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ข่าวประจ าวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 113/2565 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

2 114/2565 การแจ้งเหตุที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและ 
นายกเมืองพัทยา 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามท้องถิ่นออนไลน์ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต าบลโนนสัง 

อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู แทนต าแหน่งที่ว่าง 
1 

2 Innnews ออนไลน์ กกต. เตือนไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - พัทยาต้องแจงใน 7 วัน 2 
 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ เตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาพัฒนาเมืองของเรา 6 
2 สยามท้องถิ่นออนไลน์ กกต. เผยตัวอย่างลักษณะบัตรดีบัตรเสียของการเลือกตั้ง.. 9 
3 7 HD ออนไลน์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - สก. วันที่ 22 พ.ค. 65 รับบัตร 2 ใบ ก่อนเข้าคูหา 10 
4 Mthai ออนไลน์ กกต. เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กทม. ออกไปใช้สิทธิ วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 

2565 นี้ 
12 

5 7 HD ออนไลน์ กกต. เชิญชวนคนกทม.ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 14 
6 MGR ออนไลน์ กกต. เชิญชวน ปชช. ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. 22 พ.ค. นี้ 15 
7 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง: เลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมือง

พัทยา 22 พฤษภาคม 2565 
16 

8 Athipburapa 
ออนไลน์ 

กกต. ชลบุรี เร่งอบรม กปน. ให้เข้าใจระเบียบ และข้อกฎหมาย 
เพ่ือให้การเลือกตั้ง 22 พ.ค. นี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

19 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
9 MGR ออนไลน์ กกต. รณรงค์เชิญชวน ปชช. ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมราชบุรี เขต 3  

แทนต าแหน่งว่าง 21 พ.ค. นี้ 
22 

10 Voice - tv ออนไลน์ กกต. ร่วมอ าเภอโพธาราม รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. เขต 3
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

23 

11 คมชัดลึกออนไลน์ "กกต." รณรงค์  "เลือกตั้งซ่อมราชบุรีเขต 3" แทน “ปารีณา ไกรคุปต์” 27 
12 Talknews ออนไลน์ ราชบุรี - กกต. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ราชบุรี เขต 3 

แทนต าแหน่งที่ว่าง 
30 

13 Thaitrend ออนไลน์ กกต. รณรงค์สร้างการรับรู้ ให้ชาวราชบุรีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม เขต 3 33 
14 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. รณรงค์สร้างการรับรู้ ให้ชาวราชบุรีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม เขต 3 36 
15 Siameagle ออนไลน์ ราชบุรี - กกต. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ราชบุรี เขต 3  

แทนต าแหน่งที่ว่าง 
39 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Thereporters 

ออนไลน์ 
ปลัด กทม. แจง หมอระวี โพสต์เฟซบุ๊ก เชียร์ “รสนา” อาจผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง โยน กกต. พิจารณา 

43 

2 Nationtv ออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบ "ชัชชาติ" ท าป้ายหาเสียงเข้าข่ายสัญญา 
ว่าจะให้หรือไม่ 

45 

3 สวพ.fm91 ออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบ “ชัชชาติ” "ท าป้ายหาเสียงไปท ากระเป๋า" 
เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่ 

51 

4 สยามรัฐออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต. จี้สอบ "ชัชชาติ" ปมป้ายหาเสียงแปลงท ากระเป๋าได้ 
ส่อขัด พรบ. เลือกตั้งท้องถิ่น 

53 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พ่ีศรี' ร้อง กกต. สอบ 'ชัชชาติ' ท าป้ายหาเสียงเป็น 'กระเป๋า - ผ้ากันเปื้อน' 
เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่ 

55 

6 8 HD ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" ยื่น กกต. สอบ "ชัชชาติ" ท าป้ายหาเสียง รีไซเคิลเป็นกระเป๋า  
มีเจตนาแฝงหรือไม่ 

57 

7 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบ "ชัชชาติ" ปมท าป้ายหาเสียงรีไซเคิล 
เป็นกระเป๋าได้ 

59 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
8 Thethaiger ออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต. สอบ 'ชัชชาติ' ปมป้ายหาท ากระเป๋า - ผ้ากันเปื้อนได้ 62 
9 MGR ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบ "ชัชชาติ” ท าป้ายหาเสียงไปท ากระเป๋า 

เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่ 
64 

10 Thainewsasia ออนไลน ์ “ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบ “ชัชชาติ” ท าป้ายหาเสียง 65 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ ร้องสอบ 'ชัชชาติ' น าป้ายไปท ากระเป๋า – ผ้ากันเปื้อนเข้าข่าย 

เสนอให้ทรัพย์สิน 
67 

12 Thebangkoktimes 
ออนไลน์ 

"ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต. ขอให้สอบ "ชัชชาติ" ผูส้มัครผู้ว่าฯ กทม.  
ท าป้ายหาเสียงที่อาจเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง  

70 

13 แนวหน้าออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต. สอบ 'ชัชชาติ' ปมน าป้ายหาเสียงไปท ากระเป๋า 73 
14 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ร้องเอาผิด "ชัชชาติ" 75 
15 Topnews ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" จี้ กกต. สอบป้ายหาเสียง "ชัชชาติ" ส่อท าผิด พรบ. เลือกตั้ง 78 
16 มติชนออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต. เอาผิด "ชัชชาติ" ท าป้ายหาเสียงรีไซเคิล  

ท ากระเป๋า เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ 
80 

17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ร้อง กกต. สอบ "ชัชชาติ” ปมป้ายหาเสียง ส่อจูงใจคนเลือก  
"ผู้ว่าฯ กทม.” หรือไม่ 

82 

18 Springnews ออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบ “ชัชชาติ” ป้ายหาเสียงท ากระเป๋า  
ผิดกฎหมายเลือกตั้ง ? 

85 

19 7 HD ออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ยื่น กกต. สอบป้ายหาเสียง “ชัชชาติ” 89 
20 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. เอาผิด "ชัชชาติ” ปมป้ายหาเสยีงรีไซเคิลท ากระเป๋า 91 
21 คมชัดลึกอออนไลน์ ร้อง "กกต." สอบ "ชัชชาติ" จงูใจให้ลงคะแนน "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." 94 
22 ข่าวสดออนไลน์ ทีมกฎหมาย 'ชัชชาติ' ขอบคุณ 'ศรีสุวรรณ' ที่ช่วยโปรโมทวิธีหาเสียง 

แบบรักษ์โลก 
97 

23 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ทีมชัชชาติ" ไม่กังวล "ศรีสุวรรณ" ร้องปมป้ายหาเสียง 99 
24 ประชาไทออนไลน์ แย้ง 'ศรีสุวรรณ' iLaw กางกฎหมายชี้การออกแบบป้ายหาเสียงให้รียูสได้ 

ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
101 

25 Innnews ออนไลน์ "ทีมชัชชาติ" ไม่กังวล "ศรีสุวรรณ" ร้องป้ายหาเสียง 103 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
26 บ้านเมืองออนไลน์ "ทีมชัชชาติ" ขอบคุณ "ศรีสุวรรณ" ช่วยหาเสียง หลังร้อง กกต.  

ปมป้ายหาเสียงรียูสใช้เองไม่มีแจกจ่าย 
105 

27 มติชนออนไลน์ ทีม “ชัชชาติ” แจงไม่กังวล "ศรีสุวรรณ" ร้องป้ายหาเสียง ชี้เก็บน ามารียูส
ใช้เอง ขอบคุณช่วยหาเสียงโค้งสุดท้าย 

107 

28 ไทยโพสต์ออนไลน์ เข้าทาง ! ทีมงาน “ชัชชาติ” ขอบพระคุณ 'พ่ีศร'ี ช่วยหาเสียง  
เผยแพร่ป้ายรักษ์โลก 

109 

29 เดลินิวส์ออนไลน์ ทีม “ชัชชาติ” ชี้แจง กกต. - ขอบคุณ 'ศรีสุวรรณ' ช่วยหาเสียงโค้งสุดท้าย 111 
30 Nationtv ออนไลน์ ฝ่าย กม. “ชัชชาติ” แจง “พ่ีศร”ี ร้อง กกต. สอบป้ายหาเสียงรักษ์โลก 

ขอบคุณช่วยหาเสียง 
113 

31 7 HD ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต. ขอให้สอบ "ชัชชาติ" ผูส้มัครผู้ว่าฯ กทม.  
ท าป้ายหาเสียงที่อาจเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง 

119 

32 ไทยโพสต์ออนไลน์ อีกแล้ว ! ศาลปกครองสั่ง กกต. รับ 'ไกรเดช บุนนาค' เป็นผูส้มัครผู้ว่าฯ กทม. 121 
33 แนวหน้าออนไลน์ กกต. โดนอีก ! ศาล ปค. สั่งให้รับ 'ไกรเดช บุนนาค' เป็นผู้สมัครผู้ว่า กทม. 124 
34 ข่าว 24 ชม.ออนไลน์ กกต. โดนอีก ! ศาล ปค. สั่งให้รับ ‘ไกรเดช บุนนาค’ เป็นผู้สมัครผู้ว่า กทม. 127 
35 สยามรัฐออนไลน์ ศาลปกครองสั่ง กกต. ให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 129 
36 เจาะข่าวลึก 

ทันเหตุการณ์ออนไลน์ 
"กกต." งานเข้าอีก ! "ศาลปกครอง" สั่งให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัคร"
ผู้ว่าฯ กทม." 

131 

37 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. โดนอีก ศาล ปค. สั่งให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 
ชี้ค าสั่งไม่รับสมัครเหตุถือหุ้น ส่อด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

133 

38 เดลินิวส์ออนไลน์ ศาลปกครองสั่ง กกต. รับ 'ไกรเดช บุนนาค' เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 139 
39 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. โดนอีก ศาลปกครอง สั่งให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 142 
40 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. แพ้อีกยก ! ศาล ปค. สั่งรบั "ไกรเดช บนุนาค” เป็นผู้สมัคร "ผูว้่าฯ กทม.” 145 
41 7 HD ออนไลน์ ศาลปกครองสั่งให้ "กกต." รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

ชี้ค าสั่งไม่รับสมัคร ส่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
148 

42 Thaitrend ออนไลน์ กกต. แพ้อีกยก ! ศาล ปค. สั่งรบั "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัคร "ผู้ว่าฯ กทม." 150 
43 คมชัดลึกออนไลน์ ศาลปกครอง สั่ง กกต. รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 153 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
44 Khaoja ออนไลน์ กกต. อีกแล้ว ! ศาลปกครองสั่งให้รับ “ไกรเดช บุนนาค” เป็นผู้สมัคร  

ผู้ว่าฯ กทม. 
156 

45 ข่าวสดออนไลน์ กกต. อีกแล้ว ! ศาลปกครองสั่งให้รับ “ไกรเดช บุนนาค” เป็นผู้สมัคร  
ผู้ว่าฯ กทม. 

