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ข่าวประจ าวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 112/2565 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

 

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

กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง 14 แห่ง ทั่วประเทศ 
1 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 NNT ออนไลน์ กกต. เผยภาพรวมเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. ราชบุรี เสาร์นี้ กับการเลือกตั้ง

ท้องถิ่น กรุงเทพฯ และพัทยา อาทิตย์นี้ เรียบร้อยดี 
4 

2 ช่อสะอาดออนไลน์ รายการ เปิดประตูสู่ กกต. วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.30 - 20.00 น. 6 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ย้ าบัตรเลือกตั้งเมืองพัทยามี 2 สี 'ฟ้า - ส้ม' 8 
4 MGR ออนไลน์ กกต. รณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ 

กทม. และ ส.ก. 
10 

5 Innnews ออนไลน์ กกต. เผยแพร่ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. - สก. 12 
6 สยารมรัฐออนไลน์ เช็กให้ดีก่อนกา บัตรสีไหนเลือก ผู้ว่าฯ - ส.ก.กทม. 16 
7 7 HD ออนไลน์ สายด่วน 1444 สอบถามเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่น 21 
8 news.trueid ออนไลน์ กกต. เผยแพร่ภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. ก่อนเข้าคูหา

รับบัตร 2 ใบ 
23 

9 Tnnthailand 
ออนไลน์ 

กกต. เผยแพร่ภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. ก่อนเข้าคูหา
รับบัตร 2 ใบ 

26 

10 บ้านเมืองออนไลน์ รู้ไว้ไม่สับสน สีบัตรเลือกผู้ว่าฯ กทม. - นายกเมืองพัทยา 29 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. เผยสีบัตรเลือกตั้ง กทม.  - พัทยา ย้ า เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ 

ลงคะแนนเสียง 
31 

12 Thaitrend ออนไลน์ กกต. เผยสีบัตรเลือกตั้ง กทม.  - พัทยา ย้ า เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ 
ลงคะแนนเสียง 

35 

13 msn ออนไลน์ กกต. เผยสีบัตรเลือกตั้ง กทม.  - พัทยา ย้ า เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ 
ลงคะแนนเสียง 

39 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ อัพเดทเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 เช็คก่อนกา 22 พ.ค. นี้ 43 
2 ch3plus ออนไลน์ กทม. พร้อมจัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ และ ส.ก. ห่วงคนออกมาใช้สิทธิ์น้อย  

ก าชับ จนท. จับตาบัตรเขย่ง 
48 

3 Nationtv ออนไลน์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สะเทือน ส.ส. ภาคใต้ ปชป. - พปชร. ฟัดกันนัว 51 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ สังคมภูมิภาคตะวันออก....พร้อมแล้ว 100% เชิญชวนออกไปสิทธิ 

เลือกตั้งนายกพัทยา - สมาชิกสภาฯ '22 พ.ค. นี้' 
56 

5 อปท.นิวส์ออนไลน์ “ร.ต.อ.นิยม เพ็ชรโกมล” ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดสุรินทร์ 

66 

6 Mol ออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ส าหรับคนไทยในญี่ปุ่น เรื่อง การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้งต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ผ่าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

76 

7 มติชนออนไลน์ กทม. จัดทัพรณรงค์ล้อ – ราง - เรือ กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ชวนคนกรุง 
ไปเลือกตั้ง 22 พ.ค. นี้ 

77 

8 ไทยโพสต์ออนไลน์ ทนไม่ไหว 'ก้าวไกล' ร้อง กกต. หลังป้ายผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. 
ถูกท าลายเพียบ 

