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ข่าวประจ าวันที่ 23 มีนาคม 2566 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 73/2566 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ำ 
ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง นอกรำชอำณำจักร ระหว่ำงวันที่ 25 มีนำคม 
– 9 เมษำยน 2566 

2 74/2566 ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

3 75/2566 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งเชิงสมำนฉันท์ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เป็นกำรทั่วไป 
พ.ศ. 2566 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. เปิด 4 ช่องทำง ลงทะเบียน ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ำ 25 มี.ค. 

- 9 เม.ย. 2566 
1 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. เปิดเงื่อนไขลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ำ 25 มี.ค. - 9 เม.ย. 3 
3 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ำ 25 มี.ค. - 9 เม.ย. นี้ 6 
4 สยำมรัฐออนไลน์ กกต. เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ำ นอกรำชอำณำจักร 

25 มี.ค. - 9 เม.ย. 
8 

5 MGR ออนไลน์ กกต. เปิด 4 ช่องทำงลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ำในและนอกเขต -
นอกไทย 25 มี.ค. – 9 เม.ย. 

10 

6 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. เปิด 4 ช่องทำงลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ำ 25 มี.ค. - 9 เม.ย. นี้ 12 
7 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 

กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
16 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้ำนเมืองออนไลน์ รองเลขำธิกำร กกต. ร่วมประชุมชี้แจงกำรขับเคลื่อนส่งเสริม

ประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ กศน. 
19 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เช็กที่นี ่! แพร่แล้ว 5 ประกำศ กกต. เลือกตั้ง 66 วันหย่อนบัตร 14 พ.ค. 20 
3 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ รำชกิจจำฯ เผยแพร่ประกำศ กกต. ก ำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. 14 พ.ค.

2566 
22 

4 ประชำชำติธุรกิจ
ออนไลน์ 

รำชกิจจำฯ ประกำศ จ ำนวน ส.ส. แต่ละจังหวัดจะพึงมี + จ ำนวน 
เขตเลือกตั้ง 

25 

5 สยำมรัฐออนไลน์ รำชกิจจำฯ ออกประกำศ กกต. "วันเลือกตั้ง - รับสมัคร" ส.ส. เขต - 
ปำร์ตี้ลิสต์ 

29 

6 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. ก ำหนดวันเลือกตั้ง - รับสมัคร ส.ส. แบ่งเขต – ปำร์ตี้ลิสต์ 
และแคนดิเดตนำยกฯ 

31 

7 MGR ออนไลน์ รำชกิจจำฯเผยแพร่ประกำศกกต.ก ำหนดวันเลือกตั้ง – รับสมัคร ส.ส.
แล้ว 

34 

8 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้ง 2566 : รำชกิจจำฯ ประกำศ 400 เขต รำษฎร 1.62 แสน 
ต่อ ส.ส. 1 คน 

36 

9 มติชนออนไลน์ รำชกิจจำ เผยแพร่ประกำศ กกต. วันเลือกตั้ง – รับสมัคร ส.ส. เขต -
ปำร์ตี้ลิสต์ 

43 

10 ไทยรัฐออนไลน์ ยื่นขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 25 มี.ค. 
- 9 เม.ย. 

45 

11 ไทยโพสต์ออนไลน์ รำชกิจจำฯ เผยแพร่ประกำศ กกต. ให้พรรคพลังศรัทธำสิ้นสภำพ
พรรคกำรเมือง ! 

48 

12 แนวหน้ำออนไลน์ กกต. พิจิตรเตือน ปชช. รับเงินผู้สมัครแล้วมำแจ้ง กกต. 
ไม่มีควำมผิด 

50 

13 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. พิจิตร เตือนประชำชนรับเงินผู้สมัครฯ แจ้ง จนท. 
ไม่มีควำมผิด 

54 

14 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด กกต. แจงติดป้ำยหำเสียง 58 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่ำวสดออนไลน์ กกต. ประกำศ 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

52.28 ล้ำนคน 
59 

2 ข่ำวสดออนไลน์ ก้ำวไกล ไม่หวั่น กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งสับสน ลุยหำเสียง มั่นใจ ปชช.
เลือกไม่เปลี่ยน 

62 

3 ไทยรัฐออนไลน์ "สิริน" ไม่หวั่น กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งวุ่นวำย มั่นใจ ปชช. เลือกก้ำวไกล 65 
4 MGR ออนไลน์ "สิริน” ไม่หวั่น ! กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง สับสนวุ่นวำย เตรียมลุย 

หำเสียง มั่นใจ ปชช. เลือกก้ำวไกลไม่เปลี่ยนแปลง 
68 

5 มติชนออนไลน์ "วรำวุธ" ก ำชับสมำชิก ชทพ. เคร่งคลัดกฎ กกต. มั่นใจแยกแยะงำน -
รมต. กับหัวหน้ำพรรคได้ ไม่ฉวยโอกำส 

71 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หัวหน้ำท็อป' ก ำชับลูกพรรคปฏิบัติตำมกฎ กกต. 73 
7 สยำมรัฐออนไลน์ "วรำวุธ" ก ำชับสมำชิก ชทพ. ปฏิบัติตำมกรอบ กกต. เคร่งครัด มั่นใจ

ตัวเอง แยกแยะงำน รมต. กับหัวหน้ำพรรคได้ 
75 

8 สยำมรัฐออนไลน์ "อนุทิน" เมิน "ชูวิทย์" ยื่น กกต. ยุบ "ภท." ไม่ก้ำวก่ำย "บิ๊กตู่" 
จ่อลงปำร์ตี้ลิสต์ รทสช. 

77 

9 แนวหน้ำออนไลน์ ไม่โดนยุบแน่นอน ! 'ภท.' แจงยิบปมเงินบริจำค ยันถูกต้องตำมกฎหมำย 79 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ภูมิใจไทย' แจงเงินบริจำคถูกต้องไม่น ำไปสู่กำรยุบพรรค - ไม่ให้รำคำ 

'ชูวิทย์' 
82 

11 ข่ำวสดออนไลน์ ผวำถูกยุบ ! ภูมิใจไทย แจงวุ่น ปมเงินบริจำค ยันถูกกฎหมำย เย้ย 
“ชูวิทย์” อย่ำมโน 

89 

12 MGR ออนไลน์ ภท. เผยมีผู้สมัครลง ส.ส. เพียบ ยันยังไม่มีไหลออก หลัง กกต. 
แบ่งเขตทับซ้อน 

92 

13 มติชนออนไลน์ "ศุภชัย" วอน กกต. เร่งจัดกำรผู้กล่ำวหำ ภท. ด่วน ชี้ท ำเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงพรรค ยันรับเงินบริจำคถูกต้อง 

94 

14 MGR ออนไลน์ "ภท.” เตรียมฟ้องหมิ่น "คนท ำลำยคะแนนนิยม” จี้ "กกต.” เอำผิด 
ชี้ แม้ไม่ระบุชื่อพรรค แต่ท ำให้เลือกตั้งม่ำสุจริต 

98 

15 ไทยโพสต์ออนไลน์ ภท. เคลียร์เงินบริจำคบี้ฟัน “ชูวิทย์” 100 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชูวิทย์' หนำวแน่ 'ภท.' จ่อฟ้องหมิ่น 'คนท ำลำยคะแนนนิยม' 

พร้อมจี้ กกต. จัดกำร 
104 

17 สยำมรัฐออนไลน์ "อดีตรองโฆษก ปชป." เตือน กกต. โละกำรท ำผิด กรอบ 180 วัน 
เริ่มนับหนึ่งใหม่หลังยุบสภำไม่ได้ 

107 

18 MGR ออนไลน์ “เชำว์” เตือน กกต. ยกเลิกกรอบ 180 วัน เริ่มนับหนึ่งใหม่ 
หลังยุบสภำไม่ได้ 

110 

19 มติชนออนไลน์ “รุ้ง” จี้ กกต. ตอบแบ่งเขตซอยย่อยเพ่ือใคร จี้นับเรียลไทม์ 112 
 
 
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : วิเครำะห์สถำนกำรณ์: เปิดโรดแมปเลือกตั้ง 2566 

'กฎเหล็ก' กกต. คุมหำเสียง 
118 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ เปิดโรดแมปเลือกตั้ง 2566 ‘กฎเหล็ก’ กกต. คุมหำเสียง 120 
3 มติชนออนไลน์ บทน ำ : เดินหน้ำเลือกตั้ง 124 
4 มติชนออนไลน์ เรียงคนมำเป็นข่ำว - ศึกนี้พิลึก พท. กู่ร้องขอ 310 แต่ “บิ๊กตู”่ 