158 

46 Topnews ออนไลน์ "ศาลปกครอง" สั่ง "กกต." รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 161 
47 ไทยรัฐออนไลน์ ศาลปกครอง สั่งคุ้มครอง ให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 164 
48 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
“ไกรเดช บุนนาค” ศาลปกครองสั่งให้รับเป็น ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 167 

49 Thestandard 
ออนไลน์ 

ศาลปกครองกลางสั่ง กกต. รับสมัคร ‘ไกรเดช บุนนาค’ เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 
ชี้ค าสั่งไม่รับสมัครเหตุถือหุ้นสื่อ ส่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

170 

50 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

ศาลปกครองสั่งคืนสิทธิ 'ไกรเดช บุนนาค' เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 172 

51 Innnews ออนไลน์ ศาล ปค. กลางสั่งให้รับ "ไกรเดช" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 175 
52 มติชนออนไลน์ ศาลปกครองสั่งคุ้มครองให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

ชี้ต้องรักษาสิทธิ์ของประชาชน 
178 

53 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

องค์กรสื่อ 32 ส านัก ผนึกก าลัง รายงานผลโหวตผู้ว่า กทม. แบบเรียลไทม์ 181 

54 Innnews ออนไลน์ องค์กรสื่อฯ จับมือรัฐ – เอกชนรายงานผล ลต. ผู้ว่าฯ กทม. 183 
55 ไมยรัฐออนไลน์ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก." 32 องค์กรสื่อ ผนึกก าลัง รายงานผลเรยีลไทม ์ 187 
56 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "องค์กรสื่อฯ” จับมือรัฐ – เอกชนรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

แบบเรียลไทม์ 
190 

57 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ก่อน "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." 2565 ต้องรู้ ส.ก. คือใคร? เลือกวันเดียวกันไหม ? 192 
58 Workpointtoday 

ออนไลน์ 
'อาสาพัฒนาการเมือง' กว่า 2,500 คน นับคะแนน Realtime เลือกตั้ง 
 ผู้ว่าฯ กรุงเทพ และ ส.ก. 22 พ.ค.นี้ 

196 

59 Nationtv ออนไลน์ องค์กรสื่อฯ ผนึกก าลังรัฐ - เอกชนรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯแบบเรียลไทม์ 201 
60 77 ข่าวเด็ด ออนไลน์ 32 สื่อ - หลายภาคส่วน แท็กทีมเปิดตัว ระบบรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม. - ส.ก. 
205 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
61 Thestandard 

ออนไลน์ 
32 สื่อมวลชนและหลายองค์กร จับมือรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - 
ส.ก. แบบเรียลไทม์ ส่งคะแนนสู่สายตาประชาชน 22 พ.ค. นี้ 

210 

62 ข่าวสดออนไลน์ 32 องค์กรสื่อผนึกก าลังภาครัฐ - เอกชน ส่งอาสาสมัคร 2,500 คน
รายงานผลโหวตผู้ว่าฯ กทม. เรียลไทม์ 

214 

63 มติชนออนไลน์ สื่อ 32 องค์กรจับมือภาครัฐ - เอกชน ส่งอาสาฯ 2,500 คน 
รายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เรียลไทม์ 

220 

64 ประชาไทออนไลน์ "องค์กรสื่อฯ" จับมือ "รัฐ - เอกชน" ร่วมรายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 
กทม. - ส.ก. แบบเรียลไทม์ 

226 

65 ch3plus ออนไลน์ 32 องค์กรสื่อ ร่วมรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แบบ Realtime 230 
66 pptvhd36 ออนไลน์ โครงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร 2565 (อย่างไม่เป็นทางการ) 
233 

67 MGR ออนไลน์ 32 สื่อจับมือรายงานผลเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม." แบบเรียลไทม์ โว 1 ทุ่ม 
รู้ผลใครได้ ! 

238 

68 ข่าวไทยพีบีเอส 
ออนไลน์ 

ไทยพีบีเอสร่วมองค์กรสื่อ รายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 242 

69 ข่าวสดออนไลน์ ‘เครือมติชน’ ผนึกก าลังองค์กรสื่อ ภาครัฐ - เอกชน 32 องค์กร 
ส่งอาสาสมัคร 2,500 คน 

243 

70 Springnews ออนไลน์ โครงการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ สก.  
แบบ Realtime 

252 

71 7 HD ออนไลน์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ลุยหาเสียง 4 วันสุดท้าย 262 
72 7 HD ออนไลน์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ลุยน้ าท่วม หาทางแก้ไข 264 
73 มติชนออนไลน์ iLaw ชี้ ป้ายหาเสียงรีไซเคิลได้ ไม่ผิด กม. เลือกตั้ง หลัง “ศรีสุวรรณ” 

ร้อง กกต. เอาผิด “ชัชชาติ” 
266 

74 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กมธ. กฎหมายลูกยืนเนื้อหาที่ปรับปรุง 270 
75 มติชนออนไลน์ "กมธ. กฎหมายลูก" ตั้ง 3 ข้อสังเกตให้ กกต.ปฏิบัติ ทั้งจัดมหรสพ  

ท าบัตรเลือกตั้งให้ชัด ก าหนดสัดส่วนสมัครปาร์ตี้ลิส 
273 

76 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

กทม. สั่งปิดโรงเรียนในสังกัด 437 แห่ง บิ๊กคลีนนิ่งหลังเลือกตั้งผู้ว่าฯ 
กรุงเทพ 

274 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
77 Thebangkokinsight 

ออนไลน์ 
กทม. สั่งปิดโรงเรียน 437 แห่ง 23 พ.ค.นี้ ท าความสะอาดหลัง  
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. 

276 

78 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "กมธ.กม. ลูก" ยืนหลักการ 2 ร่าง พ.ร.ป. ที่ปรับปรุง – พร้อมแนบ 3
ข้อสังเกตให้ กกต. 

278 

79 Thaitrend ออนไลน์ "กมธ.กม. ลูก" ยืนหลักการ 2 ร่าง พ.ร.ป. ที่ปรับปรุง – พร้อมแนบ 3
ข้อสังเกตให้ กกต. 

281 

80 สยามรัฐออนไลน์ "นิกร" เผย "กมธ. กฎหมายลกู" ยืนเนื้อหาตามที่ปรับปรุง ให้สิทธิ  
สมาชิกรัฐสภา สงวนความเห็นทุกประเด็น 

284 

81 Innnews ออนไลน์ กมธ. กฏหมายลูก เตรียมตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งสภา 287 
82 เรื่องจริงผ่านเลนส์

ออนไลน์ 
ราชบุรี "รฎาวัญ” พรรคเสมอภาค ยื่นหนังสือถึง กกต. แก้ปัญหา 
การเลือกตั้ง ส่อมีการทุจริตการเลือกตั้งซ่อมราชบุรี 

290 

83 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เปิดศึกใช้เสียงเลือกผู้ว่าฯ เมืองหลวง : วโิรจน์ฉะท่วมกรุง ระบายห่วย –  
งบหาย 

294 

84 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ลั่นอยู่ พปชร. จนวันตาย 'บิ๊กป้อม'ยันจุดยืนหนุนคนชนะเป็นผู้ว่าฯ กทม. 297 
85 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ภาพข่าว : 4 มุมเมือง : คันนายาวอบรม จนท. หน่วยเลือกตั้ง 300 
86 ข่าวไทยพีบีเอส 

ออนไลน์ 
วันใหม่วาไรตี้ - ประเด็นสังคม : เรื่องต้องรู้ก่อนเลือกตั้ง 22 พ.ค. นี้ 301 

87 Voicetv ออนไลน์ คืนสิทธิ์ประกาศชื่อ 1 ผู้สมัครผู้ว่าฯ - 2 ผู้สมัคร 302 
88 ไทยรัฐออนไลน์ คนกรุงเทพกับผู้น า กทม. 306 
89 ไทยรัฐออนไลน์ จับตาพลังเงียบ เสียงทหาร ตบเท้าเข้าคูหา เลือกผู้ว่าฯ กทม. 308 
90 บ้านเมืองออนไลน์ "กทม." ประกาศสั่งปิดเรียนวันที่ 23 พ.ค. นี้ 1 วัน เหตุมีเลือกตั้ง 22 พ.ค. 318 
91 Springnews ออนไลน์ กทม. สั่งปิดโรงเรียน 23 พ.ค. นี้ 1 วัน เพ่ือท าความสะอาด หลังเป็นที่เลือกตั้ง 319 
92 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กทม. สั่งปิดเรียน 1 วัน 23 พ.ค. ท าความสะอาดสถานที่หลังเลือกตั้ง 322 
93 คมชัดลึกออนไลน์ ด่วน "กทม." ประกาศสั่งปดิเรียนวันที่ 23 พ.ค. นี ้1 วัน เช็ครายละเอียดที่นี่ 325 
94 มติชนออนไลน์ เลขาฯ สมช. ย้ า ผู้ติดโควิด ไปเลือกตั้ง 'กทม. - พัทยา' ได้  

เล็งออกมาตรการ แยกโซนคูหา 
327 

95 แนวหน้าอออนไลน์ เลขาฯ สมช. เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหาผู้ติดเชื้อโควิด รับเลือกตั้ง 22 พ.ค. 329 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
96 Nationtv ออนไลน์ "เลขา สมช.” เผยติดโควิด-19 ไปเลือกตั้งได้ เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหา 331 
97 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ติดโควิดเลือกตั้งได้ ! ศปก.ศบค. เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหา 334 
98 ไทยโพสต์ออนไลน์ เลขาฯ สมช. เล็งออกมาตรการแยกโซนผู้ติดโควิด รับเลือกตั้ง 22 พ.ค. 336 
99 Innnews ออนไลน์ เลขา สมช. เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหาเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ 338 

  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น 340 
2 silpa-mag ออนไลน์ ย้อนวาทะปัญหาน้ าท่วม ของผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ จาก ฝนพันปี –  

อยู่บนดอย ถึง ลืมกุญแจ 
341 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ ผ่าสมรภูมิ 4 ก๊ก ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 345 
4 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
สรุปขั้นตอนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม. - ส.ก. บัตรสีอะไร ใช้กาแบบไหน 349 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ จับกระแส ‘vote เชิงยุทธศาสตร์’ ลุ้นเหนื่อย ! หวังปาฏิหาริย์ 353 
6 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : คาบลูกคาบดอก : คน กทม. กับผู้น า กทม. 357 
7 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่าว 358 
8 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : สถานการณ์ร้อน : เช็กเสียง 4 ขั้วศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 361 
9 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : วิเคราะห์สถานการณ์: จับกระแส 'vote เชิงยุทธศาสตร์'  

ลุ้นเหนื่อย ! หวังปาฏิหาริย ์
363 
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ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ศาสตราจารยส์ันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 



 

  
ส านกัประชาสมัพนัธ์    ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สัมภาษณ์รายการบ่ายนี้มีค าตอบ  

ในหัวข้อ "โค้งสดุท้ายการเลือกตั้ง กทม. / เมืองพัทยา" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  สัมภาษณ์
รายการบ่ายนี้มีค าตอบ ในหัวข้อ "โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง กทม. / เมืองพัทยา" ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD 
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 หน้า : 20 (ล่างขวา) Section : กีฬา/-  

คอลัมน ์: เลาะสนามการเมืองทอ้งถิ่น 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ... ครั้งที่ 17 ทบทวนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่…) พ.ศ. …และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ... และพิจารณาร่างรายงานของกรรมาธิการ จ านวน 2 ฉบับ ณ ห้องประชุม
กรรมาธิการ 604 ชั้น 6 อาคารรัฐสภา  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ออกอากาศรายการ วันใหม่วาไรตี้ ตอน "รู้จริงเลือกตั้งกรุงเทพและเมืองพัทยา ก่อนลงคะแนน" ด าเนินรายการโดย 
ภัคนันท์ ธนาศรม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 09.15 นาฬิกา ณ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 
 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ออกอากาศรายการ วันใหม่วาไรตี้  

ตอน "รู้จริงเลือกตั้งกรงุเทพและเมืองพัทยา ก่อนลงคะแนน" 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองพยาน ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุม  
ส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน ชั้น 3 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองพยาน 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

 
 

 

 

  

 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

 

 

 

 

 

  



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

 



 

 

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต าบลโนนสัง อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

18 พฤษภาคม 2022 

 
 

 

 

 

