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ข่าวประจ าวันที่ 28 มถิุนายน 2565 
 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ เช็คที่นี่ ! จ านวน 'ส.ส.' ศึกเลือกตั้ง 66 กกต. เคาะค านวณแต่ละ 'จว.' ได้กี่คน 1 
2 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. เผยแพร่จ านวน ส.ส. เขต 400 คนทั่วประเทศ รองรับเลือกตั้งปี 66 5 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. เคาะแล้ว ! ส.ส. 400 เขต รับเลือกตั้งปี 66 กทม. เพ่ิมเยอะสุด 7 
4 ข่าว 24 ชม.ออนไลน์ เช็คที่นี่ ! จ านวน 'ส.ส.' ศึกเลือกตั้ง 66 กกต. เคาะค านวณแตล่ะ 'จว.' ได้กี่คน 9 
5 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
กกต. เผยแพร่ จ านวน ส.ส. เขต 400 คนทั่ว ปท. รองรับเลือกตั้งปี 66 13 

6 Thejournalistclub 
ออนไลน์ 

เช็คเลยได้ก่ีคน… กกต. เคาะแล้วจ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัด เตรียมพร้อม
การเลือกตั้งปี 2566 

17 

7 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เช็กท่ีนี่ ! กกต. เปิด ส.ส. 400 เขต เลือกตั้ง 2566 จังหวัดไหนเพิ่มเท่าไหร่ 20 
8 MGR ออนไลน์ กกต. เปิดจ านวน ส.ส. เขต ในการเลือกตั้งปี 66 กทม. ได้ ส.ส. เพิ่ม 3 คน 

เพ่ิมมากท่ีสุด  
26 

9 ข่าวสดออนไลน์ เช็กเลย ! จงัหวดัไหนได้ ส.ส. เขต เพ่ิมบ้าง กกต. ก าหนดแลว้ รบัเลือกตั้งปี 66 29 
10 Mtoday ออนไลน์ กกต. เผยแพร ่จ านวน ส.ส. เขต 400 คนทั่ว ปท. รองรับเลือกตั้งปี 66 33 
11 สยามรัฐออนไลน์ กกต. เคาะ ส.ส. 400 เขต เลือกตั้งปี 66 "กทม." เพ่ิมข้ึน 3 ที่นั่ง  

"ภาคอีสาน" มี 132 เขต "กลาง" 122 ภาคใต้ 58 
35 

12 คมชัดลึกออนไลน์ "กกต." ยืนยัน เลือกตั้งครั้งหน้า กทม. มี "ส.ส." 33 คน 38 
13 Khaoja ออนไลน์ เช็กเลย ! จงัหวดัไหนได้ ส.ส. เขต เพ่ิมบ้าง กกต. ก าหนดแลว้ รบัเลือกตั้งปี 66 42 
14 Innnews ออนไลน์ กกต. ประกาศค านวณ ส.ส. รายจังหวัดใหม่ 400 เขต 44 
15 ส านักข่าวอิศรา

ออนไลน์ 
กกต. แบ่งเขต ส.ส. 400 คน ส าหรับเลือกตั้งปี 66 มี 43 จังหวดัได้ที่นั่งเพ่ิม 46 

16 Yutthasart ออนไลน์ กกต. เผยแพร ่จ านวน ส.ส. เขต 400 คนทั่วประเทศรองรับเลือกตั้งปี 66 49 
17 Nationtv ออนไลน์ "กกต." เคาะแล้ว "ส.ส. 400 เขต" รับเลือกตั้ง เผยสดัส่วนจ านวน ส.ส.  

แต่ละจังหวัด 
52 

18 Springnews ออนไลน์ "จ านวน ส.ส. เขต” เลือกตั้งปี 66 กกต.ค านวณล่าสุด กทม. ได ้ส.ส.  
เพ่ิมมากที่สุด 3 คน 

56 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 Tnnthailand 

ออนไลน์ 
เช็กที่นี่ ! จังหวัดไหน ได้ ส.ส. เขต เพ่ิมกี่คน ในการเลือกตั้งปี 66 61 

20 Voicetv ออนไลน์ กกต. เคาะ ส.ส. 400 เขต เลือกตั้งปี 66 - กทม. เพ่ิมมากที่สุด 3 คน 66 
21 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
กกต. เปิดจ านวน ส.ส. 400 เขตทั่วประเทศ รับเลือกตั้งปี 2566 69 

22 m1n.app ออนไลน์ กกต. เปิดจ านวน ส.ส. 400 เขตทั่วประเทศ รับเลือกตั้งปี 2566 76 
23 7 HD ออนไลน์ กกต. เปิดจ านวน สส. เขต 400 คน ในการเลือกตั้งปี 66 กทม. ได้ ส.ส. 

เพ่ิม 3 คน มากที่สุด 
79 

24 Infoquest ออนไลน์ กกต. เปิดข้อมูล ส.ส. แบ่งเขต 400 คนในการเลือกตั้งปี 66 แต่ละจังหวัด 
/ กทม. มากสุด 33 คน 

83 

25 Thereporters 
ออนไลน์ 

กกต. เปิดโผที่นั่ง ส.ส. รายจังหวัด ก่อนเปิดศึกเลือกตั้ง ปี 66 85 

26 Sootinclaimon 
ออนไลน์ 

"กกต." ยืนยัน เลือกตั้งครั้งหน้า กทม. มี "ส.ส." 33 คน 88 

27 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เช็คที่นี่ ! กกต. แพร่จ านวน ส.ส. เขต 400 คน เตรียมพร้อมเลือกตั้งใหญ่ปี 66 91 
28 innews.news 

ออนไลน์ 
กกต. กาฬสินธุ์พร้อมจัดการเลือกตั้งใหม่ นายก อบจ. กาฬสินธุ์เหตุโพสต์
เฟสบุ๊กฯ 

95 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เลือกตั้งใหม่นายก อบจ. กาฬสินธุ ์ 97 
2 สยามรัฐออนไลน์ "ศาล" ยกค าร้อง "กกต." ขอทุเลาบังคับคดีชดใช้ 70 ล้าน ปมแจกใบส้ม "สุรพล" 100 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สมชัย' เผยศาลยกค าขอทุเลาคดีใบส้ม 'สุรพล' ชี้ สนง.กกต. อาจถูกอายัด

เงินบังคับคดี 
102 

4 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

เปิดยอดบริจาคเงิน 19 พรรคการเมือง "พลังประชารัฐ" รับสูงสุด 21 ล้าน 104 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เม.ย. 65 ทุนดังบริจาค "พปชร.” 25 ล้าน "เฮียเพ้ง - เจ๊แจ๋ว” ควัก  

"เพื่อไทย” 8 ล้าน 
108 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "นิกร" บอกใจเย็น รอ กม. ลูก ผ่านรัฐสภา ก่อนเคาะแบ่งเขต – ผูส้มัคร ส.ส. 115 
7 แนวหน้าออนไลน์ 'นิกร' ยัน ชทพ. พร้อมเลือกตั้ง อุบวางตัวผู้สมัคร ส.ส. รอ กม. ลูกผ่านสภา 5 ก.ค. นี้ 118 
8 MGR ออนไลน์ ชทพ. ยันพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง ตั้งเป้าได้ ส.ส. ไม่น้อยกว่า 25 คน 120 
9 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวัน 360 องศา 
"ชวน"ชี้ญัตติซักฟอกไม่เถื่อน ครม. ถกวันอภิปรายคาด18 ก.ค. กกต. 
เปิดโพยเลือก ส.ส. 400 เขต “ชวน”ชี้ญัตติซักฟอกไม่เถื่อน 

121 

 
  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : ส านักข่าวหัวเขียว : คิดเลขจนหัวบาน 122 
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วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในการประชุมรับฟังการสรุปประเด็นสาระส าคัญจากการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินส าหรับ  
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
โดยมี นายสาโรช ไพเราะ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ และนางสาวกัญญา ตันติธัญญากร ผู้อ านวยการ
ส านักการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการสรุปประเด็นดังกล่าว โดย นางสาวเกศิณี โกมลหิรัญ 
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช านาญการพิเศษ พร้อมคณะ ส านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 18 ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในการประชุมรับฟังการสรุปประเด็นสาระส าคัญ 

จากการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
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27 มิ.ย. 2565 เวลา 11:56 น. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2565 ฝ่ายกิจการประธานกรรมการการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) เผยแพร่กราฟิกจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในการเลือกตั้งปี 2566 โดยค านวณจากจ านวนราษฎร 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 รวม 66,171,439 คน โดยตามกฎหมายก าหนดให้มี ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน 
400 เขตเลือกตั้ง จากเดิม 350 คน 350 เขตเลือกตั้ง 

เช็คที่น่ี ! กกต. แพร่จ านวน ส.ส. เขต 400 คน เตรียมพร้อมเลือกตัง้ใหญ่ปี 66 
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ส าหรับ ส.ส. ทั้งประเทศ รวม 400 คน แบ่งเป็น  
ภาคเหนือ ส.ส. รวม 39 คน เดิม 33 คน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส.ส. รวม 132 คน เดิม 116 คน  
ภาคกลาง ส.ส. รวม 122 คน เดิม 106 คน  
ภาคตะวันออก ส.ส. รวม 29 คน เดิม 26 คน  
ภาคตะวันตก ส.ส. รวม 20 คน เดิม 19 คน  
ภาคใต้ ส.ส. รวม 58 คน เดิม 50 คน  
โดยมีจังหวัดที่มีจ านวน ส.ส. เพ่ิมขึ้น 3 คน 1 จังหวัด 2 คน 5 จังหวัด 1 คน 37 จังหวัด ขณะที่จ านวน ส.ส.  เท่าเดิม 
ไม่ปรับเพิ่มมีจ านวน 35 จังหวัด 

ส าหรับจ านวน ส.ส. ของแต่ละจังหวัดแบ่งเป็น ส.ส. 1 คน 4 จังหวัด ส.ส. 2 คน 10 จังหวัด ส.ส. 3 คน 
19 จังหวัด ส.ส. 4 คน 12 จังหวัด ส.ส. 5 คน 7 จังหวัด ส.ส. 6 คน 5 จังหวั ด ส.ส. 7 คน 4 จังหวัด ส.ส. 8 คน 
5 จังหวัด ส.ส. 9 คน 4 จังหวัด ส.ส. 10 คน 2 จังหวัด ส.ส. 11 คน 3 จังหวัด ส.ส. 16 คน 1 จังหวัด และ ส.ส. 33 คน 1 จังหวัด 

เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน ได้แก่ ตราด ระนอง สมุทรสงคราม สิงห์บุรี จังหวัด  
ที่มี ส.ส. 2 คน ได้แก่ ชัยนาท นครนายก พังงา มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ล าพูน สตูล อ่างทอง อ านาจเจริญ อุทัยธ านี 
จังหวัดที่มี ส.ส. 3 คน ได้แก่ กระบี่ จันทบุรี ชุมพร น่าน บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง พิจิตร 
เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต ยโสธร ยะลา สระแก้ว หนองคาย หนองบัวล าภู อุตรดิตถ์  จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน ได้แก่ 
ก าแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ตรัง ตาก นครพนม ปัตตานี ลพบุรี ล าปาง เลย สมุทรสาคร สระบุรี สุโขทัย จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน
ได้แก่ กาญจนบุรี นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ระยอง ราชบุรี สุพรรณบุรี จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน ได้แก่ 
กาฬสินธุ์ นครปฐม นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม จังหวัดที่มี ส.ส. 7 คน ได้แก่ ชัยภูมิ ปทุมธานี สกลนคร 
สุราษฏร์ธานี จังหวัดที่มี ส.ส. 8 คน ได้แก่ เชียงราย นนทบุรี ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ สุรินทร์ จังหวัดที่มี ส.ส. 9 คน 
ได้แก่ นครศรีธรรมราช ศรีสะเกษ สงขลา อุดรธานี จังหวัดที่มี ส.ส. 10 คน ได้แก่ ชลบุรี บุรีรัมย์ จังหวัดที่มี ส.ส. 11 คน 
ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี จังหวัดที่มี ส.ส. 16 คน ได้แก่ นครราชสีมา และจังหวัดที่มี ส.ส. 33 คน 
คือ กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/1012193  
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1012193
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วันที่ 27 มิถุนายน 2565, 12.06 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 มิถุนายน 2565 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ในการเลือกตั้งปี 2566 โดยค านวณจากจ านวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค.  2564 ซึ่งจะมีจ านวน ส.ส เขตทั่วประเทศ 
400 คน จ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัด ประกอบด้วย 

เช็คที่นี ่! จ านวน ‘ส.ส.’ ศึกเลือกตั้ง 66 กกต. เคาะค านวณแต่ละ ‘จว.’ ได้กี่คน 
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น
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จังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน 4 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน 10 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 3 คน 19 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน 12 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน 7 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน 5 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 7 คน 4 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 8 คน 5 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 9 คน 4 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 10 คน 2 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 11 คน 2 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส.16 คน 1 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส.33 คน 1 จังหวัด 
ทั้งนี้ จากจ านวน ส.ส.ดังกล่าวส่งผลให้... 
ภาคกลางมี ส.ส. รวม 122 คน จากเดิม 106 คน 
ภาคเหนือ 39 คน จากเดิม 33 คน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ส.ส. 132 คน จาก 116 คน 
ภาคตะวันออกมี ส.ส. 29 คน จากเดิม 26 คน 
ภาคตะวันตกมี ส.ส. 20 คน จากเดิม 19 คน 
ภาคใต้มี ส.ส. 58 คน จากเดิม 50 คน 
ขณะเดียวกันมีจังหวัดที่มีการเพิ่มขึ้นของ ส.ส. 3 คน 1 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร  
ส.ส. เพ่ิมข้ึน 2 คน 5 จังหวัด คือ นครราชสีมา, ชลบุรี, เชียงใหม่, บุรีรัมย์, นนทบุรี 

จังหวัดที่ ส.ส. เพ่ิม 1 คน 37 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ,บึงกาฬ,เชียงราย,ตรัง, 
ตาก, นครนายก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, พังงา, เพชรบูรณ์, แพร่, ภูเก็ต, 
มหาสารคาม, แม่ฮ่องสอน, ร้อยเอ็ด, ระยอง, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สงขลา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สระบุรี, 
สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร์, อ่างทอง, อุดรธานี, อุตรดิตถ์ และ อุบลราชธานี 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/662953  

 

https://www.naewna.com/politic/662953
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27 มิถุนายน 2565 เวลา 12:07 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 มิ.ย. 2565 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในการเลือกตั้งปี 2566 โดยค านวณจากจ านวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 โดยจะมีจ านวน ส.ส. เขต ทั่วประเทศ 
400 คน โดยจ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน 10 จังหวัด  

กกต. เคาะแล้ว ! ส.ส. 400 เขต รับเลือกตั้งป ี66 กทม. เพิ่มเยอะสดุ 
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จังหวัดที่มี ส.ส. 3 คน 19 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน 12 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน 7 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน 
5 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 7 คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 8 คน 5 จังหวัด จั งหวัดที่มี ส.ส. 9 คน 4 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 10 คน 2 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 11. คน 2 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส.16 คน 1 จังหวัด และจังหวัด 
ที่มี ส.ส. 33 คน 1 จังหวัด  
 ทั้งนี้จากจ านวน ส.ส. ดังกล่าวส่งผลให้ภาคกลางมี ส.ส. รวม 122 คน จากเดิม 106 คน ภาคเหนือ 39 คน 
จากเดิม 33 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ส.ส. 132 คน จาก 116 คน ภาคตะวันออกมี ส.ส. 29 คน จากเดิม 26 คน 
ภาคตะวันตกมี ส.ส. 20 คน จากเดิม 19 คน และภาคใต้มี ส.ส. 58 คน จากเดิม 50 คน 