จะรักษำแชมป์ แค่ 25 - 30 ที่นั่ง 
126 

5 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ฟังเรำบ้ำง : ถึงเป็นห่ำน ก็จะดั้นด้นไป 136 
6 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ตรีศูล 137 
7 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่ำว 140 
8 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : เหะหะพำที : ได้เวลำ "กบเลือกนำย" ต้องคิดให้ดี 

"ก่อนเลือก" 
143 

9 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ซุบซิบว่ำที่ผู้แทน 144 
10 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เรียงคนมำเป็นข่ำว 147 
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บทความ / ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด บทบรรณำธิกำร ข่ำวสด : อ ำนำจประชำชน 149 
12 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด คอลัมน์ : ทิ้งหมัดเข้ำมุม : ถนนทุกสำยสู่เลือกตั้ง 14 พ.ค. 150 
13 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด คอลัมน์ : ข่ำวข้นคนเข้ม 151 
14 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เดินหน้ำชน : โจทย ์ลุงตู่ - ลุงป้อม 153 
15 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ คอลัมน์ : มองผ่ำน 'ข้อมูล' : 'ยุบสภำ' เพ่ือเลือกตั้งทั่วไป 154 
16 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด คอลัมน์ : ทัวร์สนำมเลือกตั้ง 155 
17 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ คอลัมน์ : สังคมสยำมรัฐ 156 
18 หนังสือพิมพ์ข่ำวหุ้น คอลัมน์ : พำรำสำวะถี 159 
19 หนังสือพิมพ์มติชน ถอดรหัสกำรเมือง ดีลจับขั้วตั้งรัฐบำล 161 
20 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : สถำนีคิดเลขท่ี 12 : กำรเมืองออกแบบได้ 165 
21 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : บทน ำมติชน : เดินหน้ำเลือกตั้ง 167 
22 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : รถแห่ 168 
23 หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ บทบรรณำธิกำร : ยุบสภำ !!! เลือกตั้งอย่ำเป็นกบเลือกนำย 169 
24 หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ คอลัมน์ : กวนน้ ำให้ใส : เป็น อยู่ คือ กำรเมืองหลังยุบสภำ 171 
25 หนังสือพิมพ์มติชน บทน ำมติชน : ตัดสินสันติวิธ ี 174 
26 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อย่ำให้โพลปลอมจูงจมูก 175 
27 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เรียงคนมำเป็นข่ำว 176 
28 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : เหะหะพำที : มีเวลำ "คิด" อีก 51 วัน "14 พฤษภำ" 

ชี้ชะตำประเทศ 
178 

29 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : หมำยเหตุประเทศไทย : วิเครำะห์ลุงตู่จะกลับมำได้หรือไม่ 179 
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พรุ่งนี้มีอะไร  
    

รู้
วั
น
นี ้

  
 
 

 

 

 
การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 24 มีนาคม 2566    

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

24 มี.ค. 66 09.30 น. ห้องประชุม 502 นำยแสวง บุญมี ลธ.กกต. นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ 
รอง ลธ.กกต. พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รอง ลธ.กกต. 
นำงสำวสุรณี ผลทวี รอง ลธ.กกต. และ นำยส ำรำญ 
ตันพำนิช ผอ.พตส. ประชุมคณะกรรมกำรเตรียมกำร
เลือกตั้ง ส.ส.  
 

 10.30 น. รัฐสภำ นำยเกรียงไกร พำนดอกไม้ รอง ลธ.กกต. 
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 มีนำคม 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดรำชบุรี เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
พร้อมรับฟังกำรบรรยำยสรุปกำรด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้ ง  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน ในกำรนี้ 
ได้มอบนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติ งำน 
โดยมี นำงสำวสุชัญญำ วิมุกตำยน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดรำชบุรี ผู้บริหำร 
หัวหน้ำกลุ่มงำน พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดรำชบุรี ให้กำรต้อนรับ 
ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดรำชบุรี  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบรุี 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 มีนำคม 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุมกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งเชิงสมำนฉันท์ ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  
เป็นกำรเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 โดยมี นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมด้วย ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 9 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชงิสมานฉันท์ ในการเลอืกตั้ง ส.ส. 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
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น
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วันที่ 23 มีนำคม 2566 เวลำ 13.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายอนุชา จันทร์สุริยา 
ที่ปรึกษาประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายสุเมธา คงคิด ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง 
พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ นายเจริญ แก้วยอดหล้า นายคณิศร นุชนาฏ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และคณะกรรมกำร เข้ำร่วมด้วย เพ่ือพิจำรณำกำรผลิตสื่อและแผนกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์  
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไป ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการสื่อสารองค์กรของส านักงานฯ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
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น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 มีนำคม 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้บริหำรและพนักงำน
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

ผู้ตรวจการเลอืกตั้งประจ าจังหวัด 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
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น
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วันที่ 23 มีนำคม 2566 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุม
คณะท ำงำนศึกษำและจัดท ำข้อเสนอแนะในกำรก ำหนดแนวทำง ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรมให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดระยะเวลำด ำเนินงำนในกระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2566 
โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายส าราญ ตันพานิช ผู้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมด้วย 
ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุการก าหนดแนวทาง ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินงาน 

ในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานฯ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
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น
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วันที่ 22 มีนำคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 มีนำคม 2566 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เข้ำร่วมประชุมชี้แจง 
กำรขับเคลื่อนส่งเสริมประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ กศน. ในประเด็น  “กำรด ำเนินงำนของศูนย์ส่งเสริมพัฒนำ
ประชำธิปไตยต ำบลในช่วงกำรเลือกตั้ง 2566” เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรส่งเสริมควำมรู้เรื่องประชำธิปไตย 
และกำรเลือกตั้ง เพ่ือรณรงค์และประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนออกมำใช้สิทธิลงคะแนนในกำรเลือกตั้งที่ จะมีขึ้น 
โดยมี นำยณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธ ำรงค์ คณะที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นำยคมกฤช จันทร์ขจร  
รองเลขำธิกำร กศน. รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำร กศน. และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ  
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัด 77 จังหวัด เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์ หม่อมหลวงปิ่น มำลำกุล 
ชั้น 3 อำคำรรัชมังคลำภิเษก กระทรวงศึกษำธิกำร 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/321269  
https://www.siamfocustime.com/396261/         https://www.4forcenews.com/283946/  

รองเลขาธิการ กกต. รว่มประชุมชี้แจงการขบัเคลื่อนส่งเสรมิประชาธิปไตย 
ในสถานศึกษา กศน. 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/321269
https://www.siamfocustime.com/396261/
https://www.4forcenews.com/283946/
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 23 มีนำคม 2566 พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในฐำนะ 
อนุกรรมำธิกำรองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 เข้ำร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมำธิกำรองค์กรอิสระ  
ตำมรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 ในคณะกรรมำธิกำรกิจกำรองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ วุฒิ สภำ ผ่ำนระบบออนไลน์
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 22 มีนำคม 2566 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธำน 
และเข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำยเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรลงทุน กองทุนเฉพำะส่วนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง จำกผู้แทนกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เค มำสเตอร์ พูล ฟันด์ เพ่ือแนะน ำแผนกำรลงทุนและข้อเสนอ  
เพ่ือสิทธิประโยชน์หลังเกษียณอำยุงำนของสมำชิกกองทุนฯ ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 9 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง โดยมีผู้บริหำรและพนักงำนทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เข้ำร่วมรับฟัง ผ่ำนระบบ ออนไลน์ 
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานและเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย 

เรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน กองทุนเฉพาะส่วนของส านักงานฯ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 23 มีนำคม 2566 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนที่ประชุม
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ครั้งที่  2/2566 เพ่ือพิจำรณำข้อมูล 
และมีควำมเห็นประกอบค ำสั่งกำรของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรฯ หรือผู้แทน ผู้บริหำรและพนักงำนที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส านักงานฯ 
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วันที่ 22 มีนำคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้ก ำหนดวันเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไป ในวันอำทิตย์ที่ 
 14 พฤษภำคม 2566 โดยในระหว่ำงวันที่ 25 มีนำคม – 9 เมษำยน 2566 ก ำหนดให้เป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งล่วงหน้ำในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกรำชอำณำจักร  
  ในกำรนี้ ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีควำมประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ำ นอกเขตเลือกตั้ง 
ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งน้อยกว่ำ 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

