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ข่าวประจ าวันที่ 31 มกราคม 2566 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 23/2566 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

2 24/2566 การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี 
และจ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด และร่างประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... และแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ เลขาธิการ กกต. เข้าพบปะหารือกับคณะผู้แทนจาก บริษัท กูเกิล 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
1 

2 MGR ออนไลน์ กกต. ถกกูเกิล ช่วยจัดการข่าวปลอม-ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง เชื่อได้ความ
น่าเชื่อถือและการยอมรับ 

3 

3 มติชนออนไลน์ 'กกต.' ถก 'กูเกิล' ร่วมมือพีอาร์เลือกตั้ง ส.ส. - ปราบเฟคนิวส์ หวังจัดการ
บัตรเชื่อถือ - ปชช. ยอมรับ 

5 

4 แนวหน้าออนไลน์ กกต. หารือกูเกิล ช่วยจัดการข่าวปลอม – ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.ส. 9 
5 สยามรัฐออนไลน์ "เลขาฯ กกต." หารือ "กูเกิล" ช่วยประชาสัมพันธ์ให้  ปชช. เตรียมพร้อม 

สู่การเลือกต้ัง 
11 

6 ข่าวหุ้นออนไลน์ กกต. ดึง "กูเกิล" ช่วยโปรโมทเลือกตั้ง ส.ส. - จัดการข่าวปลอม 13 
7 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ Google หารือ กกต. ช่วยจัดการข่าวปลอม - ประชาสัมสัมพันธ์การเลือกตั้ง 14 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ Google ถก กกต. ยุทธศาสตร์เลือกตั้ง 66 หวังช่วยพีอาร์ - จัดการข่าวปลอม 16 
9 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 18 
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ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
10 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ร่างประกาศก าหนดจ านวน เขตเลือกตั้ง – ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

400 เขตแล้ว 
21 

11 มติชนออนไลน์ กกต. เห็นชอบหลักเกณฑ์ แบ่ง 400 เขตเลือกตั้ง เคาะประชากร 1.65 แสน 
เฉลี่ย ส.ส. 1 คน 

26 

12 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. เห็นชอบประกาศก าหนด ส.ส. 400 เขต เฉลี่ยเขตละ 165,226 คน 31 
13 ข่าวสดออนไลน์ กกต. เคาะ จ านวน ส.ส. เขต แต่ละจังหวัด กทม. ยังมากสุด 33 เขต 38 
14 สยามรัฐออนไลน์ "กกต." เคาะแล้ว "แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต" ประชากร 1.65 แสน 

ต่อ ส.ส. 1 คน 
46 

15 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. เคาะแล้วแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. กทม. มีมากท่ีสุด 33 คน 54 
16 ข่าวหุ้นออนไลน์ "กกต." เคาะ ส.ส. 400 เขตเลือกตั้งปี 66 เฉลี่ยประชากรเขตละ 

1.65 แสนคน 
56 

17 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "กกต." ประกาศจ านวน ส.ส. - แบ่งเขตเลือกตั้ง 66 58 
18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. เคาะจ านวน ส.ส. - แบ่งเขตเลือกตั้ง 165 ,226 คนต่อ 1 ที่นั่ง 

ชงลงราชกิจจาฯ 
66 

19 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เคาะ 400 เขตเลือกตั้ง 76 
20 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ข่าวสั้น : 'กกต.' หารือ 'กูเกิล' ช่วยประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง 78 

 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ “เลขา กกต.” ดอดพบ “วิษณุ” ยันไม่เกี่ยวยุบสภา ย้ าขอ 45 วัน

เตรียมเลือกตั้ง โต้เอ้ือ รทสช. 
79 

2 มติชนออนไลน์ กกต. หารือ 'วิษณุ' หลัง กม. ลูก 2 ฉบับ บังคับใช้ เร่งแบ่งเขตให้เร็วที่สุด 
ปัดยื้อเกมเอื้อ รทสช. 

82 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เลขาฯ กกต. หารือ "วิษณุ” ถกเตรียมเลือกตั้ง 66 ยันเร่งแบ่งเขต 
ให้เร็วที่สุด 

86 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 สยามรัฐออนไลน์ "เลขาฯ กกต." เข้าท าเนียบฯหารือ "วิษณุ" ยันไม่ได้ถกวันยุบสภาฯ 

เผยเร่งแบ่งเขต ลต. ปัดยื้อเอ้ือ "รทสช." 
90 

5 ไทยรัฐออนไลน์ เลขาฯ กกต. คุย "วิษณุ” หลังกฎหมายลูกเลือกตั้งมีผลแล้ว ปัดหารือ
วันยุบสภา 

94 

6 แนวหน้าออนไลน์ ตีป๊ีบ 'เลือกตั้ง' ! “เลขาฯ กกต.” เคลียร์ทุกปมข้อสงสัย ลั่นเร่งแบ่ง
เขต –ปัดยื้อเอ้ือ 'รทสช.' 

99 

7 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

“เลขาธิการ กกต.” ดอดเข้าท าเนียบ ปรบัไทม์ไลน์ยุบสภา เลือกตั้ง 2566 102 

8 มติชนออนไลน์ กกต. เคาะแนวแบ่ง 400 เขต จ่อส่งทุกจังหวัดโหวตเลือก 3 โมเดล 
เตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง 

106 

9 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ อบรมเครือข่าย 17 จ. ภาคเหนือ กกต. ติวสื่อสารอุดข้อผิดพลาด 109 
10 สยามรัฐออนไลน์ กกต. โคราช ย้ ายึดหลักเกณฑ์แบ่ง 16 เขตเลือกตั้ง รอง ชพก. 

ผวามือดีส่งโพยให้พิจารณา พปชร. โบ้ยไม่ได้อยู่เบื้องหลัง 
110 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. โคราช ย้ ายึดหลักเกณฑ์แบ่ง 16 เขตเลือกตั้ง 115 
12 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เลือกตั้งทั่วไทย NEWS : กกต. ลพบุรีพร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส. 116 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ กกต. รอ “บิ๊กตู”่ ตัดสินใจ 117 
2 มติชนออนไลน์ กกต. สั่งทุกจังหวัด เตรียมพร้อมแบ่งเขต ส.ส. เปิด 3 รูปแบบ 

รับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย คาด 20 วันรู้ 
121 

3 คมชัดลึกออนไลน์ เตรียมร้อง กกต. สอบป้ายนโยบาย 'สาธารณสุข' 123 
4 ข่าวสดออนไลน์ “ธนกร ป้อง บิ๊กตู่” ปัดเคลมแก้น้ า โวเปิดตัว ประยุทธ์ ยิ่งฮอต วางคิว

ขึ้นปราศรัยเพชรบุรี 
125 

5 แนวหน้าออนไลน์ ฟังจากปาก 'วิษณุ' ! แย้มไทม์ไลน์ 'ยุบสภา - เลือกตั้ง' หลังถกเลขาฯ กกต. 130 
 

 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "วิษณุ” สอนมวย กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 1 เดือนควรเรียบร้อย 132 
7 เดลินิวส์ออนไลน์  'ยุบสภา' ตอนนี้ไม่ได้รอ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จ - ปัดยื้อเวลาเอื้อ 

‘รทสช.’ 
137 

8 มติชนออนไลน์ 'วิษณ'ุ แย้มเลือกตั้งสิ้น ก.พ. ได้ ชี้ 45 วันของ กกต. สบายไป ยันยุบสภา
ตอนนี้ไม่ได้ 

143 

9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ “วิษณุ” " ขอเวลาเตรียมเลือกตั้งสิ้น ก.พ. นี้ บีบ กกต. ลดเวลา 
ขอเวลา 45 วัน 

146 

10 ข่าวหุ้นออนไลน์ ขอ 1 เดือน "กกต." ปัดยื้อเวลาแบ่ง 400 เขต คาด ก.พ. นี้ จบ ! 148 
11 ไทยรัฐออนไลน์ ปัดรัฐบาลยื้อเวลา "วิษณุ” ย้ า กกต. ยังแบ่งเขตเลือกตั้งไม่เสร็จ 150 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณุ' แย้มไทม์ไลน์ 'ยุบสภา' หลังถก กกต. 154 
13 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ กกต. รอ “บิ๊กตู”่ ตัดสินใจ ลุ้นยุบสภาหรืออยู่ครบวาระ 156 
14 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวัน 360 องศา 
'วิษณุ' แย้มไทม์ไลน์ยุบสภา หลังแบ่งเขตเสร็จปลาย ก.พ. เคาะแล้ว
400 ส.ส. กทม. 33 – โคราช 16 

160 

15 มติชนออนไลน์ ภท. ยกค าวินิจฉัย กกต. ตอกแพทย์ชนบท รพ. ขึ้นป้ายอนุทินทั่วไทย 
ไม่ใช่การเอ้ือหาเสียง 

162 

16 แนวหน้าออนไลน์ 'ชมรมแพทย์ชนบท'ดับเครื่องชน ! จี้ กกต. สอบป้าย สธ. พรึ่บทั่วไทย 
เอ้ือหาเสียงหรือไม่ 

166 

17 สยามรัฐออนไลน์ "พท." จี้ กกต. สอบ "อนุทิน" ติดป้ายของขวัญปีใหม่พร้อมรูป รพ. รัฐ
ทั่ว ปท. แฝงหาเสียงหรือไม่ 

169 

18 มติชนออนไลน์ 'ตรีชฎา' จี้ กกต. สอบ 'อนุทิน' ปมติดป้ายของขวัญปีใหม่มีรูปตัวเอง 
หนา้ รพ. รัฐทั่วประเทศ แฝงหาเสียงหรือไม่ 

171 

19 ไทยรัฐออนไลน์ เปิดจ านวน ส.ส. เลือกตั้ง 2566 แต่ละจังหวัด หลัง กกต. เคาะ 
แบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว 

173 

20 หนังสือพิมพ์มติชน “ป้อม” จัดปาร์ตี้ระดมทุนสู้เลือกตั้ง ฟันเบาะ ๆ 510 ล้าน 181 
21 หนังสือพิมพ์ 

กรุงเทพธุรกิจ 
พปชร. โชว์ระดมทุน '510 ล้าน' 187 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
22 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ชทพ. เน้นส่งพ้ืนที่จุดแข็ง เป้าซิวไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง 189 
23 หนังสือพิมพ์มติชน เคาะแบ่ง 400 เขต สูตรค านวณ 'ส.ส.' 190 
24 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ส.ว. – องค์กรอิสระสัมมนาบทบาทหน้าที่เพ่ือ ปชช. 196 

 
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ภาพข่าว : จัดสัมมนา 197 
2 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : คมค า 198 
3 หนังสือพิมพ์ข่าวสด ภาพข่าว : ร่วมมือ 199 
4 หนังสือพิมพ์มติชน ภาพข่าว : กกต. - กูเกิล 200 
5 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ผ่าสนามเลือกตั้ง 66 : ส่องไทม์ไลน์ยุบสภาเปิดสนามเลือกตั้ง 201 
6 หนังสือพิมพ์ 

กรุงเทพธุรกิจ 
คอลัมน์ : STOCK GOSSIP: นับถอยหลังเส้นทางเลือกตั้ง 
หุ้นไทยพร้อมซื้อ - ก่อน ดักก าไรช่วงไหน 

204 

7 หนังสือพิมพ์ 
ดอกเบี้ยธุรกิจ 

คอลัมน์ : กระแสวิพากษ์ : ระวังน้ าผึ้งหยดเดียว ! 206 

8 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : อ่านเอาเรื่อง : โหมโรงลิเกการเมือง 207 
9 หนังสือพิมพ์มติชน บทน ามติชน : รัฐสภานับถอยหลัง 209 
10 หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : ไทยรัฐ : โอกาสไถ่บาปครั้งสุดท้าย 210 
11 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่าว 211 
12 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : คาบลูกคาบดอก : การเมืองไทยกับประชาธิปไตยครึ่งใบ 214 
13 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : ส านักข่าวหัวเขียว : เดินหน้าเต็มเกียร์ 215 
14 หนังสือพิมพ์ข่าวสด บทบรรณาธิการ ข่าวสด : เริ่มนับเวลาถอยหลัง 216 
15 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ทิ้งหมัดเข้ามุม : เลือดเก่าไหลกลับ 'ป้อม' ปราบศัตรูพ่าย 217 
16 หนังสือพิมพ์มติชน นับถอยหลังเลือกตั้ง 66 จับตา 'ยุบสภา - ดีลตั้งรัฐบาล' 218 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

บทความ / ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
17 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : สถานีคิดเลขท่ี 12 : รทสช. พร้อมไหม 221 
18 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : คันปากอยากเล่า : 'ยุบสภาตอนนี้ไม่ได้' 223 
19 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : บันทึกหน้า 4 224 
20 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ บทบรรณาธิการสยามรัฐ : ต้องไม่เสียของ 225 
21 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : จับประเด็น 226 
22 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ซุบซิบว่าที่ผู้แทน 227 
23 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวัน 360 องศา 
คอลัมน์ : เมืองไทย 360 องศา : การเมืองเดือด "บิ๊กตู่ - วิษณุ" 
ใบ้ยุบสภาแล้ว !? 

