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ข่าวประจ าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 27/2566 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ภำคีเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3 ( ภำคใต้ ) 

 
 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. แจงขั้นตอนกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง - วิธีกำรนับจ ำนวนรำษฎร 1 

 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้ำนเมืองออนไลน์ ปธ.กกต. ประชุมชี้แจงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเลือกตั้ง ส.ส. 4 
2 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. ซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง แก่ ผอ.กกต. 

ประจ ำจังหวัด 
5 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. ขอบคุณนำยกฯไม่ก้ำวล่วงท ำงำน ยันพร้อมจัดเลือกตั้งไม่ว่ำยุบ
สภำหรืออยู่ครบวำระ 

7 

4 แนวหน้ำออนไลน์ กกต. แจงไทม์ไลน์แบ่งเขตเลือกตั้งเริ่มเคำะ 20 ก.พ. ค ำนวณรวม 
ไม่มีสัญชำติไทย 

10 

5 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ "กกต." เปิดไทม์ไลน์แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. เริ่มเคำะ 20 ก.พ. 13 
6 มติชนออนไลน์ "กกต." โต้ค ำนวณเก้ำอ้ี ส.ส.  มั่ว ชี้  ต้องยึดตำมทะเบียนรำษฎร 

แย้มไทม์ไลน์แบ่ง 400 เขต ต้องเสร็จทัน ก.พ. 
18 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
7 สยำมรัฐออนไลน์ "กกต." แจงแบ่งเขต ลต. ต้องค ำนวณจำกรำษฎรทุกคน ไม่ใช่แค่ผู้มี

สิทธิ ลต. เผย 18 ก.พ. นัดประชุมทุกพรรคถกค่ำใช้จ่ำย คำดเสร็จทัน
สิ้นเดือนนี้ 

22 

8 ไทยรัฐออนไลน์ เผยไทม์ไลน์ กกต. จังหวัดใช้ 28 วันแบ่งเขตเลือกตั้ง จ่อถกพรรค
กำรเมือง 8 ก.พ. 

26 

9 MGR ออนไลน์ กกต. แจงไทม์ไลน์แบ่งเขตเลือกตั้งเริ่มเคำะ 20 ก.พ. ค ำนวนรวม 
ไม่มีสัญชำติไทย ขอบคุณนำยกฯ ไม่ล้วงลูก 

35 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ 'กกต. ' แจงปมค ำนวณคนไม่ ใช่สัญชำติ ไทย –  ท ำตำม รธน. 
ต้องนับรวมทั้งหมด 

38 

11 คมชัดลึกออนไลน์ กกต. ยืนยัน 'แบ่งเขตเลือกตั้ง' จบเดือนกุมภำพันธุ์นี้ 44 
12 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ กกต. พร้อมจัดเลือกตั้ง 66 ไม่ว่ำจะยุบสภำหรืออยู่ครบวำระ 47 
13 MGR ออนไลน์ กกต. เชิญทุกพรรคกำรเมืองร่วมประชุม 8 ก.พ. แจงค่ำใช้จ่ำยเลือกตั้ง 

- ไพรมำรีโหวต 
49 

14 สยำมรัฐออนไลน์ กกต. เปิดไทม์ไลน์เตรียมพร้อมเลือกตั้ง จ่อถกพรรคกำรเมืองเคำะ
ค่ำใช้จ่ำย 8 ก.พ. นี้  

50 

15 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. นัดพรรคกำรเมือง 8 ก.พ. 54 
16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ปี 62 ก็แบบนี้ ! กกต. แจงค ำนวณคนไม่ใช่สัญชำติไทย แบ่งเขตเลือกตั้ง 

66 
58 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ศำล รธน. สั่งรับค ำร้อง กกต. ขอตีควำม พ.ร.บ. กำรเลือกตั้งท้องถิ่นฯ 

สั่ง 3 หน่วยงำน ส่งข้อมูลภำยใน 15 วัน 
64 

2 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ ศำล รธน. รับค ำร้อง กกต. ขอตีควำม พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2562 66 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ศำล รธน. รับค ำร้อง กกต. ชี้ขำดอ ำนำจจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 68 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 MGR ออนไลน์ ศำล รธน. รับค ำร้อง กกต. ตีควำม พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถิ่นฯ 

สั่งเลขำสภำ – วุฒิ - กฤษฎีกำ ส่งข้อมูลใน 15 วัน 
71 

5 ไทยรัฐออนไลน์ ศำลรธน. รับค ำร้อง กกต. ขอให้วินิจฉัยอ ำนำจหน้ำที่จัดเลือกตั้งท้องถิ่น 73 
6 แนวหน้ำออนไลน์ ด่วน !!! ศำล รธน. รับค ำร้อง กกต. ขอตีควำม 'พรบ. เลือกตั้งท้องถิ่น' 76 
7 ข่ำวหุ้นออนไลน์ "กกต." เปิดไทม์ไลน์ "แบ่งเขต" เลือกตั้ง ส.ส. คำดจบเดือนนี้ 78 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. นัดแถลงด่วนแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 น ำคนไร้สัญชำติไทย 

มำค ำนวณ ส.ส. 
82 

9 บ้ำนเมืองออนไลน์ "สุทิน" ชวนสังคมจับตำจุดเริ่มต้นควำมเป็นธรรม กกต. แบ่ง 400 
เขตเลือกตั้ง 

86 

10 สยำมรัฐออนไลน์ "สุทิน" ชวนสังคมจับตำ "กกต." แบ่งเขตเลือกตั้งไม่ให้มีกำรเอำเปรียบกัน 
เชื่อ ใช้เวลำไม่นำน ยกเว้นจะใช้เป็นข้ออ้ำง 

87 

11 สยำมรัฐออนไลน์ โครำชส่อวุ่น ! มือดีแชร์รูปแบบแบ่งเขต ส.ส. ปรับพ้ืนที่สุดงง พท. - ชพก.
วอน กกต. ยึดหลักเกณฑ์เป็นธรรม 

90 

12 มติชนออนไลน์ 'ชินวรณ์' เชื่อ กกต. แบ่งเขตเป็นธรรม ปัญหำไม่หนักเหมือนป'ี 62 
หลังอภิปรำยน่ำจะยุบสภำได้ 

95 

13 เดลินิวส์ออนไลน์ เตือน ! กกต. แบ่งเขตเอำคนไม่มีสัญชำติไทยมำค ำนวณ – 6 จังหวัด
เกิดปัญหำ 

97 

14 MGR ออนไลน์ "สมชัย” เตือน กกต. แบ่งเขตผิด เอำคนไม่มีสัญชำติไทยมำค ำนวณ 
ท ำ 6 จังหวัดเกิดปัญหำ 

101 

15 คมชัดลึกออนไลน์ "สมชัย" จี้ กกต. แจงให้ชัด กรณีนับต่ำงด้ำวรวม "แบ่งเขตเลือกตั้ง" 103 
16 มติชนออนไลน์ "สมชัย" โต้ กกต. ยกควำมเห็นกฤษฎีกำแม่สอดมำเทียบคิด ส.ส. ไม่ได้ 106 
17 MGR ออนไลน์ "อนุทิน" ชี้เป็นสิทธิ "สมชัย" ยื่น กกต. ปมป้ำยหน้ำ รพ. - ย้ำยหมอสุภัทร 

ลั่นยุคตนธรรมำภิบำลสูงสุด 
108 

18 มติชนออนไลน์ “อนุทิน” ไม่หวั่นถูกร้อง กกต. ปมขึ้นป้ำย - ย้ำยหมอสุภัทร ลั่น ! 
ยุคนี้ธรรมภิบำลสูง ไม่มีทุจริต 

111 

19 บ้ำนเมืองออนไลน์ "ชทพ." ให้สมำชิกพรรคทั่วประเทศ เสนอ 3 ชื่อ แคนดิเดตนำยกฯ 
ให้ กก.บห. คัดก่อนแจ้ง กกต. 