79 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ก้าวไกล” จี้ กกต. หา "มือมืด” ฉีกเอกสารพีอาร์ผู้สมัคร ส.ก. ระนาวทุกเขต 82 
10 Thaitrend ออนไลน์ "ก้าวไกล" จี้ กกต. หา "มือมืด" ฉีกเอกสารพีอาร์ผู้สมัคร ส.ก. ระนาวทุกเขต 85 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ ร้อง กกต. ป้ายถูกท าลายหลายเขต – หวั่น ปชช. เข้าใจผิดว่าไม่ได้ลงสมัคร 88 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 MGR ออนไลน์ ก้าวไกล แซะ "ชัชชาติ" ประนีประนอมสวนทางแก้ปัญหากรุงต้องพุ่งชน  

ร้อง กกต. ป้ายถูกท าลาย 
92 

13 Theworldnews 
ออนไลน์ 

"ก้าวไกล" ร้อง กกต. หลังพบป้ายแนะน าตัวผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. 
ถูกท าลาย หวั่นท าเลือกตั้งไม่โปร่งใส 

94 

14 news.trueid ออนไลน์ "กา้วไกล" ร้อง กกต. หลังพบป้ายแนะน าตัวผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. 
ถูกท าลาย หวั่นท าเลือกตั้งไม่โปร่งใส 

95 

15 ส านักข่าวทยออนไลน์ ก้าวไกลร้อง กกต. ป้ายหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ถูกท าลาย 97 
16 แนวหน้าออนไลน์ 'ก้าวไกล' จี้ กกต. หาคนผิดมาลงโทษ ฉีกเอกสารพีอาร์ผู้สมัคร ส.ก. 

หน้าคูหาทุกเขต 
100 

17 Topnews ออนไลน์ "ก้าวไกล" ร้อง กกต. โอดเอกสารแนะน า ส.ก. หน้าคูหา ถูกท าลายเพียบ 105 
18 มติชนออนไลน์ "ก้าวไกล" ร้อง กกต. หลังพบป้ายแนะน าตัวผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. 

ถูกท าลาย หวั่นท าเลือกตั้งไม่โปร่งใส 
109 

19 สยามรัฐออนไลน์ จัดทัพรณรงค์ "ล้อ ราง เรือ" ชวนประชาชนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. 
22 พ.ค. นี้ 

112 

20 ประชาไทออนไลน์ 'VOTE 62' จับมือ iLaw เปิดรับ 'อาสาสมัคร' รายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ 
กทม. และ สก. 

116 

21 ส านักข่าวอิศรา
ออนไลน์ 

'VOTE 62' จับมือ iLaw เปิดรับอาสาสมัครรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ 
กทม. - สก. คู่ขนาน 

121 

22 มติชนออนไลน์ 'ณพลเดช' แจ้งความ ศรีสุวรรณ ดิสเครดิต ปมใช้วุฒิ ดร. ชิง ส.ก. 
ฮ่ึมเรียกค่าเสียหาย 10 ล. 

128 

23 บ้านเมืองออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" งานเข้า ! "ณพลเดช" ฟ้องเอาผิดฐานร้อง กกต. สอบปม  
"วุฒิดร." ใช้ สมัคร ส.ก. สัมพันธวงศ์ เบอร์ 4 เรียก 10 ล้าน 

131 

24 7 HD ออนไลน์ นโยบายปราบโกงว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. 133 
25 Voathai ออนไลน์ สะท้อนเสียงชาว กทม. ในสหรัฐฯ ที่พลาดเลือกตั้งผู้ว่าฯ เหตุไม่มีจัด

เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
135 

26 7 HD ออนไลน์ เปิดสัญญาว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. เวทีปราบโกงช่อง 7HD 145 
27 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พิเชษฐวอนป้อมลดโทษ ห้ามร่วม พปชร. 6 เดือน 148 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
28 หนังสือพิมพ์ข่าวสด หาเสียงผู้ว่าฯ กทม. - นายกพัทยาโค้งท้าย 152 
29 หนังสือพิมพ์ข่าวสด พปชร. แบ่งข้าง “ชูอัศวิน – สกลธี” 154 
30 MGR ออนไลน์ จับตาวาทกรรมเด็ดโค่นคู่ชิงผู้ว่าฯ กทม. เขี่ย ‘ชัชชาติ’ ดันวิโรจน์แข่ง 

พ่ีเอ้เข้าเส้นชัย !? 
158 

31 MGR ออนไลน์ กกต. โดนอีก ศาล ปค. สั่งให้รับ "ไกรเดช บุนนาค” เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ 
กทม. ชี้ค าสั่งไม่รับสมัครเหตุถือหุ้นสื่อ ส่อ ไม่ชอบด้วย กม. 