กกต. เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลอืกตั้ง 
นอกเขตเลอืกตั้ง นอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 
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ซึ่งได้รับค ำสั่งจำกทำงรำชกำรให้ไปปฏิบัติหน้ำที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ที่มีถิ่นที่อยู่นอกรำชอำณำจักรประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งนอกรำชอำณำจักร สำมำรถยื่นค ำขอลงทะเบียน 
ใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกรำชอำณำจักร ได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่  
25 มีนำคม – 9 เมษำยน 2566 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
  1. ยื่นค ำขอด้วยตนเอง ต่อนำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นค ำขอต่อเอกอัครำชทูต
หรือผู้ที่เอกอัครำชทูตมอบหมำย 
  2. ยื่นค ำขอทำงไปรษณีย์ จ่ำหน้ำซองถึงนำยทะเบียนอ ำเภอ หรือนำยทะเบียนท้องถิ่น โดยถือ 
วันประทับตรำไปรษณีย์เป็นส ำคัญ 
 3. ยื่นค ำขอทำงอินเทอร์เน็ตทำงดิจิทัลผ่ำนแอปพลิเคชันของกรมกำรปกครอง (ThaID)  
  4. แอปพลิเคชั่น Smart Vote สำมำรถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องน ำส่งเอกสำร 
และหลักฐำนประกอบกำรลงทะเบียน 
 วิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์  
 1. เข้ำสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่ำง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน  เลขประจ ำตัวประชำชน, ชื่อตัว, ชื่อสกุล 
,วันเดือนปีเกิด, หมำยเลขหลังบัตรประจ ำตัวประชำชน, เลขรหัสประจ ำบ้ำน (11 หลัก), สถำนที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จำกนั้นให้เลือก "รำยกำรลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง" และตรวจสอบ
ข้อมูลที่ปรำกฏว่ำถูกต้องหรือไม่  ผู้ที่ เคยลงทะเบียนแล้วถ้ำประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถำนที่ลงคะแนน 
ให้ระบุสถำนที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ถ้ำประสงค์จะขอยกเลิกกำรลงทะเบียน ให้เลือกรำยกำรขอยกเลิก 
กำรลงทะเบียน แล้วเลือก "บันทึกข้อมูล" 
  2. เข้ำสู่หน้ำกำรยืนยันกำรบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่ำ ข้อมูลที่ปรำกฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่  
ถ้ำประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือก "รำยกำรกลับไปแก้ไขข้อมูล" หำกถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือก “รำยกำรยืนยัน
กำรบันทึกข้อมูล” 
  3. กำรยืนยันลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดง แบบตอบรับเป็นหลักฐำนประกอบกำรลงทะเบียน 
เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง 
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อ้ำงอิง : https://www.4forcenews.com/284014/ 
https://www.siamfocustime.com/396448/ 
https://mgronline.com/politics/detail/9660000026964  
https://siamrath.co.th/n/432877  
https://www.banmuang.co.th/news/politic/321290  
https://www.thaipbs.or.th/news/content/325865  
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1059197  
https://www.tnnthailand.com/news/election/142003/  
https://www.matichon.co.th/election66/news_3887556  
https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559743  
https://www.nationtv.tv/politic/378908718  
https://www.siamfocustime.com/396448/  
https://www.4forcenews.com/?p=284014   
https://ch3plus.com/news/political/morning/340108  
https://news.ch7.com/detail/632248  
https://mono29.com/news/428877.html  
https://www.dailynews.co.th/news/2129431/   

https://www.4forcenews.com/284014/
https://www.siamfocustime.com/396448/
https://mgronline.com/politics/detail/9660000026964
https://siamrath.co.th/n/432877
https://www.banmuang.co.th/news/politic/321290
https://www.thaipbs.or.th/news/content/325865
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1059197
https://www.tnnthailand.com/news/election/142003/
https://www.matichon.co.th/election66/news_3887556
https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559743
https://www.nationtv.tv/politic/378908718
https://www.siamfocustime.com/396448/
https://www.4forcenews.com/?p=284014
https://ch3plus.com/news/political/morning/340108
https://news.ch7.com/detail/632248
https://mono29.com/news/428877.html
https://www.dailynews.co.th/news/2129431/
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วันที่ 22 มีนำคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้วยผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยก ำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 12 มีนำคม 2566 และ
วันที่ 19 มีนำคม 2566 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
  1. กรณี นำงสำวภัทรำวดี นิโรจน์ สมำชิกสภำเทศบำลนครนครสวรรค์ เขตเลือกตั้งที่  4 
อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ลำออก เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2566 
  2. กรณี นำยวสวัตต์ วำนิชวิริยกิจ สมำชิกสภำเทศบำลเมืองขลุง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี ไดล้ำออก เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2566 
  3. กรณี จ่ำอำกำศเอก อภิชำติ  แก้วโกศล นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนลำด อ ำเภอบ้ำนลำด 
จังหวัดเพชรบุรี ได้ลำออก เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2566 

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่ 
กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
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  4. กรณี นำยยุทธนำ ตีระมำศวณิช นำยกเทศมนตรีต ำบลทะเมนชัย อ ำเภอล ำปลำยมำศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2566 
  5. กรณี นำยทวีเกียรติ ปรีชำพำนิชพัฒนำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทะเมนชัย เขตเลือกตั้งที่ 1  
อ ำเภอล ำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลำออก เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2566 
  6. กรณี นำยส ำเนำ จงพิมำย สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลถำวร เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2566 
  7. กรณี นำยโอฬำร ดือรำแม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลยี่งอ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอยี่งอ 
จังหวัดนรำธิวำส ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2566 
  8. กรณี นำยสุรพงค์ มณีจันทร์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเชียงดำว 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2566 
  9. กรณี นำงสำยฝน ดวงตรำศิลป์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำดี เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอสุวรรณคูหำ 
จังหวัดหนองบัวล ำภู ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2566 
  10. กรณี นำยศิรัตน์ อินทรวิเชียร สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหน้ำพระลำน เขตเลือกตั้งที่ 2 
อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2566 
  11. กรณี นำยเด็ดดวง แก่นพรมมำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำยำว เขตเลือกตั้งที่ 2 อ ำเภอพระพุทธบำท 
จังหวัดสระบุรี ได้ลำออก เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2566 
  12. กรณี นำงชุลีกร จ ำปำย้อย สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำวง เขตเลือกตั้งที่ 8 
อ ำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบุรี ได้ลำออก เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
  13. กรณี นำยเกรียงไกร คงรัตน์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 5 
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร ได้ลำออก เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2566 

วันนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พิจำรณำ
ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยคณะกรรมกำร  
กำรเลือกตั้งได้มีมติประกำศผลกำรเลือกตั้ง ตำมมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรำยชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 
  1. สมำชิกสภำเทศบำลนครนครสวรรค์ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  
ได้แก่ นำงสำวอำภัสรำ นิโรจน์ 
  2. สมำชิกสภำเทศบำลเมืองขลุง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ นำยฐิติกร ชำวสวน 
  3. นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนลำด อ ำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ นำงอำภัสสยำ แก้วโกศล 

4. นำยกเทศมนตรีต ำบลทะเมนชัย อ ำเภอล ำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ นำยทวีเกียรติ ปรีชำพำนิชพัฒนำ 
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5. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทะเมนชัย เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอล ำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ได้แก่ นำยดนัย มนเพียรจันทร์ 

6. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลถำวร เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ 
นำยสุรัตน์ มูระคำ 

7. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลยี่ งอ เขตเลือกตั้ งที่  1 อ ำเภอยี่ งอ จังหวัดนรำธิวำส  ได้แก่   
นำยนิพันธ์ หะยีแวดือเระ 

8. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
นำงรำตรี มณีจันทร์ 

9. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำดี เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู ได้แก่ 
นำยวิชัย แดงนำ 

10. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหน้ำพระลำน เขตเลือกตั้ งที่  2 อ ำ เภอเฉลิมพระเกียรติ   
จังหวัดสระบุรี ได้แก่ นำงสำวณัฏฐพิชญำ อินทรวิเชียร 

11. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำยำว เขตเลือกตั้งที่ 2 อ ำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบุรี  ได้แก่ 
นำงสำวคนึงนิจ บัวสิหล้ำ 

12. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำวง เขตเลือกตั้ งที่  8 อ ำเภอพระพุทธบำท 
จังหวัดสระบุรี ได้แก่ นำยชำตรี จ ำปำย้อย 

13. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 5 อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
จังหวัดก ำแพงเพชร ได้แก่ นำยสุรศักดิ์ ขอนทอง 

ทั้งนี้ กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งที่จะด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำกำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม 

อนึ่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอแจ้งให้ทรำบว่ำผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
จักได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทรำบต่อไป 

ส่วนรำยละเอียดกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นสำมำรถติดตำม
หรือสอบถำมได้ทำง www.ect.go.th application Smart Vote และสำยด่วน 1444 

อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/321291 
https://www.4forcenews.com/284023/ 
https://www.siamfocustime.com/396464/  
  

http://www.ect.go.th/
https://www.banmuang.co.th/news/region/321291
https://www.4forcenews.com/284023/
https://www.siamfocustime.com/396464/
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยส ำนักพัฒนำเครือข่ำยกำรเลือกตั้ง ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งเชิงสมำนฉันท์ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้ แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไป 
พ.ศ. 2566 ผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) และถ่ำยทอดสัญญำณ กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว 
ผ่ำนแฟนเพจของ “ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนำคม 2566 ซึ่งผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
ประกอบด้วย ตัวแทนจำกพรรคกำรเมือง จ ำนวน 87 พรรคกำรเมือง รวมจ ำนวนประมำณ 170 คน ณ ห้องประชุม 
ชั้น 9 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

  ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่ผู้ที่จะถูกเสนอชื่อ
เป็นนำยกรัฐมนตรี ผู้ที่ได้รับกำรสรรหำเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งจำกพรรคกำรเมือง ผู้สนับสนุน องค์กรภำคประชำชน 
องค์กรชุมชน และประชำชนที่สนใจ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเลือกตั้งได้อย่ำงถูกต้อง 
ตลอดทั้งลดปัญหำเรื่องร้องเรียนคัดค้ำนกำรเลือกตั้งอันเกิดจำกควำมเข้ำใจผิดในสำระส ำคัญของกฎหมำย  
ซึ่งมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/321399  
https://www.siamfocustime.com/396893/   https://www.4forcenews.com/?p=284143  

ส านักงาน กกต. จดักิจกรรมเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกีย่วกับการเลือกตั้งเชงิสมานฉันท์ 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/321399
https://www.siamfocustime.com/396893/
https://www.4forcenews.com/?p=284143
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ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง ก ำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัคร รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อและสถำนที่ท่ีพรรคกำรเมืองจะส่งบัญชีรำยชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรำยชื่อ 
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A023N0000000000400.pdf  
ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง  จ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี
และจ ำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A023N0000000000500.pdf  
ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง กำรสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A023N0000000009200.pdf  
ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง ก ำหนดวัน และเวลำยื่นค ำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A023N0000000009500.pdf  
ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง ก ำหนดวันและเวลำกำรออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลำง 
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A023N0000000009600.pdf  
อ้ำงอิง : https://www.siamfocustime.com/396751/        https://www.4forcenews.com/284110/   

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรือ่ง ก าหนดวันเลือกตั้งประเภท ก ตอน ๒๓ 

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A023N0000000000400.pdf
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A023N0000000000500.pdf
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A023N0000000009200.pdf
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A023N0000000009500.pdf
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A023N0000000009600.pdf
https://www.siamfocustime.com/396751/
https://www.4forcenews.com/284110/
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 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

15

https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559743
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 04:50
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I230323000246

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

16

https://www.banmuang.co.th/news/region/321291
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 04:50
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I230323000246

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

17

https://www.banmuang.co.th/news/region/321291
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 04:50
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

รหัสข่าว: I-I230323000246

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

18

https://www.banmuang.co.th/news/region/321291
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 19:28
หัวข้อข่าว: รองเลขาธิการ กกต. ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา กศน.

รหัสข่าว: I-I230322001920

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

19

https://www.banmuang.co.th/news/politic/321269
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 04:52
หัวข้อข่าว: เช็กที่นี่! แพร่แล้ว 5 ประกาศ กกต.เลือกตั้ง 66 วันหย่อนบัตร 14 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I230323000251

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

20

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1059218
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 04:52
หัวข้อข่าว: เช็กที่นี่! แพร่แล้ว 5 ประกาศ กกต.เลือกตั้ง 66 วันหย่อนบัตร 14 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I230323000251

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

21

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1059218
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 04:53
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. 14 พ.ค.2566

รหัสข่าว: I-I230323000252

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559768
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 04:53
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. 14 พ.ค.2566

รหัสข่าว: I-I230323000252

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

23

https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559768
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 04:53
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. 14 พ.ค.2566

รหัสข่าว: I-I230323000252

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

24

https://www.thansettakij.com/thailand-elections/election-monitor/559768
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 04:53
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศ จำนวนส.ส.แต่ละจังหวัดจะพึงมี+จำนวนเขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230323000253

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

25

https://www.prachachat.net/politics/news-1240516
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 04:53
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศ จำนวนส.ส.แต่ละจังหวัดจะพึงมี+จำนวนเขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230323000253

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

26

https://www.prachachat.net/politics/news-1240516
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 04:53
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศ จำนวนส.ส.แต่ละจังหวัดจะพึงมี+จำนวนเขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230323000253

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

27

https://www.prachachat.net/politics/news-1240516
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 04:53
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศ จำนวนส.ส.แต่ละจังหวัดจะพึงมี+จำนวนเขตเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230323000253

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

28

https://www.prachachat.net/politics/news-1240516
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 06:33
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯออกประกาศ กกต. "วันเลือกตั้ง-รับสมัคร" ส.ส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์

รหัสข่าว: I-I230323000367

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432931
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 06:33
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯออกประกาศ กกต. "วันเลือกตั้ง-รับสมัคร" ส.ส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์

รหัสข่าว: I-I230323000367

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

30

https://siamrath.co.th/n/432931
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 06:36
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง-รับสมัคร ส.ส.แบ่งเขต-ปาร์ตี้ลิสต์ และแคนดิเดตนายกฯ

รหัสข่าว: I-I230323000368

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2661178
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 06:36
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง-รับสมัคร ส.ส.แบ่งเขต-ปาร์ตี้ลิสต์ และแคนดิเดตนายกฯ

รหัสข่าว: I-I230323000368

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2661178
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 06:36
หัวข้อข่าว: กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง-รับสมัคร ส.ส.แบ่งเขต-ปาร์ตี้ลิสต์ และแคนดิเดตนายกฯ

รหัสข่าว: I-I230323000368

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

33

https://www.thairath.co.th/news/politic/2661178
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกกต.กำหนดวันเลือกตั้ง-รับสมัครส.ส.แล้ว

รหัสข่าว: I-I230323000370

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000027021
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกกต.กำหนดวันเลือกตั้ง-รับสมัครส.ส.แล้ว

รหัสข่าว: I-I230323000370

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000027021
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : ราชกิจจาฯ ประกาศ 400 เขต ราษฎร 1.62 แสนต่อ ส.ส. 1 คน

รหัสข่าว: I-I230323000433

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2661251
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : ราชกิจจาฯ ประกาศ 400 เขต ราษฎร 1.62 แสนต่อ ส.ส. 1 คน

รหัสข่าว: I-I230323000433

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

37

https://www.thairath.co.th/news/politic/2661251
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : ราชกิจจาฯ ประกาศ 400 เขต ราษฎร 1.62 แสนต่อ ส.ส. 1 คน

รหัสข่าว: I-I230323000433

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

38

https://www.thairath.co.th/news/politic/2661251
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : ราชกิจจาฯ ประกาศ 400 เขต ราษฎร 1.62 แสนต่อ ส.ส. 1 คน

รหัสข่าว: I-I230323000433

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

39

https://www.thairath.co.th/news/politic/2661251
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : ราชกิจจาฯ ประกาศ 400 เขต ราษฎร 1.62 แสนต่อ ส.ส. 1 คน

รหัสข่าว: I-I230323000433

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2661251
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : ราชกิจจาฯ ประกาศ 400 เขต ราษฎร 1.62 แสนต่อ ส.ส. 1 คน

รหัสข่าว: I-I230323000433

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2661251
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 2566 : ราชกิจจาฯ ประกาศ 400 เขต ราษฎร 1.62 แสนต่อ ส.ส. 1 คน

รหัสข่าว: I-I230323000433

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2661251
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 04:52
หัวข้อข่าว: ราชกิจจา เผยแพร่ประกาศ กกต. วันเลือกตั้ง - รับสมัครส.ส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์

รหัสข่าว: I-I230323000250

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/election66/news_3888002
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 04:52
หัวข้อข่าว: ราชกิจจา เผยแพร่ประกาศ กกต. วันเลือกตั้ง - รับสมัครส.ส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์

รหัสข่าว: I-I230323000250

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

44

https://www.matichon.co.th/election66/news_3888002
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 06:42
หัวข้อข่าว: ยื่นขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 25 มี.ค.-9 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230323000373

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2661183
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 06:42
หัวข้อข่าว: ยื่นขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 25 มี.ค.-9 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230323000373

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2661183
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 06:42
หัวข้อข่าว: ยื่นขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 25 มี.ค.-9 เม.ย.

