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ข่าวประจ าวันที่ 21 ธนัวาคม 2564 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 157/2564 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ ๑ และจังหวัดสงขลา 
เขตเลือกตั้งที่ ๖ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

2 158/2564 ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง   
3 159/2564 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหาร          

ส่วนต าบล ๒๔ จังหวัด 
4 160/2564 “ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” จัดประชุมบูรณาการความร่วมมือกับ

“กระทรวงศึกษาธิการ” เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองแก่สมาชิก
สภานักเรียน 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามท้องถิ่นออนไลน์ กกต. ก าหนดวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร เขต 1 และ ส.ส. สงขล า เขต 6 

แทนต าแหน่งที่ว่ าง 
1 

2 สยามรัฐออนไลน์ กกต. จ่อเคาะ 16 ม.ค. เลือกตั้งซ่อม 3 
3 มติชนออนไลน์ กกต. เคาะจัดเลือกตั้ งซ่อม ส.ส. 'ชุมพร - สงขลา '  16 ม.ค. 65                         

เปิดรับสมัคร 23 - 27 ธ.ค. นี้ 
6 

4 news.trueid ออนไลน์ กกต. เคาะจัดเลือกตั้ งซ่อม ส.ส. 'ชุมพร - สงขลา '  16 ม.ค. 65           
เปิดรับสมัคร 23 - 27 ธ.ค. นี้ 

8 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. เคาะวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร - สงขลา เข้าคูหา 16 ม.ค. 65 10 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เคาะแล้ว ! "เลือกตั้งซ่อม” ส.ส. ชุมพร - สงขลา 16 ม.ค. 65 -  เปิดรับสมัคร 23 ธ.ค.  14 
7 Theworldnews 

ออนไลน์ 
กกต. เคาะจัดเลือกตั้ งซ่อม ส.ส. 'ชุมพร - สงขลา '  16 ม.ค. 65          
เปิดรับสมัคร 23-27 ธ.ค.นี้ 

19 

8 ส านักข่าวไทยออนไลน์ 16 ม.ค. เลือกตั้งซ่อมชุมพร - สงขลา 20 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. ก าหนด 16 ม.ค. 65 เลือกตั้งซ่อม ส.ส. 2 เขต 'ชุมพร - สงขลา' 23 
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ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
10 Siamlandbank 

ออนไลน์ 
กกต. เคาะ 16 ม.ค. นี้ เลือกตั้งซ่อม ชุมพร เขต1 สงขลา เขต 6            
เปิดรับสมัคร 23 - 27 ธ.ค. 

24 

11 MGR ออนไลน์ กกต. เคาะ 16 ม.ค. นี้ เลือกตั้งซ่อม ชุมพร เขต1 สงขลา เขต 6     
เปิดรับสมัคร 23 - 27 ธ.ค. 

25 

12 ข่าวสดออนไลน์ ได้ฤกษ์แล้ว! กกต. เคาะเลือกตั้งซ่อม ชุมพร - สงขลา 16 ม.ค. ปีหน้า 27 
13 Infoquest ออนไลน์ กกต. เคาะเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร - สงขลา 16 ม.ค. 65,  

รับสมัคร 23 - 27 ธ.ค. 64 
29 

14 ryt9 ออนไลน์ กกต. เคาะเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร - สงขลา 16 ม.ค. 65, 
รับสมัคร 23 - 27 ธ.ค. 64 

31 

15 MGR ออนไลน์ กกต. เคาะวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร - สงขลา 16 ม.ค. 65 32 
16 Topnews ออนไลน์ กกต. ก าหนดวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร - สงขลา 16 ม.ค. 65 33 
17 Siamlandbank ออนไลน์ กกต. เคาะวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร - สงขลา 16 ม.ค. 65 36 
18 Khaoja ออนไลน์ ได้ฤกษ์แล้ว! กกต. เคาะเลือกตั้งซ่อม ชุมพร - สงขลา 16 ม.ค. ปีหน้า 37 
19 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. ประกาศ 16 ม.ค. 65 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.เขต 1 ชุมพร และ เขต 6 สงขลา 39 
20 today.line ออนไลน์ กกต. ประกาศ 16 ม.ค. 65 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. เขต 1 ชุมพร และ เขต 6 สงขลา 42 
21 Theworldnews 

ออนไลน์ 
กกต. เคาะ 16 ม.ค. นี้ เลือกตั้งซ่อม ชุมพร เขต1 สงขลา เขต 6 เปิดรับสมัคร      
23 – 27 ธ.ค. 

