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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 

 
 

ข่าวประจ าวันที่ 27 ธนัวาคม 2564 
 
 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1  มติชนออนไลน์ ‘เพชร กรุณพล’ ลงพ้ืนที่ตลาดทุ่งสองห้อง รับฟังปัญหาประชาชน  

ขอโอกาสเป็นผู้แทนก้าวไกล 
1 

2 Theworldnews 
ออนไลน์ 

จ่อเอาผิด ม.157 อดีตเลขา ครม. ปมเครื่องราชสิระ "เสรีพิศุทธ์" ลุยต่อ 
คืนก้อนแรก 8.5 ล้าน 

5 

3 มติชนออนไลน์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ยิ่งช้ายิ่งเสียโอกาส 14 
4 เดลินิวส์อนไลน์ งานเข้า !! 'เรืองไกร' ร้อง กกต. สอบยุบ 'เพ่ือไทย' 22 
5 มติชนออนไลน์ 'เรืองไกร' อ้างคลิป 'วิฑูรย์' ร้อง กกต. สอบยุบ 'เพ่ือไทย' 24 
6 Thejournalistclub

ออนไลน์ 
'ยุทธพงศ์' ออกตัวเคลมล่วงหน้า ลั่น ! ปี 65 ปีแห่งการเลือกตั้ง จี้รัฐบาล
เร่งจัดหย่อนบัตรผู้ว่าฯ กทม. 

27 

7 Innnews ออนไลน์ ลุ้น พปชร. รักษาสถิติชนะรวดเลือกตั้งซ่อม 29 
8 แนวหน้าออนไลน์ ประชุมเตรียมพร้อมจัดเลือกตั้งซ่อม 32 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เพ่ือไทย' จับตาเกิดอุบัติเหตุการเมืองช่วง 'บิ๊กตู'่ ครบวาระ 8 ปี 33 
10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ พรรคกล้าส่ง “ผู้ก ากับหนุ่ย” ลงเลือกตั้งซ่อมชุมพร 36 
11 มติชนออนไลน์ เริ่มคึกคัก ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 3 เขตทั้ง 'สงขลา – ชุมพร - กทม.' 41 
12 ฉะเชิงเทรานวิส์ออนไลน ์ พรรคเสรีรวมไทยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 ชลบุรี “ณพล บริบูรณ์” 

หวังปักธงในพ้ืนที่ชลบุรี  
44 

13 มติชนออนไลน์ 'กรณ ์- อรรถวิชช์' ให้ก าลังใจ 'ผู้ก ากับหนุ่ย' ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร เขต 1 54 
14 Topnews ออนไลน์ เปิดที่ท าการเสรรีวมไทย เขต. 2 ชลบุรี แฟนคลบั "กลุ่มเพ่ือนเสรี" ยังหนาแนน่ 57 
15 แนวหน้าออนไลน์ 'พท.' สะท้าน ! “ศรีสุวรรณ” ให้ถ้อยค า ป.ป.ช. ปม 'ทักษิณวิดีโอคอล' 

ครอบง าพรรคหรือไม่ 
63 

16 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จ่อฟันอดีตเลขา ครม. ยื่นศาลปมเครื่องราชฯ 'สิระ' 65 
17 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 'สว.ก๊อง' เตรียมเฮ กกต. ยกค าร้อง 69 
18 มติชนออนไลน์ บทน า : กรณี 'สิระ' 70 
19 เฟซบุ๊กประชาชาติธุรกิจ และแล้ว "สกลธี ภัททิยกุล" สิน้สภาพทั้งในทางนิตินัย - พฤตินัย  

ภายหลังยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ  
72 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
  
บทความ / ซุบซิบ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1  the101 ออนไลน์ ทบทวนการเลือกตั้ง อบต. 64 กับหนทางต่อไปข้างหน้า 73 
2 บางกอกทูเดย์ออนไลน์ โกงกันต่อเนื่อง.. เรื่องสกปรก ที่ทุกพรรคหวั่นใจ 79 
3 แนวหน้าออนไลน์ คอลัมน์การเมือง - 'สิระ เจนจาคะ' กับสาราณียธรรม 6 อยู่ให้เขารัก  

จากไปให้เขาคิดถึง 
81 

4 แนวหน้าออนไลน์ ลุ่มเจ้าพระยา : 27 ธันวาคม 2564 83 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง  อวยพรปีใหม่  
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง น าโดย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
พร้อมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้ารับพร ณ ห้องกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
อวยพรปีใหม ่เนือ่งในโอกาสส่งทา้ยปีเกา่ตอ้นรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
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รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
น าโดย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  
พร้อมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้ารับพร ณ ห้องกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
  

