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ข่าวประจ าวันที่ 15 มนีาคม 2566 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 66/2566 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

2 67/2566 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เตรียมการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 

 

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

กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
1 

 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
กกต. ส่งหนังสือเตือนพรรคการเมือง - รทสช. ห้ามใช้สถาบัน 
หาเสียงเลือกตั้ง 

4 

2 MGR ออนไลน์ กกต. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า / สถานที่ติดป้ายหาเสียง 7 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ พรุ่งนี้ครบ 77 จว. ! กกต. ลุยแบ่งเขตเลือกตั้ง ก่อนเร่งส่งประกาศ 

ราชกิจจาฯ 
9 

2 มติชนออนไลน์ กกต. แบ่งเขตเสร็จแล้ว 50 จว. ลุยต่อให้ครบพรุ่งนี้ ก่อนส่งประกาศ
ราชกิจจาฯ 

11 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
3 ข่าวสดออนไลน์ กกต. เคาะแล้ว 50 จังหวัด แบ่งเขตเลือกตั้ง คาดพรุ่งนี้เสร็จ 

ก่อนส่งประกาศราชกิจจา 
13 

4 MGR ออนไลน์ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว 50 จว. ครบพรุ่งนี้ เร่งส่งประกาศ 
ในราชกิจจา ให้พรรคเตรียมท าไพรมารี 

15 

5 สยามรัฐออนไลน์ พรุ่งนี้เสร็จ !! กกต. เคาะ 50 จังหวัด แบ่งเขตเลือกตั้ง ก่อนส่งประกาศ
ราชกิจจา 

17 

6 คมชัดลึกออนไลน์ 'กกต.' พิจารณา 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' บ่ายวันนี้ 19 
7 แนวหน้าออนไลน์ 'วิษณุ' โยนถาม'พีระพันธุ์' หลัง กกต. เตือนปราศรัยโยงสถาบัน 21 
8 สยามรัฐออนไลน์ "วิษณุ" โยนถาม "พีระพันธุ์" หลัง กกต. เตือนปราศรัยโยงสถาบัน 23 
9 มติชนออนไลน์ 'วิษณุ' โยนถาม 'พีระพันธุ์' กกต. เตือนคุม 'ไตรรงค์' ดึงสถาบันหาเสียง 

ยันไม่รู้รายละเอียด 
25 

10 ข่าวสดออนไลน์ “วิษณุ” โบ้ยถาม รทสช. หลัง กกต. เตือนห้ามดึงสถาบันหาเสียง 
ยันไม่รู้ยุบสภาวันไหน 

27 

11 MGR ออนไลน์ ‘วิษณุ’ โยนถาม ‘พีระพันธุ์’ เอง ปม กกต. ออกประกาศเตือน 
ห้ามดึงสถาบันหาเสียง 

29 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณุ' โยนถาม 'พีระพันธุ์' หลัง กกต. เตือนปราศรัยโยงสถาบัน 31 
13 แนวหน้าออนไลน์ 'วราวุธ' หนุน กกต. เตือนพรรคการเมือง อย่าหาเสียงโยงสถาบัน 33 
14 มติชนออนไลน์ “วราวุธ” หนุน กกต. เตือนพรรคการเมือง อย่าโยงสถาบันหาเสียง 35 
15 MGR ออนไลน์ "วราวุธ" เห็นด้วย กกต. เตือนพรรคการเมืองอย่าหาเสียงโยงสถาบัน 37 
16 สยามรัฐออนไลน์ "วราวุธ" มองเป็นเรื่องดี "กกต." ออกประกาศเตือน ไม่ปราศรัยพาดพิง 

ชี้ "ชทพ." ท าการเมืองสร้างสรรค์มาตลอด 
38 

17 มติชนออนไลน์ "ธนกร" เผย "บิ๊กตู่" ก าชับแกนน า รทสช. ปฎิบัติตาม กกต. 
หลังโดนฮ่ึมปม "ไตรรงค์" ปราศรัยเดือด 

40 

18 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธนกร' เผย 'บิ๊กตู'่ ก าชับแกนน า รทสช. ปฎิบัติตาม กกต. 
หลัง 'ไตรรงค'์" ปราศรัยเดือด คาดยุบสภาตามไทม์ไลน์ 

42 

19 สยามรัฐออนไลน์ "ธนกร" เผย "บิ๊กตู่" ก าชับสมาชิก "รทสช." ท าตามกฎ "กกต." คาด 
ยุบสภาตามไทม์ไลน์ 

44 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
20 แนวหน้าออนไลน์ 'บิ๊กตู'่ ก าชับแกนน า รทสช. ปฎิบัติตาม กกต. หลังโดนฮึ่มปม 

'ไตรรงค'์ ปราศรัยเดือด 
46 

21 ข่าวสดออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบ ‘วิโรจน์’ ก้าวไกล แจกผ้ายันต์ไล่ 3 ป. 
ส่อผิด กม. เลือกตั้ง 

48 

22 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ร้อง กกต. สอบ "วิโรจน์ ก้าวไกล” แจกผ้ายันต์ไล่ "3 ป.” ผิด กม.
เลือกตั้งหรือไม่ 

51 

23 เดลินิวส์ออนไลน์ ร้อง กกต. สอบ 'วิโรจน์ - ก้าวไกล' แจกผ้ายันต์ไล่ 3 ป. ยาวไปถึง 
'เศรษฐา - ณัฐวุฒิ' 

55 

24 MGR ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบ "วิโรจน์” แจกผ้ายันต์ไล่ 3 ป. 
ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ 

61 

25 สยามรัฐออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต. สอบ "วิโรจน์" ก้าวไกลแจกผ้ายันต์ไล่ 3 ป. 
ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ 

62 

26 แนวหน้าออนไลน์ 'สนธิญา' ร้อง กกต. สอบเพ่ือไทย 'เศรษฐา' ให้ ปชช. รับเงินซื้อเสียง 
จ่อให้ปากค าปมยุบพรรค 

66 

27 MGR ออนไลน์ "สนธิญา” ร้อง กกต. สอบ พท. ปม "เศรษฐา” ให้ ปชช. รับเงินซื้อเสียง –
ชาวบ้านสวมเสื้อแดงฟังปราศรัย พร้อมส่งหลักฐานเพ่ิมเอาผิด “เต้น” 
ไม่มีสิทธิยุ่งเกี่ยวพรรค 

69 

28 ข่าวสดออนไลน์ ร้อง กกต. สอบ'เศรษฐา' ให้รับเงินซื้อเสียง จ่อให้ปากค ายุบ พท. เหตุ 
 'อุ๊งอ๊ิง' บินพบพ่อ 

72 

29 มติชนออนไลน์ “สนธิญา” ร้อง กกต. สอบ พท. 'เศรษฐา' ให้คนรับเงินซื้อเสียง งง ปชช.
สวมเสื้อเหมือนกันฟังปราศรัย 

