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ข่าวประจ าวันที่ 17 มนีาคม 2566 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 69/2566 ผลการรวมคะแนนการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 70/2566 การนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

3 71/2566 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 19 มีนาคม 2566 เชิญชวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ กกต. เคาะรายละเอียด 400 เขตเลือกตั้ง ชงเลขาฯ ครม. ลงประกาศ 

ราชกิจจานุเบกษา 
1 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. เคาะแล้ว 400 เขตเลือกตั้ง ลุ้นลงราชกิจจาฯค่ านี้ เปิดละเอียด 
 33 เขต กทม. 

3 

3 แนวหน้าออนไลน์ เช็กท่ีนี่ ! กกต. ประกาศรายละเอียด 400 เขตเลือกตั้งแล้ว 10 
4 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. เคาะแล้ว รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน ส.ส - พ้ืนที่เขตเลือกตั้ง 20 
5 คมชัดลึกออนไลน์ 'กกต.' แจ้งข่าว 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม'่ เสร็จแล้ว 27 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ เช็กเลย ! กกต. เคาะแบ่ง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศแล้ว 30 
7 ข่าวสดออนไลน์ ด่วน ! กกต. ประกาศรายละเอียด 400 เขตเลือกตั้ง เช็กเลย จังหวัดไหน

แบ่งอย่างไร 
32 

8 สยามรัฐออนไลน์ "กกต." ประกาศ 400 เขตเลือกตั้งแล้ว 34 
9 มติชนออนไลน์ กกต. ประกาศแล้ว แบ่ง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ส่ง ครม. 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
37 

10 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. เคาะเขตเลือกตั้ง 400 เขต "กทม. มากสุด - ส.ส. 1 ที่นั่ง 
มี 5 จังหวัด 

47 
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ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 Moneyandbanking 

ออนไลน์ 
กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เสร็จแล้ว 57 

12 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง พรรคการเมืองแห่ประท้วง 59 

13 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ประกาศผลคะแนนการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

63 

 

 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. แจงสั่งยุติ 61 ค าร้องยุบพรรค เตือนนักร้องระวังเจอร้องเท็จ 

ต้องรับโทษหนัก 
65 

2 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้ง 2566 : กกต. ออกกฎตรวจสอบค่าใช้จ่าย ส.ส. หาเสียง 
ต้องท าภายใน 30 วัน 

67 

3 ไทยรัฐออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบ กกต. แบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย
เลือกตั้ง ส.ส. 2566 

71 

4 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. สกลนคร ให้รางวัลน าจับทุจริตเลือกตั้ง 1 ล้านบาท 74 
5 สยามรัฐออนไลน์ กกต. สกลนคร ประกาศให้รางวัลน าจับทุจริตเลือกตั้ง 1 ล้านบาท 76 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เลือกตั้ง66 : กกต. เคาะแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 33 เขตใน กทม. 

ใช้รูปแบบที่ 1 
81 

2 แนวหน้าออนไลน์ เปิดข้อมูลร้อง 'ยุบพรรค' กกต. ชี้มี 25 พรรค ก าลังพิจารณา 19 เรื่อง 
'เพ่ือไทย' น าลิ่ว 

84 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
3 MGR ออนไลน์ กกต. เผย "เพื่อไทย" ครองแชมป์ "ถูกร้องยุบพรรค 87 
4 สยามรัฐออนไลน์ กกต. เปิดข้อมูลถูกร้องยุบพรรค "เพ่ือไทย" ครองแชมป์ "พลังประชา

รัฐ " อันดับสอง " นายทะเบียน" สั่งยุติค าร้องไปแล้ว 61 เรื่อง  
“เพ่ือไทย – ภท.” โล่ง 

89 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. เปิดข้อมูลร้องยุบพรรค สั่งยุติแล้ว 61 เรื่อง ก าลังพิจารณา 
19 เรื่อง เพ่ือไทยน าลิ่ว 

92 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สมชาย" มอง "นอท" ตั้งพรรคเป็นสิทธิ แนะ กกต. สงสัยเงินอุดหนุน 
ให้ถาม ปปง. 

95 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ ชูวิทย์อ่วม ! ภท. ไม่ทนแล้ว ยื่น กกต. ฟันอาญา หลายหน่วยงานรัฐ -
ผู้สมัคร 400 เขต ฟ้องหมิ่น 

98 

8 MGR ออนไลน์ ภท. ไม่ทน ! ประเดิมฟ้อง กกต. สอบฟัน "ชูวิทย์” เหตุใช้สิทธิไม่สุจริต 
- รับงานมาระดมโจมตี เตรียมให้ผู้สมัคร ส.ส. ฟ้องหมิ่น 400 เขต 
หลังท าให้เสียหาย 

101 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ภท.’ ไม่ทน ! ประเดิมฟ้อง กกต. ฟัน ‘ชูวิทย์’ ให้ผู้สมัครฯ 400 เขต
ฟ้องหมิ่นด้วย ! 

104 

10 แนวหน้าออนไลน์ ภท. ร้อง 'กกต.' สอบฟัน 'ชูวิทย์' รับงานโจมตี เตรียมฟ้องหมิ่น 
ทั่วประเทศ 

113 

11 สยามรัฐออนไลน์ "ภท." ไม่ทน ! "ศุภชัย" ร้อง "กกต." ฟัน "ชูวิทย์" ใช้ศาลเตี้ย บิดเบือน
มุ่งร้าย เล็งฟ้องทุกคนน าค าแถลงไปขายผล 

117 

12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ภท. ร้อง กกต. เอาผิดชูวิทย์ ส่ง "ว่าที่ผู้สมัคร 400 เขต" 
ร้องทุกข์ทั่ว ปท. 

121 

13 ไทยรัฐออนไลน์ ภูมิใจไทย เดือด ยื่น กกต. สอบฟัน "ชูวิทย์” ใช้สิทธิ์ไม่สุจริต ซัด 
รับงานมา 

125 

14 สยามรัฐออนไลน์ ภท. จี้ กกต. เช็กบิลชูวิทย์บิดเบือน - ใส่ร้าย 131 
15 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
“ชูวิทย์” ลั่น ยื่นยุบพรรค ภูมิใจไทย กับ กกต. พรุ่งนี้ 134 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
16 สยามรัฐออนไลน์ "ธนกร" ป้อง นายกฯ ไม่ได้ใช้งบหลวงหาเสียง ย้ าท าตามกฎ กกต. 

"แจง" มีผู้หวังดีท าคลิปโปรโมท "บิ๊กตู่" อยู่ รทสช. ให้ 
136 

17 ข่าวสดออนไลน์ 'ธนกร' โต้ 'บิ๊กตู'่ ลงพื้นที่ตรวจราชการแฝงหาเสียง ยันท าตาม 
กฎหมาย-กติกา กกต. 

139 

18 เดลินิวส์ออนไลน์ จี้ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. อย่างยุติธรรม – ไม่มีพรรคได้เปรียบ -
เสียเปรียบ 

143 

19 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปชป. เพ่ิงตื่น ! จี้ กกต. เคาะเขตเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม 145 
20 บ้านเมืองออนไลน์ ปชป. เพ่ิงตื่น ! จี้ กกต. เคาะเขตเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม 147 
21 ข่าวสดออนไลน์ “องอาจ” จี้ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

หลังพรรคการเมืองวิจารณ์หนัก 
148 

22 มติชนออนไลน์ 'เพ่ือไทย' โวย กกต. แบ่งเขตผิด กม. ถามรับผิดชอบไหวหรือ 
ถ้าเลือกตั้งโมฆะ 

151 

23 ข่าวสดออนไลน์ รับผิดชอบไหวหรือ ! เพื่อไทย โวย กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. 
ส่อผิด กม. เป็นโมฆะ 

154 

24 เดลินิวส์ออนไลน์ โวย ‘กกต.’ เลือกเขตเลือกตั้ง กทม. แบบที ่1 เสี่ยงผิด ก.ม. –  
หวั่นเลือกตั้งโมฆะ 

157 

25 แนวหน้าออนไลน์ 'เพ่ือไทย' โวย กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งไม่โดนใจ ขู่ 'โมฆะ'  
รับผิดชอบไหวหรือ 

164 

26 สยามรัฐออนไลน์ "พท." โวย กกต. เลือกเขตเลือกตั้ง กทม. แบบที่ 1 สุ่มเสี่ยงผิด
กฎหมาย หวั่นเลือกตั้งโมฆะ จี้กลับไปใช้แบบปี 54 - 57 

167 

27 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "เพื่อไทย” โวย กกต. เลือกแบบที่ 1 แบ่งเขต กทม. สุ่มเสี่ยงผิด
กฎหมาย 

170 

28 บ้านเมืองออนไลน์ "เพื่อไทย" โวย กกต. เลือกเขตเลือกตั้ง กทม. แบบที่ 1 สุ่มเสี่ยง 
ผิดกฎหมาย หวั่นเลือกตั้งโมฆะ 

174 

29 คมชัดลึกออนไลน์ เพ่ือไทย ค้าน 'กกต.' 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' ใน กทม. 177 
30 สยามรัฐออนไลน์ "จุรินทร์" ลั่น ปชป. พร้อมรับทุกกติกา หลัง กกต. ประกาศแบ่งเขต 

มั่นใจนโยบายถูกใจคนอีสาน ได้ ส.ส. เพ่ิมแน ่
180 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
31 คมชัดลึกออนไลน์ 'จุรินทร์' ลั่น ปชป. พร้อมสู้ทุกกติกา หลัง กกต. ประกาศ 'แบ่งเขต

เลือกตั้งใหม'่ 
182 

32 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้ง 2566 : "จุรินทร์" ยัน ปชป. พร้อมสู้ หลัง กกต. ประกาศ 
แบ่งเขตครบแล้ว 

185 

33 แนวหน้าออนไลน์ 'จุรินทร์' ลั่น ! 'ปชป.'พร้อมสู้ทุกกติกา หลัง กกต. ประกาศแบ่งเขต 188 
34 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "จุรินทร์" ลั่นพร้อมสู้ทุกกติกา หลัง กกต. กางสูตรแบ่งเขต 

มั่นใจกระแสอีสาน 
190 

35 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เลือกตั้ง 66 : “จุรินทร์” เผย ปชป. ท าไพรมารีโหวตทันทีหลัง 
กกต. แบ่งเขต 

193 

36 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “จุรินทร์” ลั่น ! ปชป. พร้อมสู้ทุกกติกา หลัง กกต. ประกาศแบ่งเขต 
ย้ าส่งครบ 500 คน 

195 

37 ข่าวสดออนไลน์ พปชร. รับ กกต. แบ่งเขตใหม่ กระทบพ้ืนที่ กทม. ลั่นไม่หวั่น สู้เต็มที่ 
ตั้งเป้าเกิน 12 ที่นั่ง 

198 

38 มติชนออนไลน์ "นฤมล" รับ กกต. แบ่งเขตใหม่กระทบ พปชร. ในบางเขต กทม. 
แต่ไม่หวั่น สู้เต็มที่ ย้ าเป้าหมาย 12 ที่นั่ง 

201 

39 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "อรรถวิชช์" ร้องศาลปกครอง เพิกถอนการแบ่งเขต กกต. หลังพบ 
ผิด กม. เลือกตั้ง 

204 

40 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เลือกตั้ง 66 : "อรรถวิชช์" ร้องศาลปกครอง เพิกถอนการแบ่งเขต กกต. 206 
41 มติชนออนไลน์ ชาติพัฒนากล้า เตรียมยื่นศาลปกครอง เบรก กกต. แบ่ง 33 เขต กทม. 208 
42 MGR ออนไลน์ "สมชัย" ชี้กระแสพรรคส าคัญกว่าบุคคล หลัง กกต. แบ่งเขตยึดจ านวน

ราษฎรต่างกันไม่เกินร้อยละ 10 
210 

43 มติชนออนไลน์ กกต. ภูเก็ตงดเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกะทู้ 19 มี.ค. 212 
44 บ้านเมืองออนไลน์ "ศิริภา" วอน กกต. ทบทวน แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม.  