รหัสข่าว: I-I230323000373

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

47

https://www.thairath.co.th/news/politic/2661183
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 11:04
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต.ให้พรรคพลังศรัทธาสิ้นสภาพพรรคการเมือง!

รหัสข่าว: I-I230323000797

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/346965/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 11:04
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต.ให้พรรคพลังศรัทธาสิ้นสภาพพรรคการเมือง!

รหัสข่าว: I-I230323000797

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

49

https://www.thaipost.net/politics-news/346965/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16:01
หัวข้อข่าว: กกต.พิจิตรเตือน ปชช.รับเงินผู้สมัครแล้วมาแจ้ง กกต.ไม่มีความผิด

รหัสข่าว: I-I230322001275

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/local/719115
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16:01
หัวข้อข่าว: กกต.พิจิตรเตือน ปชช.รับเงินผู้สมัครแล้วมาแจ้ง กกต.ไม่มีความผิด

รหัสข่าว: I-I230322001275

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/local/719115
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16:01
หัวข้อข่าว: กกต.พิจิตรเตือน ปชช.รับเงินผู้สมัครแล้วมาแจ้ง กกต.ไม่มีความผิด

รหัสข่าว: I-I230322001275

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

52

https://www.naewna.com/local/719115
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16:01
หัวข้อข่าว: กกต.พิจิตรเตือน ปชช.รับเงินผู้สมัครแล้วมาแจ้ง กกต.ไม่มีความผิด

รหัสข่าว: I-I230322001275

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

53

https://www.naewna.com/local/719115
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15:58
หัวข้อข่าว: กกต.พิจิตร เตือนประชาชนรับเงินผู้สมัครฯ แจ้งจนท.ไม่มีความผิด

รหัสข่าว: I-I230322001269

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2127542/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15:58
หัวข้อข่าว: กกต.พิจิตร เตือนประชาชนรับเงินผู้สมัครฯ แจ้งจนท.ไม่มีความผิด

รหัสข่าว: I-I230322001269

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2127542/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15:58
หัวข้อข่าว: กกต.พิจิตร เตือนประชาชนรับเงินผู้สมัครฯ แจ้งจนท.ไม่มีความผิด

รหัสข่าว: I-I230322001269

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2127542/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15:58
หัวข้อข่าว: กกต.พิจิตร เตือนประชาชนรับเงินผู้สมัครฯ แจ้งจนท.ไม่มีความผิด

รหัสข่าว: I-I230322001269

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

57

https://www.dailynews.co.th/news/2127542/
https://www.dailynews.co.th


ปีที่: 32 ฉบับที่: 11803
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/คอลัมน์/เลือกตั้ง

หน้า: 6(ซ้าย)

คอลัมน์: เคาะประตูบ้าน: กกต.แจงติดป้ายหาเสียง

รหัสข่าว: C-230323012081(23 มี.ค. 66/04:26)

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

Col.Inch: 9.64 ADValue:  (B/W)  11,568  (FC)  15,906
PRValue : (B/W)  34,704  (FC)  47,718(x3)

58



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:43
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศ 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52.28 ล้านคน

รหัสข่าว: I-I230323000429

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7573678
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:43
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศ 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52.28 ล้านคน

รหัสข่าว: I-I230323000429

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7573678
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:43
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศ 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52.28 ล้านคน

รหัสข่าว: I-I230323000429

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7573678
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:23
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล ไม่หวั่น กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งสับสน ลุยหาเสียง มั่นใจปชช.เลือกไม่เปลี่ยน

รหัสข่าว: I-I230322001104

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7572180
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:23
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล ไม่หวั่น กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งสับสน ลุยหาเสียง มั่นใจปชช.เลือกไม่เปลี่ยน

รหัสข่าว: I-I230322001104

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7572180
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:23
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล ไม่หวั่น กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งสับสน ลุยหาเสียง มั่นใจปชช.เลือกไม่เปลี่ยน

รหัสข่าว: I-I230322001104

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7572180
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16:01
หัวข้อข่าว: "สิริน" ไม่หวั่น กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งวุ่นวาย มั่นใจ ปชช.เลือกก้าวไกล

รหัสข่าว: I-I230322001274

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2660573
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16:01
หัวข้อข่าว: "สิริน" ไม่หวั่น กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งวุ่นวาย มั่นใจ ปชช.เลือกก้าวไกล

รหัสข่าว: I-I230322001274

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2660573
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16:01
หัวข้อข่าว: "สิริน" ไม่หวั่น กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งวุ่นวาย มั่นใจ ปชช.เลือกก้าวไกล

รหัสข่าว: I-I230322001274

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

67

https://www.thairath.co.th/news/politic/2660573
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:23
หัวข้อข่าว: "สิริน”ไม่หวั่น! กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง สับสนวุ่นวาย เตรียมลุยหาเสียง มั่นใจ ปชช.เลือกก้าวไกลไม่...

รหัสข่าว: I-I230322001100

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000026738
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:23
หัวข้อข่าว: "สิริน”ไม่หวั่น! กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง สับสนวุ่นวาย เตรียมลุยหาเสียง มั่นใจ ปชช.เลือกก้าวไกลไม่...

รหัสข่าว: I-I230322001100

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000026738
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:23
หัวข้อข่าว: "สิริน”ไม่หวั่น! กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง สับสนวุ่นวาย เตรียมลุยหาเสียง มั่นใจ ปชช.เลือกก้าวไกลไม่...

รหัสข่าว: I-I230322001100

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9660000026738
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" กำชับสมาชิก ชทพ.เคร่งคลัดกฎกกต. มั่นใจแยกแยะงาน-รมต.กับหัวหน้าพรรคได้ ไม่ฉวยโอกาส

รหัสข่าว: I-I230322001103

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3886626
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" กำชับสมาชิก ชทพ.เคร่งคลัดกฎกกต. มั่นใจแยกแยะงาน-รมต.กับหัวหน้าพรรคได้ ไม่ฉวยโอกาส

รหัสข่าว: I-I230322001103

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3886626
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:27
หัวข้อข่าว: 'หัวหน้าท็อป' กำชับลูกพรรคปฏิบัติตามกฎ กกต.

รหัสข่าว: I-I230322001107

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/vote-news-2566/346415/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:27
หัวข้อข่าว: 'หัวหน้าท็อป' กำชับลูกพรรคปฏิบัติตามกฎ กกต.

รหัสข่าว: I-I230322001107

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/vote-news-2566/346415/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:23
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" กำชับสมาชิก ชทพ.ปฏิบัติตามกรอบกกต.เคร่งครัด มั่นใจตัวเอง แยกแยะงาน รมต.กับหัวหน้าพรรคได้

รหัสข่าว: I-I230322001101

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432696
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:23
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" กำชับสมาชิก ชทพ.ปฏิบัติตามกรอบกกต.เคร่งครัด มั่นใจตัวเอง แยกแยะงาน รมต.กับหัวหน้าพรรคได้

รหัสข่าว: I-I230322001101

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432696
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" เมิน "ชูวิทย์" ยื่นกกต.ยุบ "ภท." ไม่ก้าวก่าย "บิ๊กตู่" จ่อลงปาร์ตี้ลิสต์ รทสช.

รหัสข่าว: I-I230322001102

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432700
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" เมิน "ชูวิทย์" ยื่นกกต.ยุบ "ภท." ไม่ก้าวก่าย "บิ๊กตู่" จ่อลงปาร์ตี้ลิสต์ รทสช.

