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ข่าวประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 
 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร ่
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 ช่อสะอาดออนไลน์ กกต.จัดกิจกรรม “Big Day” รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา 
1 

2 TopNews ออนไลน์ เมืองพัทยารวมพลังจัด Big Day รณรงค์เลอืกตั้งนายกเมืองพัทยา 3 
3 เดลินิวส์ออนไลน ์ กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งเมืองพัทยา ตั้งเป้าคนใช้สิทธิ 70% 4 
4 ผู้จัดการออนไลน ์ กกต.จัดบิ๊กเดย์รณรงค์เลือกต้ังพัทยาหวังใช้สิทธิ 70% เรง่หาข้อมูล 

ซื้อเสียงหัวละพัน เข้มบัตรเขย่ง 
7 

5 ข่าวสดออนไลน์ หัวละพัน! กกต. ปูดเอง เริ่มแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้งเมืองพัทยา 
สั่งระดม ตร.ไล่จับ 

14 

6 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. จัดกิจกรรม "Big Day" รณรงค์เลือกต้ังสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
-นายกเมืองพัทยา 

21 

7 Theworldnews  
ออนไลน์ 

กกต.จัดบิ๊กเดย์รณรงค์เลือกต้ังพัทยาหวังใช้สิทธิ 70% เรง่หาข้อมูล 
ซื้อเสียงหัวละพัน เข้มบัตรเขย่ง 

25 

8 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บิ๊กเดย์เลือกต้ังเมืองพัทยา 32 
9 สยามท้องถิ่นออนไลน ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมแถลงข่าวและ

เสริมสร้างความรู้แก่ภาคีเครอืข่ายประชาสัมพันธก์ารเลือกต้ังสมาชิก
สภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา 

33 

10 7HD ออนไลน ์ กกต. เสริมทักษะรอบด้าน กันทุจริตเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 
จ.ชลบุร ี

35 

11 แนวหน้าออนไลน ์ กกต. จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว 'หัวละพัน' 37 
12 มติชนออนไลน ์ กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ตั้งเป้าคนใช้สิทธิ 70 % 

ปูดมีซื้อเสียงแล้วหัวละพัน 
45 

13 MSN ออนไลน ์ กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ตั้งเป้าคนใช้สิทธิ 70 % ปูดมีซื้อเสียง
แล้วหัวละพัน 

48 

14 ข่าว24ชม. ออนไลน ์ กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว'หัวละพัน' 50 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารสำนักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ "ปกรณ์ มหรรณพ" กกต. ตรวจเยี ่ยมสำนักงานคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังประจำจังหวัดกาญจนบุร ี
58 

2 มติชนออนไลน ์ 'กกต.' ส่งมอบบัตรเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก. จัดเก็บ-ปิดล็อกที่
ปลอดภัย หวังสกัดบัตรปลอม 

60 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. ส่งมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. 50 เขต จัดเก็บในที่ปลอดภัย 
ป้องกันพิมพ์ซ้ำ 

62 

4 Theworldnews 
ออนไลน์ 

'กกต.' ส่งมอบบัตรเลือกต้ังผู้ว่าฯกทม.- ส.ก.จัดเก็บ-ปิดล็อกที่
ปลอดภัย หวังสกัดบัตรปลอม 

64 

5 ข่าวสดออนไลน์ ป้องกันบัตรปลอม! กกต.ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. สั่ง
จัดเก็บแน่นหนา 

65 

6 แนวหน้าออนไลน ์ กกต.ส่งมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. 50 เขต จัดเก็บในที่ปลอดภัย 
ป้องกันบัตรปลอม-พิมพซ์้ำ 

67 

7 ผู้จัดการออนไลน ์ กกต. ส่งมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.- ส.ก. 50 เขต จัดเก็บสถานที่
ปลอดภัย ปิดล็อกหนาแน่น ก่อนประทับตราพิเศษ 

69 

8 เดลินิวส์ออนไลน ์ กกต. กระจายบัตรเลือกตั้ง 50 เขตสั่ง จนท. เฝ้า 24 ชั่วโมง 73 
9 Innnews ออนไลน์ กทม.ส่งมอบบัตรเลือกต้ังผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. ให้กับเจ้าหน้าที่ของ50เขต

แล้ววันนี ้
76 

 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน ์ 50 เขต รับมอบบัตรเลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.' 78 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ "หมอระวี” น้อมรับคำวินิจฉัยศาลปมบัตรเลอืกตั้ง 2 ใบ ขอเดินหน้า 

สู้ต่อ กมธ. 
86 

3 มติชนออนไลน ์ หมอระวี น้อมรับคำวินิจฉัยศาล รธน.ปมบัตร 2 ใบเดินหนา้สู้ชั้น 
กมธ.-รัฐสภา แต่ไม่ยื่นศาลฯ แล้ว 

89 

4 สยามรัฐออนไลน์ "หมอระวี" น้อมรับคำวินิจฉัยศาลรธน.ปมบัตร 2 ใบ ขอเดนิหน้าสู ้
ในชั้น กมธ.-รฐัสภาต่อ 

91 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หมอระวี' ยกธงขาวไม่ยื้อ สู้สูตรปาร์ตี้ลิสต์แค่ชั้น กมธ. พอไม่ยื่น
ตีความ 

94 
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ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
6 เดลินิวส์ออนไลน ์ 'หมอระวี' ยอมถอยบัตร 2 ใบ ตื๊อสูตรปาร์ตี้ลิสต์หาร 100 96 
7 ผู้จัดการออนไลน ์ "หมอระวี” น้อมรับคำวินิจฉัยศาลปมบัตรเลอืกตั้ง 2 ใบ ขอเดินหน้า 

สู้ต่อ กมธ. 
98 

8 สยามรัฐออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' จบัผิดผู้สมัคร ส.ก.พรรคเพ่ือไทย เคยถูกศาลพิพากษา
จำคุกฐานปล้นทรัพย์จี้ กกต. เชือด 

100 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พี่ศร'ี ยื่น กกต. สอยผู้สมัคร ส.ก.เพ่ือไทย มคีุณสมบัติต้องห้าม 
เคยถูกศาลสั่งจำคุก 

104 

10 มติชนออนไลน ์ ศรีสุวรรณ จี้กกต.เพิกถอน 'ผู้สมัคร ส.ก.เพ่ือไทย' ชี้มีประวัติ 
ศาลพิพากษาจำคุกฐานปล้นทรัพย ์

106 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ ร้อง กกต. ถอนช่ือผู้สมัคร ส.ก.ตลิ่งชัน เพ่ือไทย เคยถูกจำคุก 
คดีปล้นทรัพย ์

110 

12 เดลินิวส์ออนไลน ์ ร้อง กกต. สอยผู้สมัคร ส.ก.เพื่อไทย เคยติดคุกคดีปล้นทรัพย์!  113 
13 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ "ศรีสุวรรณ”จี้ กกต. เชือด ส.ก.ตลิ่งชัน เพ่ือไทย เคยจำคุก 

ฐานปล้นทรัพย์ 
115 

14 Theworldnews  
ออนไลน์ 

ศรีสุวรรณ จี ้กกต.เพิกถอน 'ผู้สมัคร ส.ก.เพ่ือไทย' ชี้มีประวัติ 
ศาลพิพากษาจำคุกฐานปล้นทรัพย ์

118 

15 สำนักข่าวไทยออนไลน ์ จี้ กกต. เพิกถอนรับสมัคร ส.ก. เพื่อไทย 121 
16 ผู้จัดการออนไลน ์ "ศรีสุวรรณ" รอ้ง กกต. เพิกถอนผู้สมัคร ส.ก.พรรคเพ่ือไทย 123 
17 เนช่ันออนไลน์ "พี่ศรี" ยื่น กกต. สอย ส.ก.เพื่อไทย ฐานเคยต้องคดีไร้สิทธิลงสมัคร 

ชิงเก้าอ้ี 
124 

18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ กกต. ถอน "อดีตเลขาฯศาลยุติธรรม” พ้นผู้สมัคร "ผู้ว่าฯ กทม.” 
พิษคดีศาลพระโขนง 

128 

19 คมชัดลึกออนไลน ์ "สราวุธ เบญจกุล" พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เหตุพ้นราชการทุจริต 
ต่อหน้าที ่

130 

20 ThaiPBS ออนไลน์ กกต.สั่งถอนช่ือ "สราวุธ เบญจกุล" พ้นผู้สมัครเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. 133 
21 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
สราวุธ เบญจกุล ถูกถอดสมัครชิงผู้ว่า กทม. พบลักษณะต้องห้าม 135 

22 สำนักข่าวอิศรา
ออนไลน์ 

ฉบับเต็ม! คำวินิจฉัย กกต. ถอนช่ือ 'สราวุธ' พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 
ถูกไล่ออก-ผิดวินัยร้ายแรง 

137 

23 เนช่ันออนไลน์ ด่วน! กกต.สั่งถอน "สราวุธ เบญจกุล" เหตตุ้องโทษโดนไล่ออก-ทุจริต 142 
24 Springnews ออนไลน์ ด่วน! กกต. สั่งถอน "สราวุธ เบญจกุล" เหตตุ้องโทษโดนไล่ออก-ทุจริต 144 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ติดตอ่ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
25 7HD ออนไลน ์ กกต. สั่งถอนช่ือผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. "สราวุธ เบญจกุล" หมายเลข 28 

เหตุผิดวินัยร้ายแรง-ถูกไล่ออกจากราชการ 
146 

26 แนวหน้าออนไลน ์ สมใจ 'พรรคใหญ่'! กมธ.เคาะคำนวณปาร์ต้ีลิสต์ ยึดสูตรหาร 100 147 
27 ผู้จัดการออนไลน ์ ตามคาด กมธ.เคาะสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์หาร 100 ดึง กต. 