167 

32 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ศาลสั่งรับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 173 
 
  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ คอลัมน์การเมือง - จ าเบอร์จ าสี 176 
2 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เรียงคนมาเป็นข่าว 177 
3 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น 179 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ เช็กให้ชัวร์ ! รายชื่อ - เบอร์ "ผู้สมัคร ส.ก.” 50 เขต 180 
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วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 10 ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรทุกภาคส่วน ให้มีความรู้ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องโดยเฉพาะหลักกฎหมาย 
หลักการเมืองการปกครอง และการบังคับใช้กฎหมาย ในหัวข้อ “หลักนิติธรรมกับบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง” 
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 9 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการอบรมหลักสตูร  

“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” 
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วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการก ากับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) 
ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง นายอนุชา จันทร์สุริยา 
ที่ปรึกษาประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง 
(ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง) นางรัชนี ปุณโณทก ที่ปรึกษาประจ ากรรมการ 
การเลือกตั้ง (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง) นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจ า
กรรมการการเลือกตั้ง (ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง) นายสมศักดิ์ สุริยมงคล เลขานุการประจ า
กรรมการการเลือกตั้ง (นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง) พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการก ากับการศึกษา 

อบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลอืกตั้งระดับสูง 
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วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ... ครั้งที่ 16 พิจารณาค าแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ  
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ …) พ.ศ.  …และค าแปรญัตติ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ... ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 604 
ชั้น 6 อาคารรัฐสภา 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 14 แห่ง 
ทั่วประเทศ 

17 พฤษภาคม 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 1. กรณี นายวันชาติ เนียมรักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  2. 
กรณี นายยุทธนัย สุทธิวารี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ได้ลาออก 
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 3. กรณี นายณรงค์เวช เหิมขุนทด นายกเทศมนตรีต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 4. กรณี ชัยยันต์ เพาะพืช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเหมาะ เขตเลือกตั้งที่ ๔ อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

*****5. กรณี นายบุญธรรม กิริวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผักขวง เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ อ าเภอทอง
แสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 6. กรณี นางมาลี คุณฑี สมาชิกสภาเทศบาล
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ต าบลแก่งเสี้ยน เขตเลือกตั้งที่ ๒   อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๕ 7. กรณี นายฉลาด ชุ่มชื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก เขตเลือกตั้งที่ ๓ อ าเภอด่าน
มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 8. กรณี นายธวัชชัย บุญประสพ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีบัวทอง เขตเลือกตั้งที่ ๕ อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 9. กรณี นายภิญโญ สายนภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เขตเลือกตั้งที่ ๓  
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

*****10.กรณี นายเซน ศรียงยศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกจาน เขตเลือกตั้งที่ ๒อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี
สะเกษ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 11. กรณี นายอ าพูน ทิค า นายกเทศมนตรีต าบลเวียงต้า อ าเภอ
ลอง จังหวัดแพร่  ได้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 12. กรณี นายจ าลอง รุ่งน้อย สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหูกวาง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 13. กรณี นายเศรษฐา ดวงพรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแกด า เขตเลือกตั้ งที่ ๑ อ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคาม ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 14. กรณี นายโกศล เข็มพิลา สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลโกสุมพิสัย เขตเลือกตั้งที่ ๑  อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