โดยมีจังหวัดที่มีการเพ่ิมขึ้นของ ส.ส. 3 คน 1 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ส.ส.  เพ่ิมขึ้น 2 คน 5 จังหวัด 
คือ นครราชสีมา, ชลบุรี, เชียงใหม่, บุรีรัมย์, นนทบุรี และจังหวัดที่ ส.ส. เพ่ิม 1 คน 37 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่, 
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, เชียงราย, ตรัง, ตาก, นครนายก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, บึงกาฬ, 
ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, พังงา, เพชรบูรณ์, แพร่, ภูเก็ต, มหาสารคาม, แม่ฮ่องสอน, ร้อยเอ็ด, ระยอง, เลย, 
ศรีสะเกษ, สกลนคร, สงขลา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สระบุรี, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร์, 
อ่างทอง, อุดรธานี, อุตรดิตถ์ และ อุบลราชธานี 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/hi-light/169863/  
 
 
 

  

https://www.thaipost.net/hi-light/169863/
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27 มิถุนายน 2565 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ในการเลือกตั้งปี 2566 โดยค านวณจากจ านวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค.  2564 ซึ่งจะมีจ านวน ส.ส เขตทั่วประเทศ 
400 คน จ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัด ประกอบด้วย 

เช็คที่นี่ ! จ านวน ‘ส.ส.’ ศึกเลือกตั้ง 66 กกต. เคาะค านวณแต่ละ ‘จว.’ ได้กี่คน 
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จังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน 4 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน 10 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 3 คน 19 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน 12 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน 7 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน 5 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 7 คน 4 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 8 คน 5 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 9 คน 4 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 10 คน 2 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 11 คน 2 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส.16 คน 1 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส.33 คน 1 จังหวัด 
ทั้งนี้ จากจ านวน ส.ส.ดังกล่าวส่งผลให้... 
ภาคกลางมี ส.ส. รวม 122 คน จากเดิม 106 คน 
ภาคเหนือ 39 คน จากเดิม 33 คน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ส.ส. 132 คน จาก 116 คน 
ภาคตะวันออกมี ส.ส. 29 คน จากเดิม 26 คน 
ภาคตะวันตกมี ส.ส. 20 คน จากเดิม 19 คน 
ภาคใต้มี ส.ส. 58 คน จากเดิม 50 คน 
ขณะเดียวกันมีจังหวัดที่มีการเพิ่มขึ้นของ ส.ส. 3 คน 1 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร  
ส.ส. เพ่ิมข้ึน 2 คน 5 จังหวัด คือ นครราชสีมา, ชลบุรี, เชียงใหม่, บุรีรัมย์, นนทบุรี 

จังหวัดที่ ส.ส. เพ่ิม 1 คน 37 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ,บึงกาฬ,เชียงราย,ตรัง, 
ตาก, นครนายก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, พังงา, เพชรบูรณ์, แพร่, ภูเก็ต, 
มหาสารคาม, แม่ฮ่องสอน, ร้อยเอ็ด, ระยอง, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สงขลา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สระบุรี, 
สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร,์ อ่างทอง, อุดรธานี, อุตรดิตถ์ และ อุบลราชธานี 
 
อ้างอิง : https://khao24h.net/politic/news-17-2-119bef75479e398d875de42477d1a9a5  
 

https://khao24h.net/politic/news-17-2-119bef75479e398d875de42477d1a9a5
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27 มิ.ย. 2565 เวลา 12:28 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้  (27 มิ .ย .  2565) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  (กกต. ) ได้  เผยแพร่จ านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในการเลือกตั้งปี 2566 โดยค านวณจากจ านวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจะมีจ านวน 
ส.ส. เขต ทั่วประเทศ 400 คน ส าหรับจ านวน ส.ส. แต่ละจงัหวัด ประกอบด้วย  
จังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน 4 จังหวัด    
จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน 10 จังหวัด   
จังหวัดที่มี ส.ส. 3 คน 19 จังหวัด      
จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน 12 จังหวัด    
จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน 7 จังหวัด   
 จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน 5 จังหวัด     

เช็กที่น่ี ! กกต. เปิด ส.ส. 400 เขต เลอืกตั้ง 2566  
จังหวัดไหนเพิ่มเท่าไหร่ 
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จังหวัดที่ม ีส.ส. 7 คน 4 จังหวัด    
จังหวัดที่มี ส.ส. 8 คน 5 จังหวัด  
จังหวัดที่มี ส.ส. 9 คน 4 จังหวัด     
จังหวัดที่มี ส.ส. 10 คน 2 จังหวัด    
จังหวัดที่มี ส.ส. 11. คน 2 จังหวัด  
จังหวัดที่มี ส.ส. 16 คน 1 จังหวัด  
และจังหวัดที่มี ส.ส. 33 คน 1 จังหวัด  

และจังหวัดที่ ส.ส.เพ่ิม 1 คน 37 จังหวัด  ประกอบด้วย กระบี่, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, เชียงราย, ตรัง, 
ตาก, นครนายก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, พังงา, เพชรบูรณ์, แพร่, ภูเก็ต, 
มหาสารคาม, แม่ฮ่องสอน, ร้อยเอ็ด, ระยอง, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, บึงกาฬ ,สงขลา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, 
สระบุรี, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร์, อ่างทอง, อุดรธานี, อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี 

 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/530387   

https://www.thansettakij.com/politics/530387
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27 มิ.ย. 2565 12:41 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ (27 มิ.ย.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้ง
ปี 2566 โดยค านวณจากจ านวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจะมีจ านวน ส.ส.  เขต ทั่วประเทศ 400 คน 
จ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน 10 จังหวัด จังหวัดที่
มี ส.ส. 3 คน 19 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน 12 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน 7 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน 5 จังหวัด 

กกต. เปิดจ านวน ส.ส. เขต ในการเลือกตั้งปี 66 กทม. ได้ ส.ส. เพิม่ 3 คน 
เพิ่มมากที่สดุ “โคราช – เชียงใหม่ – ชลบุร ี– บุรีรัมย ์- นนท”์  

เพิ่มจังหวัดละ 2 คน 
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จังหวัดที่มี ส.ส. 7 คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 8 คน 5 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 9  คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 
10 คน 2 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 11. คน 2 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 16 คน 1 จังหวัด และจังหวัดที่มี ส.ส. 33 คน 1 จังหวัด 
จากจ านวน ส.ส. ดังกล่าวส่งผลให้ภาคกลางมี ส.ส. รวม 122 คน จากเดิม 106 คน ภาคเหนือ 39 คน จากเดิม 33 คน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ส.ส. 132 คน จาก 116 คน ภาคตะวันออกมี ส.ส. 29 คน จากเดิม 26 คน ภาคตะวันตก  
มี ส.ส. 20 คน จากเดิม 19 คน และภาคใต้มี ส.ส. 58 คน จากเดิม 50 คน 

ส่วนจังหวัดที่มีการเพิ่มขึ้นของ ส.ส. โดยจังหวัดที่มี ส.ส.เพ่ิมข้ึน 3 คน 1 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน 
2 คน 5 จังหวัด คือ นครราชสีมา, ชลบุรี, เชียงใหม่, บุรีรัมย์, นนทบุรี และจังหวัดที่ ส.ส.เพ่ิม 1 คน 37 จังหวัด 
ประกอบด้วย กระบี่, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, เชียงราย, ตรัง, ตาก, นครนายก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, 
นราธิวาส, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, พังงา, เพชรบูรณ์, แพร่, ภูเก็ต, มหาสารคาม, แม่ฮ่องสอน, ร้อยเอ็ด, ระยอง, 
เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, บึงกาฬ ,สงขลา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สระบุรี, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, 
สุรินทร์, อ่างทอง, อุดรธานี, อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9650000060930  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9650000060930
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27 มิ.ย. 2565 12:45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2565 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในการเลือกตั้งปี 2566 โดยค านวณจากจ านวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 โดยจะมีจ านวน ส.ส. เขต ทั่วประเทศ 
400 คน โดยจ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน 10 จังหวัด 

เช็กเลย ! จังหวัดไหนได้ ส.ส. เขต เพิ่มบ้าง  
กกต. ก าหนดแล้ว รับเลือกตั้งปี 66 
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จังหวัดที่มี ส.ส. 3 คน 19 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน 12 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน 7 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน 
5 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 7 คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 8 คน 5 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 9 คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มี 
ส.ส. 10 คน 2 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 11. คน 2 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 16 คน 1 จังหวัด และจังหวัดที่มี ส.ส. 33 คน 
1 จังหวัด 

