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ข่าวประจ าวันที่ 22 เมษายน 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 89/2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จัดประชุมระดมควำมคิดเห็นถอดบทเรียน 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 

2 90/2565 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 24 เมษำยน 2565  
เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้ำคูหำกำกบำท 

3 91/2565 กำรด ำเนินกำรกรณีค ำพิพำกษำศำลจังหวัดฮอด 

 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้ำนเมืองออนไลน์ ประธำน กกต. น ำคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต. อ ำนำจเจริญ 1 
2 สยำมรัฐออนไลน์ "อิทธิพร" ตรวจเยี่ยม กกต.อุบลฯ รับฟังปัญหำ - อุปสรรคในกำรท ำงำน 2 
3 ข่ำว 24 ชม.ออนไลน์ "อิทธิพร" ตรวจเยี่ยม กกต.อุบลฯ รับฟังปัญหำ - อุปสรรคในกำรท ำงำน 4 
4 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้งซ่อม เขต 3 รำชบุรี วันแรก มีผู้มำสมัคร 2 รำย ไร้เงำ พปชร. 6 
5 มติชนออนไลน์ รับสมัครเลือกตั้งซ่อม รำชบุรีคึกคัก เสรีรวมไทย เป่ำยิ้งฉุบ ได้เบอร์ 1 

'ชัยทิพย์' ปชป .เบอร์ 2 
10 

6 มติชนออนไลน์ แห่ให้ก ำลังใจผู้สมัคร ส.ส. รำชบุรีเขต 3 คึกคัก 'องอำจ' มั่นใจข่ำวฉำว
ปชป. ไม่กระทบ 

17 

7 MGR ออนไลน์ รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.รำชบุรี แทน "ปำรีณำ” วันแรกคึกคัก 20 
8 บ้ำนเมืองออนไลน์ วันแรกรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.รำชบุรี เขต 3 แทนปำรีณำ  

"เสรีรวมไทย - ปชป." ลงชิงชัย 
24 

9 ryt9 ออนไลน์ กกต. เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม จ.รำชบุรีวันแรก / ปชป.ประชุมค กก.
กรณ ี“ปริญญ์” นัดแรก 

27 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
10 Infoquest ออนไลน์ กกต. เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม จ.รำชบุรีวันแรก / ปชป.ประชุมค กก.

กรณ ี“ปริญญ์” นัดแรก 
29 

11 อปท.นิวส์ออนไลน์ เลือกตั้งซ่อม รำชบุรีคึกคัก ประชำธิปัตย์ เป่ำยิงฉุบ เสรีรวมไทย  
เพ่ือเลือกเบอร์ผู้สมัคร 

32 

12 มติชนออนไลน์ เลือกตั้งซ่อมรำชบุรีคึกคัก เป่ำยิงฉุบยื่นใบสมัคร 35 
13 เดลินิวส์ออนไลน์ สมัครเลือกตั้ง ส.ส.รำชบุรี เขต 3 คึกคัก ใช้วิธี "เป่ำยิ้งฉุบ" เลือกเบอร์ 39 
14 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. น ำคณะตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต. เพชรบุรี พร้อมมอบนโยบำย

กำรปฏิบัติงำน 
43 

15 ข่ำว 24 ชม.ออนไลน์ กกต. รูดซิปปำก ไม่แจงหลังศำลสั่งชดใช้เงิน "สุรพล" มีแต่ข่ำวดอด
นิมนต์ "เจ้ำคุณธงชัย" 

44 

16 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. รูดซิปปำก ไม่แจงหลังศำลสั่งชดใช้เงิน "สุรพล" มีแต่ข่ำวดอด
นิมนต์ "เจ้ำคุณธงชัย" 

48 

17 news1 ออนไลน์ กกต. รูดซิปปำก ไม่แจงหลังศำลสั่งชดใช้เงิน "สุรพล" มีแต่ข่ำวดอด
นิมนต์ "เจ้ำคุณธงชัย" 

51 

18 MGR ออนไลน์ กกต. รูดซิปปำก ไม่แจงหลังศำลสั่งชดใช้เงิน "สุรพล" มีแต่ข่ำวดอด
นิมนต์ "เจ้ำคุณธงชัย" 

54 

19 Sondhitalk ออนไลน์ กกต. รูดซิปปำก ไม่แจงหลังศำลสั่งชดใช้เงิน "สุรพล" มีแต่ข่ำวดอด
นิมนต์ "เจ้ำคุณธงชัย" 

59 

20 Innnews ออนไลน์ เลขำฯ กกต. เข้ำนมัสกำรสมเด็จพระมหำรัชมงคลมุนี 64 
21 บ้ำนเมืองออนไลน์ เลขำธิกำร กกต. นิมนต์สมเด็จพระมหำรัชมงคลมุนี ประธำนสงฆ์ 

วันสถำปนำ กกต. 24 ปี 
67 

22 Khaoja ออนไลน์ กกต. ยังเงียบ ! หลังศำลสั่งชดใช้เงิน 64 ล้ำน ปมให้ใบส้ม 'สุรพล' 
หลุด ส.ส.เชียงใหม่ 

68 

23 ข่ำวสดออนไลน์ กกต. ยังเงียบ ! หลังศำลสั่งชดใช้เงิน 64 ล้ำน ปมให้ใบส้ม 'สุรพล' 
หลุด ส.ส. เชียงใหม่ 

72 

24 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ กกต. ยังไม่แจง หลังศำลสั่งชดใช้เงิน "สุรพล" 76 
25 บ้ำนเมืองออนไลน์ รองเลขำธิกำร กกต. ประธำนเปิดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยดีเจ

ประชำธิปไตย รุ่นที่ 3 
78 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
26 สยำมท้องถิ่นออนไลน์ กกต. เผยคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 79 
27 สยำมท้องถิ่นออนไลน์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) จัดประชุมระดมควำมคิดเห็น

ถอดบทเรียนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 
80 

28 สยำมท้องถิ่นออนไลน์ กกต. เตือนห้ำมเจ้ำหน้ำที่ใช้ตำแหน่งช่วยเหลือผู้สมัคร ฝ่ำฝืนโทษติดคุก 10 ปี 81 
29 มติชนออนไลน์ วงในคำด กกต. รออัยกำร ถำมยื่นอุทธรณ์ สู้คดีใบส้ม 'สุรพล'  

หลังศำลสั่งชดใช้กว่ำ 64 ล้ำน 
82 

30 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ คำด กกต. รออัยกำรถำมเรื่องอุทธรณ์ สู้คดีใบส้ม "สุรพล" 84 
31 เดลินิวส์ออนไลน์ คำด กกต. รออัยกำรสอบถำมเรื่องกำรอุทธรณ์สู้คดีใบส้ม 'สุรพล' 85 
32 Thebangkoktimes 

ออนไลน์ 
กกต. จ๋อย ! ศำลสั่ง "กกต." จ่ำยค่ำเสียหำย "สุรพล" 70 ล้ำนบำท 
รวมดอกเบี้ย ปม "บูชำเทียนวันเกิด 2 พันบำท" 

87 

33 MGR ออนไลน์ กกต. รออัยกำรถำมประเด็นอุทธรณ์ หลังศำลสั่งจ่ำย 64 ล้ำน 
ชดเชยแจกใบส้ม "สุรพล" 

89 

34 Theworldnews 
ออนไลน์ 

วงในคำด กกต. รออัยกำร ถำมยื่นอุทธรณ์ สู้คดีใบส้ม 'สุรพล'  
หลังศำลสั่งชดใช้กว่ำ 64 ล้ำน 

91 

35 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. รออัยกำรถำมประเด็นอุทธรณ์คดีใบส้ม 'สุรพล' หลังศำล 
สั่งชดใช้ 64 ล้ำน 

92 

36 Theworldnews 
ออนไลน์ 

คำด กกต. รออัยกำรสอบถำมเรื่องกำรอุทธรณ์ สู้คดีใบส้ม "สุรพล"  
ที่ศำลสั่งชดใช้เงินกว่ำ 64 ล้ำน มีเวลำพิจำรณำ 30 วัน 

94 

37 7 HD ออนไลน์ กกต. เตรียมอุทธรณ์ค ำพิพำกษำ จ่ำยค่ำเสียหำย 70 ล้ำน 96 
38 Theworldnews 

ออนไลน์ 
กกต. เชียงใหม่ คัดส ำนวน 70 ล้ำน แพ้คดีใบส้ม ทนำยงัด 157  
ถ้ำไม่รับผิดชอบเจอแน่ 

98 

39 หนังสือพิมพ์ผู้จัดกำร
รำยวัน 360 องศำ 

กกต. เงียบชดเชยใบส้ม 70 ล. "วิษณุ"แย้มควักเงินหลวงจ่ำย  
พท.พร้อมลุยคดีอำญำ 

100 

40 Headtopics ออนไลน์ กกต. เชียงใหม่ คัดส ำนวน 70 ล้ำน แพ้คดีใบส้ม ทนำยงัด 157  
ถ้ำไม่รับผิดชอบเจอแน่ 

101 

41 มติชนออนไลน์ กกต. เชียงใหม่ คัดส ำนวน 70 ล้ำน แพ้คดีใบส้ม ทนำยงัด 157  
ถ้ำไม่รับผิดชอบเจอแน่ 

103 

42 ข่ำวไทยพีบีเอสออนไลน ์ กกต. ยกค ำร้องปม "อุตตม" ส่ง "สิระ" ขำดคุณสมบัติลงเลือกตั้งปี 62 106 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
43 สยำมรัฐออนไลน์ "อุตตม" โล่งอก ! มติ กกต. ยกค ำร้อง "หัวหน้ำพรรค" ส่ง "สิระ เจนจำคะ" 

ขำดคุณสมบัติลง ส.ส. 
108 

44 บ้ำนเมืองออไนลน์ "อุตตม" โล่งอก ! กกต. มีมติยกค ำร้องปมส่ง "สิระ" ลงสมัคร 
รับเลือกตั้งปี 2562 

111 

45 Theworldnews 
ออนไลน์ 

'อุตตม' เฮ กกต. อ้ำงค ำสั่ง 'หน.คสช.' ยกค ำร้อง รับรองคุณสมบัติเท็จ 
ให้ “สิระ” ลงเลือกตั้ง 

113 

46 thekey.news 
ออนไลน์ 

"อุตตม" เฮ !! กกต. ยกค ำร้องปมลงนำมส่ง "สิระ" ลงสมัคร ส.ส. ปี 62 115 

47 ข่ำว 24 ชม.ออนไลน์ กกต. ยกค ำร้องปม "อุตตม" ส่ง "สิระ" ขำดคุณสมบัติลงเลือกตั้งปี 62 118 
48 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "อุตตม” รอด - ค ำสั่ง คสช. ช่วยไว้ ! กกต. ยกค ำร้องปมส่ง "สิระ”  

ลงเลือกตั้ง ส.ส. 
120 

49 Khonkaenlive 
ออนไลน์ 

"อุตตม" โล่งอก ! มติกกต.ยกค ำร้อง "หัวหน้ำพรรค" ส่ง "สิระ เจนจำคะ" 
ขำดคุณสมบัติลงส.ส. 

121 

50 เจำะข่ำวลึก 
ทันเหตุกำรณ์ออนไลน์ 

"อุตตม" รอด ! "กกต." มีมติยกค ำร้องปมส่ง "สิระ เจนจำคะ" ลงสมัคร 
รับเลือกตั้งปี 62 

125 

51 Khaoja ออนไลน์ อ้ำงค ำสั่งหัวหน้ำ คสช. กกต. มีมติยกค ำร้อง “อุตตม” ปมรับรอง  
“สิระ” สมัคร ส.ส. ปี 62 

127 

52 board.postjung 
ออนไลน์ 

กกต. ยกค ำร้องปม "อุตตม" ลงนำมส่ง "สิระ" ลงสมัคร ส.ส. ปี 2562 
เหตุอำนิสงส์ค ำสั่งหัวหน้ำ คสช. 

