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ข่าวประจ าวันที่ 14 มกราคม 2565 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. ตรวจความพร้อม เลือกตั้งชุมพร ยัน 2 พรรคใหญ่แข่งดุ  

แต่ยังไร้เรื่องร้องเรียน 
1 

2 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ปธ.กกต. ตรวจความพร้อมเลือกตั้งซ่อมเขต 1 ชุมพร 3 
3 MGR ออนไลน์ กกต. เช็คความพร้อมเลือกตั้งซ่อมชุมพร สั่ง กปน. เข้มหลังถูกร้องเยอะ 

สงขลามีร้องแค่ปม "ธรรมนัส" 
5 

4 news.trueid ออนไลน์ กกต. ตรวจความพร้อม เลือกตั้งชุมพร ยัน 2 พรรคใหญ่แข่งดุ  
แต่ยังไร้เรื่องร้องเรียน 

7 

5 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. ตรวจความพร้อม เลือกตั้งชุมพร ยัน 2 พรรคใหญ่แข่งดุ  
แต่ยังไร้เรื่องร้องเรียน 

9 

6 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. เช็คความพร้อมเลือกตั้งซ่อมชุมพร สั่ง กปน. เข้มหลังถูกร้องเยอะ 
สงขลามีร้องแค่ปม “ธรรมนัส” 

11 

7 หนังสือพิมพ์ข่าวสด ตรวจความพร้อม 15 
9 บ้านเมืองออนไลน์ ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร เขต 1 16 
10 สยามรัฐออนไลน์ "สันทัด" ตรวจความพร้อมเลือกตั้งสมาชิก อบจ. นครนายก เขต 5 18 
11 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ตรวจเยี่ยมการรับสมัคร ส.อบจ. นครนายก เขต 5 อ.บ้านนา 20 
12 สยามรัฐออนไลน์ "ธวัชชัย" น าคณะ กกต. ลงพ้ืนที่ตรวจความพร้อมรับการเลือกตั้งซ่อม เขต 6 สงขลา 21 
13 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ลงพ้ืนที่รับฟังเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. สงขลา เขต 6 24 
14 แนวหน้าออนไลน์ กกต. เผยเลือกตั้งซ่อมสงขลามีแค่ 1 เรื่อง ก้าวไกลร้อง 'ธรรมนัส' 

ปราศรัยส่อผิด กม. หรือไม ่
26 

15 NNT ออนไลน์ กกต. บุรีรัมย์ ถอดบทเรียนการการเลือกตั้ง อบต. (Focus Group) 28 
16 news.trueid ออนไลน์ กกต. เผย เลือกตั้งซ่อมสงขลา มีค าร้องแค่ 1 เรื่อง อยู่ระหว่าง

ตรวจสอบก่อนรับเป็นค าร้อง 
29 

17 มติชนออนไลน์ กกต. เผย เลือกตั้งซ่อมสงขลา มีค าร้องแค่ 1 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบก่อนรับเป็นค าร้อง 

30 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
18 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่สงขลา - ชุมพร สกัดโกงเลือกตั้ง  

ยังไม่รับเรื่องฟัน 'ธรรมนัส' 
32 

19 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. เผย เลือกตั้งซ่อมสงขลา มีค าร้องแค่ 1 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบก่อนรับเป็นค าร้อง 

34 

20 คมชัดลึดออนไลน์ เช็คเลย ราชกิจจาฯ ประกาศ กกต. สั่งให้ "เลือกตั้ง อบต." ใหม่  
ในหลาย อบต. ทั่วไทย 

36 

21 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ราชกิจจาฯ ประกาศ ย่นเวลาเลือกตั้งนายก - ส.อบต. ใน 15 จังหวัด 44 

22 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. ประกาศราชกิจจาฯ ย่นเวลาเลือกตั้งนายก - ส.อบต. ใหม่  
ใน 15 จังหวัด 

50 

23 ส านักข่าวอิศรา
ออนไลน์ 

มีเหตุไม่สุจริต !ราชกิจจาฯ แพร่ค าสั่ง กกต. ให้เลือกตั้ง นายก อบต. -
สมาชิก ใหม่ 18 แห่ง 

56 

24 คมชัดลึกออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. ย่นระยะเวลากรณีสั่ง "เลือกตั้ง
อบต. ใหม่" 15จว. 

62 

25 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ออนไลน์ 

เลือกตั้งใหม่นายก - ส.อบต. 18 แห่ง 66 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 8 HD ออนไลน์ หลักสี่เดือด ! 'มาดามหลี' ร้อง กกต. เชือด 'อรรถวิชช์' จงใจใส่ร้าย 67 
2 aec10news ออนไลน์ เดือด 'เมียสิระ' ร้อง กกต. เชือด 'อรรถวิชช์' จงใจใส่ร้าย 69 
3 MGR ออนไลน์ หลักสี่เดือด ! "มาดามหลี" ร้อง กกต. เชือด "อรรถวิชช์" ผิด กม.

เลือกตั้ง จงใจใส่ร้าย เผย จ่อฟ้องอาญาต่อ 
72 

4 Newtv ออนไลน์ "มาดามหลี" ส่งผู้ช่วยร้อง กกต.เอาผิด "อรรถวิชช์" 76 
5 ข่าวสดออนไลน์ “เจ๊หลี” เดือด ! โร่ร้อง กกต. ฟัน อรรถวิชช์ จงใจใส่ร้าย ขู่ฟ้อง

คดีอาญาต่อ 
79 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ปชป. ซัดบางพรรคใช้อ านาจแทรกแซง จนท. รัฐเอ้ือ "เลือกตั้งซ่อม” 

ชุมพร - สงขลา 
82 

7 ข่าวสดออนไลน์ ปชป. ยังกลัว ! บางพรรคใช้อ านาจรัฐ เอื้อเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ใต้  
จี้ กกต. ลงดาบ 

84 

8 มติชนออนไลน์ ประชาธิปัตย์ จี้ กกต. จัดการ คู่แข่งท าผิด กม. อัดพวกโวชาติตระกูล 
หาเสียงแบ่งชนชั้น 

87 

9 Innnews ออนไลน์ โฆษก ปชป. อัดผู้มีอ านาจ หยุดใช้อ านาจรัฐเอื้อ ลต. ซ่อม 89 
10 Nationtv ออนไลน์ "ราเมศ" อัดบางพรรคใช้อ านาจรัฐเอ้ือเลือกตั้งซ่อม "ชุมพร - สงขลา" 91 
11 Theworldnews 

ออนไลน์ 
ประชาธิปัตย์ จี้ กกต. จัดการ คู่แข่งท าผิด กม. อัดพวกโวชาติตระกูล 
หาเสียงแบ่งชนชั้น 