 
*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีนายค าพันธ์ อินทะชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสัง เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เทศบาลต าบลโนนสัง ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสัง กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง โดย
ก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
*****ล่าสุดส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผล
การเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสัง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ได้รับเลือกตั้ง 
ได้แก่ นายอ านาจ สรสิทธิ์ 
*****ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจัก
ได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป รายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote 
และสายด่วน ๑๔๔๔ 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/38726/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1526870514425245696?t=PhPqUOFxuHdgMmlYXB1
bSQ&s=06  

1

https://siamtongtin.com/domestic/local-news/38726/
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1526870514425245696?t=PhPqUOFxuHdgMmlYXB1bSQ&s=06
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1526870514425245696?t=PhPqUOFxuHdgMmlYXB1bSQ&s=06


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:24
หัวข้อข่าว: กกต.เตือนไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-พัทยาต้องแจงใน 7 วัน

รหัสข่าว: I-I220519001256

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

2

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_341590/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:24
หัวข้อข่าว: กกต.เตือนไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-พัทยาต้องแจงใน 7 วัน

รหัสข่าว: I-I220519001256

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

3

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_341590/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:24
หัวข้อข่าว: กกต.เตือนไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-พัทยาต้องแจงใน 7 วัน

รหัสข่าว: I-I220519001256

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

4

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_341590/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:24
หัวข้อข่าว: กกต.เตือนไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-พัทยาต้องแจงใน 7 วัน

รหัสข่าว: I-I220519001256

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

5

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_341590/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:58
หัวข้อข่าว: เตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาพัฒนาเมืองของเรา

รหัสข่าว: I-I220519000233

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

6

https://www.banmuang.co.th/news/politic/281003
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:58
หัวข้อข่าว: เตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาพัฒนาเมืองของเรา

รหัสข่าว: I-I220519000233

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

7

https://www.banmuang.co.th/news/politic/281003
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:58
หัวข้อข่าว: เตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาพัฒนาเมืองของเรา

รหัสข่าว: I-I220519000233

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

8

https://www.banmuang.co.th/news/politic/281003
https://www.banmuang.co.th


 

 

 

 

กกต. เผยตัวอย่างลักษณะบัตรดีบัตรเสียของการเลือกตั้ง.. 
19 พฤษภาคม 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/38783/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1527120078314954752?t=zjN4KB8OqvBlsJu2EJ8aKA
&s=06  

9

https://siamtongtin.com/domestic/local-news/38783/
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1527120078314954752?t=zjN4KB8OqvBlsJu2EJ8aKA&s=06
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1527120078314954752?t=zjN4KB8OqvBlsJu2EJ8aKA&s=06


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - สก. วันที่ 22 พ.ค. 65 รับบัตร 2 ใบ ก่อนเข้าคูหา

รหัสข่าว: I-I220519000422

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

10

https://news.ch7.com/detail/570301
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - สก. วันที่ 22 พ.ค. 65 รับบัตร 2 ใบ ก่อนเข้าคูหา

รหัสข่าว: I-I220519000422

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

11

https://news.ch7.com/detail/570301
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:11
หัวข้อข่าว: กกต. เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กทม. ออกไปใช้สิทธิ วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 2565 นี้

รหัสข่าว: I-I220519000895

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

12

https://mthai.com/prnews/280868.html
https://mthai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:11
หัวข้อข่าว: กกต. เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กทม. ออกไปใช้สิทธิ วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 2565 นี้

รหัสข่าว: I-I220519000895

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

13

https://mthai.com/prnews/280868.html
https://mthai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:38
หัวข้อข่าว: กกต.เชิญชวนคนกทม.ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220519000986

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

14

https://news.ch7.com/detail/570378
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:56
หัวข้อข่าว: กกต.เชิญชวน ปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220519001050

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

15

https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000047357
https://mgronline.com


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23495
วันที่: ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง: เลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 22 พฤษภาคม...

รหัสข่าว: C-220520039119(19 พ.ค. 65/06:34)

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

Col.Inch: 131.38 ADValue:  (B/W)  131,380  (FC)  262,760
PRValue : (B/W)  394,140  (FC)  788,280(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23495
วันที่: ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง: เลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 22 พฤษภาคม...

รหัสข่าว: C-220520039119(19 พ.ค. 65/06:34)

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

Col.Inch: 131.38 ADValue:  (B/W)  131,380  (FC)  262,760
PRValue : (B/W)  394,140  (FC)  788,280(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23495
วันที่: ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง: เลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 22 พฤษภาคม...

รหัสข่าว: C-220520039119(19 พ.ค. 65/06:34)

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

Col.Inch: 131.38 ADValue:  (B/W)  131,380  (FC)  262,760
PRValue : (B/W)  394,140  (FC)  788,280(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:44
หัวข้อข่าว: กกต.ชลบุรี เร่งอบรม กปน. ให้เข้าใจระเบียบ และข้อกฎหมาย เพื่อให้การเลือกตั้ง 22 พ.ค.นี้ เป็นไปด้วย...

รหัสข่าว: I-I220519000307

 athipburapa.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://athipburapa.com/archives/27731
https://athipburapa.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:44
หัวข้อข่าว: กกต.ชลบุรี เร่งอบรม กปน. ให้เข้าใจระเบียบ และข้อกฎหมาย เพื่อให้การเลือกตั้ง 22 พ.ค.นี้ เป็นไปด้วย...

รหัสข่าว: I-I220519000307

 athipburapa.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://athipburapa.com/archives/27731
https://athipburapa.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:44
หัวข้อข่าว: กกต.ชลบุรี เร่งอบรม กปน. ให้เข้าใจระเบียบ และข้อกฎหมาย เพื่อให้การเลือกตั้ง 22 พ.ค.นี้ เป็นไปด้วย...

รหัสข่าว: I-I220519000307

 athipburapa.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://athipburapa.com/archives/27731
https://athipburapa.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14
หัวข้อข่าว: กกต.รณรงค์เชิญชวน ปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมราชบุรี เขต 3 แทนตำแหน่งว่าง 21 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220519000436

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

22

https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000047251
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:40
หัวข้อข่าว: กกต. ร่วมอำเภอโพธาราม รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.เขต3แทนตำแหน่งที่ว่าง - VOICE เสียงประชาชน...

รหัสข่าว: I-I220519000837

 voice-tv.online Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://www.voice-tv.online/134276
http://www.voice-tv.online


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:40
หัวข้อข่าว: กกต. ร่วมอำเภอโพธาราม รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.เขต3แทนตำแหน่งที่ว่าง - VOICE เสียงประชาชน...

รหัสข่าว: I-I220519000837

 voice-tv.online Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

24

http://www.voice-tv.online/134276
http://www.voice-tv.online


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:40
หัวข้อข่าว: กกต. ร่วมอำเภอโพธาราม รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.เขต3แทนตำแหน่งที่ว่าง - VOICE เสียงประชาชน...

รหัสข่าว: I-I220519000837

 voice-tv.online Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://www.voice-tv.online/134276
http://www.voice-tv.online


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:40
หัวข้อข่าว: กกต. ร่วมอำเภอโพธาราม รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.เขต3แทนตำแหน่งที่ว่าง - VOICE เสียงประชาชน...

รหัสข่าว: I-I220519000837

 voice-tv.online Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://www.voice-tv.online/134276
http://www.voice-tv.online


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:38
หัวข้อข่าว: "กกต."รณรงค์ "เลือกตั้งซ่อมราชบุรีเขต3" แทน ปารีณา ไกรคุปต์

รหัสข่าว: I-I220519000093

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/515468
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:38
หัวข้อข่าว: "กกต."รณรงค์ "เลือกตั้งซ่อมราชบุรีเขต3" แทน ปารีณา ไกรคุปต์

รหัสข่าว: I-I220519000093

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/515468
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:38
หัวข้อข่าว: "กกต."รณรงค์ "เลือกตั้งซ่อมราชบุรีเขต3" แทน ปารีณา ไกรคุปต์

รหัสข่าว: I-I220519000093

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/515468
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:01
หัวข้อข่าว: ราชบุรี - กกต. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I220519000138

 talknewsonline.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.talknewsonline.com/463619/
https://www.talknewsonline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:01
หัวข้อข่าว: ราชบุรี - กกต. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I220519000138

 talknewsonline.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.talknewsonline.com/463619/
https://www.talknewsonline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:01
หัวข้อข่าว: ราชบุรี - กกต. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I220519000138

 talknewsonline.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.talknewsonline.com/463619/
https://www.talknewsonline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:10
หัวข้อข่าว: กกต.รณรงค์สร้างการรับรู้ ให้ชาวราชบุรีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม เขต 3

รหัสข่าว: I-I220519000143

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thaitrend.net/kktrn-rngkhs-rang-kar-rbr-hi-chaw-rach-br-xxk-pi-chisthth-lex-k-tng-sxm-khet-3.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:10
หัวข้อข่าว: กกต.รณรงค์สร้างการรับรู้ ให้ชาวราชบุรีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม เขต 3

รหัสข่าว: I-I220519000143

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thaitrend.net/kktrn-rngkhs-rang-kar-rbr-hi-chaw-rach-br-xxk-pi-chisthth-lex-k-tng-sxm-khet-3.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:10
หัวข้อข่าว: กกต.รณรงค์สร้างการรับรู้ ให้ชาวราชบุรีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม เขต 3

รหัสข่าว: I-I220519000143

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thaitrend.net/kktrn-rngkhs-rang-kar-rbr-hi-chaw-rach-br-xxk-pi-chisthth-lex-k-tng-sxm-khet-3.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:50
หัวข้อข่าว: กกต.รณรงค์สร้างการรับรู้ ให้ชาวราชบุรีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม เขต 3

รหัสข่าว: I-I220519000219

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2395457
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:50
หัวข้อข่าว: กกต.รณรงค์สร้างการรับรู้ ให้ชาวราชบุรีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม เขต 3

รหัสข่าว: I-I220519000219

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2395457
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:50
หัวข้อข่าว: กกต.รณรงค์สร้างการรับรู้ ให้ชาวราชบุรีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม เขต 3

รหัสข่าว: I-I220519000219

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2395457
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: ราชบุรี - กกต. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I220519000417

 siameagle.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.siameagle.com/55457-2/
https://www.siameagle.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: ราชบุรี - กกต. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I220519000417

 siameagle.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.siameagle.com/55457-2/
https://www.siameagle.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: ราชบุรี - กกต. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I220519000417

 siameagle.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.siameagle.com/55457-2/
https://www.siameagle.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: ราชบุรี - กกต. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I220519000417

 siameagle.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.siameagle.com/55457-2/
https://www.siameagle.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. แจง หมอระวี โพสต์เฟซบุ๊ก เชียร์ รสนา อาจผิดกฎหมายเลือกตั้ง โยน กกต.พิจารณา

รหัสข่าว: I-I220518002340

 thereporters.co Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.thereporters.co/tw-politics/1805221348/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: ปลัด กทม. แจง หมอระวี โพสต์เฟซบุ๊ก เชียร์ รสนา อาจผิดกฎหมายเลือกตั้ง โยน กกต.พิจารณา

รหัสข่าว: I-I220518002340

 thereporters.co Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.thereporters.co/tw-politics/1805221348/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:14
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. สอบ "ชัชชาติ" ทำป้ายหาเสียงเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220518001250

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378873344
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:14
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. สอบ "ชัชชาติ" ทำป้ายหาเสียงเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220518001250

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378873344
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:14
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. สอบ "ชัชชาติ" ทำป้ายหาเสียงเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220518001250

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378873344
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:14
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. สอบ "ชัชชาติ" ทำป้ายหาเสียงเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220518001250

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378873344
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:14
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. สอบ "ชัชชาติ" ทำป้ายหาเสียงเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220518001250

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378873344
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:14
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. สอบ "ชัชชาติ" ทำป้ายหาเสียงเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220518001250

