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ข่าวประจ าวันที่ 23 ธนัวาคม 2564 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 163/2564 กกต. แจ้ง  ยื่นบัญชีรายรับ – รายจ่าย ภายในก าหนด 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ผลเลือกตั้ง อบต. ครบ 76 จว. 1 
2 NNT ออนไลน์ กกต. กลาง ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต. จังหวัดแพร่แล้ว 3 
3 region3.prd ออนไลน์ กกต. กลาง ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต. จังหวัดแพร่แล้ว 5 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. บรรยายชี้แจงนโยบาย ผู้ฝึกอบรมโครงการการน าค่านิยม 

สู่วัฒนธรรมองค์กรฯ 
6 

2 มติชนออนไลน์ กกต. สงขลาเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดรับสมัครผู้ชิงต าแหน่ง 
เลือกตั้งซ่อม ส.ส. เบื้องต้น 4 คน 4 พรรค 

7 

3 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. สงขลาเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดรับสมัครผู้ชิงต าแหน่ง 
เลือกตั้งซ่อม ส.ส. เบื้องต้น 4 คน 4 พรรค 

10 

4 มติชนออนไลน์ กกต. แจ้งจัดสรรเวลาออกอากาศให้พรรคการเมือง ช่วง 20 - 24 ธ.ค.  
'พท. - พปชร.' ได้มากสุดไม่เกิน 20 นาที 

12 

5 หนังสือพิมพ์มติชน กกต. จัดเวลาพรรคหาเสียงทางทีวี 14 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ "สิระ" พ้นสภาพ ส.ส. ศาล รธน. อ่านค าวินิจฉัยขัดคุณสมบัติความเป็น ส.ส. 15 
2 บ้านเมืองออนไลน์ "สิระ" พ้นสภาพ ส.ส. ! ศาล รธน. วินิจฉัยขัดคุณสมบัติ "เสรีพิศุทธ์" ร้อง 22 
3 MRG ออนไลน์ ด่วน ! "สิระ" ไม่รอด "ศาลรัฐธรรมนูญ" สั่งพ้นสภาพ ส.ส. ปมเคยต้องโทษคดีฉ้อโกง 24 
4 ฐารเศรษฐกิจออนไลน์ ด่วน ! "สริะ เจนจาคะ” ไม่รอด ! ศาล รธน. สั่งพ้น ส.ส. จากคดีฉ้อโกง 26 
5 มติชนออนไลน์ 'เต'้ บอกให้อภัย 'สิระ' ทุกอย่าง พักผ่อนให้สบาย เหนื่อยมามากแล้ว  

ลั่นจะดูแลคนหลักสี่แทนเอง 
30 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" จี้ "กกต." เอาผิด "สิระ" ต่อ แจ้งข้อมูลเท็จ - จ่ายค่าเลือกตั้ง 32 
7 มติชนออนไลน์ “เทพไท” ย้อนศร พปชร. เชียร์ผู้การแต้มฯ ชิงเก้าอ้ี ส.ส. กรุงเทพฯ เขตหลักสี่ แทน สิระ 34 
8 สยามรัฐออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ได้ทีถล่มซ้ า ! บี้ กกต. ด าเนินคดีอาญาแจ้งความเท็จปกปิด

คุณสมบัติจ าคุก เย้ยถูกตัดสิทธิ 20 ปี 
36 

9 7 HD ออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" เตรียมจี้ กกต. แจ้งความด าเนินคดีกับ "สิระ" ในข้อหาแจ้งความเท็จ 
ปกปิดคุณสมบัติเคยจ าคุก 

38 

10 Posttoday ออนไลน์ “เสรีพิศุทธ์” ขอบคุณศาล รธน. จี้ กกต. ด าเนินคดี "สิระ" 40 
11 Thestandard 

ออนไลน์ 
‘เสรีพิศุทธ์’ เผยสเตปต่อไป กกต. ต้องแจ้งความ “สิระ” ข้อหาปกปิดคุณสมบัติ     
ชี้ถูกตัดสิทธิ 20 ปี ค่อยมาเจอกันใหม่ บอกลาสภาสูง 