228 

24 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น คอลัมน์ : พาราสาวะถี 229 
25 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : จับประเด็น 231 
26 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไทยรัฐ : ซื้อเสียงด้วยเงินสีด า 232 
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พรุ่งนี้มีอะไร  
    

รู้
วั
น
นี ้

  
 
 

 

 

 
การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

1 ก.พ. 66 - สนง.กกต.จว.น่าน ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. เดินทางไปตรวจเยี่ยม 
สนง.กกต.จว.น่าน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 Section: First Section/- หน้า: 10(กลาง)  

จัดสมัมนา 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 31 มกราคม 2566 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน
การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางสายด่วน 1444  แก่พนักงานสายด่วน 1444 เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ณ ศูนย์สายด่วน 1444 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  

กรรมการการเลือกตัง้ 
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางในการปฏบิัติงาน 

การให้บริการขอ้มลูข่าวสารทางสายด่วน 1444 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 30 มกราคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้อนุญาตให้ นายเพ่ิมศักดิ์ ลีลากุล ผู้จัดการ 
ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และนโยบายสาธารณะ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จ ากัด และคณะ เข้าพบปะหารือเพ่ือท าความเข้าใจ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเตรียมการด าเนินการจัดการเลื อกตั้ง ตลอดจนแนวทาง 
การร่วมมือกัน ณ ห้องเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เลขาธิการ กกต. เข้าพบปะหารือกับคณะผู้แทนจาก บริษัท กูเกลิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และนโยบายสาธารณะ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จ ากัด ได้เข้าหารือ
กระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท กูเกิลฯ เพ่ือให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในระหว่าง 
การจัดการเลือกตั้งทั่วไป ในการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้หารือความเป็นไปได้ที่บริษัท กูเกิลฯ  
จะช่วยประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผ่านแพลตฟอร์มกูเกิลฯ เช่น การจัดรูปแบบกูเกิลดูเดิล (Google Doodle)
การจัดการข่าวปลอม และการเชื่อมต่อเพ่ือสร้างการเข้าถึงของประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตระหนัก 
รู้ถึงการเลือกตั้งด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 

 ทั้งนี้  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเชื่อมั่นว่าการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับบริษัทกูเกิลฯ จะสามารถท าให้การเลือกตั้งที่จะถึงนี้ 
มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากประชาชนมากข้ึน 

 
อ้างอิง : https://www.siamfocustime.com/378284/ 
https://www.4forcenews.com/276416/  
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050475 
https://mgronline.com/politics/detail/9660000009245 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3797452 
https://www.naewna.com/politic/707611 
https://www.kaohoon.com/news/585211 
https://www.posttoday.com/politics/690153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.siamfocustime.com/378284/
https://www.4forcenews.com/276416/
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050475
https://mgronline.com/politics/detail/9660000009245
https://www.matichon.co.th/politics/news_3797452
https://www.naewna.com/politic/707611
https://www.kaohoon.com/news/585211
https://www.posttoday.com/politics/690153
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง  : หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 31 มกราคม 2566 Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง หน้า: 7(ล่าง) 

ร่วมมอื 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 31 มกราคม 2566 Section: First Section/กระแสทรรศน์ หน้า: 16(บน)  

กกต. - กูเกิล 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : หนังสือพิมพ์มตชิน ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 Section: First Section/กระแสทรรศน์ หน้า: 9(ล่างซ้าย)  

คมค า 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 ม.ค. 2566 เวลา 13:35 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี หลังจากที่พระราชบัญญัติ 
ประกอบธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพระราชบัญญัติประกอบธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยใช้เวลาหารือนานประมาณ 1 ชั่ว โมง ว่า เป็นการมาพูดคุย
เพ่ือให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด ทั้งในส่วนของ กกต. 
และพรรคการเมือง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หารือรองนายกรัฐมนตรเีกี่ยวกับการเตรียมการจดัการเลอืกตั้ง 

ภายหลังกฎหมายลูกมีผลบังคับใช ้
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
ส่วนกรณีที่ กกต. ขอเวลา 45 วัน เพ่ือเตรียมการเลือกตั้งนั้น เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย เป็นสิ่งที่ กกต.

ต้องการเวลาเช่นนั้น แต่ในทางการเมืองเราก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไร เราไม่รู้ว่าจะมีการยุบสภาก่อนหมดวาระหรือไม่ 
แต่หากมีเหตุอะไรเกิดข้ึนก่อน เราก็ต้องมาปรับ 

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากไม่ได้เวลา 45 วันตามที่ กกต. ต้องการ จะเกิดปัญหาอะไรหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า 
ก็ยากขึ้น ส่วนที่ยากขึ้นคือช่วงก่อนเตรียมการการเลือกตั้ง แต่ในช่วงที่มีการเลือกตั้งนั้นไม่ยาก ทุกคนมีเวลา  
แต่ไม่ได้สตาร์ทพร้อมกัน เวลาของพรรคการเมืองจะสตาร์ทเมื่อ กกต. เตรียมเสร็จ เช่น มีการแบ่งเขต ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไข 

เมื่อถามว่าหากจะมีการยุบสภาควรเป็นช่วงเวลาใด ที่จะท าให้ กกต. ท างานไปได้ตามปกติ นายแสวง กล่าวว่า 
ตนฟันธงไม่ได้ เราสามารถ ใช้กฎหมายมาปรับการท างานของ กกต. ให้เข้ากับสถานการณ์ ยืนยันว่า ไม่ได้มีการพูดคุย
เรื่องการยุบสภากับ นายวิษณุ เพียงแต่มาอธิบายในสิ่งที่ กกต. ต้องท า ส่วนรัฐบาลจะท าอย่างไรเป็นเรื่องของรัฐบาล 

ผู้สื่อข่าวถามว่าในการพูดคุยกับ นายวิษณุ มีสิ่งใดที่เป็นข้อกังวลอยู่หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ไม่มี 
โดยตอนนี้ถือว่าได้มีกฎหมายออกมาบังคับใช้ และเดินไปตามข้ันตอนของกฎหมาย 

เมื่อถามว่าจะมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งเสร็จสิ้นได้เมื่อใด นายแสวง กล่าวว่า ทราบดีว่าทุกพรรครออยู่ 
กกต. จะท าให้เร็วที่สุด โดย กกต. ก็ต้องไปหารือกันเป็นการภายในถึงขั้นตอนต่าง ๆ อย่างไรก็ตามตนจะหารือ 
กับคณะกรรมการ กกต. ชุดใหญ่ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าได้พบกับกลุ่มไอลอว์แล้ว และนี่ก็ได้มาพบกับ
ในส่วน ครม. แล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแสวง ได้กล่าวติดตลกด้วยว่า คุยครบทั้งสามส่วนแล้วก็จัดการเลือกตั้งได้แล้วนี่
ผู้สื่อข่าวถามว่าหลายพรรคการเมืองเกรงว่าจะมีการแบ่งเขตซ้ ารอยการเลือกตั้งปี 2562 ที่มีบางเขตเลือกตั้ง  
เกิดความแปลกประหลาด นายแสวง กล่าวว่า ไม่มีความแปลกประหลาด เพียงแต่ไม่ถูกใจบางพรรค หรือบางคน 
ที่คิดว่าการแบ่งเขตนั้นท าให้เขาไม่ได้ประโยชน์ แต่ยืนยันว่า กกต. แบ่งเขตตามกฎหมาย 

เมื่อถามว่าหากยึดตามไทม์ไลน์ขณะนี้ จะยังมีการเลือกตั้งไม่เกินวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 หรือไม่ นายแสวง 
กล่าวว่า ยังไม่ทราบ เพราะวันดังกล่าวเป็นกรณีหากรัฐบาลอยู่ครบวาระ 

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากมีการยุบสภาหลังวันที่ 15 มีนาคมนี้ แสดงว่า กกต. มีความพร้อมใช่หรือไม่ นายแสวง 
กล่าวว่า กกต. มีความจ าเป็นที่จะต้องได้ 45 วัน เพ่ือเตรียมความพร้อม แต่หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของส่วนงานอ่ืน  
ที่เขาจะต้องไปพิจารณาดู ส่วนใครจะมีข้อจ ากัดทางการเมืองอย่างไร ตนไม่ทราบ แต่ กกต. อยากเตรียมการเลือกตั้ง
ทุกอย่างให้มีความพร้อม ไม่ต้องการให้มีเงื่อนไขที่คนนั้นมาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ 

เมื่อถามถึง กรณีที่มีบางพรรคการเมืองยังวางตัวผู้แทนประจ าเขตยังไม่ครบตามกฎหมายก าหนด จะส่งผลต่อ
การวางแผนโดยรวมของ กกต. หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ตนเชื่อว่าทุกพรรคก าลังเร่งแต่งตั้งผู้แทนประจ าเขต 
หรือสาขาพรรคเพ่ือท าไพรมารี่ ซึ่งการท าไพรมารี่ครั้งนี้เบากว่ากฎหมายเดิม คือไม่ต้องมีตัวแทนทุกเขตเลือกตั้ง  
และความเห็นที่สาขาหรือตัวแทนประจ าเขตส่งมาที่พรรคก็ไม่ผูกพันเหมือนกฎหมายเก่า แต่ขั้นตอนอ่ืน ๆ เหมือนกันทุกอย่าง 
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ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่รัฐบาลได้ประกาศวันหยุดยาวไปก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการระบุว่าได้หารือกับ  กกต. แล้ว 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเลือกตั้ง นายแสวง กล่าวว่า ไม่ได้มีการมาหารือกับ กกต. ส่วนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้น
ในช่วงใดนั้นก็เป็นเรื่องของคนทุกคนในชาติ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวันหยุดกี่วัน หากทุกคนได้รู้และเตรียมตัวว่าจะมีการเลือกตั้ง
ในวันไหนก็ขอให้มาใช้สิทธิกันให้มาก ๆ และไม่ว่าจะหยุดกี่วัน กกต. ก็ต้องท างานเหมือนเดิมตามที่มีปฏิทินงาน 
ที่วางไว้อยู่แล้ว 

ผู้สื่อข่าวถามว่า กกต. มีข้อห่วงใยสิ่งใดที่อยากเตือนพรรคการเมืองในช่วงเวลานี้หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า 
ทุกอย่างในตอนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกคนคงเข้าใจกฎหมาย เพียงแต่ในช่วงแรก ๆ ที่หลายคนอาจจะยังไม่ชิน
เรื่องกฎ 180 วัน 

“กกต. มีแผนการท างานอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ส่วนจะเลือกตั้งวันไหนก็ต้องรอนายกฯ ตอนนี้ครบวาระหรือไม่ 
และแนวโน้มจะเป็นอย่างไรก็คงไม่มีแนวโน้ม กกต. ยังไม่มีไทม์ไลน์ ตอนนี้ยังไม่มีการเลือกตั้ง” นายแสวง กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีเสียงวิจารณ์ว่าการที่  กกต. ขอเวลา 45 วันเป็นการช่วยยื้อให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติ
(รทสช.) นายแสวง กล่าวว่า คนก็คิดไปได้ทั้งนั้น กกต. ท างานเพ่ือประเทศไทย เคยเห็นหรือไม่ว่าคนที่ยืนอยู่จุดไหน  
ก็จะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิด แต่เราก็ฟังทุกอย่างและเรามีเหตุผลว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ หากไม่มีการแบ่งเขตแล้วเราจะ
เลือกตั้งกันอย่างไร ทุกอย่างมีค าอธิบาย แต่คนจะคิดกันก็คิดได้ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า กกต. เตรียมพร้อมเรื่องการแบ่งเขตไปแล้วกี่ % นายแสวง กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเตรียมพร้อมแล้วเรียบร้อย รอเพียงกฎหมายและระเบียบ ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา 
และเป็นไปตามอย่างที่ตนชี้แจง ว่าเราพยาม ท าให้ครบตามกฎหมายไม่ให้มีเงื่อนไข ไม่ให้มีใครมาท้วง ต้องเป็นที่ยอมรับ
ทั้งทางกฎหมายและในพ้ืนที่ ตน รับประกันว่าจะแบ่งเขตตามกฎหมายและท าให้เมื่อแบ่งเขตเสร็จแล้วพ้ืนที่จะเกิดการยอมรบั
ส าหรับผู้แข่งขันทุกคน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050476  
https://siamrath.co.th/n/418983 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2616250 
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1190431 
  