114 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
20 มติชนออนไลน์ ชทพ. เปิดสมำชิกพรรค ชง 3 แคนดิเดตนำยกฯ ให้ กก.บห. เฟ้น 

ก่อนแจ้ง กกต. 
115 

21 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ชำติไทยพัฒนำ" เตรียมเคำะชื่อ แคนดิเดตนำยกฯ ก่อนแจ้ง กกต. 117 
 
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์มติชน บทน ำมติชน : กำรแบ่งเขต 119 
2 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ประชำธิปไตยยืนหนึ่ง : สำรพัน 'โฟกัส' ก่อน 'กำกบำท' 120 
3 ข่ำวสดออนไลน์ แบ่งเขตเป็นธรรม ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 122 
4 MGR ออนไลน์ ไทม์ไลน์ กกต. 45 วัน กรณียุบสภำ 125 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้ำ4 129 
6 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ยุบสภำสุกงอมพอหรือยัง 132 
7 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ตรีศูล 133 
8 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : สถำนกำรณ์ร้อน : ยื้อเลือกตั้งยื่นศำลรัฐธรรมนูญ ? 136 
9 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : จับประเด็น 138 
10 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ คอลัมน์ : ประเด็นลึก ! : ตีปี๊บ ไม่มีเลือกตั้ง ! 139 
11 หนังสือพิมพ์ 

กรุงเทพธุรกิจ 
คอลัมน์ : บนควำมเคลื่อนไห ว: 'ไพรมำรี่โหวต' กลยุทธ์ชิงเลือกตั้ง 
'พรรคกำรเมือง' ระวังแพ้ฟำล์ว 

141 

12 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ คอลัมน์ : สังคมสยำมรัฐ 143 
13 หนังสือพิมพ์ข่ำวหุ้น คอลัมน์ : พำรำสำวะถี 146 
14 หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ คอลัมน์ : บุคคลแนวหน้ำ 148 
15 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่ำว 151 
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พรุ่งนี้มีอะไร  
    

รู้
วั
น
นี ้

  
 
 

 

 

 
การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

3 ก.พ. 66 - สนง.กกต.จว.แพร่ ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. ตรวจเยี่ยมกำรปฏิบัติงำน
ของ สนง.กกต.จว.แพร่  

 
 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566    

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

3 ก.พ. 66 10.00 น. ห้องประชุม 701 นำยเกรียงไกร พำนดอกไม้ รอง ลธ.กกต. ประชุมหำรือ / 
ติดตำมเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566, 19.09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุมชี้แจง
กำรด ำเนินงำนกลุ่มภำรกิจกำรมีส่วนร่วม ในกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไป 
โดยมี นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
อ้ำงอิง :  https://www.banmuang.co.th/news/politic/314537   

ปธ.กกต. ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ส. 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314537
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เข้ำร่วมงำนตำมค ำเชิญ 
ของเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำประจ ำประเทศไทย เนื่องในโอกำสเฉลิมฉลองในโอกำสครบรอบ 190 ปี 
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตไทย - สหรัฐอเมริกำ เพ่ือมุ่งมั่นกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศไทยและสหรัฐอเมริกำ 
ในทุกระดับให้แน่นแฟ้น ณ ท ำเนียบเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำประจ ำประเทศไทย 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมงาน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 190 ปี 

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สหรัฐอเมริกา 
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วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธำนในพิธีปิด 
พร้อมมอบประกำศนียบัตรและเข็มวิทยฐำนะแก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับต้น รุ่นที่ 2 
โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง เป็นผู้กล่ำวรำยงำน พร้อมด้วย 
นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมพิธีด้วย ณ สถำบันวิชำกำร บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน)  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสบืสวนและไตส่วน ระดบัต้น รุ่นที่ 2 
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วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์ 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดน่ำน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พร้อมรับฟังกำรบรรยำย  
สรุปกำรด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้ง ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน ในกำรนี้ ได้มอบนโยบำยของคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน โดยมี นำยพิทักษ์ ค ำอุ่น ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน ผู้บริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำน พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน 
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วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2566, 13.02 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์ 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดน่ำน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พร้อมรับฟังกำรบรรยำย  
สรุปกำรด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้ง ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน ในกำรนี้ ได้มอบนโยบำยของคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน โดยมี นำยพิทักษ์ ค ำอุ่น ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน ผู้บริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำน พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/314621  

"สันทัด ศิริอนันต์ไพบลูย์" กกต. 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314621
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วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566, 19.03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กุมภำพันธุ์ 2566 เวลำ 13.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง และ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ 
กรรมการการเลือกตั้ง ประชุมซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  
เป็นกำรทั่วไป แก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ทุกจังหวัด และกรุงเทพมหำนคร 
ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุม 
โดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/314535  https://www.4forcenews.com/276636/  

กกต. ซักซ้อมท าความเข้าใจการแบ่งเขตเลือกตั้ง แก่ ผอ.กกต. ประจ าจังหวัด 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314535
https://www.4forcenews.com/276636/
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วันท่ี 2 กุมภำพันธ์ 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำรอบรม
ให้ควำมรู้แก่ภำคีเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ระดับจังหวัด และเสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิดในกำรพัฒนำกำรประชำสัมพันธ์
ของภำคีเครือข่ำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง รุ่นท่ี 3 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ นายเจริญ แก้วยอดหล้า และนายคณิศร นุชนาฏ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการการส่ือสารประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้ำร่วมด้วย โดยกำรจัดอบรมครั้งนี้
เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องให้แก่ภำคีเครือข่ำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังในกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรกำรเลือกต้ังทุกระดับ รวมท้ังก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงเครือข่ำยสื่อมวลชนและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน ณ โรงแรมดำรำ ภูเก็ต อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีเปดิโครงการอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวดั รุ่นที่ 3 
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2 กุมภำพันธ์ 2566 10:56 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยส ำนักประชำสัมพันธ์ ได้จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ภำคีเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์ระดับจังหวัดเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวปฏิบัติ กฎหมำย กฎระเบียบที่ปรับปรุง 
เปลี่ยนไปตำมห้วงเวลำ และเสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิดในกำรพัฒนำกำรประชำสัมพันธ์ของภำคีเครือข่ำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในระดับจังหวัด โดยก ำหนดจัดขึ้น จ ำนวน 4 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้ เป็น รุ่นที่ 3 (ภำคใต้) 
วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2566 ประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส 
ปัตตำนี พังงำ พัทลุง ระนอง สตูล สงขลำ สุรำษฎร์ธำนี และจังหวัดยะลำ 

กกต. จัดอบรมให้ความรู้ “ภาคเครอืข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3” 
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   ในกำรนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิด ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
ประกอบด้วย ผู้บริหำร พนักงำน ที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัด ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดภำคเอกชน และตัวแทนสื่อมวลชนภำครัฐ จังหวัดละ 3 คน รวมผู้เข้ำอบรม
จ ำนวน 42 คน ณ โรงแรมดำรำ ภูเก็ต อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต    
 ทั้งนี้ ผู้เข้ำรับกำรอบรมจะได้รับฟังกำรบรรยำย โดยที่ปรึกษำคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพของนักสื่อสาร 
และการออกแบบสารในยุคดิจิทัล พล.ต.ต.ชัชรินร์ สว่ำงวงศ์ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ 
การเลือกตั้ง ส.ส. นำยคณิศร นุชนำฏ การเป็นนักสื่อสารที่ทรงพลัง นำยเจริญ แก้วยอดหล้ำ กลยุทธ์การสื่อสาร 
เพื่อเพิ่มจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. โดยรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภูเก็ต นำยอ ำนวย พิณสุวรรณ และกำรระดม
ควำมคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ภำยใต้หัวข้อ ความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและจังหวัดในการรณรงค์ 
การใช้สิทธิ เลือกตั้ ง ส.ส.  โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง 
นำงสำวพัชรินทร์ รัตนวิภำ 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/419831  
https://siamtongtin.com/domestic/52807/ 
https://www.banmuang.co.th/news/politic/314619 
  

https://siamrath.co.th/n/419831
https://siamtongtin.com/domestic/52807/
https://www.banmuang.co.th/news/politic/314619
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นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรอบรมกำรเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในแนวปฏิบัติ กฎหมำย กฎระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตำมห้วงเวลำ และเสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิดในกำรพัฒนำ 
กำรประชำสัมพันธ์ของภำคีเครือข่ำย เพ่ือเตรียมพร้อมในกำรเลือกตั้ง ส.ส. โดยมีผู้บริหำร พนักงำน ที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับ 
กำรประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดภำคเอกชน 
และตัวแทนสื่อมวลชนภำครัฐ ใน 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส ปัตตำนี 
พังงำ พัทลุง ระนอง สตูล สงขลำ สุรำษฎร์ธำนี และยะลำ เข้ำร่วม 