94 

12 เดลินิวส์ออนไลน์ เลือกตั้งซ่อมสงขลา - ชุมพร เดือด ! ปชป. แฉผู้มีอ านาจข่มขู่ จนท. 95 
13 มติชนสุดสัปดาห์ เลือกตั้งซ่อม : ปชป. เดือด พวกโวชาติตระกูล หาเสียงแบ่งชนชั้น 

'อรรถวิชช์' ชี้สนามหลักสี่ ซื้อเสียงดุ 
97 

14 pptvhd36 ออนไลน์ "ธรรมนัส" แจงปมปราศรัยไม่หวั่นถูกร้อง กกต. 102 
15 7 HD ออนไลน์ โค้งสุดท้ายเลือกตั้งซ่อม ชุมพร และ สงขลา 104 
16 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' เมินก้าวไกลร้อง กกต. สอบ 'ธรรมนัส' ปมหาเสียงเลือกตั้ง

ซ่อมล้ าเส้น ก.ม. 
105 

17 แนวหน้าออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ ไม่ให้ราคา ! ‘จุรินทร์’ โวยปล้นกลางแดด ใช้ ‘นโยบายคน
ละครึ่ง’ โกยแต้ม 

107 

18 khao24h ออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ เมินก้าวไกลร้อง กกต. สอบ ‘ธรรมนัส’ ปมหาเสียงเลือกตั้ง
ซ่อมล้ าเส้น ก.ม. 

109 

19 คมชัดลึกออนไลน์ ปชป. วอน ผู้มีอ านาจ หยุดใช้อ านาจรัฐ เอื้อเลือกตั้งซ่อม 110 
20 Theactive ออนไลน์ เป็นเรื่อง ! "เลือก ส.ส. ดูที่เงิน" ก้าวไกลร้อง กกต. ฟัน"ธรรมนัส"  

เข้าข่ายผิดกฎหมาย 
113 

21 มติชนออนไลน์ หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 6 สงขลา โค้งสุดท้ายคึกคัก กกต. รับ
ร้องเรียนแล้ว 1 เรื่อง 

119 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
22 77kaoded ออนไลน์ สอย 1 นายก อบต. ชัยภูมิเตรียมจัดเลือกตั้งซ่อมใหม่อีก 23 ม.ค. 65 121 
23 Topnews ออนไลน์ "ก านันแพร้ว" แถลงนโยบายต่อสภา อบต. ท่าซัก เร่งพัฒนา 7 ด้าน 124 
24 news.trueid ออนไลน์ หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 6 สงขลา โค้งสุดท้ายคึกคัก กกต.  

รับร้องเรียนแล้ว 1 เรื่อง 
130 

25 Theworldnews 
ออนไลน์ 

หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 6 สงขลา โค้งสุดท้ายคึกคัก กกต.  
รับร้องเรียนแล้ว 1 เรื่อง 

132 

26 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

ปชป. อัดผู้มีอ านาจ หยุดใช้อ านาจรัฐ ! เอื้อเลือกตั้งซ่อม จี้ กกต.
จัดการผู้บริหารพรรคสัญญาว่าจะให้ 

134 

27 หนังสือพิมพ์แนวหน้า หลักสี่ชวนตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ตกหล่นแจ้ง
แก้ไขภายใน 19 ม.ค. 

137 

28 หนังสือพิมพ์มติชน ชัยภูมิเลือกนายก อบต. ใหม ่23 ม.ค. 138 
 
บทความ / ซุบซิบ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดสารพัด "วิธีกลโกง" เลือกตั้ง เกมใต้ดินวิชามารใช้เข้าสู่อ านาจทุกยุค 139 
2 ข่าวสดออนไลน์ บทบรรณาธิการ : กกต. ยังเฉย 144 
3 หนังสือพิมพ์ข่าวสด บทบรรณาธิการ ข่าวสด : กกต. ยังเฉย 146 
4 หนังสือพิมพ์มติชน บทน ามติชน : โกงเลือกตั้ง 147 
5 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ไทยโพสต์ : เลือกตั้งซ่อม 16 ม.ค. ไม่ซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง 148 
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วันที่ 14 มกราคม 2565 นายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม 
การอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน รวมจ านวน 8 หน่วย หน่วยละ 9 คน รวม จ านวน 72 คน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยมี นางสาวจันทิมา พันธมนต ์
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร ว่าที่ร้อยตรีภาสกร สิริภคยาพร ผู้อ านวยการส านักบริหารการเลือกตั้ง
และการออกเสียงประชามติ 1 นายทรงศักดิ์ ลิ่มศิลา ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร นายสุชาติ วังวิเศษ  
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ 1 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์และให้การต้อนรับ โดยมี   
นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์ วิทยากรเขตเลือกตั้ง ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเชื้อโอมิครอน ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร  
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 
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วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.47 น. 
 

 

 

 

 

วันที่ 13 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ 
เลขานุการประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครและการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เขต 5 อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี พ.ต.ท.กนก สงวนพรรค 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดนครนายก น ายกิตติ์ธ เนศ จันวิวัธน์เวช  
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก และกรรมการการเลือกตั้ง ประจ า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/265731  
 

  

กกต. ตรวจเยี่ยมการรบัสมัคร ส.อบจ. นครนายก เขต 5 อ.บ้านนา 

https://www.banmuang.co.th/news/region/265731
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วันที่ 14 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ 
เลขานุการประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ปราจีนบุรี พร้อมรับทราบข้อเท็จจริง ปัญหาอุสรรคในการปฏิบัติงานของส านักงาน โดยมี นายกรกฎ เชาว์เจริญชล 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี ว่าที่ ร.ต.ตะติยาวัฒน์ สุวรรณศรี  
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี 
  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี 
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วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.08 น. 