129 

53 MGR ออนไลน์ "อุตตม" เฮ กกต. ยกค ำร้องปมเป็นหัวหน้ำพรรคส่ง "สิระ เจนจำคะ” 
ที่ขำดคุณสมบัติ ลงสมัครรับเลือกตั้งปี 62 

132 

54 มติชนออนไลน์ 'อุตตม' เฮ กกต. อ้ำงค ำสั่ง 'หน.คสช.' ยกค ำร้อง รับรองคุณสมบัติเท็จ 
ให้สิระลงเลือกตั้ง 

134 

55 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ "อุตตม" เฮ ! มติ กกต. ยกค ำร้องหัวหน้ำพรรคส่ง "สิระ เจนจำคะ" 
ขำดคุณสมบัติลง ส.ส. 

137 

56 แนวหน้ำออนไลน์ 'อุตตม' เฮ ! กกต. มีมติยกค ำร้องปมส่ง 'สิระ เจนจำคะ' ลงสมัคร 
รับเลือกตั้งปี 62 

140 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
57 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อุตตม' ได้เฮ ! กกต. เมินค ำร้องปมส่ง 'สิระ' ลงสมัครรับเลือกตั้งปี 62 143 
58 thekey.news 

ออนไลน์ 
"อุตตม”เฮ !! กกต. ยกค ำร้องปมลงนำมส่ง "สิระ”ลงสมัคร ส.ส. ปี 62 146 

59 เดลินิวส์ออนไลน์ ยกค ำร้องสอบ 'อุตตม' เป็นหัวหน้ำพรรคส่ง 'สิระ ' ขำดคุณสมบัติ 
ลงเลือกตั้ง 

148 

60 Headtopics ออนไลน์ 'อุตตม' เฮ กกต. อ้ำงค ำสั่ง 'หน.คสช.' ยกค ำร้อง รับรองคุณสมบัติเท็จ 
ให้ “สิระ” ลงเลือกตั้ง 

151 

61 ข่ำวสดออนไลน์ อ้ำงค ำสั่งหัวหน้ำ คสช. กกต. มีมติยกค ำร้อง “อุตตม” ปมรับรอง 
“สิระ” สมัคร ส.ส. ปี 62 

152 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้ำนเมืองออนไลน์ ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส. รำชบุรีเขต 3 แทน "เอ๋ ปำรีณำ" วันแรก 

มีผู้สมัคร 2 รำย 
154 

2 แนวหน้ำออนไลน์ ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส. รำชบุรีคึกคัก ปชป. ส่ง 'ชัยทิพย์' – เสรีรวมไทย
ส่ง 'ณัทนันต์' 

157 

3 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้งซ่อมรำชบุรี ประชำธิปัตย์ "เป่ำยิงฉุบ" เสรีรวมไทย เลือกเบอร์ 162 
4 มติชนออนไลน์ เคำะแล้ว ! บัตรเลือกตั้งผู้ว่ำฯ สีน้ ำตำล - บัตรลงคะแนน ส.ก. สีชมพู 165 
5 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ พร้อมจัดเลือกตั้ง "ผู้ว่ำฯ กทม. - ส.ก." ตำมแผน 167 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สรุปบัตรเลือกตั้ง "ผู้ว่ำฯ กทม. - ส.ก." 22 พ.ค. ใช้สีไหนหย่อนให้ใคร 

เช็คท่ีนี่ 
169 

7 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

กกต. เคำะสีบัตรเลือก ผู้ว่ำฯ กทม. ใช้ 'บัตรสีน้ ำตำล' ส่วน ส.ก. 
ใช้ 'บัตรสีชมพู' เลือกวันเดียวกัน 22 พ.ค. 

172 

8 ข่ำวหุ้นธุรกิจออนไลน์ กกต. เคำะสีบัตรเลือกตั้ง "ผู้ว่ำฯ กทม. - ส.ก." เร่งท ำควำมเข้ำใจ 175 
9 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ กรุงเทพมหำนคร เตรียมพร้อมจัดกำรเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. และ ส.ก. 

ตำมแผน 
177 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
10 ประชำชำติธุรกิจ

ออนไลน์ 
กทม. เคำะ สีบัตรเลือกตั้งผู้ว่ำ กทม. - ส.ก. เปิดขั้นตอนกำรเลือก 178 

11 สยำมรัฐออนไลน์ "สมชัย" จ่อยื่น ป.ป.ช. ฟัน "จรุีพร" กรณีเจ้ำหน้ำที่รัฐรับผลประโยชน์ 
- สิ่งตอบแทนที่มีมูลค่ำเกิน 3 พันบำท 

181 

12 MGR ออนไลน์ "สมชัย" จ่อยื่น ป.ป.ช. ฟัน "จรุีพร" ปมรองเท้ำแบรนด์เนม เชื่อ กกต.
อุทธรณ์สู้ชดใช้ "สุรพล" 64 ล. 

183 

13 แนวหน้ำออนไลน์ 'สมชัย' ฟันฉับ ! ร่อแร่ 64.1 ล้ำน ชดใช้ 'สุรพล' ลุ้นอุทธรณ์ 7 กกต.
หำรควักจ่ำย 

185 

14 ข่ำวสดออนไลน์ เอำแล้ว ! เพื่อไทย พร้อมสนับสนุน 'สุรพล' ฟ้องอำญำ กกต. ปมใบส้ม 187 
15 มติชนออนไลน์ 'สมชัย' เชื่อ กกต. ยื่นอุทธรณ์สู้ ชดใช้ 'สุรพล' 64 ล้ำน ปมถูกตัดสิทธิ์ 

ส.ส. เชียงใหม่ 
190 

16 Theworldnews 
ออนไลน์ 

"สุรพล" อดีต ส.ส. เชียงใหม่ 8 สมัยตั้งโต๊ะแถลงผลศำลตัดสินให้ชนะ
คดีฟ้องแพ่ง กกต. ให้ใบส้มเรียก 70 ล้ำน 

192 

17 Headtopics ออนไลน์ 'สมชัย' ถำม กกต. 64 ล้ำน ใครจ่ำย? หลัง 'สุรพล' ฟ้องแพ่งชนะ  
ปมหลุด ส.ส.เชียงใหม ่

195 

18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สุรพล" เฮ ชนะคดีแพ่ง "กกต." 70 ล้ำน ปม แจกใบส้ม เล็ง ฟ้องผิด 
"ม.157" เพ่ิม 

197 

19 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สมชัย" ชี้ "7 กกต." ต้องถูกสอบ ปมตัดสินให้ใบส้ม "สุรพล"  
ไม่รอบคอบ 

200 

20 บ้ำนเมืองออนไลน์ "สมชัย" ชี้ "7 กกต." ต้องถูกสอบ ปมตัดสินให้ใบส้ม "สุรพล"  
หลังศำลฎีกำสั่งชดใช้เงิน 70 ล้ำน 

202 

21 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ศำลสั่ง กกต. ชดใช้ "สุรพล" อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 70 ล้ำน ปมแจกใบส้ม 204 
22 ข่ำวไทยพีบีเอส 

ออนไลน์ 
"สุรพล" อดีต ส.ส. เชียงใหม่ ชนะคดีแพ่งฟ้อง กกต. เหตุแจกใบส้ม 206 

23 Mtoday ออนไลน์ อดีต กกต. ช่วยไล่เรียง ใครจะเป็นคนจ่ำย 64.1 ล้ำน ชดใช้อดีต ส.ส.
เชียงใหม่ เขต 8 

208 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
24 Thebangkoktimes 

ออนไลน์ 
64.1 ล้ำน ใครจ่ำย ? ปม 7 กกต.แจกใบส้มให้ "สุรพล" อดีต ส.ส.
เชียงใหม่ 

210 

25 เจำะข่ำวลึก 
ทันเหตุกำรณ์ออนไลน์ 

"สมชัย" กำง 5 ข้อแนะกกต.ใครต้องจ่ำย 64.1 ล้ำน ปมแจกใบส้ม   
"สุรพล" หลังศำลวินิจฉัยไม่ได้ท ำผิด ! 

212 

26 เดลินิวส์ออนไลน์ 'วิษณ'ุ ยังงง ! กกต. แพ้คดีใบส้ม - หำกสู้ถึงที่สุดรัฐต้องควักงบหลวงจ่ำย 214 
27 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ "วิษณุ" งง กกต. สู้อย่ำงไรแพ้คดี "สุรพล" 216 
28 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณุ' ถึงกับเหวอ ! กกต. สู้แพ้คดีใบส้ม 'สุรพล' 218 
29 Nationtv ออนไลน์ "วิษณุ" งง กกต. แพ้สู้คดี "สุรพล เกียรติไชยำกร" 220 
30 มติชนออนไลน์ 'วิษณ'ุ งง กกต. สู้อย่ำงไรให้แพ้คดีใบส้ม ชี้ยังอุทธรณ์ได้ ถ้ำที่สุดแพ้  

ใช้เงินหลวงจ่ำย 
223 

31 แนวหน้ำออนไลน์ กูรู 'วิษณ'ุ งง 'กกต.' สู้คดีแจกใบส้ม 'สุรพล' แพ้ ชี้ช่องคดีไม่ถึงที่สุด
อุทธรณ์ต่อได้ 

225 

32 สยำมรัฐออนไลน์ "วิษณุ" ยัง งง "กกต." สู้อย่ำงไรให้แพ้ คดีแจกใบส้ม "สุรพล" เผยคดี 
ยังไม่สิ้นสุด อุทธรณ์ได้ 

227 

33 ข่ำวสดออนไลน์ สู้ยังไงให้แพ้ ! “วิษณุไ ข้องใจ กกต. ยันคดี “สุรพล” ยังไม่จบ อุทธรณ์
ได้ ชี้ใครต้องชดใช้ 

229 

34 Khaoja ออนไลน์ สู้ยังไงให้แพ้ ! “วิษณุ” ข้องใจกกต. ยันคดีสุรพล ยังไม่จบ อุทธรณ์ได้  
ชี้ใครต้องชดใช้ 

231 

35 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

สรุปคดี กกต. แจกใบส้ม ปี'62 หำกแพ้ก็ต้องใช้ 'เงินหลวง' จ่ำย 233 

36 Nationtv ออนไลน์ สิระ" โวย "อุตตม" เป็นคนลงนำมรับรองให้ลงสมัคร ส.ส.  
แต่รอดดำบ กกต. 

238 

37 NNT ออนไลน์ รองนำยกรัฐมนตรี ระบุ คดี กกต. ยังไม่จบสำมำรถอุทธรณ์ได้  242 
38 Thebangkoktimes 

ออนไลน์ 
“วิษณุ” งง กกต. สู้คดีแจกใบส้ม “สุรพล” เพ่ือไทย อย่ำงไรให้แพ้  
ชี้ยังอุทธรณ์ได้ แต่ถ้ำแพ้อีกก็ใช้เงินหลวงจ่ำยค่ำเสียหำย 

243 

39 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ "วิษณุ"งง "กกต."แพ้คดีแจกใบส้ม "สุรพล"ชี้เยียวยำ70 ล้ำน 
ใช้เงินหลวงจ่ำย 

244 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
40 มติชนออนไลน์ "ชูศักดิ์" เชื่อ กกต. อุทธรณ์ปมชดใช้ค่ำเสียหำยคดี "สุรพล"  

หำกเจ้ำตัวฟ้องอำญำ ทีม กม.พท. พร้อมหนุน 
248 

41 ไทยรัฐออนไลน์ งง กกต. สู้คดีแจกใบส้ม "สุรพล” แล้วแพ้ "วิษณุ” ชี้ องค์กรเป็นผู้ชดใช้ 250 
42 7 HD ออนไลน์ เรำได้อะไรจำกป้ำยหำเสียง ? 252 

 
  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ 'สรรพสิ่งล้วนอนิจจัง' 254 
2 Nationtv ออนไลน์ เปิดชื่อ"7 กกต." แจกใบส้มอดีต ส.ส. เชียงใหม่ ก่อนศำลสั่ง กกต. 