พบความไม่เป็นธรรม 13 เขต 
216 

45 คมชัดลึกออนไลน์ เลือกตั้ง 66 'ศิริภา' วอน กกต. ทบทวน 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' กทม. 218 
46 เดลินิวส์ออนไลน์ ยกร่าง พ.ร.ฎ. ยุบสภารอแล้ว - ประกาศเขตเลือกตั้งเมื่อ ‘กกต.’ ส่งมา 220 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
47 ไทยโพสต์ออนไลน์ โวย กกต. แบ่งเขตมั่ว ยื่นศาลเพิกถอนเขต กทม. ระทึก 2 5พรรค 

ถูกร้องยุบ ! 
224 

48 สยามรัฐออนไลน์ "วิษณุ" เผย ยกร่าง พ.ร.ฎ. ประกาศยุบสภาแล้ว แค่รอ กกต. 
แบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จ 

230 

49 แนวหน้าออนไลน์ 'รทสช.' ถกวางตัวผู้สมัคร ส.ส.กทม. 33 เขต ลั่นพรรคการเมือง 
ต้องปรับตาม กกต. แบ่งเขต 

233 

50 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'รทสช.’ถกวางตัวผู้สมัคร ส.ส.กทม. 33 เขต ลั่นพรรคการเมือง 
ต้องปรับตาม กกต. แบ่งเขต 

235 

 
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ระฆังแก้ว 237 
2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่าว 240 
3 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : กล้าได้ กล้าเสีย : เล่นตามกฎเลือกตั้งจะไม่วุ่นวาย 243 
4 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ข่าวข้นคนเข้ม 244 
5 หนังสือพิมพ์ 

มติชนสุดสัปดาห์ 
บทความพิเศษ : กกต. (กูเกือบตาย) มา 5 คุก 2 ตาย 2 เหลือ 1 246 

6 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ซุบซิบว่าที่ผู้แทน 248 
7 หนังสือพิมพ์ข่าวสด บทบรรณาธิการ ข่าวสด : ลั่นกลองเลือกตั้ง 249 
8 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวัน 360 องศา 
คอลัมน์ : เมืองไทย 360 องศา : "ขั้วใหม ่- ขั้วเดิม" เพ่ือไทยหนาวแน่ !? 250 

9 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : อินไซด์สนามร้อน : 6 พรรคแย่ง 4 เก้าอ้ี 'สระบุรี'แดนเดือด 252 
10 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น คอลัมน์ : พาราสาวะถี 254 
11 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : อ่านเอาเรื่อง : ฝ่ายค้านหน้าเดิม 256 
12 หนังสือพิมพ์แนวหน้า คอลัมน์ : เลียบวิภาวดี : ใครหมัดหนัก ? 258 
13 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : ไทยรัฐ : รัฐบาลท าอะไรก็ไม่ผิด ? 259 
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กกต.       
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วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เพ่ือติดตามการบริหารงานทั่วไป
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้แผนการปฏิบัติงาน
ในด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องปฏิบัติงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมตดิตามการบรหิารงานทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

และการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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17 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 17 มี.ค. 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ให้สัมภาษณ์ 
กรณีมีความเห็นว่าค าร้องยุบพรรค 61 เรื่องไม่มีมูลจึงสั่งยุติเรื่อง ว่า การพิจารณาการยุบพรรคของนายทะเบียน 
พรรคการเมือง ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไร เพราะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้ว ต้องท าตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
ถือเป็นเรื่องของกฎหมายพูด เป็นความยุติธรรมตามกฎหมาย ไม่ใช่นายทะเบียนคิดเอาเอง 

นายแสวง ยังกล่าวด้วยว่า โดยหลัก เมื่อความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ก็จะให้ส านักงาน
ด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียน 
พรรคการเมือง 2564 ที่ก าหนดให้ต้องให้โอกาสผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสชี้แจงเพ่ือให้ความยุติธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย  

กกต. แจงสั่งยตุิ 61 ค าร้องยุบพรรค 
เตือนนักร้องระวังเจอรอ้งเท็จ ตอ้งรับโทษหนกั 
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กกต.       
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น
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 จากนั้นจึงมาพิจารณาว่า การการกระท านั้น กฎหมายก าหนดเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองหรือไม่ หลายค าร้อง
มีการกระท าตามที่ร้องเกิดขึ้นจริงแต่การกระท านั้นไม่ใช่เหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองก็จะไม่รับไว้พิจารณา หรือสั่งยุติเรื่อง 

"แต่ถ้าพิจารณาแล้วการกระท าตามค าร้องนั้นอาจเป็นเหตุให้ยุบพรรคได้ ก็จะรับไว้พิจารณาว่า การกระท านั้น
ครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ หรือถึงขนาดให้ต้องยุบพรรคหรือไม่ ซึ่งก็แล้วแต่กรณี  
แต่ที่ผ่านมาพบว่าเป็นค าร้องที่ไม่เป็นเหตุแห่งการยุบพรรคเป็นส่วนมาก" 

นายแสวง กล่าวต่อว่า หลังผู้ร้องยื่นค าร้องต่อ กกต. แล้ว ผู้ร้องมีสิทธิสอบถาม ติดตามเรื่องเพ่ือขอทราบ
ความคืบหน้าผลการด าเนินการได้ตลอดเวลาโดยท าเป็นหนังสือถึงส านักงาน กกต. และเมื่อส านักงานด าเนินการเสร็จสิ้น 
คือไม่รับเรื่องไว้พิจารณา ยุติเรื่อง หรือส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี ก็จะมีการแจ้งผล
ให้แก่ผู้ร้องทราบ 

"แต่อยากฝากว่า การเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบพรรคการเมืองเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ก็ต้องค านึงถึง 
มาตรา 101 ที่ก าหนดให้ความคุ้มครองพรรคการเมืองด้วยเหมือนกัน คือ ผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมือง  
หรือบุคคลใดกระท าความผิดตาม พ.ร.ป. พรรคการเมืองต่อ กกต. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น แต่ถ้าการกระท านั้นเป็นของพรรคการเมืองต้องได้รับโทษเป็น 2 เท่า และให้ กกต . 
ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง 
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น" 

ผู้สื่อข่าวถามว่าหลายค าร้องที่ยุติเรื่องเป็นกรณีกล่าวหาว่า  นายทักษิณ ชินวัตร ควบคุม ชี้น า ครอบง า 
พรรคเพ่ือไทย จะมีผลต่อค าร้องท านองเดียวกันที่มีการร้องในปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กกต. หรือไม่ 
นายแสวง กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน เพราะแต่ละค าร้องจะมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน ซึ่งก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/x-cite-news/343318/  
https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559185 
https://siamrath.co.th/n/431336 
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058343 
https://www.dailynews.co.th/news/2108086/ 
 
 
  

https://www.thaipost.net/x-cite-news/343318/
https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559185
https://siamrath.co.th/n/431336
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058343
https://www.dailynews.co.th/news/2108086/
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วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยาย 
ในหัวข้อ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า ภายใต้กฎ กติกาใหม่ (เหมือนเดิม  
หรือแตกต่าง)” แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) 
โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสตูรการพัฒนาการเมือง 

และการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) 
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วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และคณะ ได้เข้าพบ 
พลโท วสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมด้วย พลตรี ทวีพูล ริมสาคร รองผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 1 และคณะ เพ่ือหารือแนวทางความร่วมมือและการเตรียมความพร้อมในการด าเนิน
กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 
โดย รด.จิตอาสา (นักศึกษาวิชาทหาร) รวมถึงการด าเนินกิจกรรมอบรมครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องรับรอง 2 อาคารราชวัลลภ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หารือแนวทางความร่วมมือกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
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วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานในพิธี
ประดับปลอกแขนและมอบวุฒิบัตรในวันปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพ่ือพัฒนา
ประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 (ภาคเหนือ) จ านวน 60 คน โดยมีคณะผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
จังหวัดเชียงใหม่ สโมสรลูกเสืออาสา กกต. จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนสถานศึกษาในพ้ืนที่ 16 จังหวัด ภาคเหนือ 
รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์ส่งเสริมการศึกษา
และการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมและท าหน้าที่เป็นวิทยากร ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในวันปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผูบ้ังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. รุ่นที่ 3  
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วันที่ 16 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณา ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งที่ได้จัดท าขึ้นตามรูปแบบการแบ่งเขต
เลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติแล้ว ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้เห็นชอบร่างประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งเรื่องดังกล่าว 
ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป โดยมีรายละเอียดของเขตเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9660000024754 
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058161 https://www.naewna.com/politic/717744 
https://www.banmuang.co.th/news/politic/320 https://www.komchadluek.net/news/politics/544945 
https://www.dailynews.co.th/news/2104774/ https://www.khaosod.co.th/politics/news_7562167 
https://siamrath.co.th/n/431062  https://www.matichon.co.th/politics/news_3876117 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2655510 https://moneyandbanking.co.th/2023/29422/ 