*****ล่าสุดส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มี
มติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้   1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
เขตเลือกตั้งที่ ๓ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้แก่ นายสุทธิเดช ริมธีระกุล  2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราดได้แก่ นายชัยพัฒน์ มนต์ประสิทธิ์ 3. นายกเทศมนตรีต าบลด่านขุนทด 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาได้แก่ นางสาวสลักจิต กิมตระกูล 4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เหมาะ เขตเลือกตั้งที่ ๔ อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา ได้แก่ นางพรรณี เกื้อสกุล 5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลผักขวง เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ อ าเภอทองแสนขัน 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ นายวิชิต อุวรรณ์ 
 

*****6. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ สิบ
เอก ธวัช จูอินทร 7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก เขตเลือกตั้งที่ ๓ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นายสาธิต ชุ่มชื่น 8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีบัวทอง เขตเลือกตั้งที่ ๕ 
อ าเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ นายพงษธร ขวัญเกตุ 9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เขต
เลือกตั้งที่ ๓ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นางสาวกานดา ทรัพย์นา 10. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกจาน 
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เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นายกิตติชัย เพ็งแจ่ม 11. นายกเทศมนตรีต าบลเวียง
ต้า อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้แก่ นายประภาส โพธิตา 12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหูกวาง เขต
เลือกตั้งที่ ๒ อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นางอนุลักษณ์ เสือถ่าย 13. สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
แกด า เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 

ได้แก่ นายเดือน พัฒเพ็ง 14. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกสุมพิสัย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ได้แก่ นายโกวิทย์ ศรีพารา 

 

*****ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม  อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อ านวยการการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัด
จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote 

และสายด่วน ๑๔๔๔ 

 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/38661/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1526523771003150336?t=heqeFgsxm_EjTh9oAOlo3
g&s=06  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:40
หัวข้อข่าว: รายการ เปิดประตูสู่ กกต. วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.30-20.00 น. - chorsaard

รหัสข่าว: I-I220517001965
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:36
หัวข้อข่าว: ย้ำบัตรเลือกตั้งเมืองพัทยามี 2 สี 'ฟ้า-ส้ม'

รหัสข่าว: I-I220518000867

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:36
หัวข้อข่าว: ย้ำบัตรเลือกตั้งเมืองพัทยามี 2 สี 'ฟ้า-ส้ม'
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:05
หัวข้อข่าว: กกต. รณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220518000922

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:05
หัวข้อข่าว: กกต. รณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220518000922

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:04
หัวข้อข่าว: กกต.เผยแพร่ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.-สก.

รหัสข่าว: I-I220517000890

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:29
หัวข้อข่าว: เช็กให้ดีก่อนกา บัตรสีไหนเลือก ผู้ว่าฯ - ส.ก.กทม.

รหัสข่าว: I-I220517000980

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:25
หัวข้อข่าว: สายด่วน 1444 สอบถามเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่น

รหัสข่าว: I-I220517001281

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:25
หัวข้อข่าว: สายด่วน 1444 สอบถามเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่น

รหัสข่าว: I-I220517001281

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:32
หัวข้อข่าว: กกต.เผยแพร่ภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. ก่อนเข้าคูหารับบัตร 2 ใบ

รหัสข่าว: I-I220517001439

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: กกต.เผยแพร่ภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. ก่อนเข้าคูหารับบัตร 2 ใบ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:33
หัวข้อข่าว: กกต.เผยแพร่ภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. ก่อนเข้าคูหารับบัตร 2 ใบ

รหัสข่าว: I-I220517001453

 tnnthailand.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:33
หัวข้อข่าว: กกต.เผยแพร่ภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. ก่อนเข้าคูหารับบัตร 2 ใบ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:57
หัวข้อข่าว: รู้ไว้ไม่สับสน สีบัตรเลือกผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา

รหัสข่าว: I-I220517001525

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:57
หัวข้อข่าว: รู้ไว้ไม่สับสน สีบัตรเลือกผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา
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Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:20
หัวข้อข่าว: กกต. เผยสีบัตรเลือกตั้ง กทม.-พัทยา ย้ำ เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ ลงคะแนนเสียง