ให้ชดใช้ 70 ล้ำน 
257 

3 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : คนตำมข่ำว : “อุตตม สำวนำยน” หัวหน้ำพรรคสร้ำง
อนำคตไทย 

262 

4 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ศึกเลือกตั้งนำยกเมืองพัทยำหรือจะเป็นแค่สงครำมตัวแทน 263 
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วันที่ 21 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ เพ่ือรับฟังปัญหำและอุปสรรค  
ในกำรปฏิบัติงำน โดยมี นำยธีรวุธ ไชยนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
อ ำนำจเจริญ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
พร้อมด้วยพนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ ร่วมรับฟัง 
และให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ 
จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
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วันที่ 21 เมษำยน 2565 เวลำ 18.21 น. 

 

 

 

 

 

วันที่ 21 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ เพ่ือรับฟังปัญหำและอุปสรรค  
ในกำรปฏิบัติงำน โดยมี นำยธีรวุธ ไชยนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
อ ำนำจเจริญ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
พร้อมด้วยพนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ ร่วมรับฟัง 
และให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ 
จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
 

อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/277537   

ประธาน กกต. น าคณะ ตรวจเย่ียมส านักงานกกต.อ านาจเจริญ 

https://www.banmuang.co.th/news/region/277537
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วันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี เพ่ือรับฟังปัญหำและอุปสรรค 
ในกำรปฏิบัติงำน โดยมี นำงยุรดำ ทองธนฐำกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
นำยสัญญำ กรุงแก้ว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุบลรำชธ ำนี พร้อมด้วย
พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี ร่วมรับฟัง และให้กำรต้อนรับ 
ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 
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21 เมษำยน 2565 23:44 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี เพ่ือรับฟังปัญหำและอุปสรรค  
ในกำรปฏิบัติงำน โดยมี นำงยุรดำ ทองธนฐำกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
นำยสัญญำ กรุงแก้ว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี  พร้อมด้วย
พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี ร่วมรับฟัง และให้กำรต้อนรับ 
ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/341836  
  

"อิทธิพร" ตรวจเยี่ยม กกต. อุบลฯ รับฟังปัญหา - อุปสรรคในการท างาน 

https://siamrath.co.th/n/341836
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วันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี เพ่ือรับฟังปัญหำและอุปสรรค  
ในกำรปฏิบัติงำน โดยมี นำงยุรดำ ทองธนฐำกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
นำยสัญญำ กรุงแก้ว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี  พร้อมด้วย
พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี ร่วมรับฟัง และให้กำรต้อนรับ 
ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 
อ้ำงอิง : https://khao24h.net/politic/news-34-1-32c787e19756e51e8e5543c288ac0c0d  
 

  

"อิทธิพร" ตรวจเยี่ยม กกต. อุบลฯ รับฟังปัญหา - อุปสรรคในการท างาน 

https://khao24h.net/politic/news-34-1-32c787e19756e51e8e5543c288ac0c0d
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21 เมษำยน 2565 เวลำ 10:26 น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วันนี้ ( 21 เม.ย. 2565 ) บรรยำกำศกำรเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเขต 3 จังหวัดรำชบุรี 
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2 ต.บ้ำนเลือก อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี ระหว่ำง 
วันที่ 21 – 25 เมษำยน 2565 เป็นไปอย่ำงคึกคกั เช้ำวันนี้ถือเป็นวันแรกของกำรเปิดรับสมัคร โดยมี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย 
กรรมการการเลือกตั้ง เดินทำงมำดูแลควำมเรียบร้อยของกำรรับสมัคร ภำยในห้องประชุม โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดร.สุชัญญำ วิมุกตำยน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดรำชบุรี 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ เจ้ำหน้ำที่ได้จัดพ้ืนที่เว้นระยะห่ำง กำรตรวจวัดอุณหภูมิ กำรล้ำงมือ
สเปรย์แอลกอฮอล์ ก่อนเข้ำพ้ืนที่ด้ำนใน และจ ำกัดบุคคลไม่เกี่ยวข้องให้รอด้ำนนอก ได้จัดโต๊ะ เก้ำอ้ีส ำหรับสื่อมวลชน
อย่ำงเป็นสัดส่วน 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/341538  

รับสมัครวันแรก ! "ปชป." ส่ง "ชัยทิพย์"  
ลงเลอืกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี เขต 3 แทน "ปารีณา ไกรคุปต์" 

https://siamrath.co.th/n/341538
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21 เม.ย. 2565 18:28 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันนี้ ( 21 เม.ย. 2565 ) บรรยำกำศกำรเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเขต 3 จังหวัดรำชบุรี 
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2 ต.บ้ำนเลือก อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี ระหว่ำง 
วันที่ 21 – 25 เมษำยน 2565 เป็นไปอย่ำงคึกคัก เช้ำวันนี้ถือเป็นวันแรกของกำรเปิดรับสมัคร โดยมี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย 
กรรมการการเลือกตั้ง เดินทำงมำดูแลควำมเรียบร้อยของกำรรับสมัคร ภำยในห้องประชุม โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดร.สุชัญญำ วิมุกตำยน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดรำชบุรี 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ เจ้ำหน้ำที่ได้จัดพ้ืนที่เว้นระยะห่ำง กำรตรวจวัดอุณหภูมิ กำรล้ำงมือ
สเปรย์แอลกอฮอล์ ก่อนเข้ำพ้ืนที่ด้ำนใน และจ ำกัดบุคคลไม่เกี่ยวข้องให้รอด้ำนนอก ได้จัดโต๊ะ เก้ำอ้ีส ำหรับสื่อมวลชน
อย่ำงเป็นสัดส่วน 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2373667   

เลือกตั้งซ่อม เขต 3 ราชบุรี วันแรก มีผู้มาสมคัร 2 ราย ไร้เงา พปชร. 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2373667
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วันที่ 22 เมษำยน 2565 เวลำ 10.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นำงสำวโชติกำ แก้วผล ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4 และคณะ 
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพชรบุรี รับฟังกำรบรรยำยสรุป กำรด ำเนินกำรจัดกำร
กำรเลือกตั้ง ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นที่ผ่ำนมำ และของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพชรบุรี ในกำรนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง 
ได้มอบนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แนวทำงกำรปฏิบัติ งำนตำมมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ โดยมี ร.ต.อ.หญิง ฐำปนีย์ มหำพชรำอรุณใหม่ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพชรบุรี นำยชูชำติ ครุฑใจกล้ำ รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยพนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพชรบุรี อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบุรี 
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วันที่ 22 เมษำยน 2565 เวลำ 12.17 น. 

 

 

 

 

 

 
วันที่ 22 เมษำยน 2565 เวลำ 10.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นำงสำวโชติกำ แก้วผล ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4 และคณะ 
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพชรบุรี รับฟังกำรบรรยำยสรุป กำรด ำเนินกำรจัดกำร
กำรเลือกตั้ง ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นที่ผ่ำนมำ และของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพชรบุรี ในกำรนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง 
ได้มอบนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แนวทำงกำรปฏิบัติ งำนตำมมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ โดยมี ร.ต.อ.หญิง ฐำปนีย์ มหำพชรำอรุณใหม่ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพชรบุรี นำยชูชำติ ครุฑใจกล้ำ รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยพนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพชรบุรี อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/277601  

กกต. น าคณะตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. เพชรบุรี  
พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/277601
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วันที่ 21 เมษำยน 2565 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีพระรำชทำนเพลิงศพ 
ร้อยตรี ลมุล เมฆำนุวงศ์ บิดำของ นำงสำววิชชุดำ เมฆำนุวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดชลบุรี โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีด้วย ณ วัดชลประทำน
รังสฤษดิ์ พระอำรำมหลวง อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ ์
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วันที่ 21 เมษำยน 2565 เวลำ 16.07 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 21 เมษำยน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้ำนมัสกำรสมเด็จพระมหำ 
รัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เพ่ือนิมนต์มำเป็นประธำนสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เนื่องในโอกำสวันสถำปนำ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 9 มิถุนำยน 2565 ณ วัดไตรมิตรวิทยำรำมวรวิหำร 
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/277506  
 
   

เลขาธิการ กกต. นิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  
ประธานสงฆ์วันสถาปนา กกต. 24 ป ี

https://www.banmuang.co.th/news/activity/277506
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21 เมษำยน 2022 - 16:43 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
วันที่ 21 เมษำยน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เข้ำนมัสกำรสมเด็จพระมหำ 
รัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เพ่ือนิมนต์มำเป็นประธำนสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เนื่องในโอกำสวันสถำปนำ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 9 มิถุนำยน 2565 ณ วัดไตรมิตรวิทยำรำมวรวิหำร 
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/news/news_326554/  
  

เลขาฯ กกต. เข้านมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุน ี

https://www.innnews.co.th/news/news_326554/
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วันนี้ (21 เม.ย. 2565) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ตลอดวันนี้ ส ำนักงำน กกต. ไม่ได้มีกำรชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหลังศำล

พิพำกษำให้ชดใช้ค่ำเสียหำยให้ นำยสุรพล เกียรติไชยำกร ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย กรณีให้ใบส้ม 
โดยผู้สื่อข่ำวได้พยำยำมติดต่อ กกต. และ เลขำธิกำร กกต. ถึงแนวทำงกำรยื่นอุทธรณ์ หรือกำรชดใช้ตำมค ำสั่งศำล 
และได้สอบถำม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ทำง แอปพลิเคชันไลน์ก็ตอบกลับเพียงว่ำ ส ำนักงำน 
ก ำลังท ำเพรสชี้แจง ขอให้รอ 

แต่ในส่วนของส ำนักงำน กกต. เผยแพร่เพียงข่ำวจัดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นถอดบทเรียนกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น และพบว่ำ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ได้เข้ำนมัสกำรสมเด็จพระมหำ
รัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ณ วัดไตรมิตรวิทยำรำมวรวิหำร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร เพ่ือนิมนต์  
มำเป็นประธำนสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกำสวันสถำปนำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 9 มิถุนำยนนี้ 

 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9650000038137   

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เข้านมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) 

https://mgronline.com/politics/detail/9650000038137
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วันนี้ (21 เม.ย. 2565) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ตลอดวันนี้ ส ำนักงำน กกต. ไม่ได้มีกำรชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหลังศำล

พิพำกษำให้ชดใช้ค่ำเสียหำยให้ นำยสุรพล เกียรติไชยำกร ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย กรณีให้ใบส้ม 
โดยผู้สื่อข่ำวได้พยำยำมติดต่อ กกต. และ เลขำธิกำร กกต. ถึงแนวทำงกำรยื่นอุทธรณ์ หรือกำรชดใช้ตำมค ำสั่งศำล 
และได้สอบถำม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ทำง แอปพลิเคชันไลน์ก็ตอบกลับเพียงว่ำ ส ำนักงำน 
ก ำลังท ำเพรสชี้แจง ขอให้รอ 

แต่ในส่วนของส ำนักงำน กกต. เผยแพร่เพียงข่ำวจัดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นถอดบทเรียนกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น และพบว่ำ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ได้เข้ำนมัสกำรสมเด็จพระมหำ
รัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ณ วัดไตรมิตรวิทยำรำมวรวิหำร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร เพ่ือนิมนต์  
มำเป็นประธำนสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกำสวันสถำปนำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 9 มิถุนำยนนี้ 
อ้ำงอิง : https://khao24h.net/politic/news-7-4-ebb37e29a88feafbe4a6c1394568619f  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เข้านมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) 

https://khao24h.net/politic/news-7-4-ebb37e29a88feafbe4a6c1394568619f
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วันนี้ (21 เม.ย. 2565) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ตลอดวันนี้ ส ำนักงำน กกต. ไม่ได้มีกำรชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหลังศำล

พิพำกษำให้ชดใช้ค่ำเสียหำยให้ นำยสุรพล เกียรติไชยำกร ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย กรณีให้ใบส้ม 
โดยผู้สื่อข่ำวได้พยำยำมติดต่อ กกต. และ เลขำธิกำร กกต. ถึงแนวทำงกำรยื่นอุทธรณ์ หรือกำรชดใช้ตำมค ำสั่งศำล 
และได้สอบถำม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ทำง แอปพลิเคชันไลน์ก็ตอบกลับเพียงว่ำ ส ำนักงำน 
ก ำลังท ำเพรสชี้แจง ขอให้รอ 

แต่ในส่วนของส ำนักงำน กกต. เผยแพร่เพียงข่ำวจัดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นถอดบทเรียนกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น และพบว่ำ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ได้เข้ำนมัสกำรสมเด็จพระมหำ
รัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ณ วัดไตรมิตรวิทยำรำมวรวิหำร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร เพ่ือนิมนต์  
มำเป็นประธำนสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกำสวันสถำปนำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 9 มิถุนำยนนี้ 
อ้ำงอิง : https://news1live.com/detail/9650000038137   

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เข้านมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) 

https://news1live.com/detail/9650000038137
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วันนี้ (21 เม.ย. 2565) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ตลอดวันนี้ ส ำนักงำน กกต. ไม่ได้มีกำรชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหลังศำล

พิพำกษำให้ชดใช้ค่ำเสียหำยให้ นำยสุรพล เกียรติไชยำกร ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย กรณีให้ใบส้ม 
โดยผู้สื่อข่ำวได้พยำยำมติดต่อ กกต. และ เลขำธิกำร กกต. ถึงแนวทำงกำรยื่นอุทธรณ์ หรือกำรชดใช้ตำมค ำสั่งศำล 
และได้สอบถำม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ทำง แอปพลิเคชันไลน์ก็ตอบกลับเพียงว่ำ ส ำนักงำน 
ก ำลังท ำเพรสชี้แจง ขอให้รอ 

แต่ในส่วนของส ำนักงำน กกต. เผยแพร่เพียงข่ำวจัดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นถอดบทเรียนกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น และพบว่ำ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ได้เข้ำนมัสกำรสมเด็จพระมหำ
รัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ณ วัดไตรมิตรวิทยำรำมวรวิหำร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร เพ่ือนิมนต์  
มำเป็นประธำนสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกำสวันสถำปนำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 9 มิถุนำยนนี้ 
อ้ำงอิง : https://theworldnews.net/th-news/kkt-ruudchippaak-aimaecchnghlangsaalsangchdaichengin-
surphl-miiaetkhaawd-dnimnt-ecchaakhunthngchay  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เข้านมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) 

https://theworldnews.net/th-news/kkt-ruudchippaak-aimaecchnghlangsaalsangchdaichengin-surphl-miiaetkhaawd-dnimnt-ecchaakhunthngchay
https://theworldnews.net/th-news/kkt-ruudchippaak-aimaecchnghlangsaalsangchdaichengin-surphl-miiaetkhaawd-dnimnt-ecchaakhunthngchay
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21 เม.ย. 2565 - 22:45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2565 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ได้มีกำร
ชี้แจงอะไรเพ่ิมเติม หลังศำลพิพำกษำให้ชดใช้ค่ำเสียหำยให้ นำยสุรพล เกียรติไชยำกร ผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 เชียงใหม่ 
พรรคเพื่อไทย กรณีให้ใบส้ม 

ผู้สื่อข่ำวพยำยำมติดต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ถึงแนวทำง  
กำรยื่นอุทธรณ์ หรือกำรชดใช้ตำมค ำสั่ งศำล และสอบถำม  นายอิทธิพร บุญประครอง ประธาน กกต. 
ทำงแอพพลิเคชั่นไลน์ ได้รับกำรตอบกลับเพียงว่ำ ส ำนักงำนก ำลังท ำเอกสำรข่ำวชี้แจงขอให้รอ 

ส่วนส ำนักงำน กกต. เผยแพร่เพียงข่ำวจัดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นถอดบทเรียนกำรเลือกตั้งสมำชิก  
สภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 

ขณะที่ นำยแสวง บุญมี เลขำธิกำร กกต. ได้เข้ำนมัสกำรสมเด็จพระมหำรัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ณ วัด
ไตรมิตรวิทยำรำมวรวิหำร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร เพ่ือนิมนต์มำเป็นประธำนสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
เนื่องในโอกำสวันสถำปนำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 9 มิ.ย. นี้ 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_7010242  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เข้านมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7010242
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วันนี้ ( 21 เมษำยน 2565) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ตลอดวันนี้ ส ำนักงำน กกต. ไม่ได้มีกำรชี้แจงอะไรเพ่ิมเติม 
หลังศำลพิพำกษำให้ชดใช้ค่ำเสียหำยให้ นำยสุรพล เกียรติไชยำกร ผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย 
กรณีให้ใบส้ม โดยผู้สื่อข่ำวได้พยำยำมติดต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ถึงแนวทำงกำรยื่นอุทธรณ์หรือกำรชดใช้ตำมค ำสั่งศำล และได้สอบถำม นายอิทธิพร บุญประครอง ประธาน กกต.
ทำงแอปพลิเคชันไลน์ก็ตอบกลับเพียงว่ำ ส ำนักงำนก ำลังท ำเพรสชี้แจงขอให้รอ ในส่วนของส ำนักงำน กกต. เผยแพร่
เพียงข่ำวจัดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นถอดบทเรียนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 

พบว่ำ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เข้ำนมัสกำรสมเด็จพระมหำรัชมงคลมุนี 
(ธงชัย ธมฺมธโช) ณ วัดไตรมิตรวิทยำรำมวรวิหำร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร เพ่ือนิมนต์มำเป็นประธำนสงฆ์ 
ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกำสวันสถำปนำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี  
ในวันที่ 9 มิถุนำยนนี้  

 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-927947  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เข้านมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) 

https://tna.mcot.net/politics-927947
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วันที่ 21 เมษำยน 2565 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะผู้บริหำร เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ครั้งที่ 10  
ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 อำคำรรัฐสภำ  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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วันที่ 22 เมษำยน 2565 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร 
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ และ นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
รับฟังกำรน ำเสนอผลกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นถอดบทเรียนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 
ในโครงกำรถอดบทเรียนและกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรเลือกตั้ง โดยมีผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมรับฟังการน าเสนอผลการประชุมระดมความคิดเห็น 

ถอดบทเรียนการเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
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วันที่ 21 เมษำยน 2565 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนพิธีเปิดกำรสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยดีเจประชำธิปไตย รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และบูรณำกำร 
ควำมร่วมมือในกำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยร่วมกับเครือข่ำยดีเจประชำธิปไตย 
ในรูปแบบกำรให้ควำมรู้ตำมหลักสูตรพลเมืองคุณภำพ และจัดท ำ Work shop ออกแบบเนื้อหำและรูปแบบสื่อ 
รวมถึงช่องทำงกำรเผยแพร่ควำมรู้ตำมหลักสูตร โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย ดีเจประชำธิปไตย จ ำนวน 26 จังหวัด 
จ ำนวน 52 คน ระหว่ำงวันที่ 21 - 22 เมษำยน 2565 ณ โรงแรม มิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหำนคร 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายดีเจประชาธปิไตย 
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วันที่ 21 เมษำยน 2565 เวลำ 18.18 น. 

 

  

 

 

 

 

 

วันที่ 21 เมษำยน 2565 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนพิธีเปิดกำรสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยดีเจประชำธิปไตย รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และบูรณำกำร 
ควำมร่วมมือในกำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยร่วมกับเครือข่ำยดีเจประชำธิปไตย 
ในรูปแบบกำรให้ควำมรู้ตำมหลักสูตรพลเมืองคุณภำพ และจัดท ำ Work shop ออกแบบเนื้อหำและรูปแบบสื่อ 
รวมถึงช่องทำงกำรเผยแพร่ควำมรู้ตำมหลักสูตร โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย ดีเจประชำธิปไตย จ ำนวน 26 จังหวัด 
จ ำนวน 52 คน ระหว่ำงวันที่ 21 - 22 เมษำยน 2565 ณ โรงแรม มิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหำนคร 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/277536  
 

รองเลขาธิการ กกต. ประธานเปิดสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการเครือข่ายดีเจประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/277536
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

11

https://www.matichon.co.th/politics/news_3299779
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:24
หัวข้อข่าว: รับสมัครเลือกตั้งซ่อม ราชบุรีคึกคัก เสรีรวมไทย เป่ายิ้งฉุบ ได้เบอร์ 1 'ชัยทิพย์' ปชป.เบอร์ 2

รหัสข่าว: I-I220421001317

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

12

https://www.matichon.co.th/politics/news_3299779
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:24
หัวข้อข่าว: รับสมัครเลือกตั้งซ่อม ราชบุรีคึกคัก เสรีรวมไทย เป่ายิ้งฉุบ ได้เบอร์ 1 'ชัยทิพย์' ปชป.เบอร์ 2

รหัสข่าว: I-I220421001317

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

13

https://www.matichon.co.th/politics/news_3299779
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:24
หัวข้อข่าว: รับสมัครเลือกตั้งซ่อม ราชบุรีคึกคัก เสรีรวมไทย เป่ายิ้งฉุบ ได้เบอร์ 1 'ชัยทิพย์' ปชป.เบอร์ 2

รหัสข่าว: I-I220421001317

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

14

https://www.matichon.co.th/politics/news_3299779
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:24
หัวข้อข่าว: รับสมัครเลือกตั้งซ่อม ราชบุรีคึกคัก เสรีรวมไทย เป่ายิ้งฉุบ ได้เบอร์ 1 'ชัยทิพย์' ปชป.เบอร์ 2

รหัสข่าว: I-I220421001317

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

15

https://www.matichon.co.th/politics/news_3299779
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:24
หัวข้อข่าว: รับสมัครเลือกตั้งซ่อม ราชบุรีคึกคัก เสรีรวมไทย เป่ายิ้งฉุบ ได้เบอร์ 1 'ชัยทิพย์' ปชป.เบอร์ 2

รหัสข่าว: I-I220421001317

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

16

https://www.matichon.co.th/politics/news_3299779
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 17:59
หัวข้อข่าว: แห่ให้กำลังใจผู้สมัครส.ส.ราชบุรีเขต 3 คึกคัก 'องอาจ' มั่นใจข่าวฉาวปชป.ไม่กระทบ

รหัสข่าว: I-I220421002236

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

17

https://www.matichon.co.th/region/news_3300354
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 17:59
หัวข้อข่าว: แห่ให้กำลังใจผู้สมัครส.ส.ราชบุรีเขต 3 คึกคัก 'องอาจ' มั่นใจข่าวฉาวปชป.ไม่กระทบ

รหัสข่าว: I-I220421002236

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/region/news_3300354
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 17:59
หัวข้อข่าว: แห่ให้กำลังใจผู้สมัครส.ส.ราชบุรีเขต 3 คึกคัก 'องอาจ' มั่นใจข่าวฉาวปชป.ไม่กระทบ

รหัสข่าว: I-I220421002236

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

19

https://www.matichon.co.th/region/news_3300354
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 15:45
หัวข้อข่าว: รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี แทน "ปารีณา” วันแรกคึกคัก

รหัสข่าว: I-I220421001807

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/local/detail/9650000037942
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 15:45
หัวข้อข่าว: รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี แทน "ปารีณา” วันแรกคึกคัก

