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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจำวันที่ 23 เมษายน 2565 
 

 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 91/2565 การดำเนินการ 
กรณคีำพิพากษาศาล
จังหวัดฮอด 

สำนักข่าวไทย
ออนไลน์ 

กกต.ยันใบส้ม "สุรพล" ทำตามอำนาจ
รัฐธรรมนูญ 

1 
 

   Thekeynews 
ออนไลน์ 

กกต.ยันใบส้ม "สุรพล" ทำหน้าที่ 
โดยสุจริตตามอำนาจรัฐธรรมนูญ 

3 

   ข่าวสดออนไลน์ กกต.แจงแล้ว ยันทำโดยสุจริต -
รอบคอบ แจกใบส้ม 'สุรพล' ส.ส. 
เพ่ือไทย 

5 

   Khaoja ออนไลน์ กกต.แจงแล้ว ยันทำโดยสุจริต-
รอบคอบ แจกใบส้ม 'สุรพล' ส.ส.เพ่ือ
ไทย 

7 

   กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 

ทำโดยสุจริต! กกต. ตั้งคณะทำงาน
ศึกษา ลุยยื่นอุทธรณ์หลังแพ้คดี 
"สุรพล” 

9 

   ไทยโพสต์ออนไลน์ 'กกต.' แจงแจกใบส้ม 'สุรพล' สุจริต
รอบคอบแล้ว ถือเป็นที่สุดตามรธน.
จ่ออุทธรณ์ต่อไป 

12 

   Innnews ออนไลน์ กกต. แจงทำตามข้ันตอน แจกใบส้ม 
"สรุพล” 

14 

   เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. โต้แจกใบส้ม 'สุรพล' ทำตาม 
รธน.-สุจริต-รอบคอบ! 

16 

   แนวหน้าออนไลน์ กกต. ย้ำแจกใบส้ม 'สุรพล' ทำตาม
อำนาจหน้าที่-รัฐธรรมนูญ 
ลั่นรอบคอบ 

19 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

   ผู้จัดการออนไลน์ กกต. แจงการวินิจฉัยใบส้มของ 
"สุรพล” เป็นไปด้วยความสุจริต 
รอบคอบ เป็นอำนาจการไต่สวน
เพ่ือให้ทันกำหนด 

21 

   มติชนออนไลน์ กกต. ยัน แจกใบส้ม 'สุรพล' ทำตาม 
รธน. เตรียมนำคำพิพากษา เข้าท่ี
ประชุม 25 เม.ย.นี้ 

23 

   สยามรัฐออนไลน์ กกต. มั่นใจแจกใบส้ม ‘สุรพล’ 
ยึดรธน. จ่อเอาคำพิพากษาเข้าที่
ประชุม 25 เม.ย.นี้ 

25 

   เนชันออนไลน์ ด่วน กกต. เล็งอุทธรณ์ คำสั่งศาล
ชดใช้ 64.1 ล้านปมแจกใบส้มอดีต
ส.ส.เชียงใหม ่

27 

   Newstrueid 
ออนไลน์ 

กกต.แจงแล้ว ยันทำโดยสุจริต-
รอบคอบ แจกใบส้ม 'สุรพล' ส.ส.เพ่ือ
ไทย 

31 

   ข่าว 8 ออนไลน์ กกต. ย้ำแจกใบส้ม 'สุรพล' ทำตาม
อำนาจหน้าที่-รอบคอบแล้ว 

33 

   Workpointtoday 
ออนไลน์ 

กกต. แจงคดีแจกใบส้ม 'สุรพล' 
ทำโดยสุจริต-รอบคอบแล้ว 
ตามรัฐธรรมนูญ 60 เตรียมยื่นอุทธรณ์ 

35 

   Thaipbs ออนไลน์ กกต. รับทราบคำพิพากษาให้จ่ายเงิน
แพ้คดีแก่ "สุรพล " ยืนยันทำหน้าที่
ตาม รธน. 