กรรมการการเลือกตัง้ 
อวยพรปีใหม ่เนือ่งในโอกาสส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
น าโดย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  
พร้อมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้ารับพร ณ ห้องกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

กรรมการการเลือกตัง้ 
อวยพรปีใหม ่เนือ่งในโอกาสส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
พุทธศักราช 2565 แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง น าโดย นายแสวง บุญมี 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  รั กษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการ เลือกตั้ ง  
นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง   
พร้อมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้ารับพร ณ ห้องกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

กรรมการการเลือกตัง้ 
อวยพรปีใหม ่เนือ่งในโอกาสส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการเงินของกองทุนเพ่ือการพัฒนา 
พรรคการเมือง ครั้งที่ 6/2564 โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุม 605 ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
 
 
 

รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชมุคณะอนุกรรมการบริหารการเงินของกองทนุเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
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  สัปดาห์น้ีมีอะไร   
   

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
การประชมุ/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ าวันที ่27 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

27 ธ.ค. 64 08.45 น. 
 
 
 

09.00 น. 
 
 
 

09.15 น. 
 
 
 

09.30 น. 
 
 
 

13.00 น. 
 
 
 

15.30 น. 

ห้อง กกต. ชั้น 8 
 
 
 
ห้อง กกต. ชั้น 8 
 
 
 
ห้อง กกต. ชั้น 8 
 
 
 
ห้อง กกต. ชั้น 8 
 
 
 
ผ่านระบบออนไลน์ 
โปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting 
 
ห้อง กกต. ชั้น 9 
 

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารและพนักงานร่วมขอพรส่งท้ายปี เก่า 
และต้อนรับปีใหม่ 2565  
 
นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ ง 
ผู้บริหารและพนักงานร่วมขอพรส่งท้ายปี เก่า 
และต้อนรับปีใหม่ 2565 
 
ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานร่วมขอพร 
ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ 2565 
 
นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารและพนักงานร่วมขอพรส่งท้ายปี เก่า 
และต้อนรับปีใหม่ 2565 
 
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
 
ดร.ฐิติ เชฏฐ์  นุชนาฏ กรรมการการเลื อกตั้ ง 
ผู้บริหารและพนักงานร่วมขอพรส่งท้ายปี เก่า 
และต้อนรับปีใหม่ 2565 
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  สัปดาห์น้ีมีอะไร   
   

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

28 ธ.ค. 64 09.00 น. 
 
 
 

13.00 น. 

ห้อง กกต. ชั้น 8 
 
 
 
ผ่านระบบออนไลน์ 
โปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting 

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง 
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:37
หัวข้อข่าว: ลุ้นพปชร.รักษาสถิติชนะรวดเลือกตั้งซ่อม

รหัสข่าว: I-I211227000367

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

31

https://www.innnews.co.th/video/general-news-clips/news_262092/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:48
หัวข้อข่าว: ประชุมเตรียมพร้อมจัดเลือกตั้งซ่อม

รหัสข่าว: I-I211227000405

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/local/624730
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 16:23
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย' จับตาเกิดอุบัติเหตุการเมืองช่วง 'บิ๊กตู่' ครบวาระ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I211226000804

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/53115/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 16:23
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย' จับตาเกิดอุบัติเหตุการเมืองช่วง 'บิ๊กตู่' ครบวาระ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I211226000804

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/53115/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 16:23
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย' จับตาเกิดอุบัติเหตุการเมืองช่วง 'บิ๊กตู่' ครบวาระ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I211226000804

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

35

https://www.thaipost.net/politics-news/53115/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:40
หัวข้อข่าว: พรรคกล้าส่งผู้กำกับหนุ่ยลงเลือกตั้งซ่อมชุมพร

รหัสข่าว: I-I211227000381

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/671598
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:40
หัวข้อข่าว: พรรคกล้าส่งผู้กำกับหนุ่ยลงเลือกตั้งซ่อมชุมพร

รหัสข่าว: I-I211227000381

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/671598
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:40
หัวข้อข่าว: พรรคกล้าส่งผู้กำกับหนุ่ยลงเลือกตั้งซ่อมชุมพร

รหัสข่าว: I-I211227000381

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/671598
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:40
หัวข้อข่าว: พรรคกล้าส่งผู้กำกับหนุ่ยลงเลือกตั้งซ่อมชุมพร

รหัสข่าว: I-I211227000381

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/671598
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:40
หัวข้อข่าว: พรรคกล้าส่งผู้กำกับหนุ่ยลงเลือกตั้งซ่อมชุมพร

รหัสข่าว: I-I211227000381

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

40

https://www.posttoday.com/politic/news/671598
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:50
หัวข้อข่าว: เริ่มคึกคัก ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.3 เขตทั้ง 'สงขลา-ชุมพร-กทม.'