42 

12 บ้านเมืองออนไลน์ กร่างไปทั่ว ! "เสรีพิศุทธ์" บอก "สิระ" อีก 20 ปีเจอกัน ตอนนี้สภาสูงขึ้นมาก 44 
13 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เปิดวีรกรรมฉาว "สิระ เจนจาคะ” คดียาวเป็นหางว่าว 46 
14 แนวหน้าออนไลน์ มต ิ7 ต่อ 2 ! เปิดค าวินิจฉัยศาล รธน. ฟัน'สิระ'พ้น ส.ส. เหตุเคยติดคุกคดีฉ้อโกง 54 
15 Thereporters 

ออนไลน์ 
'เสรีพิศุทธิ์' ชี้ 'สิระ' พ้นสภาพ ส.ส ต้องคืนเงิน ทุกต าแหน่ง คาด กกต.
เตรียมเอาผิดต่อ  

64 

16 ประชาชาติธุรกิจอนไลน ์ “มงคลกิตติ”์ รับปาก "สิระ" ดูแลชาวหลักสี่แทน ชี้พักผ่อนให้สบาย 66 
17 Nationtv ออนไลน์ "สิระ" ลุ้น กกต. ฟันดาบสอง ซ้ ารอย "ธนาธร" 68 
18 คมชัดลึกออนไลน์ อัพเตอร์ช็อก "สิระ" ลุ้น กกต. ฟ้องศาลฎีกาฯ ต้องควัก 5 ล้านบาท คืนสภา 73 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ เปิดค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติ 7 : 2 ฟัน 'สิระ' สิ้นสภาพ ส.ส. 76 
20 คมชัดลึกออนไลน์ ลุ้น ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ชะตา "สิระ เจนจาคะ" ขาดคุณสมบัติ ส.ส. หรือไม่ 86 
21 บ้านเมืองออนไลน์ เลือกตั้ง อบต. ไม่โปร่งใส ร้องเลือกตั้ง - นับคะแนนใหม่ 89 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
22 สยามรัฐออนไลน์ "นิกร" เผยพรรคร่วมรัฐบาล ยื่น กม. ลูก 2 ร่างพรุ่งนี้บ่ายสอง เชือ่ปมเห็นต่าง 

เคลียร์ได้ไร้ปัญหา 
91 

23 มติชนออนไลน์ 'ก้าวไกล' ยอมถอยใช้สูตรค านวณปาร์ตี้ลิสต์แบบ MMM เสนอแก้ พ.ร.ป.
พรรคการเมือง 

93 

24 Khaoja ออนไลน์ ก้าวไกล ชงริบอ านาจศาล รธน. ยุบพรรค เพ่ิมโทษ กกต. จัดเลอืกตั้งไม่สุจริต  96 
25 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวัน 360 องศา 
ศาล รธน. มต ิ7 – 2 ฟัน 'สิระ' พ้น ส.ส. ต้องคืนเงินสภา - กกต. ฟ้องอาญา  
ลุ้น "เมีย" ลงเลือกตั้งซ่อมแทน 

98 

 
บทความ / ซุบซิบ  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
ยังไม่ทันปี่กลองเริ่ม ไฟเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กลับลุกโชน  100 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ วิเคราะห์การเมืองสายใต้เดือด ! ศึกเลือกตั้งซ่อมสงขลา พปชร. เปิดหน้าชน ปชป. 105 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จากโนเนม สู่ แนวรบ "พปชร." จุดจบ สายห้าว "สิระ เจนจาคะ" 109 
4 หนังสือพิมพ์ข่าวสด ข่าวข้นคนเข้ม 112 
5 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ส านักข่าวหัวเขียว : ปิดฉากดาวสภา 114 
6 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ บนความเคลื่อนไหว : จุดต่าง 2 ร่าง 'กติกาเลือกตั้ง' ชนวนแตกหัก 'พรรครว่ม' 115 
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วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่เนื่องในโอกาส 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
น าโดย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พร้อมผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้างฯ เข้ารับพร ณ ห้องประธานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
อวยพรปีใหม่เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 
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วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์ 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจติดตามรับทราบปัญหาอุปสรรค 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และการปฏิบัติงาน  
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมี 
นางสาวสุชัญญา วิมุกตายน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี นายสมชาย 
โถววิริยะกุล รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี และพนักงาน ให้การต้อนรับ 
ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี 
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วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต    
ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เข้าตรวจติดตามรับทราบ ปัญหาอุปสรรคการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมี นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายชยะติย์ คัดสูงเนิน รองผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว และพนักงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว 
 