รหัสข่าว: I-I220518000193

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:20
หัวข้อข่าว: กกต. เผยสีบัตรเลือกตั้ง กทม.-พัทยา ย้ำ เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ ลงคะแนนเสียง

รหัสข่าว: I-I220518000193

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:20
หัวข้อข่าว: กกต. เผยสีบัตรเลือกตั้ง กทม.-พัทยา ย้ำ เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ ลงคะแนนเสียง

รหัสข่าว: I-I220518000193

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

33

https://www.thairath.co.th/news/politic/2394602
https://www.thairath.co.th
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:46
หัวข้อข่าว: กกต. เผยสีบัตรเลือกตั้ง กทม.-พัทยา ย้ำ เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ ลงคะแนนเสียง
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https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:47
หัวข้อข่าว: 'ณพลเดช' แจ้งความ ศรีสุวรรณ ดิสเครดิต ปมใช้วุฒิ ดร. ชิงส.ก. ฮึ่มเรียกค่าเสียหาย 10 ล.

รหัสข่าว: I-I220518000286

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

130

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3349549
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:46
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" งานเข้า! "ณพลเดช" ฟ้องเอาผิดฐานร้อง กกต.สอบปม "วุฒิดร." ใช้ สมัคร ส.ก.สัมพันธวงศ์ เบอร์...

รหัสข่าว: I-I220518000282

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/280891
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:46
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" งานเข้า! "ณพลเดช" ฟ้องเอาผิดฐานร้อง กกต.สอบปม "วุฒิดร." ใช้ สมัคร ส.ก.สัมพันธวงศ์ เบอร์...

รหัสข่าว: I-I220518000282

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/280891
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:47
หัวข้อข่าว: นโยบายปราบโกงว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518000288

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/570018
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:47
หัวข้อข่าว: นโยบายปราบโกงว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518000288

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/570018
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: สะท้อนเสียงชาว กทม. ในสหรัฐฯ ที่พลาดเลือกตั้งผู้ว่าฯ เหตุไม่มีจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

รหัสข่าว: I-I220518000674

 voathai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.voathai.com/a/thais-usa-bangkok-governor-election/6577275.html
https://www.voathai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: สะท้อนเสียงชาว กทม. ในสหรัฐฯ ที่พลาดเลือกตั้งผู้ว่าฯ เหตุไม่มีจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

รหัสข่าว: I-I220518000674

 voathai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.voathai.com/a/thais-usa-bangkok-governor-election/6577275.html
https://www.voathai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: สะท้อนเสียงชาว กทม. ในสหรัฐฯ ที่พลาดเลือกตั้งผู้ว่าฯ เหตุไม่มีจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

รหัสข่าว: I-I220518000674

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

137

https://www.voathai.com/a/thais-usa-bangkok-governor-election/6577275.html
https://www.voathai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: สะท้อนเสียงชาว กทม. ในสหรัฐฯ ที่พลาดเลือกตั้งผู้ว่าฯ เหตุไม่มีจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

รหัสข่าว: I-I220518000674

 voathai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.voathai.com/a/thais-usa-bangkok-governor-election/6577275.html
https://www.voathai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: สะท้อนเสียงชาว กทม. ในสหรัฐฯ ที่พลาดเลือกตั้งผู้ว่าฯ เหตุไม่มีจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

รหัสข่าว: I-I220518000674

 voathai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.voathai.com/a/thais-usa-bangkok-governor-election/6577275.html
https://www.voathai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: สะท้อนเสียงชาว กทม. ในสหรัฐฯ ที่พลาดเลือกตั้งผู้ว่าฯ เหตุไม่มีจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

รหัสข่าว: I-I220518000674

 voathai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.voathai.com/a/thais-usa-bangkok-governor-election/6577275.html
https://www.voathai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: สะท้อนเสียงชาว กทม. ในสหรัฐฯ ที่พลาดเลือกตั้งผู้ว่าฯ เหตุไม่มีจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