แก้บัตรเสียนอกไทย ให้ถ่ายไลฟ์หลังปิดหีบ 
149 

28 ข่าวสดออนไลน์ 'กมธ.กม.ลูก' มติส่วนใหญ่ ให้ใช้สูตร 100 หาร คำนวณ ส.ส.ปาร์ต้ีลิสต์ 151 
29 ไทยโพสต์ออนไลน์ พรรคเล็กสุดเซง็! กมธ.กฎหมายลูก เคาะสูตรคำนวณบัญชีรายช่ือ 

ใช้ 100 หาร 
154 

30 สยามรัฐออนไลน์ ผ่านฉลุย! "กมธ.กฎหมายลูก" มีมติเคาะสูตรคำนวณปาร์ต้ีลิสต์ 
"หาร 100" 

157 

31 เดลินิวส์ออนไลน ์ กมธ.เคาะสูตรส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 100 เปิดช่อง ปชช.ถ่ายคลิปหลังปิด
หีบ 

160 

32 มติชนออนไลน ์ มติ 'กมธ.กฎหมายลูก' ดับฝันพรรคเล็ก โหวต 32 : 11 ชี้สตูรหาร 100 
คิด ส.ส.ปาร์ต้ีลิสต ์

163 

33 ไทยรัฐออนไลน ์ เคาะใช้สูตร 100 หาร หา ส.ส.บัญชีรายช่ือพรรคการเมือง 
ปชช. ไลฟ์สดดูนับคะแนนได้ 

166 

34 แนวหน้าออนไลน ์ ฉีกไทม์ไลน์!'วิษณ'ุปิดประตูใช้กม.เลือกตั้ง เชื่อประกาศไม่ทันเดือน
ก.ค. 

168 

35 ข่าวสดออนไลน์ 'วิษณ'ุ เผยไทมไ์ลน์กฎหมายเลือกตั้ง ประกาศไม่ทัน ก.ค.นี้ บอกไม่รู้
จะเข้าสภาตอนไหน 

170 

36 สยามรัฐออนไลน์ "วิษณุ" แจง ไม่เช่ือกฎหมายประกาศทันใช้เดือน ก.ค. 172 
37 มติชนออนไลน ์ 'วิษณ'ุ เชื่อ กม.ลูก เสร็จไม่ทนัใช้ ตามไทม์ไลน์ ชี้ระหว่างนี ้

ถ้ามียุบสภา ลำบากแน่ 
174 

38 ผู้จัดการออนไลน ์ "วิษณุ" เชื่อ กม.ลูกเสร็จไม่ทนัไทม์ไลน์ สงสัยยื่น ศาล รธน. ได้ตลอด 
ชี้ยุบสภาช่วงนี้ลำบากแน่ 

176 

39 เดลินิวส์ออนไลน ์ 'วิษณ'ุ ฟันธง กฎหมายเลือกตั้งประกาศใช้ไม่ทัน ก.ค. 178 
40 ไทยรัฐออนไลน ์ "วิษณุ” แจงชัดยื่นบัญช ีป.ป.ช. ไม่เกี่ยวนับวันนายกฯ 8 ปี - กม.ลูก

เลือกตั้งไม่ทัน ก.ค. 
181 

41 เดลินิวส์ออนไลน ์ 'สมชัย' แฉทุจริตเทคนิคบัตรเลือกตั้งวน พับซ่อนหย่อนหีบ 
- ส่งหัวคะแนนรับเงิน 

184 

42 ข่าวสดออนไลน์ ป้อมโต้ครอบงำ พรรคธรรมนสั 186 
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บทความ / ซบุซิบ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์มติชน น่าห่วงซื้อเสียง 194 
2 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ตรวจการบ้าน : กางโจทย์ท้าทายศึกเลือกตั้ง กทม. 195 
3 หนังสือพิมพ์บางกอก 

ทูเดย ์
วิเคราะห์ : จับตาสูตรตัวหาร ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ วัดความจริงใจ ส.ส. 
กับหน้าที่เพื่อประชาชน 

198 

4 มติชนสุดสัปดาห ์ คอลัมน์: จดหมาย 201 
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กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Day รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั ้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายก 
เมืองพัทยา พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง 
และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยมี นายภครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับพลังมวลชน  
ในการรณรงค์ครั ้งนี ้ เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ผู ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาและนางสาววิชชุดา 
เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์
ในการจัดกิจกรรม ในการนี้ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
เมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ “รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิอย่างโปร่งใส 
พร้อมใจไปเลือกต้ัง” ณ บริเวณชายหาดหน้าเซ็นทรัลเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Day รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา 
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กกต.       

รู้
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น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม “Big Day” รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา
และนายกเมืองพัทยา โดยมี ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานในพิธีเปิด 
พร้อมด้วย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พัทยา ถนนเลียบชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 
อ้างอิง  :   https://www.banmuang.co.th/news/politic/280279 
 

กกต.จัดกิจกรรม "Big Day" รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภา 
เมืองพัทยา - นายกเมืองพัทยา 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/280279
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  (กกต.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดชลบุรี  
จัดกิจกรรม “Big Day” รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา โดยมี  
ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายภัครธรณ์ 
เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา ถนนเลียบ
ชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 
อ้างอิง  :  https://siamtongtin.com/domestic/local-news/38423/ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรม “Big Day” 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา 

https://siamtongtin.com/domestic/local-news/38423/
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เมื่อวันที่ 12 พ.ค. เมืองพัทยา พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมบิ๊กเดย์ 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา  เพื่อเชิญชวนให้ชาวเมืองพัทยา 
ที ่ม ีส ิทธิเลือกตั ้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั ้งในวันที่  22 พ.ค.นี ้ โดยมี ศาสตราจารย์ สันทัด ศิร ิอนันต์ไพบูลย์ 
กรรมการการเลือกตั ้ง  นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู ้ว ่าราชการจังหวัดชลบุร ี เข้าร่วมรณรงค์  โดยในการนี้ 
ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กล่าวว่า การเลือกตั้งเมืองพัทยาครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ เพราะว่างเว้น  
การเลือกตั้งมากว่า 10 ปี อยากให้ชาวเมืองพัทยาออกมาใช้สิทธิ เลือกคนดี คนที่เข้าใจเมืองพัทยา เพื่อมาปกป้องและ
รักษาเมืองพัทยาให้น่าอยู่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/1043032/ 

กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งเมืองพัทยา ตั้งเป้าคนใช้สิทธิ 70% 

https://www.dailynews.co.th/news/1043032/
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กกต.       
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วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  (กกต.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดชลบุรี  
จัดกิจกรรม “Big Day” รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา โดยมี  
ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายภัครธรณ์ 
เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา ถนนเลียบ
ชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 
อ้างอิง  :  https://www.topnews.co.th/news/313025 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรม “Big Day” 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา 

https://www.topnews.co.th/news/313025
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สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  (กกต.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดชลบุรี  
จัดกิจกรรม “Big Day” รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา โดยมี  
ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายภัครธรณ์ 
เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา ถนนเลียบ
ชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 
อ้างอิง  :  https://www.chorsaard.or.th/ 
 
 

กกต. จัดกิจกรรม “Big Day”  รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา 

https://www.chorsaard.or.th/
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วันนี้ (12 พ.ค.) เมืองพัทยา และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมบิ๊กเดย์ 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และ นายกเมืองพัทยา เพื่อเชิญชวนให้ชาวเมืองพัทยา  
ที่มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค. โดยมี ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง  
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมรณรงค์ 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9650000045296 
 
 
 
 
 
 
 

กกต. จัดบิ๊กเดย์รณรงค์เลือกตั้งพัทยาหวังใช้สิทธิ 70% 
เร่งหาข้อมูลซื้อเสียงหัวละพัน เข้มบัตรเขย่ง 

https://mgronline.com/politics/detail/9650000045296
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รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2565 ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม
บิ๊กเดย์รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และ นายกเมืองพัทยา เพื่อเชิญชวนให้ชาวเมือง
พัทยาที่มีสิทธิเลือกต้ังออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค. โดยมี ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการ 
การเลือกตั้ง  นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมรณรงค ์
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7046700 
 
 
 
 
 
 

กกต. ตั้งเป้าคนใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 70% 
ปูดเริ่มแจกเงินซื้อเสียงแล้วหัวละพัน  

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7046700
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รณรงค์  ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต.  เปิดกิจกรรม “Big Day” รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเมือง
พัทยา  โดยมี ภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี เข้าร่วม ที่บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี
 
อ้างอิง  :  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 
 

บิ๊กเดย์เลือกตั้งเมืองพัทยา 
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนางสาวโชติกา 
แก้วผล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดกาญจนบุรี รับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการจัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัด  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
กาญจนบุรี ในการนี ้ นายปกรณ์ ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั ้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีนายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดกาญจนบุรี พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี  
ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุร ี
 
อ้างอิง  :  https://www.banmuang.co.th/news/politic/280194 

"ปกรณ์ มหรรณพ" กกต. ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดกาญจนบุรี 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/280194


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ติดตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย 
ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้ง   และคณะสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
การแถลงข่าวและเสริมสร้างความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นำคณะเข้ารับฟังการบรรยาย  
เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพั ทยาและ 
นายกเมืองพัทยา โดยมี นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ชลบุรี และเรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวบรรยายให้ความรู้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวและเสริมสร้างความรู้แก่ภาคีเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
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ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรียกประชุม
เจ้าหน้าที ่คณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดชลบุรี เพื ่อทำความเข้าใจและให้ความรู ้แก่ภาคีเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา ในวันที่ 22 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ ให้เข้าใจ 
ข้อกฎหมาย ลดจำนวนบัตรเสีย ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และการนับคะแนนเสียงอย่างถูกต้องแม่นยำ 
ซึ่งล่าสุดพบการร้องเรียนเรื่องป้ายหาเสียง ซึ่งผ ู้สมัครนำไปติดตามสถานที่ต่าง ๆ มากเกินกว่ากฎหมายกำหนด 
 