77 

30 MGR ออนไลน์ "สนธิญา" ร้อง กกต. สอบ "เศรษฐา - เพ่ือไทย" ปราศรัยที่พิจิตร 
ผิด กม. เลือกตั้งหรือไม่ 

81 

31 ไทยโพสต์ออนไลน์ โดนอีก ! 'สนธิญา' ร้อง กกต. สอบ เพื่อไทย ปม 'เศรษฐา' 
ให้ประชาชนรับเงินซื้อเสียง 

82 

32 ข่าวสดออนไลน์ ส่อวุ่น ! เพ่ือไทย โวย กกต.กทม. แบ่งเขตพิลึกพิลั่น ขัด กม. 
ติงกลายเป็น ส.ส. แขวง 

84 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
33 ไทยรัฐออนไลน์ เพ่ือไทย กระทุ้ง กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง บางแบบ "พิลึกพิลั่น" 

ขัดกฎหมาย 
87 

34 แนวหน้าออนไลน์ โวยพิลึกพิลั่น ! 'เพ่ือไทย' ไล่ฉะ กกต. แบ่งเขต กทม. บางแบบ 
ขัดกฎหมาย 

93 

35 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เลือกตั้ง 66 : ภาค กทม. เพ่ือไทยวอน กกต. แบ่งเขต ยึดหลักกฎหมาย 96 
36 เดลินิวส์ออนไลน์ กระตุก ! ‘กกต.’ แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. พิลึก ! แยกย่อยแขวงท า

สับสน - บัตรเสีย 
99 

37 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ จี้ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. ระวังโดนร้องเรียนเลือกตั้ง
โมฆะ 

105 

38 มติชนออนไลน์ เพ่ือไทย หวั่น กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม.แยกย่อยแขวง ท า ปชช.
สับสน 

108 

39 ข่าวสดออนไลน์ กกต. รับรองแล้ว ! “พิเชษฐ” ไขก๊อก พปชร. ซบพรรคเปลี่ยน 
ของ ‘นอท กองสลากพลัส’ 

114 

40 มติชนออนไลน์ นอท เฮ กกต. รับรอง 'พรรคเปลี่ยน' เตรียมลุยการเมือง แก้ปัญหา
หวย - งานออนไลน์ 

116 

41 สยามรัฐออนไลน์ "นอท" เผย กกต. มีมติรับรอง "พรรคเปลี่ยน" เป็นพรรคการเมือง 
อย่างเป็นทางการ 

119 

42 MGR ออนไลน์ "นอท” เผย กกต. มีมติรับรองพรรคเปลี่ยนเป็นพรรคการเมือง 
อย่างเป็นทางการ 

121 

43 มติชนออนไลน์ ไชัชชาติ” คิดเชิงรุก แนะ กกต. จัดที่ให้คนรุ่นใหม่ ‘สังเกตการณ์
เลือกตั้ง’ เพ่ือผลโปร่งใส 

122 

 
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่าว 124 
2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : สารพันปัญหาสาระน่ารู้ ? 127 
3 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : สถานการณ์ร้อน : โจทย์คุณภาพชีวิตไม่ใช่แค่เศรษฐกิจ 129 
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บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : สถานีคิดเลขท่ี 12 : มองคนเห็นต่าง 131 
5 หนังสือพิมพ์มติชน ทางออก 'เห็นต่าง' การเมือง สังคมอารยะ - ประชาธิปไตย 133 
6 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : อินไซด์สนามร้อน : ชิง 3 เขต 'พัทลุง' สุดมัน วัดบารมี 

'แม่ทัพใต ้ภท.' 
136 

7 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : บันทึกหน้า4 138 
8 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : วิเคราะห์สถานการณ ์: ย้ายพรรคล็อตสุดท้ายปิดดีล 

ก่อนยุบสภาฯ 
139 

9 หนังสือพิมพ์แนวหน้า คอลัมน์ : บุคคลแนวหน้า 142 
10 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ตรีศูล 145 
11 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : ส านักข่าวหัวเขียว : วัดใจ 2 ลุง 148 
12 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ฟังเราบ้าง: ท าแล้ว ท าอยู่ ท าต่อ ท าเลย (นะจ๊ะ) 149 
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13 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 13 มี.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ได้ลงนามในหนังสือ เรื่องการควบคุมและก ากับดูแลมีให้สมาชิกพรรคการเมืองกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย 
แจ้งต่อหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค 

โดยระบุว่า ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 22 ก าหนดให้
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีหน้าที่ควบคุมและก ากับดูแลมิให้สมาชิก
พรรคการเมืองกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมตลอดท้ังระเบียบ ประกาศ และค าสั่ง
ของ กกต. และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
แล้วแต่กรณี คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีหน้าที่ควบคุมและก ากับดูแล
มีให้สมาชิกพรรคการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองกระท าการในลักษณะที่อาจท าให้การเลือกตั้ง 

 

กกต. ส่งหนังสือเตือนพรรคการเมือง - รทสช. ห้ามใช้สถาบันหาเสยีงเลือกตั้ง 
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มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดซึ่งสมัคร  
เข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

นายทะเบียนพรรคการเมือง พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้พรรคการเมืองปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้น จึงขอให้พรรคการเมืองแจ้งให้สมาชิกพรรคการเมืองได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ 
รวมตลอดท้ังระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของ กกต. โดยเฉพาะระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนของการน าสถาบัน
พระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง และเมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้รับแจ้งจากนายทะเบียน 
พรรคการเมืองว่าสมาชิกพรรคการเมืองกระท าการอันอาจมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 22 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติหรือสั่งการให้สมาชิกพรรคการเมืองยุติการกระท านั้นโดยพลัน  
และก าหนดมาตรการหรือวิธีการที่จ าเป็นเพ่ือมิให้สมาชิกพรรคการเมืองผู้ใดกระท าการอันอาจมีลักษณะดังกล่าวอีก 
แล้วแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีมติ 

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นายทะเบียนพรรคการเมืองจะเสนอให้ กกต. เพ่ือพิจารณา 
มีค าสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ค าสั่งดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจ  
จานุเบกษา และห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวด ารงต าแหน่งใด  
ในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา 20 ปี นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง ตามมาตรา 22 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน 

นอกจากนั้น เลขาธิการ กกต.  ยังได้ลงนามในหนังสือเรื่องการควบคุมและก ากับดูแลมิให้สมาชิก 
พรรคการเมืองกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย ส่งถึงหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ  โดยมีรายละเอียดว่า ด้วยปรากฎ
ข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2566 นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ได้ปราศรัย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
โดยช่วงหนึ่งของการปราศรัยได้น าสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมือง 

 พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท าของ นายไตรรงค์ สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ อาจเป็นการกระท าที่เป็น
การฝ่าฝืนระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนของการน าสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ ดังนั้น 
จึงขอให้ท่านควบคุมและก ากับดูแลมิให้ นายไตรรงค์ กระท าการอันอาจเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ
รวมตลอดท้ังระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของ กกต. 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-1230816  
 

https://www.prachachat.net/politics/news-1230816
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วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นายส าราญ ตันพานิช 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  เข้าพบ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือประสานความร่วมมือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โดยมี นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ นางสาวมาณวิกา ทองประเสริฐ ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร และคณะ เข้าร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมเพื่อประสานความร่วมมอืเตรียมความพร้อมการเลอืกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ให้เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 
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วันที่  15 มีนาคม 2566 นายส าราญ ตันพานิช ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร ในการเลือก
กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ณ สโมสรต ารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
  

