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ข่าวประจ าวันที่ 3 กุมภาพันธ ์2566 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 28/2566 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ด ำเนินกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ของแต่ละจังหวัด 

2 29/2566 กกต. รับสมัครบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็นผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้ง 
และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้ง 

3 30/2566 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 5 กุมภำพันธ์ 2566 เชิญชวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้ำคูหำกำกบำท 

 
 

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

รุ่นที่ 3 ( ภำคใต้ ) 
1 

2 สยำมรัฐออนไลน์ กกต. จัดอบรมให้ควำมรู้ "ภำคเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3" 5 
3 มติชนออนไลน์ กกต. เร่งแบ่ง 400 เขต ยึดตำม กม. ชี้จังหวัด ส.ส. 1 คน ใช้รูปแบบเดิม 

แต่ต้องเปิดฟังควำมเห็น 
8 

4 ข่ำวสดออนไลน์ เร่ง กกต. จังหวัด แบ่งเขตเลือกตั้ ง ส.ส. ยึดตำมกฎหมำย รับฟัง 
พรรคกำรเมือง - ประชำชน 

11 

5 สยำมรัฐออนไลน์ "กกต.” เผยรำยละเอียด "แบ่งเขตเลือกตั้ง” 400 เขต ชี้ ใช้รูปแบบเดิม 
พร้อมเปิดรับควำมคิดเห็น ปชช. 

14 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้ำนเมืองออนไลน์ ประธำน กกต. ร่วมงำนครบรอบ 190 ปี ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตไทย 

- สหรัฐอเมริกำ 
18 

2 บ้ำนเมืองออนไลน์ ประธำน กกต. มอบประกำศนียบัตร-เข็มวิทยฐำนะ ผู้เข้ำอบรม
หลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับต้น รุ่นที่ 2 

19 

3 บ้ำนเมืองออนไลน์ "สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์" กกต. ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน 

20 

4 สยำมรัฐออนไลน์ "เลขำฯ กกต" เผยวันนี้เตรียมออกประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตัง้อีก 2 ฉบับ 23 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. ไม่หนักใจเลือกตั้ง 66 ใช้บัตร 2 ใบ วำงแนวทำงแยกสีป้องสับสน 26 
6 มติชนออนไลน์ 'เลขำ กกต.' พร้อมเป็นพ่ีเลี้ยงพรรคกำรเมือง ท ำไพรมำรีโหวต ไม่หนักใจ

กติกำบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
28 

7 ข่ำวสดออนไลน์ กกต. แจงวุ่น ท ำไมไม่แบ่งเขตเลือกตั้งไว้ก่อน ย้ ำยึดกฎหมำย ไม่เข้ำข้ำง
พรรคใด 

30 

8 มติชนออนไลน์ แสวง ยัน กกต. พร้อมเร่งแบ่งเขตเลือกตั้ง ย้ ำไม่เข้ำข้ำงใคร ให้ควำม
เป็นธรรมทุกพรรค 

33 

9 แนวหน้ำออนไลน์ 'เลขำฯ กกต.' เผยเตรียมออกประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งอีก 2 ฉบับ 
ย้ ำแบ่งเขตตำมกฎหมำย 

36 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "แสวง” ยัน กกต. เร่งพิจำรณำแบ่งเขต วันนี้ประกำศอีก 2 ระเบียบ
เลือกตั้ง 66 

39 

11 แนวหน้ำออนไลน์ กกต. ไม่หนักใจเลือกตั้ง 66 ใช้บัตร 2 ใบ วำงแนวทำง 'แยกสี ' 
ป้องสับสน 

43 

12 MGR ออนไลน์ "แสวง” ยัน กกต. เร่งพิจำรณำแบ่งเขต หำก 77 จังหวัดส่งมำจะเร่ง
พิจำรณำทันที ย้ ำที่ไม่แบ่งไว้ก่อน เกรงท ำ 

45 

13 เดลินิวส์ออนไลน์ 'กกต.' ยืนยันเร่งพิจำรณำแบ่งเขต – วอนทุกฝ่ำยเข้ำใจ - ไม่เข้ำข้ำง
พรรคใด 

49 

14 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. ไม่หนักใจเลือกตั้งบัตร 2 ใบ แยกสีบัตรป้องกันสับสน 56 
 
 
 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
15 MGR ออนไลน์ กกต. ไม่หนักใจบัตร 2 ใบ ปชช. เคยเจอ วำงแนวทำงกันสับสน - 

พีอำร์ทุกช่องทำง เป็นพี่เลี้ยงท ำไพรมำรีฯ 
60 

16 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. เร่งพิจำรณำแบ่งเขต ยันหำก 77 จังหวัดส่งมำ พิจำรณำทันที 62 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ เลขำธิกำร กกต. เผยวันนี้เตรียมออกประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 

อีก 2 ฉบับ 
67 

18 สยำมรัฐออนไลน์ กกต. เติมเต็มภำคีเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 14 จว. ภำคใต้รองรับ 
กำรเลือกตั้ง 

70 

19 บ้ำนเมืองออนไลน์ คณะที่ปรึกษำ กกต. บรรยำยให้ควำมรู้แก่ภำคีเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3 

75 

20 บ้ำนเมืองออนไลน์ ส ำนักประชำสัมพันธ์ กกต. ระดมควำมคิดเห็น ผู้อบรมภำคีเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3 ภำคใต้ 

76 

21 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. สมุทรปรำกำรฟิตแถลงแบ่งเขตเลือกตั้งฟังควำมเห็น ปชช. 77 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ของบจัดเลือกตั้ง ส.ส. 48 ล. กทม. เตรียมเสนอ กกต. - ปชส. 16 ล้ำน 

จัดกำร 32 ล้ำน 
79 

2 สยำมรัฐออนไลน์ "สมชัย" จ่อ ร้อง "กกต." ท ำหนังสือตักเตือน ปม "บิ๊กป้อม" ลงพื้นที่
รำชบุรีหำเสียง ชี้ ใช้ของหลวงแฝงประโยชน์ ลต. ถำม ลำครึ่งวันอะไร 

82 

3 มติชนออนไลน์ เล็งร้อง 'กกต.' สอบ 'บิ๊กป้อม' ลงพื้นทีร่ำชบุรี เอ้ือประโยชน์เลือกตั้ง 
จี้ 'นำยกฯ' สอบวินัย 

85 

4 ข่ำวสดออนไลน์ บี ้กกต. สอบ “บิ๊กป้อม” ไปรำชบุรี หำเสียงเวลำรำชกำร จีน้ำยกฯ 
สั่งพ้นต ำแหน่งชั่วครำว 

87 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ เริ่มระอุ ! “สมชัย” จ่อร้อง กกต. ปม 'บิ๊กป้อม' ใช้รถหลวงลงพื้นที่
รำชบุรีหำเสียง 

90 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 แนวหน้ำออนไลน์ 'สมชัย' จ่อร้อง กกต. สอบ 'หน.พปชร.' ใช้ของหลวงลงพื้นที่หำเสียง 

ผิดจริงถึงพ้นต ำแหน่ง 
93 

7 MGR ออนไลน์ "สมชัย" จี้นำยกฯ - กกต. สอบ "บิ๊กป้อม" หำเสียงเวลำรำชกำร 95 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ บี ้กกต. สอบ 'ลุงป้อม' ลงพื้นที่รำชบุรีใช้ของหลวงเอ้ือประโยชน์

เลือกตั้งหรือไม่ 
96 

9 มติชนสุดสัปดำห์
ออนไลน์ 

'สมชัย' เล็งร้อง 'กกต.' สอบ 'ประวิตร' ลงพื้นที ่จ.รำชบุรี 
เอ้ือประโยชน์เลือกตั้งหรือไม่ 

101 

10 MGR ออนไลน์ "สมชัย”จี้ กกต. สั่ง "ลุงป้อม”พ้นจำกหน้ำที่ชั่วครำว ปมลงพื้นท่ี
รำชบุรีหำเสียง 

104 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สมชยั" จี ้กกต. สอบ "ประยุทธ"์ หำเสยีงรำชบุรี ส่อผิดกฎหมำยเลือกตั้ง 105 
12 ข่ำวสดออนไลน์ “ไพบูลย์” ยัน “บิ๊กป้อม” ลำรำชกำรแล้ว ก่อนขึ้นเวทีรำชบุรี ไม่หวั่น