อ้างอิง  :  https://news.ch7.com/detail/569122 
 
 
 
 
 

กกต. เสริมทักษะรอบด้าน กันทุจริตเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

https://news.ch7.com/detail/569122
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เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่โรงแรมอมารีพัทยา เมืองพัทยา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดกิจกรรมบิ๊กเดย์ 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา เพื่อเชิญชวนให้ชาวเมืองพัทยาที่มี  
สิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ตรวจเยี่ยม 
การเตรียมความพร้อมและเน้นให้กรรมการประจำหน่วย (กปน.) มีความรอบคอบ เนื่องจากไม่ว่า กกต. จะเตรียมงาน
มาดีขนาดไหน แต่หากพลาดในวันเลือกตั้ง สิ่งที่ทำดีมาถือว่าไม่มีความหมายเลย โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของจำนวน
บัตรออกเสียงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกัน ที่เรียกว่าบัตรเขย่ง ตรงนี้ทำให้ กกต. เสียกระบวนไปมากในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นที่ผ่านมา และมีการร้องเรียนการทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยจำนวนมาก จึงอยากให้การอบรม กปน.
เน้นย้ำทำความเข้าใจ ถึงการปฏิบัติงานเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/bkkpataya/patayacouncil/news_3340735 

กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ตั้งเป้าคนใช้สิทธิ 70% 
ปูดมีซื้อเสียงแล้วหัวละพัน 

https://www.matichon.co.th/bkkpataya/patayacouncil/news_3340735
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เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่โรงแรมอมารีพัทยา เมืองพัทยา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดกิจกรรมบิ๊กเดย์ 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา เพื่อเชิญชวนให้ชาวเมืองพัทยาที่มี  
สิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ตรวจเยี่ยม 
การเตรียมความพร้อมและเน้นให้กรรมการประจำหน่วย (กปน.) มีความรอบคอบ เนื่องจากไม่ว่า กกต. จะเตรียมงาน
มาดีขนาดไหน แต่หากพลาดในวันเลือกตั้ง สิ่งที่ทำดีมาถือว่าไม่มีความหมายเลย โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของจำนวน
บัตรออกเสียงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกัน ที่เรียกว่าบัตรเขย่ง ตรงนี้ทำให้ กกต. เสียกระบวนไปมากในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นที่ผ่านมา และมีการร้องเรียนการทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยจำนวนมาก จึงอยากให้การอบรม กปน.
เน้นย้ำทำความเข้าใจ ถึงการปฏิบัติงานเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/653137 
 
 

กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว'หัวละพัน' 

https://www.naewna.com/politic/653137
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วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายแสวง บุญมี  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง บรรยายพิเศษ 
ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย 
ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง และ พันตำรวจเอก กุลชาต กุลชัย ผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา บรรยายเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง ในกิจกรรมแถลงข่าวและเสริมสร้างความรู้
แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา โดยมี คณะสื่อมวลชน  
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมอมารีพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา 
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กางโจทย์ท้าทายศึกเลือกตั้ง กทม. 
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อ้างอิง  : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 (กรอบบ่าย) 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต.จัดกิจกรรม “Big Day” รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั ้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา 
13 พฤษภาคม 2565  
 

 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรม “Big Day” รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมือง
พัทยาและนายกเมืองพัทยา 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจำจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมือง
พัทยา โดยมี ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายภัคร
ธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา ถนนเลียบชายหาด
พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้า
หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดถึงอาสาสมัครต่างๆ ทุกแขนง 
ที่ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ซึ่งถือเป็นโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ในวัน
อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565</strong></span> นับว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์หลังจากที่ว่างเว้นจาการ
เลือกตั้งเมืองพัทยาเป็นเวลา 10 ปี ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่าง
พร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทุกหน่วยเลือกตั้งจัดให้มีการดูแลและ 
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ป้องกันเกิดความปลอดภัยสูงสุดจากอาสาสมัครสาธารณสุข  โดยศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
กรรมการการเลือกตั้ง และแขกผู้มีเกียรติแสดงสัญลักษณ์เปิดงานหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบเลือกตั้ง พร้อมร่วมขบวน
เดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งบนถนนเลียบชายหาดพัทยา “รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิอย่างโปร่งใส 
พร้อมใจไปเลือกต้ัง 

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ชลบุรี เมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี ได้เห็นความสำคัญในการรณรงค์ กระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้
สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันให้ได้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณร้อยละ 70 และให้มี
บัตรเสียน้อยที่สุด จึงจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิอย่างโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง” ซึ่งเมืองพัทยา
นั้นเว้นว่างจากการเลือกตั้งมาถึง 10 ปี จึงถือได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นศักดิ์ศรีของชาวเมืองพัทยาในการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาเมืองพัทยาที่สำคัญยิ่งในการเลือกตั้งผู้แทนที่ดีเข้าไปบริหารเมืองพัทยา เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างทั่วถึง
และครอบคลุมในทุกๆ ด้าน บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวเมืองพัทยา พัฒนาเมืองพัทยาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา  กล่าวว่า เมืองพัทยาและสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา
และนายก เม ื อ งพ ั ทยา  “รวมพล ั ง ส ุ จ ร ิ ต  ใ ช ้ ส ิ ท ธ ิ อย ่ า ง โปร ่ ง ใ ส  พร ้ อม ใจ ไป เล ื อกต ั ้ ง ”  ในคร ั ้ ง นี้   
มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเ มือง
พัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. และขอขอบคุณพลังมวลชนทุกภาคส่วนที่ได้มา
รวมพลังกันร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาในครั้งนี้ เพื่อ
ร่วมพัฒนาเมืองพัทยาไปด้วยกัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน พนักงานเมืองพัทยา และโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ฯลฯ จำนวน 500 คน 

ข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมือง
พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ปรับปรุง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565) มีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต
เลือกตั้ง ดังนี ้

เขตเลือกตั้งที่ 1 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 20,170 คน 39 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.หนองปลาไหล หมู่ที่ 
6, 7 และ 8 ต.นาเกลือ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4  

เขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 16,421 คน 30 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.นาเกลือ หมู่ที่ 6/ ต.
หนองปรือ หมู่ที่ 5, 6 และ 13  

เขตเลือกตั้งที่ 3 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 21,030 คน 38 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.หนองปรือ หมู่ที่ 9, 
10 (บางส่วน) และ 11/ ต.นาเกลือ หมู่ที่ 7 

เขตเลือกตั้งที่ 4  มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 20,794 คน &nbsp;39 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.หนองปรือ 
หมู่ที่ 10 (บางส่วน) และ 12/ ต.ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 4 
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รวมจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 78,415 คน จำนวน 146 หน่วยเลือกตั้ง 

หมายเหตุ : เกาะล้าน อยู่เขตเลือกตั้งที่ 3 ตำบลนาเกลือ หมู่ที่ 7 มี 4 หน่วยเลือกตั้ง รวมผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 2,184 คน  
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จำนวน 545 คน ที่เลือกตั้ง วัดใหม่สำราญ (เกาะล้าน) 
หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จำนวน 530 คน ที่เลือกตั้ง วัดใหม่สำราญ (เกาะล้าน) 
หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จำนวน 525 คน ที่เลือกตั้ง โรงเรียนเมืองพัทยา 10 
หน่วยเลือกตั้งที่ 4  ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จำนวน 584 คน ที่เลือกตั้ง โรงเรียนเมืองพัทยา 10 

 
อ้างอิง: https://www.chorsaard.or.th/content/55386/กกตจัดกิจกรรม-big-day-รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา?v=1652373919 
 
  

https://www.chorsaard.or.th/content/55386/กกตจัดกิจกรรม-big-day-รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา?v=1652373919
https://www.chorsaard.or.th/content/55386/กกตจัดกิจกรรม-big-day-รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา?v=1652373919
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เมืองพัทยารวมพลังจัด Big Day รณรงค์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 
12 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:48 น. 
 