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ร่วมสังเกตการณ์การเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 14 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ด้วยผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 
วันที่ 2 มีนาคม 2566 และวันที่ 5 มีนาคม 2566 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
  1. กรณี นายสถิตย์ นนทโชติ นายกเทศมนตรีต าบลพรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้ลาออก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 
  2. กรณี นายอดุลย์ แอมปัญเยา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 
  3. กรณี นายกิตติศักดิ์ ผสมทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอบ่อทอง 
จังหวัดชลบุรี ได้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่ 
กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
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  4. กรณี นายไกรสร ยะอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งงาม เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเสริมงาม 
จังหวัดล าปาง ได้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 
  5. กรณี นายมนูญ นิคง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนหัน เขตเลือกตั้งที่  1 อ าเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 
  6. กรณี นายนิยม รัตนเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพรเจริญ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอพรเจริญ 
จังหวัดบึงกาฬ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 
  7. กรณี นายระเบียบ หวังคุ้มกลาง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน เขตเลือกตั้งที่ 2  
อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 
  8. กรณี นายประสาท รับพรพระ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ได้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
  9. กรณี นายเรียน วงค์ทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พุง อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  
ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 
  10. กรณี นายสร้อย ด่านกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 
  11. กรณี นางแววดาว ลักขณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา เขตเลือกตั้งที่ 4  
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ลาออก เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 
  12. กรณี นายจันทร์ นุ่มส าลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เขตเลือกตั้งที่ 3  
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 
  13. กรณี นายจตุรพิธ มิตรานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาทิพย์ เขตเลือกตั้งที่  4 
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 
  14. กรณี นางสาวศิริพร สุปัญญาพาณิชย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า เขตเลือกตั้งที่ 5 
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 
  15. กรณี นายสนั่น ผิวเงิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก เขตเลือกตั้งที่ 5 
อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 
  16. กรณี นายผจญ เสียงใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่างาม เขตเลือกตั้งที่ 3  
อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 
  17. กรณี นายชิด ชาติเชื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเสลา เขตเลือกตั้งที่ 13  
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 
  18. กรณี นางสาวล าไพย จุลพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสียว เขตเลือกตั้ง ที่ 4 
อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 
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  19. กรณี นายกิตติพงษ์ ชิดไธสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพ เขตเลือกตั้งที่ 6  
อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 
  20. กรณี นายประดิษ แขหินตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางแดด เขตเลือกตั้งที่ 9 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 
  21. กรณี นายพรสิทธิ์ สายัณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูรา เขตเลือกตั้งที่ 2  
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 
  22. กรณี นายบุญธรรม พุฒสุขขา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอิปัน เขตเลือกตั้งที่ 4  
อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 

วันนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณา
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 
  1. นายกเทศมนตรีต าบลพรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายสังเวียน แก้วนพ 
  2. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง เขตเลือกตั้งที่  1 อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ได้แก่  
นางสาวลักษณาวดี สุขีผล 

3. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ 
นายประพันธ์ จันทร์วิรัตน์ 

4. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งงาม เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง ได้แก่  
นายไกรสร ยะอินทร์ 

5. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนหัน เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่   
นายชัยนภา บัวจันทร์ 

6. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพรเจริญ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ 
นายชูเกียรติ แสงตาสุ่ย 

7. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
ได้แก่ นางสาวกัญญาภรณ์ หวังคุ้มกลาง 

8.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี  จั งหวัดนครปฐม ได้แก่   
นายสุทธินัย จังหวัดสุข 

9. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พุง อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ได้แก่ นายลวน ใจเอ้ย 
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10. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายภาธร ปรอยกระโทก 
11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้แก่ 

นายจ านงค์ อุทธิยา 
12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้แก่ 

นายธนศักดิ์ นุ่มส าลี 
13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาทิพย์ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ได้แก่ นายมานะ ฤกดิ์เรือนงาม 
14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ได้แก่ 

นายสุชัยวัฒน์ นาคะ 
15. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ 

นายวีระชัย เอ้ือเฟ้ือ 
16. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่างาม เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ 

นายหนูกร กันหาชัย 
17. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเสลา เขตเลือกตั้งที่ 13 อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ได้แก่ นายวิเชียร เสนคราม 
18. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสียว เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

ได้แก่ นางสมจิตร์ ประเทืองไทย 
19. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพ เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ 

นางณัฐมน ปลื้มจิต 
20. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางแดด เขตเลือกตั้งที่  9 อ าเภอหนองบัวแดง  

จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นางสาวประเสริฐ พรมแพน 
21. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูรา เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้แก่ 

นางเพ็ญศรี มูลิกา 
22. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอิปัน เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ 

นางดวงตา วรรณะ 
ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม 
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อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป 
ส่วนรายละเ อียดการประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น 

สามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444 

 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/320116 
https://www.siamfocustime.com/393710/ 
https://www.4forcenews.com/282209/ 
 
 
 
  

http://www.ect.go.th/
https://www.banmuang.co.th/news/politic/320116
https://www.siamfocustime.com/393710/
https://www.4forcenews.com/282209/
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วันที่  15 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เตรียมความพร้อมในการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา – 16.30 นาฬิกา โดยได้ประสานไปยังส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือก าหนดสถานที่ที่ใช้ในการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ 
รวมทั้งรายชื่อผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ซึ่งขณะนี้สถานที่ที่ใช้ในการเลือก
กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อมในทุกจังหวัดซึ่ ง ได้ รับ 
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทุกภาคส่วน  

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เตรียมการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 
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 ส าหรับบัญชีรายชื่อบุคคลที่สมัครรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 22 

(4) (ก) แห่ง พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มีผู้สมัครรับเลือก จ านวน 23 ราย และบัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับ
การคัดเลือกจากกรรมการข้าราชการต ารวจตามมาตรา 22 (1) (2) และ (3) เพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการ
ต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 22 (4) (ข) แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มีจ านวน 6 ราย 
โดยมีบัญชีรายชื่อดังกล่าวพร้อมกับสถานที่ที่ใช้ในการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ  ปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
อ้างอิง : https://www.siamfocustime.com/394044/ 
https://www.4forcenews.com/282214/  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.siamfocustime.com/394044/
https://www.4forcenews.com/282214/
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7

https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000023779
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:57
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ/สถานที่ติดป้ายหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230314001103

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

8

https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000023779
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08:14
หัวข้อข่าว: พรุ่งนี้ครบ77จว.! กกต.ลุยแบ่งเขตเลือกตั้ง ก่อนเร่งส่งประกาศราชกิจจาฯ

รหัสข่าว: I-I230315000702

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

9

https://www.naewna.com/politic/717360
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08:14
หัวข้อข่าว: พรุ่งนี้ครบ77จว.! กกต.ลุยแบ่งเขตเลือกตั้ง ก่อนเร่งส่งประกาศราชกิจจาฯ