45 

22 แนวหน้าออนไลน์ เป็นไปตามคาด! กกต. เคาะ 16 ม.ค. เลือกตั้งซ่อมชุมพร - สงขลา 47 
23 pptvhd36 ออนไลน์ เคาะแล้ว ! วันเลือกตั้งใหม่ ส.ส. ชุมพร - สงขลา 16 ม.ค. 65 49 
24 Innnews ออนไลน์ กกต. ก าหนดวัน เลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร - สงขลา 16 ม.ค. 65 53 
25 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. เคาะวันรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร - สงขลา 23 - 27 ธ.ค. นี ้ 56 
26 Workpointtoday 

ออนไลน์ 
กกต. เคาะวันเลือกตั้งซ่อมชุมพร - สงขลา 16 ม.ค. 65 59 

27 msn ออนไลน์ กกต. เคาะวันรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร - สงขลา 23 - 27 ธ.ค. นี ้ 61 
28 ch3plus ออนไลน์ กกต. เคาะเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร - สงขลา 16 ม.ค. ปีหน้า  64 
29 ประชาชาติธรุกิจออนไลน ์ ราชกิจจาฯ ประกาศวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร - สงขลา 16 ม.ค. ปีหน้า 66 
30 เดลินิวส์ออนไลน์ ราชกิจจาฯ แจ้งประกาศ กกต. ก าหนดวัน ลต. ซ่อม ส.ส. ชุมพร - สงขลา 16 ม.ค. 65 68 

 
 
 
 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้  

 
 
 
 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
31 มติชนออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร เขต 1 - สงขลา เขต 6 

วันที่ 16 ม.ค. 2565 
70 

32 Theworldnews 
ออนไลน์ 

ราชกิจจาฯ ประกาศวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร เขต 1 - สงขลา เขต 6 
วันที่ 16 ม.ค. 2565 

73 

33 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ '16 ม.ค.' เลือกซ่อมสงขลา - ชุมพร กกต. จี้พรรคท า'ไพรมารีโหวต' 75 
34 ews.trueid ออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร เขต 1 - สงขลา เขต 6 

วันที่ 16 ม.ค. 2565 
77 

35 Opicza ออนไลน์ กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้งสมาชิก - นายก อบต. อีก 24 จังหวัด   
ยันไม่ตัดอ านาจสืบสวน หากพบทุจริต 

79 

36 มติชนออนไลน์ กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้งสมาชิก - นายก อบต. อีก 24 จังหวัด   
ยันไม่ตัดอ านาจสืบสวน หากพบทุจริต 

81 

37 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้งสมาชิก - นายก อบต. อีก 24 จังหวัด   
ยันไม่ตัดอ านาจสืบสวน หากพบทุจริต 

83 

38 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. รับรองผล เลือกตั้งสมาชิก - นายก อบต. อีก 24 จังหวัด 84 
39 news.trueid ออนไลน์ กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้งสมาชิก - นายก อบต. อีก 24 จังหวัด   

ยันไม่ตัดอ านาจสืบสวน หากพบทุจริต 
87 

40 MGR ออนไลน์ กกต. ประกาศผลเลือกตั้ง อบต. เพ่ิม 24 จังหวัด ย้ าไม่ตัดหน้าที่สืบสวน
หากพบไม่สุจริต 

89 

41 Heworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. ประกาศผลเลือกตั้ง อบต. เพ่ิม 24 จังหวัด ย้ าไม่ตัดหน้าที่สืบสวน
หากพบไม่สุจริต 

91 

42 news1 ออนไลน์ กกต. ประกาศผลเลือกตั้ง อบต. เพ่ิม 24 จังหวัด ย้ าไม่ตัดหน้าที่สืบสวน
หากพบไม่สุจริต 