รหัสข่าว: I-I220421001807

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/local/detail/9650000037942
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 15:45
หัวข้อข่าว: รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี แทน "ปารีณา” วันแรกคึกคัก

รหัสข่าว: I-I220421001807

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/local/detail/9650000037942
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 15:45
หัวข้อข่าว: รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี แทน "ปารีณา” วันแรกคึกคัก

รหัสข่าว: I-I220421001807

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

23

https://mgronline.com/local/detail/9650000037942
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:33
หัวข้อข่าว: วันแรกรับสมัครเลือกตั้งซ่อม สส.ราชบุรี เขต 3 แทนปารีณา "เสรีรวมไทย-ปชป." ลงชิงชัย

รหัสข่าว: I-I220421001952

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/277443
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:33
หัวข้อข่าว: วันแรกรับสมัครเลือกตั้งซ่อม สส.ราชบุรี เขต 3 แทนปารีณา "เสรีรวมไทย-ปชป." ลงชิงชัย

รหัสข่าว: I-I220421001952

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/277443
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:33
หัวข้อข่าว: วันแรกรับสมัครเลือกตั้งซ่อม สส.ราชบุรี เขต 3 แทนปารีณา "เสรีรวมไทย-ปชป." ลงชิงชัย

รหัสข่าว: I-I220421001952

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

26

https://www.banmuang.co.th/news/region/277443
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:21
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมจ.ราชบุรีวันแรก/ปชป.ประชุมคกก.กรณีปริญญ์นัดแรก

รหัสข่าว: I-I220421001306

 ryt9.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

27

https://www.ryt9.com/s/iq05/3315968
https://www.ryt9.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:21
หัวข้อข่าว: กกต.เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมจ.ราชบุรีวันแรก/ปชป.ประชุมคกก.กรณีปริญญ์นัดแรก

รหัสข่าว: I-I220421001306

 ryt9.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

28

https://www.ryt9.com/s/iq05/3315968
https://www.ryt9.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:23
หัวข้อข่าว: TOPICSTODAY: กกต.เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมจ.ราชบุรีวันแรก/ปชป.ประชุมคกก.กรณีปริญญ์นัดแรก

รหัสข่าว: I-I220421001314

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

29

https://www.infoquest.co.th/2022/193041
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:23
หัวข้อข่าว: TOPICSTODAY: กกต.เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมจ.ราชบุรีวันแรก/ปชป.ประชุมคกก.กรณีปริญญ์นัดแรก

รหัสข่าว: I-I220421001314

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.infoquest.co.th/2022/193041
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:23
หัวข้อข่าว: TOPICSTODAY: กกต.เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมจ.ราชบุรีวันแรก/ปชป.ประชุมคกก.กรณีปริญญ์นัดแรก

รหัสข่าว: I-I220421001314

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.infoquest.co.th/2022/193041
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 04:37
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม ราชบุรีคึกคัก ประชาธิปัตย์ เป่ายิงฉุบ เสรีรวมไทย เพื่อเลือกเบอร์ผู้สมัคร

รหัสข่าว: I-I220422000120

 opt-news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.opt-news.com/news/25399
https://www.opt-news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 04:37
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม ราชบุรีคึกคัก ประชาธิปัตย์ เป่ายิงฉุบ เสรีรวมไทย เพื่อเลือกเบอร์ผู้สมัคร

รหัสข่าว: I-I220422000120

 opt-news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.opt-news.com/news/25399
https://www.opt-news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 04:37
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อม ราชบุรีคึกคัก ประชาธิปัตย์ เป่ายิงฉุบ เสรีรวมไทย เพื่อเลือกเบอร์ผู้สมัคร

รหัสข่าว: I-I220422000120

 opt-news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.opt-news.com/news/25399
https://www.opt-news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมราชบุรีคึกคัก เป่ายิงฉุบยื่นใบสมัคร (คลิป)

รหัสข่าว: I-I220422000240

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

35

https://www.matichon.co.th/region/news_3301330
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมราชบุรีคึกคัก เป่ายิงฉุบยื่นใบสมัคร (คลิป)

รหัสข่าว: I-I220422000240

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/region/news_3301330
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมราชบุรีคึกคัก เป่ายิงฉุบยื่นใบสมัคร (คลิป)

รหัสข่าว: I-I220422000240

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/region/news_3301330
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมราชบุรีคึกคัก เป่ายิงฉุบยื่นใบสมัคร (คลิป)

รหัสข่าว: I-I220422000240

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/region/news_3301330
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:43
หัวข้อข่าว: สมัครเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 3 คึกคัก ใช้วิธี "เป่ายิ้งฉุบ" เลือกเบอร์ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220421001989

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/976267/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:43
หัวข้อข่าว: สมัครเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 3 คึกคัก ใช้วิธี "เป่ายิ้งฉุบ" เลือกเบอร์ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220421001989

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

40

https://www.dailynews.co.th/news/976267/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:43
หัวข้อข่าว: สมัครเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 3 คึกคัก ใช้วิธี "เป่ายิ้งฉุบ" เลือกเบอร์ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220421001989

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/976267/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:43
หัวข้อข่าว: สมัครเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 3 คึกคัก ใช้วิธี "เป่ายิ้งฉุบ" เลือกเบอร์ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220421001989

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/976267/
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กกต. น ำคณะตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต. เพชรบุรี พร้อมมอบนโยบำยกำรปฏิบัติงำน 

วันที่ 22 เมษำยน 2565 เวลำ 12.17 น. 
 

 

 

 

  

 

 

 
วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่ำงวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์ นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และ
คณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบุรี รับฟังการบรรยายสรุปการด าเนินการ
จัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมา 
และของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติ งานตามมติคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งและแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมี ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ 
มหาพชราอรุณใหม ่ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบุรี นายชูชาติ ครุฑใจกล้า 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง  
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบุรี  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุร ี
ให้การต้อนรับเป็นอย่างด ี
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/277601  
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เลขาธิการ กกต. นิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานสงฆ์วันสถาปนา กกต. 24 ปี 
วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565, 16.07 น. 
 

 

 

 

 

 

 
วันที่ 21 เมษายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้านมัสการสมเด็จพระมหา 
รัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เพ่ือนิมนต์มาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/277506 
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หัวข้อข่าว: กกต.ยังเงียบ! หลังศาลสั่งชดใช้เงิน 64 ล้าน ปมให้ใบส้ม 'สุรพล' หลุด ส.ส.เชียงใหม่ - ข่าวสด ข่าววันนี้...

รหัสข่าว: I-I220422000777

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: กกต.ยังเงียบ! หลังศาลสั่งชดใช้เงิน 64 ล้าน ปมให้ใบส้ม 'สุรพล' หลุด ส.ส.เชียงใหม่ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220422000796

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 04:16
หัวข้อข่าว: กกต. ยังไม่แจง หลังศาลสั่งชดใช้เงิน "สุรพล"

รหัสข่าว: I-I220422000101

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 05:28
หัวข้อข่าว: รองเลขาธิการ กกต. ประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายดีเจประชาธิปไตย รุ่นที่ 3

รหัสข่าว: I-I220422000182
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Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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กกต. เผยคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
21 เมษายน 2022 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/36920/ 
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1517049228199010305?t=2-
DPhajAwwsuZ6k_jTkdmg&s=06  
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ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดประชุมระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
21 เมษายน 2022 
 
 

 

 

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)จัดให้มีการประชุมระดมความ
คิดเห็นถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 21 – 22 เม.ย.65  muj
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน
ในพิธีเปิด นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน 
*****น.ส.สุรณี  ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการประชุม
คือ เพ่ือวิเคราะห์และประมวลสภาพปัญหาอุปสรรค รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะในการจั ดการเลือกตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุปสรรคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือศึกษา
ปัจจัยแห่งความส าเร็จและปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรค ในการจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
น าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้การควบคุมการจัดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
*****ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  กล่าวอีกว่า ส าหรับผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือผู้แทน ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องใน
ส่วนกลาง คณะท างานถอดบทเรียนการเลือกตั้งท้องถิ่น การจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดม
ความคิดเห็น และน าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย ในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอในครั้งนี้ด้วย 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/36902/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1517042130593615872?t=VIDgAo5iPDRBs2x1d4bRxg
&s=06  

80

https://siamtongtin.com/domestic/local-news/36902/
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1517042130593615872?t=VIDgAo5iPDRBs2x1d4bRxg&s=06
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1517042130593615872?t=VIDgAo5iPDRBs2x1d4bRxg&s=06


 
 
 

กกต. เตือนห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ต าแหน่งช่วยเหลือผู้สมัคร ฝ่าฝืนโทษติดคุก 10 ปี 
21 เมษายน 2022 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/36886/ 
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1517033936047656961?t=uK-
_w4henApLAfCfYi715g&s=06  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:56
หัวข้อข่าว: วงในคาด กกต.รออัยการ ถามยื่นอุทธรณ์ สู้คดีใบส้ม 'สุรพล' หลังศาลสั่งชดใช้กว่า 64 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421001445

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 14:02
หัวข้อข่าว: คาด กกต.รออัยการถามเรื่องอุทธรณ์ สู้คดีใบส้ม "สุรพล"
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 14:09
หัวข้อข่าว: คาดกกต.รออัยการสอบถามเรื่องการอุทธรณ์สู้คดีใบส้ม 'สุรพล' | เดลินิวส์
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 14:30
หัวข้อข่าว: กกต.จ๋อย! ศาลสั่ง "กกต." จ่ายค่าเสียหาย "สุรพล" 70 ล้านบาทรวมดอกเบี้ย ปม "บูชาเทียนวันเกิด 2 พันบาท"
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Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 14:33
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 14:54
หัวข้อข่าว: วงในคาด กกต.รออัยการ ถามยื่นอุทธรณ์ สู้คดีใบส้ม 'สุรพล' หลังศาลสั่งชดใช้กว่า 64 ล้าน
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:38
หัวข้อข่าว: คาด กกต.รออัยการสอบถามเรื่องการอุทธรณ์ สู้คดีใบส้ม "สุรพล" ที่ศาลสั่งชดใช้เงินกว่า 64 ล้าน มีเวลา...
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หัวข้อข่าว: คาด กกต.รออัยการสอบถามเรื่องการอุทธรณ์ สู้คดีใบส้ม "สุรพล" ที่ศาลสั่งชดใช้เงินกว่า 64 ล้าน มีเวลา...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 18:19
หัวข้อข่าว: กกต.เตรียมอุทธรณ์คำพิพากษา จ่ายค่าเสียหาย 70 ล้าน
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 05:20
หัวข้อข่าว: กกต.เชียงใหม่ คัดสำนวน 70 ล้าน แพ้คดีใบส้ม ทนายงัด 157 ถ้าไม่รับผิดชอบเจอแน่