รหัสข่าว: I-I230315000702

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

10

https://www.naewna.com/politic/717360
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08:41
หัวข้อข่าว: กกต.แบ่งเขตเสร็จแล้ว 50 จว. ลุยต่อให้ครบพรุ่งนี้ ก่อนส่งประกาศราชกิจจาฯ

รหัสข่าว: I-I230315000731

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

11

https://www.matichon.co.th/politics/news_3873362
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08:41
หัวข้อข่าว: กกต.แบ่งเขตเสร็จแล้ว 50 จว. ลุยต่อให้ครบพรุ่งนี้ ก่อนส่งประกาศราชกิจจาฯ

รหัสข่าว: I-I230315000731

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

12

https://www.matichon.co.th/politics/news_3873362
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08:45
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว 50 จังหวัด แบ่งเขตเลือกตั้ง คาดพรุ่งนี้เสร็จ ก่อนส่งประกาศราชกิจจา

รหัสข่าว: I-I230315000743

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

13

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7559266
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08:45
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว 50 จังหวัด แบ่งเขตเลือกตั้ง คาดพรุ่งนี้เสร็จ ก่อนส่งประกาศราชกิจจา

รหัสข่าว: I-I230315000743

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

14

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7559266
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08:52
หัวข้อข่าว: กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว 50 จว.ครบพรุ่งนี้ เร่งส่งประกาศในราชกิจจา ให้พรรคเตรียมทำไพรมารี

รหัสข่าว: I-I230315000759

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

15

https://mgronline.com/politics/detail/9660000024076
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08:52
หัวข้อข่าว: กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว 50 จว.ครบพรุ่งนี้ เร่งส่งประกาศในราชกิจจา ให้พรรคเตรียมทำไพรมารี

รหัสข่าว: I-I230315000759

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

16

https://mgronline.com/politics/detail/9660000024076
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09:26
หัวข้อข่าว: พรุ่งนี้เสร็จ!! กกต.เคาะ 50 จังหวัด แบ่งเขตเลือกตั้ง ก่อนส่งประกาศราชกิจจา

รหัสข่าว: I-I230315000827

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

17

https://siamrath.co.th/n/430642
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09:26
หัวข้อข่าว: พรุ่งนี้เสร็จ!! กกต.เคาะ 50 จังหวัด แบ่งเขตเลือกตั้ง ก่อนส่งประกาศราชกิจจา

รหัสข่าว: I-I230315000827

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

18

https://siamrath.co.th/n/430642
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:00
หัวข้อข่าว: 'กกต.' พิจารณา 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' บ่ายวันนี้

รหัสข่าว: I-I230314001111

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

19

https://www.komchadluek.net/news/politics/544774
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:00
หัวข้อข่าว: 'กกต.' พิจารณา 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' บ่ายวันนี้

รหัสข่าว: I-I230314001111

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

20

https://www.komchadluek.net/news/politics/544774
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:53
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' โยนถาม'พีระพันธุ์' หลัง กกต. เตือนปราศรัยโยงสถาบัน

รหัสข่าว: I-I230314001092

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/717167
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:53
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' โยนถาม'พีระพันธุ์' หลัง กกต. เตือนปราศรัยโยงสถาบัน

รหัสข่าว: I-I230314001092

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

22

https://www.naewna.com/politic/717167
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:56
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" โยนถาม "พีระพันธุ์" หลังกกต. เตือนปราศรัยโยงสถาบัน

รหัสข่าว: I-I230314001100

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/430398
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:56
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" โยนถาม "พีระพันธุ์" หลังกกต. เตือนปราศรัยโยงสถาบัน

รหัสข่าว: I-I230314001100

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

24

https://siamrath.co.th/n/430398
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:56
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' โยนถาม 'พีระพันธุ์' กกต.เตือนคุม 'ไตรรงค์' ดึงสถาบันหาเสียง ยันไม่รู้รายละเอียด

รหัสข่าว: I-I230314001102

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

25

https://www.matichon.co.th/politics/news_3871918
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:56
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' โยนถาม 'พีระพันธุ์' กกต.เตือนคุม 'ไตรรงค์' ดึงสถาบันหาเสียง ยันไม่รู้รายละเอียด

รหัสข่าว: I-I230314001102

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

26

https://www.matichon.co.th/politics/news_3871918
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: วิษณุ โบ้ยถาม รทสช. หลัง กกต.เตือนห้ามดึงสถาบันหาเสียง ยันไม่รู้ยุบสภาวันไหน

รหัสข่าว: I-I230314001107

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

27

https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7557596
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: วิษณุ โบ้ยถาม รทสช. หลัง กกต.เตือนห้ามดึงสถาบันหาเสียง ยันไม่รู้ยุบสภาวันไหน

รหัสข่าว: I-I230314001107

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

28

https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7557596
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:03
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’โยนถาม ‘พีระพันธุ์’ เอง ปมกกต.ออกประกาศเตือนห้ามดึงสถาบันหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230314001120

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

29

https://mgronline.com/politics/detail/9660000023781
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:03
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’โยนถาม ‘พีระพันธุ์’ เอง ปมกกต.ออกประกาศเตือนห้ามดึงสถาบันหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230314001120

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

30

https://mgronline.com/politics/detail/9660000023781
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:51
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' โยนถาม 'พีระพันธุ์' หลังกกต.เตือนปราศรัยโยงสถาบัน

รหัสข่าว: I-I230314001088

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/341190/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:51
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' โยนถาม 'พีระพันธุ์' หลังกกต.เตือนปราศรัยโยงสถาบัน

รหัสข่าว: I-I230314001088

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

32

https://www.thaipost.net/politics-news/341190/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:59
หัวข้อข่าว: 'วราวุธ'หนุน กกต.เตือนพรรคการเมือง อย่าหาเสียงโยงสถาบัน

รหัสข่าว: I-I230314001113

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/717179
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:59
หัวข้อข่าว: 'วราวุธ'หนุน กกต.เตือนพรรคการเมือง อย่าหาเสียงโยงสถาบัน

รหัสข่าว: I-I230314001113

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

34

https://www.naewna.com/politic/717179
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:02
หัวข้อข่าว: วราวุธ หนุน กกต.เตือนพรรคการเมือง อย่าโยงสถาบันหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230314001115

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3872089
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:02
หัวข้อข่าว: วราวุธ หนุน กกต.เตือนพรรคการเมือง อย่าโยงสถาบันหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230314001115

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

36

https://www.matichon.co.th/politics/news_3872089
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:03
หัวข้อข่าว: "วราวุธ"เห็นด้วย กกต.เตือนพรรคการเมืองอย่าหาเสียงโยงสถาบัน

รหัสข่าว: I-I230314001116

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000023803
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:55
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" มองเป็นเรื่องดี "กกต." ออกประกาศเตือน ไม่ปราศรัยพาดพิง ชี้ "ชทพ." ทำการเมืองสร้างสรรค์มา...