เลขาธิการ กกต. เผยวันน้ีเตรียมออกประกาศเก่ียวกับการเลือกตั้งอกี 2 ฉบับ 
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นายแสวง กล่ำวว่ำ ขณะนี้ยังไม่มีผู้สมัคร มีแต่ว่ำที่ผู้สมัคร ซึ่งอำจจะกระท ำผิด ในช่วงนี้ กกต. ท ำได้เพียงแค่

รวบรวมข้อมูล เนื่องจำกยังไม่ทรำบว่ำเป็นผู้สมัครหรือไม่ และไม่รู้ว่ำจะอยู่ครบวำระหรือไม่ หำกอยู่จนครบวำระ  
ก็จะมำพิจำรณำดูว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดหรือไม่ แต่หำกอยู่ไม่ครบวำระ มีกำรสิ้นอำยุสภำผู้แทนรำษฎร โดยกำรยุบสภำ 
เงื่อนเวลำก็เปลี่ยนไป จึงเป็นเงื่อนไขที่บังคับภำยหลังว่ำ กรณีอยู่ครบวำระ กำรกระท ำที่มีผู้มำยื่นเรื่องร้องเรียนไว้ หรือกรณี
ที่ กกต. เห็นเองเนื่องจำกควำมปรำกฏ โดย กกต. จะต้องน ำมำพิจำรณำว่ำ กำรกระท ำนั้นเข้ำข่ำยมีควำมผิดตำมกฎหมำย
หรือไม่   

“เป็นครั้งแรกที่เรำและพรรคกำรเมืองต้องมำเจอลักษณะนี้ ตอนนี้ก็ยังไม่ทรำบว่ำจะอยู่จนครบวำระหรือยุบสภำ
หรือเปล่ำ แต่ส ำหรับเรำก็คงมีกำรเตรียมควำมพร้อมอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งก็ถูกตั้งโจทย์ เหมือนกำรแบ่งเขต เหมือนเรำไม่พร้อม 
เหมือนสังคมถำม จริง ๆ มีคนเข้ำใจเยอะ แต่ว่ำผู้แสดงควำมเห็น ซึ่งเป็นนักจัดรำยกำร บอกว่ำท ำไม กกต. ไม่แบ่งเขตไว้ก่อน 
ท ำไมเมื่อกฎหมำยประกำศใช้ ท ำไม กกต. ไม่ประกำศเขตเลือกตั้งทันที นี่คือสิ่งที่สังคมอำจจะไม่เข้ำใจ ประชำสัมพันธ์นี่แหละ
จะท ำให้ประชำชนเข้ำใจ หำกประชำชนไม่เข้ำใจเรื่องนี้ เรำก็จะท ำงำนยำก หนึ่ งคือเหมือนเรำไม่ใส่ใจ ควำมหมำยคือ 
เหมือนเรำหยุดมำตั้ง 4 ปี ท ำอะไรอยู่ ท ำไมคุณไม่แบ่งเขตก่อน” นำยแสวง กล่ำว 

นายแสวง ยังระบุว่ำ ไม่เพียงแค่ประชำชนที่ไม่เข้ำใจ ฝ่ำยกำรเมืองก็ไม่เข้ำใจ กกต.  จึงเกรงว่ำกฎหมำย 
มีผลบังคับใช้แล้วเกิดยุบสภำเลย กกต. ก็จะไม่มีเวลำท ำงำนในกำรแบ่งเขต ควำมรับผิดชอบก็จะอยู่ที่ กกต. ทันที 
ท ำไมหยุดตั้งนำนจึงไม่เตรียมพร้อม แต่จริง ๆ เป็นเงื่อนไขตำมกฎหมำย กำรแบ่งเขตถ้ำไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
กกต. ก็ไม่สำมำรถท ำได้ เรำต้องไม่สร้ำงเงื่อนไขในกำรท ำงำน ซึ่งเป็นงำนใหญ่ของประเทศ   

“กำรเมืองแบ่งฝักแบ่งฝ่ำย ตนเองพยำยำมที่จะลดเงื่อนไข จึงต้องไปพูดว่ำ เรำต้องกำร 45 วัน ถ้ำไม่ได้ 45 วัน 
เรำล ำบำก และพรรคกำรเมืองก็ล ำบำก ไม่มีเขตเลือกตั้ง พรรคกำรเมืองจะไปท ำไพรมำรี หรือส่งผู้สมัครก็ท ำไม่ได้ 
สุดท้ำยตนไม่รู้ว่ำรัฐบำลจะคิดอย่ำงไร แต่ก็ให้มำคือหมำยควำมว่ำยังไม่ยุบสภำ ให้เวล ำเพรำะเป็นเงื่อนไขเวลำ 
ตำมกฎหมำย หำกยุบสภำช่วงนี้ เรำไม่มีเขต ก็ยำกขึ้น พอยำกข้ึน กฎหมำยไม่ครอบคลุมก็จะเป็นเงื่อนไขให้คนมำท้วง 
ซึ่ง กกต. ท ำได้ แต่มีคนท้วงแน่นอน โดย กกต. พยำยำมท ำให้เกิดควำมโปร่งใส และลดเงื่อนไขในกำรท ำงำน” 
นายแสวง กล่ำว 

นายแสวง ยังกล่ำวถึงแผนกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง ว่ำ ได้สั่งกำรไปยังทำงจังหวัดแล้วว่ำจะสำมำรถประกำศ 
เขตเลือกตั้งได้เมื่อไหร่ ซึ่งมีอยู่ 4 ขั้นตอน ไม่สำมำรถลดขั้นตอนได้ โดยใช้เวลำประมำณกว่ำ 20 วัน แต่สำมำรถ 
เร่งขั้นตอนให้เร็วขึ้นได้ ซึ่งตำมแผนของ กกต. จะพิจำรณำวันที่ 20-28 กุมภำพันธ์ ใช้เวลำประมำณ 7 - 8 วัน อย่ำงไรก็ตำม 
หำกส ำนักงำนท ำมำทั้ง 77 จังหวัด กกต. ก็พร้อมจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 1 วัน ยืนยัน กกต. ท ำตำมกฎหมำย
และระเบียบ ไม่เข้ำข้ำงพรรคใด 
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“ผมเองก็เห็นใจจังหวัด เพรำะเมื่อต้องรับฟังควำมคิดเห็น 10 วัน กกต. จังหวัดมีเวลำ 3 วัน ในกำรรวบรวม

ควำมเห็น พร้อมรูปแบบแต่ละแบบส่งมำที่ส่วนกลำง ส่วนกลำงก็ต้องยอมรับงำนหนัก ต้องท ำบันทึกเสนอให้ กกต.
พิจำรณำ 77 จังหวัด โดยมีเวลำเพียงวันเดียวก่อนที่จะเสนอเข้ำที่ประชุม กกต. ในวันที่ 20 ก.พ. ให้พิจำรณำ หำก 77 จังหวัด
ส่งมำพร้อมกันก็ถือเป็นเรื่องดี ส่วนกลำงก็ต้องท ำให้ได้ หำกจะเข้ำพิจำรณำวันที่ 20 หรือ 22 ก.พ. หำกท ำได้ก็เป็นเรื่องดี 
กับประชำชนและพรรคกำรเมือง ที่จะได้เขตไปก่อน เพรำะ กกต.  จะต้องน ำเขตไปประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ประกำศพร้อมกันทั่วประเทศ คำดว่ำน่ำจะเป็นไปตำมแผน คือ วันที่ 28 กุมภำพันธ์” นายแสวง กล่ำว 

