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ข่าวประจ าวันที่ 15 มกราคม 2565 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ ประธาน กกต.ตั้งเป้าปชช.ใช้สิทธิ์ ลต.ซ่อมเกิน 70% 1 
2 Theworldnews

ออนไลน์ 
ปธ.กกต. ประสานตร. คุมเลือกต้ังซ่อม ‘ชุมพร-สงขลา’ คาดปชช.ใช้
สิทธิ ไม่ต ่ากว่า 70% 

4 

3 แนวหน้าออนไลน ์ ‘ปธ.กกต.’คาดปชช.ออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังซ่อม‘ชุมพร-สงขลา’เกิน
กว่าร้อยละ70 

6 

4 ผู้จัดการออนไลน ์ ประธานกกต." พร้อมเลือกต้ังซ่อม สงขลา-ชมุพร ป้องกันเหตุรุนแรง 
คาดปชช.ใช้สิทธิร้อยละ 70 

8 

5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ กกต. ประสานผบ.ตร. คุมเลือกต้ังซ่อม ชุมพร-สงขลา คาดใช้สิทธิไม่
ต ่ากว่า 70% 

11 

6 เนชั นทีวีออนไลน์ ประธานกกต. เผย พร้อมเลือกตั้งซ่อมชุมพร-สงขลา 16 ม.ค. ทั้ง
บุคลากร-อุปกรณ์ 

15 

7 ข่าวสดออนไลน์ ทัพใหญ่พท.เปิดเวทีกระหึ มหลักสี  20 
8 โฟกัสออนไลน ์ กกต.รณรงค์เลือกตั้งซ่อม เขต6 30 
9 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
เลือกตั้งซ่อม ชุมพร-สงขลา แทนต่าแหน่งว่าง พรุ่งนี ้ 34 

10 โพสต์ทูเดย ์ แจกใบเหลือง ส.ส.ล่าปาง พปชร. เหตุซื้อเสียง ชงศาลสั งเลือกตั้งใหม่ 39 
11 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
เลือกตั้งซ่อม ชุมพร-สงขลา แทนต่าแหน่งว่าง พรุ่งนี ้ 42 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน ์ โค้งสุดท้ายเลือกต้ังซ่อม 'ก้าวไกล' ส่งสญัญาณไม่เปิดปราศรัยใหญจ่ี้ 

กกต.ฟัน 'ธรรมนัส' 
46 

2 Topnews ออนไลน์ เอาจริง! พรรคกล้า ร้อง กกต. สอบ "สรัลรศัมิ์" ใส่ร้ายด้วยความเท็จ! 48 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ "ปชป.”เผยชาวชุมพรโดนบีบคาด่าน-สั งเลือกผู้สมัครรายอื น 52 
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4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ ราชกิจจาฯ แพร่ค่าสั ง กกต. ให้เลือกตั้ง นายก อบต.-สมาชิก ใหม่ 18 แห่ง 55 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ แพร่ประกาศ กกต.ย่นเวลาหลังประกาศเลือกต้ัง อบต.ใหม่ 15 จังหวัด 58 
6 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ "สรัลรัศมิ์" ไมห่นักใจ พปชร.ตกเป็นเป้าวิจารณ์ 62 
7 หนังสือพิมพ์แนวหน้า 'จุรินทร์'ลั นเคยเตือนอย่าแข่งกันเองได้ไม่คุ้มเสีย 65 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ "พรรคกล้า" รอ้ง "กกต.กทม." สอบ "มาดามหลี" ใช้ความเท็จ หาเสียง

ใส่ร้าย 
69 

9 Theworldnews
ออนไลน์ 

'มาดามหลี' ลุยหาเสียง ชาวบ้านบอกรู้จักแต่สิระ ยันยื น กกต.ฟ้อง 
'อรรถวิชช'์ เรื องจริงทั้งหมด 

71 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ สอย ส.ส.พปชร. "วัฒนา"อีกราย กกต.ชงศาลสั งเลือกซ่อม "ล่าปาง" 75 
11 The Reporters 

ออนไลน์ 
"พิธา" จี้ถาม กกต.เหตุใดประชาชนยังไม่ได้เอกสารการเลือกตั้ง 79 

12 ไทยรัฐออนไลน ์ คนประชาธิปัตย์ยุถอนตัว เลือกตั้งซ่อมแตก "พนิต” ชี้เดิมพันใหญ่ ถ้า
ต้องแพ้ศึก 2จงัหวัดใต้ 

81 

13 ไทยรัฐออนไลน ์ กกต.ให้ใบเหลอืง "วัฒนา" ส.ส.ล่าปาง พปชร. ส่วน "ธรรมนัส" รอด 
สัญญาว่าจะให้ 

91 

14 Theworldnews
ออนไลน์ 

กกต.ให้ใบเหลือง วัฒนา ส.ส.ล่าปาง พปชร. ส่วน ธรรมนสั รอด 
สัญญาว่าจะให้ 

94 

15 แนวหน้าออนไลน ์ 'จุรินทร์'ลั นเคยเตือนอย่าแข่งกันเอง ได้ไม่คุ้มเสีย ย้่า'คนละครึ ง'เป็น
ผลงานของรัฐบาล 

96 

16 มติชนออนไลน ์ "พปชร.-ปชป." ชิงด่าเดือดซ่อมส.ส. "สงขลา-ชุมพร"-กกต.แจก
ใบเหลืองส.ส.ลา่ปาง 

100 

17 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ "อรรถวิชช์"หาเสียงตลาดริมบึงเมืองทอง 104 
18 มติชนออนไลน ์ สมชัย แนะเสรรีวมไทย ฟ้องกกต.ท่าคดีช้า กว่าจะแจก

ใบเหลืองพปชร. ซื้อเสียงที ล่าปาง 
107 

19 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

โค้งสุดท้ายเลือกต้ังซ่อมชุมพร-สงขลา ศึกศักดิ์ศรี ‘ปชป. – พปชร.’ 
สะท้อนการเมืองอนาคตภาคใต้ 

110 
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บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์มติชน วิเคราะห์: เลือกซ่อม ส.ส. เดอืด สงขลา-ชุมพร-กทม. จับตา อาฟเตอร์

ช็อก 
114 

2 หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ 

รายงานพิเศษ: ศึกแห่งศักดิ์ศรีเลือกตั้งหลักสี  เพื อไทยทวงแชมป-์
พรรคกล้าตัดแต้ม พปชร. 