รหัสข่าว: I-I211227000416

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3105224
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:50
หัวข้อข่าว: เริ่มคึกคัก ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.3 เขตทั้ง 'สงขลา-ชุมพร-กทม.'

รหัสข่าว: I-I211227000416

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3105224
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:50
หัวข้อข่าว: เริ่มคึกคัก ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.3 เขตทั้ง 'สงขลา-ชุมพร-กทม.'

รหัสข่าว: I-I211227000416

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

43

https://www.matichon.co.th/politics/news_3105224
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:49
หัวข้อข่าว: พรรคเสรีรวมไทยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 ชลบุรี ณพล บริบูรณ์ หวังปักธงในพื้นที่ชลบุรี (ชมคลิป)

รหัสข่าว: I-I211227000419

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

44

https://www.chachoengsaonews.com/117599/
https://www.chachoengsaonews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:49
หัวข้อข่าว: พรรคเสรีรวมไทยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 ชลบุรี ณพล บริบูรณ์ หวังปักธงในพื้นที่ชลบุรี (ชมคลิป)

รหัสข่าว: I-I211227000419

 chachoengsaonews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.chachoengsaonews.com/117599/
https://www.chachoengsaonews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:49
หัวข้อข่าว: พรรคเสรีรวมไทยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 ชลบุรี ณพล บริบูรณ์ หวังปักธงในพื้นที่ชลบุรี (ชมคลิป)

รหัสข่าว: I-I211227000419

 chachoengsaonews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.chachoengsaonews.com/117599/
https://www.chachoengsaonews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:49
หัวข้อข่าว: พรรคเสรีรวมไทยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 ชลบุรี ณพล บริบูรณ์ หวังปักธงในพื้นที่ชลบุรี (ชมคลิป)

รหัสข่าว: I-I211227000419

 chachoengsaonews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.chachoengsaonews.com/117599/
https://www.chachoengsaonews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:49
หัวข้อข่าว: พรรคเสรีรวมไทยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 ชลบุรี ณพล บริบูรณ์ หวังปักธงในพื้นที่ชลบุรี (ชมคลิป)

รหัสข่าว: I-I211227000419

 chachoengsaonews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.chachoengsaonews.com/117599/
https://www.chachoengsaonews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:49
หัวข้อข่าว: พรรคเสรีรวมไทยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 ชลบุรี ณพล บริบูรณ์ หวังปักธงในพื้นที่ชลบุรี (ชมคลิป)

รหัสข่าว: I-I211227000419

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

49

https://www.chachoengsaonews.com/117599/
https://www.chachoengsaonews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:49
หัวข้อข่าว: พรรคเสรีรวมไทยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 ชลบุรี ณพล บริบูรณ์ หวังปักธงในพื้นที่ชลบุรี (ชมคลิป)

รหัสข่าว: I-I211227000419

 chachoengsaonews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.chachoengsaonews.com/117599/
https://www.chachoengsaonews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:49
หัวข้อข่าว: พรรคเสรีรวมไทยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 ชลบุรี ณพล บริบูรณ์ หวังปักธงในพื้นที่ชลบุรี (ชมคลิป)

รหัสข่าว: I-I211227000419

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

51

https://www.chachoengsaonews.com/117599/
https://www.chachoengsaonews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:49
หัวข้อข่าว: พรรคเสรีรวมไทยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 ชลบุรี ณพล บริบูรณ์ หวังปักธงในพื้นที่ชลบุรี (ชมคลิป)

รหัสข่าว: I-I211227000419

 chachoengsaonews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.chachoengsaonews.com/117599/
https://www.chachoengsaonews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:49
หัวข้อข่าว: พรรคเสรีรวมไทยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 ชลบุรี ณพล บริบูรณ์ หวังปักธงในพื้นที่ชลบุรี (ชมคลิป)