โดนร้อง กกต. สอบ 
108 

13 ไทยรัฐออนไลน์ "ชลน่ำน” ขอดู ก.ม. "บิ๊กป้อม” เปิด ว่ำที่ผู้สมัคร ส.ส. ผิดระเบียบ 
กกต. ไหม 

110 

14 มติชนออนไลน์ กมธ. กำรเมืองฯ แจง ผู้แทนกลำโหมเพ่ิงรู้ ปมทุจริตซื้อบ้ำนพัก ทบ. 
จ่อเชิญ กกต. แจงท ำประชำมติ 

113 

15 สยำมรัฐออนไลน์ กกต. วำง 4 ขั้นตอนเคำะเขต ลต. 116 
16 ข่ำวสดออนไลน์ ยุบตอนนี้โกลำหลแน่ ! วรำวุธ แนะรอ กกต. แบ่งเขตเสร็จก่อน 

อ้อนขอปักธง กทม. 
122 

17 สยำมรัฐออนไลน์ "วรำวุธ" ชี้ยุบสภำตอนนี้ยุ่งแน่ ขอเวลำ กกต. แบ่ง 400 เขต 
ให้รอบคอบก่อน 

124 
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บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่ำวสดออนไลน์ บทบรรณำธิกำร – แบ่งเขต ส.ส. ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

(กกต.) 
126 

2 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน ์: ตรวจกำรบ้ำน : ตีโจทย์เลือกตั้งบนควำมท้ำทำย กกต. 129 
3 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : คำบลูกคำบดอก : เขำจะเลือกตั้งกันแน่นะวิ 132 
4 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ คอลัมน์ : คนชนข่ำว / สัปดำห์จร : 'รำชกิจจำฯ' ประกำศแบ่ง 400 เขต 

จัดเลือกตั้ง 
133 

5 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ไทยโพสต ์: กกต. ต้องเป็นกลำง โปร่งใส - เที่ยงธรรม 134 
6 หนังสือพิมพ์มติชน บทน ำมติชน : กำรแบ่งเขต 135 
7 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เคำะ 400 เขตเลือกตั้ง 77 จังหวัด 136 
8 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : บันทึกหน้ำ 4 138 
9 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : คันปำกอยำกเล่ำ : พระรำม 3 ยำนนำวำ 139 
10 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เรียงคนมำเป็นข่ำว 140 
11 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ระฆังแก้ว 142 
12 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่ำว 145 
13 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : คำบลูกคำบดอก : ติดหล่มจมปลักกำรเมือง 148 
14 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด บทบรรณำธิกำร ข่ำวสด : แบ่งเขต ส.ส. 149 
15 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เรียงคนมำเป็นข่ำว 150 
16 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ คอลัมน์ : สังคมสยำมรัฐ 152 
17 หนังสือพิมพ์ผู้จัดกำร

รำยวัน 360 องศำ 
คอลัมน์ : เมืองไทย 360 องศำ : เริ่มหักมุมยื้อยุบสภำ ฝั่งพรรคร่วม
ได้เปรียบ !? 

155 

18 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ผ่ำสนำมเลือกตั้ง 66 : ภำคเหนือบนร้อนระอุศึกเลือกตั้ง 157 
19 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ประชำธิปไตยยืนหนึ่ง : สำรพัน 'โฟกัส' ก่อน 'กำกบำท' 160 
20 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขั้วแยกขุมข่ำยแตกยับ 162 
21 หนังสือพิมพ์ข่ำวหุ้น คอลัมน์ : พำรำสำวะถี 164 
22 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : บันทึกหน้ำ4 166 
23 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : สถำนกำรณ์ร้อน : 'จัดทัพ - ใจบันดำลแรง' นั่งนำยกฯ คนที ่30 167 
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

บทความ / ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
24 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่ำว 169 
25 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไทยรัฐ : ไม่มีทำงสุจริตเที่ยงธรรม 172 
26 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : กล้ำได้ กล้ำเสีย : ใช้อ ำนำจรัฐแฝงหำเสียงแล้วไง 173 
27 หนังสือพิมพ์ 

มติชนสุดสัปดำห์ 
บทควำมพิเศษ : เดินหน้ำเต็มสูบ สู่กำรเลือกตั้ง 174 
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วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2566 16.32 น. 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เข้ำร่วมงำนตำมค ำเชิญ 
ของเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำประจ ำประเทศไทย เนื่องในโอกำสเฉลิมฉลองในโอกำสครบรอบ 190 ปี 
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตไทย - สหรัฐอเมริกำ เพ่ือมุ่งมั่นกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศไทยและสหรัฐอเมริกำ  
ในทุกระดับให้แน่นแฟ้น ณ ท ำเนียบเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำประจ ำประเทศไทย 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/314695  
 

  

ประธาน กกต. ร่วมงานครบรอบ 190 ปี 
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สหรัฐอเมริกา 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/314695
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วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธำนในพิธีปิด 
พร้อมมอบประกำศนียบัตรและเข็มวิทยฐำนะแก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับต้น รุ่นที่ 2 
โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นผู้กล่ำวรำยงำน พร้อมด้วย 
นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมพิธีด้วย ณ สถำบันวิชำกำร บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) 
อ้ำงอิง : https://www.4forcenews.com/276760/  
https://www.siamfocustime.com/379376/  
https://www.banmuang.co.th/news/politic/314654   

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสบืสวนและไตส่วน ระดบัต้น รุ่นที่ 2 

https://www.4forcenews.com/276760/
https://www.siamfocustime.com/379376/
https://www.banmuang.co.th/news/politic/314654
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วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์ 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดแพร่ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พร้อมรับฟังกำรบรรยำยสรุป
กำรด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้ง ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน ในกำรนี้ ได้มอบนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน โดยมี นำยชนวิท พิมพิลำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแพร่ ผู้บริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำน พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแพร่ ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแพร่ 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแพร ่
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วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยส ำนักประชำสัมพันธ์ ได้จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ภำคีเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์ระดับจังหวัดเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวปฏิบัติ กฎหมำย กฎระเบียบที่ปรับปรุง  
เปลี่ยนไปตำมห้วงเวลำ และเสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิดในกำรพัฒนำกำรประชำสัมพันธ์ของภำคีเค รือข่ำย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในระดับจังหวัด โดยก ำหนดจัดขึ้น จ ำนวน 4 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้เป็น 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 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จัดอบรมให้ความรู้แกภ่าคีเครือข่ายประชาสมัพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3 ( ภาคใต้ ) 
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   ในกำรนี้  นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธำนในพิธีเปิด 
ผู้ เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหำร พนักงำน ที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดภำคเอกชน และตัวแทนสื่อมวลชนภำครัฐ 
จังหวัดละ 3 คน รวมผู้เข้ำอบรมจ 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://www.siamfocustime.com/379261/  
https://www.4forcenews.com/276717/ 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230202124720437 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.siamfocustime.com/379261/
https://www.4forcenews.com/276717/
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230202124720437
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วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2566 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จัดโครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ภำคีเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่  3 (ภำคใต้) โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธำนในพิธีเปิด นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นผู้กล่ำวต้อนรับ โดยมี ที่ปรึกษา
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้แก่ 
พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ เป็นวิทยำกรบรรยำยในหัวข้อ “กำรพัฒนำบุคลิกภำพของนักสื่อสำรและกำรออกแบบสำรในยุคดิจิทัล” 

สนง.กกต. ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุน่ที่ 3 



 

  

ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
นายเจริญ แก้วยอดหล้า บรรยำยในหัวข้อ “กำรเป็นนักสื่อสำรที่ทรงพลัง” นายคณิศร นุชนาฏ บรรยำยในหัวข้อ 
“กำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยในกำรประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้ง ส.ส.” นำยอ ำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ภูเก็ต บรรยำยในหัวข้อ “กลยุทธ์กำรสื่อสำรเพ่ือเพ่ิมจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.” และ นำงสำวพัชรินทร์ รัตนวิภำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ บรรยำยในหัวข้อ “ควำมร่วมมือระหว่ำงส่วนกลำงและจังหวัดในกำรรณรงค์ 
กำรใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.” ซึ่งกำรจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหำร พนักงำน ที่ท ำหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัด
ภำคเอกชน และตัวแทนสื่อมวลชน เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องให้แก่ภำคีเครือข่ำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้งก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์อันด ี
ระหว่ำงเครือข่ำยสื่อมวลชนและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง  ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน  ภำครัฐ 
ณ โรงแรมดำรำ ภูเก็ต อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 
อ้ำงอิง : https://www.siamfocustime.com/379256/ https://www.banmuang.co.th/news/region/314692  
https://www.4forcenews.com/276725/ https://www.4forcenews.com/276765/ 
https://www.siamfocustime.com/379381/ 
https://www.pandinthong.org/25089/ 
https://chumphononlinenews.blogspot.com/2023/02/3.html 
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นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรอบรมกำรเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในแนวปฏิบัติ กฎหมำย กฎระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตำมห้วงเวลำ และเสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิดในกำรพัฒนำ 
กำรประชำสัมพันธ์ของภำคีเครือข่ำย เพ่ือเตรียมพร้อมในกำรเลือกตั้ง ส.ส. โดยมีผู้บริหำร พนักงำน ที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับ 
กำรประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ตัวแทนสื่อมวลชนจั งหวัดภำคเอกชน 
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 หนึ่งคือเหมือนเรำไม่ใส่ใจ 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 ให้เวลำเพรำะเป็นเงื่อนไขเวลำ  
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 ำได้ก็เป็นเรื่องด ี
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://siamrath.co.th/n/419852  
https://www.khaosod.co.th/politics/news_7488632 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3802717 
https://www.dailynews.co.th/news/1954271/ 
https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/555028 
 
 
 
 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/419852
https://www.khaosod.co.th/politics/news_7488632
https://www.matichon.co.th/politics/news_3802717
https://www.dailynews.co.th/news/1954271/
https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/555028


 

  

ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้
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 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ออกประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง กำรแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 และประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง จ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไปครั้งแรก  
ภำยหลังประกำศใช้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักรำช 2564 พร้อมให้  
ควำมเห็นชอบกรอบระยะเวลำกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัด ด ำเนินกำรดังนี้ 
  1. จังหวัดที่มีจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมำกกว่ำ 1 คน ให้ผู้อ ำนวยกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดจัดท ำรูปแบบกำรแบ่งเขตเลือกตั้งภำยใน 3 วัน โดยต้องแบ่งพ้ืนที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขต  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแตล่ะจังหวัด 
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ให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจ ำนวนรำษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน แล้วประกำศรูปแบบกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง
อย่ำงน้อย 3 รูปแบบ เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของพรรคกำรเมืองและประชำชนในจังหวัดเป็นเวลำ 10 วัน  
ซ่ึงแต่ละรูปแบบต้องประกอบด้วย 
   (1) รำยละเอียดเกี่ยวกับอ ำเภอหรือต ำบล หรือเขตพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต 
   (2) จ ำนวนรำษฎรของแต่ละเขตเลือกตั้ง และผลต่ำงของของจ ำนวนรำษฎรในแต่ละเขต
เลือกตั้งจำกจ ำนวนเฉลี่ยรำษฎรต่อสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 1 คนในจังหวัดนั้น ทั้งนี้ ผลต่ำงของจ ำนวนรำษฎร 
ในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนเฉลี่ยต่อสมำชิกสภำผุ้แทนรำษฎร 1 คนในจังหวัดนั้น เว้นแต่ 
เป็นกรณีมีควำมจ ำเป็นเพื่อให้รำษฎรในชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันสำมำรถเดินทำงได้โดยสะดวก  
   (3) เหตุผลประกอบกำรเสนอแนะกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง 
   (4) แผนที่แสดงรำยละเอียดของพ้ืนที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งแต่ละเขตเลือกตั้ง 
   ในกรณีที่จังหวัดใดมีจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ำกับจ ำนวน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562 และมีผลต่ำงของจ ำนวนรำษฎร 
ในแต่ละเขตเลือกตั้งจำกจ ำนวนเฉลี่ยรำษฎรต่อสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหนึ่งคนในจังหวัดนั้นไม่เกินจ ำนวนผลต่ำง 
ที่ก ำหนดไว้ใน (2) ให้จัดท ำรูปแบบกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ใช้ในกำรเลือกตั้งเป็นกำรทั่วไป  
เมื่อปี 2562 และประกำศรับฟังควำมคิดเห็นในกำรแบ่งเขตเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย 
  2. ให้ด ำเนินกำรปิดประกำศรูปแบบกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไว้ ณ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ศำลำกลำงจังหวัด ที่ว่ำกำรอ ำเภอ ส ำนักงำนเทศบำล ที่ท ำกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ทั้งนี้ ให้รวมถึงศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำนเขต และศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำด้วย  
และให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด รวมทั้งประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ
ด้วย เพื่อเปิดโอกำสให้พรรคกำรเมืองและประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
  3. จังหวัดที่มีจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 คน ให้ด ำเนินกำรปิดประกำศ
เขตเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไว้ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ศำลำกลำงจังหวัด  
ที่ว่ำกำรอ ำเภอ ส ำนักงำนเทศบำล ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด รวมทั้งประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ 
อ้ำงอิง : https://siamtongtin.com/domestic/52899/ 
https://www.banmuang.co.th/news/politic/314765 
https://siamrath.co.th/n/420178  
https://www.matichon.co.th/politics/news_3804337  
https://www.khaosod.co.th/politics/news_7490358   

https://siamtongtin.com/domestic/52899/
https://www.banmuang.co.th/news/politic/314765
https://siamrath.co.th/n/420178
https://www.matichon.co.th/politics/news_3804337
https://www.khaosod.co.th/politics/news_7490358
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:47
หัวข้อข่าว: กกต.จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3 ( ภาคใต้ )

รหัสข่าว: I-I230202001096

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

1

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314619
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:47
หัวข้อข่าว: กกต.จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3 ( ภาคใต้ )

รหัสข่าว: I-I230202001096

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

2

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314619
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:47
หัวข้อข่าว: กกต.จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3 ( ภาคใต้ )

รหัสข่าว: I-I230202001096

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:47
หัวข้อข่าว: กกต.จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3 ( ภาคใต้ )

รหัสข่าว: I-I230202001096

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/314619
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:04
หัวข้อข่าว: กกต.จัดอบรมให้ความรู้ "ภาคเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3"

รหัสข่าว: I-I230202001013

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

5

https://siamrath.co.th/n/419831
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:04
หัวข้อข่าว: กกต.จัดอบรมให้ความรู้ "ภาคเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3"

รหัสข่าว: I-I230202001013

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:04
หัวข้อข่าว: กกต.จัดอบรมให้ความรู้ "ภาคเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3"

รหัสข่าว: I-I230202001013

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419831
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:51
หัวข้อข่าว: กกต.เร่งแบ่ง 400 เขต ยึดตาม กม. ชี้จังหวัด ส.ส.1 คนใช้รูปแบบเดิม แต่ต้องเปิดฟังความเห็น

รหัสข่าว: I-I230203000444

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3804337
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:51
หัวข้อข่าว: กกต.เร่งแบ่ง 400 เขต ยึดตาม กม. ชี้จังหวัด ส.ส.1 คนใช้รูปแบบเดิม แต่ต้องเปิดฟังความเห็น

รหัสข่าว: I-I230203000444

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:51
หัวข้อข่าว: กกต.เร่งแบ่ง 400 เขต ยึดตาม กม. ชี้จังหวัด ส.ส.1 คนใช้รูปแบบเดิม แต่ต้องเปิดฟังความเห็น

รหัสข่าว: I-I230203000444

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3804337
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:53
หัวข้อข่าว: เร่ง กกต.จังหวัด แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ยึดตามกฎหมาย รับฟัง พรรคการเมือง-ประชาชน

รหัสข่าว: I-I230203000445

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:53
หัวข้อข่าว: เร่ง กกต.จังหวัด แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ยึดตามกฎหมาย รับฟัง พรรคการเมือง-ประชาชน

รหัสข่าว: I-I230203000445

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:53
หัวข้อข่าว: เร่ง กกต.จังหวัด แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ยึดตามกฎหมาย รับฟัง พรรคการเมือง-ประชาชน

รหัสข่าว: I-I230203000445

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

13

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7490358
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:56
หัวข้อข่าว: "กกต.” เผยรายละเอียด "แบ่งเขตเลือกตั้ง” 400 เขต ชี้ ใช้รูปแบบเดิม พร้อมเปิดรับความคิดเห็น ปชช.