117 

3 BBC ออนไลน ์ เลือกตั้งซ่อม: "เลือกคนมีตังค์” และ "ปล้นกลางแดด” บางวาทกรรม
ที เกิดขึ้นในสงขลา-ชุมพร 

120 

4 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX บทบาท กรรมการ ของ "กกต." ท้า ความเที ยงธรรม 
"เลือกตั้ง" 

130 
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วันที  15 มกราคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมคณะ ตรวจติดตาม               

และร่วมสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งประจ่าหน่วยเลือกตั้ง เพื อเตรียมความพร้อมส่าหรับการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที  1 แทนต่าแหน่งที ว่าง โดยมีนายวีระ ยี แพร ผู้ตรวจการ                 

นางสาวจันทิมา พันธมนต์ รองผู้อ่านวยการส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ่าจังหวัดชุมพร รักษาการ                

ในต่าแหน่งผู้อ่านวยการส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ่าจังหวัดชุมพร  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ 

และเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องให้การต้อนรับ ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อ่าเภอสวี จังหวัดชุมพร 

  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจติดตามและร่วมสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์  
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชุมพร อ าเภอสวี จังหวดัชุมพร 
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วันที  15 มกราคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจติดตาม               

และร่วมสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งประจ่าหน่วยเลือกตั้ง เพื อเตรียมความพร้อม                        

ส่าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที  1 แทนต่าแหน่งที ว่าง โดยมี พล.ต.ต.วิรุฬห์ 

สุวรรณวงศ์ ผบก.ภ.จว.ชุมพร นายวีระ ยี แพร ผู้ตรวจการ นางสาวจันทิมา พันธมนต์ รองผู้อ่านวยการส่านักงาน              

คณะกรรมกาการเลือกตั้งประจ่าจังหวัดชุมพร รักษาการในต่าแหน่งผู้อ่านวยการส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ่าจังหวัดชุมพร  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ และเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 

บ้านท่าตะเภา อ่าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร หลังจากนั้นลงพื้นที สังเกตการณ์การเตรียมความพร้อมจัดหน่วยเลือกตั้ง  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจติดตามและร่วมสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์  

โรงเรียนเทศบาล1 บ้านท่าตะเภา อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
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วันนี้ ( 14 ม.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี ยมการอบรมกรรมการประจ่า 
หน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที อาสาสมัครสาธารณสุขประจ่าหมู่บ้าน จ่านวน 8 หน่วย หน่วยละ 
9 คน รวม 72 คน เพื อเตรียมความพร้อมส่าหรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.  เขต 1 จังหวัดชุมพร โดยนายอิทธิพร ยืนยัน  
ความพร้อมจัดการเลือกตั้งซ่อมทัง้ ชุมพร เขต 1 และสงขลา เขต 6 ที พร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์จัดการเลือกตั้ง โดยปัญหา
และอุปสรรค ส่วนการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้ง มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังส่านักงานต่ารวจ
แห่งชาติ จัดเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยประจ่าหน่วยเลือกตั้งที มี 280 หน่วยในชุมพร เขต 1 ขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที  
ฝ่ายความมั นคงจากมหาดไทยอีกหนึ งคนต่อหน่วยเสริมก่าลังดูแล ส่วนเรื องของการสืบสวนการเลือกตั้งต่ารวจในพื้นที  
ให้ความร่วมมือดี และ กกต. ได้แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งลงพื้นที  10 คน ให้ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด  
และขอความร่วมมือจากชุดเคลื อนที เร็วจากต่ารวจในการป้องกันและป้องปรามการกระท่าที ผิดกฎหมายในพื้นที  และยังมีชุด
หาข่าวในพื้นที ของ กกต. 
ทั้งนี้เชื อว่าการปฎิบัติหน้าที ชุดนี้จะมีส่วนช่วยในการดูแลกระท่าผิดกฏหมายเลือกตั้ง ทั้งตรวจสอบการกระท่าของผู้สมัคร 
รวมถึงการปฎิบัติหน้าที ของเจ้าหน้าที ผู้ปฏิบัติจัดเลือกตั้งด้วย กรณีการยิงข่มขู่รถผู้สมัครหาเสียงอยู่ในความรับผิดชอบดูแล
ของต่ารวจแล้ว ส่าหรับค่าร้องเกี ยวกับการเลือกตั้งมีเพียงเรื องเดียวที จังหวัดสงขลา ซึ งมีกระบวนการและกรอบเวลาพิจารณา
ค่าร้องตามกฏหมาย ขณะที การจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 โอมิครอน ได้ก่าชับทุกหน่วยเลือกตั้ง
เข้มงวดเรื องมาตรการด้านสาธารณสุข ที รูปแบบผ่านการตรวจสอบรับรองจากกรมควบคุมโรคแล้ว ซึ งการจัดการเลือกตั้ง  
ที ผ่านมายังไม่พบการแพร่ระบาดในวันที มีการจัดการเลือกตั้ง โดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าร้อยละ 70 ของผู้มีสิทธิ์ 
ในเขตเลือกตั้ง ซึ งการเลือกตั้งครั้งก่อนมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 77.93 จึงอยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
ในวันอาทิตย์ที  16 ม.ค.65 หากอยู่ระหว่างปฎิบัติงานสามารถขออนุญาตนายจ้างได้ 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9650000004310  