 
 

เมืองพัทยารวมพลังจัด Big Day รณรงค์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่บริเวณชายหาดพัทยา เมืองพัทยาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดชลบุรี และจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา
และนายกเมืองพัทยา พร้อมเดินขบวนพาเหรด ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนชาวเมืองพัทยาที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ 
 นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี ได้เห็นความสำคัญในการรณรงค์ กระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันให้ได้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณร้อยละ 70 
และให้มีบัตรเสียน้อยที่สุด จึงจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิอย่างโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง” ซึ่งเมือง
พัทยานั้นเว้นว่างจากการเลือกตั้งมาถึง 10 ปี จึงถือได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นศักดิ์ศรีของชาวเมืองพัทยาในการกำหนด
ทิศทางการพัฒนาเมืองพัทยาที่สำคัญยิ่งในการเลือกตั้งผู้แทนที่ดีเข้าไปบริหารเมืองพัทยา เพื่อ ให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุมในทุกๆ ด้าน บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวเมืองพัทยา พัฒนาเมืองพัทยาให้เจริญรุ่งเรือง
ต่อไป 
 เรือตรีปราโมทย์  ทับทิม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาและสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา
เมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา “รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิอย่างโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกต้ัง” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 
22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. และขอขอบคุณพลังมวลชนทุกภาคส่วนที่ได้มารวมพลังกันร่วมกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาในครั้งนี้ เพื่อร่วมพัฒนาเมืองพัทยาไป
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ด้วยกัน  สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย : หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พนักงานเมืองพัทยา 
และโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ฯลฯ จำนวน 300 คน 
 ศาสตราจารย์สันทัด  ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า เมืองพัทยานับว่าเป็นเมืองที่สำคัญ 
โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ที่ส่วนใหญ่ที่แรกที่จะนึกถึง
เมื่อมาประเทศไทยนั่นก็คือ “เมืองพัทยา” ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลที่สวยงาม ความมีน้ำใจและรอยยิ้ม สิ่งดี
งามเหล่านี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวเมืองพัทยา ที่ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาปกป้องดูแลรักษา  ดังนั้น 
การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 จึงเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์หลังจากที่มีการว่างเว้น
จากการเลือกตั้งเมืองพัทยามาถึง 10 ปี ถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนชาวเมืองพัทยาจะออกมาตัดสินเลือกคนดี คนที่
เข้าใจเมืองพัทยา คนที่จะมาปกป้องรักษาเมืองพัทยา ตลอดจนดูแลชาวเมืองพัทยาให้อยู่อย่างมีความสุข ได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึง 
 ข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมือง
พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ปรับปรุง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565) : มีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต
เลือกตั้ง ดังนี ้
 เขตเลือกตั้งที่ 1 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 20,170 คน   39 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.หนองปลาไหล 
หมู่ที่ 6, 7 และ 8/ ต.นาเกลือ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 
 เขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 16,421 คน  30 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.นาเกลือ หมู่ที่ 6/ 
ต.หนองปรือ หมู่ที่ 5, 6 และ 13 
 เขตเลือกตั้งที่ 3 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 21,030 คน  38 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.หนองปรือ หมู่ที่ 9, 10 
(บางส่วน) และ 11/ ต.นาเกลือ หมู่ที่ 7 
 เขตเลือกตั ้งที ่ 4 มีจำนวนผู ้มีสิทธิเลือกตั ้ง 20,794 คน  39 หน่วยเลือกตั ้ง ประกอบด้วย ต.หนองปรือ  
หมู่ที่ 10 (บางส่วน) และ 12/ ต.ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 4 
 รวมจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง : 78,415 คน 146 หน่วยเลือกตั้ง 
หมายเหตุ : เกาะล้าน อยู่เขตเลือกตั้งที่ 3 ตำบลนาเกลือ หมู่ที่ 7 มี 4 หน่วยเลือกตั้ง รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,184 คน 
 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จำนวน 545 คน ที่เลือกตั้ง วัดใหม่สำราญ (เกาะล้าน) 
 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จำนวน 530 คน ที่เลือกตั้ง วัดใหม่สำราญ (เกาะล้าน) 
 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จำนวน 525 คน ที่เลือกตั้ง โรงเรียนเมืองพัทยา 10 
 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จำนวน 584 คน ที่เลือกตั้ง โรงเรียนเมืองพัทยา 10 
 
อ้างอิง: https://www.topnews.co.th/news/313025 
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กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งเมืองพัทยา ตั้งเป้าคนใช้สิทธิ 70% 
12 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:05 น. 
 

 
 
กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งเมืองพัทยา ครั้งแรกในรอบ 10 ปี ตั้งเป้าคนใช้สิทธิ 70% เลขาฯกกต.ห่วงปัญหาบัตรเขย่ง 
กำชับ กปน.เข้มงวด 
 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. เมืองพัทยา พร้อมด้วยสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมบิ๊กเดย์ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา เพื่อเชิญชวนให้ชาวเมืองพัทยาที่มีสิทธิเลือกตั้ง
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค.นี้ โดยมีนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมรณรงค์ โดยในการนี้นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กล่าวว่า การเลือกตั้งเมืองพัทยาครั้งนี้เป็นครั้ง
ประวัติศาสตร์ เพราะว่างเว้นการเลือกตั้งมากว่า 10 ปี อยากให้ชาวเมืองพัทยาออกมาใช้สิทธิ เลือกคนดี คนที่เข้าใจ
เมืองพัทยา เพ่ือมาปกป้องและรักษาเมืองพัทยาให้น่าอยู่ 

ขณะเดียวกัน นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
มาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา โดยได้เน้นให้กรรมการประจำหน่วยมีความรอบคอบ เนื่องจากไม่ว่า กกต.
จะเตรียมงานมาดีขนาดไหน แต่ถ้าหากพลาดในการรจัดการช่วงประมาณ 9 ชม. ในวันเลือกตั้งที่ทำดีมา ถือว่าไม่มี
ความหมายเลย โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของจำนวนบัตรออกเสียง กับจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกัน ที่เรียกว่าบัตรเขย่ง 
หรือจำนวนบัตรออกเสียง กับจำนวนผู้มาใช้สิทธิตรงกัน แต่ผลคะแนนที่ออกมาไม่ตรงกัน ที่เรียกว่าคะแนนเขย่ง ซึ่งตรง
นี้ทำให้ กกต.เสียกระบวนไปมากในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมา และมีการร้องเรียนการทำหน้าที่ของกรรมการประจำ
หน่วยจำนวนมาก  จึงอยากให้การอบรม กปน.ได้มีการเน้นย้ำทำความเข้าใจ ถึงการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาด ทั้งนี้การแสดงตนอาจทำให้เกิดปัญหาบัตรเขย่งได้ อย่างการเลือกตั้ง กทม.มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 44,000 คน ที่จะ
ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เพียงอย่างเดียวเนื่องจากมีภูมิลำเนาที่อยู่ในเขตนั้นยังไม่ครบ 1 ปี หาก
จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก.ก็ต้องไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิในเขตเดิม กกต.กทม.จึงคิดวิธีใช้คลิปกระดาษสีหนีบที่บัตร
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอใช้สิทธิ เช่น หากเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ  กทม.เท่านั้น ก็จะหนีบคลิปสี
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น้ำตาลบนบัตรประชาชน เพื่อให้กปน.ที่ทำหน้าที่จ่ายบัตรเลือกตั้งทราบ หรือถ้าเป็นผู้มีสิทธิเลือก ส.ก.เพียงอย่างเดียวก็
จะหนีบคลิปสีชมพูบนบัตรประชาชน ดังนั้นถ้าวิธีการอบรม กปน.อย่างเข้มข้น ก็เชื่อว่าปัญหาบัตรเขย่ง คะแนนเขย่งจะ
ลดลง นอกจากนั้น กกต. และกระทรวงสาธารณสุข กำลังพยายามหาวิธีในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ติดเชื้อโควิด
สามารถมาใชส้ิทธิเลือกตั้งได้ แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนหมู่มากด้วย จึงขอให้ กกต.ชลบุร ีติดตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิดของทั้งศบค.ส่วนกลางและชลบุร ีน่าจะมีมาตรการในเรื่องนี้อย่างไร 

นายแสวง ยังกล่าวถึงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการในจ.ชลบุรี ว่ามีนัย
แอบแฝงทางการเมืองในการช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครเมืองพัทยา ว่า จริงๆ รัฐบาลก็มีงานของเขา เขามาปฏิบัติหน้าที่ตาม
แผนงานก็เป็นเรื่องปกติ แต่ตราบใดที่ก้าวล่วงเข้ามาผิดกฎหมายเลือกตั้ง กกต.ก็ดูหมด สังคมจะคิดอย่างไรก็คิดได้ แต่
ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นรัฐบาลก็มีหน้าที่ทำงานในการบริหารประเทศ 

ด้าน น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ จ.ชลบุรี กล่าวว่า การเลือกตั้งเมืองพัทยาครั้งนี้มี
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 78,415 คน 146 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้สมัครนายกเมืองพัทยา 4 คน และผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา 4 
เขตรวม 73 คน บัตรเลือกต้ังพิมพ์เสร็จแล้วและ ผอ.กกต.ประจำเมืองพัทยา รับมอบเก็บไว้ในห้องมั่นคงรวม 8,160 เล่ม 
โดยบัตรเลือกนายกเมืองพัทยาจะเป็นสีฟ้า ส่วนบัตรเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเป็นสีส้ม ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ถือ
เป็นครั้งแรกหลังจากเมืองพัทยา ห่างหายจากการเลือกตั้งมากว่า 10 ปี จึงตั้งเป้าว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

  
อ้างอิง: https://www.dailynews.co.th/news/1043032/ 
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:47
หัวข้อข่าว: กกต. รณรงค์เลือกตั้งพัทยา ปูดมีซื้อเสียงแล้วหัวละพัน ระดมตร.เร่งหาข้อมูลจับทุจริต

รหัสข่าว: I-I220513000860

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/general-news/140438/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:47
หัวข้อข่าว: กกต. รณรงค์เลือกตั้งพัทยา ปูดมีซื้อเสียงแล้วหัวละพัน ระดมตร.เร่งหาข้อมูลจับทุจริต

รหัสข่าว: I-I220513000860

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/general-news/140438/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:47
หัวข้อข่าว: กกต. รณรงค์เลือกตั้งพัทยา ปูดมีซื้อเสียงแล้วหัวละพัน ระดมตร.เร่งหาข้อมูลจับทุจริต

รหัสข่าว: I-I220513000860

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/general-news/140438/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:49
หัวข้อข่าว: กกต.จัดกิจกรรม "Big Day" รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา-นายกเมืองพัทยา

รหัสข่าว: I-I220513000861

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/280279
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:49
หัวข้อข่าว: กกต.จัดกิจกรรม "Big Day" รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา-นายกเมืองพัทยา

รหัสข่าว: I-I220513000861

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/280279
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:49
หัวข้อข่าว: กกต.จัดกิจกรรม "Big Day" รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา-นายกเมืองพัทยา