รหัสข่าว: I-I220422000165
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Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: กกต.เงียบชดเชยใบส้ม70ล. "วิษณุ"แย้มควักเงินหลวงจ่าย พท.พร้อมลุยคดีอาญา
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 04:53
หัวข้อข่าว: กกต.เชียงใหม่ คัดสำนวน 70 ล้าน แพ้คดีใบส้ม ทนายงัด 157 ถ้าไม่รับผิดชอบเจอแน่
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 17:19
หัวข้อข่าว: กกต.ยกคำร้องปม "อุตตม" ส่ง "สิระ" ขาดคุณสมบัติลงเลือกตั้งปี 62
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 17:46
หัวข้อข่าว: "อุตตม" โล่งอก ! มติกกต.ยกคำร้อง "หัวหน้าพรรค" ส่ง "สิระ เจนจาคะ" ขาดคุณสมบัติลงส.ส.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 17:53
หัวข้อข่าว: "อุตตม" โล่งอก! กกต..มีมติยกคำร้องปมส่ง "สิระ" ลงสมัครรับเลือกตั้งปี 2562
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หัวข้อข่าว: 'อุตตม' เฮ กกต.อ้างคำสั่ง 'หน.คสช.' ยกคำร้อง รับรองคุณสมบัติเท็จ ให้สิระลงเลือกตั้ง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 18:12
หัวข้อข่าว: "อุตตม" เฮ!! กกต.ยกคำร้องปมลงนามส่ง "สิระ" ลงสมัครส.ส.ปี 62 - THE KEY NEWS
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 19:01
หัวข้อข่าว: "อุตตม” รอด-คำสั่ง คสช.ช่วยไว้! กกต.ยกคำร้องปมส่ง "สิระ” ลงเลือกตั้ง ส.ส.
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หัวข้อข่าว: "อุตตม" โล่งอก ! มติกกต.ยกคำร้อง "หัวหน้าพรรค" ส่ง "สิระ เจนจาคะ" ขาดคุณสมบัติลงส.ส.
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หัวข้อข่าว: "อุตตม" รอด! "กกต." มีมติยกคำร้องปมส่ง "สิระ เจนจาคะ" ลงสมัครรับเลือกตั้งปี 62
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 19:13
หัวข้อข่าว: "อุตตม" รอด! "กกต." มีมติยกคำร้องปมส่ง "สิระ เจนจาคะ" ลงสมัครรับเลือกตั้งปี 62

รหัสข่าว: I-I220421002480

 kaojorleuk-media.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.kaojorleuk-media.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94/%E2%80%9C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A1%E2%80%9D%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94_Alt_%E2%80%9C%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95_Dot_%E2%80%9D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E2%80%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0_Und_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E2%80%9D%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B562:!5c98b5912d8efd001cd29fa4/bNewRelateContent?q=TP1
https://www.kaojorleuk-media.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 19:28
หัวข้อข่าว: อ้างคำสั่งหัวหน้าคสช. กกต.มีมติยกคำร้อง อุตตม ปมรับรอง สิระ สมัครส.ส.ปี 62 - ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220421002534

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khaoja.com/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A-%E0%B8%81%E0%B8%81/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 19:28
หัวข้อข่าว: อ้างคำสั่งหัวหน้าคสช. กกต.มีมติยกคำร้อง อุตตม ปมรับรอง สิระ สมัครส.ส.ปี 62 - ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220421002534

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khaoja.com/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A-%E0%B8%81%E0%B8%81/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 22:31
หัวข้อข่าว: กกต. ยกคำร้องปม "อุตตม" ลงนามส่ง "สิระ" ลงสมัคร ส.ส. ปี 2562 เหตุอานิสงส์คำสั่งหัวหน้า คสช.

รหัสข่าว: I-I220421002789

 board.postjung.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://board.postjung.com/1394841
https://board.postjung.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 22:31
หัวข้อข่าว: กกต. ยกคำร้องปม "อุตตม" ลงนามส่ง "สิระ" ลงสมัคร ส.ส. ปี 2562 เหตุอานิสงส์คำสั่งหัวหน้า คสช.

รหัสข่าว: I-I220421002789

 board.postjung.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://board.postjung.com/1394841
https://board.postjung.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 22:31
หัวข้อข่าว: กกต. ยกคำร้องปม "อุตตม" ลงนามส่ง "สิระ" ลงสมัคร ส.ส. ปี 2562 เหตุอานิสงส์คำสั่งหัวหน้า คสช.

รหัสข่าว: I-I220421002789

 board.postjung.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://board.postjung.com/1394841
https://board.postjung.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 15:04
หัวข้อข่าว: "อุตตม" เฮ กกต.ยกคำร้องปมเป็นหัวหน้าพรรคส่ง "สิระ เจนจาคะ” ที่ขาดคุณสมบัติ ลงสมัครรับเลือกตั้งปี 62

รหัสข่าว: I-I220421001673

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000037927
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 15:04
หัวข้อข่าว: "อุตตม" เฮ กกต.ยกคำร้องปมเป็นหัวหน้าพรรคส่ง "สิระ เจนจาคะ” ที่ขาดคุณสมบัติ ลงสมัครรับเลือกตั้งปี 62

รหัสข่าว: I-I220421001673

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000037927
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 15:30
หัวข้อข่าว: 'อุตตม' เฮ กกต.อ้างคำสั่ง 'หน.คสช.' ยกคำร้อง รับรองคุณสมบัติเท็จ ให้สิระลงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220421001755

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3300074
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 15:30
หัวข้อข่าว: 'อุตตม' เฮ กกต.อ้างคำสั่ง 'หน.คสช.' ยกคำร้อง รับรองคุณสมบัติเท็จ ให้สิระลงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220421001755

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3300074
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 15:30
หัวข้อข่าว: 'อุตตม' เฮ กกต.อ้างคำสั่ง 'หน.คสช.' ยกคำร้อง รับรองคุณสมบัติเท็จ ให้สิระลงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220421001755

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

136

https://www.matichon.co.th/politics/news_3300074
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 15:30
หัวข้อข่าว: "อุตตม" เฮ! มติกกต.ยกคำร้องหัวหน้าพรรคส่ง "สิระ เจนจาคะ" ขาดคุณสมบัติลงส.ส.

รหัสข่าว: I-I220421001759

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/522019
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 15:30
หัวข้อข่าว: "อุตตม" เฮ! มติกกต.ยกคำร้องหัวหน้าพรรคส่ง "สิระ เจนจาคะ" ขาดคุณสมบัติลงส.ส.

รหัสข่าว: I-I220421001759

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/522019
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 15:30
หัวข้อข่าว: "อุตตม" เฮ! มติกกต.ยกคำร้องหัวหน้าพรรคส่ง "สิระ เจนจาคะ" ขาดคุณสมบัติลงส.ส.

รหัสข่าว: I-I220421001759

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/522019
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 15:41
หัวข้อข่าว: 'อุตตม' เฮ! กกต.มีมติยกคำร้องปมส่ง 'สิระ เจนจาคะ' ลงสมัครรับเลือกตั้งปี 62

รหัสข่าว: I-I220421001796

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/648701
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 15:41
หัวข้อข่าว: 'อุตตม' เฮ! กกต.มีมติยกคำร้องปมส่ง 'สิระ เจนจาคะ' ลงสมัครรับเลือกตั้งปี 62

รหัสข่าว: I-I220421001796

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/648701
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 15:41
หัวข้อข่าว: 'อุตตม' เฮ! กกต.มีมติยกคำร้องปมส่ง 'สิระ เจนจาคะ' ลงสมัครรับเลือกตั้งปี 62

รหัสข่าว: I-I220421001796

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/648701
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:06
หัวข้อข่าว: 'อุตตม' ได้เฮ! กกต.เมินคำร้องปมส่ง 'สิระ' ลงสมัครรับเลือกตั้งปี 2562

รหัสข่าว: I-I220421001861

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/127391/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:06
หัวข้อข่าว: 'อุตตม' ได้เฮ! กกต.เมินคำร้องปมส่ง 'สิระ' ลงสมัครรับเลือกตั้งปี 2562

รหัสข่าว: I-I220421001861

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/127391/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:06
หัวข้อข่าว: 'อุตตม' ได้เฮ! กกต.เมินคำร้องปมส่ง 'สิระ' ลงสมัครรับเลือกตั้งปี 2562

รหัสข่าว: I-I220421001861

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/127391/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:29
หัวข้อข่าว: "อุตตม”เฮ!! กกต.ยกคำร้องปมลงนามส่ง"สิระ”ลงสมัครส.ส.ปี62

รหัสข่าว: I-I220421001937

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thekey.news/news/74513/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:29
หัวข้อข่าว: "อุตตม”เฮ!! กกต.ยกคำร้องปมลงนามส่ง"สิระ”ลงสมัครส.ส.ปี62

รหัสข่าว: I-I220421001937

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thekey.news/news/74513/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:35
หัวข้อข่าว: ยกคำร้องสอบ 'อุตตม' เป็นหัวหน้าพรรคส่ง 'สิระ ' ขาดคุณสมบัติลงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220421001960

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/976130/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:35
หัวข้อข่าว: ยกคำร้องสอบ 'อุตตม' เป็นหัวหน้าพรรคส่ง 'สิระ ' ขาดคุณสมบัติลงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220421001960

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/976130/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:35
หัวข้อข่าว: ยกคำร้องสอบ 'อุตตม' เป็นหัวหน้าพรรคส่ง 'สิระ ' ขาดคุณสมบัติลงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220421001960

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/976130/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:51
หัวข้อข่าว: 'อุตตม' เฮ กกต.อ้างคำสั่ง 'หน.คสช.' ยกคำร้อง รับรองคุณสมบัติเท็จ ให้สิระลงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220421002012

 headtopics.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://headtopics.com/th/393629364036053253870-25788096
https://headtopics.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:57
หัวข้อข่าว: อ้างคำสั่งหัวหน้าคสช. กกต.มีมติยกคำร้อง อุตตม ปมรับรอง สิระ สมัครส.ส.ปี62

รหัสข่าว: I-I220421002024

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7008951
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:57
หัวข้อข่าว: อ้างคำสั่งหัวหน้าคสช. กกต.มีมติยกคำร้อง อุตตม ปมรับรอง สิระ สมัครส.ส.ปี62

รหัสข่าว: I-I220421002024

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7008951
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:45
หัวข้อข่าว: ศึกเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรีเขต 3 แทน "เอ๋ ปารีณา" วันแรกมีผู้สมัคร 2 ราย

รหัสข่าว: I-I220421001395

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/277427
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:45
หัวข้อข่าว: ศึกเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรีเขต 3 แทน "เอ๋ ปารีณา" วันแรกมีผู้สมัคร 2 ราย

รหัสข่าว: I-I220421001395

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/277427
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:45
หัวข้อข่าว: ศึกเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรีเขต 3 แทน "เอ๋ ปารีณา" วันแรกมีผู้สมัคร 2 ราย

รหัสข่าว: I-I220421001395

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

156

https://www.banmuang.co.th/news/politic/277427
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรีคึกคัก ปชป.ส่ง'ชัยทิพย์'-เสรีรวมไทยส่ง'ณัทนันต์'

รหัสข่าว: I-I220421001472

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

157

https://www.naewna.com/politic/648690
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรีคึกคัก ปชป.ส่ง'ชัยทิพย์'-เสรีรวมไทยส่ง'ณัทนันต์'

รหัสข่าว: I-I220421001472

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

158

https://www.naewna.com/politic/648690
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรีคึกคัก ปชป.ส่ง'ชัยทิพย์'-เสรีรวมไทยส่ง'ณัทนันต์'

รหัสข่าว: I-I220421001472

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

159

https://www.naewna.com/politic/648690
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรีคึกคัก ปชป.ส่ง'ชัยทิพย์'-เสรีรวมไทยส่ง'ณัทนันต์'

รหัสข่าว: I-I220421001472

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

160

https://www.naewna.com/politic/648690
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรีคึกคัก ปชป.ส่ง'ชัยทิพย์'-เสรีรวมไทยส่ง'ณัทนันต์'

รหัสข่าว: I-I220421001472

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

161

https://www.naewna.com/politic/648690
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 15:42
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมราชบุรี ประชาธิปัตย์ "เป่ายิงฉุบ" เสรีรวมไทย เลือกเบอร์

รหัสข่าว: I-I220421001797

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

162

https://www.thairath.co.th/news/politic/2373192
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 15:42
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมราชบุรี ประชาธิปัตย์ "เป่ายิงฉุบ" เสรีรวมไทย เลือกเบอร์

รหัสข่าว: I-I220421001797

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

163

https://www.thairath.co.th/news/politic/2373192
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 15:42
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมราชบุรี ประชาธิปัตย์ "เป่ายิงฉุบ" เสรีรวมไทย เลือกเบอร์

รหัสข่าว: I-I220421001797

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

164

https://www.thairath.co.th/news/politic/2373192
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: เคาะแล้ว! บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ สีน้ำตาล -บัตรลงคะแนน ส.ก.สีชมพู

รหัสข่าว: I-I220422000478

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

165

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3301347
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: เคาะแล้ว! บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ สีน้ำตาล -บัตรลงคะแนน ส.ก.สีชมพู

รหัสข่าว: I-I220422000478

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

166

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3301347
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: พร้อมจัดเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก." ตามแผน

รหัสข่าว: I-I220422000463

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

167

https://tna.mcot.net/politics-927975
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: พร้อมจัดเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก." ตามแผน

รหัสข่าว: I-I220422000463

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

168

https://tna.mcot.net/politics-927975
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: สรุปบัตรเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม.-ส.ก." 22 พ.ค. ใช้สีไหนหย่อนให้ใคร เช็คที่นี่

รหัสข่าว: I-I220422000661

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

169

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000398
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: สรุปบัตรเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม.-ส.ก." 22 พ.ค. ใช้สีไหนหย่อนให้ใคร เช็คที่นี่

รหัสข่าว: I-I220422000661

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

170

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000398
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: สรุปบัตรเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม.-ส.ก." 22 พ.ค. ใช้สีไหนหย่อนให้ใคร เช็คที่นี่

รหัสข่าว: I-I220422000661

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

171

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000398
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะสีบัตรเลือก ผู้ว่าฯ กทม.ใช้ 'บัตรสีน้ำตาล' ส่วน ส.ก. ใช้ 'บัตรสีชมพู' เลือกวันเดียวกัน 22...