"ประธาน กกต."พร้อมเลือกตั้งซ่อม สงขลา - ชุมพร  
ป้องกันเหตุรุนแรง คาด ปชช. ใช้สิทธิร้อยละ 70 

https://mgronline.com/politics/detail/9650000004310
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วันนี้ (14 ม.ค.65) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยืนยันความพร้อมทุกส่วนงาน จัดการ
เลือกตั้ งซ่อมจั งหวัดชุมพร ส่ วนเรื องการป้องกัน เหตุความรุนแรงในพื้นที  กกต.  ได้ขอความร่ วมมือ 
ไปยังส่านักงานต่ารวจแห่งชาติให้ส่งก่าลังต่ารวจ เข้าดูแลรักษาความปลอดภัยประจ่าทุกหน่วยเลือกตั้ ง  
ซึ งจะประสานงานร่วมกับฝ่ายปกครอง เพื อสร้างความมั นใจให้กับประชาชนที จะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน 
คาดหวังว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิถึง 70% พร้อมขอให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิกันให้มาก  ๆ ส่าหรับผู้สมัคร 
ต้องด่าเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ กติกา และกฎหมายเลือกต้ัง 
ส่วนการสืบสวนไต่สวนเรื องร้องเรียน ต่ารวจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท่างานร่วมกันกับผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ของ กกต. ยืนยันได้ว่าสถานการณ์ความรุนแรงในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที ทุกหน่วยงาน
อย่างใกล้ชิด ส่าหรับค่าร้องที เข้าข่ายว่าการเลือกตั้งจะไม่สุจริตและเที ยงธรรม ที จังหวัดสงขลามีเพียงเรื องเดียว  
แต่จังหวัดชุมพรจนถึงวันนี้ยังไม่มีเรื องร้องเรียนเข้ามา 
นายอิทธิพร ประธาน กกต. ย้่าด้วยว่า การจัดการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด  - 19  
เป็นไปอย่างเข้มงวด ตามมาตรการควบคุมโรค และที ผ่านมาก็ยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการเลือกตั้ง 
ทั้ง อบจ. และ อบต. 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/543348   

กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อม ชุมพร - สงขลา หวังให้ประชาขนออกมาใช้สิทธิ 70% 

https://news.ch7.com/detail/543348
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เมื อวันที  14 มกราคม 2565 ที  จ.ชุมพร นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมคณะ 
เดินทางไปตรวจเยี ยมการอบรมกรรมการประจ่าหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที อาสาสมัคร  
สาธารณสุขประจ่าหมู่บ้าน จ่านวน 8 หน่วย หน่วยละ 9 คน รวม 72 คน เพื อเตรียมความพร้อมส่าหรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
เขต 1 จังหวัดชุมพร โดยมี นางสาวจันทิมา พันธมนต์ รองผู้อ่านวยการส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ่า 
จังหวัดชุมพร รักษาการ ผอ.กกต. ประจ่าจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องร่วมสังเกตการณ์และให้การต้อนรับ โดยมี   
นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์  วิทยากรเขตเลือกตั้ง ให้ความรู้ เกี ยวกับการปฏิบัติหน้าที  และมาตรการป้องกัน  
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
นายอิทธิพร  กล่าวยืนยันความพร้อมของการเลือกตั้งทั้งในเรื องงบประมาณและบุคลากรที ประจ่าหน่วยเลือกตั้ง   
มีความพร้อมและไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไร ส่วนเรื องการร้องเรียนกรณียิงข่มขู่ผู้สมัครนั้น ประธาน กกต. กล่าวว่า  
โดยปกติจะมีการประสานไปทาง ผบ.ตร. ในเรื องการดูแลความปลอดภัยและในพื้นที จะมีการจัดเจ้าหน้าที ต่ารวจ และ
เจ้าหน้าที ชุดรักษาความปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยมาดูแลหน่วยเลือกตั้ งทุกหน่วย ซึ งในส่วนของจังหวัดชุมพร  
280 หน่วย แต่ในส่วนการไต่สวนสืบสวนทางต่ารวจให้ความร่วมมืออยู่แล้ว และในส่วนของ กกต. เมื อมี พ.ร.ฎ. เลือกตั้ง  
ก็มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งลงมาปฏิบัติงานในพื้นที  รวมทั้งมีชุดเคลื อนที เร็ว ชุดหาข่าวในพื้นที  เพราะฉะนั้นเรื องนี้อยู่ใน
การดูแลของเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว เชื อว่าจะมีการป้องปรามไม่ให้มีการกระท่าผิดในเขตเลือกตั้งได้ ส่วนมาตรการ
ป้องกันโควิด-19  เราใช้รูปแบบและมาตรการจัดหน่วยตามที กระทรวงสาธารณแนะน่า ซึ งไม่พบการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิดในหน่วยเลือกตั้ง 
ประธาน กกต. ยังเผยว่า ในเรื องส่วนของเรื องร้องเรียนเกี ยวกับการท่าผิดกฎหมายเลือกตั้ง พบว่ามีเรื องร้องเรียน 2 เรื อง 
ในการเลือกตั้งซ่อมที จังหวัดสงขลา ส่วนที จังหวัดชุมพรยังไม่มีเรื องร้องเรียน ทั้งนี้ คาดว่าทั้ง 2 แห่งจะมีผู้มาใช้สิทธิไม่ต ่ากว่า 
ร้อยละ 70 ขอให้ประชาชนสละเวลามาใช้สิทธิ และขอให้ผู้สมัครตระหนักถึงหน้าที ปฏิบัติตามกฎหมาย 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/628636  