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378873344
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:26
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ร้อง กกต.สอบชัชชาติ "ทำป้ายหาเสียงไปทำกระเป๋า" เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220518001309

 fm91bkk.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://fm91bkk.com/fm126652
https://fm91bkk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:26
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ร้อง กกต.สอบชัชชาติ "ทำป้ายหาเสียงไปทำกระเป๋า" เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220518001309

 fm91bkk.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://fm91bkk.com/fm126652
https://fm91bkk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:26
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.จี้สอบ "ชัชชาติ" ปมป้ายหาเสียงแปลงทำกระเป๋าได้ ส่อขัด พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น

รหัสข่าว: I-I220518001310

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

53

https://siamrath.co.th/n/349074
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:26
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.จี้สอบ "ชัชชาติ" ปมป้ายหาเสียงแปลงทำกระเป๋าได้ ส่อขัด พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น

รหัสข่าว: I-I220518001310

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/349074
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:34
หัวข้อข่าว: 'พี่ศรี' ร้องกกต.สอบ 'ชัชชาติ' ทำป้ายหาเสียงเป็น 'กระเป๋า-ผ้ากันเปื้อน' เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220518001352

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/x-cite-news/143816/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:34
หัวข้อข่าว: 'พี่ศรี' ร้องกกต.สอบ 'ชัชชาติ' ทำป้ายหาเสียงเป็น 'กระเป๋า-ผ้ากันเปื้อน' เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220518001352

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

56

https://www.thaipost.net/x-cite-news/143816/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:35
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" ยื่น กกต.สอบ "ชัชชาติ" ทำป้ายหาเสียง รีไซเคิลเป็นกระเป๋า มีเจตนาแฝงหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220518001359

 thaich8.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaich8.com/news_detail/108378/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93-%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.thaich8.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:35
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" ยื่น กกต.สอบ "ชัชชาติ" ทำป้ายหาเสียง รีไซเคิลเป็นกระเป๋า มีเจตนาแฝงหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220518001359

 thaich8.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaich8.com/news_detail/108378/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93-%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.thaich8.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:42
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณร้องกกต.สอบ "ชัชชาติ" ปมทำป้ายหาเสียงรีไซเคิลเป็นกระเป๋าได้

รหัสข่าว: I-I220518001387

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/bangkok-election-2022/683384
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:42
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณร้องกกต.สอบ "ชัชชาติ" ปมทำป้ายหาเสียงรีไซเคิลเป็นกระเป๋าได้

รหัสข่าว: I-I220518001387

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/bangkok-election-2022/683384
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:42
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณร้องกกต.สอบ "ชัชชาติ" ปมทำป้ายหาเสียงรีไซเคิลเป็นกระเป๋าได้

รหัสข่าว: I-I220518001387

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/bangkok-election-2022/683384
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:44
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต. สอบ 'ชัชชาติ' ปมป้ายหาทำกระเป๋า-ผ้ากันเปื้อนได้ | Thaiger ข่าวไทย

รหัสข่าว: I-I220518001394

 thethaiger.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thethaiger.com/th/news/573076/
https://thethaiger.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:44
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต. สอบ 'ชัชชาติ' ปมป้ายหาทำกระเป๋า-ผ้ากันเปื้อนได้ | Thaiger ข่าวไทย

รหัสข่าว: I-I220518001394

 thethaiger.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thethaiger.com/th/news/573076/
https://thethaiger.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:51
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ”ร้อง กกต.สอบ"ชัชชาติ”ทำป้ายหาเสียงไปทำกระเป๋าเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220518001428

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000047019
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:12
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณร้อง กกต.สอบชัชชาติทำป้ายหาเสียง - thainewsasia

รหัสข่าว: I-I220518001510

 thainewsasia.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.thainewsasia.com/content/9127/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://www.thainewsasia.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:12
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณร้อง กกต.สอบชัชชาติทำป้ายหาเสียง - thainewsasia

รหัสข่าว: I-I220518001510

 thainewsasia.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.thainewsasia.com/content/9127/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://www.thainewsasia.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:12
หัวข้อข่าว: ร้องสอบ 'ชัชชาติ' นำป้ายไปทำกระเป๋า-ผ้ากันเปื้อนเข้าข่ายเสนอให้ทรัพย์สิน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220518001512

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1059109/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:12
หัวข้อข่าว: ร้องสอบ 'ชัชชาติ' นำป้ายไปทำกระเป๋า-ผ้ากันเปื้อนเข้าข่ายเสนอให้ทรัพย์สิน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220518001512

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1059109/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:12
หัวข้อข่าว: ร้องสอบ 'ชัชชาติ' นำป้ายไปทำกระเป๋า-ผ้ากันเปื้อนเข้าข่ายเสนอให้ทรัพย์สิน | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220518001512

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1059109/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:13
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.ขอให้สอบ "ชัชชาติ" ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ทำป้ายหาเสียงที่อาจเข้าข่ายสัญญาว่าจะ...

รหัสข่าว: I-I220518001516

 thebangkoktimes.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thebangkoktimes.com/180522008-8585
https://thebangkoktimes.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:13
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.ขอให้สอบ "ชัชชาติ" ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ทำป้ายหาเสียงที่อาจเข้าข่ายสัญญาว่าจะ...

รหัสข่าว: I-I220518001516

 thebangkoktimes.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thebangkoktimes.com/180522008-8585
https://thebangkoktimes.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:13
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.ขอให้สอบ "ชัชชาติ" ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ทำป้ายหาเสียงที่อาจเข้าข่ายสัญญาว่าจะ...

รหัสข่าว: I-I220518001516

 thebangkoktimes.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thebangkoktimes.com/180522008-8585
https://thebangkoktimes.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:17
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ'ร้อง กกต.สอบ'ชัชชาติ' ปมนำป้ายหาเสียงไปทำกระเป๋า

รหัสข่าว: I-I220518001530

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/654200
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:17
หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ'ร้อง กกต.สอบ'ชัชชาติ' ปมนำป้ายหาเสียงไปทำกระเป๋า

รหัสข่าว: I-I220518001530

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

74

https://www.naewna.com/politic/654200
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:22
หัวข้อข่าว: ร้องเอาผิด "ชัชชาติ"

รหัสข่าว: I-I220518001548

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

75

https://tna.mcot.net/politics-943854
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:22
หัวข้อข่าว: ร้องเอาผิด "ชัชชาติ"

รหัสข่าว: I-I220518001548

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

76

https://tna.mcot.net/politics-943854
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:22
หัวข้อข่าว: ร้องเอาผิด "ชัชชาติ"

รหัสข่าว: I-I220518001548

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

77

https://tna.mcot.net/politics-943854
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:23
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" จี้ กกต. สอบป้ายหาเสียง "ชัชชาติ" ส่อทำผิด พรบ.เลือกตั้ง - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220518001552

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/318067
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:23
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" จี้ กกต. สอบป้ายหาเสียง "ชัชชาติ" ส่อทำผิด พรบ.เลือกตั้ง - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220518001552

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

79

https://www.topnews.co.th/news/318067
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:27
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.เอาผิด "ชัชชาติ" ทำป้ายหาเสียงรีไซเคิล ทำกระเป๋า เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้

รหัสข่าว: I-I220518001743

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

80

https://www.matichon.co.th/politics/news_3350006
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:27
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.เอาผิด "ชัชชาติ" ทำป้ายหาเสียงรีไซเคิล ทำกระเป๋า เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้

รหัสข่าว: I-I220518001743

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

81

https://www.matichon.co.th/politics/news_3350006
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:28
หัวข้อข่าว: ร้อง กกต.สอบ "ชัชชาติ” ปมป้ายหาเสียง ส่อจูงใจคนเลือก "ผู้ว่าฯ กทม.” หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220518001749

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

82

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1004990
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:28
หัวข้อข่าว: ร้อง กกต.สอบ "ชัชชาติ” ปมป้ายหาเสียง ส่อจูงใจคนเลือก "ผู้ว่าฯ กทม.” หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220518001749

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

83

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1004990
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:28
หัวข้อข่าว: ร้อง กกต.สอบ "ชัชชาติ” ปมป้ายหาเสียง ส่อจูงใจคนเลือก "ผู้ว่าฯ กทม.” หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220518001749

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

84

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1004990
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:13
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. สอบชัชชาติ ป้ายหาเสียงทำกระเป๋า ผิดกฎหมายเลือกตั้ง ?

รหัสข่าว: I-I220518001896

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

85

https://www.springnews.co.th/news/824659
https://www.springnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:13
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. สอบชัชชาติ ป้ายหาเสียงทำกระเป๋า ผิดกฎหมายเลือกตั้ง ?

รหัสข่าว: I-I220518001896

 springnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.springnews.co.th/news/824659
https://www.springnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:13
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. สอบชัชชาติ ป้ายหาเสียงทำกระเป๋า ผิดกฎหมายเลือกตั้ง ?

รหัสข่าว: I-I220518001896

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

87

https://www.springnews.co.th/news/824659
https://www.springnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:13
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. สอบชัชชาติ ป้ายหาเสียงทำกระเป๋า ผิดกฎหมายเลือกตั้ง ?

รหัสข่าว: I-I220518001896

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

88

https://www.springnews.co.th/news/824659
https://www.springnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:26
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ยื่น กกต. สอบป้ายหาเสียง ชัชชาติ

รหัสข่าว: I-I220518001937

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/570207
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:26
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ยื่น กกต. สอบป้ายหาเสียง ชัชชาติ

รหัสข่าว: I-I220518001937

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

90

https://news.ch7.com/detail/570207
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:03
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. เอาผิด "ชัชชาติ”ปมป้ายหาเสียงรีไซเคิลทำกระเป๋า

รหัสข่าว: I-I220518002063

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

91

https://www.thansettakij.com/politics/525311
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:03
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. เอาผิด "ชัชชาติ”ปมป้ายหาเสียงรีไซเคิลทำกระเป๋า

รหัสข่าว: I-I220518002063

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/525311
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:03
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. เอาผิด "ชัชชาติ”ปมป้ายหาเสียงรีไซเคิลทำกระเป๋า

รหัสข่าว: I-I220518002063

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

93

https://www.thansettakij.com/politics/525311
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:32
หัวข้อข่าว: ร้อง "กกต." สอบ "ชัชชาติ"จูงใจให้ลงคะแนน "เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม."

รหัสข่าว: I-I220518002463

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/515420
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:32
หัวข้อข่าว: ร้อง "กกต." สอบ "ชัชชาติ"จูงใจให้ลงคะแนน "เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม."

รหัสข่าว: I-I220518002463

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

95

https://www.komchadluek.net/news/515420
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:32
หัวข้อข่าว: ร้อง "กกต." สอบ "ชัชชาติ"จูงใจให้ลงคะแนน "เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม."