ทั้งนี้ จากจ านวน ส.ส. ดังกล่าวส่งผลให้ภาคกลางมี ส.ส. รวม 122 คน จากเดิม 106 คน ภาคเหนือ 39 คน 
จากเดิม 33 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ส.ส. 132 คน จาก 116 คน ภาคตะวันออกมี ส.ส. 29 คน จากเดิม 26 คน 
ภาคตะวันตกมี ส.ส. 20 คน จากเดิม 19 คน และภาคใต้มี ส.ส. 58 คน จากเดิม 50 คน โดยจังหวัดที่มี ส.ส. เพ่ิมขึ้น
อีก 3 คน 1 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร รวมมี ส.ส. 33 คน จังหวัดที่ม ีส.ส. เพ่ิมข้ึน 2 คน 5 จังหวัด คือ ครราชสีมา, 
ชลบุรี, เชียงใหม่, บุรีรัมย์, นนทบุรี จังหวัดที่ ส.ส. เพ่ิม 1 คน 37 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, 
ชัยภูมิ, เชียงราย, ตรัง, ตาก, นครนายก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, พังงา, 
เพชรบูรณ์ , แพร่ , ภูเก็ต , มหาสารคาม , แม่ฮ่องสอน , ร้อยเอ็ด , ระยอง , เลย , ศรีสะเกษ , สกลนคร , สงขลา , 
สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สระบุรี, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร์, อ่างทอง, อุดรธานี, อุตรดิตถ์, 
อุบลราชธานี และบึงกาฬ 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7131373  
 
 
  

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7131373


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
27 มิถุนายน 2565 12:48 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 27 มิ.ย. 65 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในการเลือกตั้งปี 2566 โดยค านวณจากจ านวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 โดยจะมีจ านวน ส.ส. เขต ทั่วประเทศ 
400 คน ทั้งนี้ จ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน 10 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 3 คน 19 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน 12 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน 7 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 
6 คน 5 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 7 คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 8 คน 5 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 9 คน 4 จังหวัด  

กกต. เคาะ ส.ส. 400 เขต เลอืกตั้งปี 66 "กทม." เพิ่มขึ้น 3 ที่นั่ง  
"ภาคอีสาน" ม ี132 เขต "กลาง" 122 ภาคใต้ 58 
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จังหวัดที่มี ส.ส. 10 คน 2 จงัหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 11. คน 2 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 16 คน 1 จังหวัด และจังหวัดที่มี 
ส.ส. 33 คน 1 จังหวัด ทั้งนี้จากจ านวน ส.ส. ดังกล่าวส่งผลให้ภาคกลางมี ส.ส. รวม 122 คน จากเดิม 106 คน 
ภาคเหนือ 39 คน จากเดิม 33 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ส.ส. 132 คน จาก 116 คน ภาคตะวันออกมี ส.ส. 29 คน 
จากเดิม 26 คน ภาคตะวันตกมี ส.ส. 20 คน จากเดิม 19 คน และภาคใต้มี ส.ส. 58 คน จากเดิม 50 คน 
 โดยมีจังหวัดที่มีการเพ่ิมขึ้นของ ส.ส. 3 คน 1 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ส.ส. เพ่ิมข้ึน 2 คน 5 จังหวัด คือ 
นครราชสีมา, ชลบุรี, เชียงใหม่, บุรีรัมย์, นนทบุรี และจังหวัดที่ ส.ส.เพ่ิม 1 คน 37 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่, 
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, เชียงราย, ตรัง, ตาก, นครนายก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, บึงกาฬ, 
ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, พังงา, เพชรบูรณ์, แพร่, ภูเก็ต, มหาสารคาม, แม่ฮ่องสอน, ร้อยเอ็ด, ระยอง, เลย, 
ศรีสะเกษ, สกลนคร, สงขลา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สระบุรี, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร์, 
อ่างทอง, อุดรธานี, อุตรดิตถ์ และ อุบลราชธานี 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/360225   

https://siamrath.co.th/n/360225
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27 มิ.ย. 2565 12:41 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งปี 2566 
โดยค านวณจากจ านวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจะมีจ านวน ส.ส.เขต ทั่วประเทศ 400 คน จ านวน ส.ส. 
แต่ละจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน 4 จังหวัด / จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน 10 จังหวัด / จังหวัดที่มี ส.ส. 3 คน  

"กกต." ยืนยัน เลือกตัง้ครั้งหน้า กทม. มี "ส.ส." 33 คน 
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19 จังหวัด /จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน 12 จังหวัด / จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน 7 จังหวัด / จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน 5 จังหวัด/ 
จังหวัดที่มี ส.ส. 7 คน 4 จังหวัด / จังหวัดที่มี ส.ส.8 คน 5 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 9 คน 4 จังหวัด / จังหวัดที่มี ส.ส. 
10 คน 2 จังหวัด / จังหวัดที่มี ส.ส. 11. คน 2 จังหวัด / จังหวัดที่มี ส.ส.16 คน 1 จังหวัด และจังหวัดที่มี ส.ส. 33 คน 
1 จังหวัด จากจ านวน ส.ส. ดังกล่าวส่งผลให้ภาคกลางมี ส.ส. รวม 122 คน จากเดิม 106 คน ภาคเหนือ 39 คน 
จากเดิม 33 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ส.ส. 132 คน จาก 116 คน ภาคตะวันออกมี ส.ส. 29 คน จากเดิม 26 คน  
ภาคตะวันตกมี ส.ส. 20 คน จากเดิม 19 คน และภาคใต้มี ส.ส. 58 คน จากเดิม 50 คน โดยจังหวัดที่มีการเพ่ิมขึ้น 
ของ ส.ส. จังหวัดที่มี ส.ส. เพ่ิมขึ้น  3 คน 1 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร เพ่ิมขึ้น 2 คน 5 จังหวัด คือ นครราชสีมา, 
ชลบุรี, เชียงใหม่, บุรีรัมย์, นนทบุรี และจังหวัดที่ ส.ส.เพ่ิม 1 คน 37 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, 
ชัยภูมิ, เชียงราย, ตรัง, ตาก, นครนายก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, พังงา, 
เพชรบูรณ์, แพร่, ภูเก็ต, มหาสารคาม, แม่ฮ่องสอน, ร้อยเอ็ด, ระยอง, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, บึงกาฬ ,สงขลา, 
สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สระบุรี, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร์, อ่างทอง, อุดรธานี, อุตรดิตถ์ และ 
อุบลราชธานี 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/520342  
 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/520342
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27 มิถุนายน 2022 - 13:02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้ง 
ปี 2566 โดยค านวณจากจ านวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค.  2564 โดยจะมีจ านวน ส.ส.เขต ทั่วประเทศ 400 คน 
โดยจ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน 10 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 3 คน 19 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน 12 จังหวัด 

กกต. ประกาศค านวณ ส.ส. รายจังหวัดใหม่ 400 เขต 
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จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน 7 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน 5 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 7 คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มี 

ส.ส. 8 คน 5 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 9 คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 10 คน 2 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 11 คน 
2 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 16 คน 1 จังหวัด และจังหวัดที่มี ส.ส. 33 คน 1 จังหวัด 

ทั้งนี้ จากจ านวน ส.ส. ดังกล่าวส่งผลให้ภาคกลางมี ส.ส. รวม 122 คน จากเดิม 106 คน ภาคเหนือ 39 คน 
จากเดิม 33 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ส.ส. 132 คน จาก 116 คน ภาคตะวันออกมี ส.ส. 29 คน จากเดิม 26 คน 
ภาคตะวันตกมี ส.ส. 20 คน จากเดิม 19 คน และภาคใต้มี ส.ส. 58 คน จากเดิม 50 คน 

โดยมีจังหวัดที่มีการเพ่ิมขึ้นของ ส.ส. 3 คน 1 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ส.ส.  เพ่ิมขึ้น 2 คน 5 จังหวัด 
คือ นครราชสีมา, ชลบุรี, เชียงใหม่, บุรีรัมย์, นนทบุรี และจังหวัดที่ ส.ส.เพ่ิม 1 คน 37 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ , 
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, เชียงราย, ตรัง, ตาก, นครนายก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, บึงกาฬ, 
ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา,พังงา, เพชรบูรณ์, แพร่, ภูเก็ต, มหาสารคาม, แม่ฮ่องสอน, ร้อยเอ็ด, ระยอง, เลย, ศรีสะเกษ, 
สกลนคร, สงขลา, สมุทรปราการ , สมุทรสาคร, สระบุรี, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร์, อ่างทอง, 
อุดรธานี, อุตรดิตถ์ และ อุบลราชธานี  
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วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2565 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก

เผยแพร่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งปี 2566 โดยค านวณจากจ านวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 
ทั้งนี้จะมีจ านวน ส.ส. เขต ทั่วประเทศ 400 คน โดยจ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดที่มี ส.ส. 