รหัสข่าว: I-I220518000674

 voathai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.voathai.com/a/thais-usa-bangkok-governor-election/6577275.html
https://www.voathai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: สะท้อนเสียงชาว กทม. ในสหรัฐฯ ที่พลาดเลือกตั้งผู้ว่าฯ เหตุไม่มีจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

รหัสข่าว: I-I220518000674

 voathai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.voathai.com/a/thais-usa-bangkok-governor-election/6577275.html
https://www.voathai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: สะท้อนเสียงชาว กทม. ในสหรัฐฯ ที่พลาดเลือกตั้งผู้ว่าฯ เหตุไม่มีจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

รหัสข่าว: I-I220518000674

 voathai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.voathai.com/a/thais-usa-bangkok-governor-election/6577275.html
https://www.voathai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: สะท้อนเสียงชาว กทม. ในสหรัฐฯ ที่พลาดเลือกตั้งผู้ว่าฯ เหตุไม่มีจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

รหัสข่าว: I-I220518000674

 voathai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.voathai.com/a/thais-usa-bangkok-governor-election/6577275.html
https://www.voathai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:11
หัวข้อข่าว: เปิดสัญญาว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. เวทีปราบโกงช่อง 7HD

รหัสข่าว: I-I220518000701

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/570080
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:11
หัวข้อข่าว: เปิดสัญญาว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. เวทีปราบโกงช่อง 7HD

รหัสข่าว: I-I220518000701

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

146

https://news.ch7.com/detail/570080
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:11
หัวข้อข่าว: เปิดสัญญาว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. เวทีปราบโกงช่อง 7HD

รหัสข่าว: I-I220518000701

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/570080
https://news.ch7.com


ปีที่: - ฉบับที่: 26515
วันที่: พุธ 18 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: พิเชษฐวอนป้อมลดโทษ ห้ามร่วมพปชร.6เดือน

รหัสข่าว: C-220518004066(18 พ.ค. 65/04:08)

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

Col.Inch: 175.37 ADValue:  (B/W)  166,601.50  (FC)  315,666
PRValue : (B/W)  499,804.50  (FC)  946,998(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26515
วันที่: พุธ 18 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: พิเชษฐวอนป้อมลดโทษ ห้ามร่วมพปชร.6เดือน

รหัสข่าว: C-220518004066(18 พ.ค. 65/04:08)

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

Col.Inch: 175.37 ADValue:  (B/W)  166,601.50  (FC)  315,666
PRValue : (B/W)  499,804.50  (FC)  946,998(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26515
วันที่: พุธ 18 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: พิเชษฐวอนป้อมลดโทษ ห้ามร่วมพปชร.6เดือน

รหัสข่าว: C-220518004066(18 พ.ค. 65/04:08)

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

Col.Inch: 175.37 ADValue:  (B/W)  166,601.50  (FC)  315,666
PRValue : (B/W)  499,804.50  (FC)  946,998(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26515
วันที่: พุธ 18 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: พิเชษฐวอนป้อมลดโทษ ห้ามร่วมพปชร.6เดือน

รหัสข่าว: C-220518004066(18 พ.ค. 65/04:08)

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

Col.Inch: 175.37 ADValue:  (B/W)  166,601.50  (FC)  315,666
PRValue : (B/W)  499,804.50  (FC)  946,998(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11494
วันที่: พุธ 18 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ขวา)

หัวข้อข่าว: หาเสียงผู้ว่าฯกทม.-นายกพัทยาโค้งท้าย

รหัสข่าว: C-220518012040(18 พ.ค. 65/04:35)

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

Col.Inch: 88.30 ADValue:  (B/W)  105,960  (FC)  145,695
PRValue : (B/W)  317,880  (FC)  437,085(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11494
วันที่: พุธ 18 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ขวา)