‘ปธ.กกต.’ คาดปชช. ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม ‘ชุมพร - สงขลา’  
เกินกว่าร้อยละ70 

https://www.naewna.com/politic/628636
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วันที  14 มกราคม 2565 นายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมคณะ ตรวจเยี ยม 
การอบรมกรรมการประจ่าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ่าหมู่บ้าน รวมจ่านวน 8 หน่วย หน่วยละ 9 คน รวม จ่านวน 72 คน เพื อเตรียมความพร้อมส่าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที  1 แทนต่าแหน่งที ว่าง โดยมี นางสาวจันทิมา พันธมนต์  
รองผู้อ่านวยการส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ่าจังหวัดชุมพร รักษาการในต่าแหน่งผู้อ่านวยการส่านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ่าจังหวัดชุมพร ว่าที ร้อยตรีภาสกร สิริภคยาพร ผู้อ่านวยการศูนย์การเรียนรู้การเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยที  1 นายทรงศักดิ์ ลิ มศิลา ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ่าจังหวัดชุมพร นายสุชาติ วังวิเศษ  
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ่าจังหวัดชุมพร ว่าที ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งเขตประจ่า  
เขตเลือกตั้งที  1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ และเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องร่วมสังเกตการณ์และให้การต้อนรับ  
โดยมี นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์ วิทยากรเขตเลือกตั้ง ให้ความรู้เกี ยวกับการปฏิบัติหน้าที และมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)และเชื้อโอมิครอน ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร  
อ่าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/265807  
  

 

ปธ.กกต. ตรวจเยี่ยมการอบรม กปน. จังหวัดชุมพร 

https://www.banmuang.co.th/news/region/265807
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เมื อวันที  14 มกราคม นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการ เลื อกตั้ ง  (กกต . )  พร้อมคณะ เดินทาง 
ไปตรวจเยี ยมการอบรมกรรมการประจ่าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ่าหมู่บ้าน จ่านวน 8 หน่วย หน่วยละ 9 คน รวม 72 คน เพื อเตรียมความพร้อมส่าหรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 1 จังหวัดชุมพร 
โดยมี น.ส.จันทิมา พันธมนต์ รองผู้อ่านวยการส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ่าจังหวัดชุมพร รักษาการ ผอ.กกต.ประจ่า
จังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องร่วมสังเกตการณ์และให้การต้อนรับ โดยมี น.ส.ณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์ วิทยากรเขตเลือกตั้ง ให้
ความรู้เกี ยวกับการปฏิบัติหน้าที  และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
นายอิทธิพร ให้สัมภาษณ์ยืนยันความพร้อมของการเลือกตั้งทั้งในเรื องงบประมาณ บุคลากรที ประจ่าหน่วยเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไร ส่วนเรื องการร้องเรียนกรณียิงข่มขู่ผู้สมัครนั้นโดยปกติจะมีการประสานไปขอความร่วมมือทางผู้บัญชาการ
ต่ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เรื องการดูแลความปลอดภัย และในพื้นที จะมีการจัดเจ้าหน้าที ต่ารวจ และเจ้าหน้าที ชุดรักษาความปลอดภัย
จากกระทรวงมหาดไทย มาดูแลหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย ซึ งในส่วนของจังหวัดชุมพร 280 หน่วย แต่ในส่วนการไต่สวนสืบสวน 
ทางต่ารวจให้ความร่วมมืออยู่แล้ว และในส่วนของ กกต.เมื อมี พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ก็มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งลงมาปฎิบัติงานในพื้นที  
รวมทั้งมีชุดเคลื อนที เร็ว ชุดหาข่าวในพื้นที  เพราะฉะนั้น เรื องนี้อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว เชื อว่ าจะมีการป้อง
ปรามไม่ให้มีการกระท่าผิดในเขตเลือกตั้งได้ ส่วนมาตราการป้องกันโควิด-19 เราใช้รูปแบบและมาตรการจัดหน่วย ตามที กระทรวง
สาธารณสุขแนะน่า ซึ งไม่พบการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิดในหน่วยเลือกตั้ง 
ประธาน กกต. กล่าวต่อว่า ส่วนเรื องร้องเรียนเกี ยวกับการท่าผิดกฎหมายเลือกตั้ง พบว่า มีเรื องร้องเรียน 2 เรื องในการเลือกตั้งซ่อม 
ที จังหวัดสงขลา ส่วนที จังหวัดชุมพรยังไม่มีเรื องร้องเรียน คาดว่าทั้ง 2 แห่งจะมีผู้มาใช้สิทธิไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ดังนั้น ขอให้ประชาชน
สละเวลามาใช้สิทธิและขอให้ผู้สมัครตระหนักถึงหน้าที  ปฎิบัติตามกฎหมาย 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3131397  
 

ปธ.กกต. ประสาน ตร. คุมเลือกตั้งซ่อม ‘ชุมพร - สงขลา’  
คาด ปชช. ใช้สิทธิ ไม่ต่ ากว่า 70% 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3131397
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วันที  14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง                

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที  12 (พตส.12) 

โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ่านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานของส่านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมอืง 

และการเลือกตั้งระดับสูง รุน่ที่ 12 
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วันที  14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมบูรณาการ 3 ฝ่าย ระหว่างส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ่ากรุงเทพมหานคร ผู้ตรวจการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และกองบังคับการต่ารวจนครบาล 2 น่าโดยนายส่าราญ 

ตันพานิช ผู้อ่านวยการการเลือกตั้งประจ่ากรุงเทพมหานคร และคณะวิทยากรกรุงเทพมหานคร เพื อซักซ้อมแนวทาง

ปฏิบัติหน้าที ของพนักงานสืบสวนสอบสวนทุกสถานีต่ารวจที เกี ยวข้องส่าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที  9 แทนต่าแหน่งที ว่าง ณ ห้องประชุมกองก่ากับการสืบสวน กองบังคับการต่ารวจนคร

บาล 2 ถนนเชิดวุฒอากาศ  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ประชุมบูรณาการระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ ากรุงเทพมหานคร ผู้ตรวจการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร             