1 คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน 10 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 3 คน 19 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน 12 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน 7 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน 5 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 7 คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 
8 คน 5 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 9 คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 10 คน 2 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 11. คน 2 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 16 คน 1 จังหวัด และจังหวัดที่มี ส.ส. 33 คน 1 จังหวัด 

โดยการแบ่งสัดส่วนครั้งนี้ ท าให้มี ส.ส. ภาคกลาง รวม 122 คน จากเดิม 106 คน ภาคเหนือ 39 คน จากเดิม 
33 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ส.ส. 132 คน จาก 116 คน ภาคตะวันออกมี ส.ส. 29 คน จากเดิม 26 คน 
ภาคตะวันตกมี ส.ส. 20 คน จากเดิม 19 คน และภาคใต้มี ส.ส. 58 คน จากเดิม 50 คน 

กกต. แบ่งเขต ส.ส. 400 คน ส าหรับเลือกตั้งปี 66  
มี 43 จังหวัด ได้ที่นั่งเพิ่ม 
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ส าหรับ จังหวัดที่มีการเพ่ิมขึ้นของ ส.ส. 3 คน 1 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ส.ส.เพ่ิมขึ้น 2 คน 5 จังหวัด 
คือ นครราชสีมา, ชลบุรี, เชียงใหม่, บุรีรัมย์, นนทบุรี 

ส่วนจังหวัดที่ ส.ส.เพ่ิม 1 คน 37 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, เชียงราย, ตรัง, 
ตาก, นครนายก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, บึงกาฬ, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, พังงา, เพชรบูรณ์, 
แพร่, ภูเก็ต, มหาสารคาม, แม่ฮ่องสอน, ร้อยเอ็ด, ระยอง, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สงขลา, สมุทรปราการ , 
สมุทรสาคร, สระบุรี, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร์, อ่างทอง, อุดรธานี, อุตรดิตถ์ และ อุบลราชธานี 

 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/109948-news-441.html  
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27 มิ.ย. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 มิ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้เผยแพร่จ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งปี 2566 โดยมีการแจกแจงวิธีการค านวณจากจ านวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564  
พบว่าจะมีจ านวน ส.ส.เขต ทั่วประเทศ 400 คน  ซึ่งจ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน 4 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี ตราด สมุทรสงคราม ระนอง  
จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน 10 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน อุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง นครนายก อ านาจเจริญ   
มุกดาหาร พังงา สตูล  

"กกต."เคาะแล้ว "ส.ส. 400 เขต"รับเลือกตั้ง  
เผยสัดส่วนจ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัด 
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จังหวัดที่มี ส.ส. 3 คน 19 จังหวัด  ได้แก่ พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี  หนองบัวล าภู 
หนองคาย บึงกาฬ ยโสธร เพชรบุรี  ประจวบคิรีขันธ์  ชุมพร ภูเก็ต กระบี่ พัทลุง ยะลา  
จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน 12 จังหวัด ได้แก่ ล าปาง ตาก สุโขทัย เลย ก าแพงเพชร ลพบุรี สระบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา  
นครพนม ตรัง ปัตตานี   
จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุพรรณบุรี อยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี ระยอง นราธิวาส  
จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครปฐม   
จังหวัดที่มี ส.ส. 7 คน 4 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร ชัยภูมิ ปทุมธานี สุราษฎร์ธานี  
จังหวัดที่มี ส.ส. 8 คน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ร้อยเอ็ด สุรินทร์ สมุทรปราการ นนทบุรี  
จังหวัดที่มี ส.ส. 9 คน 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช สงขลา   
จังหวัดที่มี ส.ส. 10 คน 2 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ชลบุรี  
จังหวัดที่มี ส.ส. 11 คน 3 จงัหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี  
จังหวัดที่มี ส.ส. 16 คน 1 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา  
และจังหวัดที่มี ส.ส. 33 คน 1 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร  

ทั้งนี้  กกต. ได้แจกแจงว่า จ านวน ส.ส.  ทั้งประเทศ มีจ านวน 400 คน ค านวณจากจ านวนราษฎร 
165,4281,5975 คน  โดยตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จ านวน ส.ส.เดิม (จากกราฟฟิคข้างต้น) เมื่อสรุปจ านวน  ส.ส. 
แต่ละภูมิภาค ดังนี้ ภาคเหนือ มี ส.ส. 39 คน (33) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 132 คน (116) ภาคกลาง 122 คน (122 ) 
ภาคตะวันตก มี ส.ส. 20 คน (19) ภาคตะวันออก มีส.ส. 29 คน (26) และภาคใต้ 58 คน (50) 

 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/news/378877897  
  

https://www.nationtv.tv/news/378877897
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วันที่ 27 มิถุนายน 2565 - 17:42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในการเลือกตั้งปี 2566 โดยค านวณจากจ านวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 โดยจะมีจ านวน ส.ส. เขต ทั่วประเทศ 
400 คน โดยจ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัด ประกอบด้วย  

กกต. เปิดจ านวน ส.ส. 400 เขตทั่วประเทศ รับเลือกตั้งป ี2566 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 

 
จังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน 10 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 3 คน 19 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 
4 คน 12 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน 7 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน 5 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 7 คน 4 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 8 คน 5 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 9 คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 10 คน 2 จังหวัด จังหวัดที่มี 
ส.ส. 11 คน2 จังหวัด จังหวัดที่มี ส.ส. 16 คน 1 จังหวัด และจังหวัดที่มี ส.ส. 33 คน 1 จังหวัด 

ทั้งนี้ จากจ านวน ส.ส. ดังกล่าวส่งผลให้ภาคกลางมี ส.ส. รวม 122 คน จากเดิม 106 คน ภาคเหนือ 39 คน 
จากเดิม 33 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ส.ส. 132 คน จาก 116 คน ภาคตะวันออกมี ส.ส. 29 คน จากเดิม 26 คน 
ภาคตะวันตกมี ส.ส. 20 คน จากเดิม 19 คน และภาคใต้มี ส.ส. 58 คน จากเดิม 50 คน 

โดยมีจังหวัดที่มีการเพ่ิมขึ้นของ ส.ส. 3 คน 1 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ส.ส.  เพ่ิมขึ้น 2 คน 5 จังหวัด 
คือ นครราชสีมา, ชลบุรี, เชียงใหม่, บุรีรัมย์, นนทบุรี และจังหวัดที่ ส.ส.เพ่ิม 1 คน 37 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ , 
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, เชียงราย, ตรัง, ตาก, นครนายก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, บึงกาฬ, 
ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา,พังงา, เพชรบูรณ์, แพร่, ภูเก็ต, มหาสารคาม, แม่ฮ่องสอน, ร้อยเอ็ด, ระยอง, เลย, ศรีสะ
เกษ, สกลนคร, สงขลา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สระบุรี, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร์, อ่างทอง, 
อุดรธานี, อุตรดิตถ์ และ อุบลราชธานี 

 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-964830  
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วันที่ 27 มิ.ย. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ (27 มิ.ย.65) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการเผยแพร่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในการเลือกตั้งปี 2566 โดยค านวณจากจ านวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะมีจ านวน ส .ส. เขต 
ทั่วประเทศ 400 คน จ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัด มีดังนี้ 
จังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน  มี 4 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน  มี 10 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 3 คน  มี 19 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน  มี 12 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน  มี 7 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน  มี 5 จังหวัด 