รหัสข่าว: I-I220513000861

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:49
หัวข้อข่าว: กกต.จัดกิจกรรม "Big Day" รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา-นายกเมืองพัทยา

รหัสข่าว: I-I220513000861

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/280279
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:12
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์รณรงค์เลือกตั้งพัทยาหวังใช้สิทธิ 70% เร่งหาข้อมูลซื้อเสียงหัวละพัน เข้มบัตรเขย่ง

รหัสข่าว: I-I220513001016

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-cchadbikedyrnrngkheluue-ktangphathyaahwangaichsiththi-70-ernghaakh-muulchuue-esiiynghawlaphan-ekhmbatrekhyng
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:12
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์รณรงค์เลือกตั้งพัทยาหวังใช้สิทธิ 70% เร่งหาข้อมูลซื้อเสียงหัวละพัน เข้มบัตรเขย่ง

รหัสข่าว: I-I220513001016

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-cchadbikedyrnrngkheluue-ktangphathyaahwangaichsiththi-70-ernghaakh-muulchuue-esiiynghawlaphan-ekhmbatrekhyng
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:12
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์รณรงค์เลือกตั้งพัทยาหวังใช้สิทธิ 70% เร่งหาข้อมูลซื้อเสียงหัวละพัน เข้มบัตรเขย่ง

รหัสข่าว: I-I220513001016

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-cchadbikedyrnrngkheluue-ktangphathyaahwangaichsiththi-70-ernghaakh-muulchuue-esiiynghawlaphan-ekhmbatrekhyng
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:12
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์รณรงค์เลือกตั้งพัทยาหวังใช้สิทธิ 70% เร่งหาข้อมูลซื้อเสียงหัวละพัน เข้มบัตรเขย่ง

รหัสข่าว: I-I220513001016

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-cchadbikedyrnrngkheluue-ktangphathyaahwangaichsiththi-70-ernghaakh-muulchuue-esiiynghawlaphan-ekhmbatrekhyng
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:12
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์รณรงค์เลือกตั้งพัทยาหวังใช้สิทธิ 70% เร่งหาข้อมูลซื้อเสียงหัวละพัน เข้มบัตรเขย่ง

รหัสข่าว: I-I220513001016

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-cchadbikedyrnrngkheluue-ktangphathyaahwangaichsiththi-70-ernghaakh-muulchuue-esiiynghawlaphan-ekhmbatrekhyng
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:12
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์รณรงค์เลือกตั้งพัทยาหวังใช้สิทธิ 70% เร่งหาข้อมูลซื้อเสียงหัวละพัน เข้มบัตรเขย่ง

รหัสข่าว: I-I220513001016

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:12
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์รณรงค์เลือกตั้งพัทยาหวังใช้สิทธิ 70% เร่งหาข้อมูลซื้อเสียงหัวละพัน เข้มบัตรเขย่ง

รหัสข่าว: I-I220513001016

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-cchadbikedyrnrngkheluue-ktangphathyaahwangaichsiththi-70-ernghaakh-muulchuue-esiiynghawlaphan-ekhmbatrekhyng
https://theworldnews.net


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23488
วันที่: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 20(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: บิ๊กเดย์เลือกตั้งเมืองพัทยา

รหัสข่าว: C-220513009093(13 พ.ค. 65/04:45)

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

Col.Inch: 17.45 ADValue:  (B/W)  17,450  (FC)  34,900
PRValue : (B/W)  52,350  (FC)  104,700(x3)

32



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:06
หัวข้อข่าว: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมแถลงข่าวและเสริมสร้างความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์...

รหัสข่าว: I-I220513000371

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

33

https://siamtongtin.com/domestic/local-news/38397/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:06
หัวข้อข่าว: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมแถลงข่าวและเสริมสร้างความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์...

รหัสข่าว: I-I220513000371

 siamtongtin.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://siamtongtin.com/domestic/local-news/38397/
https://siamtongtin.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: กกต.เสริมทักษะรอบด้าน กันทุจริตเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

รหัสข่าว: I-I220513000715

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/569122
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: กกต.เสริมทักษะรอบด้าน กันทุจริตเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

รหัสข่าว: I-I220513000715

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/569122
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:58
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว'หัวละพัน'

รหัสข่าว: I-I220513000740

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653137
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:58
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว'หัวละพัน'

รหัสข่าว: I-I220513000740

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:58
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว'หัวละพัน'

รหัสข่าว: I-I220513000740

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:58
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว'หัวละพัน'

รหัสข่าว: I-I220513000740

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653137
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:58
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว'หัวละพัน'

รหัสข่าว: I-I220513000740

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653137
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:58
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว'หัวละพัน'

รหัสข่าว: I-I220513000740

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653137
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:58
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว'หัวละพัน'

รหัสข่าว: I-I220513000740

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653137
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:58
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว'หัวละพัน'

รหัสข่าว: I-I220513000740

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653137
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:00
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ตั้งเป้าคนใช้สิทธิ 70 % ปูดมีซื้อเสียงแล้วหัวละพัน

รหัสข่าว: I-I220513000742

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/patayacouncil/news_3340735
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:00
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ตั้งเป้าคนใช้สิทธิ 70 % ปูดมีซื้อเสียงแล้วหัวละพัน

รหัสข่าว: I-I220513000742

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/patayacouncil/news_3340735
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:00
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ตั้งเป้าคนใช้สิทธิ 70 % ปูดมีซื้อเสียงแล้วหัวละพัน

รหัสข่าว: I-I220513000742

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/patayacouncil/news_3340735
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:05
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ตั้งเป้าคนใช้สิทธิ 70 % ปูดมีซื้อเสียงแล้วหัวละพัน

รหัสข่าว: I-I220513000769

 msn.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4-70-%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99/ar-AAXbAzS?ocid=EMMX
https://www.msn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:05
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ตั้งเป้าคนใช้สิทธิ 70 % ปูดมีซื้อเสียงแล้วหัวละพัน

รหัสข่าว: I-I220513000769

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

49

https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4-70-%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99/ar-AAXbAzS?ocid=EMMX
https://www.msn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:02
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว'หัวละพัน'

รหัสข่าว: I-I220513000771

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

50

https://khao24h.net/politic/news-17-2-2a30c1b5abd6429ef91e8fd8d97f2f4e
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:02
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว'หัวละพัน'

รหัสข่าว: I-I220513000771

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

51

https://khao24h.net/politic/news-17-2-2a30c1b5abd6429ef91e8fd8d97f2f4e
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:02
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว'หัวละพัน'

รหัสข่าว: I-I220513000771

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

52

https://khao24h.net/politic/news-17-2-2a30c1b5abd6429ef91e8fd8d97f2f4e
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:02
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว'หัวละพัน'

รหัสข่าว: I-I220513000771

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

53

https://khao24h.net/politic/news-17-2-2a30c1b5abd6429ef91e8fd8d97f2f4e
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:02
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว'หัวละพัน'

รหัสข่าว: I-I220513000771

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/politic/news-17-2-2a30c1b5abd6429ef91e8fd8d97f2f4e
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:02
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว'หัวละพัน'

รหัสข่าว: I-I220513000771

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

55

https://khao24h.net/politic/news-17-2-2a30c1b5abd6429ef91e8fd8d97f2f4e
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:02
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว'หัวละพัน'

รหัสข่าว: I-I220513000771

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

56

https://khao24h.net/politic/news-17-2-2a30c1b5abd6429ef91e8fd8d97f2f4e
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:02
หัวข้อข่าว: กกต.จัดบิ๊กเดย์เลือกตั้งพัทยา ปูดพบซื้อเสียงแล้ว'หัวละพัน'

รหัสข่าว: I-I220513000771

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

57

https://khao24h.net/politic/news-17-2-2a30c1b5abd6429ef91e8fd8d97f2f4e
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:57
หัวข้อข่าว: "ปกรณ์ มหรรณพ" กกต. ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสข่าว: I-I220512003052

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/280194
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:57
หัวข้อข่าว: "ปกรณ์ มหรรณพ" กกต. ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสข่าว: I-I220512003052

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

59

https://www.banmuang.co.th/news/politic/280194
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:40
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ส่งมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.- ส.ก.จัดเก็บ-ปิดล็อกที่ปลอดภัย หวังสกัดบัตรปลอม

รหัสข่าว: I-I220512003013

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3339644
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:40
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ส่งมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.- ส.ก.จัดเก็บ-ปิดล็อกที่ปลอดภัย หวังสกัดบัตรปลอม

รหัสข่าว: I-I220512003013

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

61

https://www.matichon.co.th/politics/news_3339644
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:55
หัวข้อข่าว: กกต. ส่งมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. 50 เขต จัดเก็บในที่ปลอดภัย ป้องกันพิมพ์ซ้ำ

รหัสข่าว: I-I220512003048

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/general-news/140174/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:55
หัวข้อข่าว: กกต. ส่งมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. 50 เขต จัดเก็บในที่ปลอดภัย ป้องกันพิมพ์ซ้ำ

รหัสข่าว: I-I220512003048

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

63

https://www.thaipost.net/general-news/140174/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:59
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ส่งมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.- ส.ก.จัดเก็บ-ปิดล็อกที่ปลอดภัย หวังสกัดบัตรปลอม

รหัสข่าว: I-I220512003055

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-sngm-bbatreluue-ktangphuuwaa-kthm-s-k-cchadekb-pidl-kthiipl-dphay-hwangskadbatrpl-m
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:03
หัวข้อข่าว: ป้องกันบัตรปลอม! กกต.ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. สั่งจัดเก็บแน่นหนา

รหัสข่าว: I-I220512003179

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7045697
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:03
หัวข้อข่าว: ป้องกันบัตรปลอม! กกต.ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. สั่งจัดเก็บแน่นหนา

รหัสข่าว: I-I220512003179

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

66

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7045697
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:13
หัวข้อข่าว: กกต.ส่งมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. 50 เขต จัดเก็บในที่ปลอดภัย ป้องกันบัตรปลอม-พิมพ์ซ้ำ

รหัสข่าว: I-I220512003188

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/652991
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:13
หัวข้อข่าว: กกต.ส่งมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. 50 เขต จัดเก็บในที่ปลอดภัย ป้องกันบัตรปลอม-พิมพ์ซ้ำ

รหัสข่าว: I-I220512003188

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

68

https://www.naewna.com/politic/652991
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:33
หัวข้อข่าว: กกต. ส่งมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.- ส.ก. 50 เขต จัดเก็บสถานที่ปลอดภัย ปิดล็อกหนาแน่น ก่อนประทับตรา...