  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการปฏิบตัิงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว 
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วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย 
ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง   
นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ และคณะ ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร  
เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนต าแหน่งที่ว่าง ร่วมกับ นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พลต ารวจตรีวิรุฬห์ 
สุวรรณวงศ์ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดชุมพร รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในฝ่ายทหาร คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร 
นางสาวจันทิมา พันธมนต์ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร รักษาการ  
ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการหาเสียงเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิด 19 รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง 
และป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง เพ่ือความสุจริตและเที่ยงธรรม ณ ห้องประชุมลดาวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1  
(บ้านท่าตะเภา) อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
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วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ า
กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  และคณะ  
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
(ประกอบด้วยอ าเภอเมืองชุมพรและอ าเภอสวี) โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พลต ารวจตรีวิรุฬห์ 
สุวรรณวงศ์ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดชุมพร คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร และ นางสาวจันทิมา พันธมนต์ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์ด้วย ณ สถานที่รับสมัครโรงเรียนเทศบาล 1  
(บ้านท่าตะเภา) อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
 

กรรมการการเลือกตัง้ 
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรบัเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชมุพร 
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วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 15.47 น. 

 

 

 

 

 

 

 

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง บรรยายและชี้แจงนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในการเสริมสร้างค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการต่าง  ๆ ของพนักงาน และแนวทาง 
การปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส าคัญแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการน าค่านิยมสู่วัฒนธรรม
องค์กรเพ่ือสร้างความส าเร็จ (Core Value Go to Success of Organization) รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 โครงการ 
ความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และวิทยากร ร่วมพบปะหารือด้วย 
ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  

กกต. บรรยายและชี้แจงนโยบาย หลักสูตรการน าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรฯ 
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วันพุธที่ 22 ธันวาคม 64 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล 
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง  4 และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรการน าค่านิยม 
สู่วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสร้างความส าเร็จ (Core Value Go to Success of Organization) รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 
 โดยความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ในการนี้ นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง นางสาวจินตนา ศรีนุกูล 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและวิชาการ และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมทีเค
พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรการน าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความส าเร็จ  
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วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง  
โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุ ม 605 ชั้น 6 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
 

  

รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง 
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ข่าวอ้างอิง 
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 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: "สิระ" พ้นสภาพ ส.ส.! ศาลรธน.วินิจฉัยขัดคุณสมบัติ "เสรีพิศุทธ์" ร้อง

รหัสข่าว: I-I211222003630

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: ด่วน! "สิระ"ไม่รอด "ศาลรัฐธรรมนูญ" สั่งพ้นสภาพ ส.ส. ปมเคยต้องโทษคดีฉ้อโกง

รหัสข่าว: I-I211222003638
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 05:39
หัวข้อข่าว: ด่วน! "สิระ เจนจาคะ”ไม่รอด! ศาลรธน.สั่งพ้นส.ส.จากคดีฉ้อโกง

รหัสข่าว: I-I211223000186

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 05:46
หัวข้อข่าว: 'เต้'บอกให้อภัย 'สิระ' ทุกอย่าง พักผ่อนให้สบาย เหนื่อยมามากแล้ว ลั่นจะดูแลคนหลักสี่แทนเอง

รหัสข่าว: I-I211223000196
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 05:58
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" จี้ "กกต." เอาผิด"สิระ" ต่อ แจ้งข้อมูลเท็จ-จ่ายค่าเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I211223000213

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

32

https://www.bangkokbiznews.com/news/978767
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 05:58
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" จี้ "กกต." เอาผิด"สิระ" ต่อ แจ้งข้อมูลเท็จ-จ่ายค่าเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I211223000213

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

33

https://www.bangkokbiznews.com/news/978767
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 06:01
หัวข้อข่าว: เทพไท ย้อนศร พปชร. เชียร์ผู้การแต้มฯ ชิงเก้าอี้ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตหลักสี่ แทน สิระ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 06:08
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์"ได้ทีถล่มซ้ำ! บี้กกต.ดำเนินคดีอาญาแจ้งความเท็จปกปิดคุณสมบัติจำคุก เย้ยถูกตัดสิทธิ 20 ปี