รหัสข่าว: I-I220518002463

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

96

https://www.komchadluek.net/news/515420
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:54
หัวข้อข่าว: ทีมกฎหมาย 'ชัชชาติ' ขอบคุณ 'ศรีสุวรรณ' ที่ช่วยโปรโมทวิธีหาเสียงแบบรักษ์โลก

รหัสข่าว: I-I220519000102

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7056971
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:54
หัวข้อข่าว: ทีมกฎหมาย 'ชัชชาติ' ขอบคุณ 'ศรีสุวรรณ' ที่ช่วยโปรโมทวิธีหาเสียงแบบรักษ์โลก

รหัสข่าว: I-I220519000102

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7056971
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:06
หัวข้อข่าว: "ทีมชัชชาติ" ไม่กังวล "ศรีสุวรรณ" ร้องปมป้ายหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220519000109

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/bangkok-election-2022/683431
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:06
หัวข้อข่าว: "ทีมชัชชาติ" ไม่กังวล "ศรีสุวรรณ" ร้องปมป้ายหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220519000109

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/bangkok-election-2022/683431
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:12
หัวข้อข่าว: แย้ง 'ศรีสุวรรณ' iLaw กางกฎหมายชี้การออกแบบป้ายหาเสียงให้รียูสได้ ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220519000114

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://prachatai.com/journal/2022/05/98658
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:12
หัวข้อข่าว: แย้ง 'ศรีสุวรรณ' iLaw กางกฎหมายชี้การออกแบบป้ายหาเสียงให้รียูสได้ ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220519000114

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://prachatai.com/journal/2022/05/98658
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:34
หัวข้อข่าว: "ทีมชัชชาติ" ไม่กังวล "ศรีสุวรรณ" ร้องป้ายหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220519000124

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_341263/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:34
หัวข้อข่าว: "ทีมชัชชาติ" ไม่กังวล "ศรีสุวรรณ" ร้องป้ายหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220519000124

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

104

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_341263/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:47
หัวข้อข่าว: "ทีมชัชชาติ" ขอบคุณ "ศรีสุวรรณ" ช่วยหาเสียง หลังร้องกกต.ปมป้ายหาเสียงรียูสใช้เองไม่มีแจกจ่าย

รหัสข่าว: I-I220519000132

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/280987
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:47
หัวข้อข่าว: "ทีมชัชชาติ" ขอบคุณ "ศรีสุวรรณ" ช่วยหาเสียง หลังร้องกกต.ปมป้ายหาเสียงรียูสใช้เองไม่มีแจกจ่าย

รหัสข่าว: I-I220519000132

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

106

https://www.banmuang.co.th/news/politic/280987
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:51
หัวข้อข่าว: ทีมชัชชาติ แจงไม่กังวล "ศรีสุวรรณ" ร้องป้ายหาเสียง ชี้เก็บนำมารียูสใช้เอง ขอบคุณช่วยหาเสียงโค้ง...

รหัสข่าว: I-I220519000220

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3350816
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:51
หัวข้อข่าว: ทีมชัชชาติ แจงไม่กังวล "ศรีสุวรรณ" ร้องป้ายหาเสียง ชี้เก็บนำมารียูสใช้เอง ขอบคุณช่วยหาเสียงโค้ง...

รหัสข่าว: I-I220519000220

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3350816
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:52
หัวข้อข่าว: เข้าทาง! ทีมงานชัชชาติ ขอบพระคุณ 'พี่ศรี' ช่วยหาเสียง เผยแพร่ป้ายรักษ์โลก

รหัสข่าว: I-I220519000222

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:52
หัวข้อข่าว: เข้าทาง! ทีมงานชัชชาติ ขอบพระคุณ 'พี่ศรี' ช่วยหาเสียง เผยแพร่ป้ายรักษ์โลก

รหัสข่าว: I-I220519000222

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:58
หัวข้อข่าว: ทีมชัชชาติชี้แจงกกต.-ขอบคุณ 'ศรีสุวรรณ' ช่วยหาเสียงโค้งสุดท้าย | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220519000234

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:58
หัวข้อข่าว: ทีมชัชชาติชี้แจงกกต.-ขอบคุณ 'ศรีสุวรรณ' ช่วยหาเสียงโค้งสุดท้าย | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220519000234

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: ฝ่าย กม. ชัชชาติ แจงพี่ศรีร้อง กกต. สอบป้ายหาเสียงรักษ์โลก ขอบคุณช่วยหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220519000484

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: ฝ่าย กม. ชัชชาติ แจงพี่ศรีร้อง กกต. สอบป้ายหาเสียงรักษ์โลก ขอบคุณช่วยหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220519000484

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: ฝ่าย กม. ชัชชาติ แจงพี่ศรีร้อง กกต. สอบป้ายหาเสียงรักษ์โลก ขอบคุณช่วยหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220519000484

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: ฝ่าย กม. ชัชชาติ แจงพี่ศรีร้อง กกต. สอบป้ายหาเสียงรักษ์โลก ขอบคุณช่วยหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220519000484

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: ฝ่าย กม. ชัชชาติ แจงพี่ศรีร้อง กกต. สอบป้ายหาเสียงรักษ์โลก ขอบคุณช่วยหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220519000484

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:19
หัวข้อข่าว: ฝ่าย กม. ชัชชาติ แจงพี่ศรีร้อง กกต. สอบป้ายหาเสียงรักษ์โลก ขอบคุณช่วยหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220519000484

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:11
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.ขอให้สอบ "ชัชชาติ" ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ทำป้ายหาเสียงที่อาจเข้าข่ายสัญญาว่าจะ...

รหัสข่าว: I-I220518001235

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:11
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.ขอให้สอบ "ชัชชาติ" ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ทำป้ายหาเสียงที่อาจเข้าข่ายสัญญาว่าจะ...

รหัสข่าว: I-I220518001235

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:12
หัวข้อข่าว: อีกแล้ว! ศาลปกครองสั่ง กกต.รับ 'ไกรเดช บุนนาค' เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001240

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:12
หัวข้อข่าว: อีกแล้ว! ศาลปกครองสั่ง กกต.รับ 'ไกรเดช บุนนาค' เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001240

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:12
หัวข้อข่าว: อีกแล้ว! ศาลปกครองสั่ง กกต.รับ 'ไกรเดช บุนนาค' เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001240

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:16
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก!ศาลปค.สั่งให้รับ'ไกรเดช บุนนาค'เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.

รหัสข่าว: I-I220518001264

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:16
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก!ศาลปค.สั่งให้รับ'ไกรเดช บุนนาค'เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.

รหัสข่าว: I-I220518001264

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:16
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก!ศาลปค.สั่งให้รับ'ไกรเดช บุนนาค'เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.

รหัสข่าว: I-I220518001264

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:26
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก!ศาลปค.สั่งให้รับ‘ไกรเดช บุนนาค’เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.

รหัสข่าว: I-I220518001311

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:26
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก!ศาลปค.สั่งให้รับ‘ไกรเดช บุนนาค’เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.

รหัสข่าว: I-I220518001311

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งกกต.ให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001362

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งกกต.ให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001362

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:39
หัวข้อข่าว: "กกต."งานเข้าอีก!"ศาลปกครอง"สั่งให้รับ"ไกรเดช บุนนาค"เป็นผู้สมัคร"ผู้ว่าฯกทม."

รหัสข่าว: I-I220518001378

 kaojorleuk-media.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:39
หัวข้อข่าว: "กกต."งานเข้าอีก!"ศาลปกครอง"สั่งให้รับ"ไกรเดช บุนนาค"เป็นผู้สมัคร"ผู้ว่าฯกทม."

รหัสข่าว: I-I220518001378

 kaojorleuk-media.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:43
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก ศาลปค.สั่งให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัครเหตุถือหุ้น...

รหัสข่าว: I-I220518001391

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:43
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก ศาลปค.สั่งให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัครเหตุถือหุ้น...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:43
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก ศาลปค.สั่งให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัครเหตุถือหุ้น...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:43
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก ศาลปค.สั่งให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัครเหตุถือหุ้น...

รหัสข่าว: I-I220518001391

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:43
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก ศาลปค.สั่งให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัครเหตุถือหุ้น...

รหัสข่าว: I-I220518001391

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:43
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก ศาลปค.สั่งให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัครเหตุถือหุ้น...

รหัสข่าว: I-I220518001391

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:44
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งกกต.รับ 'ไกรเดช บุนนาค' เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220518001400

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:44
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งกกต.รับ 'ไกรเดช บุนนาค' เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220518001400

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:44
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งกกต.รับ 'ไกรเดช บุนนาค' เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220518001400

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:50
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก ศาลปกครอง สั่งให้รับ"ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220518001426

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:50
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก ศาลปกครอง สั่งให้รับ"ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220518001426

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:50
หัวข้อข่าว: กกต.โดนอีก ศาลปกครอง สั่งให้รับ"ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220518001426

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:55
หัวข้อข่าว: กกต.แพ้อีกยก! ศาล ปค.สั่งรับ "ไกรเดช บุนนาค” เป็นผู้สมัคร "ผู้ว่าฯ กทม.”

รหัสข่าว: I-I220518001446

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:55
หัวข้อข่าว: กกต.แพ้อีกยก! ศาล ปค.สั่งรับ "ไกรเดช บุนนาค” เป็นผู้สมัคร "ผู้ว่าฯ กทม.”

รหัสข่าว: I-I220518001446

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:55
หัวข้อข่าว: กกต.แพ้อีกยก! ศาล ปค.สั่งรับ "ไกรเดช บุนนาค” เป็นผู้สมัคร "ผู้ว่าฯ กทม.”

รหัสข่าว: I-I220518001446

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1004985
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:55
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งให้ "กกต." รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัคร ส่อไม่ชอบ...

รหัสข่าว: I-I220518001453

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:55
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งให้ "กกต." รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัคร ส่อไม่ชอบ...

รหัสข่าว: I-I220518001453

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/570211
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:01
หัวข้อข่าว: กกต.แพ้อีกยก! ศาล ปค.สั่งรับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัคร "ผู้ว่าฯ กทม."

รหัสข่าว: I-I220518001476

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:01
หัวข้อข่าว: กกต.แพ้อีกยก! ศาล ปค.สั่งรับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัคร "ผู้ว่าฯ กทม."

รหัสข่าว: I-I220518001476

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:01
หัวข้อข่าว: กกต.แพ้อีกยก! ศาล ปค.สั่งรับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัคร "ผู้ว่าฯ กทม."

รหัสข่าว: I-I220518001476

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:03
หัวข้อข่าว: ศาลปกครอง สั่ง กกต.รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220518001479

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:03
หัวข้อข่าว: ศาลปกครอง สั่ง กกต.รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220518001479

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:03
หัวข้อข่าว: ศาลปกครอง สั่ง กกต.รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220518001479

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:15
หัวข้อข่าว: กกต.อีกแล้ว! ศาลปกครองสั่งให้รับ ไกรเดช บุนนาค เป็นผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. - ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220518001521

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:15
หัวข้อข่าว: กกต.อีกแล้ว! ศาลปกครองสั่งให้รับ ไกรเดช บุนนาค เป็นผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. - ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220518001521

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:17
หัวข้อข่าว: กกต.อีกแล้ว! ศาลปกครองสั่งให้รับ ไกรเดช บุนนาค เป็นผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001532

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:17
หัวข้อข่าว: กกต.อีกแล้ว! ศาลปกครองสั่งให้รับ ไกรเดช บุนนาค เป็นผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001532

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7055942
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:17
หัวข้อข่าว: กกต.อีกแล้ว! ศาลปกครองสั่งให้รับ ไกรเดช บุนนาค เป็นผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001532

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7055942
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:22
หัวข้อข่าว: "ศาลปกครอง"สั่ง"กกต."รับ"ไกรเดช บุนนาค"เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220518001546

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:22
หัวข้อข่าว: "ศาลปกครอง"สั่ง"กกต."รับ"ไกรเดช บุนนาค"เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220518001546

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/318164
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:22
หัวข้อข่าว: "ศาลปกครอง"สั่ง"กกต."รับ"ไกรเดช บุนนาค"เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220518001546

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:24
หัวข้อข่าว: ศาลปกครอง สั่งคุ้มครอง ให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001553

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:24
หัวข้อข่าว: ศาลปกครอง สั่งคุ้มครอง ให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001553

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:24
หัวข้อข่าว: ศาลปกครอง สั่งคุ้มครอง ให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001553

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

166
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30
หัวข้อข่าว: ไกรเดช บุนนาค ศาลปกครองสั่งให้รับเป็น ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001573

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

167

https://www.prachachat.net/general/news-933742
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30
หัวข้อข่าว: ไกรเดช บุนนาค ศาลปกครองสั่งให้รับเป็น ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001573

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

168

https://www.prachachat.net/general/news-933742
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30
หัวข้อข่าว: ไกรเดช บุนนาค ศาลปกครองสั่งให้รับเป็น ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001573

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

169

https://www.prachachat.net/general/news-933742
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:07
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองกลางสั่ง กกต. รับสมัคร ‘ไกรเดช บุนนาค’ เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัครเหตุถือ...