รหัสข่าว: I-I220512003216

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000045113
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:33
หัวข้อข่าว: กกต. ส่งมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.- ส.ก. 50 เขต จัดเก็บสถานที่ปลอดภัย ปิดล็อกหนาแน่น ก่อนประทับตรา...

รหัสข่าว: I-I220512003216

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000045113
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:33
หัวข้อข่าว: กกต. ส่งมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.- ส.ก. 50 เขต จัดเก็บสถานที่ปลอดภัย ปิดล็อกหนาแน่น ก่อนประทับตรา...

รหัสข่าว: I-I220512003216

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000045113
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:33
หัวข้อข่าว: กกต. ส่งมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.- ส.ก. 50 เขต จัดเก็บสถานที่ปลอดภัย ปิดล็อกหนาแน่น ก่อนประทับตรา...

รหัสข่าว: I-I220512003216

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000045113
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: กกต.กระจายบัตรเลือกตั้ง 50 เขตสั่งจนท.เฝ้า 24 ชั่วโมง

รหัสข่าว: I-I220513000416

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1041825/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: กกต.กระจายบัตรเลือกตั้ง 50 เขตสั่งจนท.เฝ้า 24 ชั่วโมง

รหัสข่าว: I-I220513000416

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1041825/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: กกต.กระจายบัตรเลือกตั้ง 50 เขตสั่งจนท.เฝ้า 24 ชั่วโมง

รหัสข่าว: I-I220513000416

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1041825/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:54
หัวข้อข่าว: กทม.ส่งมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. ให้กับเจ้าหน้าที่ของ50เขตแล้ววันนี้

รหัสข่าว: I-I220513000702

 innews.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://innews.news/news.php?n=20129
http://innews.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:54
หัวข้อข่าว: กทม.ส่งมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. ให้กับเจ้าหน้าที่ของ50เขตแล้ววันนี้

รหัสข่าว: I-I220513000702

 innews.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://innews.news/news.php?n=20129
http://innews.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:55
หัวข้อข่าว: 50 เขต รับมอบบัตรเลือกตั้ง'ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.'

รหัสข่าว: I-I220513000720

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653116
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:55
หัวข้อข่าว: 50 เขต รับมอบบัตรเลือกตั้ง'ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.'

รหัสข่าว: I-I220513000720

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

79

https://www.naewna.com/politic/653116
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:55
หัวข้อข่าว: 50 เขต รับมอบบัตรเลือกตั้ง'ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.'

รหัสข่าว: I-I220513000720

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

80

https://www.naewna.com/politic/653116
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:55
หัวข้อข่าว: 50 เขต รับมอบบัตรเลือกตั้ง'ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.'

รหัสข่าว: I-I220513000720

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

81

https://www.naewna.com/politic/653116
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:55
หัวข้อข่าว: 50 เขต รับมอบบัตรเลือกตั้ง'ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.'

รหัสข่าว: I-I220513000720

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653116
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:55
หัวข้อข่าว: 50 เขต รับมอบบัตรเลือกตั้ง'ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.'

รหัสข่าว: I-I220513000720

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653116
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:55
หัวข้อข่าว: 50 เขต รับมอบบัตรเลือกตั้ง'ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.'

รหัสข่าว: I-I220513000720

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653116
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:55
หัวข้อข่าว: 50 เขต รับมอบบัตรเลือกตั้ง'ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.'

รหัสข่าว: I-I220513000720

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653116
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:17
หัวข้อข่าว: "หมอระวี” น้อมรับคำวินิจฉัยศาลปมบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ขอเดินหน้าสู้ต่อกมธ.

รหัสข่าว: I-I220512001819

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1003955
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:17
หัวข้อข่าว: "หมอระวี” น้อมรับคำวินิจฉัยศาลปมบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ขอเดินหน้าสู้ต่อกมธ.

รหัสข่าว: I-I220512001819

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1003955
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:17
หัวข้อข่าว: "หมอระวี” น้อมรับคำวินิจฉัยศาลปมบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ขอเดินหน้าสู้ต่อกมธ.

รหัสข่าว: I-I220512001819

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

88

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1003955
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:33
หัวข้อข่าว: หมอระวี น้อมรับคำวินิจฉัยศาล รธน.ปมบัตร 2 ใบเดินหน้าสู้ชั้นกมธ.-รัฐสภา แต่ไม่ยื่นศาลฯ แล้ว

รหัสข่าว: I-I220512001883

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3339551
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:33
หัวข้อข่าว: หมอระวี น้อมรับคำวินิจฉัยศาล รธน.ปมบัตร 2 ใบเดินหน้าสู้ชั้นกมธ.-รัฐสภา แต่ไม่ยื่นศาลฯ แล้ว

รหัสข่าว: I-I220512001883

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3339551
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:33
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" น้อมรับคำวินิจฉัยศาลรธน.ปมบัตร 2 ใบ ขอเดินหน้าสู้ในชั้นกมธ.-รัฐสภาต่อ

รหัสข่าว: I-I220512002581

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/347463
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:33
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" น้อมรับคำวินิจฉัยศาลรธน.ปมบัตร 2 ใบ ขอเดินหน้าสู้ในชั้นกมธ.-รัฐสภาต่อ

รหัสข่าว: I-I220512002581

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

92

https://siamrath.co.th/n/347463
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:33
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" น้อมรับคำวินิจฉัยศาลรธน.ปมบัตร 2 ใบ ขอเดินหน้าสู้ในชั้นกมธ.-รัฐสภาต่อ

รหัสข่าว: I-I220512002581

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/347463
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:08
หัวข้อข่าว: 'หมอระวี' ยกธงขาวไม่ยื้อ สู้สูตรปาร์ตี้ลิสต์แค่ชั้น กมธ.พอไม่ยื่นตีความ

รหัสข่าว: I-I220512002940

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/140120/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:08
หัวข้อข่าว: 'หมอระวี' ยกธงขาวไม่ยื้อ สู้สูตรปาร์ตี้ลิสต์แค่ชั้น กมธ.พอไม่ยื่นตีความ

รหัสข่าว: I-I220512002940

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

95

https://www.thaipost.net/politics-news/140120/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:01
หัวข้อข่าว: 'หมอระวี' ยอมถอยบัตร 2 ใบ ตื๊อสูตรปาร์ตี้ลิสต์หาร 100 | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220512003177

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1040774/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:01
หัวข้อข่าว: 'หมอระวี' ยอมถอยบัตร 2 ใบ ตื๊อสูตรปาร์ตี้ลิสต์หาร 100 | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220512003177

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1040774/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:03
หัวข้อข่าว: "หมอระวี” น้อมรับคำวินิจฉัยศาลปมบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ขอเดินหน้าสู้ต่อกมธ.

รหัสข่าว: I-I220512003180

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000045097
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:03
หัวข้อข่าว: "หมอระวี” น้อมรับคำวินิจฉัยศาลปมบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ขอเดินหน้าสู้ต่อกมธ.

รหัสข่าว: I-I220512003180

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000045097
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:34
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' จับผิดผู้สมัคร ส.ก.พรรคเพื่อไทย เคยถูกศาลพิพากษาจำคุกฐานปล้นทรัพย์จี้ กกต.เชือด

รหัสข่าว: I-I220512001893

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/347467
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:34
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' จับผิดผู้สมัคร ส.ก.พรรคเพื่อไทย เคยถูกศาลพิพากษาจำคุกฐานปล้นทรัพย์จี้ กกต.เชือด

รหัสข่าว: I-I220512001893

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/347467
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:34
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' จับผิดผู้สมัคร ส.ก.พรรคเพื่อไทย เคยถูกศาลพิพากษาจำคุกฐานปล้นทรัพย์จี้ กกต.เชือด

รหัสข่าว: I-I220512001893

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/347467
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:34
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' จับผิดผู้สมัคร ส.ก.พรรคเพื่อไทย เคยถูกศาลพิพากษาจำคุกฐานปล้นทรัพย์จี้ กกต.เชือด

รหัสข่าว: I-I220512001893

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

103

https://siamrath.co.th/n/347467
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:10
หัวข้อข่าว: 'พี่ศรี' ยื่น กกต.สอยผู้สมัคร ส.ก.เพื่อไทย มีคุณสมบัติต้องห้าม เคยถูกศาลสั่งจำคุก

รหัสข่าว: I-I220512002947

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/x-cite-news/140130/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:10
หัวข้อข่าว: 'พี่ศรี' ยื่น กกต.สอยผู้สมัคร ส.ก.เพื่อไทย มีคุณสมบัติต้องห้าม เคยถูกศาลสั่งจำคุก

รหัสข่าว: I-I220512002947

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/x-cite-news/140130/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:49
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ จี้กกต.เพิกถอน 'ผู้สมัครส.ก.เพื่อไทย' ชี้มีประวัติศาลพิพากษาจำคุกฐานปล้นทรัพย์