รหัสข่าว: I-I211223000230
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:25
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" เตรียมจี้ กกต.แจ้งความดำเนินคดีกับ "สิระ" ในข้อหาแจ้งความเท็จ ปกปิดคุณสมบัติเคยจำคุก
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:26
หัวข้อข่าว: เสรีพิศุทธ์ขอบคุณศาลรธน. จี้กกต.ดำเนินคดี "สิระ"
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:27
หัวข้อข่าว: ‘เสรีพิศุทธ์’ เผยสเตปต่อไป กกต. ต้องแจ้งความสิระ ข้อหาปกปิดคุณสมบัติ ชี้ถูกตัดสิทธิ 20 ปี ค่อยมาเจอ...

รหัสข่าว: I-I211223000471

 thestandard.co Rating:
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: กร่างไปทั่ว! "เสรีพิศุทธ์" บอก "สิระ" อีก 20 ปีเจอกัน ตอนนี้สภาสูงขึ้นมาก
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: เปิดวีรกรรมฉาว "สิระ เจนจาคะ” คดียาวเป็นหางว่าว
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50

https://www.thansettakij.com/politics/507702
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: เปิดวีรกรรมฉาว "สิระ เจนจาคะ” คดียาวเป็นหางว่าว

รหัสข่าว: I-I211223000493

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

51

https://www.thansettakij.com/politics/507702
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: เปิดวีรกรรมฉาว "สิระ เจนจาคะ” คดียาวเป็นหางว่าว

รหัสข่าว: I-I211223000493

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

52

https://www.thansettakij.com/politics/507702
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: เปิดวีรกรรมฉาว "สิระ เจนจาคะ” คดียาวเป็นหางว่าว

รหัสข่าว: I-I211223000493

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

53

https://www.thansettakij.com/politics/507702
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: มติ7ต่อ2! เปิดคำวินิจฉัยศาลรธน.ฟัน'สิระ'พ้นส.ส. เหตุเคยติดคุกคดีฉ้อโกง

รหัสข่าว: I-I211223000501

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/624004
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: มติ7ต่อ2! เปิดคำวินิจฉัยศาลรธน.ฟัน'สิระ'พ้นส.ส. เหตุเคยติดคุกคดีฉ้อโกง

รหัสข่าว: I-I211223000501

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/624004
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: มติ7ต่อ2! เปิดคำวินิจฉัยศาลรธน.ฟัน'สิระ'พ้นส.ส. เหตุเคยติดคุกคดีฉ้อโกง

รหัสข่าว: I-I211223000501

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/624004
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: มติ7ต่อ2! เปิดคำวินิจฉัยศาลรธน.ฟัน'สิระ'พ้นส.ส. เหตุเคยติดคุกคดีฉ้อโกง

รหัสข่าว: I-I211223000501

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

57

https://www.naewna.com/politic/624004
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: มติ7ต่อ2! เปิดคำวินิจฉัยศาลรธน.ฟัน'สิระ'พ้นส.ส. เหตุเคยติดคุกคดีฉ้อโกง

รหัสข่าว: I-I211223000501

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/624004
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: มติ7ต่อ2! เปิดคำวินิจฉัยศาลรธน.ฟัน'สิระ'พ้นส.ส. เหตุเคยติดคุกคดีฉ้อโกง

รหัสข่าว: I-I211223000501

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/624004
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: มติ7ต่อ2! เปิดคำวินิจฉัยศาลรธน.ฟัน'สิระ'พ้นส.ส. เหตุเคยติดคุกคดีฉ้อโกง

รหัสข่าว: I-I211223000501

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/624004
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: มติ7ต่อ2! เปิดคำวินิจฉัยศาลรธน.ฟัน'สิระ'พ้นส.ส. เหตุเคยติดคุกคดีฉ้อโกง

รหัสข่าว: I-I211223000501

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/624004
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: มติ7ต่อ2! เปิดคำวินิจฉัยศาลรธน.ฟัน'สิระ'พ้นส.ส. เหตุเคยติดคุกคดีฉ้อโกง