และกองบังคับการต ารวจนครบาล 2 
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รหัสข่าว: I-I220114003226

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

29

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6832929
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 06:33
หัวข้อข่าว: กกต.รณรงค์เลือกตั้งซ่อม เขต6

รหัสข่าว: I-I220115000247

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

30

https://www.songkhlafocus.com/content/61e12a98405921b1dd24dee1
https://www.songkhlafocus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 06:33
หัวข้อข่าว: กกต.รณรงค์เลือกตั้งซ่อม เขต6

รหัสข่าว: I-I220115000247

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

31

https://www.songkhlafocus.com/content/61e12a98405921b1dd24dee1
https://www.songkhlafocus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 06:33
หัวข้อข่าว: กกต.รณรงค์เลือกตั้งซ่อม เขต6

รหัสข่าว: I-I220115000247

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

32

https://www.songkhlafocus.com/content/61e12a98405921b1dd24dee1
https://www.songkhlafocus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 06:33
หัวข้อข่าว: กกต.รณรงค์เลือกตั้งซ่อม เขต6

รหัสข่าว: I-I220115000247

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

33

https://www.songkhlafocus.com/content/61e12a98405921b1dd24dee1
https://www.songkhlafocus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 11:43
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม ชุมพร-สงขลา แทนตำแหน่งว่าง พรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I220115001570

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

34

https://www.prachachat.net/politics/news-842394
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 11:43
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม ชุมพร-สงขลา แทนตำแหน่งว่าง พรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I220115001570

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

35

https://www.prachachat.net/politics/news-842394
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 11:43
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม ชุมพร-สงขลา แทนตำแหน่งว่าง พรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I220115001570

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

36

https://www.prachachat.net/politics/news-842394
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 11:43
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม ชุมพร-สงขลา แทนตำแหน่งว่าง พรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I220115001570

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

37

https://www.prachachat.net/politics/news-842394
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 11:43
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม ชุมพร-สงขลา แทนตำแหน่งว่าง พรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I220115001570

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

38

https://www.prachachat.net/politics/news-842394
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 11:43
หัวข้อข่าว: แจกใบเหลือง ส.ส.ลำปาง พปชร. เหตุซื้อเสียง ชงศาลสั่งเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I220115001572

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/673043
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 11:43
หัวข้อข่าว: แจกใบเหลือง ส.ส.ลำปาง พปชร. เหตุซื้อเสียง ชงศาลสั่งเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I220115001572

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

40

https://www.posttoday.com/politic/news/673043
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 11:43
หัวข้อข่าว: แจกใบเหลือง ส.ส.ลำปาง พปชร. เหตุซื้อเสียง ชงศาลสั่งเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I220115001572

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/673043
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 11:45
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม ชุมพร-สงขลา แทนตำแหน่งว่าง พรุ่งนี้ | ประชาชาติธุรกิจ | LINE TODAY

รหัสข่าว: I-I220115001575

 today.line.me Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

42

https://today.line.me/th/v2/article/pe6Zexa
https://today.line.me


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 11:45
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม ชุมพร-สงขลา แทนตำแหน่งว่าง พรุ่งนี้ | ประชาชาติธุรกิจ | LINE TODAY

รหัสข่าว: I-I220115001575

 today.line.me Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

43

https://today.line.me/th/v2/article/pe6Zexa
https://today.line.me


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 11:45
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม ชุมพร-สงขลา แทนตำแหน่งว่าง พรุ่งนี้ | ประชาชาติธุรกิจ | LINE TODAY

รหัสข่าว: I-I220115001575

 today.line.me Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

44

https://today.line.me/th/v2/article/pe6Zexa
https://today.line.me


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 11:45
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม ชุมพร-สงขลา แทนตำแหน่งว่าง พรุ่งนี้ | ประชาชาติธุรกิจ | LINE TODAY

รหัสข่าว: I-I220115001575

 today.line.me Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

45

https://today.line.me/th/v2/article/pe6Zexa
https://today.line.me


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 19:22
หัวข้อข่าว: โค้งสุดท้ายเลือกตั้งซ่อม 'ก้าวไกล' ส่งสัญญาณไม่เปิดปราศรัยใหญ่จี้ กกต.ฟัน 'ธรรมนัส'

รหัสข่าว: I-I220114002832

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

46

https://www.dailynews.co.th/news/666990/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 19:22
หัวข้อข่าว: โค้งสุดท้ายเลือกตั้งซ่อม 'ก้าวไกล' ส่งสัญญาณไม่เปิดปราศรัยใหญ่จี้ กกต.ฟัน 'ธรรมนัส'

รหัสข่าว: I-I220114002832

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

47

https://www.dailynews.co.th/news/666990/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 19:22
หัวข้อข่าว: เอาจริง! พรรคกล้า ร้อง กกต. สอบ "สรัลรัศมิ์" ใส่ร้ายด้วยความเท็จ!

รหัสข่าว: I-I220114002835

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/210912
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 19:22
หัวข้อข่าว: เอาจริง! พรรคกล้า ร้อง กกต. สอบ "สรัลรัศมิ์" ใส่ร้ายด้วยความเท็จ!

รหัสข่าว: I-I220114002835

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

49

https://www.topnews.co.th/news/210912
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 19:22
หัวข้อข่าว: เอาจริง! พรรคกล้า ร้อง กกต. สอบ "สรัลรัศมิ์" ใส่ร้ายด้วยความเท็จ!

รหัสข่าว: I-I220114002835

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

50

https://www.topnews.co.th/news/210912
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 19:22
หัวข้อข่าว: เอาจริง! พรรคกล้า ร้อง กกต. สอบ "สรัลรัศมิ์" ใส่ร้ายด้วยความเท็จ!