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050476
https://siamrath.co.th/n/418983
https://www.thairath.co.th/news/politic/2616250
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1190431
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30 ม.ค. 2566 - 13:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 30 ม.ค. 2566 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  เพ่ือหลังจาก พ.ร.ป. ว่าด้วย 
การเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยใช้เวลาหารือนาน 
1 ชั่วโมง ว่า มาพูดคุยเพ่ือให้การจัดการเลือกตั้งเรียบร้อย ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด ทั้งในส่วนของ  กกต. 
และพรรคการเมือง 

ส่วนที่ กกต. ขอเวลา 45 วัน เพ่ือเตรียมการเลือกตั้งนั้น ก็เป็นไปตามกรอบกฎหมาย เป็นเวลาที่ กกต. ต้องการ 
แต่เราไม่รู้ว่าจะยุบสภาก่อนหมดวาระหรือไม่ หากมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก่อน เราก็ต้องมาปรับ หากไม่ได้ 45 วัน 
กกต. ก็ท างานยากขึ้นคือช่วงก่อนเตรียมการเลือกตั้ง แต่ช่วงที่มีการเลือกตั้งนั้นไม่ยาก ทุกคนมีเวลา แต่ไม่ได้สตาร์ทพร้อมกัน 
เวลาของพรรคจะสตาร์ทเมื่อ กกต. เตรียมเสร็จ เช่น แบ่งเขต สิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไข 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หารือรองนายกรัฐมนตรเีกี่ยวกับการเตรียมการจดัการเลอืกตั้ง 

ภายหลังกฎหมายลูกมีผลบังคับใช ้
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เมื่อถามว่าหากจะยุบสภาควรเป็นช่วงเวลาใด ที่ท าให้  กกต. ท างานไปได้ตามปกติ นายแสวง กล่าวว่า 
เราสามารถใช้กฎหมายมาปรับการท างานของ  กกต. ให้เข้ากับสถานการณ์ ยืนยันว่าไม่ได้พูดคุยเรื่องยุบสภา 
กับ นายวิษณุ เพียงแต่มาอธิบายในสิ่งที่ กกต. ต้องท า ส่วนรัฐบาลจะท าอย่างไรเป็นเรื่องของรัฐบาล ตอนนี้ถือว่ามีกฎหมาย
ออกมาบังคับใช้ และเดินไปตามข้ันตอนของกฎหมาย 

เมื่อถามว่าจะแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จสิ้นเมื่อใด นายแสวง กล่าวว่า ทุกพรรครออยู่ กกต. จะท าให้เร็วที่สุด 
ตนจะหารือกับ กกต. ชุดใหญ่บ่ายวันนี้ หลังจากช่วงเช้าได้พบกับกลุ่มไอลอว์แล้ว และนี่ก็มาพบกับในส่วน ครม. แล้ว 
คุยครบทั้ง 3 ส่วนแล้วก็จัดการเลือกตั้งได้แล้ว 

ผู้สื่อข่าวถามว่าหลายพรรคเกรงว่าจะมีการแบ่งเขตซ้ ารอยการเลือกตั้งปี 2562 ที่มีบางเขตเกิดความแปลก
ประหลาด นายแสวง กล่าวว่า ไม่แปลกประหลาด เพียงแต่ไม่ถูกใจบางพรรคหรือบางคน ท าให้เขาไม่ได้ประโยชน์ 
แต่ยืนยันว่า กกต. แบ่งเขตตามกฎหมาย 

เมื่อถามว่าหากยึดตามไทม์ไลน์ขณะนี้ จะยังมีการเลือกตั้งไม่เกินวันที่ 7 พ.ค.  นี้ หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า 
ยังไม่ทราบ เพราะวันดังกล่าวเป็นกรณีหากรัฐบาลอยู่ครบวาระ 

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากยุบสภาหลังวันที่ 15 มี.ค. แสดงว่า กกต. มีความพร้อมใช่หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า 
กกต. จ าเป็นต้องได้ 45 วัน เพ่ือเตรียมความพร้อม แต่หลังจากนั้นเป็นเรื่องของส่วนงานอ่ืน ที่เขาต้องไปพิจารณา  
ส่วนใครจะมีข้อจ ากัดทางการเมืองอย่างไร ตนไม่ทราบ แต่ กกต. อยากเตรียมการเลือกตั้งทุกอย่างให้พร้อม 

ส่วนที่มีบางพรรคยังวางตัวผู้แทนประจ าเขต ไม่ครบตามกฎหมายก าหนด จะส่งผลต่อการวางแผนโดยรวม
ของ กกต. หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า เชื่อว่าทุกพรรคเร่งแต่งตั้งผู้แทนประจ าเขตหรือสาขาพรรคเพ่ือท าไพรมารี่  
ซึ่งการท าไพรมารี่ครั้งนี้เบากว่ากฎหมายเดิม คือไม่ต้องมีตัวแทนทุกเขตเลือกตั้ง และความเห็นที่สาขาหรือตัวแทน
ประจ าเขตส่งมาท่ีพรรคก็ไม่ผูกพันเหมือนกฎหมายเก่า แต่ข้ันตอนอ่ืน ๆ เหมือนกันทุกอย่าง 

ผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลประกาศวันหยุดยาวก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการระบุว่าได้หารือกับ กกต. แล้ว เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับการจัดการเลือกตั้ง นายแสวง กล่าวว่า ไม่ได้มาหารือกับ กกต. ส่วนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในช่วงใดนั้นเป็นเรื่อง
ของทุกคน เลือกตั้งวันไหนก็ขอให้มาใช้สิทธิกันมาก ๆ ทั้งนี้ กกต. มีแผนการท างานอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
ส่วนจะเลือกตั้งวันไหน ต้องรอนายกฯ กกต. ยังไม่มีไทม์ไลน์ ตอนนี้ยังไม่มีการเลือกตั้ง 

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีเสียงวิจารณ์ว่า กกต. ขอเวลา 45 วัน เป็นการช่วยยื้อให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) 
นายแสวง กล่าวว่า คนก็คิดไปได้ทั้งนั้น กกต. ท างานเพ่ือประเทศ เราฟังทุกอย่างและเรามีเหตุผลว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ 
หากไม่มีการแบ่งเขตแล้วเราจะเลือกตั้งกันอย่างไร ทุกอย่างมีค าอธิบาย แต่คนจะคิดกันก็คิดได้ 

ยืนยันว่าเราพยายามท าให้ครบตามกฎหมาย ไม่ให้มีเงื่อนไข ไม่ให้มีใครมาท้วง ต้องเป็นที่ยอมรับทั้งทาง
กฎหมายและในพ้ืนที่ ตนรับประกันว่าจะแบ่งเขตตามกฎหมายและท าให้เมื่อแบ่งเขตเสร็จแล้วพ้ืนที่จะเกิดการยอมรับ
ส าหรับผู้แข่งขันทุกคน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7483112 
  

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7483112
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วันที่ 31 มกราคม 2566 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะท างานกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาหนังสือสรุปผลงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 25 ปี 
ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเจริญ แก้วยอดหล้า  
และนายคณิศร นุชนาฏ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะท างาน เข้าร่วม เพ่ือพิจารณากรอบแนวความคิดและร่างโครงสร้างเนื้อหา
หนังสือสรุปผลงานฯ ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะท างานกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ของเนื้อหาหนังสอืสรุปผลงานฯ ครบรอบ 25 ปี 
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วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะท างานจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2566 เพ่ือพิจารณาร่างรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยสมบูรณ์ ครบถ้วนรวมทั้งพิจารณาประเด็นเนื้อหาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะท างานจัดท ารายงาน 

ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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วันที่ 30 มกราคม 2566, 16.37 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้วยผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ ง          
สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 8 มกราคม 2566 วันที่ 21 มกราคม 2566 และ
วันที่ 22 มกราคม 2566 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
  1. กรณี นายสุรจิต บัวทองศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดนครสวรรค์ ได้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 
  2. กรณี นายสมมิตร ทองเหลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อ าเภอปะทิว  
เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดชุมพร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 
  3. กรณี นางสาวจาริณี เทพสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดน้อย เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
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  4. กรณี นางสาวพรพิมล แก้วสีคร้าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองด่าน เขตเลือกตั้งที่ 1 
อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 
  5. กรณี นายสมควร ดิษเทศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองฝ้าย เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 
  6. กรณี นายสุชาติ เทียบพระ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแก เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
  7. กรณี นางวัชราพร ล้านน้อย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกสูงสัมพันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 
  8. กรณี นายสมศักดิ์ พัดทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลองครักษ์ เขตเลื อกตั้งที่ 2 อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
  9. กรณี นายเข็มพร ไชยจันดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้องแซง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
  10. กรณี นายพโยม ปันดอน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ข่า เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 
         11. กรณี นายชัยรัตน์ แซ่ต๋อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก าพวน เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอสุขส าราญ 
จังหวัดระนอง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 
  12. กรณี นายวสันต์ ทิพย์โท สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพรหมคีรี เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลาออก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
  13. กรณี นายชัยรัช บุญเลี้ยง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท้ายเหมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 
  14. กรณี นางสงกรานต์ กุณวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าลี่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 
  15. กรณี นายสมจิต แสนหูม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงมะไฟ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 
  16. กรณี นายสมพงษ์ วันกิ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอวังโป่ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 
  17. กรณี นายจักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม เขตเลือกตั้งที่ 12 
อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
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  18. กรณี นายบุญน า อู๋เถื่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากจั่น เขตเลือกตั้งที่ 4 
อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 
  19. กรณี นายอาหามะ อามะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ เขตเลือกตั้งที่ 7 
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
  20. กรณี นายสิทธิวัฒน์ ศรีทอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีสุก เขต เลือกตั้งที่ 7 
อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 
  21. กรณี นางสาวพิกุลรัตน์ เฉลิมแสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 4 
อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 
  22. กรณี นายศักดิ์ศรี แสงเทียนชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 10 
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 
  23. กรณี นายไพฑูรย์ สาระรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยราช เขตเลือกตั้งที่ 4 
อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 
  24. กรณี นางประภาศรี รัตธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เขตเลือกตั้งที่ 11 
อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 
  25. กรณี นายนิธิ จักร์เคี่ยน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผางาม เขตเลือกตั้งที่ 3 
อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 
  26. กรณี นายประครอง เหวยไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ เขตเลือกตั้งที่ 10 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 

วันนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณา
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผล 
การเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อ
ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 
  1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ เขตเลือกตั้งที่ 7 
จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นางสาวกรวลี แม้นพยัคฆ 
  2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อ าเภอปะทิว เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดชุมพร ได้แก่ 
นายอภิชาติ จีนโดน 

3. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดน้อย เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้แก่ 
นายสุดใจ สุธาศรี 
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        4. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองด่าน เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ 
นายเกรียงไกร เดชด่านสมุทร 
   5. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองฝ้าย เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ 
นายจ านงค์ ตู้แก้ว 

6. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแก เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 
นายกฤษณะ ขันแข็ง 
  7. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกสูงสัมพันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 
นางจริรัตน์ ภูมิพิพัฒน์ 

8. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลองครักษ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้แก่ 
นางสาวภัทราวดี พ้นภัย 
  9. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้องแซง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้แก่ 
นางธัญวลัย ห้องแซง 
  10. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ข่า เขตเลือกตั้งที่  1 อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
นายอภิรุท อระโหฐาน 
  11. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก าพวน เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง ได้แก่ 
นายพิทยา ซื่อตรง 
  12. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพรหมคีรี เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ 
นางสาวมุกมณี เมฆพยัพ 
  13. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท้ายเหมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ได้แก่ 
นายจิระวิทย์ พวงจิตร 
  14. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าลี่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ได้แก่ นายบรรลุ โพธิ์สว่าง 

15. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงมะไฟ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้แก่ 
นายทัดสมัย ชุมปัญญา 

16. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 
นายวันชัย วันกิ่ง 

17. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม เขตเลือกตั้งที่ 12 อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
ได้แก่ นางมาลา จุนทครุฑ 

18.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากจั่น  เขตเลือกตั้ งที่  4  อ า เภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นายธิติพงศ์ ฉัตรประพัฒน์กุล 
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19. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ เขตเลือกตั้งที่ 7 อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้แก่ 