หัวข้อข่าว: หาเสียงผู้ว่าฯกทม.-นายกพัทยาโค้งท้าย

รหัสข่าว: C-220518012040(18 พ.ค. 65/04:35)

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

Col.Inch: 88.30 ADValue:  (B/W)  105,960  (FC)  145,695
PRValue : (B/W)  317,880  (FC)  437,085(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11494
วันที่: พุธ 18 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 10

หัวข้อข่าว: พปชร.แบ่งข้าง ชูอัศวิน-สกลธี

รหัสข่าว: C-220518012005(18 พ.ค. 65/04:37)

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

Col.Inch: 172.32 ADValue:  (B/W)  206,784  (FC)  284,328
PRValue : (B/W)  620,352  (FC)  852,984(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11494
วันที่: พุธ 18 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 10

หัวข้อข่าว: พปชร.แบ่งข้าง ชูอัศวิน-สกลธี

รหัสข่าว: C-220518012005(18 พ.ค. 65/04:37)

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

Col.Inch: 172.32 ADValue:  (B/W)  206,784  (FC)  284,328
PRValue : (B/W)  620,352  (FC)  852,984(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11494
วันที่: พุธ 18 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 10

หัวข้อข่าว: พปชร.แบ่งข้าง ชูอัศวิน-สกลธี

รหัสข่าว: C-220518012005(18 พ.ค. 65/04:37)

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

Col.Inch: 172.32 ADValue:  (B/W)  206,784  (FC)  284,328
PRValue : (B/W)  620,352  (FC)  852,984(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11494
วันที่: พุธ 18 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 10

หัวข้อข่าว: พปชร.แบ่งข้าง ชูอัศวิน-สกลธี

รหัสข่าว: C-220518012005(18 พ.ค. 65/04:37)

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

Col.Inch: 172.32 ADValue:  (B/W)  206,784  (FC)  284,328
PRValue : (B/W)  620,352  (FC)  852,984(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: จับตาวาทกรรมเด็ดโค่นคู่ชิงผู้ว่าฯ กทม. เขี่ย ‘ชัชชาติ’ ดันวิโรจน์แข่งพี่เอ้เข้าเส้นชัย!?

รหัสข่าว: I-I220518000667

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/specialscoop/detail/9650000046891
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: จับตาวาทกรรมเด็ดโค่นคู่ชิงผู้ว่าฯ กทม. เขี่ย ‘ชัชชาติ’ ดันวิโรจน์แข่งพี่เอ้เข้าเส้นชัย!?

รหัสข่าว: I-I220518000667

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/specialscoop/detail/9650000046891
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: จับตาวาทกรรมเด็ดโค่นคู่ชิงผู้ว่าฯ กทม. เขี่ย ‘ชัชชาติ’ ดันวิโรจน์แข่งพี่เอ้เข้าเส้นชัย!?

รหัสข่าว: I-I220518000667

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/specialscoop/detail/9650000046891
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: จับตาวาทกรรมเด็ดโค่นคู่ชิงผู้ว่าฯ กทม. เขี่ย ‘ชัชชาติ’ ดันวิโรจน์แข่งพี่เอ้เข้าเส้นชัย!?

รหัสข่าว: I-I220518000667

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/specialscoop/detail/9650000046891
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: จับตาวาทกรรมเด็ดโค่นคู่ชิงผู้ว่าฯ กทม. เขี่ย ‘ชัชชาติ’ ดันวิโรจน์แข่งพี่เอ้เข้าเส้นชัย!?

รหัสข่าว: I-I220518000667

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: จับตาวาทกรรมเด็ดโค่นคู่ชิงผู้ว่าฯ กทม. เขี่ย ‘ชัชชาติ’ ดันวิโรจน์แข่งพี่เอ้เข้าเส้นชัย!?

รหัสข่าว: I-I220518000667

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: จับตาวาทกรรมเด็ดโค่นคู่ชิงผู้ว่าฯ กทม. เขี่ย ‘ชัชชาติ’ ดันวิโรจน์แข่งพี่เอ้เข้าเส้นชัย!?