รหัสข่าว: I-I220422000653

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

172

https://workpointtoday.com/bangkok2022-colur-card/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะสีบัตรเลือก ผู้ว่าฯ กทม.ใช้ 'บัตรสีน้ำตาล' ส่วน ส.ก. ใช้ 'บัตรสีชมพู' เลือกวันเดียวกัน 22...

รหัสข่าว: I-I220422000653

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

173

https://workpointtoday.com/bangkok2022-colur-card/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะสีบัตรเลือก ผู้ว่าฯ กทม.ใช้ 'บัตรสีน้ำตาล' ส่วน ส.ก. ใช้ 'บัตรสีชมพู' เลือกวันเดียวกัน 22...

รหัสข่าว: I-I220422000653

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

174

https://workpointtoday.com/bangkok2022-colur-card/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 07:34
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะสีบัตรเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม.-ส.ก." เร่งทำความเข้าใจ

รหัสข่าว: I-I220422000650

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

175

https://www.kaohoon.com/news/527745
https://www.kaohoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 07:34
หัวข้อข่าว: กกต.เคาะสีบัตรเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม.-ส.ก." เร่งทำความเข้าใจ

รหัสข่าว: I-I220422000650

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

176

https://www.kaohoon.com/news/527745
https://www.kaohoon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: กรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และ ส.ก. ตามแผน

รหัสข่าว: I-I220422000636

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

177

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220421211228335
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: กทม. เคาะ สีบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.-ส.ก. เปิดขั้นตอนการเลือก

รหัสข่าว: I-I220422000663

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

178

https://www.prachachat.net/politics/news-914784
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: กทม. เคาะ สีบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.-ส.ก. เปิดขั้นตอนการเลือก

รหัสข่าว: I-I220422000663

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

179

https://www.prachachat.net/politics/news-914784
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: กทม. เคาะ สีบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.-ส.ก. เปิดขั้นตอนการเลือก

รหัสข่าว: I-I220422000663

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

180

https://www.prachachat.net/politics/news-914784
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 19:41
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จ่อยื่นป.ป.ช.ฟัน "จุรีพร" กรณีเจ้าหน้าที่รัฐรับผลประโยชน์-สิ่งตอบแทนที่มีมูลค่าเกิน 3 พันบาท

รหัสข่าว: I-I220421002576

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

181

https://siamrath.co.th/n/341667
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 19:41
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จ่อยื่นป.ป.ช.ฟัน "จุรีพร" กรณีเจ้าหน้าที่รัฐรับผลประโยชน์-สิ่งตอบแทนที่มีมูลค่าเกิน 3 พันบาท

รหัสข่าว: I-I220421002576

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

182

https://siamrath.co.th/n/341667
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 23:23
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จ่อยื่นป.ป.ช.ฟัน "จุรีพร" ปมรองเท้าแบรนด์เนม เชื่อกกต.อุทธรณ์สู้ชดใช้ "สุรพล" 64 ล.

รหัสข่าว: I-I220421002810

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

183

https://mgronline.com/politics/detail/9650000038074
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 23:23
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จ่อยื่นป.ป.ช.ฟัน "จุรีพร" ปมรองเท้าแบรนด์เนม เชื่อกกต.อุทธรณ์สู้ชดใช้ "สุรพล" 64 ล.

รหัสข่าว: I-I220421002810

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

184

https://mgronline.com/politics/detail/9650000038074
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 04:22
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'ฟันฉับ!ร่อแร่64.1ล้านชดใช้'สุรพล'ลุ้นอุทธรณ์7กกต.หารควักจ่าย

รหัสข่าว: I-I220422000107

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

185

https://www.naewna.com/politic/648793
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 04:22
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'ฟันฉับ!ร่อแร่64.1ล้านชดใช้'สุรพล'ลุ้นอุทธรณ์7กกต.หารควักจ่าย

รหัสข่าว: I-I220422000107

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

186

https://www.naewna.com/politic/648793
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 04:39
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว! เพื่อไทย พร้อมสนับสนุน 'สุรพล' ฟ้องอาญา กกต. ปมใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220422000122

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

187

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7009375
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 04:39
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว! เพื่อไทย พร้อมสนับสนุน 'สุรพล' ฟ้องอาญา กกต. ปมใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220422000122

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

188

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7009375
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 04:39
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว! เพื่อไทย พร้อมสนับสนุน 'สุรพล' ฟ้องอาญา กกต. ปมใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220422000122

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

189

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7009375
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 04:57
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' เชื่อ กกต.ยื่นอุทธรณ์สู้ ชดใช้ 'สุรพล' 64 ล้าน ปมถูกตัดสิทธิ์ ส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I220422000136

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

190

https://www.matichon.co.th/politics/news_3300670
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 04:57
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' เชื่อ กกต.ยื่นอุทธรณ์สู้ ชดใช้ 'สุรพล' 64 ล้าน ปมถูกตัดสิทธิ์ ส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I220422000136

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:08
หัวข้อข่าว: "สุรพล" อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 8 สมัยตั้งโต๊ะแถลงผลศาลตัดสินให้ชนะคดีฟ้องแพ่ง กกต.ให้ใบส้มเรียก 70 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421001265

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:08
หัวข้อข่าว: "สุรพล" อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 8 สมัยตั้งโต๊ะแถลงผลศาลตัดสินให้ชนะคดีฟ้องแพ่ง กกต.ให้ใบส้มเรียก 70 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421001265

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:08
หัวข้อข่าว: "สุรพล" อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 8 สมัยตั้งโต๊ะแถลงผลศาลตัดสินให้ชนะคดีฟ้องแพ่ง กกต.ให้ใบส้มเรียก 70 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421001265

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:12
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ถาม กกต. 64 ล้าน ใครจ่าย? หลัง 'สุรพล' ฟ้องแพ่งชนะ ปมหลุด ส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I220421001278

 headtopics.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:12
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ถาม กกต. 64 ล้าน ใครจ่าย? หลัง 'สุรพล' ฟ้องแพ่งชนะ ปมหลุด ส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I220421001278

 headtopics.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:12
หัวข้อข่าว: "สุรพล" เฮ ชนะคดีแพ่ง "กกต." 70 ล้าน ปม แจกใบส้ม เล็ง ฟ้องผิด "ม.157" เพิ่ม

รหัสข่าว: I-I220421001279

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:12
หัวข้อข่าว: "สุรพล" เฮ ชนะคดีแพ่ง "กกต." 70 ล้าน ปม แจกใบส้ม เล็ง ฟ้องผิด "ม.157" เพิ่ม

รหัสข่าว: I-I220421001279

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:12
หัวข้อข่าว: "สุรพล" เฮ ชนะคดีแพ่ง "กกต." 70 ล้าน ปม แจกใบส้ม เล็ง ฟ้องผิด "ม.157" เพิ่ม

รหัสข่าว: I-I220421001279

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:12
หัวข้อข่าว: "สมชัย" ชี้ "7 กกต." ต้องถูกสอบ ปมตัดสินให้ใบส้ม "สุรพล" ไม่รอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220421001280

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:12
หัวข้อข่าว: "สมชัย" ชี้ "7 กกต." ต้องถูกสอบ ปมตัดสินให้ใบส้ม "สุรพล" ไม่รอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220421001280

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:16
หัวข้อข่าว: "สมชัย" ชี้ "7 กกต." ต้องถูกสอบ ปมตัดสินให้ใบส้ม "สุรพล" หลังศาลฎีกาสั่งชดใช้เงิน 70 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421001287

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:16
หัวข้อข่าว: "สมชัย" ชี้ "7 กกต." ต้องถูกสอบ ปมตัดสินให้ใบส้ม "สุรพล" หลังศาลฎีกาสั่งชดใช้เงิน 70 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220421001287

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:14
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง กกต. ชดใช้ "สุรพล" อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 70 ล้าน ปมแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220421001283

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:14
หัวข้อข่าว: ศาลสั่ง กกต. ชดใช้ "สุรพล" อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 70 ล้าน ปมแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220421001283

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:35
หัวข้อข่าว: "สุรพล" อดีต ส.ส.เชียงใหม่ ชนะคดีแพ่งฟ้อง กกต.เหตุแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220421001366

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:35
หัวข้อข่าว: "สุรพล" อดีต ส.ส.เชียงใหม่ ชนะคดีแพ่งฟ้อง กกต.เหตุแจกใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220421001366

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

207

https://news.thaipbs.or.th/content/314741
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:56
หัวข้อข่าว: อดีต กกต.ช่วยไล่เรียง ใครจะเป็นคนจ่าย 64.1 ล้าน ชดใช้อดีต ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 - M TODAY

รหัสข่าว: I-I220421001443

 mtoday.co.th Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:56
หัวข้อข่าว: อดีต กกต.ช่วยไล่เรียง ใครจะเป็นคนจ่าย 64.1 ล้าน ชดใช้อดีต ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 - M TODAY

รหัสข่าว: I-I220421001443

 mtoday.co.th Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: 64.1 ล้าน ใครจ่าย? ปม 7 กกต.แจกใบส้มให้ "สุรพล" อดีตสส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I220421001461

 thebangkoktimes.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: 64.1 ล้าน ใครจ่าย? ปม 7 กกต.แจกใบส้มให้ "สุรพล" อดีตสส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I220421001461

 thebangkoktimes.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 14:36
หัวข้อข่าว: "สมชัย" กาง 5 ข้อแนะกกต.ใครต้องจ่าย 64.1 ล้าน ปมแจกใบส้ม "สุรพล" หลังศาลวินิจฉัยไม่ได้ทำผิด!

รหัสข่าว: I-I220421001581

 kaojorleuk-media.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 14:36
หัวข้อข่าว: "สมชัย" กาง 5 ข้อแนะกกต.ใครต้องจ่าย 64.1 ล้าน ปมแจกใบส้ม "สุรพล" หลังศาลวินิจฉัยไม่ได้ทำผิด!