37 

   Springnews 
ออนไลน์ 

กกต. เตรียมอุทธรณ์คดีแจกใบส้ม 
หลังศาลตัดสินให้ชดใช้ 64 ล้าน 

39 

   7HD ออนไลน์ กกต. แจงแจกใบส้ม สุจริต รอบคอบ 42 
   ประชาไทออนไลน์ กกต. แจงปมแจกใบส้ม 'สุรพล' 

เป็นไปด้วยความสุจริต รอบคอบ 
เป็นอำนาจการไต่สวนเพ่ือให้ทันกำหนด 

44 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้
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ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

   ไทยรัฐออนไลน์ กกต. ยัน แจกใบส้ม "สุรพล" 
พรรคเพ่ือไทย ทำด้วยความสุจริตและ
รอบคอบ 

46 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารสำนักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ ประธาน กกต. นำคณะตรวจเย ี ่ยมสำนักงาน กกต.ศร ีสะเกษ 

รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
48 

2 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. นำคณะตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.เพชรบุรี พร้อมมอบนโยบาย
การปฏิบัติงาน 

49 

3 News1 ออนไลน์ กกต. ตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดประเด็นอุทธรณ์คดีใบส้ม 
"สุรพล" เทียบคดีเก่า ภายใน 10 พ.ค. 

50 

4 Sondhitalk ออนไลน์ กกต. ต้ังคณะทำงานพิจารณากำหนดประเด็นอุทธรณ์คดีใบส้ม 
"สุรพล" เทียบคดีเก่า ภายใน 10 พ.ค. 

52 

5 มติชนออนไลน์ 'เลขากกต.' แจง ตั้งคณะทำงานพิจารณาคดีใบส้ม กำหนดประเด็น
อุทธรณ์ ภายใน 10 พ.ค.น 

54 

6 แนวหน้าออนไลน์ กกต. ตั้งคณะทำงานอุทธรณ์คดีใบส้ม 'สุรพล' ภายใน 10 พ.ค.นี้ 56 
7 ข่าว24 ชม. ออนไลน์ กกต. เตรียมถกกรณีอุทธรณ์เลือกตั้งเชียงใหม่ 25 เม.ย. รับเป็น 

คดีแรกที่แพ้ 
58 

8 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. เตรียมถกกรณีอุทธรณ์เลือกตั้งเชียงใหม่ 25 เม.ย. รับเป็น 
คดีแรกที่แพ้ 

59 

9 Thaipbs ออนไลน์ กกต.ตั้งคณะทำงานอุทธรณ์คดีใบส้ม "สุรพล" ภายใน 10 พ.ค.น 60 
10 สยามรัฐออนไลน์ "เลขาฯกกต." แจงตั้งคณะทำงานพิจารณาคดีใบส้ม "สุรพล เกียรติไชยากร" 

กำหนดประเด็นอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 10 พค. 
62 

11 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

กกต. เตรียมยื่นอุทธรณ์คดีค่าโง่ใบส้ม 64.1 ล้าน 65 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ เลขาฯ กกต. แจงตั้งคณะทำงานอุทธรณ์ปมชดใช้ 64 ล้าน 
เทียบคดีเก่ายกฟ้องไปแล้ว 

66 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้ง "แสวง บุญมี" เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

68 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารสำนักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
14 สำนักข่าวอิศรา

ออนไลน์ 
แพร่คำสั่งแต่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาฯ กกต. ตั้งแต่ 1 เม.ย. 65 
-31 มี.ค.70 

70 

15 Newstrueid ออนไลน์ ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่ 71 
16 Theworldnews 

ออนไลน์ 
ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่ 73 

17 อปท.นิวส์ ออนไลน์ ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่ 75 
18 TNN ออนไลน์ ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่ 77 
19 แนวหน้าออนไลน์ ราชกิจจาฯประกาศ กกต. แต่งต้ัง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
81 

20 มติชนออนไลน์ ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่ 83 
21 ข่าว24ชม. ออนไลน์ ราชกิจจาฯประกาศกกต.แต่งตั้ง'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
85 

22 เนชันออนไลน์ "ราชกิจจาฯ" ประกาศ กกต. แต่งตั้ง แสวง บุญมี เป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

87 

23 ไทยโพสต์ออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง กกต. แต่งตั้งเลขาธิการ กกต. 90 
24 สยามรัฐออนไลน์ "กกต.กทม." เผย กกต.กลาง ไม่รับคำอุทธรณ์ "พีรพล" เด็กก้าวไกล 

ถูกตัดสิทธิสมัครเลือกตั้ง ส.ก. 
92 

25 ผู้จัดการออนไลน์ เด็กก้าวไกล อุทธรณ์ไร้ผลชวดลงส.ก. นัดรับบัตรเลือกตั้ง 12 พ.ค.
กทม.จ่อใช้สีน้ำตาล-ชมพู พัทยา ฟ้า-ส้ม 