“กกต.” ประกาศ 400 เขตเลือกตั้งแล้ว 

https://mgronline.com/politics/detail/9660000024754
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058161
https://www.naewna.com/politic/717744
https://www.banmuang.co.th/news/politic/320
https://www.komchadluek.net/news/politics/544945
https://www.dailynews.co.th/news/2104774/
https://www.khaosod.co.th/politics/news_7562167
https://siamrath.co.th/n/431062
https://www.matichon.co.th/politics/news_3876117
https://www.thairath.co.th/news/politic/2655510
https://moneyandbanking.co.th/2023/29422/
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วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566, 17.50 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 22 
(4) (ก) แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้สมัครรับเลือก จ านวน 23 ราย และบัญชีรายชื่อบุคคล
ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการข้าราชการต ารวจตามมาตรา 22(1) (2) และ (3) เพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการ
ข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 22 (4) (ข)  จ านวน 6 ราย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 นาฬิกา เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอรายงานผลการรวมคะแนน 
ดังนี้ 
 
 

กกต. ประกาศผลคะแนนการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผลรวมคะแนนการเลือก ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภท ก)  
 

ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล คะแนน 

1 พลต ารวจเอก มนู เมฆหมอก 4,652 

2 พลต ารวจเอก เอก อังสนานนท์ 4,161 

3 พลต ารวจเอก วินัย ทองสอง 3,789 

4 พลต ารวจโท สรศักดิ์ เย็นเปรม 2,863 

5 พลต ารวจเอก ปัญญา มาเม่น 2,813 

6 พลต ารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม 2,730 

7 พลต ารวจโท อ านวย นิ่มมะโน 1,864 

8 พลต ารวจโท เรวัช กลิ่นเกษร 1,695 

9 พลต ารวจเอก สุเทพ เดชรักษา 1,535 

10 พลต ารวจเอก ศักดา เตชะเกรียงไกร 1,322 

11 พลต ารวจโท นพดล เผือกโสมณ 1,278 

12 พลต ารวจโท กรีรินทร์ อินทร์แก้ว 979 

13 พลต ารวจเอก ศรายุทธ พูลธัญญะ 847 

14 ศาสตราจารย์ พลต ารวจโท พิศาล มุขแจ้ง 765 

15 พลต ารวจเอก สุพร พันธุ์เสือ 589 

16 พลต ารวจโท พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ 549 
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ล าดับ ชื่อตัว – ชื่อสกุล คะแนน 

17 พลต ารวจเอก ชัยยะ ศิริอ าพันธ์กุล 492 

18 พลต ารวจเอก ชัยยง กีรติขจร 458 

19 พลต ารวจเอก สมพงษ์ ทองวีระประเสริฐ 362 

20 พลต ารวจเอก ชัยพร พานิชอัตรา 210 

21 พลต ารวจเอก ศตวรรษ หิรัญบูรณะ 203 

22 พลต ารวจโท ปิยะ สอนตระกูล 161 

23 พลต ารวจโท ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ 160 

 
ผลรวมคะแนนการเลือก ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภท ข)  
 

ล าดับ ชื่อตัว – ชื่อสกุล คะแนน 

1 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 6,943 

2 รองศาสตราจารย์ ประทิต สันติประภพ 6,151 

3 ศาสตราจารย์ ศุภชัย ยาวะประภาษ 5,051 

4 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ 4,065 

5 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต 3,522 

6 นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ 2,890 

 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/320469  
https://www.siamfocustime.com/394866/  
https://www.4forcenews.com/282575/ 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/320469
https://www.siamfocustime.com/394866/
https://www.4forcenews.com/282575/
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วันที่ 17 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตามที่เกิดกระแสข่าวและการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง และกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) นั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนชี้แจงว่า ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมานั้น 
ได้ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการหลังปิดการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ณ ที่ เลือกตั้ง 
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

“กกต.” แจง ขั้นตอนนับคะแนน พร้อมรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการหลังปิดหีบ 
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  1. เมื่อถึงเวลา 17.00 น. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน 
แต่ถ้ายังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนได้มาปรากฏตัวอยู่ ในที่เลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้ง 
อยู่ก่อนแล้ว ให้ กปน. อนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นแสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว จึงให้ประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนนและให้ กปน. ลงลายมือชื่อในป้ายส าหรับ
ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง แล้วน าป้ายดังกล่าวปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้งบนหีบบัตรเลือกตั้ง 
  2. กปน. ตรวจสอบบัตรเลือกตั้งที่ ใช้ไปกับบัตร เลือกตั้งที่ เหลือให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงกัน 
กับบัตรเลือกตั้งที่รับมาทั้งหมด โดยลงลายมือชื่อก ากับไว้ตามแบบทุกคน กรณีไม่ถูกต้องตรงกัน  ต้องบันทึก 
เหตุดังกล่าวไว้ และรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยต่อไป 
  3. กปน. ด าเนินการนับคะแนน โดยเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง  
ซึ่งต้องกระท า ณ ทีเ่ลือกตั้งโดยเปิดเผยและนับติดต่อกันให้เสร็จ จะเลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนไม่ได้ 
  4. เมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จ กปน. จะประกาศผลคะแนนและจัดท ารายงานผลการนับคะแนน
เลือกตั้ง (ส.ส. 5/18, ส.ส. 5/18 (บช)) ปิดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือให้ประชาชน ผู้สังเกตการณ์ และผู้แทน 
พรรคการเมือง สามารถตรวจสอบได้ 
  5. กปน. แต่ละหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ด าเนินการ 
ส่งผลคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
  6. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้รับคะแนนจาก กปน. แล้ว คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ตรวจสอบความถูกต้อง จ านวนบัตร สิ่งของ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วลงลายมือรับไว้ทั้งสองฝ่ายเป็นหลักฐาน 
  7. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง รวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตนั้น 
เมื่อครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ด าเนินการประกาศผลคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้น แล้วส่งผลคะแนนให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
  8. เมื่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ได้รับผลคะแนนจาคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งทุกเขตในจังหวัดแล้ว ให้น าผลคะแนนการเลือกตั้งที่เป็นทางการส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป 
  กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ ง (กปน.)  เป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ ง ที่แต่งตั้ ง 
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 9 คน ซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยในภูมิล าเนานั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง 
นับว่าเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้แต่ละหน่วยเลือกตั้งสามารถด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยในวันเลือกตั้ง กปน. 
ต้องปฏิบัติหน้าที่ 15 – 18 ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะน าไปใช้ในการเลือกตั้งการจัดเตรียม 
ความพร้อมของหน่วยเลือกตั้ง การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งการด าเนินการออกเสียงลงคะแนน 
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ของประชาชนในที่เลือกตั้ง การนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งและรายงานผลการนับคะแนน การวินิจฉัยเกี่ยวกับ 
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือการทักท้วงเกี่ยวกับการด าเนินการออกเสียงลงคะแนน และการน าคะแนน 
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้จัดให้มีการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ (ECT Report) ตามมาตรา 120 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
และมีส่วนร่วมสังเกตการณใ์นการนับคะแนน โดยหลังจาก กปน. นับคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องในแบบรายงาน 
ส.ส. 5/18 เรียบร้อยแล้ว จะน าไปติดหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนได้ดูและตรวจสอบ พร้อมทั้งส่งคะแนน 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง เพ่ือใช้กรอกลงในระบบ ECT Report ต่อไป ประชาชนสามารถ
ติดตามผลคะแนนได้อย่างต่อเนื่องจากสื่อมวลชนที่มาเชื่อมต่อระบบ และสามารถทราบผลคะแนนในคืนวันเลือกตั้งได้ทันที 
  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอยืนยันว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ด าเนินการนับคะแนน ณ ที่ เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ตามระเบียบดังกล่าวให้เป็นไปโดย “สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย” เป็นส าคัญ 
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วันที่ 17 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. จ านวน 23 แห่ง ประกอบด้วย 
  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอเสนา เขตเลือกตั้งที่ 1 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอวังน้อย เขตเลือกตั้งที่ 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 19 มีนาคม 2566 
เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท 
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  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อ าเภอสวี เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  5. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ อ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต 
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  7. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
  8. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพิปูน เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม ่
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหัวนา เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกุง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหน้าพระลาน เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาว เขตเลือกตั้งที่  2 อ าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง เขตเลือกตั้งที่ 8 อ าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน เขตเลือกตั้งที่ 15 อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าขาว เขตเลือกตั้งที่ 7 อ าเภอบ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหานนา เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น แทนต าแหน่งที่ว่าง 
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  19. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส าราญใต้ เขตเลือกตั้งที่ 15 อ าเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  20. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกระเบื้อง เขตเลือกตั้งที่ 10 อ าเภอบ้านเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  21. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง เขตเลือกตั้งที่ 10 อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  22. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอนบพิต า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  23. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมทราย เขตเลือกตั้งที่ 10 อ าเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร แทนต าแหน่งที่ว่าง  
  สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือส านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ 

 
อ้างอิง : https://www.siamfocustime.com/394980/ 
https://www.4forcenews.com/282632/ 
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https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: เช็กที่นี่! กกต.ประกาศรายละเอียด 400 เขตเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I230316002350

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

15

https://www.naewna.com/politic/717744
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: เช็กที่นี่! กกต.ประกาศรายละเอียด 400 เขตเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I230316002350

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

16

https://www.naewna.com/politic/717744
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: เช็กที่นี่! กกต.ประกาศรายละเอียด 400 เขตเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I230316002350

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

17

https://www.naewna.com/politic/717744
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: เช็กที่นี่! กกต.ประกาศรายละเอียด 400 เขตเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I230316002350

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

18

https://www.naewna.com/politic/717744
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:20
หัวข้อข่าว: เช็กที่นี่! กกต.ประกาศรายละเอียด 400 เขตเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I230316002350

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

19

https://www.naewna.com/politic/717744
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:26
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนส.ส-พื้นที่เขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230316002359

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

20

https://www.banmuang.co.th/news/politic/320388
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:26
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนส.ส-พื้นที่เขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230316002359

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

21

https://www.banmuang.co.th/news/politic/320388
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:26
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนส.ส-พื้นที่เขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230316002359

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

22

https://www.banmuang.co.th/news/politic/320388
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:26
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนส.ส-พื้นที่เขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230316002359

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

23

https://www.banmuang.co.th/news/politic/320388
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:26
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนส.ส-พื้นที่เขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230316002359

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

24

https://www.banmuang.co.th/news/politic/320388
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:26
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนส.ส-พื้นที่เขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230316002359

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

25

https://www.banmuang.co.th/news/politic/320388
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:26
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะแล้ว รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนส.ส-พื้นที่เขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230316002359

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

26

https://www.banmuang.co.th/news/politic/320388
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: 'กกต.' แจ้งข่าว 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' เสร็จแล้ว

รหัสข่าว: I-I230316002372

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

27

https://www.komchadluek.net/news/politics/544945
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: 'กกต.' แจ้งข่าว 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' เสร็จแล้ว

รหัสข่าว: I-I230316002372

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

28

https://www.komchadluek.net/news/politics/544945
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: 'กกต.' แจ้งข่าว 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' เสร็จแล้ว