รหัสข่าว: I-I220421001581

 kaojorleuk-media.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

213

https://www.kaojorleuk-media.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94/%E2%80%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E2%80%9D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%875%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95_Dot_%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A264_Dot_1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E2%80%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E2%80%9D%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94_Alt_:!5c9a052f672d3b001cfd297b/bNewRelateContent?q=TP1
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 17:54
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' ยังงง! กกต.แพ้คดีใบส้ม-หากสู้ถึงที่สุดรัฐต้องควักงบหลวงจ่าย | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220421002220

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 17:54
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' ยังงง! กกต.แพ้คดีใบส้ม-หากสู้ถึงที่สุดรัฐต้องควักงบหลวงจ่าย | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220421002220

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" งง กกต. สู้อย่างไรแพ้คดี "สุรพล"

รหัสข่าว: I-I220421002418

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 18:54
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" งง กกต. สู้อย่างไรแพ้คดี "สุรพล"

รหัสข่าว: I-I220421002418

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 19:03
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' ถึงกับเหวอ! กกต.สู้แพ้คดีใบส้ม 'สุรพล'

รหัสข่าว: I-I220421002450

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 19:03
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' ถึงกับเหวอ! กกต.สู้แพ้คดีใบส้ม 'สุรพล'

รหัสข่าว: I-I220421002450

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/127455/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" งงกกต.แพ้สู้คดี "สุรพล เกียรติไชยากร"

รหัสข่าว: I-I220421002490

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

220

https://www.nationtv.tv/news/378870649
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" งงกกต.แพ้สู้คดี "สุรพล เกียรติไชยากร"

รหัสข่าว: I-I220421002490

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

221

https://www.nationtv.tv/news/378870649
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" งงกกต.แพ้สู้คดี "สุรพล เกียรติไชยากร"

รหัสข่าว: I-I220421002490

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

222

https://www.nationtv.tv/news/378870649
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' งงกกต. สู้อย่างไรให้แพ้คดีใบส้ม ชี้ยังอุทธรณ์ได้ ถ้าที่สุดแพ้ ใช้เงินหลวงจ่าย

รหัสข่าว: I-I220421002491

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3300548
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' งงกกต. สู้อย่างไรให้แพ้คดีใบส้ม ชี้ยังอุทธรณ์ได้ ถ้าที่สุดแพ้ ใช้เงินหลวงจ่าย

รหัสข่าว: I-I220421002491

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

224

https://www.matichon.co.th/politics/news_3300548
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 19:21
หัวข้อข่าว: กูรู 'วิษณุ' งง 'กกต.' สู้คดีแจกใบส้ม 'สุรพล' แพ้ ชี้ช่องคดีไม่ถึงที่สุดอุทธรณ์ต่อได้

รหัสข่าว: I-I220421002506

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/648757
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 19:21
หัวข้อข่าว: กูรู 'วิษณุ' งง 'กกต.' สู้คดีแจกใบส้ม 'สุรพล' แพ้ ชี้ช่องคดีไม่ถึงที่สุดอุทธรณ์ต่อได้

รหัสข่าว: I-I220421002506

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

226

https://www.naewna.com/politic/648757
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 19:31
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"ยังงง "กกต." สู้อย่างไรให้แพ้ คดีแจกใบส้ม "สุรพล" เผยคดียังไม่สิ้นสุด อุทธรณ์ได้

รหัสข่าว: I-I220421002538

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/341661
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 19:31
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"ยังงง "กกต." สู้อย่างไรให้แพ้ คดีแจกใบส้ม "สุรพล" เผยคดียังไม่สิ้นสุด อุทธรณ์ได้

รหัสข่าว: I-I220421002538

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

228

https://siamrath.co.th/n/341661
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 22:56
หัวข้อข่าว: สู้ยังไงให้แพ้! วิษณุ ข้องใจกกต. ยันคดีสุรพล ยังไม่จบ อุทธรณ์ได้ ชี้ใครต้องชดใช้

รหัสข่าว: I-I220421002799

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7009772
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 22:56
หัวข้อข่าว: สู้ยังไงให้แพ้! วิษณุ ข้องใจกกต. ยันคดีสุรพล ยังไม่จบ อุทธรณ์ได้ ชี้ใครต้องชดใช้

รหัสข่าว: I-I220421002799

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

230

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7009772
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 23:00
หัวข้อข่าว: สู้ยังไงให้แพ้! วิษณุ ข้องใจกกต. ยันคดีสุรพล ยังไม่จบ อุทธรณ์ได้ ชี้ใครต้องชดใช้ - ข่าวสด ข่าววันนี้...

รหัสข่าว: I-I220421002800

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khaoja.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%89-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8-%E0%B8%82%E0%B9%89/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 23:00
หัวข้อข่าว: สู้ยังไงให้แพ้! วิษณุ ข้องใจกกต. ยันคดีสุรพล ยังไม่จบ อุทธรณ์ได้ ชี้ใครต้องชดใช้ - ข่าวสด ข่าววันนี้...

รหัสข่าว: I-I220421002800

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khaoja.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%89-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8-%E0%B8%82%E0%B9%89/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 23:25
หัวข้อข่าว: สรุปคดี กกต. แจกใบส้ม ปี'62 หากแพ้ก็ต้องใช้ 'เงินหลวง' จ่าย

รหัสข่าว: I-I220421002811

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/scoop-orange-card/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 23:25
หัวข้อข่าว: สรุปคดี กกต. แจกใบส้ม ปี'62 หากแพ้ก็ต้องใช้ 'เงินหลวง' จ่าย

รหัสข่าว: I-I220421002811

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/scoop-orange-card/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 23:25
หัวข้อข่าว: สรุปคดี กกต. แจกใบส้ม ปี'62 หากแพ้ก็ต้องใช้ 'เงินหลวง' จ่าย

รหัสข่าว: I-I220421002811

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/scoop-orange-card/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 23:25
หัวข้อข่าว: สรุปคดี กกต. แจกใบส้ม ปี'62 หากแพ้ก็ต้องใช้ 'เงินหลวง' จ่าย

รหัสข่าว: I-I220421002811

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/scoop-orange-card/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 23:25
หัวข้อข่าว: สรุปคดี กกต. แจกใบส้ม ปี'62 หากแพ้ก็ต้องใช้ 'เงินหลวง' จ่าย

รหัสข่าว: I-I220421002811

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/scoop-orange-card/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 23:47
หัวข้อข่าว: "สิระ" โวย "อุตตม" เป็นคนลงนามรับรองให้ลงสมัคร ส.ส. แต่รอดดาบ กกต.

รหัสข่าว: I-I220421002819

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

238

https://www.nationtv.tv/news/378870679
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 23:47
หัวข้อข่าว: "สิระ" โวย "อุตตม" เป็นคนลงนามรับรองให้ลงสมัคร ส.ส. แต่รอดดาบ กกต.

รหัสข่าว: I-I220421002819

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

239

https://www.nationtv.tv/news/378870679
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 23:47
หัวข้อข่าว: "สิระ" โวย "อุตตม" เป็นคนลงนามรับรองให้ลงสมัคร ส.ส. แต่รอดดาบ กกต.

รหัสข่าว: I-I220421002819

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378870679
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 23:47
หัวข้อข่าว: "สิระ" โวย "อุตตม" เป็นคนลงนามรับรองให้ลงสมัคร ส.ส. แต่รอดดาบ กกต.

รหัสข่าว: I-I220421002819

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378870679
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 23:52
หัวข้อข่าว: รองนายกรัฐมนตรี ระบุ คดี กกต. ยังไม่จบสามารถอุทธรณ์ได้

รหัสข่าว: I-I220421002823

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

242

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220421160519191
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 02:00
หัวข้อข่าว: วิษณุ งง กกต.สู้คดีแจกใบส้ม สุรพล เพื่อไทย อย่างไรให้แพ้ ชี้ยังอุทธรณ์ได้ แต่ถ้าแพ้อีกก็ใช้เงินหลวง...

รหัสข่าว: I-I220422000000

 thebangkoktimes.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thebangkoktimes.com/2104220017
https://thebangkoktimes.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 02:00
หัวข้อข่าว: วิษณุ งง กกต.สู้คดีแจกใบส้ม สุรพล เพื่อไทย อย่างไรให้แพ้ ชี้ยังอุทธรณ์ได้ แต่ถ้าแพ้อีกก็ใช้เงินหลวง...

รหัสข่าว: I-I220422000000

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

244

https://thebangkoktimes.com/2104220017
https://thebangkoktimes.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 02:11
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"งง "กกต."แพ้คดีแจกใบส้ม "สุรพล"ชี้เยียวยา70 ล้านใช้เงินหลวงจ่าย

รหัสข่าว: I-I220422000008

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/522060
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 02:11
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"งง "กกต."แพ้คดีแจกใบส้ม "สุรพล"ชี้เยียวยา70 ล้านใช้เงินหลวงจ่าย

รหัสข่าว: I-I220422000008

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

246

https://www.thansettakij.com/politics/522060
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 02:11
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"งง "กกต."แพ้คดีแจกใบส้ม "สุรพล"ชี้เยียวยา70 ล้านใช้เงินหลวงจ่าย

รหัสข่าว: I-I220422000008

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

247

https://www.thansettakij.com/politics/522060
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 02:35
หัวข้อข่าว: "ชูศักดิ์" เชื่อ กกต.อุทธรณ์ปมชดใช้ค่าเสียหายคดี "สุรพล" หากเจ้าตัวฟ้องอาญา ทีมกม.พท.พร้อมหนุน

รหัสข่าว: I-I220422000022

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3300874
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 02:35
หัวข้อข่าว: "ชูศักดิ์" เชื่อ กกต.อุทธรณ์ปมชดใช้ค่าเสียหายคดี "สุรพล" หากเจ้าตัวฟ้องอาญา ทีมกม.พท.พร้อมหนุน

รหัสข่าว: I-I220422000022

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

249

https://www.matichon.co.th/politics/news_3300874
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 03:37
หัวข้อข่าว: งง กกต. สู้คดีแจกใบส้ม "สุรพล” แล้วแพ้ "วิษณุ” ชี้ องค์กรเป็นผู้ชดใช้

รหัสข่าว: I-I220422000064

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2373451
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 03:37
หัวข้อข่าว: งง กกต. สู้คดีแจกใบส้ม "สุรพล” แล้วแพ้ "วิษณุ” ชี้ องค์กรเป็นผู้ชดใช้

รหัสข่าว: I-I220422000064

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

251

https://www.thairath.co.th/news/politic/2373451
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 04:15
หัวข้อข่าว: เราได้อะไรจากป้ายหาเสียง?

รหัสข่าว: I-I220422000100

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/564468
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 04:15
หัวข้อข่าว: เราได้อะไรจากป้ายหาเสียง?

รหัสข่าว: I-I220422000100

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 เวลา 16:04
หัวข้อข่าว: 'สรรพสิ่งล้วนอนิจจัง'

รหัสข่าว: I-I220421001857

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: เปิดชื่อ"7 กกต." แจกใบส้มอดีตส.ส.เชียงใหม่ก่อนศาลสั่งกกต. ให้ชดใช้ 70 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220422000466

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16112
วันที่: ศุกร์ 22 เมษายน 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บนขวา)

คอลัมน์: คนตามข่าว: อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย

รหัสข่าว: C-220422020039(22 เม.ย. 65/03:22)

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,650(BW) 1,200

Col.Inch: 31.93 ADValue:  (B/W)  38,316  (FC)  52,684.50
PRValue : (B/W)  114,948  (FC)  158,053.50(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26489
วันที่: ศุกร์ 22 เมษายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: ศึกเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือจะเป็นแค่สงครามตัวแทน

รหัสข่าว: C-220422004057(22 เม.ย. 65/04:46)

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 1,800(BW) 950

Col.Inch: 122.60 ADValue:  (B/W)  116,470  (FC)  220,680
PRValue : (B/W)  349,410  (FC)  662,040(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26489
วันที่: ศุกร์ 22 เมษายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: ศึกเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือจะเป็นแค่สงครามตัวแทน

รหัสข่าว: C-220422004057(22 เม.ย. 65/04:46)

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 1,800(BW) 950

Col.Inch: 122.60 ADValue:  (B/W)  116,470  (FC)  220,680
PRValue : (B/W)  349,410  (FC)  662,040(x3)
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