รหัสข่าว: I-I220512003036

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/bkkcouncil/news_3339707
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:49
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ จี้กกต.เพิกถอน 'ผู้สมัครส.ก.เพื่อไทย' ชี้มีประวัติศาลพิพากษาจำคุกฐานปล้นทรัพย์

รหัสข่าว: I-I220512003036

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/bkkcouncil/news_3339707
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:49
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ จี้กกต.เพิกถอน 'ผู้สมัครส.ก.เพื่อไทย' ชี้มีประวัติศาลพิพากษาจำคุกฐานปล้นทรัพย์

รหัสข่าว: I-I220512003036

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/bkkcouncil/news_3339707
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:49
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ จี้กกต.เพิกถอน 'ผู้สมัครส.ก.เพื่อไทย' ชี้มีประวัติศาลพิพากษาจำคุกฐานปล้นทรัพย์

รหัสข่าว: I-I220512003036

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/bkkcouncil/news_3339707
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:51
หัวข้อข่าว: ร้อง กกต.ถอนชื่อผู้สมัคร ส.ก.ตลิ่งชัน เพื่อไทย เคยถูกจำคุกคดีปล้นทรัพย์

รหัสข่าว: I-I220512003040

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1003984
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:51
หัวข้อข่าว: ร้อง กกต.ถอนชื่อผู้สมัคร ส.ก.ตลิ่งชัน เพื่อไทย เคยถูกจำคุกคดีปล้นทรัพย์

รหัสข่าว: I-I220512003040

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1003984
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:51
หัวข้อข่าว: ร้อง กกต.ถอนชื่อผู้สมัคร ส.ก.ตลิ่งชัน เพื่อไทย เคยถูกจำคุกคดีปล้นทรัพย์

รหัสข่าว: I-I220512003040

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1003984
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:52
หัวข้อข่าว: ร้อง กกต.สอยผู้สมัครส.ก.เพื่อไทยเคยติดคุกคดีปล้นทรัพย์! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220512003042

 dailynews.co.th Rating:
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:59
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ”จี้กกต.เชือด ส.ก.ตลิ่งชัน เพื่อไทย เคยจำคุกฐานปล้นทรัพย์

รหัสข่าว: I-I220513000335

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:59
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ”จี้กกต.เชือด ส.ก.ตลิ่งชัน เพื่อไทย เคยจำคุกฐานปล้นทรัพย์
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:59
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ”จี้กกต.เชือด ส.ก.ตลิ่งชัน เพื่อไทย เคยจำคุกฐานปล้นทรัพย์

รหัสข่าว: I-I220513000335

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

117

https://www.thansettakij.com/columnist/524620
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:02
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ จี้กกต.เพิกถอน 'ผู้สมัครส.ก.เพื่อไทย' ชี้มีประวัติศาลพิพากษาจำคุกฐานปล้นทรัพย์

รหัสข่าว: I-I220513000349

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:02
หัวข้อข่าว: จี้ กกต.เพิกถอนรับสมัคร ส.ก. เพื่อไทย
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:04
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ"ร้อง กกต.เพิกถอนผู้สมัคร ส.ก.พรรคเพื่อไทย

รหัสข่าว: I-I220513000360

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:03
หัวข้อข่าว: "พี่ศรี" ยื่น กกต.สอยส.ก.เพื่อไทย ฐานเคยต้องคดีไร้สิทธิลงสมัครชิงเก้าอี้

รหัสข่าว: I-I220513000361

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:03
หัวข้อข่าว: "พี่ศรี" ยื่น กกต.สอยส.ก.เพื่อไทย ฐานเคยต้องคดีไร้สิทธิลงสมัครชิงเก้าอี้
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:03
หัวข้อข่าว: "พี่ศรี" ยื่น กกต.สอยส.ก.เพื่อไทย ฐานเคยต้องคดีไร้สิทธิลงสมัครชิงเก้าอี้
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:03
หัวข้อข่าว: "พี่ศรี" ยื่น กกต.สอยส.ก.เพื่อไทย ฐานเคยต้องคดีไร้สิทธิลงสมัครชิงเก้าอี้
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:59
หัวข้อข่าว: กกต.ถอน "อดีตเลขาฯศาลยุติธรรม” พ้นผู้สมัคร "ผู้ว่าฯ กทม.” พิษคดีศาลพระโขนง

รหัสข่าว: I-I220512001743

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:04
หัวข้อข่าว: "สราวุธ เบญจกุล" พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เหตุพ้นราชการทุจริตต่อหน้าที่

รหัสข่าว: I-I220512001759

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:04
หัวข้อข่าว: "สราวุธ เบญจกุล" พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เหตุพ้นราชการทุจริตต่อหน้าที่
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:04
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งถอนชื่อ "สราวุธ เบญจกุล" พ้นผู้สมัครเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:18
หัวข้อข่าว: สราวุธ เบญจกุล ถูกถอดสมัครชิงผู้ว่า กทม. พบลักษณะต้องห้าม

รหัสข่าว: I-I220512001822

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:29
หัวข้อข่าว: ฉบับเต็ม! คำวินิจฉัย กกต.ถอนชื่อ 'สราวุธ' พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ถูกไล่ออก-ผิดวินัยร้ายแรง

รหัสข่าว: I-I220512001873

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:04
หัวข้อข่าว: ด่วน! กกต.สั่งถอน "สราวุธ เบญจกุล" เหตุต้องโทษโดนไล่ออก-ทุจริต
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:09
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งถอนชื่อผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. "สราวุธ เบญจกุล" หมายเลข 28 เหตุผิดวินัยร้ายแรง-ถูกไล่ออกจาก...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:11
หัวข้อข่าว: สมใจ'พรรคใหญ่'!กมธ.เคาะคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ ยึดสูตรหาร100

รหัสข่าว: I-I220513000423

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653105
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:11
หัวข้อข่าว: สมใจ'พรรคใหญ่'!กมธ.เคาะคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ ยึดสูตรหาร100

รหัสข่าว: I-I220513000423

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

148

https://www.naewna.com/politic/653105
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:53
หัวข้อข่าว: ตามคาดกมธ.เคาะสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์หาร 100 ดึงกต.แก้บัตรเสียนอกไทย ให้ถ่ายไลฟ์หลังปิดหีบ

รหัสข่าว: I-I220513000694

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000045252
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:53
หัวข้อข่าว: ตามคาดกมธ.เคาะสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์หาร 100 ดึงกต.แก้บัตรเสียนอกไทย ให้ถ่ายไลฟ์หลังปิดหีบ

รหัสข่าว: I-I220513000694

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000045252
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:52
หัวข้อข่าว: 'กมธ.กม.ลูก' มติส่วนใหญ่ ให้ใช้สูตร 100 หาร คำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

รหัสข่าว: I-I220513000696

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7046453
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:52
หัวข้อข่าว: 'กมธ.กม.ลูก' มติส่วนใหญ่ ให้ใช้สูตร 100 หาร คำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

รหัสข่าว: I-I220513000696

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

152

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7046453
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:52
หัวข้อข่าว: 'กมธ.กม.ลูก' มติส่วนใหญ่ ให้ใช้สูตร 100 หาร คำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

รหัสข่าว: I-I220513000696

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7046453
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:53
หัวข้อข่าว: พรรคเล็กสุดเซ็ง! กมธ.กฎหมายลูก เคาะสูตรคำนวณบัญชีรายชื่อ ใช้ 100 หาร

รหัสข่าว: I-I220513000697

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/140385/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:53
หัวข้อข่าว: พรรคเล็กสุดเซ็ง! กมธ.กฎหมายลูก เคาะสูตรคำนวณบัญชีรายชื่อ ใช้ 100 หาร

รหัสข่าว: I-I220513000697

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/140385/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:53
หัวข้อข่าว: พรรคเล็กสุดเซ็ง! กมธ.กฎหมายลูก เคาะสูตรคำนวณบัญชีรายชื่อ ใช้ 100 หาร

รหัสข่าว: I-I220513000697

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/140385/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:53
หัวข้อข่าว: ผ่านฉลุย! "กมธ.กฎหมายลูก" มีมติเคาะสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ "หาร100"

รหัสข่าว: I-I220513000701

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/347624
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:53
หัวข้อข่าว: ผ่านฉลุย! "กมธ.กฎหมายลูก" มีมติเคาะสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ "หาร100"

รหัสข่าว: I-I220513000701

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/347624
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:53
หัวข้อข่าว: ผ่านฉลุย! "กมธ.กฎหมายลูก" มีมติเคาะสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ "หาร100"

รหัสข่าว: I-I220513000701

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

159

https://siamrath.co.th/n/347624
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:54
หัวข้อข่าว: กมธ.เคาะสูตรส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 100 เปิดช่อง ปชช.ถ่ายคลิปหลังปิดหีบ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220513000706

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1042128/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:54
หัวข้อข่าว: กมธ.เคาะสูตรส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 100 เปิดช่อง ปชช.ถ่ายคลิปหลังปิดหีบ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220513000706

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1042128/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:54
หัวข้อข่าว: กมธ.เคาะสูตรส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 100 เปิดช่อง ปชช.ถ่ายคลิปหลังปิดหีบ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220513000706

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1042128/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:54
หัวข้อข่าว: มติ 'กมธ.กฎหมายลูก' ดับฝันพรรคเล็ก โหวต 32 : 11 ชี้สูตรหาร 100 คิดส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

รหัสข่าว: I-I220513000707

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3340471
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:54
หัวข้อข่าว: มติ 'กมธ.กฎหมายลูก' ดับฝันพรรคเล็ก โหวต 32 : 11 ชี้สูตรหาร 100 คิดส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

รหัสข่าว: I-I220513000707

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3340471
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:54
หัวข้อข่าว: มติ 'กมธ.กฎหมายลูก' ดับฝันพรรคเล็ก โหวต 32 : 11 ชี้สูตรหาร 100 คิดส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

รหัสข่าว: I-I220513000707

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3340471
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:59
หัวข้อข่าว: เคาะใช้สูตร 100 หาร หา ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคการเมือง ปชช.ไลฟ์สดดูนับคะแนนได้

รหัสข่าว: I-I220513000982

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2391016
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:59
หัวข้อข่าว: เคาะใช้สูตร 100 หาร หา ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคการเมือง ปชช.ไลฟ์สดดูนับคะแนนได้

รหัสข่าว: I-I220513000982

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2391016
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:08
หัวข้อข่าว: ฉีกไทม์ไลน์!'วิษณุ'ปิดประตูใช้กม.เลือกตั้ง เชื่อประกาศไม่ทันเดือนก.ค.