นายแสวง ยังกล่ำวว่ำ ไทม์ไลน์ที่ กกต. วำงไว้เดินเร็วกว่ำแผนงำน เช่น ระเบียบเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง กกต.
ออกครบทั้ง 5 ระเบียบ ส่งไปประกำศในรำชกิจจำฯ โดยประกำศเผยแพร่ไปแล้ว 2 ฉบับ ที่เกี่ยวกับกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง 
วันนี้รำชกิจจำฯ จะประกำศระเบียบ กกต.เกี่ยวกับพรรคกำรเมือง ที่เกี่ยวกับกำรท ำไพรมำรี จ ำนวน 2 ฉบับ เหลืออีกเพียง 
1 ฉบับระเบียบใหญ่ กกต. ตรวจทำนเพรำะมีกำรแก้ไขระเบียบทั้งฉบับ และพิจำรณำแล้วเสร็จในช่วง 1 - 2 วันที่ผ่ำนมำ 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-1106894  
https://www.thaipost.net/hi-light/315489/ 
https://www.khaosod.co.th/politics/news_7488632 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3802736 
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1051052 
https://mgronline.com/politics/detail/9660000010417 
https://www.naewna.com/politic/708328 
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วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2566 เวลำ 08.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธำนกำรประชุม Morning Brief ครั้งที่ 2/2566 เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มภำรกิจ
บริหำรกลำงให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำน รวมทั้งรับฟังประเด็นปัญหำจำกกำรด ำเนินงำน กิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ
เพ่ือก ำหนดแนวทำงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักของกลุ่มภำรกิจบริหำรกลำงเข้ำร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุมรองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ชั้น 7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุ Morning Brief 
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วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2566, 13.27 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2566 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จัดโครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ภำคีเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่  3 (ภำคใต้) โดยมี ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ เป็นวิทยำกรบรรยำยในหัวข้อ 
“กำรพัฒนำบุคลิกภำพของนักสื่อสำรและกำรออกแบบสำรในยุคดิจิทัล” นายเจริญ แก้วยอดหล้า บรรยำยในหัวข้อ 
“กำรเป็นนักสื่อสำรที่ทรงพลัง” นายคณิศร นุชนาฏ บรรยำยในหัวข้อ “กำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยในกำรประชำสัมพันธ์
กำรเลือกตั้ง ส.ส.” และ นำยอ ำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภูเก็ต บรรยำยในหัวข้อ “กลยุทธ์กำรสื่อสำร
เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.” โดยกำรจัดอบรมครั้งนี้เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องให้แก่ภำคี
เครือข่ำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้งก่อให้เกิด
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงเครือข่ำยสื่อมวลชนและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน  
ณ โรงแรมดำรำ ภูเก็ต อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/314626  
https://siamtongtin.com/domestic/52867/  

สนง.กกต. ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุน่ที่ 3 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314626
https://siamtongtin.com/domestic/52867/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:05
หัวข้อข่าว: กกต.แจงขั้นตอนการแบ่งเขตเลือกตั้ง-วิธีการนับจำนวนราษฎร

รหัสข่าว: I-I230201001724

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

1

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314494
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:05
หัวข้อข่าว: กกต.แจงขั้นตอนการแบ่งเขตเลือกตั้ง-วิธีการนับจำนวนราษฎร

รหัสข่าว: I-I230201001724

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

2

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314494
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:05
หัวข้อข่าว: กกต.แจงขั้นตอนการแบ่งเขตเลือกตั้ง-วิธีการนับจำนวนราษฎร

รหัสข่าว: I-I230201001724

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

3

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314494
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:52
หัวข้อข่าว: ปธ.กกต.ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง สส.

รหัสข่าว: I-I230201002522

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

4

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314537
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:51
หัวข้อข่าว: กกต.ซักซ้อมทำความเข้าใจการแบ่งเขตเลือกตั้ง แก่ผอ.กกต.ประจำจังหวัด

รหัสข่าว: I-I230201002520

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

5

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314535
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:51
หัวข้อข่าว: กกต.ซักซ้อมทำความเข้าใจการแบ่งเขตเลือกตั้ง แก่ผอ.กกต.ประจำจังหวัด

รหัสข่าว: I-I230201002520

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

6

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314535
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:05
หัวข้อข่าว: กกต. ขอบคุณนายกฯไม่ก้าวล่วงทำงาน ยันพร้อมจัดเลือกตั้งไม่ว่ายุบสภาหรืออยู่ครบวาระ

รหัสข่าว: I-I230201001723

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

7

https://www.thaipost.net/hi-light/314886/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:05
หัวข้อข่าว: กกต. ขอบคุณนายกฯไม่ก้าวล่วงทำงาน ยันพร้อมจัดเลือกตั้งไม่ว่ายุบสภาหรืออยู่ครบวาระ

รหัสข่าว: I-I230201001723

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

8

https://www.thaipost.net/hi-light/314886/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:05
หัวข้อข่าว: กกต. ขอบคุณนายกฯไม่ก้าวล่วงทำงาน ยันพร้อมจัดเลือกตั้งไม่ว่ายุบสภาหรืออยู่ครบวาระ

รหัสข่าว: I-I230201001723

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

9

https://www.thaipost.net/hi-light/314886/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:05
หัวข้อข่าว: กกต.แจงไทม์ไลน์แบ่งเขตเลือกตั้งเริ่มเคาะ 20 ก.พ. คำนวณรวมไม่มีสัญชาติไทย

รหัสข่าว: I-I230201001725

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

10

https://www.naewna.com/politic/708181
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:05
หัวข้อข่าว: กกต.แจงไทม์ไลน์แบ่งเขตเลือกตั้งเริ่มเคาะ 20 ก.พ. คำนวณรวมไม่มีสัญชาติไทย

รหัสข่าว: I-I230201001725

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

11

https://www.naewna.com/politic/708181
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:05
หัวข้อข่าว: กกต.แจงไทม์ไลน์แบ่งเขตเลือกตั้งเริ่มเคาะ 20 ก.พ. คำนวณรวมไม่มีสัญชาติไทย

รหัสข่าว: I-I230201001725

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

12

https://www.naewna.com/politic/708181
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: "กกต."เปิดไทม์ไลน์แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. เริ่มเคาะ 20 ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230201001726

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

13

https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554922
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: "กกต."เปิดไทม์ไลน์แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. เริ่มเคาะ 20 ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230201001726

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

14

https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554922
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: "กกต."เปิดไทม์ไลน์แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. เริ่มเคาะ 20 ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230201001726

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

15

https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554922
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: "กกต."เปิดไทม์ไลน์แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. เริ่มเคาะ 20 ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230201001726

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

16

https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554922
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: "กกต."เปิดไทม์ไลน์แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. เริ่มเคาะ 20 ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230201001726

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

17

https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/554922
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: "กกต." โต้คำนวณเก้าอี้ ส.ส.มั่ว ชี้ ต้องยึดตามทะเบียนราษฎร แย้มไทม์ไลน์แบ่ง 400 เขต ต้องเสร็จทันก.พ.

รหัสข่าว: I-I230201001727

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

18

https://www.matichon.co.th/politics/news_3801340
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: "กกต." โต้คำนวณเก้าอี้ ส.ส.มั่ว ชี้ ต้องยึดตามทะเบียนราษฎร แย้มไทม์ไลน์แบ่ง 400 เขต ต้องเสร็จทันก.พ.

รหัสข่าว: I-I230201001727

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

19

https://www.matichon.co.th/politics/news_3801340
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: "กกต." โต้คำนวณเก้าอี้ ส.ส.มั่ว ชี้ ต้องยึดตามทะเบียนราษฎร แย้มไทม์ไลน์แบ่ง 400 เขต ต้องเสร็จทันก.พ.

รหัสข่าว: I-I230201001727

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3801340
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: "กกต." โต้คำนวณเก้าอี้ ส.ส.มั่ว ชี้ ต้องยึดตามทะเบียนราษฎร แย้มไทม์ไลน์แบ่ง 400 เขต ต้องเสร็จทันก.พ.

รหัสข่าว: I-I230201001727

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

21

https://www.matichon.co.th/politics/news_3801340
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: "กกต." แจงแบ่งเขต ลต.ต้องคำนวณจากราษฎรทุกคน ไม่ใช่แค่ผู้มีสิทธิ์ ลต.เผย 18 ก.พ.นัดประชุมทุกพรรคถก...

รหัสข่าว: I-I230201001728

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

22

https://siamrath.co.th/n/419605
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: "กกต." แจงแบ่งเขต ลต.ต้องคำนวณจากราษฎรทุกคน ไม่ใช่แค่ผู้มีสิทธิ์ ลต.เผย 18 ก.พ.นัดประชุมทุกพรรคถก...

รหัสข่าว: I-I230201001728

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419605
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: "กกต." แจงแบ่งเขต ลต.ต้องคำนวณจากราษฎรทุกคน ไม่ใช่แค่ผู้มีสิทธิ์ ลต.เผย 18 ก.พ.นัดประชุมทุกพรรคถก...