รหัสข่าว: I-I230316002372

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

29

https://www.komchadluek.net/news/politics/544945
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:32
หัวข้อข่าว: เช็กเลย! กกต.เคาะแบ่ง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศแล้ว | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230316002384

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

30

https://www.dailynews.co.th/news/2104774/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:32
หัวข้อข่าว: เช็กเลย! กกต.เคาะแบ่ง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศแล้ว | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230316002384

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

31

https://www.dailynews.co.th/news/2104774/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: ด่วน! กกต.ประกาศรายละเอียด 400 เขตเลือกตั้ง เช็กเลย จังหวัดไหนแบ่งอย่างไร

รหัสข่าว: I-I230316002400

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

32

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7562167
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: ด่วน! กกต.ประกาศรายละเอียด 400 เขตเลือกตั้ง เช็กเลย จังหวัดไหนแบ่งอย่างไร

รหัสข่าว: I-I230316002400

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

33

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7562167
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: "กกต." ประกาศ 400 เขตเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I230316002431

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

34

https://siamrath.co.th/n/431062
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: "กกต." ประกาศ 400 เขตเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I230316002431

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

35

https://siamrath.co.th/n/431062
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: "กกต." ประกาศ 400 เขตเลือกตั้งแล้ว

รหัสข่าว: I-I230316002431

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

36

https://siamrath.co.th/n/431062
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศแล้ว แบ่ง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ส่งครม. ประกาศราชกิจจานุเบกษา

รหัสข่าว: I-I230316002436

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

37

https://www.matichon.co.th/politics/news_3876117
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศแล้ว แบ่ง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ส่งครม. ประกาศราชกิจจานุเบกษา

รหัสข่าว: I-I230316002436

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3876117
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศแล้ว แบ่ง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ส่งครม. ประกาศราชกิจจานุเบกษา

รหัสข่าว: I-I230316002436

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3876117
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศแล้ว แบ่ง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ส่งครม. ประกาศราชกิจจานุเบกษา

รหัสข่าว: I-I230316002436

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3876117
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศแล้ว แบ่ง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ส่งครม. ประกาศราชกิจจานุเบกษา

รหัสข่าว: I-I230316002436

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3876117
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศแล้ว แบ่ง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ส่งครม. ประกาศราชกิจจานุเบกษา

รหัสข่าว: I-I230316002436

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3876117
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศแล้ว แบ่ง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ส่งครม. ประกาศราชกิจจานุเบกษา

รหัสข่าว: I-I230316002436

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3876117
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศแล้ว แบ่ง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ส่งครม. ประกาศราชกิจจานุเบกษา

รหัสข่าว: I-I230316002436

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3876117
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศแล้ว แบ่ง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ส่งครม. ประกาศราชกิจจานุเบกษา

รหัสข่าว: I-I230316002436

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

45

https://www.matichon.co.th/politics/news_3876117
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศแล้ว แบ่ง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ส่งครม. ประกาศราชกิจจานุเบกษา

รหัสข่าว: I-I230316002436

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3876117
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะเขตเลือกตั้ง 400 เขต "กทม.มากสุด-ส.ส. 1 ที่นั่ง มี 5 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I230316002544

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2655510
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะเขตเลือกตั้ง 400 เขต "กทม.มากสุด-ส.ส. 1 ที่นั่ง มี 5 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I230316002544

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2655510
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะเขตเลือกตั้ง 400 เขต "กทม.มากสุด-ส.ส. 1 ที่นั่ง มี 5 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I230316002544

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

49

https://www.thairath.co.th/news/politic/2655510
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะเขตเลือกตั้ง 400 เขต "กทม.มากสุด-ส.ส. 1 ที่นั่ง มี 5 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I230316002544

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2655510
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะเขตเลือกตั้ง 400 เขต "กทม.มากสุด-ส.ส. 1 ที่นั่ง มี 5 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I230316002544

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2655510
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะเขตเลือกตั้ง 400 เขต "กทม.มากสุด-ส.ส. 1 ที่นั่ง มี 5 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I230316002544

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

52

https://www.thairath.co.th/news/politic/2655510
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะเขตเลือกตั้ง 400 เขต "กทม.มากสุด-ส.ส. 1 ที่นั่ง มี 5 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I230316002544

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

53

https://www.thairath.co.th/news/politic/2655510
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะเขตเลือกตั้ง 400 เขต "กทม.มากสุด-ส.ส. 1 ที่นั่ง มี 5 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I230316002544

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

54

https://www.thairath.co.th/news/politic/2655510
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะเขตเลือกตั้ง 400 เขต "กทม.มากสุด-ส.ส. 1 ที่นั่ง มี 5 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I230316002544

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

55

https://www.thairath.co.th/news/politic/2655510
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะเขตเลือกตั้ง 400 เขต "กทม.มากสุด-ส.ส. 1 ที่นั่ง มี 5 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I230316002544

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

56

https://www.thairath.co.th/news/politic/2655510
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เสร็จแล้ว - Money & Banking Magazine

รหัสข่าว: I-I230316002571

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

57

https://moneyandbanking.co.th/2023/29422/
https://moneyandbanking.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เสร็จแล้ว - Money & Banking Magazine

รหัสข่าว: I-I230316002571

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

58

https://moneyandbanking.co.th/2023/29422/
https://moneyandbanking.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:06
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง พรรคการเมืองแห่ประท้วง

รหัสข่าว: I-I230316001728

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

59

https://www.prachachat.net/politics/news-1233863
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:06
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง พรรคการเมืองแห่ประท้วง

รหัสข่าว: I-I230316001728

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

60

https://www.prachachat.net/politics/news-1233863
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:06
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง พรรคการเมืองแห่ประท้วง

รหัสข่าว: I-I230316001728

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1233863
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:06
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง พรรคการเมืองแห่ประท้วง

รหัสข่าว: I-I230316001728

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

62

https://www.prachachat.net/politics/news-1233863
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลคะแนนการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ

รหัสข่าว: I-I230316002297

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

63

https://www.banmuang.co.th/news/politic/320469
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลคะแนนการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ

รหัสข่าว: I-I230316002297

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

64

https://www.banmuang.co.th/news/politic/320469
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 12:10
หัวข้อข่าว: กกต.แจงสั่งยุติ 61 คำร้องยุบพรรค เตือนนักร้องระวังเจอร้องเท็จ ต้องรับโทษหนัก

รหัสข่าว: I-I230317000500

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/x-cite-news/343318/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 12:10
หัวข้อข่าว: กกต.แจงสั่งยุติ 61 คำร้องยุบพรรค เตือนนักร้องระวังเจอร้องเท็จ ต้องรับโทษหนัก

รหัสข่าว: I-I230317000500

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

66

https://www.thaipost.net/x-cite-news/343318/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:33
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : กกต.ออกกฎตรวจสอบค่าใช้จ่าย ส.ส.หาเสียง ต้องทำภายใน 30 วัน

รหัสข่าว: I-I230316001352

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2655448
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:33
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : กกต.ออกกฎตรวจสอบค่าใช้จ่าย ส.ส.หาเสียง ต้องทำภายใน 30 วัน

รหัสข่าว: I-I230316001352

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2655448
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:33
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : กกต.ออกกฎตรวจสอบค่าใช้จ่าย ส.ส.หาเสียง ต้องทำภายใน 30 วัน

รหัสข่าว: I-I230316001352

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

69

https://www.thairath.co.th/news/politic/2655448
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:33
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : กกต.ออกกฎตรวจสอบค่าใช้จ่าย ส.ส.หาเสียง ต้องทำภายใน 30 วัน

รหัสข่าว: I-I230316001352

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2655448
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบ กกต. แบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายเลือกตั้ง ส.ส. 2566

รหัสข่าว: I-I230316001356

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2655433
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบ กกต. แบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายเลือกตั้ง ส.ส. 2566

รหัสข่าว: I-I230316001356

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2655433
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบ กกต. แบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายเลือกตั้ง ส.ส. 2566

รหัสข่าว: I-I230316001356

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

73

https://www.thairath.co.th/news/politic/2655433
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 20:29
หัวข้อข่าว: กกต.สกลนคร ให้รางวัลนำจับทุจริตเลือกตั้ง 1 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I230316002775

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/320485
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 20:29
หัวข้อข่าว: กกต.สกลนคร ให้รางวัลนำจับทุจริตเลือกตั้ง 1 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I230316002775

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

75

https://www.banmuang.co.th/news/region/320485
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 20:07
หัวข้อข่าว: กกต.สกลนคร ประกาศให้รางวัลนำจับทุจริตเลือกตั้ง 1 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I230316002747

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431186
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 20:07
หัวข้อข่าว: กกต.สกลนคร ประกาศให้รางวัลนำจับทุจริตเลือกตั้ง 1 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I230316002747

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431186
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 20:07
หัวข้อข่าว: กกต.สกลนคร ประกาศให้รางวัลนำจับทุจริตเลือกตั้ง 1 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I230316002747

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431186
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 20:07
หัวข้อข่าว: กกต.สกลนคร ประกาศให้รางวัลนำจับทุจริตเลือกตั้ง 1 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I230316002747

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431186
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 20:07
หัวข้อข่าว: กกต.สกลนคร ประกาศให้รางวัลนำจับทุจริตเลือกตั้ง 1 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I230316002747

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

80

https://siamrath.co.th/n/431186
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:30
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66 : กกต.เคาะแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.33เขตในกทม.ใช้รูปแบบที่1

รหัสข่าว: I-I230316001350

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/691868
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:30
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66 : กกต.เคาะแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.33เขตในกทม.ใช้รูปแบบที่1

รหัสข่าว: I-I230316001350

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/691868
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:30
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66 : กกต.เคาะแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.33เขตในกทม.ใช้รูปแบบที่1

รหัสข่าว: I-I230316001350

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/691868
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:49
หัวข้อข่าว: เปิดข้อมูลร้อง'ยุบพรรค' กกต.ชี้มี 25 พรรค กำลังพิจารณา 19 เรื่อง 'เพื่อไทย'นำลิ่ว

รหัสข่าว: I-I230316001377

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/717737
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:49
หัวข้อข่าว: เปิดข้อมูลร้อง'ยุบพรรค' กกต.ชี้มี 25 พรรค กำลังพิจารณา 19 เรื่อง 'เพื่อไทย'นำลิ่ว

รหัสข่าว: I-I230316001377

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

85

https://www.naewna.com/politic/717737
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:49
หัวข้อข่าว: เปิดข้อมูลร้อง'ยุบพรรค' กกต.ชี้มี 25 พรรค กำลังพิจารณา 19 เรื่อง 'เพื่อไทย'นำลิ่ว

รหัสข่าว: I-I230316001377

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

86

https://www.naewna.com/politic/717737
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:05
หัวข้อข่าว: กกต.เผย"เพื่อไทย"ครองแชมป์"ถูกร้องยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I230316001719

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000024802
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:05
หัวข้อข่าว: กกต.เผย"เพื่อไทย"ครองแชมป์"ถูกร้องยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I230316001719

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9660000024802
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:32
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดข้อมูลถูกร้องยุบพรรค "เพื่อไทย" ครองแชมป์ "พลังประชารัฐ" อันดับสอง "นายทะเบียน" สั่งยุติคำ...