นายมามะยาวาวี วานิ 
20.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีสุก เขตเลือกตั้ งที่  7 อ า เภอแก้งสนามนาง 

จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายมงคล พิมพล 
21. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ เขตเลือกตั้ งที่  4 อ าเภอศรีบุญเรือง 

จังหวัดหนองบัวล าภู ได้แก่ นายสุวิช ยางตลาด 
22. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 10 อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

นายมนตรี หม่อซอ 
23. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยราช เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ 

นายสุพรรณ ตระกูลรัมย์ 
24. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เขตเลือกตั้ งที่  11 อ าเภอคู เมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ นายสมศักดิ์ สราญบุรุษ 
25. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผางาม เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

ได้แก่ นายปฐมพงศ์ ขันทิศ 
26. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ เขตเลือกตั้งที่ 10 อ าเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม ได้แก่ นายพรชัย แสงสว่าง 
ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม 

อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป 

ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตาม
หรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444 

 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/314211  
https://www.siamfocustime.com/378288/ 
https://www.4forcenews.com/276421/  
 
 

http://www.ect.go.th/
https://www.banmuang.co.th/news/politic/314211
https://www.siamfocustime.com/378288/
https://www.4forcenews.com/276421/
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วันที่ 30 มกราคม 2566, 16.45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาก าหนด
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ งที่แต่ละจังหวัดจะพึ งมี  และจ านวนเขตเลือกตั้ ง 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยพิจารณาจากจ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ซึ่งมีจ านวน 66,090,475 คน จึงมีจ านวนราษฎรโดยเฉลี่ยประมาณ 165,226 คน ต่อจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่ง
คน และเสนอร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... และแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้ง  

กกต. ร่างประกาศก าหนดจ านวน 
เขตเลอืกตั้ง – ส.ส. แบบแบ่งเขตเลอืกตั้ง 400 เขตแล้ว 
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 คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เสนอทั้ง 2 เรื่อง โดยมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
  ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้ส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/314212  
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050529 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3797919 
https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554701 
https://www.khaosod.co.th/politics/news_7483920 
https://siamrath.co.th/n/419101 
https://www.kaohoon.com/news/585288 
https://www.posttoday.com/politics/domestic/690165 
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314212
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050529
https://www.matichon.co.th/politics/news_3797919
https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554701
https://www.khaosod.co.th/politics/news_7483920
https://siamrath.co.th/n/419101
https://www.kaohoon.com/news/585288
https://www.posttoday.com/politics/domestic/690165
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:14
หัวข้อข่าว: เลขาธิการ กกต. เข้าพบปะหารือกับคณะผู้แทนจาก บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสข่าว: I-I230130001014

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

1

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314159
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:14
หัวข้อข่าว: เลขาธิการ กกต. เข้าพบปะหารือกับคณะผู้แทนจาก บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสข่าว: I-I230130001014

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

2

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314159
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: กกต.ถกกูเกิล ช่วยจัดการข่าวปลอม-ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง เชื่อได้ความน่าเชื่อถือและการยอมรับ

รหัสข่าว: I-I230130001010

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

3

https://mgronline.com/politics/detail/9660000009245
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: กกต.ถกกูเกิล ช่วยจัดการข่าวปลอม-ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง เชื่อได้ความน่าเชื่อถือและการยอมรับ

รหัสข่าว: I-I230130001010

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

4

https://mgronline.com/politics/detail/9660000009245
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:41
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ถก 'กูเกิล' ร่วมมือพีอาร์เลือกตั้งส.ส.-ปราบเฟคนิวส์ หวังจัดการบัตรเชื่อถือ-ปชช.ยอมรับ

รหัสข่าว: I-I230130001330

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

5

https://www.matichon.co.th/politics/news_3797452
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:41
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ถก 'กูเกิล' ร่วมมือพีอาร์เลือกตั้งส.ส.-ปราบเฟคนิวส์ หวังจัดการบัตรเชื่อถือ-ปชช.ยอมรับ

รหัสข่าว: I-I230130001330

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

6

https://www.matichon.co.th/politics/news_3797452
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:41
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ถก 'กูเกิล' ร่วมมือพีอาร์เลือกตั้งส.ส.-ปราบเฟคนิวส์ หวังจัดการบัตรเชื่อถือ-ปชช.ยอมรับ

รหัสข่าว: I-I230130001330

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

7

https://www.matichon.co.th/politics/news_3797452
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:41
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ถก 'กูเกิล' ร่วมมือพีอาร์เลือกตั้งส.ส.-ปราบเฟคนิวส์ หวังจัดการบัตรเชื่อถือ-ปชช.ยอมรับ

รหัสข่าว: I-I230130001330

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

8

https://www.matichon.co.th/politics/news_3797452
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:41
หัวข้อข่าว: กกต.หารือกูเกิล ช่วยจัดการข่าวปลอม -ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งส.ส.

รหัสข่าว: I-I230130001334

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

9

https://www.naewna.com/politic/707611
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:41
หัวข้อข่าว: กกต.หารือกูเกิล ช่วยจัดการข่าวปลอม -ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งส.ส.

รหัสข่าว: I-I230130001334

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

10

https://www.naewna.com/politic/707611
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต." หารือ "กูเกิล" ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ปชช. เตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230130001335

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

11

https://siamrath.co.th/n/418994
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต." หารือ "กูเกิล" ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ปชช. เตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230130001335

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

12

https://siamrath.co.th/n/418994
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:44
หัวข้อข่าว: กกต. ดึง "กูเกิล" ช่วยโปรโมทเลือกตั้ง ส.ส.-จัดการข่าวปลอม

รหัสข่าว: I-I230130001338

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

13

https://www.kaohoon.com/news/585211
https://www.kaohoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: Google หารือ กกต. ช่วยจัดการข่าวปลอม-ประชาสัมสัมพันธ์การเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230130001340

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

14

https://www.posttoday.com/politics/690153
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: Google หารือ กกต. ช่วยจัดการข่าวปลอม-ประชาสัมสัมพันธ์การเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230130001340

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

15

https://www.posttoday.com/politics/690153
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: Google ถก กกต.ยุทธศาสตร์เลือกตั้ง 66 หวังช่วยพีอาร์-จัดการข่าวปลอม

รหัสข่าว: I-I230130000990

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

16

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050475
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: Google ถก กกต.ยุทธศาสตร์เลือกตั้ง 66 หวังช่วยพีอาร์-จัดการข่าวปลอม

รหัสข่าว: I-I230130000990

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

17

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050475
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:46
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I230130001342

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/314211
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:46
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I230130001342

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/314211
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:46
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I230130001342

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

20

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314211
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:47
หัวข้อข่าว: กกต.ร่างประกาศกำหนดจำนวน เขตเลือกตั้ง-สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขตแล้ว

รหัสข่าว: I-I230130001341

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

21

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314212
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:47
หัวข้อข่าว: กกต.ร่างประกาศกำหนดจำนวน เขตเลือกตั้ง-สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขตแล้ว

รหัสข่าว: I-I230130001341

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

22

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314212
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:47
หัวข้อข่าว: กกต.ร่างประกาศกำหนดจำนวน เขตเลือกตั้ง-สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขตแล้ว

รหัสข่าว: I-I230130001341

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

23

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314212
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:47
หัวข้อข่าว: กกต.ร่างประกาศกำหนดจำนวน เขตเลือกตั้ง-สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขตแล้ว

รหัสข่าว: I-I230130001341

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

24

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314212
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:47
หัวข้อข่าว: กกต.ร่างประกาศกำหนดจำนวน เขตเลือกตั้ง-สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขตแล้ว

รหัสข่าว: I-I230130001341

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

25

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314212
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: กกต.เห็นชอบหลักเกณฑ์ แบ่ง 400 เขตเลือกตั้ง เคาะประชากร 1.65 แสน เฉลี่ย ส.ส.1 คน

รหัสข่าว: I-I230130001343

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

26

https://www.matichon.co.th/politics/news_3797919
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: กกต.เห็นชอบหลักเกณฑ์ แบ่ง 400 เขตเลือกตั้ง เคาะประชากร 1.65 แสน เฉลี่ย ส.ส.1 คน

รหัสข่าว: I-I230130001343

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

27

https://www.matichon.co.th/politics/news_3797919
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: กกต.เห็นชอบหลักเกณฑ์ แบ่ง 400 เขตเลือกตั้ง เคาะประชากร 1.65 แสน เฉลี่ย ส.ส.1 คน

รหัสข่าว: I-I230130001343

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

28

https://www.matichon.co.th/politics/news_3797919
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: กกต.เห็นชอบหลักเกณฑ์ แบ่ง 400 เขตเลือกตั้ง เคาะประชากร 1.65 แสน เฉลี่ย ส.ส.1 คน

รหัสข่าว: I-I230130001343

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

29

https://www.matichon.co.th/politics/news_3797919
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: กกต.เห็นชอบหลักเกณฑ์ แบ่ง 400 เขตเลือกตั้ง เคาะประชากร 1.65 แสน เฉลี่ย ส.ส.1 คน

รหัสข่าว: I-I230130001343

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

30

https://www.matichon.co.th/politics/news_3797919
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: กกต.เห็นชอบประกาศกำหนด ส.ส. 400 เขต เฉลี่ยเขตละ 165,226 คน

รหัสข่าว: I-I230130001344

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554701
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: กกต.เห็นชอบประกาศกำหนด ส.ส. 400 เขต เฉลี่ยเขตละ 165,226 คน

รหัสข่าว: I-I230130001344

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

32

https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554701
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: กกต.เห็นชอบประกาศกำหนด ส.ส. 400 เขต เฉลี่ยเขตละ 165,226 คน

รหัสข่าว: I-I230130001344

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554701
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: กกต.เห็นชอบประกาศกำหนด ส.ส. 400 เขต เฉลี่ยเขตละ 165,226 คน

รหัสข่าว: I-I230130001344

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554701
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: กกต.เห็นชอบประกาศกำหนด ส.ส. 400 เขต เฉลี่ยเขตละ 165,226 คน

รหัสข่าว: I-I230130001344

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554701
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: กกต.เห็นชอบประกาศกำหนด ส.ส. 400 เขต เฉลี่ยเขตละ 165,226 คน

รหัสข่าว: I-I230130001344

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

36

https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554701
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: กกต.เห็นชอบประกาศกำหนด ส.ส. 400 เขต เฉลี่ยเขตละ 165,226 คน

รหัสข่าว: I-I230130001344

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

37

https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554701
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะ จำนวนส.ส.เขต แต่ละจังหวัด กทม.ยังมากสุด 33 เขต

รหัสข่าว: I-I230130001357

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7483920
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะ จำนวนส.ส.เขต แต่ละจังหวัด กทม.ยังมากสุด 33 เขต

รหัสข่าว: I-I230130001357

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7483920
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะ จำนวนส.ส.เขต แต่ละจังหวัด กทม.ยังมากสุด 33 เขต

รหัสข่าว: I-I230130001357

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7483920
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะ จำนวนส.ส.เขต แต่ละจังหวัด กทม.ยังมากสุด 33 เขต

รหัสข่าว: I-I230130001357

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7483920
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะ จำนวนส.ส.เขต แต่ละจังหวัด กทม.ยังมากสุด 33 เขต

รหัสข่าว: I-I230130001357

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7483920
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะ จำนวนส.ส.เขต แต่ละจังหวัด กทม.ยังมากสุด 33 เขต

รหัสข่าว: I-I230130001357

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7483920
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะ จำนวนส.ส.เขต แต่ละจังหวัด กทม.ยังมากสุด 33 เขต

รหัสข่าว: I-I230130001357

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7483920
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะ จำนวนส.ส.เขต แต่ละจังหวัด กทม.ยังมากสุด 33 เขต

รหัสข่าว: I-I230130001357

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7483920
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:56
หัวข้อข่าว: "กกต." เคาะแล้ว "แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต" ประชากร 1.65 แสน ต่อ ส.ส. 1 คน

รหัสข่าว: I-I230130001359

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419101
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:56
หัวข้อข่าว: "กกต." เคาะแล้ว "แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต" ประชากร 1.65 แสน ต่อ ส.ส. 1 คน

รหัสข่าว: I-I230130001359

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419101
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:56
หัวข้อข่าว: "กกต." เคาะแล้ว "แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต" ประชากร 1.65 แสน ต่อ ส.ส. 1 คน

รหัสข่าว: I-I230130001359

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419101
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:56
หัวข้อข่าว: "กกต." เคาะแล้ว "แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต" ประชากร 1.65 แสน ต่อ ส.ส. 1 คน

รหัสข่าว: I-I230130001359

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419101
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:56
หัวข้อข่าว: "กกต." เคาะแล้ว "แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต" ประชากร 1.65 แสน ต่อ ส.ส. 1 คน