รหัสข่าว: I-I230201001728

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419605
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: "กกต." แจงแบ่งเขต ลต.ต้องคำนวณจากราษฎรทุกคน ไม่ใช่แค่ผู้มีสิทธิ์ ลต.เผย 18 ก.พ.นัดประชุมทุกพรรคถก...

รหัสข่าว: I-I230201001728

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

25

https://siamrath.co.th/n/419605
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: เผยไทม์ไลน์ กกต.จังหวัดใช้ 28 วันแบ่งเขตเลือกตั้ง จ่อถกพรรคการเมือง 8 ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230201001730

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2618366
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: เผยไทม์ไลน์ กกต.จังหวัดใช้ 28 วันแบ่งเขตเลือกตั้ง จ่อถกพรรคการเมือง 8 ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230201001730

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2618366
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: เผยไทม์ไลน์ กกต.จังหวัดใช้ 28 วันแบ่งเขตเลือกตั้ง จ่อถกพรรคการเมือง 8 ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230201001730

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2618366
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: เผยไทม์ไลน์ กกต.จังหวัดใช้ 28 วันแบ่งเขตเลือกตั้ง จ่อถกพรรคการเมือง 8 ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230201001730

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2618366
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: เผยไทม์ไลน์ กกต.จังหวัดใช้ 28 วันแบ่งเขตเลือกตั้ง จ่อถกพรรคการเมือง 8 ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230201001730

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2618366
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: เผยไทม์ไลน์ กกต.จังหวัดใช้ 28 วันแบ่งเขตเลือกตั้ง จ่อถกพรรคการเมือง 8 ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230201001730

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2618366
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: เผยไทม์ไลน์ กกต.จังหวัดใช้ 28 วันแบ่งเขตเลือกตั้ง จ่อถกพรรคการเมือง 8 ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230201001730

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2618366
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: เผยไทม์ไลน์ กกต.จังหวัดใช้ 28 วันแบ่งเขตเลือกตั้ง จ่อถกพรรคการเมือง 8 ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230201001730

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2618366
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: เผยไทม์ไลน์ กกต.จังหวัดใช้ 28 วันแบ่งเขตเลือกตั้ง จ่อถกพรรคการเมือง 8 ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230201001730

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2618366
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: กกต.แจงไทม์ไลน์แบ่งเขตเลือกตั้งเริ่มเคาะ 20 ก.พ. คำนวนรวมไม่มีสัญชาติไทย ขอบคุณนายกฯไม่ล้วงลูก

รหัสข่าว: I-I230201001731

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

35

https://mgronline.com/politics/detail/9660000010094
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: กกต.แจงไทม์ไลน์แบ่งเขตเลือกตั้งเริ่มเคาะ 20 ก.พ. คำนวนรวมไม่มีสัญชาติไทย ขอบคุณนายกฯไม่ล้วงลูก

รหัสข่าว: I-I230201001731

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

36

https://mgronline.com/politics/detail/9660000010094
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: กกต.แจงไทม์ไลน์แบ่งเขตเลือกตั้งเริ่มเคาะ 20 ก.พ. คำนวนรวมไม่มีสัญชาติไทย ขอบคุณนายกฯไม่ล้วงลูก

รหัสข่าว: I-I230201001731

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

37

https://mgronline.com/politics/detail/9660000010094
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:12
หัวข้อข่าว: 'กกต.' แจงปมคำนวณคนไม่ใช่สัญชาติไทย-ทำตามรธน.ต้องนับรวมทั้งหมด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230201001741

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

38

https://www.dailynews.co.th/news/1951357/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:12
หัวข้อข่าว: 'กกต.' แจงปมคำนวณคนไม่ใช่สัญชาติไทย-ทำตามรธน.ต้องนับรวมทั้งหมด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230201001741

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

39

https://www.dailynews.co.th/news/1951357/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:12
หัวข้อข่าว: 'กกต.' แจงปมคำนวณคนไม่ใช่สัญชาติไทย-ทำตามรธน.ต้องนับรวมทั้งหมด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230201001741

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1951357/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:12
หัวข้อข่าว: 'กกต.' แจงปมคำนวณคนไม่ใช่สัญชาติไทย-ทำตามรธน.ต้องนับรวมทั้งหมด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230201001741

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

41

https://www.dailynews.co.th/news/1951357/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:12
หัวข้อข่าว: 'กกต.' แจงปมคำนวณคนไม่ใช่สัญชาติไทย-ทำตามรธน.ต้องนับรวมทั้งหมด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230201001741

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

42

https://www.dailynews.co.th/news/1951357/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:12
หัวข้อข่าว: 'กกต.' แจงปมคำนวณคนไม่ใช่สัญชาติไทย-ทำตามรธน.ต้องนับรวมทั้งหมด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230201001741

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

43

https://www.dailynews.co.th/news/1951357/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:13
หัวข้อข่าว: กกต.ยืนยัน 'แบ่งเขตเลือกตั้ง' จบเดือนกุมภาพันธุ์นี้

รหัสข่าว: I-I230201001743

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

44

https://www.komchadluek.net/news/politics/542139
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:13
หัวข้อข่าว: กกต.ยืนยัน 'แบ่งเขตเลือกตั้ง' จบเดือนกุมภาพันธุ์นี้

รหัสข่าว: I-I230201001743

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

45

https://www.komchadluek.net/news/politics/542139
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:13
หัวข้อข่าว: กกต.ยืนยัน 'แบ่งเขตเลือกตั้ง' จบเดือนกุมภาพันธุ์นี้

รหัสข่าว: I-I230201001743

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

46

https://www.komchadluek.net/news/politics/542139
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:15
หัวข้อข่าว: กกต.พร้อมจัดเลือกตั้ง66 ไม่ว่าจะยุบสภาหรืออยู่ครบวาระ

รหัสข่าว: I-I230201001751

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

47

https://www.posttoday.com/politics/690255
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:15
หัวข้อข่าว: กกต.พร้อมจัดเลือกตั้ง66 ไม่ว่าจะยุบสภาหรืออยู่ครบวาระ

รหัสข่าว: I-I230201001751

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

48

https://www.posttoday.com/politics/690255
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:49
หัวข้อข่าว: กกต.เชิญทุกพรรคการเมืองร่วมประชุม 8 ก.พ.แจงค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง-ไพรมารีโหวต

รหัสข่าว: I-I230201002517

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

49

https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000010178
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:20
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดไทม์ไลน์เตรียมพร้อมเลือกตั้ง จ่อถกพรรคการเมืองเคาะค่าใช้จ่าย 8 ก.พ.นี้

รหัสข่าว: I-I230202000116

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419757
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:20
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดไทม์ไลน์เตรียมพร้อมเลือกตั้ง จ่อถกพรรคการเมืองเคาะค่าใช้จ่าย 8 ก.พ.นี้

รหัสข่าว: I-I230202000116

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

51

https://siamrath.co.th/n/419757
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:20
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดไทม์ไลน์เตรียมพร้อมเลือกตั้ง จ่อถกพรรคการเมืองเคาะค่าใช้จ่าย 8 ก.พ.นี้

รหัสข่าว: I-I230202000116

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

52

https://siamrath.co.th/n/419757
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:20
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดไทม์ไลน์เตรียมพร้อมเลือกตั้ง จ่อถกพรรคการเมืองเคาะค่าใช้จ่าย 8 ก.พ.นี้

รหัสข่าว: I-I230202000116

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

53

https://siamrath.co.th/n/419757
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:24
หัวข้อข่าว: กกต.นัดพรรคการเมือง8ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230202000119

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

54

https://www.thaipost.net/one-newspaper/315096/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:24
หัวข้อข่าว: กกต.นัดพรรคการเมือง8ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230202000119

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

55

https://www.thaipost.net/one-newspaper/315096/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:24
หัวข้อข่าว: กกต.นัดพรรคการเมือง8ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230202000119

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

56

https://www.thaipost.net/one-newspaper/315096/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:24
หัวข้อข่าว: กกต.นัดพรรคการเมือง8ก.พ.