รหัสข่าว: I-I230314001096

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/430392
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:55
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" มองเป็นเรื่องดี "กกต." ออกประกาศเตือน ไม่ปราศรัยพาดพิง ชี้ "ชทพ." ทำการเมืองสร้างสรรค์มา...

รหัสข่าว: I-I230314001096

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

39

https://siamrath.co.th/n/430392
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:57
หัวข้อข่าว: "ธนกร" เผย "บิ๊กตู่" กำชับแกนนำรทสช. ปฎิบัติตาม กกต. หลังโดนฮึ่มปม "ไตรรงค์" ปราศรัยเดือด

รหัสข่าว: I-I230314001104

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

40

https://www.matichon.co.th/election66/news_3871994
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:57
หัวข้อข่าว: "ธนกร" เผย "บิ๊กตู่" กำชับแกนนำรทสช. ปฎิบัติตาม กกต. หลังโดนฮึ่มปม "ไตรรงค์" ปราศรัยเดือด

รหัสข่าว: I-I230314001104

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

41

https://www.matichon.co.th/election66/news_3871994
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:04
หัวข้อข่าว: 'ธนกร' เผย 'บิ๊กตู่' กำชับแกนนำรทสช. ปฎิบัติตามกกต. หลัง 'ไตรรงค์'" ปราศรัยเดือด คาดยุบสภาตามไทม์...

รหัสข่าว: I-I230314001119

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/vote-news-2566/341241/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:04
หัวข้อข่าว: 'ธนกร' เผย 'บิ๊กตู่' กำชับแกนนำรทสช. ปฎิบัติตามกกต. หลัง 'ไตรรงค์'" ปราศรัยเดือด คาดยุบสภาตามไทม์...

รหัสข่าว: I-I230314001119

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

43

https://www.thaipost.net/vote-news-2566/341241/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:55
หัวข้อข่าว: "ธนกร" เผย "บิ๊กตู่" กำชับสมาชิก "รทสช." ทำตามกฎ "กกต." คาด ยุบสภาตามไทม์ไลน์

รหัสข่าว: I-I230314001097

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

44

https://siamrath.co.th/n/430399
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:55
หัวข้อข่าว: "ธนกร" เผย "บิ๊กตู่" กำชับสมาชิก "รทสช." ทำตามกฎ "กกต." คาด ยุบสภาตามไทม์ไลน์

รหัสข่าว: I-I230314001097

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

45

https://siamrath.co.th/n/430399
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'กำชับแกนนำ รทสช. ปฎิบัติตาม กกต. หลังโดนฮึ่มปม'ไตรรงค์'ปราศรัยเดือด

รหัสข่าว: I-I230314001108

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/717176
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'กำชับแกนนำ รทสช. ปฎิบัติตาม กกต. หลังโดนฮึ่มปม'ไตรรงค์'ปราศรัยเดือด

รหัสข่าว: I-I230314001108

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

47

https://www.naewna.com/politic/717176
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ร้อง กกต.สอบ ‘วิโรจน์’ ก้าวไกล แจกผ้ายันต์ไล่ 3 ป. ส่อผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230314001118

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

48

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7557898
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ร้อง กกต.สอบ ‘วิโรจน์’ ก้าวไกล แจกผ้ายันต์ไล่ 3 ป. ส่อผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230314001118

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

49

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7557898
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ ร้อง กกต.สอบ ‘วิโรจน์’ ก้าวไกล แจกผ้ายันต์ไล่ 3 ป. ส่อผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230314001118

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

50

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7557898
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:52
หัวข้อข่าว: ร้อง กกต.สอบ "วิโรจน์ ก้าวไกล” แจกผ้ายันต์ไล่ "3 ป.” ผิด กม.เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230314001174

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1057727
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:52
หัวข้อข่าว: ร้อง กกต.สอบ "วิโรจน์ ก้าวไกล” แจกผ้ายันต์ไล่ "3 ป.” ผิด กม.เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230314001174

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1057727
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:52
หัวข้อข่าว: ร้อง กกต.สอบ "วิโรจน์ ก้าวไกล” แจกผ้ายันต์ไล่ "3 ป.” ผิด กม.เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230314001174

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1057727
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:52
หัวข้อข่าว: ร้อง กกต.สอบ "วิโรจน์ ก้าวไกล” แจกผ้ายันต์ไล่ "3 ป.” ผิด กม.เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230314001174

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1057727
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:05
หัวข้อข่าว: ร้องกกต.สอบ 'วิโรจน์-ก้าวไกล' แจกผ้ายันต์ไล่3ป.ยาวไปถึง 'เศรษฐา-ณัฐวุฒิ' | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230315000456

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2096703/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:05
หัวข้อข่าว: ร้องกกต.สอบ 'วิโรจน์-ก้าวไกล' แจกผ้ายันต์ไล่3ป.ยาวไปถึง 'เศรษฐา-ณัฐวุฒิ' | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230315000456

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2096703/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:05
หัวข้อข่าว: ร้องกกต.สอบ 'วิโรจน์-ก้าวไกล' แจกผ้ายันต์ไล่3ป.ยาวไปถึง 'เศรษฐา-ณัฐวุฒิ' | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230315000456

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

57

https://www.dailynews.co.th/news/2096703/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:05
หัวข้อข่าว: ร้องกกต.สอบ 'วิโรจน์-ก้าวไกล' แจกผ้ายันต์ไล่3ป.ยาวไปถึง 'เศรษฐา-ณัฐวุฒิ' | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230315000456

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2096703/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:05
หัวข้อข่าว: ร้องกกต.สอบ 'วิโรจน์-ก้าวไกล' แจกผ้ายันต์ไล่3ป.ยาวไปถึง 'เศรษฐา-ณัฐวุฒิ' | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230315000456

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2096703/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:05
หัวข้อข่าว: ร้องกกต.สอบ 'วิโรจน์-ก้าวไกล' แจกผ้ายันต์ไล่3ป.ยาวไปถึง 'เศรษฐา-ณัฐวุฒิ' | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230315000456

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

60

https://www.dailynews.co.th/news/2096703/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:30
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ”ร้อง กกต.สอบ"วิโรจน์”แจกผ้ายันต์ไล่ 3 ป.ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230315000481

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000023918
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ"ร้อง กกต.สอบ"วิโรจน์"ก้าวไกลแจกผ้ายันต์ไล่ 3 ป.ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230314001112

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/430409
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ"ร้อง กกต.สอบ"วิโรจน์"ก้าวไกลแจกผ้ายันต์ไล่ 3 ป.ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230314001112

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/430409
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ"ร้อง กกต.สอบ"วิโรจน์"ก้าวไกลแจกผ้ายันต์ไล่ 3 ป.ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230314001112

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/430409
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ"ร้อง กกต.สอบ"วิโรจน์"ก้าวไกลแจกผ้ายันต์ไล่ 3 ป.ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230314001112

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

65

https://siamrath.co.th/n/430409
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: 'สนธิญา'ร้องกกต.สอบเพื่อไทย'เศรษฐา'ให้ปชช.รับเงินซื้อเสียง จ่อให้ปากคำปมยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I230314001122

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/717204
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: 'สนธิญา'ร้องกกต.สอบเพื่อไทย'เศรษฐา'ให้ปชช.รับเงินซื้อเสียง จ่อให้ปากคำปมยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I230314001122

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/717204
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: 'สนธิญา'ร้องกกต.สอบเพื่อไทย'เศรษฐา'ให้ปชช.รับเงินซื้อเสียง จ่อให้ปากคำปมยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I230314001122

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

68

https://www.naewna.com/politic/717204
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:08
หัวข้อข่าว: "สนธิญา” ร้องกกต. สอบพท. ปม "เศรษฐา” ให้ปชช.รับเงินซื้อเสียง –ชาวบ้านสวมเสื้อแดงฟังปราศรัย พร้อมส่ง...