รหัสข่าว: I-I230316002385

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431041
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:32
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดข้อมูลถูกร้องยุบพรรค "เพื่อไทย" ครองแชมป์ "พลังประชารัฐ" อันดับสอง "นายทะเบียน" สั่งยุติคำ...

รหัสข่าว: I-I230316002385

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

90

https://siamrath.co.th/n/431041
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:32
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดข้อมูลถูกร้องยุบพรรค "เพื่อไทย" ครองแชมป์ "พลังประชารัฐ" อันดับสอง "นายทะเบียน" สั่งยุติคำ...

รหัสข่าว: I-I230316002385

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

91

https://siamrath.co.th/n/431041
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:46
หัวข้อข่าว: กกต. เปิดข้อมูลร้องยุบพรรค สั่งยุติแล้ว 61 เรื่อง กำลังพิจารณา 19 เรื่อง เพื่อไทยนำลิ่ว

รหัสข่าว: I-I230316001371

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/342675/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:46
หัวข้อข่าว: กกต. เปิดข้อมูลร้องยุบพรรค สั่งยุติแล้ว 61 เรื่อง กำลังพิจารณา 19 เรื่อง เพื่อไทยนำลิ่ว

รหัสข่าว: I-I230316001371

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

93

https://www.thaipost.net/hi-light/342675/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:46
หัวข้อข่าว: กกต. เปิดข้อมูลร้องยุบพรรค สั่งยุติแล้ว 61 เรื่อง กำลังพิจารณา 19 เรื่อง เพื่อไทยนำลิ่ว

รหัสข่าว: I-I230316001371

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

94

https://www.thaipost.net/hi-light/342675/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:29
หัวข้อข่าว: "สมชาย" มอง "นอท"ตั้งพรรคเป็นสิทธิ แนะ กกต. สงสัยเงินอุดหนุน ให้ถาม ปปง.

รหัสข่าว: I-I230316001346

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058103
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:29
หัวข้อข่าว: "สมชาย" มอง "นอท"ตั้งพรรคเป็นสิทธิ แนะ กกต. สงสัยเงินอุดหนุน ให้ถาม ปปง.

รหัสข่าว: I-I230316001346

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

96

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058103
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:29
หัวข้อข่าว: "สมชาย" มอง "นอท"ตั้งพรรคเป็นสิทธิ แนะ กกต. สงสัยเงินอุดหนุน ให้ถาม ปปง.

รหัสข่าว: I-I230316001346

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

97

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058103
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:38
หัวข้อข่าว: ชูวิทย์อ่วม! ภท.ไม่ทนแล้ว ยื่น กกต.ฟันอาญา หลายหน่วยงานรัฐ-ผู้สมัคร 400 เขต ฟ้องหมิ่น

รหัสข่าว: I-I230316001358

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/342694/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:38
หัวข้อข่าว: ชูวิทย์อ่วม! ภท.ไม่ทนแล้ว ยื่น กกต.ฟันอาญา หลายหน่วยงานรัฐ-ผู้สมัคร 400 เขต ฟ้องหมิ่น

รหัสข่าว: I-I230316001358

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

99

https://www.thaipost.net/politics-news/342694/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:38
หัวข้อข่าว: ชูวิทย์อ่วม! ภท.ไม่ทนแล้ว ยื่น กกต.ฟันอาญา หลายหน่วยงานรัฐ-ผู้สมัคร 400 เขต ฟ้องหมิ่น

รหัสข่าว: I-I230316001358

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

100

https://www.thaipost.net/politics-news/342694/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:33
หัวข้อข่าว: ภท. ไม่ทน! ประเดิมฟ้อง กกต. สอบฟัน "ชูวิทย์” เหตุใช้สิทธิไม่สุจริต - รับงานมาระดมโจมตี เตรียมให้ผู้...

รหัสข่าว: I-I230316001353

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000024682
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:33
หัวข้อข่าว: ภท. ไม่ทน! ประเดิมฟ้อง กกต. สอบฟัน "ชูวิทย์” เหตุใช้สิทธิไม่สุจริต - รับงานมาระดมโจมตี เตรียมให้ผู้...

รหัสข่าว: I-I230316001353

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000024682
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:33
หัวข้อข่าว: ภท. ไม่ทน! ประเดิมฟ้อง กกต. สอบฟัน "ชูวิทย์” เหตุใช้สิทธิไม่สุจริต - รับงานมาระดมโจมตี เตรียมให้ผู้...

รหัสข่าว: I-I230316001353

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

103

https://mgronline.com/politics/detail/9660000024682
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: 'ภท.’ ไม่ทน!ประเดิมฟ้องกกต.ฟัน ‘ชูวิทย์’ ให้ผู้สมัครฯ400เขตฟ้องหมิ่นด้วย! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230316001359

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

104

https://www.dailynews.co.th/news/2104239/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: 'ภท.’ ไม่ทน!ประเดิมฟ้องกกต.ฟัน ‘ชูวิทย์’ ให้ผู้สมัครฯ400เขตฟ้องหมิ่นด้วย! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230316001359

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2104239/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: 'ภท.’ ไม่ทน!ประเดิมฟ้องกกต.ฟัน ‘ชูวิทย์’ ให้ผู้สมัครฯ400เขตฟ้องหมิ่นด้วย! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230316001359

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2104239/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: 'ภท.’ ไม่ทน!ประเดิมฟ้องกกต.ฟัน ‘ชูวิทย์’ ให้ผู้สมัครฯ400เขตฟ้องหมิ่นด้วย! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230316001359

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2104239/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: 'ภท.’ ไม่ทน!ประเดิมฟ้องกกต.ฟัน ‘ชูวิทย์’ ให้ผู้สมัครฯ400เขตฟ้องหมิ่นด้วย! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230316001359

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2104239/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: 'ภท.’ ไม่ทน!ประเดิมฟ้องกกต.ฟัน ‘ชูวิทย์’ ให้ผู้สมัครฯ400เขตฟ้องหมิ่นด้วย! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230316001359

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2104239/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: 'ภท.’ ไม่ทน!ประเดิมฟ้องกกต.ฟัน ‘ชูวิทย์’ ให้ผู้สมัครฯ400เขตฟ้องหมิ่นด้วย! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230316001359

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2104239/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: 'ภท.’ ไม่ทน!ประเดิมฟ้องกกต.ฟัน ‘ชูวิทย์’ ให้ผู้สมัครฯ400เขตฟ้องหมิ่นด้วย! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230316001359

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2104239/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:36
หัวข้อข่าว: 'ภท.’ ไม่ทน!ประเดิมฟ้องกกต.ฟัน ‘ชูวิทย์’ ให้ผู้สมัครฯ400เขตฟ้องหมิ่นด้วย! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230316001359

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

112

https://www.dailynews.co.th/news/2104239/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:25
หัวข้อข่าว: ภท.ร้อง'กกต.'สอบฟัน'ชูวิทย์'รับงานโจมตี เตรียมฟ้องหมิ่นทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230316002352

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/717743
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:25
หัวข้อข่าว: ภท.ร้อง'กกต.'สอบฟัน'ชูวิทย์'รับงานโจมตี เตรียมฟ้องหมิ่นทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230316002352

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/717743
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:25
หัวข้อข่าว: ภท.ร้อง'กกต.'สอบฟัน'ชูวิทย์'รับงานโจมตี เตรียมฟ้องหมิ่นทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230316002352

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/717743
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:25
หัวข้อข่าว: ภท.ร้อง'กกต.'สอบฟัน'ชูวิทย์'รับงานโจมตี เตรียมฟ้องหมิ่นทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I230316002352

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

116

https://www.naewna.com/politic/717743
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:27
หัวข้อข่าว: "ภท." ไม่ทน! "ศุภชัย" ร้อง "กกต." ฟัน "ชูวิทย์" ใช้ศาลเตี้ย บิดเบือนมุ่งร้าย เล็งฟ้องทุกคนนำคำแถลงไป...

รหัสข่าว: I-I230316002362

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431038
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:27
หัวข้อข่าว: "ภท." ไม่ทน! "ศุภชัย" ร้อง "กกต." ฟัน "ชูวิทย์" ใช้ศาลเตี้ย บิดเบือนมุ่งร้าย เล็งฟ้องทุกคนนำคำแถลงไป...

รหัสข่าว: I-I230316002362

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431038
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:27
หัวข้อข่าว: "ภท." ไม่ทน! "ศุภชัย" ร้อง "กกต." ฟัน "ชูวิทย์" ใช้ศาลเตี้ย บิดเบือนมุ่งร้าย เล็งฟ้องทุกคนนำคำแถลงไป...

รหัสข่าว: I-I230316002362

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431038
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:27
หัวข้อข่าว: "ภท." ไม่ทน! "ศุภชัย" ร้อง "กกต." ฟัน "ชูวิทย์" ใช้ศาลเตี้ย บิดเบือนมุ่งร้าย เล็งฟ้องทุกคนนำคำแถลงไป...

รหัสข่าว: I-I230316002362

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

120

https://siamrath.co.th/n/431038
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: ภท. ร้องกกต.เอาผิดชูวิทย์ ส่ง "ว่าที่ผู้สมัคร400เขต" ร้องทุกข์ทั่วปท.

รหัสข่าว: I-I230316002369

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058163
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: ภท. ร้องกกต.เอาผิดชูวิทย์ ส่ง "ว่าที่ผู้สมัคร400เขต" ร้องทุกข์ทั่วปท.

รหัสข่าว: I-I230316002369

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

122

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058163
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: ภท. ร้องกกต.เอาผิดชูวิทย์ ส่ง "ว่าที่ผู้สมัคร400เขต" ร้องทุกข์ทั่วปท.

รหัสข่าว: I-I230316002369

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058163
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: ภท. ร้องกกต.เอาผิดชูวิทย์ ส่ง "ว่าที่ผู้สมัคร400เขต" ร้องทุกข์ทั่วปท.