93 

43 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง อบต. 24 จังหวัด 95 
44 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง อบต. อีก 24 จังหวัด รวมแลว้ 44 จังหวัด 97 
45 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง อบต. เพ่ิม 24 จ. 99 
46 Innnews ออนไลน์ กกต. ประกาศ ผลการเลือกตั้ง อบต. 24 จังหวัด 102 
47 แนวหน้าออนไลน์ เช็คเลย! กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง 'อบต.' เพ่ิม 24 จังหวัด 104 

 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
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ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
48 Topicza ออนไลน์ โดยสุจริตและเที่ยงธรรม กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง อบต. 24 จังหวัด 106 
49 Siamlandbank 

ออนไลน์ 
กกต. ประกาศผลเลือกตั้ง อบต. เพ่ิม 24 จังหวัด ย้ าไม่ตัดหน้าที่สืบสวน
หากพบไม่สุจริต 

109 

 
ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ เตรียมเป็น ส.ว. ราชกิจจาฯ ประกาศ 'จรุงวิทย์' พ้นเลขาธิการ กกต. 

พร้อมรับบ าเหน็จ  
110 

2 news.trueid ออนไลน์ เตรียมเป็น ส.ว. ราชกิจจาฯ ประกาศ 'จรุงวิทย์' พ้นเลขาธิการ กกต. 
พร้อมรับบ าเหน็จ 

113 

3 Khaoja ออนไลน์ เตรียมเป็น ส.ว.! ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘จรุงวิทย์’ พ้นเลขาธิการ กกต. 
พร้อมรับบ าเหน็จ 

115 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ 'กกต.' เคาะวันนี้เลือกตั้งซ่อม ส.ส. 'ชุมพร-สงขลา'-ปชป.ไม่หวั่น พปชร. ส่งชิงด้วย 117 
2 Theworldnews 

ออนไลน์ 
'กกต.' เคาะวันนี้เลือกตั้งซ่อม ส.ส. 'ชุมพร-สงขลา'-ปชป. ไม่หวั่น พปชร.
ส่งชิงด้วย 

119 

3 Mtoday ออนไลน์ กกต. นัดถก เคาะเลือกตั้งซ่อม ส.ส. "ชุมพร-สงขลา" ปชป. ไม่หวั่น พปชร.  
ส่งชิงด้วย 

120 

4 ส านักข่าวไทยออนไลน์ สนามเลือกตั้งชุมพร-สงขลา ส่อแข่งขันเดือด 123 
5 มติชนออนไลน์ เทียบ 2 ร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส.- พรรคการเมือง 129 
6 ไทยรัฐออนไลน์ ผู้สมัครนายก อบต. บางปลา ร้อง กกต. สมุทรปราการ ตรวจสอบพฤติกรรม 

ว่าที่นายก 
133 

7 มติชนออนไลน์ ปชป. มั่นใจรักษาได้ทั้ง 2 เก้าอ้ี ส.ส. สงขลา-ชุมพร โวเพราะผลงาน รมต.
ร่วมรัฐบาล 

136 
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บทความ / ซุบซิบ 

 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ มอง ศึกผู้ว่าฯ กทม. เห็นความไม่แน่นอน “บิ๊กตู”่ พลังประชารัฐ 138 
2 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
ส่องศึกเลือกตั้งซ่อม 2 จว. ใต้ พรรคร่วมรัฐบาลเขย่ากันเอง 'พปชร.'            
รุกคืบ - 'ปชป.' รักษาที่ม่ัน / บทความ... 

143 
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วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม   
บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้              
เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่สมาชิกสภานักเรียน โดยมี ผู้บริหารและผู้แทน           
จากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องบุษบงกช เอ 
ชั้น 2 โรงแรมรอยัล รีเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
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กกต.ก ำหนดวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร เขต 1 และ ส.ส.สงขลำ เขต 6 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

 20 ธันวาคม 2021  chai 

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2564 ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.64 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

*****ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๕ ประกอบมาตรา ๑๐๒ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง ภายใน ๔๕ วัน 

นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ วันนี้ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวันเลือกตั้ง และวันรับ

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 

แทนต าแหน่งที่ว่าง 

*****ส าหรับวันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ก าหนดวันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 2565 เวลา .8.00 -