รหัสข่าว: I-I230130001359

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419101
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:56
หัวข้อข่าว: "กกต." เคาะแล้ว "แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต" ประชากร 1.65 แสน ต่อ ส.ส. 1 คน

รหัสข่าว: I-I230130001359

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419101
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:56
หัวข้อข่าว: "กกต." เคาะแล้ว "แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต" ประชากร 1.65 แสน ต่อ ส.ส. 1 คน

รหัสข่าว: I-I230130001359

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

52

https://siamrath.co.th/n/419101
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:56
หัวข้อข่าว: "กกต." เคาะแล้ว "แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต" ประชากร 1.65 แสน ต่อ ส.ส. 1 คน

รหัสข่าว: I-I230130001359

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419101
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้วแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส. กทม.มีมากที่สุด 33 คน

รหัสข่าว: I-I230130001363

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/314232
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้วแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส. กทม.มีมากที่สุด 33 คน

รหัสข่าว: I-I230130001363

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

55

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314232
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 23:53
หัวข้อข่าว: "กกต." เคาะส.ส. 400 เขตเลือกตั้งปี 66 เฉลี่ยประชากรเขตละ 1.65 แสนคน

รหัสข่าว: I-I230130001765

 kaohoon.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.kaohoon.com/news/585288
https://www.kaohoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 23:53
หัวข้อข่าว: "กกต." เคาะส.ส. 400 เขตเลือกตั้งปี 66 เฉลี่ยประชากรเขตละ 1.65 แสนคน

รหัสข่าว: I-I230130001765

 kaohoon.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.kaohoon.com/news/585288
https://www.kaohoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 09:55
หัวข้อข่าว: "กกต." ประกาศจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230131000420

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/domestic/690165
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 09:55
หัวข้อข่าว: "กกต." ประกาศจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230131000420

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/domestic/690165
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 09:55
หัวข้อข่าว: "กกต." ประกาศจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230131000420

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/domestic/690165
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 09:55
หัวข้อข่าว: "กกต." ประกาศจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230131000420

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/domestic/690165
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 09:55
หัวข้อข่าว: "กกต." ประกาศจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230131000420

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/domestic/690165
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 09:55
หัวข้อข่าว: "กกต." ประกาศจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230131000420

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/domestic/690165
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 09:55
หัวข้อข่าว: "กกต." ประกาศจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230131000420

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/domestic/690165
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 09:55
หัวข้อข่าว: "กกต." ประกาศจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230131000420

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/domestic/690165
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:46
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 165,226 คนต่อ 1 ที่นั่ง ชงลงราชกิจจาฯ

รหัสข่าว: I-I230130001339

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050529
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:46
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 165,226 คนต่อ 1 ที่นั่ง ชงลงราชกิจจาฯ

รหัสข่าว: I-I230130001339

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050529
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:46
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 165,226 คนต่อ 1 ที่นั่ง ชงลงราชกิจจาฯ

รหัสข่าว: I-I230130001339

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050529
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:46
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 165,226 คนต่อ 1 ที่นั่ง ชงลงราชกิจจาฯ

รหัสข่าว: I-I230130001339

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050529
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:46
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 165,226 คนต่อ 1 ที่นั่ง ชงลงราชกิจจาฯ

รหัสข่าว: I-I230130001339

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050529
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:46
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 165,226 คนต่อ 1 ที่นั่ง ชงลงราชกิจจาฯ

รหัสข่าว: I-I230130001339

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050529
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:46
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 165,226 คนต่อ 1 ที่นั่ง ชงลงราชกิจจาฯ

รหัสข่าว: I-I230130001339

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050529
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:46
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 165,226 คนต่อ 1 ที่นั่ง ชงลงราชกิจจาฯ

รหัสข่าว: I-I230130001339

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050529
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:46
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 165,226 คนต่อ 1 ที่นั่ง ชงลงราชกิจจาฯ

รหัสข่าว: I-I230130001339

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050529
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:46
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 165,226 คนต่อ 1 ที่นั่ง ชงลงราชกิจจาฯ

รหัสข่าว: I-I230130001339

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050529
https://www.bangkokbiznews.com


ปีที่: 27 ฉบับที่: 9574
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 16

หัวข้อข่าว: เคาะ400เขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230131008051(31 ม.ค. 66/04:00)

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

Col.Inch: 117.04 ADValue:  (B/W)  140,448  (FC)  175,560
PRValue : (B/W)  421,344  (FC)  526,680(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9574
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 16

หัวข้อข่าว: เคาะ400เขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230131008051(31 ม.ค. 66/04:00)

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

Col.Inch: 117.04 ADValue:  (B/W)  140,448  (FC)  175,560
PRValue : (B/W)  421,344  (FC)  526,680(x3)

77



ปีที่: 73 ฉบับที่: 24995
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'กกต.' หารือ 'กูเกิล' ช่วยประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230131021021(31 ม.ค. 66/04:37)

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

Col.Inch: 13.29 ADValue:  (B/W)  11,296.50  (FC)  13,954.50
PRValue : (B/W)  33,889.50  (FC)  41,863.50(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 14:53
หัวข้อข่าว: เลขากกต.ดอดพบ วิษณุ ยันไม่เกี่ยวยุบสภา ย้ำขอ45วันเตรียมเลือกตั้ง โต้เอื้อรทสช.

รหัสข่าว: I-I230130000956

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7483112
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 14:53
หัวข้อข่าว: เลขากกต.ดอดพบ วิษณุ ยันไม่เกี่ยวยุบสภา ย้ำขอ45วันเตรียมเลือกตั้ง โต้เอื้อรทสช.

รหัสข่าว: I-I230130000956

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7483112
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 14:53
หัวข้อข่าว: เลขากกต.ดอดพบ วิษณุ ยันไม่เกี่ยวยุบสภา ย้ำขอ45วันเตรียมเลือกตั้ง โต้เอื้อรทสช.

รหัสข่าว: I-I230130000956

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

81

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7483112
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:08
หัวข้อข่าว: กกต.หารือ 'วิษณุ' หลัง กม.ลูก 2 ฉบับ บังคับใช้ เร่งแบ่งเขตให้เร็วที่สุด ปัดยื้อเกมเอื้อ รทสช.

รหัสข่าว: I-I230130001002

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3797363
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:08
หัวข้อข่าว: กกต.หารือ 'วิษณุ' หลัง กม.ลูก 2 ฉบับ บังคับใช้ เร่งแบ่งเขตให้เร็วที่สุด ปัดยื้อเกมเอื้อ รทสช.

รหัสข่าว: I-I230130001002

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3797363
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:08
หัวข้อข่าว: กกต.หารือ 'วิษณุ' หลัง กม.ลูก 2 ฉบับ บังคับใช้ เร่งแบ่งเขตให้เร็วที่สุด ปัดยื้อเกมเอื้อ รทสช.

รหัสข่าว: I-I230130001002

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3797363
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:08
หัวข้อข่าว: กกต.หารือ 'วิษณุ' หลัง กม.ลูก 2 ฉบับ บังคับใช้ เร่งแบ่งเขตให้เร็วที่สุด ปัดยื้อเกมเอื้อ รทสช.

รหัสข่าว: I-I230130001002

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3797363
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:11
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต.หารือ "วิษณุ” ถกเตรียมเลือกตั้ง 66 ยันเร่งแบ่งเขตให้เร็วที่สุด

รหัสข่าว: I-I230130001008

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050476
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:11
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต.หารือ "วิษณุ” ถกเตรียมเลือกตั้ง 66 ยันเร่งแบ่งเขตให้เร็วที่สุด

รหัสข่าว: I-I230130001008

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050476
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:11
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต.หารือ "วิษณุ” ถกเตรียมเลือกตั้ง 66 ยันเร่งแบ่งเขตให้เร็วที่สุด

รหัสข่าว: I-I230130001008

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050476
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:11
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต.หารือ "วิษณุ” ถกเตรียมเลือกตั้ง 66 ยันเร่งแบ่งเขตให้เร็วที่สุด

รหัสข่าว: I-I230130001008

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050476
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:16
หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต." เข้าทำเนียบฯหารือ "วิษณุ" ยันไม่ได้ถกวันยุบสภาฯ เผยเร่งแบ่งเขต ลต. ปัดยื้อเอื้อ "รทสช."

รหัสข่าว: I-I230130001021

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/418983
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:16
หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต." เข้าทำเนียบฯหารือ "วิษณุ" ยันไม่ได้ถกวันยุบสภาฯ เผยเร่งแบ่งเขต ลต. ปัดยื้อเอื้อ "รทสช."

รหัสข่าว: I-I230130001021

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/418983
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:16
หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต." เข้าทำเนียบฯหารือ "วิษณุ" ยันไม่ได้ถกวันยุบสภาฯ เผยเร่งแบ่งเขต ลต. ปัดยื้อเอื้อ "รทสช."

รหัสข่าว: I-I230130001021

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/418983
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:16
หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต." เข้าทำเนียบฯหารือ "วิษณุ" ยันไม่ได้ถกวันยุบสภาฯ เผยเร่งแบ่งเขต ลต. ปัดยื้อเอื้อ "รทสช."

รหัสข่าว: I-I230130001021

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

93

https://siamrath.co.th/n/418983
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต. คุย "วิษณุ” หลังกฎหมายลูกเลือกตั้งมีผลแล้ว ปัดหารือวันยุบสภา

รหัสข่าว: I-I230130001336

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2616250
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต. คุย "วิษณุ” หลังกฎหมายลูกเลือกตั้งมีผลแล้ว ปัดหารือวันยุบสภา

รหัสข่าว: I-I230130001336

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2616250
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต. คุย "วิษณุ” หลังกฎหมายลูกเลือกตั้งมีผลแล้ว ปัดหารือวันยุบสภา

รหัสข่าว: I-I230130001336

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2616250
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต. คุย "วิษณุ” หลังกฎหมายลูกเลือกตั้งมีผลแล้ว ปัดหารือวันยุบสภา

รหัสข่าว: I-I230130001336

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

97

https://www.thairath.co.th/news/politic/2616250
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต. คุย "วิษณุ” หลังกฎหมายลูกเลือกตั้งมีผลแล้ว ปัดหารือวันยุบสภา

รหัสข่าว: I-I230130001336

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2616250
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 13:53
หัวข้อข่าว: ตีปี๊บ'เลือกตั้ง'!เลขาฯกกต.เคลียร์ทุกปมข้อสงสัย ลั่นเร่งแบ่งเขต-ปัดยื้อเอื้อ'รทสช.'

รหัสข่าว: I-I230130000770

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/707598
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 13:53
หัวข้อข่าว: ตีปี๊บ'เลือกตั้ง'!เลขาฯกกต.เคลียร์ทุกปมข้อสงสัย ลั่นเร่งแบ่งเขต-ปัดยื้อเอื้อ'รทสช.'

รหัสข่าว: I-I230130000770

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/707598
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 13:53
หัวข้อข่าว: ตีปี๊บ'เลือกตั้ง'!เลขาฯกกต.เคลียร์ทุกปมข้อสงสัย ลั่นเร่งแบ่งเขต-ปัดยื้อเอื้อ'รทสช.'

รหัสข่าว: I-I230130000770

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

101

https://www.naewna.com/politic/707598
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:44
หัวข้อข่าว: เลขาธิการ กกต.ดอดเข้าทำเนียบ ปรับไทม์ไลน์ยุบสภา เลือกตั้ง 2566

รหัสข่าว: I-I230130001337

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1190431
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:44
หัวข้อข่าว: เลขาธิการ กกต.ดอดเข้าทำเนียบ ปรับไทม์ไลน์ยุบสภา เลือกตั้ง 2566

รหัสข่าว: I-I230130001337

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1190431
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:44
หัวข้อข่าว: เลขาธิการ กกต.ดอดเข้าทำเนียบ ปรับไทม์ไลน์ยุบสภา เลือกตั้ง 2566

รหัสข่าว: I-I230130001337

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1190431
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:44
หัวข้อข่าว: เลขาธิการ กกต.ดอดเข้าทำเนียบ ปรับไทม์ไลน์ยุบสภา เลือกตั้ง 2566

รหัสข่าว: I-I230130001337

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

105

https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1190431
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 09:53
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแนวแบ่ง 400 เขต จ่อส่งทุกจังหวัดโหวตเลือก 3 โมเดล เตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230131000413

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3798568
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 09:53
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแนวแบ่ง 400 เขต จ่อส่งทุกจังหวัดโหวตเลือก 3 โมเดล เตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230131000413

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3798568
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 09:53
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแนวแบ่ง 400 เขต จ่อส่งทุกจังหวัดโหวตเลือก 3 โมเดล เตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230131000413

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3798568
https://www.matichon.co.th


ปีที่: - ฉบับที่: 26774
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(ขวา), 13

หัวข้อข่าว: อบรมเครือข่าย17จ.ภาคเหนือ กกต.ติวสื่อสารอุดข้อผิดพลาด

รหัสข่าว: C-230201035015(31 ม.ค. 66/07:14)

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

Col.Inch: 40.50 ADValue:  (B/W)  38,475  (FC)  72,900
PRValue : (B/W)  115,425  (FC)  218,700(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 07:02
หัวข้อข่าว: กกต.โคราช ย้ำยึดหลักเกณฑ์แบ่ง 16 เขตเลือกตั้ง รอง ชพก. ผวามือดีส่งโพยให้พิจารณา พปชร.โบ้ยไม่ได้อยู่...