รหัสข่าว: I-I230203000448

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/420178
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:56
หัวข้อข่าว: "กกต.” เผยรายละเอียด "แบ่งเขตเลือกตั้ง” 400 เขต ชี้ ใช้รูปแบบเดิม พร้อมเปิดรับความคิดเห็น ปชช.

รหัสข่าว: I-I230203000448

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:56
หัวข้อข่าว: "กกต.” เผยรายละเอียด "แบ่งเขตเลือกตั้ง” 400 เขต ชี้ ใช้รูปแบบเดิม พร้อมเปิดรับความคิดเห็น ปชช.

รหัสข่าว: I-I230203000448

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:56
หัวข้อข่าว: "กกต.” เผยรายละเอียด "แบ่งเขตเลือกตั้ง” 400 เขต ชี้ ใช้รูปแบบเดิม พร้อมเปิดรับความคิดเห็น ปชช.

รหัสข่าว: I-I230203000448

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:19
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.ร่วมงานครบรอบ 190 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐอเมริกา

รหัสข่าว: I-I230202001739

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/activity/314695
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:13
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. มอบประกาศนียบัตร-เข็มวิทยฐานะ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับต้น รุ่นที่ 2

รหัสข่าว: I-I230202001727

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/314654
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:32
หัวข้อข่าว: "สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์"กกต.ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน

รหัสข่าว: I-I230202001071

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/314621
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:32
หัวข้อข่าว: "สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์"กกต.ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน

รหัสข่าว: I-I230202001071

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:32
หัวข้อข่าว: "สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์"กกต.ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน

รหัสข่าว: I-I230202001071

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:16
หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต" เผยวันนี้เตรียมออกประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีก 2 ฉบับ

รหัสข่าว: I-I230202001036

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:16
หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต" เผยวันนี้เตรียมออกประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีก 2 ฉบับ

รหัสข่าว: I-I230202001036

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:16
หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต" เผยวันนี้เตรียมออกประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีก 2 ฉบับ

รหัสข่าว: I-I230202001036

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่หนักใจเลือกตั้ง 66 ใช้บัตร 2 ใบ วางแนวทางแยกสีป้องสับสน

รหัสข่าว: I-I230202001040

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1051052
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่หนักใจเลือกตั้ง 66 ใช้บัตร 2 ใบ วางแนวทางแยกสีป้องสับสน

รหัสข่าว: I-I230202001040

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

27

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1051052
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:22
หัวข้อข่าว: 'เลขากกต.' พร้อมเป็นพี่เลี้ยงพรรคการเมือง ทำไพรมารีโหวต ไม่หนักใจกติกาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

รหัสข่าว: I-I230202001045

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3802717
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:22
หัวข้อข่าว: 'เลขากกต.' พร้อมเป็นพี่เลี้ยงพรรคการเมือง ทำไพรมารีโหวต ไม่หนักใจกติกาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

รหัสข่าว: I-I230202001045

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

29

https://www.matichon.co.th/politics/news_3802717
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:25
หัวข้อข่าว: กกต. แจงวุ่น ทำไมไม่แบ่งเขตเลือกตั้งไว้ก่อน ย้ำยึดกฎหมาย ไม่เข้าข้างพรรคใด

รหัสข่าว: I-I230202001056

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7488632
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:25
หัวข้อข่าว: กกต. แจงวุ่น ทำไมไม่แบ่งเขตเลือกตั้งไว้ก่อน ย้ำยึดกฎหมาย ไม่เข้าข้างพรรคใด

รหัสข่าว: I-I230202001056

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7488632
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:25
หัวข้อข่าว: กกต. แจงวุ่น ทำไมไม่แบ่งเขตเลือกตั้งไว้ก่อน ย้ำยึดกฎหมาย ไม่เข้าข้างพรรคใด

รหัสข่าว: I-I230202001056

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

32

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7488632
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:30
หัวข้อข่าว: แสวง ยันกกต. พร้อมเร่งแบ่งเขตเลือกตั้ง ย้ำไม่เข้าข้างใคร ให้ความเป็นธรรมทุกพรรค

รหัสข่าว: I-I230202001066

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3802736
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:30
หัวข้อข่าว: แสวง ยันกกต. พร้อมเร่งแบ่งเขตเลือกตั้ง ย้ำไม่เข้าข้างใคร ให้ความเป็นธรรมทุกพรรค

รหัสข่าว: I-I230202001066

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

34

https://www.matichon.co.th/politics/news_3802736
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:30
หัวข้อข่าว: แสวง ยันกกต. พร้อมเร่งแบ่งเขตเลือกตั้ง ย้ำไม่เข้าข้างใคร ให้ความเป็นธรรมทุกพรรค

รหัสข่าว: I-I230202001066

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

35

https://www.matichon.co.th/politics/news_3802736
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:51
หัวข้อข่าว: 'เลขาฯกกต.'เผยเตรียมออกประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีก 2 ฉบับ ย้ำแบ่งเขตตามกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230202001099

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/708328
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:51
หัวข้อข่าว: 'เลขาฯกกต.'เผยเตรียมออกประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีก 2 ฉบับ ย้ำแบ่งเขตตามกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230202001099

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/708328
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:51
หัวข้อข่าว: 'เลขาฯกกต.'เผยเตรียมออกประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีก 2 ฉบับ ย้ำแบ่งเขตตามกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230202001099

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/708328
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: "แสวง” ยัน กกต.เร่งพิจารณาแบ่งเขต วันนี้ประกาศอีก 2 ระเบียบเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230202001721

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1051099
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: "แสวง” ยัน กกต.เร่งพิจารณาแบ่งเขต วันนี้ประกาศอีก 2 ระเบียบเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230202001721

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1051099
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: "แสวง” ยัน กกต.เร่งพิจารณาแบ่งเขต วันนี้ประกาศอีก 2 ระเบียบเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230202001721

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1051099
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: "แสวง” ยัน กกต.เร่งพิจารณาแบ่งเขต วันนี้ประกาศอีก 2 ระเบียบเลือกตั้ง 66

รหัสข่าว: I-I230202001721

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1051099
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่หนักใจเลือกตั้ง66ใช้บัตร 2 ใบ วางแนวทาง'แยกสี'ป้องสับสน

รหัสข่าว: I-I230202001723

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/708344
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่หนักใจเลือกตั้ง66ใช้บัตร 2 ใบ วางแนวทาง'แยกสี'ป้องสับสน

รหัสข่าว: I-I230202001723

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

44

https://www.naewna.com/politic/708344
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: "แสวง” ยัน กกต. เร่งพิจารณาแบ่งเขต หาก 77 จังหวัดส่งมาจะเร่งพิจารณาทันที ย้ำที่ไม่แบ่งไว้ก่อน เกรงทำ...

รหัสข่าว: I-I230202001724

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000010417
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: "แสวง” ยัน กกต. เร่งพิจารณาแบ่งเขต หาก 77 จังหวัดส่งมาจะเร่งพิจารณาทันที ย้ำที่ไม่แบ่งไว้ก่อน เกรงทำ...

รหัสข่าว: I-I230202001724

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000010417
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: "แสวง” ยัน กกต. เร่งพิจารณาแบ่งเขต หาก 77 จังหวัดส่งมาจะเร่งพิจารณาทันที ย้ำที่ไม่แบ่งไว้ก่อน เกรงทำ...