รหัสข่าว: I-I220518001881

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:07
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองกลางสั่ง กกต. รับสมัคร ‘ไกรเดช บุนนาค’ เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัครเหตุถือ...

รหัสข่าว: I-I220518001881

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

171

https://thestandard.co/bkk-election-2022-kraidech-bunnag/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:15
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งคืนสิทธิ 'ไกรเดช บุนนาค' เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001908

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

172

https://workpointtoday.com/kraidet/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:15
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งคืนสิทธิ 'ไกรเดช บุนนาค' เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001908

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

173

https://workpointtoday.com/kraidet/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:15
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งคืนสิทธิ 'ไกรเดช บุนนาค' เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518001908

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

174

https://workpointtoday.com/kraidet/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:34
หัวข้อข่าว: ศาลปค.กลางสั่งให้รับ "ไกรเดช" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518002783

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

175

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_341107/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:34
หัวข้อข่าว: ศาลปค.กลางสั่งให้รับ "ไกรเดช" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518002783

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

176

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_341107/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:34
หัวข้อข่าว: ศาลปค.กลางสั่งให้รับ "ไกรเดช" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220518002783

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

177

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_341107/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:12
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งคุ้มครองให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้ต้องรักษาสิทธิ์ของประชาชน

รหัสข่าว: I-I220518001238

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3349826
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:12
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งคุ้มครองให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้ต้องรักษาสิทธิ์ของประชาชน

รหัสข่าว: I-I220518001238

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

179

https://www.matichon.co.th/politics/news_3349826
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:12
หัวข้อข่าว: ศาลปกครองสั่งคุ้มครองให้รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้ต้องรักษาสิทธิ์ของประชาชน

รหัสข่าว: I-I220518001238

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

180

https://www.matichon.co.th/politics/news_3349826
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:11
หัวข้อข่าว: องค์กรสื่อ 32 สำนัก ผนึกกำลัง รายงานผลโหวตผู้ว่า กทม. แบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I220518001892

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-933767
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:11
หัวข้อข่าว: องค์กรสื่อ 32 สำนัก ผนึกกำลัง รายงานผลโหวตผู้ว่า กทม. แบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I220518001892

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

182

https://www.prachachat.net/politics/news-933767
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:27
หัวข้อข่าว: องค์กรสื่อฯจับมือรัฐ-เอกชนรายงานผลลต.ผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220518001940

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

183

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_341027/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:27
หัวข้อข่าว: องค์กรสื่อฯจับมือรัฐ-เอกชนรายงานผลลต.ผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220518001940

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

184

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_341027/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:27
หัวข้อข่าว: องค์กรสื่อฯจับมือรัฐ-เอกชนรายงานผลลต.ผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220518001940

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

185

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_341027/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:27
หัวข้อข่าว: องค์กรสื่อฯจับมือรัฐ-เอกชนรายงานผลลต.ผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220518001940

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

186

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_341027/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:55
หัวข้อข่าว: "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก." 32 องค์กรสื่อ ผนึกกำลัง รายงานผลเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I220518002267

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

187

https://www.thairath.co.th/news/politic/2395141
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:55
หัวข้อข่าว: "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก." 32 องค์กรสื่อ ผนึกกำลัง รายงานผลเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I220518002267

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

188

https://www.thairath.co.th/news/politic/2395141
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:55
หัวข้อข่าว: "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก." 32 องค์กรสื่อ ผนึกกำลัง รายงานผลเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I220518002267

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

189

https://www.thairath.co.th/news/politic/2395141
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:55
หัวข้อข่าว: "องค์กรสื่อฯ”จับมือรัฐ-เอกชนรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.แบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I220518002271

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

190

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1005021
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:55
หัวข้อข่าว: "องค์กรสื่อฯ”จับมือรัฐ-เอกชนรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.แบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I220518002271

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

191

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1005021
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: ก่อน "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." 2565 ต้องรู้ ส.ก. คือใคร? เลือกวันเดียวกันไหม?

รหัสข่าว: I-I220518002627

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

192

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1005008
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: ก่อน "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." 2565 ต้องรู้ ส.ก. คือใคร? เลือกวันเดียวกันไหม?

รหัสข่าว: I-I220518002627

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

193

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1005008
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: ก่อน "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." 2565 ต้องรู้ ส.ก. คือใคร? เลือกวันเดียวกันไหม?

รหัสข่าว: I-I220518002627

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

194

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1005008
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: ก่อน "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." 2565 ต้องรู้ ส.ก. คือใคร? เลือกวันเดียวกันไหม?

รหัสข่าว: I-I220518002627

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

195

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1005008
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:09
หัวข้อข่าว: 'อาสาพัฒนาการเมือง' กว่า 2,500 คน นับคะแนน Realtime เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กรุงเทพ และ ส.ก. 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220519000111

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

196

https://workpointtoday.com/bkk2022-9/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:09
หัวข้อข่าว: 'อาสาพัฒนาการเมือง' กว่า 2,500 คน นับคะแนน Realtime เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กรุงเทพ และ ส.ก. 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220519000111

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

197

https://workpointtoday.com/bkk2022-9/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:09
หัวข้อข่าว: 'อาสาพัฒนาการเมือง' กว่า 2,500 คน นับคะแนน Realtime เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กรุงเทพ และ ส.ก. 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220519000111

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

198

https://workpointtoday.com/bkk2022-9/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:09
หัวข้อข่าว: 'อาสาพัฒนาการเมือง' กว่า 2,500 คน นับคะแนน Realtime เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กรุงเทพ และ ส.ก. 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220519000111

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/bkk2022-9/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:09
หัวข้อข่าว: 'อาสาพัฒนาการเมือง' กว่า 2,500 คน นับคะแนน Realtime เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กรุงเทพ และ ส.ก. 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220519000111

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

200

https://workpointtoday.com/bkk2022-9/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:23
หัวข้อข่าว: องค์กรสื่อฯผนึกกำลังรัฐ-เอกชนรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯแบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I220519000120

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

201

https://www.nationtv.tv/news/378873414
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:23
หัวข้อข่าว: องค์กรสื่อฯผนึกกำลังรัฐ-เอกชนรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯแบบเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I220519000120

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

202

https://www.nationtv.tv/news/378873414
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:23
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หัวข้อข่าว: โครงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 2565 (อย่างไม่เป็นทาง...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:15
หัวข้อข่าว: 32 สื่อจับมือรายงานผลเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม." แบบเรียลไทม์ โว 1 ทุ่มรู้ผลใครได้!

รหัสข่าว: I-I220519000495
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:49
หัวข้อข่าว: ไทยพีบีเอสร่วมองค์กรสื่อ รายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:11
หัวข้อข่าว: ‘เครือมติชน’ผนึกกำลังองค์กรสื่อ ภาครัฐ-เอกชน 32 องค์กรส่งอาสาสมัคร 2,500 คน

รหัสข่าว: I-I220519001104

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:57
หัวข้อข่าว: โครงการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ สก.แบบ Realtime

รหัสข่าว: I-I220519000871
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:19
หัวข้อข่าว: ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ลุยหาเสียง 4 วันสุดท้าย

รหัสข่าว: I-I220518001916
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: iLaw ชี้ ป้ายหาเสียงรีไซเคิลได้ ไม่ผิดกม.เลือกตั้ง หลัง ศรีสุวรรณ ร้องกกต.เอาผิดชัชชาติ

รหัสข่าว: I-I220518002562

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3350363
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: iLaw ชี้ ป้ายหาเสียงรีไซเคิลได้ ไม่ผิดกม.เลือกตั้ง หลัง ศรีสุวรรณ ร้องกกต.เอาผิดชัชชาติ

รหัสข่าว: I-I220518002562

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

269

https://www.matichon.co.th/politics/news_3350363
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:06
หัวข้อข่าว: กมธ.กฎหมายลูกยืนเนื้อหาที่ปรับปรุง

รหัสข่าว: I-I220519000248

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

270

https://tna.mcot.net/politics-944119
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:06
หัวข้อข่าว: กมธ.กฎหมายลูกยืนเนื้อหาที่ปรับปรุง

รหัสข่าว: I-I220519000248

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-944119
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:06
หัวข้อข่าว: กมธ.กฎหมายลูกยืนเนื้อหาที่ปรับปรุง

รหัสข่าว: I-I220519000248

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

272

https://tna.mcot.net/politics-944119
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:46
หัวข้อข่าว: "กมธ.กฎหมายลูก" ตั้ง 3 ข้อสังเกตให้ กกต.ปฏิบัติ ทั้งจัดมหรสพ ทำบัตรเลือกตั้งให้ชัด กำหนดสัดส่วนสมัคร...

รหัสข่าว: I-I220519000313

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

273

https://www.matichon.co.th/politics/news_3350536
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:23
หัวข้อข่าว: กทม.สั่งปิดโรงเรียนในสังกัด 437 แห่ง บิ๊กคลีนนิ่งหลังเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพ

รหัสข่าว: I-I220518002736

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

274

https://workpointtoday.com/bkkschool-2/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:23
หัวข้อข่าว: กทม.สั่งปิดโรงเรียนในสังกัด 437 แห่ง บิ๊กคลีนนิ่งหลังเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพ

รหัสข่าว: I-I220518002736

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/bkkschool-2/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:26
หัวข้อข่าว: กทม. สั่งปิดโรงเรียน 437 แห่ง 23 พ.ค.นี้ ทำความสะอาดหลัง เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. - The Bangkok...

รหัสข่าว: I-I220518002745

 thebangkokinsight.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thebangkokinsight.com/news/politics-general/politics/870525/
https://www.thebangkokinsight.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:26
หัวข้อข่าว: กทม. สั่งปิดโรงเรียน 437 แห่ง 23 พ.ค.นี้ ทำความสะอาดหลัง เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. - The Bangkok...

รหัสข่าว: I-I220518002745

 thebangkokinsight.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thebangkokinsight.com/news/politics-general/politics/870525/
https://www.thebangkokinsight.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:31
หัวข้อข่าว: "กมธ.กม.ลูก" ยืนหลักการ2ร่างพ.ร.ป.ที่ปรับปรุง-พร้อมแนบ3ข้อสังเกตให้ กกต.

รหัสข่าว: I-I220518002765

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

278

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1005035
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:31
หัวข้อข่าว: "กมธ.กม.ลูก" ยืนหลักการ2ร่างพ.ร.ป.ที่ปรับปรุง-พร้อมแนบ3ข้อสังเกตให้ กกต.

รหัสข่าว: I-I220518002765

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1005035
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:31
หัวข้อข่าว: "กมธ.กม.ลูก" ยืนหลักการ2ร่างพ.ร.ป.ที่ปรับปรุง-พร้อมแนบ3ข้อสังเกตให้ กกต.

รหัสข่าว: I-I220518002765

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

280

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1005035
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: "กมธ.กม.ลูก" ยืนหลักการ2ร่างพ.ร.ป.ที่ปรับปรุง-พร้อมแนบ3ข้อสังเกตให้ กกต.

รหัสข่าว: I-I220518002812

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thaitrend.net/kmthkmlk-yn-hl-kkar2rangphrpth-prb-prng-phr-xm-naeb3khx-sng-kethi-kkt.thai
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: "กมธ.กม.ลูก" ยืนหลักการ2ร่างพ.ร.ป.ที่ปรับปรุง-พร้อมแนบ3ข้อสังเกตให้ กกต.