รหัสข่าว: I-I230131000252

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419161
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 07:02
หัวข้อข่าว: กกต.โคราช ย้ำยึดหลักเกณฑ์แบ่ง 16 เขตเลือกตั้ง รอง ชพก. ผวามือดีส่งโพยให้พิจารณา พปชร.โบ้ยไม่ได้อยู่...

รหัสข่าว: I-I230131000252

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

111

https://siamrath.co.th/n/419161
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 07:02
หัวข้อข่าว: กกต.โคราช ย้ำยึดหลักเกณฑ์แบ่ง 16 เขตเลือกตั้ง รอง ชพก. ผวามือดีส่งโพยให้พิจารณา พปชร.โบ้ยไม่ได้อยู่...

รหัสข่าว: I-I230131000252

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

112

https://siamrath.co.th/n/419161
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 07:02
หัวข้อข่าว: กกต.โคราช ย้ำยึดหลักเกณฑ์แบ่ง 16 เขตเลือกตั้ง รอง ชพก. ผวามือดีส่งโพยให้พิจารณา พปชร.โบ้ยไม่ได้อยู่...

รหัสข่าว: I-I230131000252

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

113

https://siamrath.co.th/n/419161
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 07:02
หัวข้อข่าว: กกต.โคราช ย้ำยึดหลักเกณฑ์แบ่ง 16 เขตเลือกตั้ง รอง ชพก. ผวามือดีส่งโพยให้พิจารณา พปชร.โบ้ยไม่ได้อยู่...

รหัสข่าว: I-I230131000252

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419161
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 05:38
หัวข้อข่าว: กกต.โคราช ย้ำยึดหลักเกณฑ์แบ่ง 16 เขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230131000143

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

115

https://www.bangkokbiznews.com/live/news/77077
https://www.bangkokbiznews.com


ปีที่: - ฉบับที่: 26774
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 13(ซ้าย)

คอลัมน์: เลือกตั้งทั่วไทย NEWS: กกต.ลพบุรีพร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: C-230201035021(31 ม.ค. 66/07:11)

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

Col.Inch: 15.69 ADValue:  (B/W)  14,905.50  (FC)  28,242
PRValue : (B/W)  44,716.50  (FC)  84,726(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 09:53
หัวข้อข่าว: กกต.รอบิ๊กตู่ ตัดสินใจ

รหัสข่าว: I-I230131000414

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419170
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 09:53
หัวข้อข่าว: กกต.รอบิ๊กตู่ ตัดสินใจ

รหัสข่าว: I-I230131000414

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419170
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 09:53
หัวข้อข่าว: กกต.รอบิ๊กตู่ ตัดสินใจ

รหัสข่าว: I-I230131000414

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419170
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 09:53
หัวข้อข่าว: กกต.รอบิ๊กตู่ ตัดสินใจ

รหัสข่าว: I-I230131000414

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

120

https://siamrath.co.th/n/419170
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 11:29
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งทุกจังหวัด เตรียมพร้อมแบ่งเขตส.ส. เปิด 3 รูปแบบ รับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย คาด 20 วันรู้...

รหัสข่าว: I-I230131000691

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

121

https://www.matichon.co.th/politics/news_3798801
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 11:29
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งทุกจังหวัด เตรียมพร้อมแบ่งเขตส.ส. เปิด 3 รูปแบบ รับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย คาด 20 วันรู้...

รหัสข่าว: I-I230131000691

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

122

https://www.matichon.co.th/politics/news_3798801
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 11:28
หัวข้อข่าว: เตรียมร้องกกต.สอบป้ายนโยบาย'สาธารณสุข'

รหัสข่าว: I-I230131000678

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/542012
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 11:28
หัวข้อข่าว: เตรียมร้องกกต.สอบป้ายนโยบาย'สาธารณสุข'

รหัสข่าว: I-I230131000678

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

124

https://www.komchadluek.net/news/politics/542012
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 11:27
หัวข้อข่าว: ธนกร ป้อง บิ๊กตู่ ปัดเคลมแก้น้ำ โวเปิดตัว ประยุทธ์ ยิ่งฮอต วางคิวขึ้นปราศรัยเพชรบุรี

รหัสข่าว: I-I230131000680

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7484552
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 11:27
หัวข้อข่าว: ธนกร ป้อง บิ๊กตู่ ปัดเคลมแก้น้ำ โวเปิดตัว ประยุทธ์ ยิ่งฮอต วางคิวขึ้นปราศรัยเพชรบุรี

รหัสข่าว: I-I230131000680

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7484552
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 11:27
หัวข้อข่าว: ธนกร ป้อง บิ๊กตู่ ปัดเคลมแก้น้ำ โวเปิดตัว ประยุทธ์ ยิ่งฮอต วางคิวขึ้นปราศรัยเพชรบุรี

รหัสข่าว: I-I230131000680

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7484552
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 11:27
หัวข้อข่าว: ธนกร ป้อง บิ๊กตู่ ปัดเคลมแก้น้ำ โวเปิดตัว ประยุทธ์ ยิ่งฮอต วางคิวขึ้นปราศรัยเพชรบุรี

รหัสข่าว: I-I230131000680

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7484552
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 11:27
หัวข้อข่าว: ธนกร ป้อง บิ๊กตู่ ปัดเคลมแก้น้ำ โวเปิดตัว ประยุทธ์ ยิ่งฮอต วางคิวขึ้นปราศรัยเพชรบุรี

รหัสข่าว: I-I230131000680

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7484552
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 14:53
หัวข้อข่าว: ฟังจากปาก'วิษณุ'!แย้มไทม์ไลน์'ยุบสภา-เลือกตั้ง' หลังถกเลขาฯกกต.

รหัสข่าว: I-I230130000955

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/707604
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 14:53
หัวข้อข่าว: ฟังจากปาก'วิษณุ'!แย้มไทม์ไลน์'ยุบสภา-เลือกตั้ง' หลังถกเลขาฯกกต.

รหัสข่าว: I-I230130000955

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

131

https://www.naewna.com/politic/707604
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:06
หัวข้อข่าว: "วิษณุ”สอนมวย กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 1 เดือนควรเรียบร้อย

รหัสข่าว: I-I230130000992

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554660
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:06
หัวข้อข่าว: "วิษณุ”สอนมวย กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 1 เดือนควรเรียบร้อย

รหัสข่าว: I-I230130000992

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554660
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:06
หัวข้อข่าว: "วิษณุ”สอนมวย กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 1 เดือนควรเรียบร้อย

รหัสข่าว: I-I230130000992

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554660
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:06
หัวข้อข่าว: "วิษณุ”สอนมวย กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 1 เดือนควรเรียบร้อย

รหัสข่าว: I-I230130000992

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554660
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:06
หัวข้อข่าว: "วิษณุ”สอนมวย กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 1 เดือนควรเรียบร้อย

รหัสข่าว: I-I230130000992

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554660
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: 'ยุบสภา' ตอนนี้ไม่ได้รอกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จ-ปัดยื้อเวลาเอื้อ ‘รทสช.’ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230130000995

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1943480/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: 'ยุบสภา' ตอนนี้ไม่ได้รอกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จ-ปัดยื้อเวลาเอื้อ ‘รทสช.’ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230130000995

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1943480/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: 'ยุบสภา' ตอนนี้ไม่ได้รอกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จ-ปัดยื้อเวลาเอื้อ ‘รทสช.’ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230130000995

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1943480/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: 'ยุบสภา' ตอนนี้ไม่ได้รอกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จ-ปัดยื้อเวลาเอื้อ ‘รทสช.’ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230130000995

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1943480/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: 'ยุบสภา' ตอนนี้ไม่ได้รอกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จ-ปัดยื้อเวลาเอื้อ ‘รทสช.’ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230130000995

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1943480/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: 'ยุบสภา' ตอนนี้ไม่ได้รอกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จ-ปัดยื้อเวลาเอื้อ ‘รทสช.’ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230130000995

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1943480/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:08
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' แย้มเลือกตั้งสิ้น ก.พ.ได้ ชี้ 45 วันของ กกต. สบายไป ยันยุบสภาตอนนี้ไม่ได้

รหัสข่าว: I-I230130001001

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3797322
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:08
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' แย้มเลือกตั้งสิ้น ก.พ.ได้ ชี้ 45 วันของ กกต. สบายไป ยันยุบสภาตอนนี้ไม่ได้

รหัสข่าว: I-I230130001001

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3797322
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:08
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' แย้มเลือกตั้งสิ้น ก.พ.ได้ ชี้ 45 วันของ กกต. สบายไป ยันยุบสภาตอนนี้ไม่ได้

รหัสข่าว: I-I230130001001

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3797322
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: " วิษณุ " ขอเวลาเตรียมเลือกตั้งสิ้นก.พ.นี้ บีบกกต.ลดเวลาขอเวลา 45 วัน

รหัสข่าว: I-I230130001332

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/690147
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: " วิษณุ " ขอเวลาเตรียมเลือกตั้งสิ้นก.พ.นี้ บีบกกต.ลดเวลาขอเวลา 45 วัน

รหัสข่าว: I-I230130001332

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politics/690147
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: ขอ 1 เดือน "กกต." ปัดยื้อเวลาแบ่ง 400 เขต คาด ก.พ.นี้ จบ!

รหัสข่าว: I-I230130001333

 kaohoon.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.kaohoon.com/news/585191
https://www.kaohoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: ขอ 1 เดือน "กกต." ปัดยื้อเวลาแบ่ง 400 เขต คาด ก.พ.นี้ จบ!

รหัสข่าว: I-I230130001333

 kaohoon.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.kaohoon.com/news/585191
https://www.kaohoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: ปัดรัฐบาลยื้อเวลา "วิษณุ” ย้ำ กกต. ยังแบ่งเขตเลือกตั้งไม่เสร็จ

รหัสข่าว: I-I230130001346

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2616435
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: ปัดรัฐบาลยื้อเวลา "วิษณุ” ย้ำ กกต. ยังแบ่งเขตเลือกตั้งไม่เสร็จ

รหัสข่าว: I-I230130001346

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2616435
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: ปัดรัฐบาลยื้อเวลา "วิษณุ” ย้ำ กกต. ยังแบ่งเขตเลือกตั้งไม่เสร็จ

รหัสข่าว: I-I230130001346

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2616435
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: ปัดรัฐบาลยื้อเวลา "วิษณุ” ย้ำ กกต. ยังแบ่งเขตเลือกตั้งไม่เสร็จ

รหัสข่าว: I-I230130001346

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2616435
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 14:52
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' แย้มไทม์ไลน์ 'ยุบสภา' หลังถก กกต.

รหัสข่าว: I-I230130000949

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/313277/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 14:52
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' แย้มไทม์ไลน์ 'ยุบสภา' หลังถก กกต.