รหัสข่าว: I-I230202001724

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000010417
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: "แสวง” ยัน กกต. เร่งพิจารณาแบ่งเขต หาก 77 จังหวัดส่งมาจะเร่งพิจารณาทันที ย้ำที่ไม่แบ่งไว้ก่อน เกรงทำ...

รหัสข่าว: I-I230202001724

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000010417
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ยืนยันเร่งพิจารณาแบ่งเขต-วอนทุกฝ่ายเข้าใจ-ไม่เข้าข้างพรรคใด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230202001732

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1954271/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ยืนยันเร่งพิจารณาแบ่งเขต-วอนทุกฝ่ายเข้าใจ-ไม่เข้าข้างพรรคใด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230202001732

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1954271/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ยืนยันเร่งพิจารณาแบ่งเขต-วอนทุกฝ่ายเข้าใจ-ไม่เข้าข้างพรรคใด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230202001732

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1954271/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ยืนยันเร่งพิจารณาแบ่งเขต-วอนทุกฝ่ายเข้าใจ-ไม่เข้าข้างพรรคใด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230202001732

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1954271/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ยืนยันเร่งพิจารณาแบ่งเขต-วอนทุกฝ่ายเข้าใจ-ไม่เข้าข้างพรรคใด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230202001732

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1954271/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ยืนยันเร่งพิจารณาแบ่งเขต-วอนทุกฝ่ายเข้าใจ-ไม่เข้าข้างพรรคใด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230202001732

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1954271/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: 'กกต.' ยืนยันเร่งพิจารณาแบ่งเขต-วอนทุกฝ่ายเข้าใจ-ไม่เข้าข้างพรรคใด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230202001732

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1954271/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่หนักใจเลือกตั้งบัตร 2 ใบ แยกสีบัตรป้องกันสับสน

รหัสข่าว: I-I230202001728

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/555028
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่หนักใจเลือกตั้งบัตร 2 ใบ แยกสีบัตรป้องกันสับสน

รหัสข่าว: I-I230202001728

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/555028
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่หนักใจเลือกตั้งบัตร 2 ใบ แยกสีบัตรป้องกันสับสน

รหัสข่าว: I-I230202001728

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/555028
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่หนักใจเลือกตั้งบัตร 2 ใบ แยกสีบัตรป้องกันสับสน

รหัสข่าว: I-I230202001728

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/555028
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:15
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่หนักใจบัตร 2 ใบปชช.เคยเจอ วางแนวทางกันสับสน-พีอาร์ทุกช่องทาง เป็นพี่เลี้ยงทำไพรมารีฯ

รหัสข่าว: I-I230202001730

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

60

https://mgronline.com/politics/detail/9660000010435
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:15
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่หนักใจบัตร 2 ใบปชช.เคยเจอ วางแนวทางกันสับสน-พีอาร์ทุกช่องทาง เป็นพี่เลี้ยงทำไพรมารีฯ

รหัสข่าว: I-I230202001730

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

61

https://mgronline.com/politics/detail/9660000010435
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: กกต.เร่งพิจารณาแบ่งเขต ยันหาก 77 จังหวัดส่งมา พิจารณาทันที

รหัสข่าว: I-I230202001733

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

62

https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/555035
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: กกต.เร่งพิจารณาแบ่งเขต ยันหาก 77 จังหวัดส่งมา พิจารณาทันที

รหัสข่าว: I-I230202001733

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

63

https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/555035
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: กกต.เร่งพิจารณาแบ่งเขต ยันหาก 77 จังหวัดส่งมา พิจารณาทันที

รหัสข่าว: I-I230202001733

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

64

https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/555035
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: กกต.เร่งพิจารณาแบ่งเขต ยันหาก 77 จังหวัดส่งมา พิจารณาทันที

รหัสข่าว: I-I230202001733

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

65

https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/555035
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: กกต.เร่งพิจารณาแบ่งเขต ยันหาก 77 จังหวัดส่งมา พิจารณาทันที

รหัสข่าว: I-I230202001733

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

66

https://www.thansettakij.com/politics/thailand-elections2023/555035
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: เลขาธิการ กกต.เผยวันนี้เตรียมออกประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีก 2 ฉบับ

รหัสข่าว: I-I230202001017

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

67

https://www.thaipost.net/hi-light/315489/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: เลขาธิการ กกต.เผยวันนี้เตรียมออกประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีก 2 ฉบับ

รหัสข่าว: I-I230202001017

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

68

https://www.thaipost.net/hi-light/315489/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: เลขาธิการ กกต.เผยวันนี้เตรียมออกประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีก 2 ฉบับ

รหัสข่าว: I-I230202001017

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

69

https://www.thaipost.net/hi-light/315489/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:52
หัวข้อข่าว: กกต.เติมเต็มภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 14 จว.ภาคใต้รองรับการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230202002148

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

70

https://siamrath.co.th/n/420080
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:52
หัวข้อข่าว: กกต.เติมเต็มภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 14 จว.ภาคใต้รองรับการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230202002148

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/420080
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:52
หัวข้อข่าว: กกต.เติมเต็มภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 14 จว.ภาคใต้รองรับการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230202002148

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

72

https://siamrath.co.th/n/420080
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:52
หัวข้อข่าว: กกต.เติมเต็มภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 14 จว.ภาคใต้รองรับการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230202002148

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

73

https://siamrath.co.th/n/420080
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:52
หัวข้อข่าว: กกต.เติมเต็มภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 14 จว.ภาคใต้รองรับการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230202002148

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

74

https://siamrath.co.th/n/420080
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:46
หัวข้อข่าว: คณะที่ปรึกษากกต.บรรยายให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3

รหัสข่าว: I-I230202001272

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

75

https://www.banmuang.co.th/news/politic/314626
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: สำนักประชาสัมพันธ์ กกต. ระดมความคิดเห็น ผู้อบรมภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3 ภาค...

รหัสข่าว: I-I230202001734

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

76

https://www.banmuang.co.th/news/region/314692
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:21
หัวข้อข่าว: กกต.สมุทรปราการฟิตแถลงแบ่งเขตเลือกตั้งฟังความเห็นปชช. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230202001741

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1955634/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:21
หัวข้อข่าว: กกต.สมุทรปราการฟิตแถลงแบ่งเขตเลือกตั้งฟังความเห็นปชช. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230202001741

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

78

https://www.dailynews.co.th/news/1955634/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:06
หัวข้อข่าว: ของบจัดเลือกตั้ง ส.ส.48 ล. กทม.เตรียมเสนอกกต.-ปชส.16 ล้าน จัดการ 32 ล้าน

รหัสข่าว: I-I230202000705

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2618918
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:06
หัวข้อข่าว: ของบจัดเลือกตั้ง ส.ส.48 ล. กทม.เตรียมเสนอกกต.-ปชส.16 ล้าน จัดการ 32 ล้าน

รหัสข่าว: I-I230202000705

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2618918
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:06
หัวข้อข่าว: ของบจัดเลือกตั้ง ส.ส.48 ล. กทม.เตรียมเสนอกกต.-ปชส.16 ล้าน จัดการ 32 ล้าน

รหัสข่าว: I-I230202000705

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

81

https://www.thairath.co.th/news/politic/2618918
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:14
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จ่อ ร้อง "กกต." ทำหนังสือตักเตือน ปม "บิ๊กป้อม" ลงพื้นที่ราชบุรีหาเสียง ชี้ ใช้ของหลวงแฝง...

รหัสข่าว: I-I230202000740

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419827
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:14
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จ่อ ร้อง "กกต." ทำหนังสือตักเตือน ปม "บิ๊กป้อม" ลงพื้นที่ราชบุรีหาเสียง ชี้ ใช้ของหลวงแฝง...

รหัสข่าว: I-I230202000740

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/419827
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:14
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จ่อ ร้อง "กกต." ทำหนังสือตักเตือน ปม "บิ๊กป้อม" ลงพื้นที่ราชบุรีหาเสียง ชี้ ใช้ของหลวงแฝง...