รหัสข่าว: I-I220114002835

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

51

https://www.topnews.co.th/news/210912
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 19:26
หัวข้อข่าว: "ปชป.”เผยชาวชุมพรโดนบีบคาด่าน-สั่งเลือกผู้สมัครรายอื่น

รหัสข่าว: I-I220114002847

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

52

https://www.bangkokbiznews.com/politics/982657
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 19:26
หัวข้อข่าว: "ปชป.”เผยชาวชุมพรโดนบีบคาด่าน-สั่งเลือกผู้สมัครรายอื่น

รหัสข่าว: I-I220114002847

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982657
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 19:26
หัวข้อข่าว: "ปชป.”เผยชาวชุมพรโดนบีบคาด่าน-สั่งเลือกผู้สมัครรายอื่น

รหัสข่าว: I-I220114002847

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982657
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 21:31
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ แพร่คำสั่ง กกต. ให้เลือกตั้ง นายก อบต.-สมาชิก ใหม่ 18 แห่ง

รหัสข่าว: I-I220114003219

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/news/982521
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 21:31
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ แพร่คำสั่ง กกต. ให้เลือกตั้ง นายก อบต.-สมาชิก ใหม่ 18 แห่ง

รหัสข่าว: I-I220114003219

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/news/982521
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 21:31
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ แพร่คำสั่ง กกต. ให้เลือกตั้ง นายก อบต.-สมาชิก ใหม่ 18 แห่ง

รหัสข่าว: I-I220114003219

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/news/982521
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 22:03
หัวข้อข่าว: แพร่ประกาศ กกต.ย่นเวลาหลังประกาศเลือกตั้ง อบต.ใหม่ 15 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I220114003255

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982532
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 22:03
หัวข้อข่าว: แพร่ประกาศ กกต.ย่นเวลาหลังประกาศเลือกตั้ง อบต.ใหม่ 15 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I220114003255

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982532
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 22:03
หัวข้อข่าว: แพร่ประกาศ กกต.ย่นเวลาหลังประกาศเลือกตั้ง อบต.ใหม่ 15 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I220114003255

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982532
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 22:03
หัวข้อข่าว: แพร่ประกาศ กกต.ย่นเวลาหลังประกาศเลือกตั้ง อบต.ใหม่ 15 จังหวัด

รหัสข่าว: I-I220114003255

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982532
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 22:27
หัวข้อข่าว: "สรัลรัศมิ์" ไม่หนักใจ พปชร.ตกเป็นเป้าวิจารณ์

รหัสข่าว: I-I220114003281

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_272774/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 22:27
หัวข้อข่าว: "สรัลรัศมิ์" ไม่หนักใจ พปชร.ตกเป็นเป้าวิจารณ์

รหัสข่าว: I-I220114003281

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_272774/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มกราคม 2565 เวลา 22:27
หัวข้อข่าว: "สรัลรัศมิ์" ไม่หนักใจ พปชร.ตกเป็นเป้าวิจารณ์

รหัสข่าว: I-I220114003281

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_272774/
https://www.innnews.co.th


ปีที่: 42 ฉบับที่: 14870
วันที่: เสาร์ 15 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: 'จุรินทร์'ลั่นเคยเตือนอย่าแข่งกันเองได้ไม่คุ้มเสีย

รหัสข่าว: C-220115005095(15 ม.ค. 65/06:51)

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

Col.Inch: 150.58 ADValue:  (B/W)  135,522  (FC)  188,225
PRValue : (B/W)  406,566  (FC)  564,675(x3)

65



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14870
วันที่: เสาร์ 15 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: 'จุรินทร์'ลั่นเคยเตือนอย่าแข่งกันเองได้ไม่คุ้มเสีย

รหัสข่าว: C-220115005095(15 ม.ค. 65/06:51)

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

Col.Inch: 150.58 ADValue:  (B/W)  135,522  (FC)  188,225
PRValue : (B/W)  406,566  (FC)  564,675(x3)

66



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14870
วันที่: เสาร์ 15 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: 'จุรินทร์'ลั่นเคยเตือนอย่าแข่งกันเองได้ไม่คุ้มเสีย

รหัสข่าว: C-220115005095(15 ม.ค. 65/06:51)

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

Col.Inch: 150.58 ADValue:  (B/W)  135,522  (FC)  188,225
PRValue : (B/W)  406,566  (FC)  564,675(x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 14870
วันที่: เสาร์ 15 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: 'จุรินทร์'ลั่นเคยเตือนอย่าแข่งกันเองได้ไม่คุ้มเสีย

รหัสข่าว: C-220115005095(15 ม.ค. 65/06:51)

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

Col.Inch: 150.58 ADValue:  (B/W)  135,522  (FC)  188,225
PRValue : (B/W)  406,566  (FC)  564,675(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 05:51
หัวข้อข่าว: "พรรคกล้า" ร้อง "กกต.กทม." สอบ "มาดามหลี" ใช้ความเท็จ หาเสียงใส่ร้าย

รหัสข่าว: I-I220115000183

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

69

https://www.bangkokbiznews.com/politics/982582
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 05:51
หัวข้อข่าว: "พรรคกล้า" ร้อง "กกต.กทม." สอบ "มาดามหลี" ใช้ความเท็จ หาเสียงใส่ร้าย

รหัสข่าว: I-I220115000183

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

70

https://www.bangkokbiznews.com/politics/982582
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 06:15
หัวข้อข่าว: 'มาดามหลี' ลุยหาเสียง ชาวบ้านบอกรู้จักแต่สิระ ยันยื่น กกต.ฟ้อง 'อรรถวิชช์' เรื่องจริงทั้งหมด

รหัสข่าว: I-I220115000209

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

71

https://theworldnews.net/th-news/maadaamhlii-luyhaaesiiyng-chaawbaanb-kruucchakaetsira-yanyuuen-kkt-f-ng-rrthwichch-eruue-ngcchringthanghmd
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 06:15
หัวข้อข่าว: 'มาดามหลี' ลุยหาเสียง ชาวบ้านบอกรู้จักแต่สิระ ยันยื่น กกต.ฟ้อง 'อรรถวิชช์' เรื่องจริงทั้งหมด