รหัสข่าว: I-I230130000949

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

155

https://www.thaipost.net/hi-light/313277/
https://www.thaipost.net


ปีที่: 73 ฉบับที่: 24995
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 8, 10

หัวข้อข่าว: กกต.รอบิ๊กตู่ตัดสินใจ ลุ้นยุบสภาหรืออยู่ครบวาระ

รหัสข่าว: C-230131021003(31 ม.ค. 66/04:51)

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

Col.Inch: 166.53 ADValue:  (B/W)  141,550.50  (FC)  174,856.50
PRValue : (B/W)  424,651.50  (FC)  524,569.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24995
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 8, 10

หัวข้อข่าว: กกต.รอบิ๊กตู่ตัดสินใจ ลุ้นยุบสภาหรืออยู่ครบวาระ

รหัสข่าว: C-230131021003(31 ม.ค. 66/04:51)

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

Col.Inch: 166.53 ADValue:  (B/W)  141,550.50  (FC)  174,856.50
PRValue : (B/W)  424,651.50  (FC)  524,569.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24995
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 8, 10

หัวข้อข่าว: กกต.รอบิ๊กตู่ตัดสินใจ ลุ้นยุบสภาหรืออยู่ครบวาระ

รหัสข่าว: C-230131021003(31 ม.ค. 66/04:51)

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

Col.Inch: 166.53 ADValue:  (B/W)  141,550.50  (FC)  174,856.50
PRValue : (B/W)  424,651.50  (FC)  524,569.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24995
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 8, 10

หัวข้อข่าว: กกต.รอบิ๊กตู่ตัดสินใจ ลุ้นยุบสภาหรืออยู่ครบวาระ

รหัสข่าว: C-230131021003(31 ม.ค. 66/04:51)

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

Col.Inch: 166.53 ADValue:  (B/W)  141,550.50  (FC)  174,856.50
PRValue : (B/W)  424,651.50  (FC)  524,569.50(x3)

159



ปีที่: 15 ฉบับที่: 3878
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 4

หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'แย้มไทม์ไลน์ยุบสภา หลังแบ่งเขตเสร็จปลายก.พ. เคาะแล้ว400ส.ส.กทม.33-โคราช16

รหัสข่าว: C-230131040004(31 ม.ค. 66/05:25)

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

Col.Inch: 65.97 ADValue:  (B/W)  79,164  (FC)  98,955
PRValue : (B/W)  237,492  (FC)  296,865(x3)
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ปีที่: 15 ฉบับที่: 3878
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 4

หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'แย้มไทม์ไลน์ยุบสภา หลังแบ่งเขตเสร็จปลายก.พ. เคาะแล้ว400ส.ส.กทม.33-โคราช16

รหัสข่าว: C-230131040004(31 ม.ค. 66/05:25)

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

Col.Inch: 65.97 ADValue:  (B/W)  79,164  (FC)  98,955
PRValue : (B/W)  237,492  (FC)  296,865(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 23:54
หัวข้อข่าว: ภท.ยกคำวินิจฉัยกกต. ตอกแพทย์ชนบท รพ.ขึ้นป้ายอนุทินทั่วไทย ไม่ใช่การเอื้อหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230130001766

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3798189
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 23:54
หัวข้อข่าว: ภท.ยกคำวินิจฉัยกกต. ตอกแพทย์ชนบท รพ.ขึ้นป้ายอนุทินทั่วไทย ไม่ใช่การเอื้อหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230130001766

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 23:54
หัวข้อข่าว: ภท.ยกคำวินิจฉัยกกต. ตอกแพทย์ชนบท รพ.ขึ้นป้ายอนุทินทั่วไทย ไม่ใช่การเอื้อหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230130001766

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 23:54
หัวข้อข่าว: ภท.ยกคำวินิจฉัยกกต. ตอกแพทย์ชนบท รพ.ขึ้นป้ายอนุทินทั่วไทย ไม่ใช่การเอื้อหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230130001766

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:51
หัวข้อข่าว: 'ชมรมแพทย์ชนบท'ดับเครื่องชน! จี้ กกต.สอบป้ายสธ.พรึ่บทั่วไทย เอื้อหาเสียงหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230130001347

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:51
หัวข้อข่าว: 'ชมรมแพทย์ชนบท'ดับเครื่องชน! จี้ กกต.สอบป้ายสธ.พรึ่บทั่วไทย เอื้อหาเสียงหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230130001347

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 18:51
หัวข้อข่าว: 'ชมรมแพทย์ชนบท'ดับเครื่องชน! จี้ กกต.สอบป้ายสธ.พรึ่บทั่วไทย เอื้อหาเสียงหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230130001347

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 11:38
หัวข้อข่าว: "พท." จี้กกต.สอบ "อนุทิน" ติดป้ายของขวัญปีใหม่พร้อมรูปรพ.รัฐทั่วปท.แฝงหาเสียงหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230131000724

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 11:38
หัวข้อข่าว: "พท." จี้กกต.สอบ "อนุทิน" ติดป้ายของขวัญปีใหม่พร้อมรูปรพ.รัฐทั่วปท.แฝงหาเสียงหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230131000724

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 11:34
หัวข้อข่าว: 'ตรีชฎา' จี้ กกต.สอบ 'อนุทิน' ปมติดป้ายของขวัญปีใหม่มีรูปตัวเอง หน้ารพ.รัฐทั่วประเทศ แฝงหาเสียง...

รหัสข่าว: I-I230131000713

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 31 มกราคม 2566 เวลา 11:34
หัวข้อข่าว: 'ตรีชฎา' จี้ กกต.สอบ 'อนุทิน' ปมติดป้ายของขวัญปีใหม่มีรูปตัวเอง หน้ารพ.รัฐทั่วประเทศ แฝงหาเสียง...

รหัสข่าว: I-I230131000713

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 23:58
หัวข้อข่าว: เปิดจำนวน ส.ส.เลือกตั้ง 2566 แต่ละจังหวัด หลัง กกต.เคาะแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I230130001767

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

173

https://www.thairath.co.th/news/politic/2616621
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 23:58
หัวข้อข่าว: เปิดจำนวน ส.ส.เลือกตั้ง 2566 แต่ละจังหวัด หลัง กกต.เคาะแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I230130001767

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 23:58
หัวข้อข่าว: เปิดจำนวน ส.ส.เลือกตั้ง 2566 แต่ละจังหวัด หลัง กกต.เคาะแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I230130001767

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 23:58
หัวข้อข่าว: เปิดจำนวน ส.ส.เลือกตั้ง 2566 แต่ละจังหวัด หลัง กกต.เคาะแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I230130001767

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 23:58
หัวข้อข่าว: เปิดจำนวน ส.ส.เลือกตั้ง 2566 แต่ละจังหวัด หลัง กกต.เคาะแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I230130001767

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 23:58
หัวข้อข่าว: เปิดจำนวน ส.ส.เลือกตั้ง 2566 แต่ละจังหวัด หลัง กกต.เคาะแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I230130001767

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 23:58
หัวข้อข่าว: เปิดจำนวน ส.ส.เลือกตั้ง 2566 แต่ละจังหวัด หลัง กกต.เคาะแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I230130001767

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 30 มกราคม 2566 เวลา 23:58
หัวข้อข่าว: เปิดจำนวน ส.ส.เลือกตั้ง 2566 แต่ละจังหวัด หลัง กกต.เคาะแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I230130001767

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16396
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 15, 16

หัวข้อข่าว: ป้อมจัดปาร์ตี้ระดมทุนสู้เลือกตั้ง ฟันเบาะๆ510ล้าน

รหัสข่าว: C-230131020039(31 ม.ค. 66/03:16)

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

Col.Inch: 358.43 ADValue:  (B/W)  430,116  (FC)  591,409.50
PRValue : (B/W)  1,290,348  (FC)  1,774,228.50(x3)

181



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16396
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 15, 16

หัวข้อข่าว: ป้อมจัดปาร์ตี้ระดมทุนสู้เลือกตั้ง ฟันเบาะๆ510ล้าน

รหัสข่าว: C-230131020039(31 ม.ค. 66/03:16)

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

Col.Inch: 358.43 ADValue:  (B/W)  430,116  (FC)  591,409.50
PRValue : (B/W)  1,290,348  (FC)  1,774,228.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16396
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 15, 16

หัวข้อข่าว: ป้อมจัดปาร์ตี้ระดมทุนสู้เลือกตั้ง ฟันเบาะๆ510ล้าน

รหัสข่าว: C-230131020039(31 ม.ค. 66/03:16)

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

Col.Inch: 358.43 ADValue:  (B/W)  430,116  (FC)  591,409.50
PRValue : (B/W)  1,290,348  (FC)  1,774,228.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16396
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 15, 16

หัวข้อข่าว: ป้อมจัดปาร์ตี้ระดมทุนสู้เลือกตั้ง ฟันเบาะๆ510ล้าน

รหัสข่าว: C-230131020039(31 ม.ค. 66/03:16)

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

Col.Inch: 358.43 ADValue:  (B/W)  430,116  (FC)  591,409.50
PRValue : (B/W)  1,290,348  (FC)  1,774,228.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16396
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 15, 16

หัวข้อข่าว: ป้อมจัดปาร์ตี้ระดมทุนสู้เลือกตั้ง ฟันเบาะๆ510ล้าน

รหัสข่าว: C-230131020039(31 ม.ค. 66/03:16)

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

Col.Inch: 358.43 ADValue:  (B/W)  430,116  (FC)  591,409.50
PRValue : (B/W)  1,290,348  (FC)  1,774,228.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16396
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 15, 16

หัวข้อข่าว: ป้อมจัดปาร์ตี้ระดมทุนสู้เลือกตั้ง ฟันเบาะๆ510ล้าน

รหัสข่าว: C-230131020039(31 ม.ค. 66/03:16)

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

Col.Inch: 358.43 ADValue:  (B/W)  430,116  (FC)  591,409.50
PRValue : (B/W)  1,290,348  (FC)  1,774,228.50(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12305
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(บนซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: พปชร.โชว์ระดมทุน'510ล้าน'

รหัสข่าว: C-230131011055(31 ม.ค. 66/04:05)

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

Col.Inch: 102.22 ADValue:  (B/W)  143,108  (FC)  163,552
PRValue : (B/W)  429,324  (FC)  490,656(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12305
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(บนซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: พปชร.โชว์ระดมทุน'510ล้าน'

รหัสข่าว: C-230131011055(31 ม.ค. 66/04:05)

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

Col.Inch: 102.22 ADValue:  (B/W)  143,108  (FC)  163,552
PRValue : (B/W)  429,324  (FC)  490,656(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26774
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 13(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ชทพ.เน้นส่งพื้นที่จุดแข็ง เป้าซิวไม่น้อยกว่า25ที่นั่ง

รหัสข่าว: C-230201035017(31 ม.ค. 66/07:13)

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

Col.Inch: 22.72 ADValue:  (B/W)  21,584  (FC)  40,896
PRValue : (B/W)  64,752  (FC)  122,688(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15, 16

หัวข้อข่าว: เคาะแบ่ง400เขต สูตรคำนวณ'ส.ส.'

รหัสข่าว: C-230201038072(31 ม.ค. 66/07:18)

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

Col.Inch: 321.18 ADValue:  (B/W)  385,416  (FC)  529,947
PRValue : (B/W)  1,156,248  (FC)  1,589,841(x3)

190



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15, 16

หัวข้อข่าว: เคาะแบ่ง400เขต สูตรคำนวณ'ส.ส.'

รหัสข่าว: C-230201038072(31 ม.ค. 66/07:18)

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

Col.Inch: 321.18 ADValue:  (B/W)  385,416  (FC)  529,947
PRValue : (B/W)  1,156,248  (FC)  1,589,841(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15, 16

หัวข้อข่าว: เคาะแบ่ง400เขต สูตรคำนวณ'ส.ส.'

รหัสข่าว: C-230201038072(31 ม.ค. 66/07:18)

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

Col.Inch: 321.18 ADValue:  (B/W)  385,416  (FC)  529,947
PRValue : (B/W)  1,156,248  (FC)  1,589,841(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15, 16

หัวข้อข่าว: เคาะแบ่ง400เขต สูตรคำนวณ'ส.ส.'

รหัสข่าว: C-230201038072(31 ม.ค. 66/07:18)

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

Col.Inch: 321.18 ADValue:  (B/W)  385,416  (FC)  529,947
PRValue : (B/W)  1,156,248  (FC)  1,589,841(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15, 16

หัวข้อข่าว: เคาะแบ่ง400เขต สูตรคำนวณ'ส.ส.'

รหัสข่าว: C-230201038072(31 ม.ค. 66/07:18)

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

Col.Inch: 321.18 ADValue:  (B/W)  385,416  (FC)  529,947
PRValue : (B/W)  1,156,248  (FC)  1,589,841(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 15, 16

หัวข้อข่าว: เคาะแบ่ง400เขต สูตรคำนวณ'ส.ส.'

รหัสข่าว: C-230201038072(31 ม.ค. 66/07:18)

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

Col.Inch: 321.18 ADValue:  (B/W)  385,416  (FC)  529,947
PRValue : (B/W)  1,156,248  (FC)  1,589,841(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23752
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ส.ว.-องค์กรอิสระสัมมนาบทบาทหน้าที่เพื่อปชช.