รหัสข่าว: I-I230202000740

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

84

https://siamrath.co.th/n/419827
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:15
หัวข้อข่าว: เล็งร้อง 'กกต.' สอบ 'บิ๊กป้อม' ลงพื้นที่ราชบุรี เอื้อประโยชน์เลือกตั้ง จี้ 'นายกฯ' สอบวินัย

รหัสข่าว: I-I230202000745

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3802495
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:15
หัวข้อข่าว: เล็งร้อง 'กกต.' สอบ 'บิ๊กป้อม' ลงพื้นที่ราชบุรี เอื้อประโยชน์เลือกตั้ง จี้ 'นายกฯ' สอบวินัย

รหัสข่าว: I-I230202000745

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

86

https://www.matichon.co.th/politics/news_3802495
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:16
หัวข้อข่าว: บี้กกต.สอบ บิ๊กป้อม ไปราชบุรี หาเสียงเวลาราชการ จี้นายกฯ สั่งพ้นตำแหน่งชั่วคราว

รหัสข่าว: I-I230202000747

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7488310
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:16
หัวข้อข่าว: บี้กกต.สอบ บิ๊กป้อม ไปราชบุรี หาเสียงเวลาราชการ จี้นายกฯ สั่งพ้นตำแหน่งชั่วคราว

รหัสข่าว: I-I230202000747

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

88

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7488310
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:16
หัวข้อข่าว: บี้กกต.สอบ บิ๊กป้อม ไปราชบุรี หาเสียงเวลาราชการ จี้นายกฯ สั่งพ้นตำแหน่งชั่วคราว

รหัสข่าว: I-I230202000747

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7488310
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:16
หัวข้อข่าว: เริ่มระอุ! สมชัยจ่อร้อง กกต.ปม 'บิ๊กป้อม' ใช้รถหลวงลงพื้นที่ราชบุรีหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230202000751

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/315453/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:16
หัวข้อข่าว: เริ่มระอุ! สมชัยจ่อร้อง กกต.ปม 'บิ๊กป้อม' ใช้รถหลวงลงพื้นที่ราชบุรีหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230202000751

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/315453/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:16
หัวข้อข่าว: เริ่มระอุ! สมชัยจ่อร้อง กกต.ปม 'บิ๊กป้อม' ใช้รถหลวงลงพื้นที่ราชบุรีหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230202000751

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/315453/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:04
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'จ่อร้องกกต.สอบ'หน.พปชร.'ใช้ของหลวงลงพื้นที่หาเสียง ผิดจริงถึงพ้นตำแหน่ง

รหัสข่าว: I-I230202001015

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/708310
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:04
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'จ่อร้องกกต.สอบ'หน.พปชร.'ใช้ของหลวงลงพื้นที่หาเสียง ผิดจริงถึงพ้นตำแหน่ง

รหัสข่าว: I-I230202001015

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

94

https://www.naewna.com/politic/708310
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: "สมชัย"จี้นายกฯ-กกต.สอบ"บิ๊กป้อม"หาเสียงเวลาราชการ

รหัสข่าว: I-I230202001038

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000010363
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:21
หัวข้อข่าว: บี้กกต.สอบ 'ลุงป้อม' ลงพื้นที่ราชบุรีใช้ของหลวงเอื้อประโยชน์เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230202001043

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1953783/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:21
หัวข้อข่าว: บี้กกต.สอบ 'ลุงป้อม' ลงพื้นที่ราชบุรีใช้ของหลวงเอื้อประโยชน์เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230202001043

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1953783/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:21
หัวข้อข่าว: บี้กกต.สอบ 'ลุงป้อม' ลงพื้นที่ราชบุรีใช้ของหลวงเอื้อประโยชน์เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230202001043

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

98

https://www.dailynews.co.th/news/1953783/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:21
หัวข้อข่าว: บี้กกต.สอบ 'ลุงป้อม' ลงพื้นที่ราชบุรีใช้ของหลวงเอื้อประโยชน์เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230202001043

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

99

https://www.dailynews.co.th/news/1953783/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:21
หัวข้อข่าว: บี้กกต.สอบ 'ลุงป้อม' ลงพื้นที่ราชบุรีใช้ของหลวงเอื้อประโยชน์เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230202001043

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1953783/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:25
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'เล็งร้อง'กกต.' สอบ'ประวิตร'ลงพื้นที่จ.ราชบุรี เอื้อประโยชน์เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230202001054

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_646341
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:25
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'เล็งร้อง'กกต.' สอบ'ประวิตร'ลงพื้นที่จ.ราชบุรี เอื้อประโยชน์เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230202001054

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_646341
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:25
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'เล็งร้อง'กกต.' สอบ'ประวิตร'ลงพื้นที่จ.ราชบุรี เอื้อประโยชน์เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230202001054

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

103

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_646341
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:20
หัวข้อข่าว: "สมชัย”จี้ กกต.สั่ง"ลุงป้อม”พ้นจากหน้าที่ชั่วคราว ปมลงพื้นที่ราชบุรีหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230202001737

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000010550
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:08
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จี้ กกต.สอบ "ประยุทธ์" หาเสียงราชบุรี ส่อผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230202000722

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

105

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1051021
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:08
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จี้ กกต.สอบ "ประยุทธ์" หาเสียงราชบุรี ส่อผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230202000722

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:08
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จี้ กกต.สอบ "ประยุทธ์" หาเสียงราชบุรี ส่อผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230202000722

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1051021
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:32
หัวข้อข่าว: ไพบูลย์ ยัน บิ๊กป้อม ลาราชการแล้ว ก่อนขึ้นเวทีราชบุรี ไม่หวั่นโดนร้อง กกต.สอบ

รหัสข่าว: I-I230202001068

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

108

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7488653
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:32
หัวข้อข่าว: ไพบูลย์ ยัน บิ๊กป้อม ลาราชการแล้ว ก่อนขึ้นเวทีราชบุรี ไม่หวั่นโดนร้อง กกต.สอบ

รหัสข่าว: I-I230202001068

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

109

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7488653
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: "ชลน่าน” ขอดู ก.ม. "บิ๊กป้อม” เปิด ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ผิดระเบียบ กกต.ไหม

รหัสข่าว: I-I230202001729

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: "ชลน่าน” ขอดู ก.ม. "บิ๊กป้อม” เปิด ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ผิดระเบียบ กกต.ไหม

รหัสข่าว: I-I230202001729

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2619253
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: "ชลน่าน” ขอดู ก.ม. "บิ๊กป้อม” เปิด ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ผิดระเบียบ กกต.ไหม

รหัสข่าว: I-I230202001729

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

112

https://www.thairath.co.th/news/politic/2619253
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:15
หัวข้อข่าว: กมธ.การเมืองฯแจง ผู้แทนกลาโหมเพิ่งรู้ ปมทุจริตซื้อบ้านพัก ทบ. จ่อเชิญ กกต.แจงทำประชามติ

รหัสข่าว: I-I230202001731

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

113

https://www.matichon.co.th/politics/news_3803411
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:15
หัวข้อข่าว: กมธ.การเมืองฯแจง ผู้แทนกลาโหมเพิ่งรู้ ปมทุจริตซื้อบ้านพัก ทบ. จ่อเชิญ กกต.แจงทำประชามติ

รหัสข่าว: I-I230202001731

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3803411
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:15
หัวข้อข่าว: กมธ.การเมืองฯแจง ผู้แทนกลาโหมเพิ่งรู้ ปมทุจริตซื้อบ้านพัก ทบ. จ่อเชิญ กกต.แจงทำประชามติ

รหัสข่าว: I-I230202001731

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3803411
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 03:54
หัวข้อข่าว: กกต.วาง4ขั้นตอนเคาะเขตลต.

รหัสข่าว: I-I230203000057

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 03:54
หัวข้อข่าว: กกต.วาง4ขั้นตอนเคาะเขตลต.

รหัสข่าว: I-I230203000057

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/420086
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 03:54
หัวข้อข่าว: กกต.วาง4ขั้นตอนเคาะเขตลต.

รหัสข่าว: I-I230203000057

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

118

https://siamrath.co.th/n/420086
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 03:54
หัวข้อข่าว: กกต.วาง4ขั้นตอนเคาะเขตลต.