รหัสข่าว: I-I230202000119

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

57

https://www.thaipost.net/one-newspaper/315096/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:02
หัวข้อข่าว: ปี 62 ก็แบบนี้! กกต.แจงคำนวณคนไม่ใช่สัญชาติไทย แบ่งเขตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230201001717

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050881
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:02
หัวข้อข่าว: ปี 62 ก็แบบนี้! กกต.แจงคำนวณคนไม่ใช่สัญชาติไทย แบ่งเขตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230201001717

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

59

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050881
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:02
หัวข้อข่าว: ปี 62 ก็แบบนี้! กกต.แจงคำนวณคนไม่ใช่สัญชาติไทย แบ่งเขตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230201001717

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050881
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:02
หัวข้อข่าว: ปี 62 ก็แบบนี้! กกต.แจงคำนวณคนไม่ใช่สัญชาติไทย แบ่งเขตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230201001717

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

61

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050881
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:02
หัวข้อข่าว: ปี 62 ก็แบบนี้! กกต.แจงคำนวณคนไม่ใช่สัญชาติไทย แบ่งเขตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230201001717

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

62

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050881
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:02
หัวข้อข่าว: ปี 62 ก็แบบนี้! กกต.แจงคำนวณคนไม่ใช่สัญชาติไทย แบ่งเขตเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230201001717

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

63

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050881
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: ศาลรธน. สั่งรับคำร้อง กกต. ขอตีความ พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ สั่ง 3 หน่วยงาน ส่งข้อมูลภายใน 15...

รหัสข่าว: I-I230201001732

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3801461
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: ศาลรธน. สั่งรับคำร้อง กกต. ขอตีความ พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ สั่ง 3 หน่วยงาน ส่งข้อมูลภายใน 15...

รหัสข่าว: I-I230201001732

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

65

https://www.matichon.co.th/politics/news_3801461
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:10
หัวข้อข่าว: ศาลรธน.รับคำร้อง กกต. ขอตีความ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2562

รหัสข่าว: I-I230201001735

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/554927
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:10
หัวข้อข่าว: ศาลรธน.รับคำร้อง กกต. ขอตีความ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2562

รหัสข่าว: I-I230201001735

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/554927
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:10
หัวข้อข่าว: ศาล รธน.รับคำร้อง กกต.ชี้ขาดอำนาจจัดเลือกตั้งท้องถิ่น

รหัสข่าว: I-I230201001739

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

68

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050911
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:10
หัวข้อข่าว: ศาล รธน.รับคำร้อง กกต.ชี้ขาดอำนาจจัดเลือกตั้งท้องถิ่น

รหัสข่าว: I-I230201001739

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050911
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:10
หัวข้อข่าว: ศาล รธน.รับคำร้อง กกต.ชี้ขาดอำนาจจัดเลือกตั้งท้องถิ่น

รหัสข่าว: I-I230201001739

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050911
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:13
หัวข้อข่าว: ศาลรธน.รับคำร้องกกต. ตีความพ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ สั่งเลขาสภา-วุฒิ-กฤษฎีกา ส่งข้อมูลใน 15 วัน

รหัสข่าว: I-I230201001744

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

71

https://mgronline.com/politics/detail/9660000010121
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:13
หัวข้อข่าว: ศาลรธน.รับคำร้องกกต. ตีความพ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ สั่งเลขาสภา-วุฒิ-กฤษฎีกา ส่งข้อมูลใน 15 วัน

รหัสข่าว: I-I230201001744

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

72

https://mgronline.com/politics/detail/9660000010121
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:50
หัวข้อข่าว: ศาลรธน. รับคำร้อง กกต. ขอให้วินิจฉัยอำนาจหน้าที่จัดเลือกตั้งท้องถิ่น

รหัสข่าว: I-I230201002521

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

73

https://www.thairath.co.th/news/politic/2618480
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:50
หัวข้อข่าว: ศาลรธน. รับคำร้อง กกต. ขอให้วินิจฉัยอำนาจหน้าที่จัดเลือกตั้งท้องถิ่น

รหัสข่าว: I-I230201002521

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

74

https://www.thairath.co.th/news/politic/2618480
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:50
หัวข้อข่าว: ศาลรธน. รับคำร้อง กกต. ขอให้วินิจฉัยอำนาจหน้าที่จัดเลือกตั้งท้องถิ่น

รหัสข่าว: I-I230201002521

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

75

https://www.thairath.co.th/news/politic/2618480
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: ด่วน!!! ศาลรธน.รับคำร้อง กกต.ขอตีความ'พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น'

รหัสข่าว: I-I230201001729

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

76

https://www.naewna.com/politic/708199
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: ด่วน!!! ศาลรธน.รับคำร้อง กกต.ขอตีความ'พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น'

รหัสข่าว: I-I230201001729

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

77

https://www.naewna.com/politic/708199
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:10
หัวข้อข่าว: "กกต." เปิดไทม์ไลน์ "แบ่งเขต" เลือกตั้ง ส.ส. คาดจบเดือนนี้

รหัสข่าว: I-I230201001737

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

78

https://www.kaohoon.com/news/585810
https://www.kaohoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:10
หัวข้อข่าว: "กกต." เปิดไทม์ไลน์ "แบ่งเขต" เลือกตั้ง ส.ส. คาดจบเดือนนี้

รหัสข่าว: I-I230201001737

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

79

https://www.kaohoon.com/news/585810
https://www.kaohoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:10
หัวข้อข่าว: "กกต." เปิดไทม์ไลน์ "แบ่งเขต" เลือกตั้ง ส.ส. คาดจบเดือนนี้

รหัสข่าว: I-I230201001737

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

80

https://www.kaohoon.com/news/585810
https://www.kaohoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:10
หัวข้อข่าว: "กกต." เปิดไทม์ไลน์ "แบ่งเขต" เลือกตั้ง ส.ส. คาดจบเดือนนี้

รหัสข่าว: I-I230201001737

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

81

https://www.kaohoon.com/news/585810
https://www.kaohoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:16
หัวข้อข่าว: กกต.นัดแถลงด่วนแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 นำคนไร้สัญชาติไทยมาคำนวณ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I230201001192

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050840
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:16
หัวข้อข่าว: กกต.นัดแถลงด่วนแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 นำคนไร้สัญชาติไทยมาคำนวณ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I230201001192

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

83

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050840
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:16
หัวข้อข่าว: กกต.นัดแถลงด่วนแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 นำคนไร้สัญชาติไทยมาคำนวณ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I230201001192

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

84

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050840
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:16
หัวข้อข่าว: กกต.นัดแถลงด่วนแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 นำคนไร้สัญชาติไทยมาคำนวณ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I230201001192

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

85

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050840
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:07
หัวข้อข่าว: "สุทิน" ชวนสังคมจับตาจุดเริ่มต้นความเป็นธรรม กกต.แบ่ง 400 เขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230201001166

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

86

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314452
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:58
หัวข้อข่าว: "สุทิน" ชวนสังคมจับตา "กกต." แบ่งเขตเลือกตั้งไม่ให้มีการเอาเปรียบกัน เชื่อ ใช้เวลาไม่นาน ยกเว้นจะใช้...

รหัสข่าว: I-I230201001145

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

87

https://siamrath.co.th/n/419538
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:58
หัวข้อข่าว: "สุทิน" ชวนสังคมจับตา "กกต." แบ่งเขตเลือกตั้งไม่ให้มีการเอาเปรียบกัน เชื่อ ใช้เวลาไม่นาน ยกเว้นจะใช้...

รหัสข่าว: I-I230201001145

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

88

https://siamrath.co.th/n/419538
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:58
หัวข้อข่าว: "สุทิน" ชวนสังคมจับตา "กกต." แบ่งเขตเลือกตั้งไม่ให้มีการเอาเปรียบกัน เชื่อ ใช้เวลาไม่นาน ยกเว้นจะใช้...