 

 

 

 
 
 
วันที่ 13 มกราคม 2565 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา 
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  และคณะ 
เดินทางมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนต าแหน่งที่ว่าง รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ 
การจัดการเลือกตั้งตามกฎหมาย ระเบียบและแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์การแข่งขันของผู้สมัครและ  
ข่าวความเคลื่อนไหวอันจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้ง และแผนปฏิบัติงานการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้งและ  
ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา จากนั้นได้มอบหมายนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและแนวทางการปฏิบัติงาน  
ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส าคัญ อีกทั้งแนะน าแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมี  
นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อ านวยการส านักสื บสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3  
นางพะเยีย ศิริโชติ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสงขลา นางศตพร สุวรรณประดับ 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสงขลา หัวหน้ากลุ่มงานและพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมและพบปะหารือ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสงขลา 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/265689  

กกต. ลงพื้นที่รับฟังเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. สงขลา เขต 6 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/265689
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วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ า
กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  และคณะ  
เดินทางมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสงขลา  
รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติ งาน ปัญหาและอุปสรรคของส านักงาน จากนั้นได้มอบนโยบาย 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในด้านการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน และแนวทาง 
การปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส าคัญ อีกทั้งแนะน าแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
โดยมี นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการเลือกตั้ง นางพะเยีย ศิริโชติ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดสงขลา นางศตพร สุวรรณประดับ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสงขลา 
นายกิตติพงศ์ ครุมาศ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 4 (ศสร.4) หัวหน้ากลุ่มงาน
และพนักงานที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมและพบปะหารือ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสงขลา  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสงขลา 
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วันที่ 14 มกราคม 2565 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุมชี้แจง 
การขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 9  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
ศสร.ที่ 1 - 8 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting  

กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์สร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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วันที่ 14 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยาย 
ในหัวข้อวิชา "กระบวนการสืบสวนไต่สวนและการด าเนินคดีในศาลที่เกี่ยวข้องกับคดีเลือกตั้ง" ให้แก่หลักสูตร  
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.  12) โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการ 
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม 
ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
 
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา  

"กระบวนการสืบสวนไตส่วนและการด าเนินคดีในศาลที่เกี่ยวข้องกับคดีเลือกตั้ง" 
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ข่าวอ้างอิง 

   



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:55
หัวข้อข่าว: กกต.ตรวจความพร้อม เลือกตั้งชุมพร ยัน 2 พรรคใหญ่แข่งดุ แต่ยังไร้เรื่องร้องเรียน
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: กกต.เช็คความพร้อมเลือกตั้งซ่อมชุมพร สั่งกปน.เข้มหลังถูกร้องเยอะ สงขลามีร้องแค่ปม "ธรรมนัส"
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หัวข้อข่าว: กกต.เช็คความพร้อมเลือกตั้งซ่อมชุมพร สั่งกปน.เข้มหลังถูกร้องเยอะ สงขลามีร้องแค่ปม "ธรรมนัส"

รหัสข่าว: I-I220113002146

 mgronline.com Rating:
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: กกต.ตรวจความพร้อม เลือกตั้งชุมพร ยัน 2 พรรคใหญ่แข่งดุ แต่ยังไร้เรื่องร้องเรียน
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หัวข้อข่าว: กกต.ตรวจความพร้อม เลือกตั้งชุมพร ยัน 2 พรรคใหญ่แข่งดุ แต่ยังไร้เรื่องร้องเรียน
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https://news.trueid.net/detail/p3oZ0OwGGJkm
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:10
หัวข้อข่าว: กกต.ตรวจความพร้อม เลือกตั้งชุมพร ยัน 2 พรรคใหญ่แข่งดุ แต่ยังไร้เรื่องร้องเรียน

รหัสข่าว: I-I220113002158

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

9

https://theworldnews.net/th-news/kkt-trwcchkhwaamphr-m-eluue-ktangchumphr-yan-2-phrrkhaihyaekhngdu-aetyangaireruue-ngr-ngeriiyn
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:10
หัวข้อข่าว: กกต.ตรวจความพร้อม เลือกตั้งชุมพร ยัน 2 พรรคใหญ่แข่งดุ แต่ยังไร้เรื่องร้องเรียน

รหัสข่าว: I-I220113002158

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

10

https://theworldnews.net/th-news/kkt-trwcchkhwaamphr-m-eluue-ktangchumphr-yan-2-phrrkhaihyaekhngdu-aetyangaireruue-ngr-ngeriiyn
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: กกต.เช็คความพร้อมเลือกตั้งซ่อมชุมพร สั่งกปน.เข้มหลังถูกร้องเยอะ สงขลามีร้องแค่ปม ธรรมนัส

รหัสข่าว: I-I220113002162

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

11

https://theworldnews.net/th-news/kkt-echkhkhwaamphr-meluue-ktangch-mchumphr-sangkpn-ekhmhlangthuukr-ngey-a-sngkhlaamiir-ngaekhpm-thrrmnas
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: กกต.เช็คความพร้อมเลือกตั้งซ่อมชุมพร สั่งกปน.เข้มหลังถูกร้องเยอะ สงขลามีร้องแค่ปม ธรรมนัส

รหัสข่าว: I-I220113002162

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

12

https://theworldnews.net/th-news/kkt-echkhkhwaamphr-meluue-ktangch-mchumphr-sangkpn-ekhmhlangthuukr-ngey-a-sngkhlaamiir-ngaekhpm-thrrmnas
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: กกต.เช็คความพร้อมเลือกตั้งซ่อมชุมพร สั่งกปน.เข้มหลังถูกร้องเยอะ สงขลามีร้องแค่ปม ธรรมนัส

รหัสข่าว: I-I220113002162

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

13

https://theworldnews.net/th-news/kkt-echkhkhwaamphr-meluue-ktangch-mchumphr-sangkpn-ekhmhlangthuukr-ngey-a-sngkhlaamiir-ngaekhpm-thrrmnas
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: กกต.เช็คความพร้อมเลือกตั้งซ่อมชุมพร สั่งกปน.เข้มหลังถูกร้องเยอะ สงขลามีร้องแค่ปม ธรรมนัส

รหัสข่าว: I-I220113002162

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

14

https://theworldnews.net/th-news/kkt-echkhkhwaamphr-meluue-ktangch-mchumphr-sangkpn-ekhmhlangthuukr-ngey-a-sngkhlaamiir-ngaekhpm-thrrmnas
https://theworldnews.net


ปีที่: 31 ฉบับที่: 11370
วันที่: ศุกร์ 14 มกราคม 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(กลาง)

ภาพข่าว: ตรวจความพร้อม

รหัสข่าว: C-220114012080(14 ม.ค. 65/05:03)

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

Col.Inch: 15.13 ADValue:  (B/W)  16,643  (FC)  23,451.50
PRValue : (B/W)  49,929  (FC)  70,354.50(x3)

15



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 15:45
หัวข้อข่าว: ประธานกกต. ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งซ่อม สส.ชุมพร เขต 1

รหัสข่าว: I-I220113001673

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/265675
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 15:45
หัวข้อข่าว: ประธานกกต. ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งซ่อม สส.ชุมพร เขต 1

รหัสข่าว: I-I220113001673

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

17

https://www.banmuang.co.th/news/politic/265675
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 04:04
หัวข้อข่าว: "สันทัด" ตรวจความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกอบจ.นครนายก เขต 5