รหัสข่าว: I-I220518002812

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thaitrend.net/kmthkmlk-yn-hl-kkar2rangphrpth-prb-prng-phr-xm-naeb3khx-sng-kethi-kkt.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: "กมธ.กม.ลูก" ยืนหลักการ2ร่างพ.ร.ป.ที่ปรับปรุง-พร้อมแนบ3ข้อสังเกตให้ กกต.

รหัสข่าว: I-I220518002812

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thaitrend.net/kmthkmlk-yn-hl-kkar2rangphrpth-prb-prng-phr-xm-naeb3khx-sng-kethi-kkt.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:44
หัวข้อข่าว: "นิกร" เผย "กมธ.กฎหมายลูก" ยืนเนื้อหาตามที่ปรับปรุง ให้สิทธิ สมาชิกรัฐสภา สงวนความเห็นทุกประเด็น

รหัสข่าว: I-I220518002824

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/349168
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:44
หัวข้อข่าว: "นิกร" เผย "กมธ.กฎหมายลูก" ยืนเนื้อหาตามที่ปรับปรุง ให้สิทธิ สมาชิกรัฐสภา สงวนความเห็นทุกประเด็น

รหัสข่าว: I-I220518002824

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/349168
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:44
หัวข้อข่าว: "นิกร" เผย "กมธ.กฎหมายลูก" ยืนเนื้อหาตามที่ปรับปรุง ให้สิทธิ สมาชิกรัฐสภา สงวนความเห็นทุกประเด็น

รหัสข่าว: I-I220518002824

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

286

https://siamrath.co.th/n/349168
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:45
หัวข้อข่าว: กมธ.กฏหมายลูก เตรียมตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งสภา

รหัสข่าว: I-I220519000097

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

287

https://www.innnews.co.th/news/news_341353/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:45
หัวข้อข่าว: กมธ.กฏหมายลูก เตรียมตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งสภา

รหัสข่าว: I-I220519000097

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/news_341353/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:45
หัวข้อข่าว: กมธ.กฏหมายลูก เตรียมตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งสภา

รหัสข่าว: I-I220519000097

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

289

https://www.innnews.co.th/news/news_341353/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:48
หัวข้อข่าว: ราชบุรี "รฎาวัญ” พรรคเสมอภาค ยื่นหนังสือถึงกกต. แก้ปัญหาการเลือกตั้ง ส่อมีการทุจริตการเลือกตั้งซ่อม...

รหัสข่าว: I-I220519000099

 เรื่องจริงผ่านเลนส์.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://xn--72cac3eaq9bcv5cya9dxa1bzjl0kh6f.com/archives/381600
https://xn--72cac3eaq9bcv5cya9dxa1bzjl0kh6f.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:48
หัวข้อข่าว: ราชบุรี "รฎาวัญ” พรรคเสมอภาค ยื่นหนังสือถึงกกต. แก้ปัญหาการเลือกตั้ง ส่อมีการทุจริตการเลือกตั้งซ่อม...

รหัสข่าว: I-I220519000099

 เรื่องจริงผ่านเลนส์.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://xn--72cac3eaq9bcv5cya9dxa1bzjl0kh6f.com/archives/381600
https://xn--72cac3eaq9bcv5cya9dxa1bzjl0kh6f.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:48
หัวข้อข่าว: ราชบุรี "รฎาวัญ” พรรคเสมอภาค ยื่นหนังสือถึงกกต. แก้ปัญหาการเลือกตั้ง ส่อมีการทุจริตการเลือกตั้งซ่อม...

รหัสข่าว: I-I220519000099

 เรื่องจริงผ่านเลนส์.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://xn--72cac3eaq9bcv5cya9dxa1bzjl0kh6f.com/archives/381600
https://xn--72cac3eaq9bcv5cya9dxa1bzjl0kh6f.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:48
หัวข้อข่าว: ราชบุรี "รฎาวัญ” พรรคเสมอภาค ยื่นหนังสือถึงกกต. แก้ปัญหาการเลือกตั้ง ส่อมีการทุจริตการเลือกตั้งซ่อม...

รหัสข่าว: I-I220519000099

 เรื่องจริงผ่านเลนส์.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26516
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 9, 12

หัวข้อข่าว: เปิดศึกใช้เสียงเลือกผู้ว่าฯเมืองหลวง: วิโรจน์ฉะท่วมกรุง ระบายห่วย-งบหาย

รหัสข่าว: C-220519004117(19 พ.ค. 65/04:03)

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

Col.Inch: 130.57 ADValue:  (B/W)  124,041.50  (FC)  235,026
PRValue : (B/W)  372,124.50  (FC)  705,078(x3)

294



ปีที่: - ฉบับที่: 26516
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 9, 12

หัวข้อข่าว: เปิดศึกใช้เสียงเลือกผู้ว่าฯเมืองหลวง: วิโรจน์ฉะท่วมกรุง ระบายห่วย-งบหาย

รหัสข่าว: C-220519004117(19 พ.ค. 65/04:03)

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

Col.Inch: 130.57 ADValue:  (B/W)  124,041.50  (FC)  235,026
PRValue : (B/W)  372,124.50  (FC)  705,078(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26516
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 9, 12

หัวข้อข่าว: เปิดศึกใช้เสียงเลือกผู้ว่าฯเมืองหลวง: วิโรจน์ฉะท่วมกรุง ระบายห่วย-งบหาย

รหัสข่าว: C-220519004117(19 พ.ค. 65/04:03)

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

Col.Inch: 130.57 ADValue:  (B/W)  124,041.50  (FC)  235,026
PRValue : (B/W)  372,124.50  (FC)  705,078(x3)

296



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24812
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 8, 10

หัวข้อข่าว: ลั่นอยู่พปชร.จนวันตาย 'บิ๊กป้อม'ยันจุดยืนหนุนคนชนะเป็นผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: C-220519021009(19 พ.ค. 65/04:22)

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,050(BW) 850

Col.Inch: 131.56 ADValue:  (B/W)  111,826  (FC)  138,138
PRValue : (B/W)  335,478  (FC)  414,414(x3)
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 24812
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 8, 10

หัวข้อข่าว: ลั่นอยู่พปชร.จนวันตาย 'บิ๊กป้อม'ยันจุดยืนหนุนคนชนะเป็นผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: C-220519021009(19 พ.ค. 65/04:22)

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,050(BW) 850

Col.Inch: 131.56 ADValue:  (B/W)  111,826  (FC)  138,138
PRValue : (B/W)  335,478  (FC)  414,414(x3)
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 24812
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 8, 10

หัวข้อข่าว: ลั่นอยู่พปชร.จนวันตาย 'บิ๊กป้อม'ยันจุดยืนหนุนคนชนะเป็นผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: C-220519021009(19 พ.ค. 65/04:22)

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,050(BW) 850

Col.Inch: 131.56 ADValue:  (B/W)  111,826  (FC)  138,138
PRValue : (B/W)  335,478  (FC)  414,414(x3)

299



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24812
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/คุณภาพชีวิต

หน้า: 9(ซ้าย)

ภาพข่าว: 4มุมเมือง: คันนายาวอบรม จนท.หน่วยเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220519021034(19 พ.ค. 65/04:23)

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,050(BW) 850

Col.Inch: 14.49 ADValue:  (B/W)  12,316.50  (FC)  15,214.50
PRValue : (B/W)  36,949.50  (FC)  45,643.50(x3)

300



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:10
หัวข้อข่าว: วันใหม่วาไรตี้ - ประเด็นสังคม : เรื่องต้องรู้ก่อนเลือกตั้ง 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220519001251

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

301

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:58
หัวข้อข่าว: คืนสิทธิ์ประกาศชื่อ 1 ผู้สมัครผู้ว่าฯ - 2 ผู้สมัคร

รหัสข่าว: I-I220519000869

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

302

https://voicetv.co.th/read/r_LlCOBMS
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:58
หัวข้อข่าว: คืนสิทธิ์ประกาศชื่อ 1 ผู้สมัครผู้ว่าฯ - 2 ผู้สมัคร

รหัสข่าว: I-I220519000869

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

303

https://voicetv.co.th/read/r_LlCOBMS
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:58
หัวข้อข่าว: คืนสิทธิ์ประกาศชื่อ 1 ผู้สมัครผู้ว่าฯ - 2 ผู้สมัคร

รหัสข่าว: I-I220519000869

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

304

https://voicetv.co.th/read/r_LlCOBMS
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:58
หัวข้อข่าว: คืนสิทธิ์ประกาศชื่อ 1 ผู้สมัครผู้ว่าฯ - 2 ผู้สมัคร

รหัสข่าว: I-I220519000869

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

305

https://voicetv.co.th/read/r_LlCOBMS
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:07
หัวข้อข่าว: คนกรุงเทพกับผู้นำ กทม.

รหัสข่าว: I-I220519000890

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

306

https://www.thairath.co.th/news/politic/2395077
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:07
หัวข้อข่าว: คนกรุงเทพกับผู้นำ กทม.

รหัสข่าว: I-I220519000890

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

307

https://www.thairath.co.th/news/politic/2395077
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:23
หัวข้อข่าว: จับตาพลังเงียบ เสียงทหาร ตบเท้าเข้าคูหา เลือกผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220519000945

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

308

https://www.thairath.co.th/news/politic/2395700
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:23
หัวข้อข่าว: จับตาพลังเงียบ เสียงทหาร ตบเท้าเข้าคูหา เลือกผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220519000945

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

309

https://www.thairath.co.th/news/politic/2395700
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:23
หัวข้อข่าว: จับตาพลังเงียบ เสียงทหาร ตบเท้าเข้าคูหา เลือกผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220519000945

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

310

https://www.thairath.co.th/news/politic/2395700
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:23
หัวข้อข่าว: จับตาพลังเงียบ เสียงทหาร ตบเท้าเข้าคูหา เลือกผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220519000945

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

311

https://www.thairath.co.th/news/politic/2395700
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:23
หัวข้อข่าว: จับตาพลังเงียบ เสียงทหาร ตบเท้าเข้าคูหา เลือกผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220519000945

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

312

https://www.thairath.co.th/news/politic/2395700
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:23
หัวข้อข่าว: จับตาพลังเงียบ เสียงทหาร ตบเท้าเข้าคูหา เลือกผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220519000945

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

313

https://www.thairath.co.th/news/politic/2395700
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:23
หัวข้อข่าว: จับตาพลังเงียบ เสียงทหาร ตบเท้าเข้าคูหา เลือกผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220519000945

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

314

https://www.thairath.co.th/news/politic/2395700
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:23
หัวข้อข่าว: จับตาพลังเงียบ เสียงทหาร ตบเท้าเข้าคูหา เลือกผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220519000945

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

315

https://www.thairath.co.th/news/politic/2395700
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:23
หัวข้อข่าว: จับตาพลังเงียบ เสียงทหาร ตบเท้าเข้าคูหา เลือกผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220519000945

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

316

https://www.thairath.co.th/news/politic/2395700
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:30
หัวข้อข่าว: ปิด 1 วันหลังเลือกตั้งผู้ว่าฯร.ร.กทม. 437 แห่ง-เคลียร์อนามัยหลังเป็นที่เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220519000968

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

317

https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2395870
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:56
หัวข้อข่าว: "กทม." ประกาศสั่งปิดเรียนวันที่ 23 พ.ค. นี้ 1 วัน เหตุมีเลือกตั้ง 22 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220519001054

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

318

https://www.banmuang.co.th/news/politic/281052
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:09
หัวข้อข่าว: กทม. สั่งปิดโรงเรียน 23 พ.ค. นี้ 1 วัน เพื่อทำความสะอาด หลังเป็นที่เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220519001096

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

319

https://www.springnews.co.th/news/824703
https://www.springnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:09
หัวข้อข่าว: กทม. สั่งปิดโรงเรียน 23 พ.ค. นี้ 1 วัน เพื่อทำความสะอาด หลังเป็นที่เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220519001096