รหัสข่าว: I-I211223000501

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

62

https://www.naewna.com/politic/624004
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: มติ7ต่อ2! เปิดคำวินิจฉัยศาลรธน.ฟัน'สิระ'พ้นส.ส. เหตุเคยติดคุกคดีฉ้อโกง

รหัสข่าว: I-I211223000501

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

63

https://www.naewna.com/politic/624004
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:41
หัวข้อข่าว: 'เสรีพิศุทธิ์' ชี้ 'สิระ' พ้นสภาพ ส.ส ต้องคืนเงิน ทุกตำแหน่ง คาด กกต.เตรียมเอาผิดต่อ

รหัสข่าว: I-I211223000561

 thereporters.co Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.thereporters.co/tw-politics/221220211908/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:41
หัวข้อข่าว: 'เสรีพิศุทธิ์' ชี้ 'สิระ' พ้นสภาพ ส.ส ต้องคืนเงิน ทุกตำแหน่ง คาด กกต.เตรียมเอาผิดต่อ

รหัสข่าว: I-I211223000561

 thereporters.co Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.thereporters.co/tw-politics/221220211908/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 18:56
หัวข้อข่าว: มงคลกิตติ์ รับปาก "สิระ" ดูแลชาวหลักสี่แทน ชี้พักผ่อนให้สบาย

รหัสข่าว: I-I211222003661

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-827146
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 18:56
หัวข้อข่าว: มงคลกิตติ์ รับปาก "สิระ" ดูแลชาวหลักสี่แทน ชี้พักผ่อนให้สบาย

รหัสข่าว: I-I211222003661

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-827146
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 05:49
หัวข้อข่าว: "สิระ"ลุ้นกกต.ฟันดาบสอง ซ้ำรอย"ธนาธร"

รหัสข่าว: I-I211223000200

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378857649
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 05:49
หัวข้อข่าว: "สิระ"ลุ้นกกต.ฟันดาบสอง ซ้ำรอย"ธนาธร"

รหัสข่าว: I-I211223000200

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378857649
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 05:49
หัวข้อข่าว: "สิระ"ลุ้นกกต.ฟันดาบสอง ซ้ำรอย"ธนาธร"

รหัสข่าว: I-I211223000200

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378857649
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 05:49
หัวข้อข่าว: "สิระ"ลุ้นกกต.ฟันดาบสอง ซ้ำรอย"ธนาธร"

รหัสข่าว: I-I211223000200

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378857649
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 05:49
หัวข้อข่าว: "สิระ"ลุ้นกกต.ฟันดาบสอง ซ้ำรอย"ธนาธร"

รหัสข่าว: I-I211223000200

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378857649
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: อัพเตอร์ช็อก "สิระ" ลุ้นกกต.ฟ้องศาลฎีกาฯ ต้องควัก 5 ล้านบาท คืนสภา

รหัสข่าว: I-I211223000448

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/scoop/498036
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: อัพเตอร์ช็อก "สิระ" ลุ้นกกต.ฟ้องศาลฎีกาฯ ต้องควัก 5 ล้านบาท คืนสภา

รหัสข่าว: I-I211223000448

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/scoop/498036
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: อัพเตอร์ช็อก "สิระ" ลุ้นกกต.ฟ้องศาลฎีกาฯ ต้องควัก 5 ล้านบาท คืนสภา

รหัสข่าว: I-I211223000448

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

75

https://www.komchadluek.net/scoop/498036
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติ 7:2 ฟัน 'สิระ' สิ้นสภาพ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211223000492

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/50703/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติ 7:2 ฟัน 'สิระ' สิ้นสภาพ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211223000492

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/50703/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติ 7:2 ฟัน 'สิระ' สิ้นสภาพ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211223000492

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/50703/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติ 7:2 ฟัน 'สิระ' สิ้นสภาพ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211223000492

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/50703/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติ 7:2 ฟัน 'สิระ' สิ้นสภาพ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211223000492

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/50703/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติ 7:2 ฟัน 'สิระ' สิ้นสภาพ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211223000492

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/50703/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติ 7:2 ฟัน 'สิระ' สิ้นสภาพ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211223000492

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/50703/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติ 7:2 ฟัน 'สิระ' สิ้นสภาพ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211223000492

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

83

https://www.thaipost.net/hi-light/50703/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติ 7:2 ฟัน 'สิระ' สิ้นสภาพ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211223000492

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/50703/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติ 7:2 ฟัน 'สิระ' สิ้นสภาพ ส.ส.