รหัสข่าว: I-I220114000065

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/313362
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 04:04
หัวข้อข่าว: "สันทัด" ตรวจความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกอบจ.นครนายก เขต 5

รหัสข่าว: I-I220114000065

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

19

https://siamrath.co.th/n/313362
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:24
หัวข้อข่าว: กกต.ตรวจเยี่ยมการรับสมัคร ส.อบจ.นครนายก เขต 5 อ.บ้านนา

รหัสข่าว: I-I220113002214

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/265731
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 20:19
หัวข้อข่าว: "ธวัชชัย" นำคณะกกต.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรับการเลือกตั้งซ่อม เขต 6 สงขลา

รหัสข่าว: I-I220113002585

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/313330
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 20:19
หัวข้อข่าว: "ธวัชชัย" นำคณะกกต.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรับการเลือกตั้งซ่อม เขต 6 สงขลา

รหัสข่าว: I-I220113002585

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

22

https://siamrath.co.th/n/313330
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 20:19
หัวข้อข่าว: "ธวัชชัย" นำคณะกกต.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรับการเลือกตั้งซ่อม เขต 6 สงขลา

รหัสข่าว: I-I220113002585

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

23

https://siamrath.co.th/n/313330
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:00
หัวข้อข่าว: กกต.ลงพื้นที่รับฟังเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งซ่อม สส.สงขลา เขต 6

รหัสข่าว: I-I220113001919

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/265689
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:00
หัวข้อข่าว: กกต.ลงพื้นที่รับฟังเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งซ่อม สส.สงขลา เขต 6

รหัสข่าว: I-I220113001919

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

25

https://www.banmuang.co.th/news/politic/265689
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:55
หัวข้อข่าว: กกต.เผยเลือกตั้งซ่อมสงขลามีแค่ 1 เรื่อง ก้าวไกลร้อง 'ธรรมนัส' ปราศรัยส่อผิดกม.หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220113002107

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

26

https://www.naewna.com/politic/628460
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:55
หัวข้อข่าว: กกต.เผยเลือกตั้งซ่อมสงขลามีแค่ 1 เรื่อง ก้าวไกลร้อง 'ธรรมนัส' ปราศรัยส่อผิดกม.หรือไม่

รหัสข่าว: I-I220113002107

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

27

https://www.naewna.com/politic/628460
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:12
หัวข้อข่าว: กกต.บุรีรัมย์ ถอดบทเรียนการการเลือกตั้ง อบต. (Focus Group)

รหัสข่าว: I-I220113002165

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220113170055792
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:24
หัวข้อข่าว: กกต.เผย เลือกตั้งซ่อมสงขลา มีคำร้องแค่ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างตรวจสอบก่อนรับเป็นคำร้อง

รหัสข่าว: I-I220113002216

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

29

https://news.trueid.net/detail/lLm6VQmg85q3
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:26
หัวข้อข่าว: กกต.เผย เลือกตั้งซ่อมสงขลา มีคำร้องแค่ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างตรวจสอบก่อนรับเป็นคำร้อง

รหัสข่าว: I-I220113002223

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

30

https://www.matichon.co.th/politics/news_3130220
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:26
หัวข้อข่าว: กกต.เผย เลือกตั้งซ่อมสงขลา มีคำร้องแค่ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างตรวจสอบก่อนรับเป็นคำร้อง

รหัสข่าว: I-I220113002223

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3130220
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:44
หัวข้อข่าว: กกต.ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่สงขลา-ชุมพร สกัดโกงเลือกตั้ง ยังไม่รับเรื่องฟัน 'ธรรมนัส'

รหัสข่าว: I-I220113002295

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/664000/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:44
หัวข้อข่าว: กกต.ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่สงขลา-ชุมพร สกัดโกงเลือกตั้ง ยังไม่รับเรื่องฟัน 'ธรรมนัส'

รหัสข่าว: I-I220113002295

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/664000/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 20:21
หัวข้อข่าว: กกต.เผย เลือกตั้งซ่อมสงขลา มีคำร้องแค่ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างตรวจสอบก่อนรับเป็นคำร้อง

รหัสข่าว: I-I220113002587

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

34

https://theworldnews.net/th-news/kkt-ephy-eluue-ktangch-msngkhlaa-miikhamr-ngaekh-1-eruue-ng-yuurahwaangtrwcchs-bk-nrabepnkhamr-ng
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 20:21
หัวข้อข่าว: กกต.เผย เลือกตั้งซ่อมสงขลา มีคำร้องแค่ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างตรวจสอบก่อนรับเป็นคำร้อง

รหัสข่าว: I-I220113002587

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-ephy-eluue-ktangch-msngkhlaa-miikhamr-ngaekh-1-eruue-ng-yuurahwaangtrwcchs-bk-nrabepnkhamr-ng
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: เช็คเลย ราชกิจจาฯ ประกาศกกต.สั่งให้"เลือกตั้งอบต."ใหม่ ในหลายอบต.ทั่วไทย

รหัสข่าว: I-I220114000376

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/501070
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: เช็คเลย ราชกิจจาฯ ประกาศกกต.สั่งให้"เลือกตั้งอบต."ใหม่ ในหลายอบต.ทั่วไทย

รหัสข่าว: I-I220114000376

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/501070
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: เช็คเลย ราชกิจจาฯ ประกาศกกต.สั่งให้"เลือกตั้งอบต."ใหม่ ในหลายอบต.ทั่วไทย

รหัสข่าว: I-I220114000376

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/501070
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: เช็คเลย ราชกิจจาฯ ประกาศกกต.สั่งให้"เลือกตั้งอบต."ใหม่ ในหลายอบต.ทั่วไทย

รหัสข่าว: I-I220114000376

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/501070
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: เช็คเลย ราชกิจจาฯ ประกาศกกต.สั่งให้"เลือกตั้งอบต."ใหม่ ในหลายอบต.ทั่วไทย

รหัสข่าว: I-I220114000376

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/501070
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: เช็คเลย ราชกิจจาฯ ประกาศกกต.สั่งให้"เลือกตั้งอบต."ใหม่ ในหลายอบต.ทั่วไทย

รหัสข่าว: I-I220114000376

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/501070
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: เช็คเลย ราชกิจจาฯ ประกาศกกต.สั่งให้"เลือกตั้งอบต."ใหม่ ในหลายอบต.ทั่วไทย
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: เช็คเลย ราชกิจจาฯ ประกาศกกต.สั่งให้"เลือกตั้งอบต."ใหม่ ในหลายอบต.ทั่วไทย
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศ ย่นเวลาเลือกตั้งนายก - ส.อบต. ใน 15 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I220114000387