รหัสข่าว: I-I230316002369

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058163
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:07
หัวข้อข่าว: ภูมิใจไทย เดือด ยื่น กกต. สอบฟัน "ชูวิทย์” ใช้สิทธิ์ไม่สุจริต ซัด รับงานมา

รหัสข่าว: I-I230316002540

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2655590
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:07
หัวข้อข่าว: ภูมิใจไทย เดือด ยื่น กกต. สอบฟัน "ชูวิทย์” ใช้สิทธิ์ไม่สุจริต ซัด รับงานมา

รหัสข่าว: I-I230316002540

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

126

https://www.thairath.co.th/news/politic/2655590
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:07
หัวข้อข่าว: ภูมิใจไทย เดือด ยื่น กกต. สอบฟัน "ชูวิทย์” ใช้สิทธิ์ไม่สุจริต ซัด รับงานมา

รหัสข่าว: I-I230316002540

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2655590
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:07
หัวข้อข่าว: ภูมิใจไทย เดือด ยื่น กกต. สอบฟัน "ชูวิทย์” ใช้สิทธิ์ไม่สุจริต ซัด รับงานมา

รหัสข่าว: I-I230316002540

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2655590
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:07
หัวข้อข่าว: ภูมิใจไทย เดือด ยื่น กกต. สอบฟัน "ชูวิทย์” ใช้สิทธิ์ไม่สุจริต ซัด รับงานมา

รหัสข่าว: I-I230316002540

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2655590
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:07
หัวข้อข่าว: ภูมิใจไทย เดือด ยื่น กกต. สอบฟัน "ชูวิทย์” ใช้สิทธิ์ไม่สุจริต ซัด รับงานมา

รหัสข่าว: I-I230316002540

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2655590
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 05:38
หัวข้อข่าว: ภท.จี้กกต.เช็กบิลชูวิทย์บิดเบือน-ใส่ร้าย

รหัสข่าว: I-I230317000072

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431253
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 05:38
หัวข้อข่าว: ภท.จี้กกต.เช็กบิลชูวิทย์บิดเบือน-ใส่ร้าย

รหัสข่าว: I-I230317000072

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431253
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 05:38
หัวข้อข่าว: ภท.จี้กกต.เช็กบิลชูวิทย์บิดเบือน-ใส่ร้าย

รหัสข่าว: I-I230317000072

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431253
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:59
หัวข้อข่าว: ชูวิทย์ ลั่น ยื่นยุบพรรค ภูมิใจไทย กับ กกต. พรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I230316001695

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1233812
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:59
หัวข้อข่าว: ชูวิทย์ ลั่น ยื่นยุบพรรค ภูมิใจไทย กับ กกต. พรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I230316001695

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1233812
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:39
หัวข้อข่าว: "ธนกร" ป้อง นายกฯ ไม่ได้ใช้งบหลวงหาเสียง ย้ำทำตามกฎกกต. "แจง" มีผู้หวังดีทำคลิปโปรโมท "บิ๊กตู่" อยู่...

รหัสข่าว: I-I230316001363

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:39
หัวข้อข่าว: "ธนกร" ป้อง นายกฯ ไม่ได้ใช้งบหลวงหาเสียง ย้ำทำตามกฎกกต. "แจง" มีผู้หวังดีทำคลิปโปรโมท "บิ๊กตู่" อยู่...

รหัสข่าว: I-I230316001363

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431001
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:39
หัวข้อข่าว: "ธนกร" ป้อง นายกฯ ไม่ได้ใช้งบหลวงหาเสียง ย้ำทำตามกฎกกต. "แจง" มีผู้หวังดีทำคลิปโปรโมท "บิ๊กตู่" อยู่...

รหัสข่าว: I-I230316001363

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431001
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10:32
หัวข้อข่าว: 'ธนกร' โต้ 'บิ๊กตู่' ลงพื้นที่ตรวจราชการแฝงหาเสียง ยันทำตาม กฎหมาย-กติกา กกต.

รหัสข่าว: I-I230317000361

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7563517
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10:32
หัวข้อข่าว: 'ธนกร' โต้ 'บิ๊กตู่' ลงพื้นที่ตรวจราชการแฝงหาเสียง ยันทำตาม กฎหมาย-กติกา กกต.

รหัสข่าว: I-I230317000361

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7563517
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10:32
หัวข้อข่าว: 'ธนกร' โต้ 'บิ๊กตู่' ลงพื้นที่ตรวจราชการแฝงหาเสียง ยันทำตาม กฎหมาย-กติกา กกต.

รหัสข่าว: I-I230317000361

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7563517
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10:32
หัวข้อข่าว: 'ธนกร' โต้ 'บิ๊กตู่' ลงพื้นที่ตรวจราชการแฝงหาเสียง ยันทำตาม กฎหมาย-กติกา กกต.

รหัสข่าว: I-I230317000361

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7563517
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:45
หัวข้อข่าว: จี้กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งกทม.อย่างยุติธรรม-ไม่มีพรรคได้เปรียบ-เสียเปรียบ

รหัสข่าว: I-I230316001370

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2103969/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:45
หัวข้อข่าว: จี้กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งกทม.อย่างยุติธรรม-ไม่มีพรรคได้เปรียบ-เสียเปรียบ

รหัสข่าว: I-I230316001370

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2103969/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:42
หัวข้อข่าว: ปชป.เพิ่งตื่น! จี้ กกต.เคาะเขตเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม

รหัสข่าว: I-I230316001372

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/342660/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:42
หัวข้อข่าว: ปชป.เพิ่งตื่น! จี้ กกต.เคาะเขตเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม

รหัสข่าว: I-I230316001372

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/342660/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:48
หัวข้อข่าว: ปชป.เพิ่งตื่น! จี้ กกต.เคาะเขตเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม

รหัสข่าว: I-I230316001374

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/320368
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:46
หัวข้อข่าว: องอาจ จี้ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม หลังพรรคการเมืองวิจารณ์หนัก

รหัสข่าว: I-I230316001368

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7561779
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:46
หัวข้อข่าว: องอาจ จี้ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม หลังพรรคการเมืองวิจารณ์หนัก

รหัสข่าว: I-I230316001368

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7561779
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:46
หัวข้อข่าว: องอาจ จี้ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม หลังพรรคการเมืองวิจารณ์หนัก

รหัสข่าว: I-I230316001368

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7561779
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:23
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย' โวย กกต.แบ่งเขตผิด กม. ถามรับผิดชอบไหวหรือ ถ้าเลือกตั้งโมฆะ

รหัสข่าว: I-I230316001610

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3876409
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:23
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย' โวย กกต.แบ่งเขตผิด กม. ถามรับผิดชอบไหวหรือ ถ้าเลือกตั้งโมฆะ

รหัสข่าว: I-I230316001610

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3876409
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:23
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย' โวย กกต.แบ่งเขตผิด กม. ถามรับผิดชอบไหวหรือ ถ้าเลือกตั้งโมฆะ

รหัสข่าว: I-I230316001610

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3876409
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:25
หัวข้อข่าว: รับผิดชอบไหวหรือ! เพื่อไทย โวย กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. ส่อผิดกม. เป็นโมฆะ

รหัสข่าว: I-I230316001623

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7562493
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:25
หัวข้อข่าว: รับผิดชอบไหวหรือ! เพื่อไทย โวย กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. ส่อผิดกม. เป็นโมฆะ

รหัสข่าว: I-I230316001623

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7562493
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:25
หัวข้อข่าว: รับผิดชอบไหวหรือ! เพื่อไทย โวย กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. ส่อผิดกม. เป็นโมฆะ

รหัสข่าว: I-I230316001623

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7562493
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:01
หัวข้อข่าว: โวย ‘กกต.’ เลือกเขตเลือกตั้งกทม.แบบที่1เสี่ยงผิดก.ม.-หวั่นเลือกตั้งโมฆะ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230316001710

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2105383/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:01
หัวข้อข่าว: โวย ‘กกต.’ เลือกเขตเลือกตั้งกทม.แบบที่1เสี่ยงผิดก.ม.-หวั่นเลือกตั้งโมฆะ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230316001710

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:01
หัวข้อข่าว: โวย ‘กกต.’ เลือกเขตเลือกตั้งกทม.แบบที่1เสี่ยงผิดก.ม.-หวั่นเลือกตั้งโมฆะ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230316001710

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:01
หัวข้อข่าว: โวย ‘กกต.’ เลือกเขตเลือกตั้งกทม.แบบที่1เสี่ยงผิดก.ม.-หวั่นเลือกตั้งโมฆะ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230316001710

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:01
หัวข้อข่าว: โวย ‘กกต.’ เลือกเขตเลือกตั้งกทม.แบบที่1เสี่ยงผิดก.ม.-หวั่นเลือกตั้งโมฆะ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230316001710

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:01
หัวข้อข่าว: โวย ‘กกต.’ เลือกเขตเลือกตั้งกทม.แบบที่1เสี่ยงผิดก.ม.-หวั่นเลือกตั้งโมฆะ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230316001710

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:01
หัวข้อข่าว: โวย ‘กกต.’ เลือกเขตเลือกตั้งกทม.แบบที่1เสี่ยงผิดก.ม.-หวั่นเลือกตั้งโมฆะ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I230316001710

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2105383/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:32
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย'โวย กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งไม่โดนใจ ขู่'โมฆะ'รับผิดชอบไหวหรือ

รหัสข่าว: I-I230316002381

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:32
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย'โวย กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งไม่โดนใจ ขู่'โมฆะ'รับผิดชอบไหวหรือ

รหัสข่าว: I-I230316002381

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:32
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย'โวย กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งไม่โดนใจ ขู่'โมฆะ'รับผิดชอบไหวหรือ

รหัสข่าว: I-I230316002381

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/717765
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:34
หัวข้อข่าว: "พท." โวย กกต. เลือกเขตเลือกตั้ง กทม.แบบที่ 1 สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย หวั่นเลือกตั้งโมฆะ จี้กลับไปใช้แบบ...

รหัสข่าว: I-I230316002388

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:34
หัวข้อข่าว: "พท." โวย กกต. เลือกเขตเลือกตั้ง กทม.แบบที่ 1 สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย หวั่นเลือกตั้งโมฆะ จี้กลับไปใช้แบบ...

รหัสข่าว: I-I230316002388

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:34
หัวข้อข่าว: "พท." โวย กกต. เลือกเขตเลือกตั้ง กทม.แบบที่ 1 สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย หวั่นเลือกตั้งโมฆะ จี้กลับไปใช้แบบ...