รหัสข่าว: I-I211223000492

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/50703/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: ลุ้น ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ชะตา "สิระ เจนจาคะ" ขาดคุณสมบัติ ส.ส.หรือไม่

รหัสข่าว: I-I211222003020

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/497946
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: ลุ้น ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ชะตา "สิระ เจนจาคะ" ขาดคุณสมบัติ ส.ส.หรือไม่

รหัสข่าว: I-I211222003020

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/497946
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: ลุ้น ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ชะตา "สิระ เจนจาคะ" ขาดคุณสมบัติ ส.ส.หรือไม่

รหัสข่าว: I-I211222003020

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/497946
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 15:10
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งอบต.ไม่โปร่งใส ร้องเลือกตั้ง-นับคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I211222003036

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/263398
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 15:10
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งอบต.ไม่โปร่งใส ร้องเลือกตั้ง-นับคะแนนใหม่

รหัสข่าว: I-I211222003036

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/263398
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 18:05
หัวข้อข่าว: "นิกร" เผยพรรคร่วมรัฐบาล ยื่นกม.ลูก 2 ร่างพรุ่งนี้บ่ายสอง เชื่อปมเห็นต่าง เคลียร์ได้ไร้ปัญหา

รหัสข่าว: I-I211222003496

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/307929
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 18:05
หัวข้อข่าว: "นิกร" เผยพรรคร่วมรัฐบาล ยื่นกม.ลูก 2 ร่างพรุ่งนี้บ่ายสอง เชื่อปมเห็นต่าง เคลียร์ได้ไร้ปัญหา

รหัสข่าว: I-I211222003496

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/307929
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' ยอมถอยใช้สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์แบบ MMM เสนอแก้พ.ร.ป.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I211222003506

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

93

https://www.matichon.co.th/politics/news_3098967
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' ยอมถอยใช้สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์แบบ MMM เสนอแก้พ.ร.ป.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I211222003506

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3098967
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' ยอมถอยใช้สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์แบบ MMM เสนอแก้พ.ร.ป.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I211222003506

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3098967
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 18:13
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล ชงริบอำนาจศาลรธน.ยุบพรรค เพิ่มโทษกกต. จัดเลือกตั้งไม่สุจริต - ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวประจำวัน...

รหัสข่าว: I-I211222003518

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

96

https://khaoja.com/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%8A%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%98/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 18:13
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล ชงริบอำนาจศาลรธน.ยุบพรรค เพิ่มโทษกกต. จัดเลือกตั้งไม่สุจริต - ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวประจำวัน...

รหัสข่าว: I-I211222003518

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khaoja.com/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%8A%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%98/
https://khaoja.com


ปีที่: 14 ฉบับที่: 3590
วันที่: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 4

หัวข้อข่าว: ศาลรธน.มติ7-2ฟัน'สิระ'พ้นส.ส. ต้องคืนเงินสภา-กกต.ฟ้องอาญา ลุ้น"เมีย"ลงเลือกตั้ง...

รหัสข่าว: C-211223040005(23 ธ.ค. 64/04:02)

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

Col.Inch: 68.24 ADValue:  (B/W)  81,888  (FC)  102,360
PRValue : (B/W)  245,664  (FC)  307,080(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3590
วันที่: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 4

หัวข้อข่าว: ศาลรธน.มติ7-2ฟัน'สิระ'พ้นส.ส. ต้องคืนเงินสภา-กกต.ฟ้องอาญา ลุ้น"เมีย"ลงเลือกตั้ง...

รหัสข่าว: C-211223040005(23 ธ.ค. 64/04:02)

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

Col.Inch: 68.24 ADValue:  (B/W)  81,888  (FC)  102,360
PRValue : (B/W)  245,664  (FC)  307,080(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: ยังไม่ทันปี่กลองเริ่ม ไฟเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.กลับลุกโชน/บทความพิเศษ สมชัย ศรีสุทธิยากร

รหัสข่าว: I-I211222002990

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/column/article_498570
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: ยังไม่ทันปี่กลองเริ่ม ไฟเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.กลับลุกโชน/บทความพิเศษ สมชัย ศรีสุทธิยากร

