ 'พีรพล' เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท

รหัสข่าว: I-I220512000439

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/-tvi9_uBR
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:08
หัวข้อข่าว: "พรรคก้าวไกล" งัด ม. 157 ขู่ ฟ้อง "กกต." กทม.

รหัสข่าว: I-I220512000567

 sootinclaimon.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://sootinclaimon.com/2022/05/11/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A1-157-%E0%B8%82%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%9F%E0%B9%89/
https://sootinclaimon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:08
หัวข้อข่าว: "พรรคก้าวไกล" งัด ม. 157 ขู่ ฟ้อง "กกต." กทม.

รหัสข่าว: I-I220512000567

 sootinclaimon.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://sootinclaimon.com/2022/05/11/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A1-157-%E0%B8%82%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%9F%E0%B9%89/
https://sootinclaimon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:08
หัวข้อข่าว: "พรรคก้าวไกล" งัด ม. 157 ขู่ ฟ้อง "กกต." กทม.

รหัสข่าว: I-I220512000567

 sootinclaimon.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://sootinclaimon.com/2022/05/11/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A1-157-%E0%B8%82%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%9F%E0%B9%89/
https://sootinclaimon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:16
หัวข้อข่าว: เตือน ม.157 'ก้าวไกล' จี้ กกต.รีบประกาศ 'เฮียเล้า' เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท ตามคำสั่งทุเลาของศาล...

รหัสข่าว: I-I220512000645

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://prachatai.com/journal/2022/05/98552
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:16
หัวข้อข่าว: เตือน ม.157 'ก้าวไกล' จี้ กกต.รีบประกาศ 'เฮียเล้า' เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท ตามคำสั่งทุเลาของศาล...

รหัสข่าว: I-I220512000645

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://prachatai.com/journal/2022/05/98552
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:16
หัวข้อข่าว: เตือน ม.157 'ก้าวไกล' จี้ กกต.รีบประกาศ 'เฮียเล้า' เป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท ตามคำสั่งทุเลาของศาล...

รหัสข่าว: I-I220512000645

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://prachatai.com/journal/2022/05/98552
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:24
หัวข้อข่าว: "พรรคก้าวไกล" งัด ม. 157 ขู่ ฟ้อง "กกต." กทม.

รหัสข่าว: I-I220512000366

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/514637
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:24
หัวข้อข่าว: "พรรคก้าวไกล" งัด ม. 157 ขู่ ฟ้อง "กกต." กทม.

รหัสข่าว: I-I220512000366

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/514637
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:24
หัวข้อข่าว: "พรรคก้าวไกล" งัด ม. 157 ขู่ ฟ้อง "กกต." กทม.

รหัสข่าว: I-I220512000366

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/514637
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:24
หัวข้อข่าว: "พรรคก้าวไกล" งัด ม. 157 ขู่ ฟ้อง "กกต." กทม.

รหัสข่าว: I-I220512000366

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/514637
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:54
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งกกต.ประกาศรับ "พีรพล" เป็นผู้สมัคร ส.ก.ก้าวไกล เขตพญาไท ภายใน 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220512000262

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3337992
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:54
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งกกต.ประกาศรับ "พีรพล" เป็นผู้สมัคร ส.ก.ก้าวไกล เขตพญาไท ภายใน 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220512000262

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3337992
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:54
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งกกต.ประกาศรับ "พีรพล" เป็นผู้สมัคร ส.ก.ก้าวไกล เขตพญาไท ภายใน 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220512000262

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3337992
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:58
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล" ขู่ฟ้อง กกต.เมินเฉย ไม่ประกาศ 'เฮียเล้า' เป็นผู้สมัคร ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220512000275

 aec10news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec10news.com/contents/news/politics/161384/
https://aec10news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:58
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล" ขู่ฟ้อง กกต.เมินเฉย ไม่ประกาศ 'เฮียเล้า' เป็นผู้สมัคร ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220512000275

 aec10news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec10news.com/contents/news/politics/161384/
https://aec10news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:58
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล" ขู่ฟ้อง กกต.เมินเฉย ไม่ประกาศ 'เฮียเล้า' เป็นผู้สมัคร ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220512000275

 aec10news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec10news.com/contents/news/politics/161384/
https://aec10news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:58
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล" ขู่ฟ้อง กกต.เมินเฉย ไม่ประกาศ 'เฮียเล้า' เป็นผู้สมัคร ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220512000275

 aec10news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec10news.com/contents/news/politics/161384/
https://aec10news.com


ปีที่: 45 ฉบับที่: 16132
วันที่: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 7, 15

หัวข้อข่าว: ล้มบัตรเลือกตั้ง2ใบจบเห่ ศาลรธน.ตีตก

รหัสข่าว: C-220512020031(12 พ.ค. 65/05:04)

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

Col.Inch: 329.34 ADValue:  (B/W)  395,208  (FC)  543,411
PRValue : (B/W)  1,185,624  (FC)  1,630,233(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16132
วันที่: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 7, 15