รหัสข่าว: I-I230316002388

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:34
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย”โวยกกต.เลือกแบบที่1แบ่งเขตกทม.สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230316002393

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:34
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย”โวยกกต.เลือกแบบที่1แบ่งเขตกทม.สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230316002393

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:34
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย”โวยกกต.เลือกแบบที่1แบ่งเขตกทม.สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230316002393

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:34
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย”โวยกกต.เลือกแบบที่1แบ่งเขตกทม.สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230316002393

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058166
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย" โวย กกต. เลือกเขตเลือกตั้ง กทม.แบบที่ 1 สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย หวั่นเลือกตั้งโมฆะ

รหัสข่าว: I-I230316002538

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย" โวย กกต. เลือกเขตเลือกตั้ง กทม.แบบที่ 1 สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย หวั่นเลือกตั้งโมฆะ

รหัสข่าว: I-I230316002538

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย" โวย กกต. เลือกเขตเลือกตั้ง กทม.แบบที่ 1 สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย หวั่นเลือกตั้งโมฆะ

รหัสข่าว: I-I230316002538

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

176

https://www.banmuang.co.th/news/politic/320413
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย ค้าน 'กกต.' 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' ใน กทม.

รหัสข่าว: I-I230316001596

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย ค้าน 'กกต.' 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' ใน กทม.

รหัสข่าว: I-I230316001596

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

178

https://www.komchadluek.net/news/politics/544951
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย ค้าน 'กกต.' 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' ใน กทม.

รหัสข่าว: I-I230316001596

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:25
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" ลั่น ปชป.พร้อมรับทุกกติกา หลังกกต.ประกาศแบ่งเขต มั่นใจนโยบายถูกใจคนอีสาน ได้ส.ส.เพิ่มแน่

รหัสข่าว: I-I230316001616

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:25
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" ลั่น ปชป.พร้อมรับทุกกติกา หลังกกต.ประกาศแบ่งเขต มั่นใจนโยบายถูกใจคนอีสาน ได้ส.ส.เพิ่มแน่

รหัสข่าว: I-I230316001616

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:29
หัวข้อข่าว: 'จุรินทร์' ลั่น ปชป.พร้อมสู้ทุกกติกา หลัง กกต.ประกาศ 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่'

รหัสข่าว: I-I230316001626

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:29
หัวข้อข่าว: 'จุรินทร์' ลั่น ปชป.พร้อมสู้ทุกกติกา หลัง กกต.ประกาศ 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่'

รหัสข่าว: I-I230316001626

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:29
หัวข้อข่าว: 'จุรินทร์' ลั่น ปชป.พร้อมสู้ทุกกติกา หลัง กกต.ประกาศ 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่'

รหัสข่าว: I-I230316001626

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/544953
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:00
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : "จุรินทร์" ยัน ปชป. พร้อมสู้ หลัง กกต. ประกาศแบ่งเขตครบแล้ว

รหัสข่าว: I-I230316001700

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:00
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : "จุรินทร์" ยัน ปชป. พร้อมสู้ หลัง กกต. ประกาศแบ่งเขตครบแล้ว

รหัสข่าว: I-I230316001700

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:00
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : "จุรินทร์" ยัน ปชป. พร้อมสู้ หลัง กกต. ประกาศแบ่งเขตครบแล้ว

รหัสข่าว: I-I230316001700

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:54
หัวข้อข่าว: 'จุรินทร์'ลั่น! 'ปชป.'พร้อมสู้ทุกกติกา หลัง กกต.ประกาศแบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230316001957

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:54
หัวข้อข่าว: 'จุรินทร์'ลั่น! 'ปชป.'พร้อมสู้ทุกกติกา หลัง กกต.ประกาศแบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230316001957

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/717843
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:09
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" ลั่นพร้อมสู้ทุกกติกา หลังกกต.กางสูตรแบ่งเขต มั่นใจกระแสอีสาน

รหัสข่าว: I-I230316002550

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:09
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" ลั่นพร้อมสู้ทุกกติกา หลังกกต.กางสูตรแบ่งเขต มั่นใจกระแสอีสาน

รหัสข่าว: I-I230316002550

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058187
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:09
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" ลั่นพร้อมสู้ทุกกติกา หลังกกต.กางสูตรแบ่งเขต มั่นใจกระแสอีสาน

รหัสข่าว: I-I230316002550

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058187
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:24
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66: จุรินทร์เผยปชป.ทำไพรมารีโหวตทันทีหลังกกต.แบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230316002612

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:24
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66: จุรินทร์เผยปชป.ทำไพรมารีโหวตทันทีหลังกกต.แบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230316002612

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/691882
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: จุรินทร์ ลั่น!ปชป.พร้อมสู้ทุกกติกา หลังกกต.ประกาศแบ่งเขต ย้ำส่งครบ 500 คน

รหัสข่าว: I-I230316001597

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: จุรินทร์ ลั่น!ปชป.พร้อมสู้ทุกกติกา หลังกกต.ประกาศแบ่งเขต ย้ำส่งครบ 500 คน

รหัสข่าว: I-I230316001597

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559109
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:18
หัวข้อข่าว: จุรินทร์ ลั่น!ปชป.พร้อมสู้ทุกกติกา หลังกกต.ประกาศแบ่งเขต ย้ำส่งครบ 500 คน

รหัสข่าว: I-I230316001597

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559109
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:03
หัวข้อข่าว: พปชร. รับกกต.แบ่งเขตใหม่ กระทบพื้นที่กทม. ลั่นไม่หวั่น สู้เต็มที่ ตั้งเป้าเกิน12ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I230316001712

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:03
หัวข้อข่าว: พปชร. รับกกต.แบ่งเขตใหม่ กระทบพื้นที่กทม. ลั่นไม่หวั่น สู้เต็มที่ ตั้งเป้าเกิน12ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I230316001712

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7562598
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:03
หัวข้อข่าว: พปชร. รับกกต.แบ่งเขตใหม่ กระทบพื้นที่กทม. ลั่นไม่หวั่น สู้เต็มที่ ตั้งเป้าเกิน12ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I230316001712

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/election-2023/news_7562598
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:22
หัวข้อข่าว: "นฤมล" รับ กกต.แบ่งเขตใหม่กระทบ พปชร.ในบางเขต กทม. แต่ไม่หวั่น สู้เต็มที่ ย้ำเป้าหมาย 12 ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I230316001605

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3876353
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:22
หัวข้อข่าว: "นฤมล" รับ กกต.แบ่งเขตใหม่กระทบ พปชร.ในบางเขต กทม. แต่ไม่หวั่น สู้เต็มที่ ย้ำเป้าหมาย 12 ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I230316001605

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3876353
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:22
หัวข้อข่าว: "นฤมล" รับ กกต.แบ่งเขตใหม่กระทบ พปชร.ในบางเขต กทม. แต่ไม่หวั่น สู้เต็มที่ ย้ำเป้าหมาย 12 ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I230316001605

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3876353
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 17:37
หัวข้อข่าว: "อรรถวิชช์" ร้องศาลปกครอง เพิกถอนการแบ่งเขต กกต. หลังพบ ผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230316002129

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058220
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 17:37
หัวข้อข่าว: "อรรถวิชช์" ร้องศาลปกครอง เพิกถอนการแบ่งเขต กกต. หลังพบ ผิดกม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230316002129

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1058220
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:49
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66: "อรรถวิชช์" ร้องศาลปกครอง เพิกถอนการแบ่งเขต กกต.

รหัสข่าว: I-I230316002689

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/691892
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:49
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66: "อรรถวิชช์" ร้องศาลปกครอง เพิกถอนการแบ่งเขต กกต.

รหัสข่าว: I-I230316002689

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/thailand-election-2023/691892
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:24
หัวข้อข่าว: ชาติพัฒนากล้า เตรียมยื่นศาลปกครอง เบรกกกต. แบ่ง 33 เขตกทม.

รหัสข่าว: I-I230316001613

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:24
หัวข้อข่าว: ชาติพัฒนากล้า เตรียมยื่นศาลปกครอง เบรกกกต. แบ่ง 33 เขตกทม.

รหัสข่าว: I-I230316001613

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3876397
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:28
หัวข้อข่าว: "สมชัย" ชี้กระแสพรรคสำคัญกว่าบุคคล หลังกกต.แบ่งเขตยึดจำนวนราษฎรต่างกันไม่เกินร้อยละ 10

รหัสข่าว: I-I230316001622

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000024766
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:28
หัวข้อข่าว: "สมชัย" ชี้กระแสพรรคสำคัญกว่าบุคคล หลังกกต.แบ่งเขตยึดจำนวนราษฎรต่างกันไม่เกินร้อยละ 10

รหัสข่าว: I-I230316001622

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000024766
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:52
หัวข้อข่าว: กกต.ภูเก็ตงดเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกะทู้ 19 มี.ค.

รหัสข่าว: I-I230316001945

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/region/news_3876510
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:52
หัวข้อข่าว: กกต.ภูเก็ตงดเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกะทู้ 19 มี.ค.

รหัสข่าว: I-I230316001945

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/region/news_3876510
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:52
หัวข้อข่าว: กกต.ภูเก็ตงดเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกะทู้ 19 มี.ค.

รหัสข่าว: I-I230316001945

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/region/news_3876510
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:52
หัวข้อข่าว: กกต.ภูเก็ตงดเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกะทู้ 19 มี.ค.

รหัสข่าว: I-I230316001945

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

215

https://www.matichon.co.th/region/news_3876510
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: "ศิริภา" วอน กกต. ทบทวน แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. พบความไม่เป็นธรรม 13 เขต

รหัสข่าว: I-I230316002662

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/320457
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: "ศิริภา" วอน กกต. ทบทวน แบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. พบความไม่เป็นธรรม 13 เขต

รหัสข่าว: I-I230316002662

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

217

https://www.banmuang.co.th/news/politic/320457
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:09
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66 'ศิริภา' วอน กกต. ทบทวน 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' กทม.

รหัสข่าว: I-I230316002289

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

218

https://www.komchadluek.net/news/politics/544968
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:09
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง66 'ศิริภา' วอน กกต. ทบทวน 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' กทม.

รหัสข่าว: I-I230316002289

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

219

https://www.komchadluek.net/news/politics/544968
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:38
หัวข้อข่าว: ยกร่างพ.ร.ฎ.ยุบสภารอแล้ว-ประกาศเขตเลือกตั้งเมื่อ ‘กกต.’ ส่งมา

รหัสข่าว: I-I230316002410

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2104849/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:38
หัวข้อข่าว: ยกร่างพ.ร.ฎ.ยุบสภารอแล้ว-ประกาศเขตเลือกตั้งเมื่อ ‘กกต.’ ส่งมา

รหัสข่าว: I-I230316002410

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2104849/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:38
หัวข้อข่าว: ยกร่างพ.ร.ฎ.ยุบสภารอแล้ว-ประกาศเขตเลือกตั้งเมื่อ ‘กกต.’ ส่งมา

รหัสข่าว: I-I230316002410

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2104849/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:38
หัวข้อข่าว: ยกร่างพ.ร.ฎ.ยุบสภารอแล้ว-ประกาศเขตเลือกตั้งเมื่อ ‘กกต.’ ส่งมา

รหัสข่าว: I-I230316002410

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2104849/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 05:39
หัวข้อข่าว: โวยกกต.แบ่งเขตมั่ว ยื่นศาลเพิกถอนเขตกทม. ระทึก25พรรคถูกร้องยุบ!