รหัสข่าว: I-I230201001145

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

89

https://siamrath.co.th/n/419538
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: โคราชส่อวุ่น! มือดีแชร์รูปแบบแบ่งเขต ส.ส.ปรับพื้นที่สุดงง พท.-ชพก.วอน กกต.ยึดหลักเกณฑ์เป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I230201001148

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

90

https://siamrath.co.th/n/419549
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: โคราชส่อวุ่น! มือดีแชร์รูปแบบแบ่งเขต ส.ส.ปรับพื้นที่สุดงง พท.-ชพก.วอน กกต.ยึดหลักเกณฑ์เป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I230201001148

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

91

https://siamrath.co.th/n/419549
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: โคราชส่อวุ่น! มือดีแชร์รูปแบบแบ่งเขต ส.ส.ปรับพื้นที่สุดงง พท.-ชพก.วอน กกต.ยึดหลักเกณฑ์เป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I230201001148

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

92

https://siamrath.co.th/n/419549
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: โคราชส่อวุ่น! มือดีแชร์รูปแบบแบ่งเขต ส.ส.ปรับพื้นที่สุดงง พท.-ชพก.วอน กกต.ยึดหลักเกณฑ์เป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I230201001148

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

93

https://siamrath.co.th/n/419549
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: โคราชส่อวุ่น! มือดีแชร์รูปแบบแบ่งเขต ส.ส.ปรับพื้นที่สุดงง พท.-ชพก.วอน กกต.ยึดหลักเกณฑ์เป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I230201001148

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

94

https://siamrath.co.th/n/419549
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:02
หัวข้อข่าว: 'ชินวรณ์' เชื่อ กกต.แบ่งเขตเป็นธรรม ปัญหาไม่หนักเหมือนปี'62 หลังอภิปรายน่าจะยุบสภาได้

รหัสข่าว: I-I230201001156

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

95

https://www.matichon.co.th/politics/news_3800823
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:02
หัวข้อข่าว: 'ชินวรณ์' เชื่อ กกต.แบ่งเขตเป็นธรรม ปัญหาไม่หนักเหมือนปี'62 หลังอภิปรายน่าจะยุบสภาได้

รหัสข่าว: I-I230201001156

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

96

https://www.matichon.co.th/politics/news_3800823
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:20
หัวข้อข่าว: เตือน!กกต.แบ่งเขตเอาคนไม่มีสัญชาติไทยมาคำนวณ-6จังหวัดเกิดปัญหา | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230201001202

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

97

https://www.dailynews.co.th/news/1949873/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:20
หัวข้อข่าว: เตือน!กกต.แบ่งเขตเอาคนไม่มีสัญชาติไทยมาคำนวณ-6จังหวัดเกิดปัญหา | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230201001202

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1949873/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:20
หัวข้อข่าว: เตือน!กกต.แบ่งเขตเอาคนไม่มีสัญชาติไทยมาคำนวณ-6จังหวัดเกิดปัญหา | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230201001202

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1949873/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:20
หัวข้อข่าว: เตือน!กกต.แบ่งเขตเอาคนไม่มีสัญชาติไทยมาคำนวณ-6จังหวัดเกิดปัญหา | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230201001202

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

100

https://www.dailynews.co.th/news/1949873/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: "สมชัย” เตือน กกต.แบ่งเขตผิด เอาคนไม่มีสัญชาติไทยมาคำนวณ ทำ 6 จังหวัดเกิดปัญหา

รหัสข่าว: I-I230201001217

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

101

https://mgronline.com/politics/detail/9660000010022
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: "สมชัย” เตือน กกต.แบ่งเขตผิด เอาคนไม่มีสัญชาติไทยมาคำนวณ ทำ 6 จังหวัดเกิดปัญหา

รหัสข่าว: I-I230201001217

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000010022
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:13
หัวข้อข่าว: "สมชัย"จี้ กกต. แจงให้ชัด กรณีนับต่างด้าวรวม"แบ่งเขตเลือกตั้ง"

รหัสข่าว: I-I230201001418

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/542117
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:13
หัวข้อข่าว: "สมชัย"จี้ กกต. แจงให้ชัด กรณีนับต่างด้าวรวม"แบ่งเขตเลือกตั้ง"

รหัสข่าว: I-I230201001418

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/542117
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:13
หัวข้อข่าว: "สมชัย"จี้ กกต. แจงให้ชัด กรณีนับต่างด้าวรวม"แบ่งเขตเลือกตั้ง"

รหัสข่าว: I-I230201001418

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/542117
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:51
หัวข้อข่าว: "สมชัย" โต้กกต. ยกความเห็นกฤษฎีกาแม่สอดมาเทียบคิดส.ส.ไม่ได้

รหัสข่าว: I-I230201002523

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

106

https://www.matichon.co.th/politics/news_3801991
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:51
หัวข้อข่าว: "สมชัย" โต้กกต. ยกความเห็นกฤษฎีกาแม่สอดมาเทียบคิดส.ส.ไม่ได้

รหัสข่าว: I-I230201002523

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3801991
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:03
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" ชี้เป็นสิทธิ "สมชัย" ยื่น กกต.ปมป้ายหน้า รพ.-ย้ายหมอสุภัทร ลั่นยุคตนธรรมาภิบาลสูงสุด

รหัสข่าว: I-I230201001719

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/qol/detail/9660000010035
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:03
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" ชี้เป็นสิทธิ "สมชัย" ยื่น กกต.ปมป้ายหน้า รพ.-ย้ายหมอสุภัทร ลั่นยุคตนธรรมาภิบาลสูงสุด

รหัสข่าว: I-I230201001719

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/qol/detail/9660000010035
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:03
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" ชี้เป็นสิทธิ "สมชัย" ยื่น กกต.ปมป้ายหน้า รพ.-ย้ายหมอสุภัทร ลั่นยุคตนธรรมาภิบาลสูงสุด

รหัสข่าว: I-I230201001719

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

110

https://mgronline.com/qol/detail/9660000010035
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:02
หัวข้อข่าว: อนุทิน ไม่หวั่นถูกร้อง กกต.ปมขึ้นป้าย-ย้ายหมอสุภัทร ลั่น! ยุคนี้ธรรมภิบาลสูง ไม่มีทุจริต

รหัสข่าว: I-I230201001718

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3801084
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:02
หัวข้อข่าว: อนุทิน ไม่หวั่นถูกร้อง กกต.ปมขึ้นป้าย-ย้ายหมอสุภัทร ลั่น! ยุคนี้ธรรมภิบาลสูง ไม่มีทุจริต

รหัสข่าว: I-I230201001718

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3801084
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:02
หัวข้อข่าว: อนุทิน ไม่หวั่นถูกร้อง กกต.ปมขึ้นป้าย-ย้ายหมอสุภัทร ลั่น! ยุคนี้ธรรมภิบาลสูง ไม่มีทุจริต

รหัสข่าว: I-I230201001718

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3801084
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:04
หัวข้อข่าว: "ชทพ." ให้สมาชิกพรรคทั่วประเทศ เสนอ 3 ชื่อ แคนดิเดตนายกฯ ให้ กก.บห. คัดก่อนแจ้ง กกต.

รหัสข่าว: I-I230201001722

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/314501
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:14
หัวข้อข่าว: ชทพ. เปิดสมาชิกพรรค ชง 3 แคนดิเดตนายกฯ ให้กก.บห. เฟ้น ก่อนแจ้งกกต.

รหัสข่าว: I-I230201001747

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3801515
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:14
หัวข้อข่าว: ชทพ. เปิดสมาชิกพรรค ชง 3 แคนดิเดตนายกฯ ให้กก.บห. เฟ้น ก่อนแจ้งกกต.

รหัสข่าว: I-I230201001747

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3801515
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:04
หัวข้อข่าว: "ชาติไทยพัฒนา" เตรียมเคาะชื่อ แคนดิเดตนายกฯ ก่อนแจ้ง กกต.

รหัสข่าว: I-I230201001720

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050908
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:04
หัวข้อข่าว: "ชาติไทยพัฒนา" เตรียมเคาะชื่อ แคนดิเดตนายกฯ ก่อนแจ้ง กกต.