หัวข้อข่าว: ล้มบัตรเลือกตั้ง2ใบจบเห่ ศาลรธน.ตีตก

รหัสข่าว: C-220512020031(12 พ.ค. 65/05:04)

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

Col.Inch: 329.34 ADValue:  (B/W)  395,208  (FC)  543,411
PRValue : (B/W)  1,185,624  (FC)  1,630,233(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16132
วันที่: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 7, 15

หัวข้อข่าว: ล้มบัตรเลือกตั้ง2ใบจบเห่ ศาลรธน.ตีตก

รหัสข่าว: C-220512020031(12 พ.ค. 65/05:04)

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

Col.Inch: 329.34 ADValue:  (B/W)  395,208  (FC)  543,411
PRValue : (B/W)  1,185,624  (FC)  1,630,233(x3)

139



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16132
วันที่: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 7, 15

หัวข้อข่าว: ล้มบัตรเลือกตั้ง2ใบจบเห่ ศาลรธน.ตีตก

รหัสข่าว: C-220512020031(12 พ.ค. 65/05:04)

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

Col.Inch: 329.34 ADValue:  (B/W)  395,208  (FC)  543,411
PRValue : (B/W)  1,185,624  (FC)  1,630,233(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16132
วันที่: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 7, 15

หัวข้อข่าว: ล้มบัตรเลือกตั้ง2ใบจบเห่ ศาลรธน.ตีตก

รหัสข่าว: C-220512020031(12 พ.ค. 65/05:04)

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

Col.Inch: 329.34 ADValue:  (B/W)  395,208  (FC)  543,411
PRValue : (B/W)  1,185,624  (FC)  1,630,233(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16132
วันที่: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 7, 15

หัวข้อข่าว: ล้มบัตรเลือกตั้ง2ใบจบเห่ ศาลรธน.ตีตก

รหัสข่าว: C-220512020031(12 พ.ค. 65/05:04)

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

Col.Inch: 329.34 ADValue:  (B/W)  395,208  (FC)  543,411
PRValue : (B/W)  1,185,624  (FC)  1,630,233(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23488
วันที่: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 20(ล่างขวา)

คอลัมน์: เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น

รหัสข่าว: C-220513039147(12 พ.ค. 65/07:59)

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

Col.Inch: 24.32 ADValue:  (B/W)  24,320  (FC)  48,640
PRValue : (B/W)  72,960  (FC)  145,920(x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12117
วันที่: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 7(กลาง)

คอลัมน์: มองมุมใหม่: นายกฯ รักษาการ ยุบสภาได้หรือไม่

รหัสข่าว: C-220512011056(12 พ.ค. 65/04:05)

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

Col.Inch: 87.57 ADValue:  (B/W)  122,598  (FC)  140,112
PRValue : (B/W)  367,794  (FC)  420,336(x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12117
วันที่: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 7(กลาง)

คอลัมน์: มองมุมใหม่: นายกฯ รักษาการ ยุบสภาได้หรือไม่

รหัสข่าว: C-220512011056(12 พ.ค. 65/04:05)

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

Col.Inch: 87.57 ADValue:  (B/W)  122,598  (FC)  140,112
PRValue : (B/W)  367,794  (FC)  420,336(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3690
วันที่: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 2(กลาง)

คอลัมน์: ข่าวปนคน คนปนข่าว

รหัสข่าว: C-220512040010(12 พ.ค. 65/04:57)

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

Col.Inch: 106.47 ADValue:  (B/W)  127,764  (FC)  159,705
PRValue : (B/W)  383,292  (FC)  479,115(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3690
วันที่: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 2(กลาง)

คอลัมน์: ข่าวปนคน คนปนข่าว

รหัสข่าว: C-220512040010(12 พ.ค. 65/04:57)

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

Col.Inch: 106.47 ADValue:  (B/W)  127,764  (FC)  159,705
PRValue : (B/W)  383,292  (FC)  479,115(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3690
วันที่: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 2(กลาง)

คอลัมน์: ข่าวปนคน คนปนข่าว

รหัสข่าว: C-220512040010(12 พ.ค. 65/04:57)

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

Col.Inch: 106.47 ADValue:  (B/W)  127,764  (FC)  159,705
PRValue : (B/W)  383,292  (FC)  479,115(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9311
วันที่: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บันทึกหน้า4

รหัสข่าว: C-220512008064(12 พ.ค. 65/05:37)

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

Col.Inch: 47.14 ADValue:  (B/W)  56,568  (FC)  70,710
PRValue : (B/W)  169,704  (FC)  212,130(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9311
วันที่: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บันทึกหน้า4

รหัสข่าว: C-220512008064(12 พ.ค. 65/05:37)

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

Col.Inch: 47.14 ADValue:  (B/W)  56,568  (FC)  70,710
PRValue : (B/W)  169,704  (FC)  212,130(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16133
วันที่: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทนำมติชน: น่าห่วงซื้อเสียง

รหัสข่าว: C-220513038015(12 พ.ค. 65/08:46)

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

Col.Inch: 36.93 ADValue:  (B/W)  44,316  (FC)  60,934.50
PRValue : (B/W)  132,948  (FC)  182,803.50(x3)
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