รหัสข่าว: I-I230317000075

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/343083/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 05:39
หัวข้อข่าว: โวยกกต.แบ่งเขตมั่ว ยื่นศาลเพิกถอนเขตกทม. ระทึก25พรรคถูกร้องยุบ!

รหัสข่าว: I-I230317000075

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/343083/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 05:39
หัวข้อข่าว: โวยกกต.แบ่งเขตมั่ว ยื่นศาลเพิกถอนเขตกทม. ระทึก25พรรคถูกร้องยุบ!

รหัสข่าว: I-I230317000075

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/343083/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 05:39
หัวข้อข่าว: โวยกกต.แบ่งเขตมั่ว ยื่นศาลเพิกถอนเขตกทม. ระทึก25พรรคถูกร้องยุบ!

รหัสข่าว: I-I230317000075

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/343083/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 05:39
หัวข้อข่าว: โวยกกต.แบ่งเขตมั่ว ยื่นศาลเพิกถอนเขตกทม. ระทึก25พรรคถูกร้องยุบ!

รหัสข่าว: I-I230317000075

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/343083/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 05:39
หัวข้อข่าว: โวยกกต.แบ่งเขตมั่ว ยื่นศาลเพิกถอนเขตกทม. ระทึก25พรรคถูกร้องยุบ!

รหัสข่าว: I-I230317000075

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/343083/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:31
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เผย ยกร่างพ.ร.ฎ.ประกาศยุบสภาแล้ว แค่รอกกต. แบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จ

รหัสข่าว: I-I230316002378

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:31
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เผย ยกร่างพ.ร.ฎ.ประกาศยุบสภาแล้ว แค่รอกกต. แบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จ

รหัสข่าว: I-I230316002378

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431053
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:31
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เผย ยกร่างพ.ร.ฎ.ประกาศยุบสภาแล้ว แค่รอกกต. แบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จ

รหัสข่าว: I-I230316002378

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/431053
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10:38
หัวข้อข่าว: 'รทสช.'ถกวางตัวผู้สมัครส.ส.กทม.33 เขต ลั่นพรรคการเมืองต้องปรับตามกกต.แบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230317000368

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/717978
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10:38
หัวข้อข่าว: 'รทสช.'ถกวางตัวผู้สมัครส.ส.กทม.33 เขต ลั่นพรรคการเมืองต้องปรับตามกกต.แบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230317000368

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/717978
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10:27
หัวข้อข่าว: 'รทสช.’ถกวางตัวผู้สมัครส.ส.กทม.33 เขต ลั่นพรรคการเมืองต้องปรับตามกกต.แบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230317000356

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10:27
หัวข้อข่าว: 'รทสช.’ถกวางตัวผู้สมัครส.ส.กทม.33 เขต ลั่นพรรคการเมืองต้องปรับตามกกต.แบ่งเขต

รหัสข่าว: I-I230317000356

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/343287/
https://www.thaipost.net


ปีที่: - ฉบับที่: 26818
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ระฆังแก้ว

รหัสข่าว: C-230317004004(17 มี.ค. 66/02:05)

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

Col.Inch: 100.54 ADValue:  (B/W)  95,513  (FC)  180,972
PRValue : (B/W)  286,539  (FC)  542,916(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26818
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ระฆังแก้ว

รหัสข่าว: C-230317004004(17 มี.ค. 66/02:05)

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

Col.Inch: 100.54 ADValue:  (B/W)  95,513  (FC)  180,972
PRValue : (B/W)  286,539  (FC)  542,916(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26818
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ระฆังแก้ว

รหัสข่าว: C-230317004004(17 มี.ค. 66/02:05)

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

Col.Inch: 100.54 ADValue:  (B/W)  95,513  (FC)  180,972
PRValue : (B/W)  286,539  (FC)  542,916(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23796
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230317009007(17 มี.ค. 66/02:08)

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

Col.Inch: 95.76 ADValue:  (B/W)  95,760  (FC)  191,520
PRValue : (B/W)  287,280  (FC)  574,560(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23796
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230317009007(17 มี.ค. 66/02:08)

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

Col.Inch: 95.76 ADValue:  (B/W)  95,760  (FC)  191,520
PRValue : (B/W)  287,280  (FC)  574,560(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23796
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230317009007(17 มี.ค. 66/02:08)

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

Col.Inch: 95.76 ADValue:  (B/W)  95,760  (FC)  191,520
PRValue : (B/W)  287,280  (FC)  574,560(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23796
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 6(ซ้าย)

คอลัมน์: กล้าได้ กล้าเสีย: เล่นตามกฎเลือกตั้งจะไม่วุ่นวาย

รหัสข่าว: C-230317009023(17 มี.ค. 66/02:11)

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

Col.Inch: 45 ADValue:  (B/W)  45,000  (FC)  90,000
PRValue : (B/W)  135,000  (FC)  270,000(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11797
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-230317012012(17 มี.ค. 66/03:02)

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

Col.Inch: 57.06 ADValue:  (B/W)  68,472  (FC)  94,149
PRValue : (B/W)  205,416  (FC)  282,447(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11797
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-230317012012(17 มี.ค. 66/03:02)

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

Col.Inch: 57.06 ADValue:  (B/W)  68,472  (FC)  94,149
PRValue : (B/W)  205,416  (FC)  282,447(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 2222
วันที่: ศุกร์ 17 - พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 29(ขวา), 28

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: กกต. (กูเกือบตาย) มา 5 คุก 2 ตาย 2 เหลือ 1

รหัสข่าว: C-230317031114(17 มี.ค. 66/03:55)

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

Col.Inch: 106.97 ADValue:  (B/W)  39,578.90  (FC)  51,345.60
PRValue : (B/W)  118,736.70  (FC)  154,036.80(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 2222
วันที่: ศุกร์ 17 - พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 29(ขวา), 28

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: กกต. (กูเกือบตาย) มา 5 คุก 2 ตาย 2 เหลือ 1

รหัสข่าว: C-230317031114(17 มี.ค. 66/03:55)

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

Col.Inch: 106.97 ADValue:  (B/W)  39,578.90  (FC)  51,345.60
PRValue : (B/W)  118,736.70  (FC)  154,036.80(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26818
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ซุบซิบว่าที่ผู้แทน

รหัสข่าว: C-230317004062(17 มี.ค. 66/04:04)

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

Col.Inch: 64.42 ADValue:  (B/W)  61,199  (FC)  115,956
PRValue : (B/W)  183,597  (FC)  347,868(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11797
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: ลั่นกลองเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230317012058(17 มี.ค. 66/04:28)

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

Col.Inch: 38.85 ADValue:  (B/W)  46,620  (FC)  64,102.50
PRValue : (B/W)  139,860  (FC)  192,307.50(x3)
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ปีที่: 15 ฉบับที่: 3911
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: "ขั้วใหม่-ขั้วเดิม" เพื่อไทยหนาวแน่ !?

รหัสข่าว: C-230317040054(17 มี.ค. 66/04:32)

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

Col.Inch: 67.49 ADValue:  (B/W)  80,988  (FC)  101,235
PRValue : (B/W)  242,964  (FC)  303,705(x3)
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ปีที่: 15 ฉบับที่: 3911
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: "ขั้วใหม่-ขั้วเดิม" เพื่อไทยหนาวแน่ !?

รหัสข่าว: C-230317040054(17 มี.ค. 66/04:32)

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

Col.Inch: 67.49 ADValue:  (B/W)  80,988  (FC)  101,235
PRValue : (B/W)  242,964  (FC)  303,705(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16441
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 6(ล่าง)

คอลัมน์: อินไซด์สนามร้อน: 6 พรรคแย่ง 4 เก้าอี้ 'สระบุรี'แดนเดือด

รหัสข่าว: C-230317020070(17 มี.ค. 66/05:07)

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

Col.Inch: 86.53 ADValue:  (B/W)  103,836  (FC)  142,774.50
PRValue : (B/W)  311,508  (FC)  428,323.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16441
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 6(ล่าง)

คอลัมน์: อินไซด์สนามร้อน: 6 พรรคแย่ง 4 เก้าอี้ 'สระบุรี'แดนเดือด

รหัสข่าว: C-230317020070(17 มี.ค. 66/05:07)

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

Col.Inch: 86.53 ADValue:  (B/W)  103,836  (FC)  142,774.50
PRValue : (B/W)  311,508  (FC)  428,323.50(x3)
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ปีที่: 29 ฉบับที่: 7144
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(กลาง)

คอลัมน์: พาราสาวะถี

รหัสข่าว: C-230317013013(17 มี.ค. 66/05:30)

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

Col.Inch: 58.60 ADValue:  (B/W)  49,810  (FC)  64,460
PRValue : (B/W)  149,430  (FC)  193,380(x3)
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ปีที่: 29 ฉบับที่: 7144
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(กลาง)

คอลัมน์: พาราสาวะถี

รหัสข่าว: C-230317013013(17 มี.ค. 66/05:30)

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

Col.Inch: 58.60 ADValue:  (B/W)  49,810  (FC)  64,460
PRValue : (B/W)  149,430  (FC)  193,380(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9619
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 5(บน)

คอลัมน์: อ่านเอาเรื่อง: ฝ่ายค้านหน้าเดิม

รหัสข่าว: C-230317008073(17 มี.ค. 66/05:38)

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

Col.Inch: 79.70 ADValue:  (B/W)  95,640  (FC)  119,550
PRValue : (B/W)  286,920  (FC)  358,650(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9619
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทความ

หน้า: 5(บน)

คอลัมน์: อ่านเอาเรื่อง: ฝ่ายค้านหน้าเดิม

รหัสข่าว: C-230317008073(17 มี.ค. 66/05:38)

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

Col.Inch: 79.70 ADValue:  (B/W)  95,640  (FC)  119,550
PRValue : (B/W)  286,920  (FC)  358,650(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15295
วันที่: ศุกร์ 17 มีนาคม 2566
Section: First Section/ความเห็น

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: เลียบวิภาวดี: ใครหมัดหนัก?

รหัสข่าว: C-230317005064(17 มี.ค. 66/06:10)

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

Col.Inch: 28.67 ADValue:  (B/W)  35,837.50  (FC)  45,872
PRValue : (B/W)  107,512.50  (FC)  137,616(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23797
วันที่: เสาร์ 18 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ไทยรัฐ: รัฐบาลทำอะไรก็ไม่ผิด?

รหัสข่าว: C-230318039010(17 มี.ค. 66/08:01)

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

Col.Inch: 29.61 ADValue:  (B/W)  29,610  (FC)  59,220
PRValue : (B/W)  88,830  (FC)  177,660(x3)
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