17.00 น. ส่วนวันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 23-27  ธ.ค.64 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนด  ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัด

สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

***** 1. การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  1.1พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่ง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนต าแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเ มือง 

1



หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ในจังหวัดนั้น 1.2 การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากสาขาพรรค

การเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดในเขตเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง

จากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด และการสรรหาให้ด าเนินการตามข้อบังคับ

ของพรรคการเมืองนั้น 1.3 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

*****2.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 2.1ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้ค านวณจากค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้ งแต่วันที่

ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง  2.2 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละ

คนต้องใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1500,000 บาท 2.3 ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและ

รายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันเลือกตั้ง  3.การหาเสียงเลือกตั้ง ให้

กระท าได้ตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๘ (๒) 

*****ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร  เขตเลือกตั้ง

ที่ 1 และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนต าแหน่งที่ว่าง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมาตรการ

เพ่ิมเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราช

ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวกับ

การก าหนดพ้ืนที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการก าหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล 

เช่น สถานที่และการรับสมัคร การก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ

เลือกตั้ง การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการ

ส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก าหนดและประกาศ

ดังกล่าวข้างต้นไว้พร้อมแล้ว 

 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/politics/29037/ 
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3095829
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 19:10
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต.อีก 24 จังหวัด ยันไม่ตัดอำนาจสืบสวน หากพบทุจริต

รหัสข่าว: I-I211220001997

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-prakaasrabr-ngphleluue-ktangsmaachik-naayk-bt-iik-24-cchanghwad-yanaimtad-amnaacchsuuebswn-haakphbthucchrit
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: กกต.รับรองผล เลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต. อีก 24 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I211220002020

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/507371
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: กกต.รับรองผล เลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต. อีก 24 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I211220002020

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/507371
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: กกต.รับรองผล เลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต. อีก 24 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I211220002020

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

86

https://www.thansettakij.com/politics/507371
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 06:07
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต.อีก 24 จังหวัด ยันไม่ตัดอำนาจสืบสวน หากพบทุจริต

รหัสข่าว: I-I211221000396

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.trueid.net/detail/GQWlGYKPJZ0w
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 06:07
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต.อีก 24 จังหวัด ยันไม่ตัดอำนาจสืบสวน หากพบทุจริต

รหัสข่าว: I-I211221000396

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.trueid.net/detail/GQWlGYKPJZ0w
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 06:09
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลเลือกตั้งอบต.เพิ่ม 24 จังหวัด ย้ำไม่ตัดหน้าที่สืบสวนหากพบไม่สุจริต

รหัสข่าว: I-I211221000406

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9640000125627
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 06:09
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลเลือกตั้งอบต.เพิ่ม 24 จังหวัด ย้ำไม่ตัดหน้าที่สืบสวนหากพบไม่สุจริต

รหัสข่าว: I-I211221000406

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9640000125627
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 06:14
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลเลือกตั้งอบต.เพิ่ม 24 จังหวัด ย้ำไม่ตัดหน้าที่สืบสวนหากพบไม่สุจริต

รหัสข่าว: I-I211221000428

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-prakaasphleluue-ktang-bt-ephim-24-cchanghwad-yamaimtadhnaathiisuuebswnhaakphbaimsucchrit
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 06:14
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลเลือกตั้งอบต.เพิ่ม 24 จังหวัด ย้ำไม่ตัดหน้าที่สืบสวนหากพบไม่สุจริต

รหัสข่าว: I-I211221000428

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-prakaasphleluue-ktang-bt-ephim-24-cchanghwad-yamaimtadhnaathiisuuebswnhaakphbaimsucchrit
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 06:16
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลเลือกตั้งอบต.เพิ่ม 24 จังหวัด ย้ำไม่ตัดหน้าที่สืบสวนหากพบไม่สุจริต

รหัสข่าว: I-I211221000439

 news1live.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9640000125627
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 06:16
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลเลือกตั้งอบต.เพิ่ม 24 จังหวัด ย้ำไม่ตัดหน้าที่สืบสวนหากพบไม่สุจริต

รหัสข่าว: I-I211221000439

 news1live.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9640000125627
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 06:16
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งอบต.24จังหวัด

รหัสข่าว: I-I211221000440

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/307378
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 06:16
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งอบต.24จังหวัด

รหัสข่าว: I-I211221000440

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/307378
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 07:31
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง อบต. อีก 24 จังหวัด รวมแล้ว 44 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I211221000749

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2269450
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 07:31
หัวข้อข่าว: กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง อบต. อีก 24 จังหวัด รวมแล้ว 44 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I211221000749

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2269450
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง อบต. เพิ่ม 24 จ.