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

320

https://www.springnews.co.th/news/824703
https://www.springnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:09
หัวข้อข่าว: กทม. สั่งปิดโรงเรียน 23 พ.ค. นี้ 1 วัน เพื่อทำความสะอาด หลังเป็นที่เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220519001096

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

321

https://www.springnews.co.th/news/824703
https://www.springnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:08
หัวข้อข่าว: กทม.สั่งปิดเรียน 1 วัน 23 พ.ค. ทำความสะอาดสถานที่หลังเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220519001250

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

322

https://www.bangkokbiznews.com/news/1005168
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:08
หัวข้อข่าว: กทม.สั่งปิดเรียน 1 วัน 23 พ.ค. ทำความสะอาดสถานที่หลังเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220519001250

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

323

https://www.bangkokbiznews.com/news/1005168
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:08
หัวข้อข่าว: กทม.สั่งปิดเรียน 1 วัน 23 พ.ค. ทำความสะอาดสถานที่หลังเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220519001250

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

324

https://www.bangkokbiznews.com/news/1005168
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:41
หัวข้อข่าว: ด่วน "กทม." ประกาศสั่งปิดเรียนวันที่ 23 พ.ค. นี้ 1 วัน เช็ครายละเอียดที่นี่

รหัสข่าว: I-I220519001004

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

325

https://www.komchadluek.net/news/515503
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:41
หัวข้อข่าว: ด่วน "กทม." ประกาศสั่งปิดเรียนวันที่ 23 พ.ค. นี้ 1 วัน เช็ครายละเอียดที่นี่

รหัสข่าว: I-I220519001004

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

326

https://www.komchadluek.net/news/515503
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:09
หัวข้อข่าว: เลขาฯ สมช.ย้ำ ผู้ติดโควิด ไปเลือกตั้ง 'กทม.-พัทยา' ได้ เล็งออกมาตรการ แยกโซนคูหา

รหัสข่าว: I-I220519001100

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

327

https://www.matichon.co.th/politics/news_3351726
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:09
หัวข้อข่าว: เลขาฯ สมช.ย้ำ ผู้ติดโควิด ไปเลือกตั้ง 'กทม.-พัทยา' ได้ เล็งออกมาตรการ แยกโซนคูหา

รหัสข่าว: I-I220519001100

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

328

https://www.matichon.co.th/politics/news_3351726
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:07
หัวข้อข่าว: เลขาฯสมช.เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหาผู้ติดเชื้อโควิด รับเลือกตั้ง 22 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220519001089

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

329

https://www.naewna.com/politic/654460
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:07
หัวข้อข่าว: เลขาฯสมช.เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหาผู้ติดเชื้อโควิด รับเลือกตั้ง 22 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220519001089

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

330

https://www.naewna.com/politic/654460
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:29
หัวข้อข่าว: "เลขาสมช.” เผยติดโควิด-19 ไปเลือกตั้งได้ เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหา

รหัสข่าว: I-I220519001152

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

331

https://www.nationtv.tv/news/378873474
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:29
หัวข้อข่าว: "เลขาสมช.” เผยติดโควิด-19 ไปเลือกตั้งได้ เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหา

รหัสข่าว: I-I220519001152

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

332

https://www.nationtv.tv/news/378873474
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:29
หัวข้อข่าว: "เลขาสมช.” เผยติดโควิด-19 ไปเลือกตั้งได้ เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหา

รหัสข่าว: I-I220519001152

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

333

https://www.nationtv.tv/news/378873474
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:42
หัวข้อข่าว: ติดโควิดเลือกตั้งได้!ศปก.ศบค. เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหา

รหัสข่าว: I-I220519001192

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

334

https://www.posttoday.com/politic/news/683481
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:42
หัวข้อข่าว: ติดโควิดเลือกตั้งได้!ศปก.ศบค. เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหา

รหัสข่าว: I-I220519001192

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

335

https://www.posttoday.com/politic/news/683481
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:03
หัวข้อข่าว: เลขาฯสมช. เล็งออกมาตรการแยกโซนผู้ติดโควิด รับเลือกตั้ง 22 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220519001244

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/general-news/144516/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:03
หัวข้อข่าว: เลขาฯสมช. เล็งออกมาตรการแยกโซนผู้ติดโควิด รับเลือกตั้ง 22 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220519001244

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

337

https://www.thaipost.net/general-news/144516/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:09
หัวข้อข่าว: เลขาสมช. เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหาเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ

รหัสข่าว: I-I220519001101

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

338

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_341518/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:09
หัวข้อข่าว: เลขาสมช. เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหาเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ

รหัสข่าว: I-I220519001101

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

339

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_341518/
https://www.innnews.co.th


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23494
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 20(ล่างขวา)

คอลัมน์: เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น

รหัสข่าว: C-220519009163(19 พ.ค. 65/04:58)

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

Col.Inch: 26.02 ADValue:  (B/W)  26,020  (FC)  52,040
PRValue : (B/W)  78,060  (FC)  156,120(x3)

340



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:09
หัวข้อข่าว: ย้อนวาทะปัญหาน้ำท่วม ของผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ จาก ฝนพันปี-อยู่บนดอย ถึง ลืมกุญแจ

รหัสข่าว: I-I220518002661

 silpa-mag.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

341

https://www.silpa-mag.com/quotes-in-history/article_87006
https://www.silpa-mag.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:09
หัวข้อข่าว: ย้อนวาทะปัญหาน้ำท่วม ของผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ จาก ฝนพันปี-อยู่บนดอย ถึง ลืมกุญแจ

รหัสข่าว: I-I220518002661

 silpa-mag.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

342

https://www.silpa-mag.com/quotes-in-history/article_87006
https://www.silpa-mag.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:09
หัวข้อข่าว: ย้อนวาทะปัญหาน้ำท่วม ของผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ จาก ฝนพันปี-อยู่บนดอย ถึง ลืมกุญแจ

รหัสข่าว: I-I220518002661

 silpa-mag.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

343

https://www.silpa-mag.com/quotes-in-history/article_87006
https://www.silpa-mag.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:09
หัวข้อข่าว: ย้อนวาทะปัญหาน้ำท่วม ของผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ จาก ฝนพันปี-อยู่บนดอย ถึง ลืมกุญแจ

รหัสข่าว: I-I220518002661

 silpa-mag.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

344

https://www.silpa-mag.com/quotes-in-history/article_87006
https://www.silpa-mag.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:15
หัวข้อข่าว: ผ่าสมรภูมิ 4 ก๊ก ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220519000259

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1060167/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:15
หัวข้อข่าว: ผ่าสมรภูมิ 4 ก๊ก ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220519000259

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1060167/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:15
หัวข้อข่าว: ผ่าสมรภูมิ 4 ก๊ก ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220519000259

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1060167/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:15
หัวข้อข่าว: ผ่าสมรภูมิ 4 ก๊ก ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220519000259

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

348

https://www.dailynews.co.th/news/1060167/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: สรุปขั้นตอนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม.-ส.ก. บัตรสีอะไร ใช้กาแบบไหน

รหัสข่าว: I-I220519000342

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

349

https://www.prachachat.net/politics/news-933719
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: สรุปขั้นตอนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม.-ส.ก. บัตรสีอะไร ใช้กาแบบไหน

รหัสข่าว: I-I220519000342

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-933719
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: สรุปขั้นตอนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม.-ส.ก. บัตรสีอะไร ใช้กาแบบไหน

รหัสข่าว: I-I220519000342

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-933719
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: สรุปขั้นตอนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม.-ส.ก. บัตรสีอะไร ใช้กาแบบไหน

รหัสข่าว: I-I220519000342

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

352

https://www.prachachat.net/politics/news-933719
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:55
หัวข้อข่าว: จับกระแส ‘vote เชิงยุทธศาสตร์’ ลุ้นเหนื่อย! หวังปาฏิหาริย์

รหัสข่าว: I-I220519000866

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/dominate-the-situation-news/144175/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:55
หัวข้อข่าว: จับกระแส ‘vote เชิงยุทธศาสตร์’ ลุ้นเหนื่อย! หวังปาฏิหาริย์

รหัสข่าว: I-I220519000866

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/dominate-the-situation-news/144175/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:55
หัวข้อข่าว: จับกระแส ‘vote เชิงยุทธศาสตร์’ ลุ้นเหนื่อย! หวังปาฏิหาริย์

รหัสข่าว: I-I220519000866

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/dominate-the-situation-news/144175/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:55
หัวข้อข่าว: จับกระแส ‘vote เชิงยุทธศาสตร์’ ลุ้นเหนื่อย! หวังปาฏิหาริย์

รหัสข่าว: I-I220519000866

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

356

https://www.thaipost.net/dominate-the-situation-news/144175/
https://www.thaipost.net


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23494
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(กลาง)

คอลัมน์: คาบลูกคาบดอก: คน กทม.กับผู้นำ กทม.

รหัสข่าว: C-220519039044(18 พ.ค. 65/04:13)

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

Col.Inch: 40.25 ADValue:  (B/W)  40,250  (FC)  80,500
PRValue : (B/W)  120,750  (FC)  241,500(x3)

357



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23494
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-220519039035(18 พ.ค. 65/04:18)

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

Col.Inch: 94.81 ADValue:  (B/W)  94,810  (FC)  189,620
PRValue : (B/W)  284,430  (FC)  568,860(x3)

358



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23494
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-220519039035(18 พ.ค. 65/04:18)

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

Col.Inch: 94.81 ADValue:  (B/W)  94,810  (FC)  189,620
PRValue : (B/W)  284,430  (FC)  568,860(x3)

359



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23494
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-220519039035(18 พ.ค. 65/04:18)

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

Col.Inch: 94.81 ADValue:  (B/W)  94,810  (FC)  189,620
PRValue : (B/W)  284,430  (FC)  568,860(x3)

360



ปีที่: - ฉบับที่: 26516
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: เช็กเสียง4ขั้วศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: C-220519004123(19 พ.ค. 65/04:00)

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

Col.Inch: 58.31 ADValue:  (B/W)  55,394.50  (FC)  104,958
PRValue : (B/W)  166,183.50  (FC)  314,874(x3)

361



ปีที่: - ฉบับที่: 26516
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: เช็กเสียง4ขั้วศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: C-220519004123(19 พ.ค. 65/04:00)

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

Col.Inch: 58.31 ADValue:  (B/W)  55,394.50  (FC)  104,958
PRValue : (B/W)  166,183.50  (FC)  314,874(x3)

362



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9318
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: จับกระแส 'vote เชิงยุทธศาสตร์' ลุ้นเหนื่อย! หวังปาฏิหาริย์

รหัสข่าว: C-220519008046(19 พ.ค. 65/05:51)

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

Col.Inch: 128.56 ADValue:  (B/W)  154,272  (FC)  192,840
PRValue : (B/W)  462,816  (FC)  578,520(x3)

363



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9318
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: จับกระแส 'vote เชิงยุทธศาสตร์' ลุ้นเหนื่อย! หวังปาฏิหาริย์

รหัสข่าว: C-220519008046(19 พ.ค. 65/05:51)

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

Col.Inch: 128.56 ADValue:  (B/W)  154,272  (FC)  192,840
PRValue : (B/W)  462,816  (FC)  578,520(x3)

364



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9318
วันที่: พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: จับกระแส 'vote เชิงยุทธศาสตร์' ลุ้นเหนื่อย! หวังปาฏิหาริย์

รหัสข่าว: C-220519008046(19 พ.ค. 65/05:51)

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

Col.Inch: 128.56 ADValue:  (B/W)  154,272  (FC)  192,840
PRValue : (B/W)  462,816  (FC)  578,520(x3)

365
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