รหัสข่าว: I-I220115000209

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/maadaamhlii-luyhaaesiiyng-chaawbaanb-kruucchakaetsira-yanyuuen-kkt-f-ng-rrthwichch-eruue-ngcchringthanghmd
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 06:15
หัวข้อข่าว: 'มาดามหลี' ลุยหาเสียง ชาวบ้านบอกรู้จักแต่สิระ ยันยื่น กกต.ฟ้อง 'อรรถวิชช์' เรื่องจริงทั้งหมด

รหัสข่าว: I-I220115000209

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/maadaamhlii-luyhaaesiiyng-chaawbaanb-kruucchakaetsira-yanyuuen-kkt-f-ng-rrthwichch-eruue-ngcchringthanghmd
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 06:15
หัวข้อข่าว: 'มาดามหลี' ลุยหาเสียง ชาวบ้านบอกรู้จักแต่สิระ ยันยื่น กกต.ฟ้อง 'อรรถวิชช์' เรื่องจริงทั้งหมด

รหัสข่าว: I-I220115000209

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/maadaamhlii-luyhaaesiiyng-chaawbaanb-kruucchakaetsira-yanyuuen-kkt-f-ng-rrthwichch-eruue-ngcchringthanghmd
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:00
หัวข้อข่าว: สอย ส.ส.พปชร. "วัฒนา"อีกราย กกต.ชงศาลสั่งเลือกซ่อม "ลำปาง"

รหัสข่าว: I-I220115000546

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982688
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:00
หัวข้อข่าว: สอย ส.ส.พปชร. "วัฒนา"อีกราย กกต.ชงศาลสั่งเลือกซ่อม "ลำปาง"

รหัสข่าว: I-I220115000546

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/982688
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:00
หัวข้อข่าว: สอย ส.ส.พปชร. "วัฒนา"อีกราย กกต.ชงศาลสั่งเลือกซ่อม "ลำปาง"

รหัสข่าว: I-I220115000546

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

77

https://www.bangkokbiznews.com/politics/982688
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:00
หัวข้อข่าว: สอย ส.ส.พปชร. "วัฒนา"อีกราย กกต.ชงศาลสั่งเลือกซ่อม "ลำปาง"

รหัสข่าว: I-I220115000546

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

78

https://www.bangkokbiznews.com/politics/982688
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:09
หัวข้อข่าว: "พิธา" จี้ถาม กกต.เหตุใดประชาชนยังไม่ได้เอกสารการเลือกตั้ง - The Reporters

รหัสข่าว: I-I220115000590

 thereporters.co Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.thereporters.co/tw-politics/1401221517/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:09
หัวข้อข่าว: "พิธา" จี้ถาม กกต.เหตุใดประชาชนยังไม่ได้เอกสารการเลือกตั้ง - The Reporters

รหัสข่าว: I-I220115000590

 thereporters.co Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)

80

https://www.thereporters.co/tw-politics/1401221517/
https://www.thereporters.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:29
หัวข้อข่าว: คนประชาธิปัตย์ยุถอนตัว เลือกตั้งซ่อมแตก "พนิต” ชี้เดิมพันใหญ่ ถ้าต้องแพ้ศึก 2จังหวัดใต้

รหัสข่าว: I-I220115000722

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2288485
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:29
หัวข้อข่าว: คนประชาธิปัตย์ยุถอนตัว เลือกตั้งซ่อมแตก "พนิต” ชี้เดิมพันใหญ่ ถ้าต้องแพ้ศึก 2จังหวัดใต้

รหัสข่าว: I-I220115000722

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2288485
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:29
หัวข้อข่าว: คนประชาธิปัตย์ยุถอนตัว เลือกตั้งซ่อมแตก "พนิต” ชี้เดิมพันใหญ่ ถ้าต้องแพ้ศึก 2จังหวัดใต้

รหัสข่าว: I-I220115000722

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2288485
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:29
หัวข้อข่าว: คนประชาธิปัตย์ยุถอนตัว เลือกตั้งซ่อมแตก "พนิต” ชี้เดิมพันใหญ่ ถ้าต้องแพ้ศึก 2จังหวัดใต้

รหัสข่าว: I-I220115000722

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2288485
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:29
หัวข้อข่าว: คนประชาธิปัตย์ยุถอนตัว เลือกตั้งซ่อมแตก "พนิต” ชี้เดิมพันใหญ่ ถ้าต้องแพ้ศึก 2จังหวัดใต้

รหัสข่าว: I-I220115000722

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2288485
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:29
หัวข้อข่าว: คนประชาธิปัตย์ยุถอนตัว เลือกตั้งซ่อมแตก "พนิต” ชี้เดิมพันใหญ่ ถ้าต้องแพ้ศึก 2จังหวัดใต้

รหัสข่าว: I-I220115000722

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2288485
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:29
หัวข้อข่าว: คนประชาธิปัตย์ยุถอนตัว เลือกตั้งซ่อมแตก "พนิต” ชี้เดิมพันใหญ่ ถ้าต้องแพ้ศึก 2จังหวัดใต้

รหัสข่าว: I-I220115000722

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2288485
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:29
หัวข้อข่าว: คนประชาธิปัตย์ยุถอนตัว เลือกตั้งซ่อมแตก "พนิต” ชี้เดิมพันใหญ่ ถ้าต้องแพ้ศึก 2จังหวัดใต้

รหัสข่าว: I-I220115000722

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2288485
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:29
หัวข้อข่าว: คนประชาธิปัตย์ยุถอนตัว เลือกตั้งซ่อมแตก "พนิต” ชี้เดิมพันใหญ่ ถ้าต้องแพ้ศึก 2จังหวัดใต้