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

44

https://www.prachachat.net/politics/news-841532
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศ ย่นเวลาเลือกตั้งนายก - ส.อบต. ใน 15 จังหวัด
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศ ย่นเวลาเลือกตั้งนายก - ส.อบต. ใน 15 จังหวัด
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศ ย่นเวลาเลือกตั้งนายก - ส.อบต. ใน 15 จังหวัด
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศ ย่นเวลาเลือกตั้งนายก - ส.อบต. ใน 15 จังหวัด
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศ ย่นเวลาเลือกตั้งนายก - ส.อบต. ใน 15 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I220114000387
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศราชกิจจาฯ ย่นเวลาเลือกตั้งนายก-ส.อบต.ใหม่ใน 15 จังหวัด
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศราชกิจจาฯ ย่นเวลาเลือกตั้งนายก-ส.อบต.ใหม่ใน 15 จังหวัด
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศราชกิจจาฯ ย่นเวลาเลือกตั้งนายก-ส.อบต.ใหม่ใน 15 จังหวัด
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศราชกิจจาฯ ย่นเวลาเลือกตั้งนายก-ส.อบต.ใหม่ใน 15 จังหวัด
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศราชกิจจาฯ ย่นเวลาเลือกตั้งนายก-ส.อบต.ใหม่ใน 15 จังหวัด
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: กกต.ประกาศราชกิจจาฯ ย่นเวลาเลือกตั้งนายก-ส.อบต.ใหม่ใน 15 จังหวัด
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:46
หัวข้อข่าว: มีเหตุไม่สุจริต!ราชกิจจาฯแพร่คำสั่ง กกต. ให้เลือกตั้ง นายก อบต.-สมาชิก ใหม่ 18 แห่ง

รหัสข่าว: I-I220114000433

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:46
หัวข้อข่าว: มีเหตุไม่สุจริต!ราชกิจจาฯแพร่คำสั่ง กกต. ให้เลือกตั้ง นายก อบต.-สมาชิก ใหม่ 18 แห่ง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:46
หัวข้อข่าว: มีเหตุไม่สุจริต!ราชกิจจาฯแพร่คำสั่ง กกต. ให้เลือกตั้ง นายก อบต.-สมาชิก ใหม่ 18 แห่ง

รหัสข่าว: I-I220114000433
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Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:46
หัวข้อข่าว: มีเหตุไม่สุจริต!ราชกิจจาฯแพร่คำสั่ง กกต. ให้เลือกตั้ง นายก อบต.-สมาชิก ใหม่ 18 แห่ง

รหัสข่าว: I-I220114000433
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:46
หัวข้อข่าว: มีเหตุไม่สุจริต!ราชกิจจาฯแพร่คำสั่ง กกต. ให้เลือกตั้ง นายก อบต.-สมาชิก ใหม่ 18 แห่ง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:46
หัวข้อข่าว: มีเหตุไม่สุจริต!ราชกิจจาฯแพร่คำสั่ง กกต. ให้เลือกตั้ง นายก อบต.-สมาชิก ใหม่ 18 แห่ง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:49
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกกต.ย่นระยะเวลากรณีสั่ง"เลือกตั้งอบต.ใหม่"15จว.
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62

https://www.komchadluek.net/news/501079
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:49
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกกต.ย่นระยะเวลากรณีสั่ง"เลือกตั้งอบต.ใหม่"15จว.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:49
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกกต.ย่นระยะเวลากรณีสั่ง"เลือกตั้งอบต.ใหม่"15จว.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 06:49
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกกต.ย่นระยะเวลากรณีสั่ง"เลือกตั้งอบต.ใหม่"15จว.
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 24723
วันที่: ศุกร์ 14 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: เลือกตั้งใหม่นายก-ส.อบต.18แห่ง

รหัสข่าว: C-220114021050(14 ม.ค. 65/04:06)

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

Col.Inch: 28.49 ADValue:  (B/W)  24,216.50  (FC)  29,914.50
PRValue : (B/W)  72,649.50  (FC)  89,743.50(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:02
หัวข้อข่าว: หลักสี่เดือด! 'มาดามหลี' ร้อง กกต.เชือด 'อรรถวิชช์' จงใจใส่ร้าย

รหัสข่าว: I-I220113001314

 thaich8.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:02
หัวข้อข่าว: หลักสี่เดือด! 'มาดามหลี' ร้อง กกต.เชือด 'อรรถวิชช์' จงใจใส่ร้าย
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:15
หัวข้อข่าว: เดือด 'เมียสิระ' ร้อง กกต. เชือด 'อรรถวิชช์' จงใจใส่ร้าย
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:15
หัวข้อข่าว: เดือด 'เมียสิระ' ร้อง กกต. เชือด 'อรรถวิชช์' จงใจใส่ร้าย
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:15
หัวข้อข่าว: เดือด 'เมียสิระ' ร้อง กกต. เชือด 'อรรถวิชช์' จงใจใส่ร้าย
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:18
หัวข้อข่าว: หลักสี่เดือด! "มาดามหลี" ร้อง กกต.เชือด "อรรถวิชช์" ผิด กม.เลือกตั้ง จงใจใส่ร้าย เผย จ่อฟ้องอาญาต่อ

รหัสข่าว: I-I220113001370

 mgronline.com Rating:
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:18
หัวข้อข่าว: หลักสี่เดือด! "มาดามหลี" ร้อง กกต.เชือด "อรรถวิชช์" ผิด กม.เลือกตั้ง จงใจใส่ร้าย เผย จ่อฟ้องอาญาต่อ
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https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:18
หัวข้อข่าว: หลักสี่เดือด! "มาดามหลี" ร้อง กกต.เชือด "อรรถวิชช์" ผิด กม.เลือกตั้ง จงใจใส่ร้าย เผย จ่อฟ้องอาญาต่อ

รหัสข่าว: I-I220113001370

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

74

https://mgronline.com/politics/detail/9650000003861
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:18
หัวข้อข่าว: หลักสี่เดือด! "มาดามหลี" ร้อง กกต.เชือด "อรรถวิชช์" ผิด กม.เลือกตั้ง จงใจใส่ร้าย เผย จ่อฟ้องอาญาต่อ

รหัสข่าว: I-I220113001370

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

75

https://mgronline.com/politics/detail/9650000003861
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:22
หัวข้อข่าว: "มาดามหลี" ส่งผู้ช่วยร้อง กกต.เอาผิด "อรรถวิชช์"

รหัสข่าว: I-I220113001388

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

76

https://www.newtv.co.th/news/93931
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:22
หัวข้อข่าว: "มาดามหลี" ส่งผู้ช่วยร้อง กกต.เอาผิด "อรรถวิชช์"