กกต. เปิดจ านวน ส.ส. เขต 400 คน ในการเลือกตั้งปี 66 
กทม. ได ้ส.ส. เพิ่ม 3 คน มากท่ีสุด 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
จังหวัดที่มี ส.ส. 7 คน  มี 4 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 8 คน  มี 5 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 9 คน  มี 4 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 10 คน มี 2 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 11 คน มี 2 จังหวัด 
จังหวัดที่มี ส.ส. 16 คน มี 1 จังหวัด  
จังหวัดที่มี ส.ส. 33 คน มี 1 จังหวัด 
จากจ านวน ส.ส. ดังกล่าว ส่งผลแต่ละภาคมี ส.ส. เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
ภาคกลางมี ส.ส. รวม 122 คน จากเดิม 106 คน 
ภาคเหนือ 39 คน จากเดิม 33 คน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ส.ส. 132 คน จาก 116 คน 
ภาคตะวันออกมี ส.ส. 29 คน จากเดิม 26 คน  
ภาคตะวันตกมี ส.ส. 20 คน จากเดิม 19 คน 
ภาคใต้มี ส.ส. 58 คน จากเดิม 50 คน 
จังหวัดที่มีการเพิ่มขึ้นของ ส.ส. มีดังนี้ 
จังหวัดทีมี ส.ส. เพ่ิม 3 คน 1 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดที่มี ส.ส. เพ่ิมข้ึน 2 คน มี 5 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชลบุรี เชียงใหม่ บุรีรัมย์ และ นนทบุรี 
จังหวัดที่ ส.ส. เพ่ิม 1 คน มี 37 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เชียงราย ตรัง ตาก นครนายก 
นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พังงา เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม 
แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ระยอง เลย ศรีสะเกษ สกลนคร บึงกาฬ สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาครสระบุรี สุโขทัย 
สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ และ อุบลราชธานี 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/578992   

https://news.ch7.com/detail/578992
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:30
หัวข้อข่าว: กกต. เผยแพร่ จำนวน ส.ส. เขต 400 คนทั่วปท. รองรับเลือกตั้งปี 66

รหัสข่าว: I-I220627001114

 mtoday.co.th Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.mtoday.co.th/93683
https://www.mtoday.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:30
หัวข้อข่าว: กกต. เผยแพร่ จำนวน ส.ส. เขต 400 คนทั่วปท. รองรับเลือกตั้งปี 66

รหัสข่าว: I-I220627001114

 mtoday.co.th Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

34

https://www.mtoday.co.th/93683
https://www.mtoday.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:31
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะ ส.ส.400 เขต เลือกตั้งปี 66 "กทม." เพิ่มขึ้น 3 ที่นั่ง "ภาคอีสาน" มี 132 เขต "กลาง" 122 ภาค...

รหัสข่าว: I-I220627001117

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:31
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะ ส.ส.400 เขต เลือกตั้งปี 66 "กทม." เพิ่มขึ้น 3 ที่นั่ง "ภาคอีสาน" มี 132 เขต "กลาง" 122 ภาค...

รหัสข่าว: I-I220627001117

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:31
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะ ส.ส.400 เขต เลือกตั้งปี 66 "กทม." เพิ่มขึ้น 3 ที่นั่ง "ภาคอีสาน" มี 132 เขต "กลาง" 122 ภาค...

รหัสข่าว: I-I220627001117

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/360225
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:31
หัวข้อข่าว: "กกต." ยืนยัน เลือกตั้งครั้งหน้า กทม.มี "ส.ส." 33 คน

รหัสข่าว: I-I220627001118

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:31
หัวข้อข่าว: "กกต." ยืนยัน เลือกตั้งครั้งหน้า กทม.มี "ส.ส." 33 คน

รหัสข่าว: I-I220627001118

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:31
หัวข้อข่าว: "กกต." ยืนยัน เลือกตั้งครั้งหน้า กทม.มี "ส.ส." 33 คน

รหัสข่าว: I-I220627001118

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:31
หัวข้อข่าว: "กกต." ยืนยัน เลือกตั้งครั้งหน้า กทม.มี "ส.ส." 33 คน

รหัสข่าว: I-I220627001118

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: เช็กเลย! จังหวัดไหนได้ส.ส.เขต เพิ่มบ้าง กกต. กำหนดแล้ว รับเลือกตั้งปี 66 - ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220627001129

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: เช็กเลย! จังหวัดไหนได้ส.ส.เขต เพิ่มบ้าง กกต. กำหนดแล้ว รับเลือกตั้งปี 66 - ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220627001129

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:37
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศคำนวณ ส.ส.รายจังหวัดใหม่ 400 เขต

รหัสข่าว: I-I220627001134

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

44

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_363786/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:37
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศคำนวณ ส.ส.รายจังหวัดใหม่ 400 เขต

รหัสข่าว: I-I220627001134

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_363786/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:42
หัวข้อข่าว: กกต.แบ่งเขต ส.ส. 400 คน สำหรับเลือกตั้งปี 66 มี 43 จังหวัดได้ที่นั่งเพิ่ม

รหัสข่าว: I-I220627001162

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/109948-news-441.html
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:42
หัวข้อข่าว: กกต.แบ่งเขต ส.ส. 400 คน สำหรับเลือกตั้งปี 66 มี 43 จังหวัดได้ที่นั่งเพิ่ม

รหัสข่าว: I-I220627001162

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:42
หัวข้อข่าว: กกต.แบ่งเขต ส.ส. 400 คน สำหรับเลือกตั้งปี 66 มี 43 จังหวัดได้ที่นั่งเพิ่ม

รหัสข่าว: I-I220627001162

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/109948-news-441.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 17:14
หัวข้อข่าว: กกต. เผยแพร่ จำนวน ส.ส. เขต 400 คนทั่วประเทศรองรับเลือกตั้งปี 66 - YUTTHASART ONLINE

รหัสข่าว: I-I220627001650

 yutthasartonline.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 17:14
หัวข้อข่าว: กกต. เผยแพร่ จำนวน ส.ส. เขต 400 คนทั่วประเทศรองรับเลือกตั้งปี 66 - YUTTHASART ONLINE

รหัสข่าว: I-I220627001650

 yutthasartonline.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 17:14
หัวข้อข่าว: กกต. เผยแพร่ จำนวน ส.ส. เขต 400 คนทั่วประเทศรองรับเลือกตั้งปี 66 - YUTTHASART ONLINE

รหัสข่าว: I-I220627001650

 yutthasartonline.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://yutthasartonline.com/political/14788
https://yutthasartonline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 17:16
หัวข้อข่าว: "กกต."เคาะแล้ว "ส.ส. 400 เขต"รับเลือกตั้ง เผยสัดส่วนจำนวนส.ส.แต่ละจังหวัด

รหัสข่าว: I-I220627001653

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378877897
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 17:16
หัวข้อข่าว: "กกต."เคาะแล้ว "ส.ส. 400 เขต"รับเลือกตั้ง เผยสัดส่วนจำนวนส.ส.แต่ละจังหวัด

รหัสข่าว: I-I220627001653

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 17:16
หัวข้อข่าว: "กกต."เคาะแล้ว "ส.ส. 400 เขต"รับเลือกตั้ง เผยสัดส่วนจำนวนส.ส.แต่ละจังหวัด

รหัสข่าว: I-I220627001653

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 17:16
หัวข้อข่าว: "กกต."เคาะแล้ว "ส.ส. 400 เขต"รับเลือกตั้ง เผยสัดส่วนจำนวนส.ส.แต่ละจังหวัด

รหัสข่าว: I-I220627001653

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378877897
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 17:33
หัวข้อข่าว: "จำนวน ส.ส.เขต” เลือกตั้งปี 66 กกต.คำนวณล่าสุด กทม.ได้ ส.ส.เพิ่มมากที่สุด 3 คน

รหัสข่าว: I-I220627001698

 springnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.springnews.co.th/news/826435
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 17:33
หัวข้อข่าว: "จำนวน ส.ส.เขต” เลือกตั้งปี 66 กกต.คำนวณล่าสุด กทม.ได้ ส.ส.เพิ่มมากที่สุด 3 คน