94 

26 แนวหน้าออนไลน์ รับประทานแห้ว! กกต.ยกคำอุทธรณ์'พีรพล'ชวดเป็นผู้สมัคร ส.ก.ก้าว
ไกล 

96 

27 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พีรพล ก้าวไกล' วืด! กกต.ไม่รับคำอุทธรณ์ถูกตัดสิทธิสมัครเลือกตั้ง ส.ก. 98 
28 สำนักข่าวไทยออนไลน์ ไม่รับคำอุทธรณ์ "พีรพล" เป็นผู้สมัคร ส.ก. 100 
29 มติชนออนไลน์ กกต. มีมตินับคะแนนใหม่ เลือกตั้งนายก อบต.โคกใหญ่ หลังเฉือนกัน 

1 แต้ม 
101 

30 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. มีมตินับคะแนนใหม่ เลือกตั้งนายกอบต.โคกใหญ่ หลังเฉือนกัน 
1 แต้ม 

104 

31 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. สั่งนับคะแนนใหม่เลือกตั้ง นายก อบต.โคกใหญ่ หลังแพ้แต้มเดียว 106 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 Thestandard 

ออนไลน์ 
กกต. เคาะสีบัตรเลือกตั้ง ‘สีน้ำตาล’ เลือกผู้ว่าฯ กทม. ‘สชีมพู’ เลือก ส.ก. 108 

2 คมชัดลึกออนไลน์ เคาะสีบัตร "เลือกตั้ง" ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 111 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ เคาะแล้วบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 'สีน้ำตาล' ส่วนส.ก. 'สีชมพู' 113 
4 แนวหน้าออนไลน์ กกต.กทม. เตรียมตีพิมพ์บัตรเลือกตั้ง นัด 50 เขตรับที่โรงพิมพ์ฯ 

12 พ.ค. 
116 

5 สยามรัฐออนไลน์ เคาะแล้ว! บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. "สีน้ำตาล" เลือก ส.ก. "สีชมพู" 118 
6 Theworldnews 

ออนไลน์ 
กกต. เตรียมพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. นัด 50 เขตรับที่โรงพิมพ์ 
12 พ.ค. 

120 

7 ข่าวสดออนไลน์ เคาะแล้ว! สีบัตรเลือกผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา กกต.นัด50เขตรับ
บัตร12พ.ค. 

122 

8 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต.กทม. เตรียมพิมพ์บัตรเลือกตั้ง กทม. นัด 50 เขตรับที่โรงพิมพ์ 
12 พ.ค.นี้ 

124 

9 มติชนออนไลน์ กกต. เตรียมพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. นัด 50 เขตรับที่โรงพิมพ์ 
12 พ.ค. 

127 

10 ผู้จัดการออนไลน์ กกต.กทม. เตรียมพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.นัด 50 สำนักงาน 
รับที่โรงพิมพ์ 12 พ.ค. 

129 

11 สำนักข่าวไทยออนไลน์ ตรียมพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 130 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค 

ปชป. 
132 

13 แนวหน้าออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค 
'ปชป.' 

134 

14 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ราชกิจจาประกาศ ปริญญ์ พ้นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ 140 

15 สยามรัฐออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ "ปรับเปลี่ยนกรรมการบริหาร 
พรรคประชาธิปัตย์" 

143 

16 Innnews ออนไลน์ "วิโรจน์" ควง "พีรพล" ทวงความเป็นธรรมต่อ กกต. 146 
17 สำนักข่าวไทยออนไลน์ เร่ง กกต.ทบทวนคืนสิทธิผู้สมัคร ส.ก. 148 
18 เดลินิวส์ออนไลน์ 'วิโรจน์' บุก กกต.จี้ทบทวนปม 'พีรพล' ไม่ถูกประกาศเป็นผู้สมัคร ส.ก. 151 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ ขู่ซ้ำรอยคดีสุรพล! 'ก้าวไกล' บุก กกต. บี้คืนสิทธิผู้สมัคร ส.ก. 156 
20 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
'วิโรจน์' นำทีม ทวงถามกกต. ตัดสิทธิ์ผู้สมัคร สก.พญาไท ปมหุ้นสื่อ 
แม้ปิดกิจการไปเกือบ 30 ป 