รหัสข่าว: I-I220113001388

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

77

https://www.newtv.co.th/news/93931
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:22
หัวข้อข่าว: "มาดามหลี" ส่งผู้ช่วยร้อง กกต.เอาผิด "อรรถวิชช์"

รหัสข่าว: I-I220113001388

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

78

https://www.newtv.co.th/news/93931
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:05
หัวข้อข่าว: เจ๊หลี เดือด! โร่ร้อง กกต.ฟัน อรรถวิชช์ จงใจใส่ร้าย ขู่ฟ้องคดีอาญาต่อ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220113001323

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6831441
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:05
หัวข้อข่าว: เจ๊หลี เดือด! โร่ร้อง กกต.ฟัน อรรถวิชช์ จงใจใส่ร้าย ขู่ฟ้องคดีอาญาต่อ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220113001323

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

80

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6831441
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:05
หัวข้อข่าว: เจ๊หลี เดือด! โร่ร้อง กกต.ฟัน อรรถวิชช์ จงใจใส่ร้าย ขู่ฟ้องคดีอาญาต่อ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220113001323

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

81

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6831441
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:04
หัวข้อข่าว: ปชป.ซัดบางพรรคใช้อำนาจแทรกแซง จนท.รัฐเอื้อ "เลือกตั้งซ่อม” ชุมพร-สงขลา

รหัสข่าว: I-I220113001326

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982332
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:04
หัวข้อข่าว: ปชป.ซัดบางพรรคใช้อำนาจแทรกแซง จนท.รัฐเอื้อ "เลือกตั้งซ่อม” ชุมพร-สงขลา

รหัสข่าว: I-I220113001326

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

83

https://www.bangkokbiznews.com/politics/982332
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:13
หัวข้อข่าว: ปชป.ยังกลัว! บางพรรคใช้อำนาจรัฐ เอื้อเลือกตั้งซ่อมส.ส.ใต้ จี้กกต.ลงดาบ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220113001350

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6831546
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:13
หัวข้อข่าว: ปชป.ยังกลัว! บางพรรคใช้อำนาจรัฐ เอื้อเลือกตั้งซ่อมส.ส.ใต้ จี้กกต.ลงดาบ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220113001350

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

85

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6831546
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:13
หัวข้อข่าว: ปชป.ยังกลัว! บางพรรคใช้อำนาจรัฐ เอื้อเลือกตั้งซ่อมส.ส.ใต้ จี้กกต.ลงดาบ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220113001350

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

86

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6831546
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: ประชาธิปัตย์ จี้กกต.จัดการ คู่แข่งทำผิดกม. อัดพวกโวชาติตระกูล หาเสียงแบ่งชนชั้น

รหัสข่าว: I-I220113001400

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3129632
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: ประชาธิปัตย์ จี้กกต.จัดการ คู่แข่งทำผิดกม. อัดพวกโวชาติตระกูล หาเสียงแบ่งชนชั้น

รหัสข่าว: I-I220113001400

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

88

https://www.matichon.co.th/politics/news_3129632
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: โฆษกปชป. อัดผู้มีอำนาจ หยุดใช้อำนาจรัฐเอื้อลต.ซ่อม

รหัสข่าว: I-I220113001401

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_272263/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:25
หัวข้อข่าว: โฆษกปชป. อัดผู้มีอำนาจ หยุดใช้อำนาจรัฐเอื้อลต.ซ่อม

รหัสข่าว: I-I220113001401

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

90

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_272263/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:40
หัวข้อข่าว: "ราเมศ" อัดบางพรรคใช้อำนาจรัฐเอื้อเลือกตั้งซ่อม "ชุมพร-สงขลา"

รหัสข่าว: I-I220113001471

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378860275
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:40
หัวข้อข่าว: "ราเมศ" อัดบางพรรคใช้อำนาจรัฐเอื้อเลือกตั้งซ่อม "ชุมพร-สงขลา"

รหัสข่าว: I-I220113001471

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378860275
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:40
หัวข้อข่าว: "ราเมศ" อัดบางพรรคใช้อำนาจรัฐเอื้อเลือกตั้งซ่อม "ชุมพร-สงขลา"

รหัสข่าว: I-I220113001471

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

93

https://www.nationtv.tv/news/378860275
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 14:51
หัวข้อข่าว: ประชาธิปัตย์ จี้กกต.จัดการ คู่แข่งทำผิดกม. อัดพวกโวชาติตระกูล หาเสียงแบ่งชนชั้น

รหัสข่าว: I-I220113001505

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

94

https://theworldnews.net/th-news/prachaathipaty-cchiikkt-cchadkaar-khuuaekhngthamphidkm-adphwkowchaatitrakuul-haaesiiyngaebngchnchan
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 15:29
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมสงขลา-ชุมพร เดือด! ปชป.แฉผู้มีอำนาจข่มขู่จนท.

รหัสข่าว: I-I220113001613

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

95

https://www.dailynews.co.th/news/662365/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 15:29
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมสงขลา-ชุมพร เดือด! ปชป.แฉผู้มีอำนาจข่มขู่จนท.

รหัสข่าว: I-I220113001613

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

96

https://www.dailynews.co.th/news/662365/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 15:37
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม : ปชป.เดือด พวกโวชาติตระกูล หาเสียงแบ่งชนชั้น 'อรรถวิชช์' ชี้สนามหลักสี่ ซื้อเสียงดุ

รหัสข่าว: I-I220113001643

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_508888
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 15:37
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม : ปชป.เดือด พวกโวชาติตระกูล หาเสียงแบ่งชนชั้น 'อรรถวิชช์' ชี้สนามหลักสี่ ซื้อเสียงดุ

รหัสข่าว: I-I220113001643

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

98

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_508888
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 15:37
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม : ปชป.เดือด พวกโวชาติตระกูล หาเสียงแบ่งชนชั้น 'อรรถวิชช์' ชี้สนามหลักสี่ ซื้อเสียงดุ

รหัสข่าว: I-I220113001643

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

99

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_508888
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 15:37
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม : ปชป.เดือด พวกโวชาติตระกูล หาเสียงแบ่งชนชั้น 'อรรถวิชช์' ชี้สนามหลักสี่ ซื้อเสียงดุ

รหัสข่าว: I-I220113001643

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_508888
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 15:37
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม : ปชป.เดือด พวกโวชาติตระกูล หาเสียงแบ่งชนชั้น 'อรรถวิชช์' ชี้สนามหลักสี่ ซื้อเสียงดุ

รหัสข่าว: I-I220113001643

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

101

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_508888
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 15:47
หัวข้อข่าว: "ธรรมนัส" แจงปมปราศรัยไม่หวั่นถูกร้อง กกต.