รหัสข่าว: I-I230203000057

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/420086
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 03:54
หัวข้อข่าว: กกต.วาง4ขั้นตอนเคาะเขตลต.

รหัสข่าว: I-I230203000057

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 03:54
หัวข้อข่าว: กกต.วาง4ขั้นตอนเคาะเขตลต.

รหัสข่าว: I-I230203000057

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

121

https://siamrath.co.th/n/420086
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:56
หัวข้อข่าว: ยุบตอนนี้โกลาหลแน่! วราวุธ แนะรอ กกต.แบ่งเขตเสร็จก่อน อ้อนขอปักธง กทม.

รหัสข่าว: I-I230203000449

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7490397
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:56
หัวข้อข่าว: ยุบตอนนี้โกลาหลแน่! วราวุธ แนะรอ กกต.แบ่งเขตเสร็จก่อน อ้อนขอปักธง กทม.

รหัสข่าว: I-I230203000449

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7490397
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:55
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" ชี้ยุบสภาตอนนี้ยุ่งแน่ ขอเวลากกต.แบ่ง 400 เขตให้รอบคอบก่อน

รหัสข่าว: I-I230203000447

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:55
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" ชี้ยุบสภาตอนนี้ยุ่งแน่ ขอเวลากกต.แบ่ง 400 เขตให้รอบคอบก่อน

รหัสข่าว: I-I230203000447

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/420170
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:29
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ - แบ่งเขตส.ส. ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

รหัสข่าว: I-I230202001064

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:29
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ - แบ่งเขตส.ส. ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

รหัสข่าว: I-I230202001064

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7488224
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:29
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ - แบ่งเขตส.ส. ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

รหัสข่าว: I-I230202001064

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26777
วันที่: เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: ตรวจการบ้าน: ตีโจทย์เลือกตั้งบนความท้าทาย กกต.

รหัสข่าว: C-230204035041(3 ก.พ. 66/08:23)

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

Col.Inch: 113.72 ADValue:  (B/W)  108,034  (FC)  204,696
PRValue : (B/W)  324,102  (FC)  614,088(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26777
วันที่: เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: ตรวจการบ้าน: ตีโจทย์เลือกตั้งบนความท้าทาย กกต.

รหัสข่าว: C-230204035041(3 ก.พ. 66/08:23)

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

Col.Inch: 113.72 ADValue:  (B/W)  108,034  (FC)  204,696
PRValue : (B/W)  324,102  (FC)  614,088(x3)

130



ปีที่: - ฉบับที่: 26777
วันที่: เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: ตรวจการบ้าน: ตีโจทย์เลือกตั้งบนความท้าทาย กกต.

รหัสข่าว: C-230204035041(3 ก.พ. 66/08:23)

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

Col.Inch: 113.72 ADValue:  (B/W)  108,034  (FC)  204,696
PRValue : (B/W)  324,102  (FC)  614,088(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23755
วันที่: เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 6(กลาง)

คอลัมน์: คาบลูกคาบดอก: เขาจะเลือกตั้งกันแน่นะวิ

รหัสข่าว: C-230204039103(3 ก.พ. 66/08:24)

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

Col.Inch: 40.55 ADValue:  (B/W)  40,550  (FC)  81,100
PRValue : (B/W)  121,650  (FC)  243,300(x3)
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ปีที่: 70 ฉบับที่: 21
วันที่: เสาร์ 4 - ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ขวา)

คอลัมน์: คนชนข่าว/สัปดาห์จร: 'ราชกิจจาฯ' ประกาศแบ่ง 400 เขต จัดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230204034022(3 ก.พ. 66/05:30)

Siam Rath Subda Wijarn
Circulation: 450,000
Ad Rate: (FC) 400 (BW) 400

Col.Inch: 22.02 ADValue:  (B/W)  8,808  (FC)  8,808
PRValue : (B/W)  26,424  (FC)  26,424(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9577
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ในประเทศ - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยโพสต์: กกต.ต้องเป็นกลาง โปร่งใส-เที่ยงธรรม

รหัสข่าว: C-230203008060(3 ก.พ. 66/05:47)

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

Col.Inch: 36 ADValue:  (B/W)  43,200  (FC)  54,000
PRValue : (B/W)  129,600  (FC)  162,000(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16399
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทนำมติชน: การแบ่งเขต

รหัสข่าว: C-230203020052(3 ก.พ. 66/05:05)

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

Col.Inch: 38.49 ADValue:  (B/W)  46,188  (FC)  63,508.50
PRValue : (B/W)  138,564  (FC)  190,525.50(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9576
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(บนขวา)

หัวข้อข่าว: เคาะ 400 เขตเลือกตั้ง 77 จังหวัด

รหัสข่าว: C-230202008034(2 ก.พ. 66/05:01)

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

Col.Inch: 76.98 ADValue:  (B/W)  92,376  (FC)  115,470
PRValue : (B/W)  277,128  (FC)  346,410(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9576
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(บนขวา)

หัวข้อข่าว: เคาะ 400 เขตเลือกตั้ง 77 จังหวัด

รหัสข่าว: C-230202008034(2 ก.พ. 66/05:01)

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

Col.Inch: 76.98 ADValue:  (B/W)  92,376  (FC)  115,470
PRValue : (B/W)  277,128  (FC)  346,410(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9576
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บันทึกหน้า 4

รหัสข่าว: C-230202008028(2 ก.พ. 66/05:03)

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

Col.Inch: 43.98 ADValue:  (B/W)  52,776  (FC)  65,970
PRValue : (B/W)  158,328  (FC)  197,910(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9576
วันที่: พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทความ - ในประเทศ

หน้า: 3(ล่างขวา)

คอลัมน์: คันปากอยากเล่า: พระราม 3 ยานนาวา

รหัสข่าว: C-230202008026(2 ก.พ. 66/05:04)

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

Col.Inch: 27.29 ADValue:  (B/W)  32,748  (FC)  40,935
PRValue : (B/W)  98,244  (FC)  122,805(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16399
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-230203038019(2 ก.พ. 66/07:44)

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

Col.Inch: 43.51 ADValue:  (B/W)  52,212  (FC)  71,791.50
PRValue : (B/W)  156,636  (FC)  215,374.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16399
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-230203038019(2 ก.พ. 66/07:44)

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

Col.Inch: 43.51 ADValue:  (B/W)  52,212  (FC)  71,791.50
PRValue : (B/W)  156,636  (FC)  215,374.50(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26776
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ระฆังแก้ว

รหัสข่าว: C-230203004005(3 ก.พ. 66/02:04)

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

Col.Inch: 105.81 ADValue:  (B/W)  100,519.50  (FC)  190,458
PRValue : (B/W)  301,558.50  (FC)  571,374(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26776
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ระฆังแก้ว

รหัสข่าว: C-230203004005(3 ก.พ. 66/02:04)

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

Col.Inch: 105.81 ADValue:  (B/W)  100,519.50  (FC)  190,458
PRValue : (B/W)  301,558.50  (FC)  571,374(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26776
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ระฆังแก้ว

รหัสข่าว: C-230203004005(3 ก.พ. 66/02:04)

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

Col.Inch: 105.81 ADValue:  (B/W)  100,519.50  (FC)  190,458
PRValue : (B/W)  301,558.50  (FC)  571,374(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23754
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230203009011(3 ก.พ. 66/02:06)

Thai Rath
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-230203009011(3 ก.พ. 66/02:06)

Thai Rath
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-230203009011(3 ก.พ. 66/02:06)

Thai Rath
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: 6(กลาง)

คอลัมน์: คาบลูกคาบดอก: ติดหล่มจมปลักการเมือง

รหัสข่าว: C-230203009027(3 ก.พ. 66/02:08)

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

Col.Inch: 40.36 ADValue:  (B/W)  40,360  (FC)  80,720
PRValue : (B/W)  121,080  (FC)  242,160(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11755
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: แบ่งเขตส.ส.