รหัสข่าว: I-I211227000419

 chachoengsaonews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.chachoengsaonews.com/117599/
https://www.chachoengsaonews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: 'กรณ์-อรรถวิชช์' ให้กำลังใจ 'ผู้กำกับหนุ่ย' ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร เขต 1

รหัสข่าว: I-I211226000897

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3104573
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: 'กรณ์-อรรถวิชช์' ให้กำลังใจ 'ผู้กำกับหนุ่ย' ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร เขต 1

รหัสข่าว: I-I211226000897

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3104573
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 17:39
หัวข้อข่าว: 'กรณ์-อรรถวิชช์' ให้กำลังใจ 'ผู้กำกับหนุ่ย' ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร เขต 1

รหัสข่าว: I-I211226000897

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

56

https://www.matichon.co.th/politics/news_3104573
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:43
หัวข้อข่าว: เปิดที่ทำการเสรีรวมไทย เขต.2 ชลบุรี แฟนคลับ"กลุ่มเพื่อนเสรี"ยังหนาแน่น

รหัสข่าว: I-I211227000400

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

57

https://www.topnews.co.th/news/195647
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:43
หัวข้อข่าว: เปิดที่ทำการเสรีรวมไทย เขต.2 ชลบุรี แฟนคลับ"กลุ่มเพื่อนเสรี"ยังหนาแน่น

รหัสข่าว: I-I211227000400

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/195647
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:43
หัวข้อข่าว: เปิดที่ทำการเสรีรวมไทย เขต.2 ชลบุรี แฟนคลับ"กลุ่มเพื่อนเสรี"ยังหนาแน่น

รหัสข่าว: I-I211227000400

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/195647
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:43
หัวข้อข่าว: เปิดที่ทำการเสรีรวมไทย เขต.2 ชลบุรี แฟนคลับ"กลุ่มเพื่อนเสรี"ยังหนาแน่น

รหัสข่าว: I-I211227000400

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

60

https://www.topnews.co.th/news/195647
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:43
หัวข้อข่าว: เปิดที่ทำการเสรีรวมไทย เขต.2 ชลบุรี แฟนคลับ"กลุ่มเพื่อนเสรี"ยังหนาแน่น

รหัสข่าว: I-I211227000400

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/195647
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:43
หัวข้อข่าว: เปิดที่ทำการเสรีรวมไทย เขต.2 ชลบุรี แฟนคลับ"กลุ่มเพื่อนเสรี"ยังหนาแน่น

รหัสข่าว: I-I211227000400

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/195647
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09:03
หัวข้อข่าว: 'พท.'สะท้าน!ศรีสุวรรณให้ถ้อยคำป.ป.ช. ปม'ทักษิณวิดีโอคอล'ครอบงำพรรคหรือไม่

รหัสข่าว: I-I211227000453

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/624832
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09:03
หัวข้อข่าว: 'พท.'สะท้าน!ศรีสุวรรณให้ถ้อยคำป.ป.ช. ปม'ทักษิณวิดีโอคอล'ครอบงำพรรคหรือไม่

รหัสข่าว: I-I211227000453

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/624832
https://www.naewna.com


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23351
วันที่: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6, 9, 12

หัวข้อข่าว: จ่อฟันอดีตเลขาครม. ยื่นศาลปมเครื่องราชฯ'สิระ'

รหัสข่าว: C-211227039034(26 ธ.ค. 64/05:20)

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

Col.Inch: 202.88 ADValue:  (B/W)  223,168  (FC)  446,336
PRValue : (B/W)  669,504  (FC)  1,339,008(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23351
วันที่: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6, 9, 12

หัวข้อข่าว: จ่อฟันอดีตเลขาครม. ยื่นศาลปมเครื่องราชฯ'สิระ'

รหัสข่าว: C-211227039034(26 ธ.ค. 64/05:20)

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

Col.Inch: 202.88 ADValue:  (B/W)  223,168  (FC)  446,336
PRValue : (B/W)  669,504  (FC)  1,339,008(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23351
วันที่: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6, 9, 12

หัวข้อข่าว: จ่อฟันอดีตเลขาครม. ยื่นศาลปมเครื่องราชฯ'สิระ'

รหัสข่าว: C-211227039034(26 ธ.ค. 64/05:20)

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

Col.Inch: 202.88 ADValue:  (B/W)  223,168  (FC)  446,336
PRValue : (B/W)  669,504  (FC)  1,339,008(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23351
วันที่: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6, 9, 12

หัวข้อข่าว: จ่อฟันอดีตเลขาครม. ยื่นศาลปมเครื่องราชฯ'สิระ'