รหัสข่าว: I-I211222002990

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/column/article_498570
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: ยังไม่ทันปี่กลองเริ่ม ไฟเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.กลับลุกโชน/บทความพิเศษ สมชัย ศรีสุทธิยากร

รหัสข่าว: I-I211222002990

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/column/article_498570
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: ยังไม่ทันปี่กลองเริ่ม ไฟเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.กลับลุกโชน/บทความพิเศษ สมชัย ศรีสุทธิยากร

รหัสข่าว: I-I211222002990

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/column/article_498570
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14:58
หัวข้อข่าว: ยังไม่ทันปี่กลองเริ่ม ไฟเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.กลับลุกโชน/บทความพิเศษ สมชัย ศรีสุทธิยากร

รหัสข่าว: I-I211222002990

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/column/article_498570
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: วิเคราะห์การเมืองสายใต้เดือด! ศึกเลือกตั้งซ่อมสงขลา พปชร. เปิดหน้าชน ปชป.

รหัสข่าว: I-I211222003026

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/595336/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: วิเคราะห์การเมืองสายใต้เดือด! ศึกเลือกตั้งซ่อมสงขลา พปชร. เปิดหน้าชน ปชป.

รหัสข่าว: I-I211222003026

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/595336/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: วิเคราะห์การเมืองสายใต้เดือด! ศึกเลือกตั้งซ่อมสงขลา พปชร. เปิดหน้าชน ปชป.

รหัสข่าว: I-I211222003026

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/595336/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: วิเคราะห์การเมืองสายใต้เดือด! ศึกเลือกตั้งซ่อมสงขลา พปชร. เปิดหน้าชน ปชป.

รหัสข่าว: I-I211222003026

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/595336/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: จากโนเนม สู่ แนวรบ "พปชร." จุดจบ สายห้าว "สิระ เจนจาคะ"

รหัสข่าว: I-I211222003641

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/978748
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: จากโนเนม สู่ แนวรบ "พปชร." จุดจบ สายห้าว "สิระ เจนจาคะ"

รหัสข่าว: I-I211222003641

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/978748
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: จากโนเนม สู่ แนวรบ "พปชร." จุดจบ สายห้าว "สิระ เจนจาคะ"

รหัสข่าว: I-I211222003641

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/978748
https://www.bangkokbiznews.com


ปีที่: 31 ฉบับที่: 11348
วันที่: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-211223037095(22 ธ.ค. 64/08:36)

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 58.66 ADValue:  (B/W)  64,526  (FC)  90,923
PRValue : (B/W)  193,578  (FC)  272,769(x3)
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ปีที่: 31 ฉบับที่: 11348
วันที่: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม

รหัสข่าว: C-211223037095(22 ธ.ค. 64/08:36)

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 58.66 ADValue:  (B/W)  64,526  (FC)  90,923
PRValue : (B/W)  193,578  (FC)  272,769(x3)
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23348
วันที่: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

คอลัมน์: สำนักข่าวหัวเขียว: ปิดฉากดาวสภา

รหัสข่าว: C-211224039016(23 ธ.ค. 64/08:29)

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: (FC) 2,200(BW) 1,100

Col.Inch: 55.70 ADValue:  (B/W)  61,270  (FC)  122,540
PRValue : (B/W)  183,810  (FC)  367,620(x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12017
วันที่: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ล่างขวา), 9

คอลัมน์: บนความเคลื่อนไหว: จุดต่าง 2 ร่าง 'กติกาเลือกตั้ง' ชนวนแตกหัก 'พรรคร่วม'

รหัสข่าว: C-211223011033(23 ธ.ค. 64/04:18)

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,400

Col.Inch: 63.71 ADValue:  (B/W)  89,194  (FC)  101,936
PRValue : (B/W)  267,582  (FC)  305,808(x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12017
วันที่: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ล่างขวา), 9

คอลัมน์: บนความเคลื่อนไหว: จุดต่าง 2 ร่าง 'กติกาเลือกตั้ง' ชนวนแตกหัก 'พรรคร่วม'

รหัสข่าว: C-211223011033(23 ธ.ค. 64/04:18)

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,400

Col.Inch: 63.71 ADValue:  (B/W)  89,194  (FC)  101,936
PRValue : (B/W)  267,582  (FC)  305,808(x3)
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