รหัสข่าว: C-230203012000(3 ก.พ. 66/02:49)

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

Col.Inch: 39.09 ADValue:  (B/W)  46,908  (FC)  64,498.50
PRValue : (B/W)  140,724  (FC)  193,495.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16399
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-230203020005(3 ก.พ. 66/02:57)

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

Col.Inch: 43.51 ADValue:  (B/W)  52,212  (FC)  71,791.50
PRValue : (B/W)  156,636  (FC)  215,374.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16399
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-230203020005(3 ก.พ. 66/02:57)

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

Col.Inch: 43.51 ADValue:  (B/W)  52,212  (FC)  71,791.50
PRValue : (B/W)  156,636  (FC)  215,374.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24998
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230203021038(3 ก.พ. 66/04:27)

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

Col.Inch: 84.23 ADValue:  (B/W)  71,595.50  (FC)  88,441.50
PRValue : (B/W)  214,786.50  (FC)  265,324.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24998
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230203021038(3 ก.พ. 66/04:27)

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

Col.Inch: 84.23 ADValue:  (B/W)  71,595.50  (FC)  88,441.50
PRValue : (B/W)  214,786.50  (FC)  265,324.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24998
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230203021038(3 ก.พ. 66/04:27)

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

Col.Inch: 84.23 ADValue:  (B/W)  71,595.50  (FC)  88,441.50
PRValue : (B/W)  214,786.50  (FC)  265,324.50(x3)
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ปีที่: 15 ฉบับที่: 3881
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: เริ่มหักมุมยื้อยุบสภา ฝั่งพรรคร่วมได้เปรียบ!?

รหัสข่าว: C-230203040060(3 ก.พ. 66/04:29)

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

Col.Inch: 67.18 ADValue:  (B/W)  80,616  (FC)  100,770
PRValue : (B/W)  241,848  (FC)  302,310(x3)
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ปีที่: 15 ฉบับที่: 3881
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: เริ่มหักมุมยื้อยุบสภา ฝั่งพรรคร่วมได้เปรียบ!?

รหัสข่าว: C-230203040060(3 ก.พ. 66/04:29)

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

Col.Inch: 67.18 ADValue:  (B/W)  80,616  (FC)  100,770
PRValue : (B/W)  241,848  (FC)  302,310(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26776
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(ขวา), 12

คอลัมน์: ผ่าสนามเลือกตั้ง 66: ภาคเหนือบนร้อนระอุศึกเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230203004072(3 ก.พ. 66/04:41)

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

Col.Inch: 130.21 ADValue:  (B/W)  123,699.50  (FC)  234,378
PRValue : (B/W)  371,098.50  (FC)  703,134(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26776
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(ขวา), 12

คอลัมน์: ผ่าสนามเลือกตั้ง 66: ภาคเหนือบนร้อนระอุศึกเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230203004072(3 ก.พ. 66/04:41)

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

Col.Inch: 130.21 ADValue:  (B/W)  123,699.50  (FC)  234,378
PRValue : (B/W)  371,098.50  (FC)  703,134(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26776
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 1(ขวา), 12

คอลัมน์: ผ่าสนามเลือกตั้ง 66: ภาคเหนือบนร้อนระอุศึกเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230203004072(3 ก.พ. 66/04:41)

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

Col.Inch: 130.21 ADValue:  (B/W)  123,699.50  (FC)  234,378
PRValue : (B/W)  371,098.50  (FC)  703,134(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-230203004076(3 ก.พ. 66/04:42)

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

Col.Inch: 101.38 ADValue:  (B/W)  96,311  (FC)  182,484
PRValue : (B/W)  288,933  (FC)  547,452(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-230203004076(3 ก.พ. 66/04:42)

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

Col.Inch: 101.38 ADValue:  (B/W)  96,311  (FC)  182,484
PRValue : (B/W)  288,933  (FC)  547,452(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23754
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

หัวข้อข่าว: ขั้วแยกขุมข่ายแตกยับ

รหัสข่าว: C-230203009091(3 ก.พ. 66/04:46)

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

Col.Inch: 75.01 ADValue:  (B/W)  75,010  (FC)  150,020
PRValue : (B/W)  225,030  (FC)  450,060(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23754
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

หัวข้อข่าว: ขั้วแยกขุมข่ายแตกยับ

รหัสข่าว: C-230203009091(3 ก.พ. 66/04:46)

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

Col.Inch: 75.01 ADValue:  (B/W)  75,010  (FC)  150,020
PRValue : (B/W)  225,030  (FC)  450,060(x3)
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ปีที่: 29 ฉบับที่: 7115
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(บน)

คอลัมน์: พาราสาวะถี

รหัสข่าว: C-230203013002(3 ก.พ. 66/05:38)

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

Col.Inch: 49.26 ADValue:  (B/W)  41,871  (FC)  54,186
PRValue : (B/W)  125,613  (FC)  162,558(x3)
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ปีที่: 29 ฉบับที่: 7115
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(บน)

คอลัมน์: พาราสาวะถี

รหัสข่าว: C-230203013002(3 ก.พ. 66/05:38)

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

Col.Inch: 49.26 ADValue:  (B/W)  41,871  (FC)  54,186
PRValue : (B/W)  125,613  (FC)  162,558(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9577
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บันทึกหน้า4

รหัสข่าว: C-230203008070(3 ก.พ. 66/05:40)

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

Col.Inch: 44.96 ADValue:  (B/W)  53,952  (FC)  67,440
PRValue : (B/W)  161,856  (FC)  202,320(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26776
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: 'จัดทัพ-ใจบันดาลแรง'นั่งนายกฯคนที่30

รหัสข่าว: C-230203004043(3 ก.พ. 66/05:47)

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

Col.Inch: 57.84 ADValue:  (B/W)  54,948  (FC)  104,112
PRValue : (B/W)  164,844  (FC)  312,336(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26776
วันที่: ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: 'จัดทัพ-ใจบันดาลแรง'นั่งนายกฯคนที่30

รหัสข่าว: C-230203004043(3 ก.พ. 66/05:47)

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

Col.Inch: 57.84 ADValue:  (B/W)  54,948  (FC)  104,112
PRValue : (B/W)  164,844  (FC)  312,336(x3)

168



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23755
วันที่: เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230204039059(3 ก.พ. 66/08:18)

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

Col.Inch: 95.98 ADValue:  (B/W)  95,980  (FC)  191,960
PRValue : (B/W)  287,940  (FC)  575,880(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23755
วันที่: เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230204039059(3 ก.พ. 66/08:18)

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

Col.Inch: 95.98 ADValue:  (B/W)  95,980  (FC)  191,960
PRValue : (B/W)  287,940  (FC)  575,880(x3)

170



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23755
วันที่: เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230204039059(3 ก.พ. 66/08:18)

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

Col.Inch: 95.98 ADValue:  (B/W)  95,980  (FC)  191,960
PRValue : (B/W)  287,940  (FC)  575,880(x3)

171



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23755
วันที่: เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยรัฐ: ไม่มีทางสุจริตเที่ยงธรรม

รหัสข่าว: C-230204039042(3 ก.พ. 66/08:16)

Thai Rath (Mid-Day)
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)

172



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23755
วันที่: เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 6(ซ้าย)

คอลัมน์: กล้าได้ กล้าเสีย: ใช้อำนาจรัฐแฝงหาเสียงแล้วไง

รหัสข่าว: C-230204039078(3 ก.พ. 66/08:25)

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

Col.Inch: 44.78 ADValue:  (B/W)  44,780  (FC)  89,560
PRValue : (B/W)  134,340  (FC)  268,680(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 2216
วันที่: ศุกร์ 3 - พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 19(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: เดินหน้าเต็มสูบ สู่การเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230203031005(3 ก.พ. 66/04:04)

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 480 (BW) 370

Col.Inch: 100.30 ADValue:  (B/W)  37,111  (FC)  48,144
PRValue : (B/W)  111,333  (FC)  144,432(x3)

174



ปีที่: 43 ฉบับที่: 2216
วันที่: ศุกร์ 3 - พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 19(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: เดินหน้าเต็มสูบ สู่การเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230203031005(3 ก.พ. 66/04:04)

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 480 (BW) 370

Col.Inch: 100.30 ADValue:  (B/W)  37,111  (FC)  48,144
PRValue : (B/W)  111,333  (FC)  144,432(x3)
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