รหัสข่าว: I-I220513000394

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/653074
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:08
หัวข้อข่าว: ฉีกไทม์ไลน์!'วิษณุ'ปิดประตูใช้กม.เลือกตั้ง เชื่อประกาศไม่ทันเดือนก.ค.

รหัสข่าว: I-I220513000394

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

169

https://www.naewna.com/politic/653074
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:09
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เผยไทม์ไลน์กฎหมายเลือกตั้ง ประกาศไม่ทัน ก.ค.นี้ บอกไม่รู้จะเข้าสภาตอนไหน

รหัสข่าว: I-I220513000400

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7046260
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:09
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เผยไทม์ไลน์กฎหมายเลือกตั้ง ประกาศไม่ทัน ก.ค.นี้ บอกไม่รู้จะเข้าสภาตอนไหน

รหัสข่าว: I-I220513000400

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

171

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7046260
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" แจง ไม่เชื่อกฎหมายประกาศทันใช้เดือนก.ค.

รหัสข่าว: I-I220513000404

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/347595
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" แจง ไม่เชื่อกฎหมายประกาศทันใช้เดือนก.ค.

รหัสข่าว: I-I220513000404

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/347595
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เชื่อกม.ลูก เสร็จไม่ทันใช้ ตามไทม์ไลน์ ชี้ระหว่างนี้ ถ้ามียุบสภา ลำบากแน่

รหัสข่าว: I-I220513000406

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3340336
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เชื่อกม.ลูก เสร็จไม่ทันใช้ ตามไทม์ไลน์ ชี้ระหว่างนี้ ถ้ามียุบสภา ลำบากแน่

รหัสข่าว: I-I220513000406

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3340336
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:57
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เชื่อกม.ลูกเสร็จไม่ทันไทม์ไลน์ สงสัยยื่นศาลรธน.ได้ตลอด ชี้ยุบสภาช่วงนี้ลำบากแน่

รหัสข่าว: I-I220513000722

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000045262
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:57
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เชื่อกม.ลูกเสร็จไม่ทันไทม์ไลน์ สงสัยยื่นศาลรธน.ได้ตลอด ชี้ยุบสภาช่วงนี้ลำบากแน่

รหัสข่าว: I-I220513000722

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

177

https://mgronline.com/politics/detail/9650000045262
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:58
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'ฟันธง กฎหมายเลือกตั้งประกาศใช้ไม่ทัน ก.ค. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220513000730

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

178

https://www.dailynews.co.th/news/1042217/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:58
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'ฟันธง กฎหมายเลือกตั้งประกาศใช้ไม่ทัน ก.ค. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220513000730

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1042217/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:58
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'ฟันธง กฎหมายเลือกตั้งประกาศใช้ไม่ทัน ก.ค. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220513000730

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1042217/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:02
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” แจงชัดยื่นบัญชีป.ป.ช.ไม่เกี่ยวนับวันนายกฯ 8 ปี-กม.ลูกเลือกตั้งไม่ทัน ก.ค.

รหัสข่าว: I-I220513000761

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2390965
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:02
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” แจงชัดยื่นบัญชีป.ป.ช.ไม่เกี่ยวนับวันนายกฯ 8 ปี-กม.ลูกเลือกตั้งไม่ทัน ก.ค.

รหัสข่าว: I-I220513000761

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:02
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” แจงชัดยื่นบัญชีป.ป.ช.ไม่เกี่ยวนับวันนายกฯ 8 ปี-กม.ลูกเลือกตั้งไม่ทัน ก.ค.

รหัสข่าว: I-I220513000761

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:06
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'แฉทุจริตเทคนิคบัตรเลือกตั้งวน พับซ่อนหย่อนหีบ-ส่งหัวคะแนนรับเงิน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220513000383

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:06
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'แฉทุจริตเทคนิคบัตรเลือกตั้งวน พับซ่อนหย่อนหีบ-ส่งหัวคะแนนรับเงิน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220513000383

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:33
หัวข้อข่าว: ป้อมโต้ครอบงำ พรรคธรรมนัส

รหัสข่าว: I-I220512001643

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

186

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7045112
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:33
หัวข้อข่าว: ป้อมโต้ครอบงำ พรรคธรรมนัส

รหัสข่าว: I-I220512001643

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:33
หัวข้อข่าว: ป้อมโต้ครอบงำ พรรคธรรมนัส

รหัสข่าว: I-I220512001643

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:33
หัวข้อข่าว: ป้อมโต้ครอบงำ พรรคธรรมนัส

รหัสข่าว: I-I220512001643

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:33
หัวข้อข่าว: ป้อมโต้ครอบงำ พรรคธรรมนัส

รหัสข่าว: I-I220512001643

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:33
หัวข้อข่าว: ป้อมโต้ครอบงำ พรรคธรรมนัส

รหัสข่าว: I-I220512001643

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:33
หัวข้อข่าว: ป้อมโต้ครอบงำ พรรคธรรมนัส

รหัสข่าว: I-I220512001643

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:33
หัวข้อข่าว: ป้อมโต้ครอบงำ พรรคธรรมนัส

รหัสข่าว: I-I220512001643

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (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-220513020001(13 พ.ค. 65/02:30)

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

Col.Inch: 37.49 ADValue:  (B/W)  44,988  (FC)  61,858.50
PRValue : (B/W)  134,964  (FC)  185,575.50(x3)

194



ปีที่: - ฉบับที่: 26511
วันที่: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: ตรวจการบ้าน: กางโจทย์ท้าทายศึกเลือกตั้งกทม.

รหัสข่าว: C-220514035044(13 พ.ค. 65/05:22)

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

Col.Inch: 108.09 ADValue:  (B/W)  102,685.50  (FC)  194,562
PRValue : (B/W)  308,056.50  (FC)  583,686(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26511
วันที่: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: ตรวจการบ้าน: กางโจทย์ท้าทายศึกเลือกตั้งกทม.

รหัสข่าว: C-220514035044(13 พ.ค. 65/05:22)

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

Col.Inch: 108.09 ADValue:  (B/W)  102,685.50  (FC)  194,562
PRValue : (B/W)  308,056.50  (FC)  583,686(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26511
วันที่: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: ตรวจการบ้าน: กางโจทย์ท้าทายศึกเลือกตั้งกทม.

รหัสข่าว: C-220514035044(13 พ.ค. 65/05:22)

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

Col.Inch: 108.09 ADValue:  (B/W)  102,685.50  (FC)  194,562
PRValue : (B/W)  308,056.50  (FC)  583,686(x3)
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ปีที่: 20 ฉบับที่: 3291
วันที่: ศุกร์ 13 - พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(กลาง), 5

คอลัมน์: วิเคราะห์ : จับตาสูตรตัวหาร ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ วัดความจริงใจ ส.ส. กับหน้าที่เพื่อ...

รหัสข่าว: C-220513017024(13 พ.ค. 65/05:44)

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: (FC) 1,000(BW) 750

Col.Inch: 158.44 ADValue:  (B/W)  118,830  (FC)  158,440
PRValue : (B/W)  356,490  (FC)  475,320(x3)

198



ปีที่: 20 ฉบับที่: 3291
วันที่: ศุกร์ 13 - พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(กลาง), 5

คอลัมน์: วิเคราะห์ : จับตาสูตรตัวหาร ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ วัดความจริงใจ ส.ส. กับหน้าที่เพื่อ...

รหัสข่าว: C-220513017024(13 พ.ค. 65/05:44)

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: (FC) 1,000(BW) 750

Col.Inch: 158.44 ADValue:  (B/W)  118,830  (FC)  158,440
PRValue : (B/W)  356,490  (FC)  475,320(x3)
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ปีที่: 20 ฉบับที่: 3291
วันที่: ศุกร์ 13 - พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(กลาง), 5

คอลัมน์: วิเคราะห์ : จับตาสูตรตัวหาร ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ วัดความจริงใจ ส.ส. กับหน้าที่เพื่อ...

รหัสข่าว: C-220513017024(13 พ.ค. 65/05:44)

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: (FC) 1,000(BW) 750

Col.Inch: 158.44 ADValue:  (B/W)  118,830  (FC)  158,440
PRValue : (B/W)  356,490  (FC)  475,320(x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 2178
วันที่: ศุกร์ 13 - พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(กลาง)

คอลัมน์: จดหมาย

รหัสข่าว: C-220513031083(13 พ.ค. 65/04:00)

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

Col.Inch: 64.43 ADValue:  (B/W)  23,839.10  (FC)  30,926.40
PRValue : (B/W)  71,517.30  (FC)  92,779.20(x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 2178
วันที่: ศุกร์ 13 - พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(กลาง)

คอลัมน์: จดหมาย

รหัสข่าว: C-220513031083(13 พ.ค. 65/04:00)

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

Col.Inch: 64.43 ADValue:  (B/W)  23,839.10  (FC)  30,926.40
PRValue : (B/W)  71,517.30  (FC)  92,779.20(x3)
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