รหัสข่าว: I-I220627001698

 springnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.springnews.co.th/news/826435
https://www.springnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 17:33
หัวข้อข่าว: "จำนวน ส.ส.เขต” เลือกตั้งปี 66 กกต.คำนวณล่าสุด กทม.ได้ ส.ส.เพิ่มมากที่สุด 3 คน

รหัสข่าว: I-I220627001698

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

58

https://www.springnews.co.th/news/826435
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 17:33
หัวข้อข่าว: "จำนวน ส.ส.เขต” เลือกตั้งปี 66 กกต.คำนวณล่าสุด กทม.ได้ ส.ส.เพิ่มมากที่สุด 3 คน

รหัสข่าว: I-I220627001698

 springnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.springnews.co.th/news/826435
https://www.springnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 17:33
หัวข้อข่าว: "จำนวน ส.ส.เขต” เลือกตั้งปี 66 กกต.คำนวณล่าสุด กทม.ได้ ส.ส.เพิ่มมากที่สุด 3 คน

รหัสข่าว: I-I220627001698

 springnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:51
หัวข้อข่าว: เช็กที่นี่! จังหวัดไหน ได้ ส.ส.เขต เพิ่มกี่คน ในการเลือกตั้งปี 66

รหัสข่าว: I-I220627001993

 tnnthailand.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.tnnthailand.com/news/politics/117731/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:51
หัวข้อข่าว: เช็กที่นี่! จังหวัดไหน ได้ ส.ส.เขต เพิ่มกี่คน ในการเลือกตั้งปี 66

รหัสข่าว: I-I220627001993

 tnnthailand.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:51
หัวข้อข่าว: เช็กที่นี่! จังหวัดไหน ได้ ส.ส.เขต เพิ่มกี่คน ในการเลือกตั้งปี 66

รหัสข่าว: I-I220627001993

 tnnthailand.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:51
หัวข้อข่าว: เช็กที่นี่! จังหวัดไหน ได้ ส.ส.เขต เพิ่มกี่คน ในการเลือกตั้งปี 66

รหัสข่าว: I-I220627001993

 tnnthailand.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:51
หัวข้อข่าว: เช็กที่นี่! จังหวัดไหน ได้ ส.ส.เขต เพิ่มกี่คน ในการเลือกตั้งปี 66

รหัสข่าว: I-I220627001993

 tnnthailand.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.tnnthailand.com/news/politics/117731/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะ ส.ส. 400 เขต เลือกตั้งปี 66 -กทม. เพิ่มมากที่สุด 3 คน

รหัสข่าว: I-I220627002025

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะ ส.ส. 400 เขต เลือกตั้งปี 66 -กทม. เพิ่มมากที่สุด 3 คน

รหัสข่าว: I-I220627002025

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะ ส.ส. 400 เขต เลือกตั้งปี 66 -กทม. เพิ่มมากที่สุด 3 คน

รหัสข่าว: I-I220627002025

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/b0huC5LwT
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กกต. เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขตทั่วประเทศ รับเลือกตั้งปี 2566

รหัสข่าว: I-I220627002030

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-964830
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กกต. เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขตทั่วประเทศ รับเลือกตั้งปี 2566

รหัสข่าว: I-I220627002030

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-964830
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กกต. เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขตทั่วประเทศ รับเลือกตั้งปี 2566

รหัสข่าว: I-I220627002030

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-964830
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กกต. เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขตทั่วประเทศ รับเลือกตั้งปี 2566

รหัสข่าว: I-I220627002030

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-964830
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กกต. เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขตทั่วประเทศ รับเลือกตั้งปี 2566

รหัสข่าว: I-I220627002030

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-964830
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กกต. เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขตทั่วประเทศ รับเลือกตั้งปี 2566

รหัสข่าว: I-I220627002030

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-964830
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กกต. เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขตทั่วประเทศ รับเลือกตั้งปี 2566

รหัสข่าว: I-I220627002030

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-964830
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 19:00
หัวข้อข่าว: กกต. เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขตทั่วประเทศ รับเลือกตั้งปี 2566

รหัสข่าว: I-I220627002035

 m1n.app Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://m1n.app/news/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%AA-%E0%B8%AA-400-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2566-98590.html
https://m1n.app


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 19:00
หัวข้อข่าว: กกต. เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขตทั่วประเทศ รับเลือกตั้งปี 2566

รหัสข่าว: I-I220627002035

 m1n.app Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://m1n.app/news/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%AA-%E0%B8%AA-400-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2566-98590.html
https://m1n.app


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 19:00
หัวข้อข่าว: กกต. เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขตทั่วประเทศ รับเลือกตั้งปี 2566

รหัสข่าว: I-I220627002035

 m1n.app Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://m1n.app/news/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%AA-%E0%B8%AA-400-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2566-98590.html
https://m1n.app


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 19:04
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดจำนวน สส.เขต 400 คน ในการเลือกตั้งปี 66 กทม.ได้ สส.เพิ่ม 3 คน มากที่สุด

รหัสข่าว: I-I220627002054

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/578992
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 19:04
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดจำนวน สส.เขต 400 คน ในการเลือกตั้งปี 66 กทม.ได้ สส.เพิ่ม 3 คน มากที่สุด

รหัสข่าว: I-I220627002054

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/578992
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 19:04
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดจำนวน สส.เขต 400 คน ในการเลือกตั้งปี 66 กทม.ได้ สส.เพิ่ม 3 คน มากที่สุด

รหัสข่าว: I-I220627002054

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/578992
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 19:04
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดจำนวน สส.เขต 400 คน ในการเลือกตั้งปี 66 กทม.ได้ สส.เพิ่ม 3 คน มากที่สุด

รหัสข่าว: I-I220627002054

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/578992
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 19:06
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดข้อมูลส.ส.แบ่งเขต 400 คนในการเลือกตั้งปี 66 แต่ละจังหวัด/กทม.มากสุด 33 คน : อินโฟเควสท์

รหัสข่าว: I-I220627002061

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.infoquest.co.th/2022/211681
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 19:06
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดข้อมูลส.ส.แบ่งเขต 400 คนในการเลือกตั้งปี 66 แต่ละจังหวัด/กทม.มากสุด 33 คน : อินโฟเควสท์

รหัสข่าว: I-I220627002061

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.infoquest.co.th/2022/211681
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 19:41
หัวข้อข่าว: กกต. เปิดโผที่นั่ง ส.ส. รายจังหวัด ก่อนเปิดศึกเลือกตั้ง ปี 66 - The Reporters

รหัสข่าว: I-I220627002205

 thereporters.co Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.thereporters.co/tw-politics/2706221349/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 19:41
หัวข้อข่าว: กกต. เปิดโผที่นั่ง ส.ส. รายจังหวัด ก่อนเปิดศึกเลือกตั้ง ปี 66 - The Reporters

รหัสข่าว: I-I220627002205

 thereporters.co Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.thereporters.co/tw-politics/2706221349/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 19:41
หัวข้อข่าว: กกต. เปิดโผที่นั่ง ส.ส. รายจังหวัด ก่อนเปิดศึกเลือกตั้ง ปี 66 - The Reporters

รหัสข่าว: I-I220627002205

 thereporters.co Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.thereporters.co/tw-politics/2706221349/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 05:27
หัวข้อข่าว: "กกต." ยืนยัน เลือกตั้งครั้งหน้า กทม.มี "ส.ส." 33 คน

รหัสข่าว: I-I220628000112

 sootinclaimon.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://sootinclaimon.com/2022/06/27/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1/
https://sootinclaimon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 05:27
หัวข้อข่าว: "กกต." ยืนยัน เลือกตั้งครั้งหน้า กทม.มี "ส.ส." 33 คน

รหัสข่าว: I-I220628000112

 sootinclaimon.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://sootinclaimon.com/2022/06/27/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1/
https://sootinclaimon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 05:27
หัวข้อข่าว: "กกต." ยืนยัน เลือกตั้งครั้งหน้า กทม.มี "ส.ส." 33 คน

รหัสข่าว: I-I220628000112

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

90

https://sootinclaimon.com/2022/06/27/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1/
https://sootinclaimon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13:39
หัวข้อข่าว: เช็คที่นี่! กกต.แพร่จำนวน ส.ส.เขต 400 คน เตรียมพร้อมเลือกตั้งใหญ่ปี 66