รหัสข่าว: C-211227039034(26 ธ.ค. 64/05:20)

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

Col.Inch: 202.88 ADValue:  (B/W)  223,168  (FC)  446,336
PRValue : (B/W)  669,504  (FC)  1,339,008(x3)
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 24709
วันที่: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: 'สว.ก๊อง' เตรียมเฮกกต.ยกคำร้อง

รหัสข่าว: C-211227021028(27 ธ.ค. 64/04:05)

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

Col.Inch: 29.30 ADValue:  (B/W)  24,905  (FC)  30,765
PRValue : (B/W)  74,715  (FC)  92,295(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 11:06
หัวข้อข่าว: บทนำ : กรณี'สิระ'

รหัสข่าว: I-I211227000735

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

70

https://www.matichon.co.th/article/news_3103833
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 11:06
หัวข้อข่าว: บทนำ : กรณี'สิระ'

รหัสข่าว: I-I211227000735

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/article/news_3103833
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:42
หัวข้อข่าว: [Facebook - Prachachat-ประชาชาติ] และแล้ว "สกลธี ภัททิยกุล" สิ้นสภาพทั้งในทางนิตินัย-พฤตินัย ภายหลัง...

รหัสข่าว: I-I211227000378

 m.facebook.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://m.facebook.com/182927663813/posts/10159812392318814?_rdr
https://m.facebook.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:45
หัวข้อข่าว: ทบทวนการเลือกตั้ง อบต. 64 กับหนทางต่อไปข้างหน้า

รหัสข่าว: I-I211227000390

 the101.world Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://www.the101.world/sao-elections-2021-recap/
https://www.the101.world


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:45
หัวข้อข่าว: ทบทวนการเลือกตั้ง อบต. 64 กับหนทางต่อไปข้างหน้า

รหัสข่าว: I-I211227000390

 the101.world Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://www.the101.world/sao-elections-2021-recap/
https://www.the101.world


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:45
หัวข้อข่าว: ทบทวนการเลือกตั้ง อบต. 64 กับหนทางต่อไปข้างหน้า

รหัสข่าว: I-I211227000390

 the101.world Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://www.the101.world/sao-elections-2021-recap/
https://www.the101.world


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:45
หัวข้อข่าว: ทบทวนการเลือกตั้ง อบต. 64 กับหนทางต่อไปข้างหน้า

รหัสข่าว: I-I211227000390

 the101.world Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://www.the101.world/sao-elections-2021-recap/
https://www.the101.world


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:45
หัวข้อข่าว: ทบทวนการเลือกตั้ง อบต. 64 กับหนทางต่อไปข้างหน้า

รหัสข่าว: I-I211227000390

 the101.world Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://www.the101.world/sao-elections-2021-recap/
https://www.the101.world


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:45
หัวข้อข่าว: ทบทวนการเลือกตั้ง อบต. 64 กับหนทางต่อไปข้างหน้า

รหัสข่าว: I-I211227000390

 the101.world Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://www.the101.world/sao-elections-2021-recap/
https://www.the101.world


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 15:48
หัวข้อข่าว: โกงกันต่อเนื่อง..เรื่องสกปรก ที่ทุกพรรคหวั่นใจ

รหัสข่าว: I-I211226000774

 bangkok-today.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://bangkok-today.com/%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA
https://bangkok-today.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 15:48
หัวข้อข่าว: โกงกันต่อเนื่อง..เรื่องสกปรก ที่ทุกพรรคหวั่นใจ

รหัสข่าว: I-I211226000774

 bangkok-today.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://bangkok-today.com/%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA
https://bangkok-today.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:44
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - 'สิระ เจนจาคะ'กับสาราณียธรรม 6 อยู่ให้เขารัก จากไปให้เขาคิดถึง

รหัสข่าว: I-I211227000392

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/columnist/50105
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:44
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - 'สิระ เจนจาคะ'กับสาราณียธรรม 6 อยู่ให้เขารัก จากไปให้เขาคิดถึง

รหัสข่าว: I-I211227000392

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/columnist/50105
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:47
หัวข้อข่าว: ลุ่มเจ้าพระยา : 27 ธันวาคม 2564

รหัสข่าว: I-I211227000403

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/local/624799
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:47
หัวข้อข่าว: ลุ่มเจ้าพระยา : 27 ธันวาคม 2564

รหัสข่าว: I-I211227000403

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/local/624799
https://www.naewna.com
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