รหัสข่าว: I-I230322001102

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/432700
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:39
หัวข้อข่าว: ไม่โดนยุบแน่นอน! 'ภท.'แจงยิบปมเงินบริจาค ยันถูกต้องตามกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230322001123

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/719111
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:39
หัวข้อข่าว: ไม่โดนยุบแน่นอน! 'ภท.'แจงยิบปมเงินบริจาค ยันถูกต้องตามกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230322001123

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/719111
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:39
หัวข้อข่าว: ไม่โดนยุบแน่นอน! 'ภท.'แจงยิบปมเงินบริจาค ยันถูกต้องตามกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I230322001123

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/719111
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:39
หัวข้อข่าว: 'ภูมิใจไทย' แจงเงินบริจาคถูกต้องไม่นำไปสู่การยุบพรรค-ไม่ให้ราคา 'ชูวิทย์'

รหัสข่าว: I-I230322001126

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2127358/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:39
หัวข้อข่าว: 'ภูมิใจไทย' แจงเงินบริจาคถูกต้องไม่นำไปสู่การยุบพรรค-ไม่ให้ราคา 'ชูวิทย์'

รหัสข่าว: I-I230322001126

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2127358/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:39
หัวข้อข่าว: 'ภูมิใจไทย' แจงเงินบริจาคถูกต้องไม่นำไปสู่การยุบพรรค-ไม่ให้ราคา 'ชูวิทย์'

รหัสข่าว: I-I230322001126

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2127358/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:39
หัวข้อข่าว: 'ภูมิใจไทย' แจงเงินบริจาคถูกต้องไม่นำไปสู่การยุบพรรค-ไม่ให้ราคา 'ชูวิทย์'

รหัสข่าว: I-I230322001126

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2127358/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:39
หัวข้อข่าว: 'ภูมิใจไทย' แจงเงินบริจาคถูกต้องไม่นำไปสู่การยุบพรรค-ไม่ให้ราคา 'ชูวิทย์'

รหัสข่าว: I-I230322001126

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/2127358/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:39
หัวข้อข่าว: 'ภูมิใจไทย' แจงเงินบริจาคถูกต้องไม่นำไปสู่การยุบพรรค-ไม่ให้ราคา 'ชูวิทย์'

รหัสข่าว: I-I230322001126

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:39
หัวข้อข่าว: 'ภูมิใจไทย' แจงเงินบริจาคถูกต้องไม่นำไปสู่การยุบพรรค-ไม่ให้ราคา 'ชูวิทย์'

รหัสข่าว: I-I230322001126

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15:59
หัวข้อข่าว: ผวาถูกยุบ! ภูมิใจไทย แจงวุ่น ปมเงินบริจาค ยันถูกกฎหมาย เย้ย ชูวิทย์ อย่ามโน

รหัสข่าว: I-I230322001271

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15:59
หัวข้อข่าว: ผวาถูกยุบ! ภูมิใจไทย แจงวุ่น ปมเงินบริจาค ยันถูกกฎหมาย เย้ย ชูวิทย์ อย่ามโน

รหัสข่าว: I-I230322001271

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15:59
หัวข้อข่าว: ผวาถูกยุบ! ภูมิใจไทย แจงวุ่น ปมเงินบริจาค ยันถูกกฎหมาย เย้ย ชูวิทย์ อย่ามโน

รหัสข่าว: I-I230322001271

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16:00
หัวข้อข่าว: ภท.เผยมีผู้สมัครลงส.ส.เพียบ ยันยังไม่มีไหลออก หลังกกต.แบ่งเขตทับซ้อน

รหัสข่าว: I-I230322001273

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16:00
หัวข้อข่าว: ภท.เผยมีผู้สมัครลงส.ส.เพียบ ยันยังไม่มีไหลออก หลังกกต.แบ่งเขตทับซ้อน

รหัสข่าว: I-I230322001273

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 19:28
หัวข้อข่าว: "ศุภชัย" วอน กกต. เร่งจัดการผู้กล่าวหาภท.ด่วน ชี้ทำเสื่อมเสียชื่อเสียงพรรค ยันรับเงินบริจาคถูกต้อง

รหัสข่าว: I-I230322001921

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 19:28
หัวข้อข่าว: "ศุภชัย" วอน กกต. เร่งจัดการผู้กล่าวหาภท.ด่วน ชี้ทำเสื่อมเสียชื่อเสียงพรรค ยันรับเงินบริจาคถูกต้อง

รหัสข่าว: I-I230322001921

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 19:28
หัวข้อข่าว: "ศุภชัย" วอน กกต. เร่งจัดการผู้กล่าวหาภท.ด่วน ชี้ทำเสื่อมเสียชื่อเสียงพรรค ยันรับเงินบริจาคถูกต้อง

รหัสข่าว: I-I230322001921

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 19:28
หัวข้อข่าว: "ศุภชัย" วอน กกต. เร่งจัดการผู้กล่าวหาภท.ด่วน ชี้ทำเสื่อมเสียชื่อเสียงพรรค ยันรับเงินบริจาคถูกต้อง

รหัสข่าว: I-I230322001921

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3886914
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 19:33
หัวข้อข่าว: "ภท.” เตรียมฟ้องหมิ่น "คนทำลายคะแนนนิยม” จี้ "กกต.” เอาผิด ชี้ แม้ไม่ระบุชื่อพรรค แต่ทำให้เลือกตั้ง...

รหัสข่าว: I-I230322001931

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 19:33
หัวข้อข่าว: "ภท.” เตรียมฟ้องหมิ่น "คนทำลายคะแนนนิยม” จี้ "กกต.” เอาผิด ชี้ แม้ไม่ระบุชื่อพรรค แต่ทำให้เลือกตั้ง...

รหัสข่าว: I-I230322001931

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: ภท.เคลียร์เงินบริจาคบี้ฟันชูวิทย์

รหัสข่าว: I-I230323000427

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: ภท.เคลียร์เงินบริจาคบี้ฟันชูวิทย์

รหัสข่าว: I-I230323000427

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: ภท.เคลียร์เงินบริจาคบี้ฟันชูวิทย์

รหัสข่าว: I-I230323000427

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: ภท.เคลียร์เงินบริจาคบี้ฟันชูวิทย์

รหัสข่าว: I-I230323000427

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:37
หัวข้อข่าว: 'ชูวิทย์' หนาวแน่ 'ภท.' จ่อฟ้องหมิ่น 'คนทำลายคะแนนนิยม' พร้อมจี้กกต.จัดการ

รหัสข่าว: I-I230322001118

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:37
หัวข้อข่าว: 'ชูวิทย์' หนาวแน่ 'ภท.' จ่อฟ้องหมิ่น 'คนทำลายคะแนนนิยม' พร้อมจี้กกต.จัดการ

รหัสข่าว: I-I230322001118

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:37
หัวข้อข่าว: 'ชูวิทย์' หนาวแน่ 'ภท.' จ่อฟ้องหมิ่น 'คนทำลายคะแนนนิยม' พร้อมจี้กกต.จัดการ

รหัสข่าว: I-I230322001118

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 19:33
หัวข้อข่าว: "อดีตรองโฆษกปชป." เตือน กกต.โละการทำผิด กรอบ 180 วัน เริ่มนับหนึ่งใหม่หลังยุบสภาไม่ได้

รหัสข่าว: I-I230322001935

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 19:33
หัวข้อข่าว: "อดีตรองโฆษกปชป." เตือน กกต.โละการทำผิด กรอบ 180 วัน เริ่มนับหนึ่งใหม่หลังยุบสภาไม่ได้

รหัสข่าว: I-I230322001935

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 19:33
หัวข้อข่าว: "อดีตรองโฆษกปชป." เตือน กกต.โละการทำผิด กรอบ 180 วัน เริ่มนับหนึ่งใหม่หลังยุบสภาไม่ได้

รหัสข่าว: I-I230322001935

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 19:34
หัวข้อข่าว: เชาว์ เตือน กกต. ยกเลิกกรอบ 180 วัน เริ่มนับหนึ่งใหม่หลังยุบสภาไม่ได้

รหัสข่าว: I-I230322001932

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 19:34
หัวข้อข่าว: เชาว์ เตือน กกต. ยกเลิกกรอบ 180 วัน เริ่มนับหนึ่งใหม่หลังยุบสภาไม่ได้

รหัสข่าว: I-I230322001932

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

111

https://mgronline.com/politics/detail/9660000026887
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 19:35
หัวข้อข่าว: รุ้ง จี้ กกต.ตอบแบ่งเขตซอยย่อยเพื่อใคร จี้นับเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I230322001942

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 19:35
หัวข้อข่าว: รุ้ง จี้ กกต.ตอบแบ่งเขตซอยย่อยเพื่อใคร จี้นับเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I230322001942

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/election66/movement/news_3887394
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 19:35
หัวข้อข่าว: รุ้ง จี้ กกต.ตอบแบ่งเขตซอยย่อยเพื่อใคร จี้นับเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I230322001942

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 19:35
หัวข้อข่าว: รุ้ง จี้ กกต.ตอบแบ่งเขตซอยย่อยเพื่อใคร จี้นับเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I230322001942

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 19:35
หัวข้อข่าว: รุ้ง จี้ กกต.ตอบแบ่งเขตซอยย่อยเพื่อใคร จี้นับเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I230322001942

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 19:35
หัวข้อข่าว: รุ้ง จี้ กกต.ตอบแบ่งเขตซอยย่อยเพื่อใคร จี้นับเรียลไทม์

รหัสข่าว: I-I230322001942

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9625
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: เปิดโรดแมปเลือกตั้ง 2566 'กฎเหล็ก' กกต.คุมหาเสียง

รหัสข่าว: C-230323008016(23 มี.ค. 66/05:18)