รหัสข่าว: I-I220518000667

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: จับตาวาทกรรมเด็ดโค่นคู่ชิงผู้ว่าฯ กทม. เขี่ย ‘ชัชชาติ’ ดันวิโรจน์แข่งพี่เอ้เข้าเส้นชัย!?

รหัสข่าว: I-I220518000667

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: จับตาวาทกรรมเด็ดโค่นคู่ชิงผู้ว่าฯ กทม. เขี่ย ‘ชัชชาติ’ ดันวิโรจน์แข่งพี่เอ้เข้าเส้นชัย!?

รหัสข่าว: I-I220518000667

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

166

https://mgronline.com/specialscoop/detail/9650000046891
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:49
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก ศาลปค.สั่งให้รับ "ไกรเดช บุนนาค” เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัครเหตุถือหุ้น...

รหัสข่าว: I-I220518001180

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:49
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก ศาลปค.สั่งให้รับ "ไกรเดช บุนนาค” เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัครเหตุถือหุ้น...

รหัสข่าว: I-I220518001180

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:49
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก ศาลปค.สั่งให้รับ "ไกรเดช บุนนาค” เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัครเหตุถือหุ้น...

รหัสข่าว: I-I220518001180

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:49
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก ศาลปค.สั่งให้รับ "ไกรเดช บุนนาค” เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัครเหตุถือหุ้น...

รหัสข่าว: I-I220518001180

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:49
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก ศาลปค.สั่งให้รับ "ไกรเดช บุนนาค” เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัครเหตุถือหุ้น...

รหัสข่าว: I-I220518001180

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:49
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก ศาลปค.สั่งให้รับ "ไกรเดช บุนนาค” เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัครเหตุถือหุ้น...

รหัสข่าว: I-I220518001180

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:36
หัวข้อข่าว: ศาลสั่งรับ"ไกรเดช บุนนาค"เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001159

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:36
หัวข้อข่าว: ศาลสั่งรับ"ไกรเดช บุนนาค"เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001159

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:36
หัวข้อข่าว: ศาลสั่งรับ"ไกรเดช บุนนาค"เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001159

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:09
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - จำเบอร์จำสี

รหัสข่าว: I-I220518000699

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16138
วันที่: พุธ 18 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-220518020012(18 พ.ค. 65/02:30)

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

Col.Inch: 54.18 ADValue:  (B/W)  65,016  (FC)  89,397
PRValue : (B/W)  195,048  (FC)  268,191(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16138
วันที่: พุธ 18 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-220518020012(18 พ.ค. 65/02:30)

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

Col.Inch: 54.18 ADValue:  (B/W)  65,016  (FC)  89,397
PRValue : (B/W)  195,048  (FC)  268,191(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23493
วันที่: พุธ 18 พฤษภาคม 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 20(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น

รหัสข่าว: C-220518009174(18 พ.ค. 65/04:35)

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

Col.Inch: 24.37 ADValue:  (B/W)  24,370  (FC)  48,740
PRValue : (B/W)  73,110  (FC)  146,220(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:38
หัวข้อข่าว: เช็กให้ชัวร์! รายชื่อ-เบอร์ "ผู้สมัคร ส.ก.” 50 เขต | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220518000869

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/articles/1056757/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:38
หัวข้อข่าว: เช็กให้ชัวร์! รายชื่อ-เบอร์ "ผู้สมัคร ส.ก.” 50 เขต | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220518000869

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/articles/1056757/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:38
หัวข้อข่าว: เช็กให้ชัวร์! รายชื่อ-เบอร์ "ผู้สมัคร ส.ก.” 50 เขต | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220518000869

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:38
หัวข้อข่าว: เช็กให้ชัวร์! รายชื่อ-เบอร์ "ผู้สมัคร ส.ก.” 50 เขต | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220518000869

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