รหัสข่าว: I-I220115000722

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2288485
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:29
หัวข้อข่าว: คนประชาธิปัตย์ยุถอนตัว เลือกตั้งซ่อมแตก "พนิต” ชี้เดิมพันใหญ่ ถ้าต้องแพ้ศึก 2จังหวัดใต้

รหัสข่าว: I-I220115000722

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

90

https://www.thairath.co.th/news/politic/2288485
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:31
หัวข้อข่าว: กกต.ให้ใบเหลือง "วัฒนา" ส.ส.ลำปาง พปชร. ส่วน "ธรรมนัส" รอด สัญญาว่าจะให้

รหัสข่าว: I-I220115000730

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2288490
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:31
หัวข้อข่าว: กกต.ให้ใบเหลือง "วัฒนา" ส.ส.ลำปาง พปชร. ส่วน "ธรรมนัส" รอด สัญญาว่าจะให้

รหัสข่าว: I-I220115000730

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2288490
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 08:31
หัวข้อข่าว: กกต.ให้ใบเหลือง "วัฒนา" ส.ส.ลำปาง พปชร. ส่วน "ธรรมนัส" รอด สัญญาว่าจะให้

รหัสข่าว: I-I220115000730

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

93

https://www.thairath.co.th/news/politic/2288490
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 09:14
หัวข้อข่าว: กกต.ให้ใบเหลือง วัฒนา ส.ส.ลำปาง พปชร. ส่วน ธรรมนัส รอด สัญญาว่าจะให้

รหัสข่าว: I-I220115000950

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

94

https://theworldnews.net/th-news/kkt-aihaibehluue-ng-quot-wathnaa-quot-s-s-lampaang-phpchr-swn-quot-thrrmnas-quot-r-d-sayyaawaacchaaih
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 09:14
หัวข้อข่าว: กกต.ให้ใบเหลือง วัฒนา ส.ส.ลำปาง พปชร. ส่วน ธรรมนัส รอด สัญญาว่าจะให้

รหัสข่าว: I-I220115000950

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

95

https://theworldnews.net/th-news/kkt-aihaibehluue-ng-quot-wathnaa-quot-s-s-lampaang-phpchr-swn-quot-thrrmnas-quot-r-d-sayyaawaacchaaih
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 10:57
หัวข้อข่าว: 'จุรินทร์'ลั่นเคยเตือนอย่าแข่งกันเอง ได้ไม่คุ้มเสีย ย้ำ'คนละครึ่ง'เป็นผลงานของรัฐบาล

รหัสข่าว: I-I220115001447

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/628811
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 10:57
หัวข้อข่าว: 'จุรินทร์'ลั่นเคยเตือนอย่าแข่งกันเอง ได้ไม่คุ้มเสีย ย้ำ'คนละครึ่ง'เป็นผลงานของรัฐบาล

รหัสข่าว: I-I220115001447

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/628811
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 10:57
หัวข้อข่าว: 'จุรินทร์'ลั่นเคยเตือนอย่าแข่งกันเอง ได้ไม่คุ้มเสีย ย้ำ'คนละครึ่ง'เป็นผลงานของรัฐบาล

รหัสข่าว: I-I220115001447

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/628811
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 10:57
หัวข้อข่าว: 'จุรินทร์'ลั่นเคยเตือนอย่าแข่งกันเอง ได้ไม่คุ้มเสีย ย้ำ'คนละครึ่ง'เป็นผลงานของรัฐบาล

รหัสข่าว: I-I220115001447

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

99
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 11:04
หัวข้อข่าว: "พปชร.-ปชป." ชิงดำเดือดซ่อมส.ส. "สงขลา-ชุมพร"-กกต.แจกใบเหลืองส.ส.ลำปาง | MATICHON ONLINE | LINE...

รหัสข่าว: I-I220115001463

 today.line.me Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 11:37
หัวข้อข่าว: "อรรถวิชช์"หาเสียงตลาดริมบึงเมืองทอง

รหัสข่าว: I-I220115001559

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 11:48
หัวข้อข่าว: สมชัย แนะเสรีรวมไทย ฟ้องกกต.ทำคดีช้า กว่าจะแจกใบเหลืองพปชร. ซื้อเสียงที่ลำปาง

รหัสข่าว: I-I220115001581

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 11:53
หัวข้อข่าว: โค้งสุดท้ายเลือกตั้งซ่อมชุมพร-สงขลา ศึกศักดิ์ศรี ‘ปชป. – พปชร.’ สะท้อนการเมืองอนาคตภาคใต้ |...

รหัสข่าว: I-I220115001586

 today.line.me Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16016
วันที่: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: วิเคราะห์: เลือกซ่อม ส.ส. เดือด สงขลา-ชุมพร-กทม. จับตา อาฟเตอร์ช็อก

รหัสข่าว: C-220116038029(15 ม.ค. 65/06:46)

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

Col.Inch: 166.21 ADValue:  (B/W)  182,831  (FC)  257,625.50
PRValue : (B/W)  548,493  (FC)  772,876.50(x3)
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 5428
วันที่: จันทร์ 17 - พุธ 19 มกราคม 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(บน), 8

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ศึกแห่งศักดิ์ศรีเลือกตั้งหลักสี่ เพื่อไทยทวงแชมป์-พรรคกล้าตัดแต้ม...

รหัสข่าว: C-220117023026(15 ม.ค. 65/05:32)

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: (FC) 1,350(BW) 1,000

Col.Inch: 166.96 ADValue:  (B/W)  166,960  (FC)  225,396
PRValue : (B/W)  500,880  (FC)  676,188(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม: "เลือกคนมีตังค์” และ "ปล้นกลางแดด” บางวาทกรรมที่เกิดขึ้นในสงขลา-ชุมพร - BBC News ไทย

รหัสข่าว: I-I220115000184

 bbc.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 11:08
หัวข้อข่าว: 09.00 INDEX บทบาท กรรมการ ของ "กกต." ท้า ความเที่ยงธรรม "เลือกตั้ง"

รหัสข่าว: I-I220115001471

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