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

Col.Inch: 115.78 ADValue:  (B/W)  138,936  (FC)  173,670
PRValue : (B/W)  416,808  (FC)  521,010(x3)
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9625
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: เปิดโรดแมปเลือกตั้ง 2566 'กฎเหล็ก' กกต.คุมหาเสียง

รหัสข่าว: C-230323008016(23 มี.ค. 66/05:18)

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

Col.Inch: 115.78 ADValue:  (B/W)  138,936  (FC)  173,670
PRValue : (B/W)  416,808  (FC)  521,010(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: เปิดโรดแมปเลือกตั้ง 2566 ‘กฎเหล็ก’ กกต.คุมหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230323000430

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: เปิดโรดแมปเลือกตั้ง 2566 ‘กฎเหล็ก’ กกต.คุมหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230323000430

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: เปิดโรดแมปเลือกตั้ง 2566 ‘กฎเหล็ก’ กกต.คุมหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230323000430

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: เปิดโรดแมปเลือกตั้ง 2566 ‘กฎเหล็ก’ กกต.คุมหาเสียง

รหัสข่าว: I-I230323000430

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: บทนำ : เดินหน้าเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230323000435

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: บทนำ : เดินหน้าเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I230323000435

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว - ศึกนี้พิลึก พท.กู่ร้องขอ 310 แต่บิ๊กตู่ จะรักษาแชมป์ แค่ 25-30 ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I230323000442

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว - ศึกนี้พิลึก พท.กู่ร้องขอ 310 แต่บิ๊กตู่ จะรักษาแชมป์ แค่ 25-30 ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I230323000442

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว - ศึกนี้พิลึก พท.กู่ร้องขอ 310 แต่บิ๊กตู่ จะรักษาแชมป์ แค่ 25-30 ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I230323000442

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว - ศึกนี้พิลึก พท.กู่ร้องขอ 310 แต่บิ๊กตู่ จะรักษาแชมป์ แค่ 25-30 ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I230323000442

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว - ศึกนี้พิลึก พท.กู่ร้องขอ 310 แต่บิ๊กตู่ จะรักษาแชมป์ แค่ 25-30 ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I230323000442

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว - ศึกนี้พิลึก พท.กู่ร้องขอ 310 แต่บิ๊กตู่ จะรักษาแชมป์ แค่ 25-30 ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I230323000442

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว - ศึกนี้พิลึก พท.กู่ร้องขอ 310 แต่บิ๊กตู่ จะรักษาแชมป์ แค่ 25-30 ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I230323000442

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว - ศึกนี้พิลึก พท.กู่ร้องขอ 310 แต่บิ๊กตู่ จะรักษาแชมป์ แค่ 25-30 ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I230323000442

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว - ศึกนี้พิลึก พท.กู่ร้องขอ 310 แต่บิ๊กตู่ จะรักษาแชมป์ แค่ 25-30 ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I230323000442

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว - ศึกนี้พิลึก พท.กู่ร้องขอ 310 แต่บิ๊กตู่ จะรักษาแชมป์ แค่ 25-30 ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I230323000442

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26824
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: ฟังเราบ้าง: ถึงเป็นห่าน ก็จะดั้นด้นไป

รหัสข่าว: C-230323004000(23 มี.ค. 66/02:04)

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

Col.Inch: 40.13 ADValue:  (B/W)  38,123.50  (FC)  72,234
PRValue : (B/W)  114,370.50  (FC)  216,702(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26824
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230323004003(23 มี.ค. 66/02:05)

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

Col.Inch: 106.79 ADValue:  (B/W)  101,450.50  (FC)  192,222
PRValue : (B/W)  304,351.50  (FC)  576,666(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26824
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230323004003(23 มี.ค. 66/02:05)

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

Col.Inch: 106.79 ADValue:  (B/W)  101,450.50  (FC)  192,222
PRValue : (B/W)  304,351.50  (FC)  576,666(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26824
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-230323004003(23 มี.ค. 66/02:05)

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

Col.Inch: 106.79 ADValue:  (B/W)  101,450.50  (FC)  192,222
PRValue : (B/W)  304,351.50  (FC)  576,666(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23802
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230323009012(23 มี.ค. 66/02:08)

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

Col.Inch: 95.55 ADValue:  (B/W)  95,550  (FC)  191,100
PRValue : (B/W)  286,650  (FC)  573,300(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23802
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230323009012(23 มี.ค. 66/02:08)

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

Col.Inch: 95.55 ADValue:  (B/W)  95,550  (FC)  191,100
PRValue : (B/W)  286,650  (FC)  573,300(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23802
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-230323009012(23 มี.ค. 66/02:08)

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

Col.Inch: 95.55 ADValue:  (B/W)  95,550  (FC)  191,100
PRValue : (B/W)  286,650  (FC)  573,300(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23802
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 5(ซ้าย)

คอลัมน์: เหะหะพาที: ได้เวลา "กบเลือกนาย" ต้องคิดให้ดี "ก่อนเลือก"

รหัสข่าว: C-230323009023(23 มี.ค. 66/02:10)

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

Col.Inch: 44.47 ADValue:  (B/W)  44,470  (FC)  88,940
PRValue : (B/W)  133,410  (FC)  266,820(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26824
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ซุบซิบว่าที่ผู้แทน

รหัสข่าว: C-230323004030(23 มี.ค. 66/02:16)

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

Col.Inch: 62.95 ADValue:  (B/W)  59,802.50  (FC)  113,310
PRValue : (B/W)  179,407.50  (FC)  339,930(x3)

144



ปีที่: - ฉบับที่: 26824
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ซุบซิบว่าที่ผู้แทน

รหัสข่าว: C-230323004030(23 มี.ค. 66/02:16)

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

Col.Inch: 62.95 ADValue:  (B/W)  59,802.50  (FC)  113,310
PRValue : (B/W)  179,407.50  (FC)  339,930(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26824
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/เลือกตั้ง 2566

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ซุบซิบว่าที่ผู้แทน

รหัสข่าว: C-230323004030(23 มี.ค. 66/02:16)

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

Col.Inch: 62.95 ADValue:  (B/W)  59,802.50  (FC)  113,310
PRValue : (B/W)  179,407.50  (FC)  339,930(x3)

146



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16447
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-230323020006(23 มี.ค. 66/02:41)

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

Col.Inch: 44.94 ADValue:  (B/W)  53,928  (FC)  74,151
PRValue : (B/W)  161,784  (FC)  222,453(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16447
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-230323020006(23 มี.ค. 66/02:41)

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

Col.Inch: 44.94 ADValue:  (B/W)  53,928  (FC)  74,151
PRValue : (B/W)  161,784  (FC)  222,453(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11803
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: อำนาจประชาชน

รหัสข่าว: C-230323012001(23 มี.ค. 66/02:55)

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

Col.Inch: 39.38 ADValue:  (B/W)  47,256  (FC)  64,977
PRValue : (B/W)  141,768  (FC)  194,931(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11803
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างขวา)

คอลัมน์: ทิ้งหมัดเข้ามุม: ถนนทุกสายสู่เลือกตั้ง14พค.

รหัสข่าว: C-230323012004(23 มี.ค. 66/02:56)

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

Col.Inch: 30.25 ADValue:  (B/W)  36,300  (FC)  49,912.50
PRValue : (B/W)  108,900  (FC)  149,737.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11803
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-230323012010(23 มี.ค. 66/02:57)

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

Col.Inch: 53.37 ADValue:  (B/W)  64,044  (FC)  88,060.50
PRValue : (B/W)  192,132  (FC)  264,181.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11803
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-230323012010(23 มี.ค. 66/02:57)

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

Col.Inch: 53.37 ADValue:  (B/W)  64,044  (FC)  88,060.50
PRValue : (B/W)  192,132  (FC)  264,181.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16447
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/กระแสทรรศน์

หน้า: 9(ซ้าย)

คอลัมน์: เดินหน้าชน: โจทย์ ลุงตู่-ลุงป้อม

รหัสข่าว: C-230323020022(23 มี.ค. 66/02:59)

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

Col.Inch: 41.39 ADValue:  (B/W)  49,668  (FC)  68,293.50
PRValue : (B/W)  149,004  (FC)  204,880.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25032
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/บทความ - กระบวนทัศน์

หน้า: 5(บนขวา)

คอลัมน์: มองผ่าน'ข้อมูล': 'ยุบสภา' เพื่อเลือกตั้งทั่วไป

รหัสข่าว: C-230323021071(23 มี.ค. 66/04:10)

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

Col.Inch: 56.73 ADValue:  (B/W)  48,220.50  (FC)  59,566.50
PRValue : (B/W)  144,661.50  (FC)  178,699.50(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11803
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/คอลัมน์/เลือกตั้ง

หน้า: 6(กลาง)