รหัสข่าว: I-I230314001124

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000023840
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:08
หัวข้อข่าว: "สนธิญา” ร้องกกต. สอบพท. ปม "เศรษฐา” ให้ปชช.รับเงินซื้อเสียง –ชาวบ้านสวมเสื้อแดงฟังปราศรัย พร้อมส่ง...

รหัสข่าว: I-I230314001124

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000023840
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:08
หัวข้อข่าว: "สนธิญา” ร้องกกต. สอบพท. ปม "เศรษฐา” ให้ปชช.รับเงินซื้อเสียง –ชาวบ้านสวมเสื้อแดงฟังปราศรัย พร้อมส่ง...

รหัสข่าว: I-I230314001124

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000023840
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:52
หัวข้อข่าว: ร้องกกต. สอบ'เศรษฐา' ให้รับเงินซื้อเสียง จ่อให้ปากคำยุบ พท. เหตุ 'อุ๊งอิ๊ง' บินพบพ่อ

รหัสข่าว: I-I230314001176

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7558011
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:52
หัวข้อข่าว: ร้องกกต. สอบ'เศรษฐา' ให้รับเงินซื้อเสียง จ่อให้ปากคำยุบ พท. เหตุ 'อุ๊งอิ๊ง' บินพบพ่อ

รหัสข่าว: I-I230314001176

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7558011
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:52
หัวข้อข่าว: ร้องกกต. สอบ'เศรษฐา' ให้รับเงินซื้อเสียง จ่อให้ปากคำยุบ พท. เหตุ 'อุ๊งอิ๊ง' บินพบพ่อ

รหัสข่าว: I-I230314001176

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7558011
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:52
หัวข้อข่าว: ร้องกกต. สอบ'เศรษฐา' ให้รับเงินซื้อเสียง จ่อให้ปากคำยุบ พท. เหตุ 'อุ๊งอิ๊ง' บินพบพ่อ

รหัสข่าว: I-I230314001176

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7558011
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:52
หัวข้อข่าว: ร้องกกต. สอบ'เศรษฐา' ให้รับเงินซื้อเสียง จ่อให้ปากคำยุบ พท. เหตุ 'อุ๊งอิ๊ง' บินพบพ่อ

รหัสข่าว: I-I230314001176

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7558011
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:59
หัวข้อข่าว: สนธิญา ร้อง กกต.สอบ พท. 'เศรษฐา' ให้คนรับเงินซื้อเสียง งง ปชช.สวมเสื้อเหมือนกันฟังปราศรัย

รหัสข่าว: I-I230314001185

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:59
หัวข้อข่าว: สนธิญา ร้อง กกต.สอบ พท. 'เศรษฐา' ให้คนรับเงินซื้อเสียง งง ปชช.สวมเสื้อเหมือนกันฟังปราศรัย

รหัสข่าว: I-I230314001185

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3872295
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:59
หัวข้อข่าว: สนธิญา ร้อง กกต.สอบ พท. 'เศรษฐา' ให้คนรับเงินซื้อเสียง งง ปชช.สวมเสื้อเหมือนกันฟังปราศรัย

รหัสข่าว: I-I230314001185

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

79

https://www.matichon.co.th/politics/news_3872295
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:59
หัวข้อข่าว: สนธิญา ร้อง กกต.สอบ พท. 'เศรษฐา' ให้คนรับเงินซื้อเสียง งง ปชช.สวมเสื้อเหมือนกันฟังปราศรัย

รหัสข่าว: I-I230314001185

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3872295
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:32
หัวข้อข่าว: "สนธิญา"ร้อง กกต.สอบ"เศรษฐา-เพื่อไทย"ปราศรัยที่พิจิตร ผิด กม.เลือกตั้งหรือไม่

รหัสข่าว: I-I230315000486

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000023895
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: โดนอีก! 'สนธิญา' ร้องกกต. สอบ เพื่อไทย ปม 'เศรษฐา' ให้ประชาชนรับเงินซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I230314001121

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

82

https://www.thaipost.net/x-cite-news/341268/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: โดนอีก! 'สนธิญา' ร้องกกต. สอบ เพื่อไทย ปม 'เศรษฐา' ให้ประชาชนรับเงินซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I230314001121

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/x-cite-news/341268/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: ส่อวุ่น! เพื่อไทย โวย กกต.กทม. แบ่งเขตพิลึกพิลั่น ขัดกม. ติงกลายเป็น ส.ส.แขวง

รหัสข่าว: I-I230314001127

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7558063
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: ส่อวุ่น! เพื่อไทย โวย กกต.กทม. แบ่งเขตพิลึกพิลั่น ขัดกม. ติงกลายเป็น ส.ส.แขวง

รหัสข่าว: I-I230314001127

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7558063
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: ส่อวุ่น! เพื่อไทย โวย กกต.กทม. แบ่งเขตพิลึกพิลั่น ขัดกม. ติงกลายเป็น ส.ส.แขวง

รหัสข่าว: I-I230314001127

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7558063
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:45
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย กระทุ้ง กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง บางแบบ "พิลึกพิลั่น" ขัดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230314001168

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

87

https://www.thairath.co.th/news/politic/2653360
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:45
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย กระทุ้ง กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง บางแบบ "พิลึกพิลั่น" ขัดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230314001168

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2653360
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:45
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย กระทุ้ง กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง บางแบบ "พิลึกพิลั่น" ขัดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230314001168

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2653360
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:45
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย กระทุ้ง กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง บางแบบ "พิลึกพิลั่น" ขัดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230314001168

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2653360
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:45
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย กระทุ้ง กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง บางแบบ "พิลึกพิลั่น" ขัดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230314001168

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

91

https://www.thairath.co.th/news/politic/2653360
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:45
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย กระทุ้ง กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง บางแบบ "พิลึกพิลั่น" ขัดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230314001168

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

92

https://www.thairath.co.th/news/politic/2653360
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:48
หัวข้อข่าว: โวยพิลึกพิลั่น!'เพื่อไทย'ไล่ฉะ กกต.แบ่งเขตกทม. บางแบบขัดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230314001171

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/717207
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:48
หัวข้อข่าว: โวยพิลึกพิลั่น!'เพื่อไทย'ไล่ฉะ กกต.แบ่งเขตกทม. บางแบบขัดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230314001171