รหัสข่าว: I-I230201001720

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1050908
https://www.bangkokbiznews.com


ปีที่: 46 ฉบับที่: 16399
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทนำมติชน: การแบ่งเขต

รหัสข่าว: C-230203038001(2 ก.พ. 66/07:35)

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

Col.Inch: 32.18 ADValue:  (B/W)  38,616  (FC)  53,097
PRValue : (B/W)  115,848  (FC)  159,291(x3)

119



ปีที่: - ฉบับที่: 26776
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(ขวา), 13

คอลัมน์: ประชาธิปไตยยืนหนึ่ง: สารพัน 'โฟกัส' ก่อน 'กากบาท'

รหัสข่าว: C-230203035078(2 ก.พ. 66/07:16)

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

Col.Inch: 102.93 ADValue:  (B/W)  97,783.50  (FC)  185,274
PRValue : (B/W)  293,350.50  (FC)  555,822(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26776
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(ขวา), 13

คอลัมน์: ประชาธิปไตยยืนหนึ่ง: สารพัน 'โฟกัส' ก่อน 'กากบาท'

รหัสข่าว: C-230203035078(2 ก.พ. 66/07:16)

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

Col.Inch: 102.93 ADValue:  (B/W)  97,783.50  (FC)  185,274
PRValue : (B/W)  293,350.50  (FC)  555,822(x3)

121



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:12
หัวข้อข่าว: แบ่งเขตเป็นธรรม ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

รหัสข่าว: I-I230201001740

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_7486602
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:12
หัวข้อข่าว: แบ่งเขตเป็นธรรม ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

รหัสข่าว: I-I230201001740

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_7486602
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:12
หัวข้อข่าว: แบ่งเขตเป็นธรรม ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

รหัสข่าว: I-I230201001740

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_7486602
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:20
หัวข้อข่าว: ไทม์ไลน์ กกต.45 วัน กรณียุบสภา

รหัสข่าว: I-I230202000115

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

125

https://mgronline.com/infographic/detail/9660000010226
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:20
หัวข้อข่าว: ไทม์ไลน์ กกต.45 วัน กรณียุบสภา

รหัสข่าว: I-I230202000115

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/infographic/detail/9660000010226
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:20
หัวข้อข่าว: ไทม์ไลน์ กกต.45 วัน กรณียุบสภา

รหัสข่าว: I-I230202000115

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/infographic/detail/9660000010226
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:20
หัวข้อข่าว: ไทม์ไลน์ กกต.45 วัน กรณียุบสภา

รหัสข่าว: I-I230202000115

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/infographic/detail/9660000010226
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:33
หัวข้อข่าว: บันทึกหน้า4

รหัสข่าว: I-I230202000126

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

129

https://www.thaipost.net/columnist-people/315070/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:33
หัวข้อข่าว: บันทึกหน้า4

รหัสข่าว: I-I230202000126

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/columnist-people/315070/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:33
หัวข้อข่าว: บันทึกหน้า4

รหัสข่าว: I-I230202000126

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/columnist-people/315070/
https://www.thaipost.net


ปีที่: 74 ฉบับที่: 23753
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยรัฐ: ยุบสภาสุกงอมพอหรือยัง

รหัสข่าว: C-230202009001(2 ก.พ. 66/01:54)

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

Col.Inch: 29.53 ADValue:  (B/W)  29,530  (FC)  59,060
PRValue : (B/W)  88,590  (FC)  177,180(x3)

132



ปีที่: - ฉบับที่: 26775
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230202004055(2 ก.พ. 66/02:48)

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

Col.Inch: 98.30 ADValue:  (B/W)  93,385  (FC)  176,940
PRValue : (B/W)  280,155  (FC)  530,820(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26775
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230202004055(2 ก.พ. 66/02:48)

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

Col.Inch: 98.30 ADValue:  (B/W)  93,385  (FC)  176,940
PRValue : (B/W)  280,155  (FC)  530,820(x3)

134



ปีที่: - ฉบับที่: 26775
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230202004055(2 ก.พ. 66/02:48)

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

Col.Inch: 98.30 ADValue:  (B/W)  93,385  (FC)  176,940
PRValue : (B/W)  280,155  (FC)  530,820(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26775
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: ยื้อเลือกตั้งยื่นศาลรัฐธรรมนูญ?

รหัสข่าว: C-230202004091(2 ก.พ. 66/03:27)

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

Col.Inch: 57.63 ADValue:  (B/W)  54,748.50  (FC)  103,734
PRValue : (B/W)  164,245.50  (FC)  311,202(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26775
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: ยื้อเลือกตั้งยื่นศาลรัฐธรรมนูญ?

รหัสข่าว: C-230202004091(2 ก.พ. 66/03:27)

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

Col.Inch: 57.63 ADValue:  (B/W)  54,748.50  (FC)  103,734
PRValue : (B/W)  164,245.50  (FC)  311,202(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23753
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: จับประเด็น

รหัสข่าว: C-230202009030(2 ก.พ. 66/03:46)

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

Col.Inch: 19.70 ADValue:  (B/W)  19,700  (FC)  39,400
PRValue : (B/W)  59,100  (FC)  118,200(x3)

138



ปีที่: 73 ฉบับที่: 24997
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3

คอลัมน์: ประเด็นลึก!: ตีปี๊บ ไม่มีเลือกตั้ง!

รหัสข่าว: C-230202021035(2 ก.พ. 66/04:19)

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

Col.Inch: 102.20 ADValue:  (B/W)  86,870  (FC)  107,310
PRValue : (B/W)  260,610  (FC)  321,930(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24997
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3

คอลัมน์: ประเด็นลึก!: ตีปี๊บ ไม่มีเลือกตั้ง!

รหัสข่าว: C-230202021035(2 ก.พ. 66/04:19)

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

Col.Inch: 102.20 ADValue:  (B/W)  86,870  (FC)  107,310
PRValue : (B/W)  260,610  (FC)  321,930(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12307
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ล่างขวา), 9

คอลัมน์: บนความเคลื่อนไหว: 'ไพรมารี่โหวต' กลยุทธ์ชิงเลือกตั้ง 'พรรคการเมือง' ระวังแพ้...

รหัสข่าว: C-230202011015(2 ก.พ. 66/04:28)

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

Col.Inch: 53.77 ADValue:  (B/W)  75,278  (FC)  86,032
PRValue : (B/W)  225,834  (FC)  258,096(x3)
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ปีที่: 36 ฉบับที่: 12307
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ล่างขวา), 9

คอลัมน์: บนความเคลื่อนไหว: 'ไพรมารี่โหวต' กลยุทธ์ชิงเลือกตั้ง 'พรรคการเมือง' ระวังแพ้...

รหัสข่าว: C-230202011015(2 ก.พ. 66/04:28)

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

Col.Inch: 53.77 ADValue:  (B/W)  75,278  (FC)  86,032
PRValue : (B/W)  225,834  (FC)  258,096(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24997
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230202021039(2 ก.พ. 66/04:29)

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

Col.Inch: 87.20 ADValue:  (B/W)  74,120  (FC)  91,560
PRValue : (B/W)  222,360  (FC)  274,680(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24997
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230202021039(2 ก.พ. 66/04:29)

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

Col.Inch: 87.20 ADValue:  (B/W)  74,120  (FC)  91,560
PRValue : (B/W)  222,360  (FC)  274,680(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24997
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230202021039(2 ก.พ. 66/04:29)

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

Col.Inch: 87.20 ADValue:  (B/W)  74,120  (FC)  91,560
PRValue : (B/W)  222,360  (FC)  274,680(x3)
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ปีที่: 29 ฉบับที่: 7114
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(บน)

คอลัมน์: พาราสาวะถี

รหัสข่าว: C-230202013013(2 ก.พ. 66/04:49)

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

Col.Inch: 49.50 ADValue:  (B/W)  42,075  (FC)  54,450
PRValue : (B/W)  126,225  (FC)  163,350(x3)
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ปีที่: 29 ฉบับที่: 7114
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(บน)

คอลัมน์: พาราสาวะถี

รหัสข่าว: C-230202013013(2 ก.พ. 66/04:49)

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

Col.Inch: 49.50 ADValue:  (B/W)  42,075  (FC)  54,450
PRValue : (B/W)  126,225  (FC)  163,350(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15252
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-230202005048(2 ก.พ. 66/06:09)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 79.83 ADValue:  (B/W)  99,787.50  (FC)  127,728
PRValue : (B/W)  299,362.50  (FC)  383,184(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15252
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-230202005048(2 ก.พ. 66/06:09)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 79.83 ADValue:  (B/W)  99,787.50  (FC)  127,728
PRValue : (B/W)  299,362.50  (FC)  383,184(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15252
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-230202005048(2 ก.พ. 66/06:09)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 79.83 ADValue:  (B/W)  99,787.50  (FC)  127,728
PRValue : (B/W)  299,362.50  (FC)  383,184(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23754
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230203039070(2 ก.พ. 66/07:33)

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

Col.Inch: 95.29 ADValue:  (B/W)  95,290  (FC)  190,580
PRValue : (B/W)  285,870  (FC)  571,740(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23754
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230203039070(2 ก.พ. 66/07:33)

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

Col.Inch: 95.29 ADValue:  (B/W)  95,290  (FC)  190,580
PRValue : (B/W)  285,870  (FC)  571,740(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23754
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230203039070(2 ก.พ. 66/07:33)

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

Col.Inch: 95.29 ADValue:  (B/W)  95,290  (FC)  190,580
PRValue : (B/W)  285,870  (FC)  571,740(x3)
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