รหัสข่าว: I-I211221000781

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/590014/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง อบต. เพิ่ม 24 จ.

รหัสข่าว: I-I211221000781

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/590014/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง อบต. เพิ่ม 24 จ.

รหัสข่าว: I-I211221000781

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/590014/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศ ผลการเลือกตั้งอบต. 24 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I211221000796

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_258024/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศ ผลการเลือกตั้งอบต. 24 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I211221000796

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_258024/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 07:39
หัวข้อข่าว: เช็คเลย!กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง'อบต.'เพิ่ม 24 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I211221000830

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/623492
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 07:39
หัวข้อข่าว: เช็คเลย!กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง'อบต.'เพิ่ม 24 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I211221000830

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/623492
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10:34
หัวข้อข่าว: โดยสุจริตและเที่ยงธรรม กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งอบต. 24 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I211221001686

 topicza.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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http://www.topicza.com/news137141.html
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10:34
หัวข้อข่าว: โดยสุจริตและเที่ยงธรรม กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งอบต. 24 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I211221001686

 topicza.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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http://www.topicza.com/news137141.html
http://www.topicza.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10:34
หัวข้อข่าว: โดยสุจริตและเที่ยงธรรม กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งอบต. 24 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I211221001686

 topicza.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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http://www.topicza.com/news137141.html
http://www.topicza.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 06:09
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศผลเลือกตั้งอบต.เพิ่ม 24 จังหวัด ย้ำไม่ตัดหน้าที่สืบสวนหากพบไม่สุจริต

รหัสข่าว: I-I211221000408

 siamlandbank.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.siamlandbank.com/allnews/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A/
https://www.siamlandbank.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09:59
หัวข้อข่าว: เตรียมเป็น ส.ว. ราชกิจจาฯ ประกาศ 'จรุงวิทย์' พ้นเลขาธิการ กกต. พร้อมรับบำเหน็จ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I211221001469

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6793271
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09:59
หัวข้อข่าว: เตรียมเป็น ส.ว. ราชกิจจาฯ ประกาศ 'จรุงวิทย์' พ้นเลขาธิการ กกต. พร้อมรับบำเหน็จ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I211221001469

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6793271
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09:59
หัวข้อข่าว: เตรียมเป็น ส.ว. ราชกิจจาฯ ประกาศ 'จรุงวิทย์' พ้นเลขาธิการ กกต. พร้อมรับบำเหน็จ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I211221001469

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6793271
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 12:21
หัวข้อข่าว: เตรียมเป็น ส.ว. ราชกิจจาฯ ประกาศ 'จรุงวิทย์' พ้นเลขาธิการ กกต. พร้อมรับบำเหน็จ

รหัสข่าว: I-I211221001999

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 12:21
หัวข้อข่าว: เตรียมเป็น ส.ว. ราชกิจจาฯ ประกาศ 'จรุงวิทย์' พ้นเลขาธิการ กกต. พร้อมรับบำเหน็จ

รหัสข่าว: I-I211221001999

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

114

https://news.trueid.net/detail/9aoLpEg8n88l
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10:00
หัวข้อข่าว: เตรียมเป็น ส.ว.! ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘จรุงวิทย์’ พ้นเลขาธิการ กกต. พร้อมรับบำเหน็จ

รหัสข่าว: I-I211221001480

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10:00
หัวข้อข่าว: เตรียมเป็น ส.ว.! ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘จรุงวิทย์’ พ้นเลขาธิการ กกต. พร้อมรับบำเหน็จ

รหัสข่าว: I-I211221001480

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

116

https://khaoja.com/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-%E0%B8%AA-%E0%B8%A7-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%AF/
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