รหัสข่าว: C-230201039114(31 ม.ค. 66/07:49)

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

Col.Inch: 10.05 ADValue:  (B/W)  10,050  (FC)  20,100
PRValue : (B/W)  30,150  (FC)  60,300(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23752
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง)

ภาพข่าว: จัดสัมมนา

รหัสข่าว: C-230201039101(31 ม.ค. 66/07:53)

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

Col.Inch: 12.37 ADValue:  (B/W)  12,370  (FC)  24,740
PRValue : (B/W)  37,110  (FC)  74,220(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/กระแสทรรศน์

หน้า: 9(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: คมคำ

รหัสข่าว: C-230201038067(31 ม.ค. 66/08:49)

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

Col.Inch: 9.49 ADValue:  (B/W)  11,388  (FC)  15,658.50
PRValue : (B/W)  34,164  (FC)  46,975.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11752
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ล่าง)

ภาพข่าว: ร่วมมือ

รหัสข่าว: C-230131012083(31 ม.ค. 66/04:24)

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

Col.Inch: 15.47 ADValue:  (B/W)  18,564  (FC)  25,525.50
PRValue : (B/W)  55,692  (FC)  76,576.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16396
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/กระแสทรรศน์

หน้า: 16(บน)

ภาพข่าว: กกต.-กูเกิล

รหัสข่าว: C-230131020066(31 ม.ค. 66/03:36)

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

Col.Inch: 14.03 ADValue:  (B/W)  16,836  (FC)  23,149.50
PRValue : (B/W)  50,508  (FC)  69,448.50(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26774
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(ขวา), 12

คอลัมน์: ผ่าสนามเลือกตั้ง 66: ส่องไทม์ไลน์ยุบสภาเปิดสนามเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230201035003(31 ม.ค. 66/07:33)

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

Col.Inch: 125.49 ADValue:  (B/W)  119,215.50  (FC)  225,882
PRValue : (B/W)  357,646.50  (FC)  677,646(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26774
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(ขวา), 12

คอลัมน์: ผ่าสนามเลือกตั้ง 66: ส่องไทม์ไลน์ยุบสภาเปิดสนามเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230201035003(31 ม.ค. 66/07:33)

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

Col.Inch: 125.49 ADValue:  (B/W)  119,215.50  (FC)  225,882
PRValue : (B/W)  357,646.50  (FC)  677,646(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26774
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(ขวา), 12

คอลัมน์: ผ่าสนามเลือกตั้ง 66: ส่องไทม์ไลน์ยุบสภาเปิดสนามเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230201035003(31 ม.ค. 66/07:33)

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

Col.Inch: 125.49 ADValue:  (B/W)  119,215.50  (FC)  225,882
PRValue : (B/W)  357,646.50  (FC)  677,646(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12305
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: การเงิน-ลงทุน/Market Wise

หน้า: 13(บน), 14

คอลัมน์: STOCK GOSSIP: นับถอยหลังเส้นทางเลือกตั้ง หุ้นไทยพร้อมซื้อ-ก่อน ดักกำไรช่วงไหน

รหัสข่าว: C-230131011007(31 ม.ค. 66/04:18)

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

Col.Inch: 64.48 ADValue:  (B/W)  90,272  (FC)  103,168
PRValue : (B/W)  270,816  (FC)  309,504(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12305
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: การเงิน-ลงทุน/Market Wise

หน้า: 13(บน), 14

คอลัมน์: STOCK GOSSIP: นับถอยหลังเส้นทางเลือกตั้ง หุ้นไทยพร้อมซื้อ-ก่อน ดักกำไรช่วงไหน

รหัสข่าว: C-230131011007(31 ม.ค. 66/04:18)

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

Col.Inch: 64.48 ADValue:  (B/W)  90,272  (FC)  103,168
PRValue : (B/W)  270,816  (FC)  309,504(x3)
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ปีที่: 30 ฉบับที่: 1565
วันที่: จันทร์ 30 มกราคม - อาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: กระแสวิพากษ์: ระวังน้ำผึ้งหยดเดียว!

รหัสข่าว: C-230130026027(30 ม.ค. 66/05:36)

Dokbia Turakij
Circulation: 135,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,000

Col.Inch: 65.90 ADValue:  (B/W)  65,900  (FC)  98,850
PRValue : (B/W)  197,700  (FC)  296,550(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9573
วันที่: จันทร์ 30 มกราคม 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 1(ซ้าย), 5

คอลัมน์: อ่านเอาเรื่อง: โหมโรงลิเกการเมือง

รหัสข่าว: C-230130008065(30 ม.ค. 66/05:57)

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

Col.Inch: 82.95 ADValue:  (B/W)  99,540  (FC)  124,425
PRValue : (B/W)  298,620  (FC)  373,275(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9573
วันที่: จันทร์ 30 มกราคม 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 1(ซ้าย), 5

คอลัมน์: อ่านเอาเรื่อง: โหมโรงลิเกการเมือง

รหัสข่าว: C-230130008065(30 ม.ค. 66/05:57)

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

Col.Inch: 82.95 ADValue:  (B/W)  99,540  (FC)  124,425
PRValue : (B/W)  298,620  (FC)  373,275(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16396
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทนำมติชน: รัฐสภานับถอยหลัง

รหัสข่าว: C-230131020000(31 ม.ค. 66/02:28)

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

Col.Inch: 38.90 ADValue:  (B/W)  46,680  (FC)  64,185
PRValue : (B/W)  140,040  (FC)  192,555(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23751
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ไทยรัฐ: โอกาสไถ่บาปครั้งสุดท้าย

รหัสข่าว: C-230131009003(31 ม.ค. 66/01:55)

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

Col.Inch: 29.81 ADValue:  (B/W)  29,810  (FC)  59,620
PRValue : (B/W)  89,430  (FC)  178,860(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23751
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230131009015(31 ม.ค. 66/01:56)

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

Col.Inch: 95.83 ADValue:  (B/W)  95,830  (FC)  191,660
PRValue : (B/W)  287,490  (FC)  574,980(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23751
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230131009015(31 ม.ค. 66/01:56)

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

Col.Inch: 95.83 ADValue:  (B/W)  95,830  (FC)  191,660
PRValue : (B/W)  287,490  (FC)  574,980(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23751
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230131009015(31 ม.ค. 66/01:56)

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

Col.Inch: 95.83 ADValue:  (B/W)  95,830  (FC)  191,660
PRValue : (B/W)  287,490  (FC)  574,980(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23751
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 6(กลาง)

คอลัมน์: คาบลูกคาบดอก: การเมืองไทยกับประชาธิปไตยครึ่งใบ

รหัสข่าว: C-230131009023(31 ม.ค. 66/01:57)

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

Col.Inch: 40.58 ADValue:  (B/W)  40,580  (FC)  81,160
PRValue : (B/W)  121,740  (FC)  243,480(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23751
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

คอลัมน์: สำนักข่าวหัวเขียว: เดินหน้าเต็มเกียร์

รหัสข่าว: C-230131009096(31 ม.ค. 66/03:01)

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

Col.Inch: 54.74 ADValue:  (B/W)  54,740  (FC)  109,480
PRValue : (B/W)  164,220  (FC)  328,440(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11752
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: เริ่มนับเวลาถอยหลัง

รหัสข่าว: C-230131012003(31 ม.ค. 66/03:11)

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

Col.Inch: 39.20 ADValue:  (B/W)  47,040  (FC)  64,680
PRValue : (B/W)  141,120  (FC)  194,040(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11752
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(บนซ้าย)

คอลัมน์: ทิ้งหมัดเข้ามุม: เลือดเก่าไหลกลับ'ป้อม'ปราบศัตรูพ่าย

รหัสข่าว: C-230131012026(31 ม.ค. 66/03:26)

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

Col.Inch: 30.08 ADValue:  (B/W)  36,096  (FC)  49,632
PRValue : (B/W)  108,288  (FC)  148,896(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16396
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ขวา)

หัวข้อข่าว: นับถอยหลังเลือกตั้ง66 จับตา'ยุบสภา-ดีลตั้งรัฐบาล'

รหัสข่าว: C-230131020060(31 ม.ค. 66/03:28)

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

Col.Inch: 131.04 ADValue:  (B/W)  157,248  (FC)  216,216
PRValue : (B/W)  471,744  (FC)  648,648(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16396
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ขวา)

หัวข้อข่าว: นับถอยหลังเลือกตั้ง66 จับตา'ยุบสภา-ดีลตั้งรัฐบาล'

รหัสข่าว: C-230131020060(31 ม.ค. 66/03:28)

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

Col.Inch: 131.04 ADValue:  (B/W)  157,248  (FC)  216,216
PRValue : (B/W)  471,744  (FC)  648,648(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16396
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ขวา)

หัวข้อข่าว: นับถอยหลังเลือกตั้ง66 จับตา'ยุบสภา-ดีลตั้งรัฐบาล'

รหัสข่าว: C-230131020060(31 ม.ค. 66/03:28)

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

Col.Inch: 131.04 ADValue:  (B/W)  157,248  (FC)  216,216
PRValue : (B/W)  471,744  (FC)  648,648(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16396
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ล่าง)

คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่12: รทสช.พร้อมไหม

รหัสข่าว: C-230131020061(31 ม.ค. 66/03:54)

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

Col.Inch: 41.19 ADValue:  (B/W)  49,428  (FC)  67,963.50
PRValue : (B/W)  148,284  (FC)  203,890.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16396
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ล่าง)

คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่12: รทสช.พร้อมไหม

รหัสข่าว: C-230131020061(31 ม.ค. 66/03:54)

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

Col.Inch: 41.19 ADValue:  (B/W)  49,428  (FC)  67,963.50
PRValue : (B/W)  148,284  (FC)  203,890.50(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9574
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/บทความ - ในประเทศ

หน้า: 3(ล่างขวา)

คอลัมน์: คันปากอยากเล่า: 'ยุบสภาตอนนี้ไม่ได้'

รหัสข่าว: C-230131008057(31 ม.ค. 66/03:58)

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

Col.Inch: 28.88 ADValue:  (B/W)  34,656  (FC)  43,320
PRValue : (B/W)  103,968  (FC)  129,960(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9574
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บันทึกหน้า4

รหัสข่าว: C-230131008064(31 ม.ค. 66/04:17)

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

Col.Inch: 45.66 ADValue:  (B/W)  54,792  (FC)  68,490
PRValue : (B/W)  164,376  (FC)  205,470(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24995
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการสยามรัฐ: ต้องไม่เสียของ

รหัสข่าว: C-230131021007(31 ม.ค. 66/04:46)

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

Col.Inch: 44.35 ADValue:  (B/W)  37,697.50  (FC)  46,567.50
PRValue : (B/W)  113,092.50  (FC)  139,702.50(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23751
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: จับประเด็น

รหัสข่าว: C-230131009038(31 ม.ค. 66/04:46)

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

Col.Inch: 19.72 ADValue:  (B/W)  19,720  (FC)  39,440
PRValue : (B/W)  59,160  (FC)  118,320(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26773
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ซุบซิบว่าที่ผู้แทน

รหัสข่าว: C-230131004063(31 ม.ค. 66/04:51)

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

Col.Inch: 66.19 ADValue:  (B/W)  62,880.50  (FC)  119,142
PRValue : (B/W)  188,641.50  (FC)  357,426(x3)
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ปีที่: 15 ฉบับที่: 3878
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 2(ซ้าย)

คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: การเมืองเดือด "บิ๊กตู่-วิษณุ" ใบ้ยุบสภาแล้ว !?

รหัสข่าว: C-230131040023(31 ม.ค. 66/05:12)

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

Col.Inch: 61.58 ADValue:  (B/W)  73,896  (FC)  92,370
PRValue : (B/W)  221,688  (FC)  277,110(x3)
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ปีที่: 29 ฉบับที่: 7112
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(กลาง)

คอลัมน์: พาราสาวะถี

รหัสข่าว: C-230131013013(31 ม.ค. 66/05:16)

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: (FC) 1,100(BW) 850

Col.Inch: 58.10 ADValue:  (B/W)  49,385  (FC)  63,910
PRValue : (B/W)  148,155  (FC)  191,730(x3)
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ปีที่: 29 ฉบับที่: 7112
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(กลาง)

คอลัมน์: พาราสาวะถี

รหัสข่าว: C-230131013013(31 ม.ค. 66/05:16)

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: (FC) 1,100(BW) 850

Col.Inch: 58.10 ADValue:  (B/W)  49,385  (FC)  63,910
PRValue : (B/W)  148,155  (FC)  191,730(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23752
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: จับประเด็น

รหัสข่าว: C-230201039088(31 ม.ค. 66/08:07)

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

Col.Inch: 19.75 ADValue:  (B/W)  19,750  (FC)  39,500
PRValue : (B/W)  59,250  (FC)  118,500(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23752
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยรัฐ: ซื้อเสียงด้วยเงินสีดำ

รหัสข่าว: C-230201039082(31 ม.ค. 66/08:14)

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

Col.Inch: 29.65 ADValue:  (B/W)  29,650  (FC)  59,300
PRValue : (B/W)  88,950  (FC)  177,900(x3)
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