รหัสข่าว: I-I220627000944

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1012193
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13:39
หัวข้อข่าว: เช็คที่นี่! กกต.แพร่จำนวน ส.ส.เขต 400 คน เตรียมพร้อมเลือกตั้งใหญ่ปี 66

รหัสข่าว: I-I220627000944

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1012193
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13:39
หัวข้อข่าว: เช็คที่นี่! กกต.แพร่จำนวน ส.ส.เขต 400 คน เตรียมพร้อมเลือกตั้งใหญ่ปี 66

รหัสข่าว: I-I220627000944

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1012193
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13:39
หัวข้อข่าว: เช็คที่นี่! กกต.แพร่จำนวน ส.ส.เขต 400 คน เตรียมพร้อมเลือกตั้งใหญ่ปี 66

รหัสข่าว: I-I220627000944

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1012193
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 19:40
หัวข้อข่าว: กกต.กาฬสินธุ์พร้อมจัดการเลือกตั้งใหม่ นายกอบจ.กาฬสินธุ์เหตุโพสต์เฟสบุ๊กฯ

รหัสข่าว: I-I220627002198

 innews.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://innews.news/news.php?n=21989
http://innews.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 19:40
หัวข้อข่าว: กกต.กาฬสินธุ์พร้อมจัดการเลือกตั้งใหม่ นายกอบจ.กาฬสินธุ์เหตุโพสต์เฟสบุ๊กฯ

รหัสข่าว: I-I220627002198

 innews.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://innews.news/news.php?n=21989
http://innews.news


ปีที่: 73 ฉบับที่: 24840
วันที่: อังคาร 28 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - การเมืองท้องถิ่น

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: เลือกตั้งใหม่นายกอบจ.กาฬสินธุ์

รหัสข่าว: C-220628021060(28 มิ.ย. 65/04:17)

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

Col.Inch: 26.95 ADValue:  (B/W)  22,907.50  (FC)  28,297.50
PRValue : (B/W)  68,722.50  (FC)  84,892.50(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 05:22
หัวข้อข่าว: "ศาล" ยกคำร้อง "กกต."ขอทุเลาบังคับคดีชดใช้ 70 ล้าน ปมแจกใบส้ม "สุรพล"

รหัสข่าว: I-I220628000098

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/politic/news-34-1-d81dc283a30928d7fd19f6e9da9e4825
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 05:22
หัวข้อข่าว: "ศาล" ยกคำร้อง "กกต."ขอทุเลาบังคับคดีชดใช้ 70 ล้าน ปมแจกใบส้ม "สุรพล"

รหัสข่าว: I-I220628000098

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/politic/news-34-1-d81dc283a30928d7fd19f6e9da9e4825
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 04:14
หัวข้อข่าว: "ศาล" ยกคำร้อง "กกต."ขอทุเลาบังคับคดีชดใช้ 70 ล้าน ปมแจกใบส้ม "สุรพล"

รหัสข่าว: I-I220628000067

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/360390
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 04:14
หัวข้อข่าว: "ศาล" ยกคำร้อง "กกต."ขอทุเลาบังคับคดีชดใช้ 70 ล้าน ปมแจกใบส้ม "สุรพล"

รหัสข่าว: I-I220628000067

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/360390
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 05:20
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' เผยศาลยกคำขอทุเลาคดีใบส้ม 'สุรพล' ชี้ สนง.กกต.อาจถูกอายัดเงินบังคับคดี | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220628000096

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1192340/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 05:20
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' เผยศาลยกคำขอทุเลาคดีใบส้ม 'สุรพล' ชี้ สนง.กกต.อาจถูกอายัดเงินบังคับคดี | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220628000096

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1192340/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: เปิดยอดบริจาคเงิน 19 พรรคการเมือง "พลังประชารัฐ" รับสูงสุด 21 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220627002020

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-964778
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: เปิดยอดบริจาคเงิน 19 พรรคการเมือง "พลังประชารัฐ" รับสูงสุด 21 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220627002020

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-964778
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: เปิดยอดบริจาคเงิน 19 พรรคการเมือง "พลังประชารัฐ" รับสูงสุด 21 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220627002020

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-964778
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: เปิดยอดบริจาคเงิน 19 พรรคการเมือง "พลังประชารัฐ" รับสูงสุด 21 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220627002020

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-964778
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: เม.ย.65 ทุนดังบริจาค "พปชร.” 25 ล้าน "เฮียเพ้ง-เจ๊แจ๋ว” ควัก "เพื่อไทย” 8 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220627001132

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1012208
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: เม.ย.65 ทุนดังบริจาค "พปชร.” 25 ล้าน "เฮียเพ้ง-เจ๊แจ๋ว” ควัก "เพื่อไทย” 8 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220627001132

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1012208
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: เม.ย.65 ทุนดังบริจาค "พปชร.” 25 ล้าน "เฮียเพ้ง-เจ๊แจ๋ว” ควัก "เพื่อไทย” 8 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220627001132

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1012208
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: เม.ย.65 ทุนดังบริจาค "พปชร.” 25 ล้าน "เฮียเพ้ง-เจ๊แจ๋ว” ควัก "เพื่อไทย” 8 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220627001132

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1012208
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: เม.ย.65 ทุนดังบริจาค "พปชร.” 25 ล้าน "เฮียเพ้ง-เจ๊แจ๋ว” ควัก "เพื่อไทย” 8 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220627001132

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1012208
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: เม.ย.65 ทุนดังบริจาค "พปชร.” 25 ล้าน "เฮียเพ้ง-เจ๊แจ๋ว” ควัก "เพื่อไทย” 8 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220627001132

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1012208
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: เม.ย.65 ทุนดังบริจาค "พปชร.” 25 ล้าน "เฮียเพ้ง-เจ๊แจ๋ว” ควัก "เพื่อไทย” 8 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220627001132

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

114

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1012208
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: "นิกร" บอกใจเย็น รอ กม.ลูก ผ่านรัฐสภา ก่อนเคาะแบ่งเขต-ผู้สมัครส.ส.

รหัสข่าว: I-I220627001984

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

115

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1012290
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: "นิกร" บอกใจเย็น รอ กม.ลูก ผ่านรัฐสภา ก่อนเคาะแบ่งเขต-ผู้สมัครส.ส.

รหัสข่าว: I-I220627001984

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1012290
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:49
หัวข้อข่าว: "นิกร" บอกใจเย็น รอ กม.ลูก ผ่านรัฐสภา ก่อนเคาะแบ่งเขต-ผู้สมัครส.ส.

รหัสข่าว: I-I220627001984

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1012290
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: 'นิกร'ยันชทพ.พร้อมเลือกตั้ง อุบวางตัวผู้สมัครส.ส.รอกม.ลูกผ่านสภา5ก.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220627002001

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/663081
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: 'นิกร'ยันชทพ.พร้อมเลือกตั้ง อุบวางตัวผู้สมัครส.ส.รอกม.ลูกผ่านสภา5ก.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220627002001

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/663081
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 19:03
หัวข้อข่าว: ชทพ.ยันพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง ตั้งเป้าได้ ส.ส.ไม่น้อยกว่า 25 คน

รหัสข่าว: I-I220627002045

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

120

https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000061123
https://mgronline.com


ปีที่: 14 ฉบับที่: 3723
วันที่: อังคาร 28 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 4

หัวข้อข่าว: "ชวน"ชี้ญัตติซักฟอกไม่เถื่อน ครม.ถกวันอภิปรายคาด18ก.ค. กกต.เปิดโพยเลือก...

รหัสข่าว: C-220628040051(28 มิ.ย. 65/05:44)

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

Col.Inch: 44.04 ADValue:  (B/W)  52,848  (FC)  66,060
PRValue : (B/W)  158,544  (FC)  198,180(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23535
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

คอลัมน์: สำนักข่าวหัวเขียว: คิดเลขจนหัวบาน

รหัสข่าว: C-220629039000(28 มิ.ย. 65/03:18)

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

Col.Inch: 45.42 ADValue:  (B/W)  45,420  (FC)  90,840
PRValue : (B/W)  136,260  (FC)  272,520(x3)
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