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/717207
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:48
หัวข้อข่าว: โวยพิลึกพิลั่น!'เพื่อไทย'ไล่ฉะ กกต.แบ่งเขตกทม. บางแบบขัดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230314001171

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/717207
https://www.naewna.com


File saved: Tuesday 14 March 2023 Time 15:56
Headline: เลือกตั้ง66:ภาคกทม.เพื่อไทยวอนกกต.แบ่งเขต ยึดหลักกฎหมาย

News ID: I-I230314001181

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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File saved: Tuesday 14 March 2023 Time 15:56
Headline: เลือกตั้ง66:ภาคกทม.เพื่อไทยวอนกกต.แบ่งเขต ยึดหลักกฎหมาย

News ID: I-I230314001181

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/691780
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File saved: Tuesday 14 March 2023 Time 15:56
Headline: เลือกตั้ง66:ภาคกทม.เพื่อไทยวอนกกต.แบ่งเขต ยึดหลักกฎหมาย

News ID: I-I230314001181

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/691780
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:25
หัวข้อข่าว: กระตุก! ‘กกต.’ แบ่งเขตเลือกตั้งกทม.พิลึก!แยกย่อยแขวงทำสับสน-บัตรเสีย | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230315000478

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2096900/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:25
หัวข้อข่าว: กระตุก! ‘กกต.’ แบ่งเขตเลือกตั้งกทม.พิลึก!แยกย่อยแขวงทำสับสน-บัตรเสีย | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230315000478

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2096900/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:25
หัวข้อข่าว: กระตุก! ‘กกต.’ แบ่งเขตเลือกตั้งกทม.พิลึก!แยกย่อยแขวงทำสับสน-บัตรเสีย | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230315000478

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2096900/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:25
หัวข้อข่าว: กระตุก! ‘กกต.’ แบ่งเขตเลือกตั้งกทม.พิลึก!แยกย่อยแขวงทำสับสน-บัตรเสีย | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230315000478

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2096900/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:25
หัวข้อข่าว: กระตุก! ‘กกต.’ แบ่งเขตเลือกตั้งกทม.พิลึก!แยกย่อยแขวงทำสับสน-บัตรเสีย | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230315000478

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2096900/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:25
หัวข้อข่าว: กระตุก! ‘กกต.’ แบ่งเขตเลือกตั้งกทม.พิลึก!แยกย่อยแขวงทำสับสน-บัตรเสีย | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230315000478

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2096900/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:28
หัวข้อข่าว: ‘เพื่อไทย’จี้กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งกทม.ระวังโดนร้องเรียนเลือกตั้งโฆะ

รหัสข่าว: I-I230315000480

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1057741
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:28
หัวข้อข่าว: ‘เพื่อไทย’จี้กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งกทม.ระวังโดนร้องเรียนเลือกตั้งโฆะ

รหัสข่าว: I-I230315000480

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1057741
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:28
หัวข้อข่าว: ‘เพื่อไทย’จี้กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งกทม.ระวังโดนร้องเรียนเลือกตั้งโฆะ

รหัสข่าว: I-I230315000480

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1057741
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย หวั่น กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม.แยกย่อยแขวง ทำปชช.สับสน

รหัสข่าว: I-I230314001125

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3872299
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย หวั่น กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม.แยกย่อยแขวง ทำปชช.สับสน

รหัสข่าว: I-I230314001125

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3872299
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย หวั่น กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม.แยกย่อยแขวง ทำปชช.สับสน

รหัสข่าว: I-I230314001125

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3872299
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย หวั่น กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม.แยกย่อยแขวง ทำปชช.สับสน

รหัสข่าว: I-I230314001125

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3872299
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย หวั่น กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม.แยกย่อยแขวง ทำปชช.สับสน

รหัสข่าว: I-I230314001125

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3872299
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 มีนาคม 2566 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย หวั่น กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม.แยกย่อยแขวง ทำปชช.สับสน

รหัสข่าว: I-I230314001125

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3872299
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:03
หัวข้อข่าว: กกต.รับรองแล้ว! พิเชษฐ ไขก๊อก พปชร. ซบพรรคเปลี่ยน ของ‘นอท กองสลากพลัส’

รหัสข่าว: I-I230315000454

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06:03
หัวข้อข่าว: กกต.รับรองแล้ว! พิเชษฐ ไขก๊อก พปชร. ซบพรรคเปลี่ยน ของ‘นอท กองสลากพลัส’

รหัสข่าว: I-I230315000454

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7558297
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08:14
หัวข้อข่าว: นอท เฮ กกต.รับรอง 'พรรคเปลี่ยน' เตรียมลุยการเมือง แก้ปัญหาหวย-งานออนไลน์

รหัสข่าว: I-I230315000700

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08:14
หัวข้อข่าว: นอท เฮ กกต.รับรอง 'พรรคเปลี่ยน' เตรียมลุยการเมือง แก้ปัญหาหวย-งานออนไลน์

รหัสข่าว: I-I230315000700

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08:14
หัวข้อข่าว: นอท เฮ กกต.รับรอง 'พรรคเปลี่ยน' เตรียมลุยการเมือง แก้ปัญหาหวย-งานออนไลน์

รหัสข่าว: I-I230315000700

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3873335
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09:23
หัวข้อข่าว: "นอท" เผยกกต.มีมติรับรอง "พรรคเปลี่ยน" เป็นพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ

รหัสข่าว: I-I230315000813

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09:23
หัวข้อข่าว: "นอท" เผยกกต.มีมติรับรอง "พรรคเปลี่ยน" เป็นพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ

รหัสข่าว: I-I230315000813

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: "นอท”เผย กกต. มีมติรับรองพรรคเปลี่ยนเป็นพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ

รหัสข่าว: I-I230315000603

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000023938
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: ชัชชาติ คิดเชิงรุก แนะ กกต.จัดที่ให้คนรุ่นใหม่ ‘สังเกตการณ์เลือกตั้ง’ เพื่อผลโปร่งใส

รหัสข่าว: I-I230315000662

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2566 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: ชัชชาติ คิดเชิงรุก แนะ กกต.จัดที่ให้คนรุ่นใหม่ ‘สังเกตการณ์เลือกตั้ง’ เพื่อผลโปร่งใส

รหัสข่าว: I-I230315000662

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23794
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230315009015(15 มี.ค. 66/01:56)

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

Col.Inch: 95.20 ADValue:  (B/W)  95,200  (FC)  190,400
PRValue : (B/W)  285,600  (FC)  571,200(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23794
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230315009015(15 มี.ค. 66/01:56)

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

Col.Inch: 95.20 ADValue:  (B/W)  95,200  (FC)  190,400
PRValue : (B/W)  285,600  (FC)  571,200(x3)

125



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23794
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230315009015(15 มี.ค. 66/01:56)

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

Col.Inch: 95.20 ADValue:  (B/W)  95,200  (FC)  190,400
PRValue : (B/W)  285,600  (FC)  571,200(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23794
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-230315009021(15 มี.ค. 66/01:57)