รหัสข่าว: I-I220113001692

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

102

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/164386
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 15:47
หัวข้อข่าว: "ธรรมนัส" แจงปมปราศรัยไม่หวั่นถูกร้อง กกต.

รหัสข่าว: I-I220113001692

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

103

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/164386
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 15:54
หัวข้อข่าว: โค้งสุดท้ายเลือกตั้งซ่อม ชุมพร และ สงขลา

รหัสข่าว: I-I220113001726

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/543035
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 15:56
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม' เมินก้าวไกลร้องกกต. สอบ 'ธรรมนัส' ปมหาเสียงเลือกตั้งซ่อมล้ำเส้นก.ม.

รหัสข่าว: I-I220113001736

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

105

https://www.dailynews.co.th/news/662541/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 15:56
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม' เมินก้าวไกลร้องกกต. สอบ 'ธรรมนัส' ปมหาเสียงเลือกตั้งซ่อมล้ำเส้นก.ม.

รหัสข่าว: I-I220113001736

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

106

https://www.dailynews.co.th/news/662541/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 15:58
หัวข้อข่าว: ‘บิ๊กป้อม’ไม่ให้ราคา!‘จุรินทร์’โวยปล้นกลางแดด ใช้‘นโยบายคนละครึ่ง’โกยแต้ม

รหัสข่าว: I-I220113001744

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

107

https://www.naewna.com/politic/628364
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 15:58
หัวข้อข่าว: ‘บิ๊กป้อม’ไม่ให้ราคา!‘จุรินทร์’โวยปล้นกลางแดด ใช้‘นโยบายคนละครึ่ง’โกยแต้ม

รหัสข่าว: I-I220113001744

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/628364
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 16:56
หัวข้อข่าว: ‘บิ๊กป้อม’ เมินก้าวไกลร้องกกต. สอบ ‘ธรรมนัส’ ปมหาเสียงเลือกตั้งซ่อมล้ำเส้นก.ม.

รหัสข่าว: I-I220113001915

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/share/news-20-1-a7fcfd559863c78cc55b0217738fa5ab
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:46
หัวข้อข่าว: ปชป. วอน ผู้มีอำนาจ หยุดใช้อำนาจรัฐ เอื้อเลือกตั้งซ่อม

รหัสข่าว: I-I220113002070

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/500981
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:46
หัวข้อข่าว: ปชป. วอน ผู้มีอำนาจ หยุดใช้อำนาจรัฐ เอื้อเลือกตั้งซ่อม

รหัสข่าว: I-I220113002070

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/500981
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:46
หัวข้อข่าว: ปชป. วอน ผู้มีอำนาจ หยุดใช้อำนาจรัฐ เอื้อเลือกตั้งซ่อม

รหัสข่าว: I-I220113002070

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

112

https://www.komchadluek.net/news/500981
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:48
หัวข้อข่าว: เป็นเรื่อง! "เลือก ส.ส. ดูที่เงิน" ก้าวไกลร้อง กกต. ฟัน"ธรรมนัส" เข้าข่ายผิดกฎหมาย | The Active

รหัสข่าว: I-I220113002086

 theactive.net Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://theactive.net/news/20220113-2/
https://theactive.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:48
หัวข้อข่าว: เป็นเรื่อง! "เลือก ส.ส. ดูที่เงิน" ก้าวไกลร้อง กกต. ฟัน"ธรรมนัส" เข้าข่ายผิดกฎหมาย | The Active

รหัสข่าว: I-I220113002086

 theactive.net Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://theactive.net/news/20220113-2/
https://theactive.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:48
หัวข้อข่าว: เป็นเรื่อง! "เลือก ส.ส. ดูที่เงิน" ก้าวไกลร้อง กกต. ฟัน"ธรรมนัส" เข้าข่ายผิดกฎหมาย | The Active

รหัสข่าว: I-I220113002086

 theactive.net Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

115

https://theactive.net/news/20220113-2/
https://theactive.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:48
หัวข้อข่าว: เป็นเรื่อง! "เลือก ส.ส. ดูที่เงิน" ก้าวไกลร้อง กกต. ฟัน"ธรรมนัส" เข้าข่ายผิดกฎหมาย | The Active

รหัสข่าว: I-I220113002086

 theactive.net Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://theactive.net/news/20220113-2/
https://theactive.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:48
หัวข้อข่าว: เป็นเรื่อง! "เลือก ส.ส. ดูที่เงิน" ก้าวไกลร้อง กกต. ฟัน"ธรรมนัส" เข้าข่ายผิดกฎหมาย | The Active

รหัสข่าว: I-I220113002086

 theactive.net Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://theactive.net/news/20220113-2/
https://theactive.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:48
หัวข้อข่าว: เป็นเรื่อง! "เลือก ส.ส. ดูที่เงิน" ก้าวไกลร้อง กกต. ฟัน"ธรรมนัส" เข้าข่ายผิดกฎหมาย | The Active

รหัสข่าว: I-I220113002086

 theactive.net Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://theactive.net/news/20220113-2/
https://theactive.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:53
หัวข้อข่าว: หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 6 สงขลา โค้งสุดท้ายคึกคัก กกต.รับร้องเรียนแล้ว 1 เรื่อง

รหัสข่าว: I-I220113002103

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/region/news_3129578
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:53
หัวข้อข่าว: หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 6 สงขลา โค้งสุดท้ายคึกคัก กกต.รับร้องเรียนแล้ว 1 เรื่อง

รหัสข่าว: I-I220113002103

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

120

https://www.matichon.co.th/region/news_3129578
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:55
หัวข้อข่าว: สอย 1 นายก อบต.ชัยภูมิเตรียมจัดเลือกตั้งซ่อมใหม่อีก 23 ม.ค. 65

รหัสข่าว: I-I220113002110

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

121

https://www.77kaoded.com/news/mr-suttipongsettarangsri/2226398
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:55
หัวข้อข่าว: สอย 1 นายก อบต.ชัยภูมิเตรียมจัดเลือกตั้งซ่อมใหม่อีก 23 ม.ค. 65

รหัสข่าว: I-I220113002110

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/mr-suttipongsettarangsri/2226398
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:55
หัวข้อข่าว: สอย 1 นายก อบต.ชัยภูมิเตรียมจัดเลือกตั้งซ่อมใหม่อีก 23 ม.ค. 65

รหัสข่าว: I-I220113002110

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/mr-suttipongsettarangsri/2226398
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: "กำนันแพร้ว"แถลงนโยบายต่อสภา อบต.ท่าซัก เร่งพัฒนา 7 ด้าน