คอลัมน์: ทัวร์สนามเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230323012077(23 มี.ค. 66/04:27)

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

Col.Inch: 25.81 ADValue:  (B/W)  30,972  (FC)  42,586.50
PRValue : (B/W)  92,916  (FC)  127,759.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25032
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230323021039(23 มี.ค. 66/04:33)

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

Col.Inch: 83.69 ADValue:  (B/W)  71,136.50  (FC)  87,874.50
PRValue : (B/W)  213,409.50  (FC)  263,623.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25032
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230323021039(23 มี.ค. 66/04:33)

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

Col.Inch: 83.69 ADValue:  (B/W)  71,136.50  (FC)  87,874.50
PRValue : (B/W)  213,409.50  (FC)  263,623.50(x3)

157



ปีที่: 73 ฉบับที่: 25032
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ

รหัสข่าว: C-230323021039(23 มี.ค. 66/04:33)

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

Col.Inch: 83.69 ADValue:  (B/W)  71,136.50  (FC)  87,874.50
PRValue : (B/W)  213,409.50  (FC)  263,623.50(x3)

158



ปีที่: 29 ฉบับที่: 7148
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(กลาง)

คอลัมน์: พาราสาวะถี

รหัสข่าว: C-230323013015(23 มี.ค. 66/05:17)

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

Col.Inch: 58.31 ADValue:  (B/W)  49,563.50  (FC)  64,141
PRValue : (B/W)  148,690.50  (FC)  192,423(x3)
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ปีที่: 29 ฉบับที่: 7148
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(กลาง)

คอลัมน์: พาราสาวะถี

รหัสข่าว: C-230323013015(23 มี.ค. 66/05:17)

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

Col.Inch: 58.31 ADValue:  (B/W)  49,563.50  (FC)  64,141
PRValue : (B/W)  148,690.50  (FC)  192,423(x3)

160



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16447
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ถอดรหัสการเมือง ดีลจับขั้วตั้งรัฐบาล

รหัสข่าว: C-230323020037(23 มี.ค. 66/05:39)

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

Col.Inch: 136.11 ADValue:  (B/W)  163,332  (FC)  224,581.50
PRValue : (B/W)  489,996  (FC)  673,744.50(x3)

161



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16447
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ถอดรหัสการเมือง ดีลจับขั้วตั้งรัฐบาล

รหัสข่าว: C-230323020037(23 มี.ค. 66/05:39)

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

Col.Inch: 136.11 ADValue:  (B/W)  163,332  (FC)  224,581.50
PRValue : (B/W)  489,996  (FC)  673,744.50(x3)

162



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16447
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ถอดรหัสการเมือง ดีลจับขั้วตั้งรัฐบาล

รหัสข่าว: C-230323020037(23 มี.ค. 66/05:39)

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

Col.Inch: 136.11 ADValue:  (B/W)  163,332  (FC)  224,581.50
PRValue : (B/W)  489,996  (FC)  673,744.50(x3)

163



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16447
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: ถอดรหัสการเมือง ดีลจับขั้วตั้งรัฐบาล

รหัสข่าว: C-230323020037(23 มี.ค. 66/05:39)

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

Col.Inch: 136.11 ADValue:  (B/W)  163,332  (FC)  224,581.50
PRValue : (B/W)  489,996  (FC)  673,744.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16447
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ล่าง)

คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่ 12: การเมืองออกแบบได้

รหัสข่าว: C-230323020039(23 มี.ค. 66/05:40)

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

Col.Inch: 51.04 ADValue:  (B/W)  61,248  (FC)  84,216
PRValue : (B/W)  183,744  (FC)  252,648(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16447
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ล่าง)

คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่ 12: การเมืองออกแบบได้

รหัสข่าว: C-230323020039(23 มี.ค. 66/05:40)

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

Col.Inch: 51.04 ADValue:  (B/W)  61,248  (FC)  84,216
PRValue : (B/W)  183,744  (FC)  252,648(x3)

166



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16447
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ซ้าย)

คอลัมน์: บทนำมติชน: เดินหน้าเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-230323020038(23 มี.ค. 66/05:40)

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

Col.Inch: 37.21 ADValue:  (B/W)  44,652  (FC)  61,396.50
PRValue : (B/W)  133,956  (FC)  184,189.50(x3)

167



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16447
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 6(ล่างขวา)

คอลัมน์: รถแห่

รหัสข่าว: C-230323020042(23 มี.ค. 66/05:42)

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

Col.Inch: 26.63 ADValue:  (B/W)  31,956  (FC)  43,939.50
PRValue : (B/W)  95,868  (FC)  131,818.50(x3)
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15301
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/วิเคราะห์

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ: ยุบสภา !!! เลือกตั้งอย่าเป็นกบเลือกนาย

รหัสข่าว: C-230323005022(23 มี.ค. 66/06:04)

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

Col.Inch: 54.03 ADValue:  (B/W)  67,537.50  (FC)  86,448
PRValue : (B/W)  202,612.50  (FC)  259,344(x3)
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15301
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/วิเคราะห์

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ: ยุบสภา !!! เลือกตั้งอย่าเป็นกบเลือกนาย

รหัสข่าว: C-230323005022(23 มี.ค. 66/06:04)

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

Col.Inch: 54.03 ADValue:  (B/W)  67,537.50  (FC)  86,448
PRValue : (B/W)  202,612.50  (FC)  259,344(x3)
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15301
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/ความเห็น

หน้า: 5(บน)

คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: เป็น อยู่ คือ การเมืองหลังยุบสภา

รหัสข่าว: C-230323005055(23 มี.ค. 66/06:16)

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

Col.Inch: 107.72 ADValue:  (B/W)  134,650  (FC)  172,352
PRValue : (B/W)  403,950  (FC)  517,056(x3)
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15301
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/ความเห็น

หน้า: 5(บน)

คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: เป็น อยู่ คือ การเมืองหลังยุบสภา

รหัสข่าว: C-230323005055(23 มี.ค. 66/06:16)

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

Col.Inch: 107.72 ADValue:  (B/W)  134,650  (FC)  172,352
PRValue : (B/W)  403,950  (FC)  517,056(x3)
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15301
วันที่: พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566
Section: First Section/ความเห็น

หน้า: 5(บน)

คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: เป็น อยู่ คือ การเมืองหลังยุบสภา

รหัสข่าว: C-230323005055(23 มี.ค. 66/06:16)

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

Col.Inch: 107.72 ADValue:  (B/W)  134,650  (FC)  172,352
PRValue : (B/W)  403,950  (FC)  517,056(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16448
วันที่: ศุกร์ 24 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทนำมติชน: ตัดสินสันติวิธี

รหัสข่าว: C-230324038079(23 มี.ค. 66/07:51)

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

Col.Inch: 37.39 ADValue:  (B/W)  44,868  (FC)  61,693.50
PRValue : (B/W)  134,604  (FC)  185,080.50(x3)
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23803
วันที่: ศุกร์ 24 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยรัฐ: อย่าให้โพลปลอมจูงจมูก

รหัสข่าว: C-230324039021(23 มี.ค. 66/07:53)

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

Col.Inch: 29.63 ADValue:  (B/W)  29,630  (FC)  59,260
PRValue : (B/W)  88,890  (FC)  177,780(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16448
วันที่: ศุกร์ 24 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-230324038021(23 มี.ค. 66/07:54)

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

Col.Inch: 61.63 ADValue:  (B/W)  73,956  (FC)  101,689.50
PRValue : (B/W)  221,868  (FC)  305,068.50(x3)
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16448
วันที่: ศุกร์ 24 มีนาคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-230324038021(23 มี.ค. 66/07:54)

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

Col.Inch: 61.63 ADValue:  (B/W)  73,956  (FC)  101,689.50
PRValue : (B/W)  221,868  (FC)  305,068.50(x3)

177



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23803
วันที่: ศุกร์ 24 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 5(ซ้าย)

คอลัมน์: เหะหะพาที: มีเวลา "คิด" อีก 51 วัน "14 พฤษภา" ชี้ชะตาประเทศ

รหัสข่าว: C-230324039051(23 มี.ค. 66/07:59)

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

Col.Inch: 44.70 ADValue:  (B/W)  44,700  (FC)  89,400
PRValue : (B/W)  134,100  (FC)  268,200(x3)

178



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23803
วันที่: ศุกร์ 24 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 5(บน)

คอลัมน์: หมายเหตุประเทศไทย: วิเคราะห์ลุงตู่จะกลับมาได้หรือไม่

รหัสข่าว: C-230324039049(23 มี.ค. 66/08:00)

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

Col.Inch: 44.31 ADValue:  (B/W)  44,310  (FC)  88,620
PRValue : (B/W)  132,930  (FC)  265,860(x3)
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