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

Col.Inch: 67.93 ADValue:  (B/W)  67,930  (FC)  135,860
PRValue : (B/W)  203,790  (FC)  407,580(x3)

127



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23794
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-230315009021(15 มี.ค. 66/01:57)

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

Col.Inch: 67.93 ADValue:  (B/W)  67,930  (FC)  135,860
PRValue : (B/W)  203,790  (FC)  407,580(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26816
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: โจทย์คุณภาพชีวิตไม่ใช่แค่เศรษฐกิจ

รหัสข่าว: C-230315004041(15 มี.ค. 66/03:38)

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

Col.Inch: 57.87 ADValue:  (B/W)  54,976.50  (FC)  104,166
PRValue : (B/W)  164,929.50  (FC)  312,498(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26816
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: โจทย์คุณภาพชีวิตไม่ใช่แค่เศรษฐกิจ

รหัสข่าว: C-230315004041(15 มี.ค. 66/03:38)

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

Col.Inch: 57.87 ADValue:  (B/W)  54,976.50  (FC)  104,166
PRValue : (B/W)  164,929.50  (FC)  312,498(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16439
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ล่าง)

คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่12: มองคนเห็นต่าง

รหัสข่าว: C-230315020047(15 มี.ค. 66/04:21)

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

Col.Inch: 40.98 ADValue:  (B/W)  49,176  (FC)  67,617
PRValue : (B/W)  147,528  (FC)  202,851(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16439
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ล่าง)

คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่12: มองคนเห็นต่าง

รหัสข่าว: C-230315020047(15 มี.ค. 66/04:21)

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

Col.Inch: 40.98 ADValue:  (B/W)  49,176  (FC)  67,617
PRValue : (B/W)  147,528  (FC)  202,851(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16439
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: ทางออก'เห็นต่าง'การเมือง สังคมอารยะ - ประชาธิปไตย

รหัสข่าว: C-230315020046(15 มี.ค. 66/04:22)

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

Col.Inch: 137.63 ADValue:  (B/W)  165,156  (FC)  227,089.50
PRValue : (B/W)  495,468  (FC)  681,268.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16439
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: ทางออก'เห็นต่าง'การเมือง สังคมอารยะ - ประชาธิปไตย

รหัสข่าว: C-230315020046(15 มี.ค. 66/04:22)

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

Col.Inch: 137.63 ADValue:  (B/W)  165,156  (FC)  227,089.50
PRValue : (B/W)  495,468  (FC)  681,268.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16439
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: ทางออก'เห็นต่าง'การเมือง สังคมอารยะ - ประชาธิปไตย

รหัสข่าว: C-230315020046(15 มี.ค. 66/04:22)

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

Col.Inch: 137.63 ADValue:  (B/W)  165,156  (FC)  227,089.50
PRValue : (B/W)  495,468  (FC)  681,268.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16439
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 6(ล่าง)

คอลัมน์: อินไซด์สนามร้อน: ชิง3เขต'พัทลุง'สุดมัน วัดบารมี'แม่ทัพใต้ภท.'

รหัสข่าว: C-230315020045(15 มี.ค. 66/04:22)

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

Col.Inch: 71.84 ADValue:  (B/W)  86,208  (FC)  118,536
PRValue : (B/W)  258,624  (FC)  355,608(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16439
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 6(ล่าง)

คอลัมน์: อินไซด์สนามร้อน: ชิง3เขต'พัทลุง'สุดมัน วัดบารมี'แม่ทัพใต้ภท.'

รหัสข่าว: C-230315020045(15 มี.ค. 66/04:22)

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

Col.Inch: 71.84 ADValue:  (B/W)  86,208  (FC)  118,536
PRValue : (B/W)  258,624  (FC)  355,608(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9617
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บันทึกหน้า4

รหัสข่าว: C-230315008074(15 มี.ค. 66/04:37)

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

Col.Inch: 45.38 ADValue:  (B/W)  54,456  (FC)  68,070
PRValue : (B/W)  163,368  (FC)  204,210(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9617
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: ย้ายพรรคล็อตสุดท้ายปิดดีลก่อนยุบสภาฯ

รหัสข่าว: C-230315008059(15 มี.ค. 66/04:41)

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

Col.Inch: 114.55 ADValue:  (B/W)  137,460  (FC)  171,825
PRValue : (B/W)  412,380  (FC)  515,475(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9617
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: ย้ายพรรคล็อตสุดท้ายปิดดีลก่อนยุบสภาฯ

รหัสข่าว: C-230315008059(15 มี.ค. 66/04:41)

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

Col.Inch: 114.55 ADValue:  (B/W)  137,460  (FC)  171,825
PRValue : (B/W)  412,380  (FC)  515,475(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9617
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: ย้ายพรรคล็อตสุดท้ายปิดดีลก่อนยุบสภาฯ

รหัสข่าว: C-230315008059(15 มี.ค. 66/04:41)

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

Col.Inch: 114.55 ADValue:  (B/W)  137,460  (FC)  171,825
PRValue : (B/W)  412,380  (FC)  515,475(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15293
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-230315005000(15 มี.ค. 66/06:01)

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

Col.Inch: 79.31 ADValue:  (B/W)  99,137.50  (FC)  126,896
PRValue : (B/W)  297,412.50  (FC)  380,688(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15293
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-230315005000(15 มี.ค. 66/06:01)

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

Col.Inch: 79.31 ADValue:  (B/W)  99,137.50  (FC)  126,896
PRValue : (B/W)  297,412.50  (FC)  380,688(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15293
วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-230315005000(15 มี.ค. 66/06:01)

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

Col.Inch: 79.31 ADValue:  (B/W)  99,137.50  (FC)  126,896
PRValue : (B/W)  297,412.50  (FC)  380,688(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26817
วันที่: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230316035028(15 มี.ค. 66/07:08)

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

Col.Inch: 104.02 ADValue:  (B/W)  98,819  (FC)  187,236
PRValue : (B/W)  296,457  (FC)  561,708(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26817
วันที่: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230316035028(15 มี.ค. 66/07:08)

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

Col.Inch: 104.02 ADValue:  (B/W)  98,819  (FC)  187,236
PRValue : (B/W)  296,457  (FC)  561,708(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26817
วันที่: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230316035028(15 มี.ค. 66/07:08)

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

Col.Inch: 104.02 ADValue:  (B/W)  98,819  (FC)  187,236
PRValue : (B/W)  296,457  (FC)  561,708(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23795
วันที่: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 2

คอลัมน์: สำนักข่าวหัวเขียว: วัดใจ2ลุง

รหัสข่าว: C-230316039020(15 มี.ค. 66/07:25)

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

Col.Inch: 55.20 ADValue:  (B/W)  55,200  (FC)  110,400
PRValue : (B/W)  165,600  (FC)  331,200(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26817
วันที่: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: ฟังเราบ้าง: ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ ทำเลย(นะจ๊ะ)

รหัสข่าว: C-230316035024(15 มี.ค. 66/07:50)

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

Col.Inch: 40.21 ADValue:  (B/W)  38,199.50  (FC)  72,378
PRValue : (B/W)  114,598.50  (FC)  217,134(x3)
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