รหัสข่าว: I-I220113002134

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/209839
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: "กำนันแพร้ว"แถลงนโยบายต่อสภา อบต.ท่าซัก เร่งพัฒนา 7 ด้าน

รหัสข่าว: I-I220113002134

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/209839
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: "กำนันแพร้ว"แถลงนโยบายต่อสภา อบต.ท่าซัก เร่งพัฒนา 7 ด้าน

รหัสข่าว: I-I220113002134

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/209839
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: "กำนันแพร้ว"แถลงนโยบายต่อสภา อบต.ท่าซัก เร่งพัฒนา 7 ด้าน

รหัสข่าว: I-I220113002134

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/209839
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: "กำนันแพร้ว"แถลงนโยบายต่อสภา อบต.ท่าซัก เร่งพัฒนา 7 ด้าน

รหัสข่าว: I-I220113002134

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/209839
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: "กำนันแพร้ว"แถลงนโยบายต่อสภา อบต.ท่าซัก เร่งพัฒนา 7 ด้าน

รหัสข่าว: I-I220113002134

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/209839
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 6 สงขลา โค้งสุดท้ายคึกคัก กกต.รับร้องเรียนแล้ว 1 เรื่อง

รหัสข่าว: I-I220113002156

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 6 สงขลา โค้งสุดท้ายคึกคัก กกต.รับร้องเรียนแล้ว 1 เรื่อง

รหัสข่าว: I-I220113002156

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 6 สงขลา โค้งสุดท้ายคึกคัก กกต.รับร้องเรียนแล้ว 1 เรื่อง

รหัสข่าว: I-I220113002160

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

132

https://theworldnews.net/th-news/haaesiiyngeluue-ktangch-m-s-s-ekht-6-sngkhlaa-okhngsudthaaykhuekkhak-kkt-rabr-ngeriiynaelw-1-eruue-ng
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 6 สงขลา โค้งสุดท้ายคึกคัก กกต.รับร้องเรียนแล้ว 1 เรื่อง

รหัสข่าว: I-I220113002160

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/haaesiiyngeluue-ktangch-m-s-s-ekht-6-sngkhlaa-okhngsudthaaykhuekkhak-kkt-rabr-ngeriiynaelw-1-eruue-ng
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 08:22
หัวข้อข่าว: ปชป.อัดผู้มีอำนาจ หยุดใช้อำนาจรัฐ! เอื้อเลือกตั้งซ่อม จี้กกต.จัดการผู้บริหารพรรคสัญญาว่าจะให้

รหัสข่าว: I-I220114000679

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_509137
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 08:22
หัวข้อข่าว: ปชป.อัดผู้มีอำนาจ หยุดใช้อำนาจรัฐ! เอื้อเลือกตั้งซ่อม จี้กกต.จัดการผู้บริหารพรรคสัญญาว่าจะให้

รหัสข่าว: I-I220114000679

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

135

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_509137
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 08:22
หัวข้อข่าว: ปชป.อัดผู้มีอำนาจ หยุดใช้อำนาจรัฐ! เอื้อเลือกตั้งซ่อม จี้กกต.จัดการผู้บริหารพรรคสัญญาว่าจะให้

รหัสข่าว: I-I220114000679

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_509137
https://www.matichonweekly.com


ปีที่: 42 ฉบับที่: 14869
วันที่: ศุกร์ 14 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 9(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: หลักสี่ชวนตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อมสส. ตกหล่นแจ้งแก้ไขภายใน19ม.ค.

รหัสข่าว: C-220114005068(14 ม.ค. 65/06:26)

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

Col.Inch: 17.43 ADValue:  (B/W)  15,687  (FC)  21,787.50
PRValue : (B/W)  47,061  (FC)  65,362.50(x3)

137



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16015
วันที่: เสาร์ 15 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ชัยภูมิเลือกนายกอบต.ใหม่23ม.ค.

รหัสข่าว: C-220115038037(14 ม.ค. 65/07:17)

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

Col.Inch: 12.05 ADValue:  (B/W)  13,255  (FC)  18,677.50
PRValue : (B/W)  39,765  (FC)  56,032.50(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:59
หัวข้อข่าว: เปิดสารพัด "วิธีกลโกง" เลือกตั้ง เกมใต้ดินวิชามารใช้เข้าสู่อำนาจทุกยุค

รหัสข่าว: I-I220113002125

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982274
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:59
หัวข้อข่าว: เปิดสารพัด "วิธีกลโกง" เลือกตั้ง เกมใต้ดินวิชามารใช้เข้าสู่อำนาจทุกยุค

รหัสข่าว: I-I220113002125

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982274
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:59
หัวข้อข่าว: เปิดสารพัด "วิธีกลโกง" เลือกตั้ง เกมใต้ดินวิชามารใช้เข้าสู่อำนาจทุกยุค

รหัสข่าว: I-I220113002125

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982274
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:59
หัวข้อข่าว: เปิดสารพัด "วิธีกลโกง" เลือกตั้ง เกมใต้ดินวิชามารใช้เข้าสู่อำนาจทุกยุค

รหัสข่าว: I-I220113002125

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 17:59
หัวข้อข่าว: เปิดสารพัด "วิธีกลโกง" เลือกตั้ง เกมใต้ดินวิชามารใช้เข้าสู่อำนาจทุกยุค

รหัสข่าว: I-I220113002125

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 08:45
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ : กกต.ยังเฉย

รหัสข่าว: I-I220114000700

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 08:45
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ : กกต.ยังเฉย

รหัสข่าว: I-I220114000700

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 31 ฉบับที่: 11370
วันที่: ศุกร์ 14 มกราคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: กกต.ยังเฉย

รหัสข่าว: C-220114012000(14 ม.ค. 65/03:11)

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

Col.Inch: 38.73 ADValue:  (B/W)  42,603  (FC)  60,031.50
PRValue : (B/W)  127,809  (FC)  180,094.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16014
วันที่: ศุกร์ 14 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทนำมติชน: โกงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220114020087(14 ม.ค. 65/04:43)

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 38.74 ADValue:  (B/W)  42,614  (FC)  60,047
PRValue : (B/W)  127,842  (FC)  180,141(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9193
วันที่: ศุกร์ 14 มกราคม 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยโพสต์: เลือกตั้งซ่อม 16 ม.ค. ไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง

รหัสข่าว: C-220114008070(14 ม.ค. 65/05:07)

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 950 (BW) 750

Col.Inch: 35.95 ADValue:  (B/W)  26,962.50  (FC)  34,152.50
PRValue : (B/W)  80,887.50  (FC)  102,457.50(x3)
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