159 

21 ข่าว8 ออนไลน์ 'วิโรจน์' บุก กกต.ทวงถามคำร้องอุทธรณ์ตัดสิทธิสมัคร 'พีรพล' 164 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
22 แนวหน้าออนไลน์ 'วิโรจน์' จี้ กกต. ทบทวนตัดสิทธิ์ 'พีรพล' ไม่ถูกประกาศเป็นผู้สมัคร

ส.ก. เขตพญาไท 
165 

23 ผู้จัดการออนไลน์ "วิโรจน์” ควง "พีรพล” จี้กกต.ทบทวนตัดสิทธิการเป็นผู้สมัคร ส.ก.
ก้าวไกล ขู่ไม่คืนสิทธิเตรียมฟ้อง 

167 

24 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จ่อฟ้องแพ่ง! "วิโรจน์” ควง "เฮียเล้า” ทวง กกต. ปมอุทธรณ์ถูกถอน
สิทธิลง ส.ก. 

170 

25 สยามรัฐออนไลน์ "วิโรจน์" ควง "พีรพล" ทวงความเป็นธรรม จี้กกต.ทบทวนตัดสิทธิ 
"ผู้สมัคร ส.ก." ก้าวไกล 

173 

26 เนชันออนไลน์ วิโรจน์ จ่อฟ้อง กกต.ตามรอยคดี ส.ส.เชียงใหม่ ปมตัดสิทธิ์ผู้สมัคร 
ส.ก. ก้าวไกล 

175 

27 ไทยรัฐออนไลน์ "วิโรจน์"นำ "พีรพล" บุกถาม กกต.ปมถูกตัดสิทธิผู้สมัคร ส.ก.ปมถือหุ้นสื่อ 179 
28 Thaipbs ออนไลน์ "ก้าวไกล" เรียกร้อง กกต.ทบทวนคืนสิทธิผู้สมัคร ส.ก.ให้ "พีรพล" 182 
29 ch3plus ออนไลน์ เปิดคำพิพากษา ศาลสั่ง กกต.จ่าย 'สุรพล' 70 ล้าน 'วิษณุ' มึน กกต. 

สู้คดีใบส้มยังไงถึงแพ้ 
184 

30 สยามรัฐออนไลน์ "สิระ" โวยกกต.ยกคำร้อง "อุตตม" ไร้ความยุติธรรม สอนถ้าอ้าง
คำสั่งคสช.ก็ต้องปฏิบัติแบบเดียวกัน 

186 

31 มติชนออนไลน์ ‘สิระ’ โวย บอก กกต.ไม่เป็นธรรม ยกคำร้องเอาผิด ‘อุตตม’ อ้าง รู้
เห็นเซ็นรับรองส่งลงส.ส.เองกับมือ 

188 

32 ไทยโพสต์ออนไลน์ เอาแล้ว 'สิระ' ลาก 'อุตตม' ร่วมรับผิดด้วย ฐานรู้เห็นเซ็นรับรอง
คุณสมบัติตนเองกับมือ 

190 

33 ผู้จัดการออนไลน์ "สิระ” โวย ไม่เป็นธรรม กกต. ยกคำร้อง เอาผิด "อุตตม” ยัน รู้เห็น
เซ็นรับรองส่งเองกับมือ 

192 

34 Theworldnews 
ออนไลน์ 

'สิระ' โวย บอก กกต.ไม่เป็นธรรม ยกคำร้องเอาผิด 'อุตตม' อ้าง รู้เห็น
เซ็นรับรองส่งลงส.ส.เองกับมือ 

194 

35 ข่าวสดออนไลน์ สิระ โวย กกต.อ้างคำสั่งคสช. ยกคำร้องเอาผิด อุตตม ทำไมต่างจาก
เคส ‘ธนาธร’ 

196 

36 สำนักข่าวไทยออนไลน์ "สิระ" โวย กกต.ไม่เอาผิด "อุตตม" 198 
37 Topnews ออนไลน์ "สิระ" โวยกกต. ไม่เป็นธรรมยกคำร้อง เอาผิด "อุตตม" 200 
38 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สิระ' โวย กกต.ยกคำร้องเอาผิด 'อุตตม' 202 
39 แนวหน้าออนไลน์ 'สิระ' โวยแหลก! กกต.ไม่เป็นธรรม ยกคำร้องเอาผิด 'อุตตม' 204 
40 Newtv  ออนไลน์ "สิระ" โวย กกต. ยกคำร้องเอาผิด "อุตตม" 206 
41 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
'สิระ' โวย บอก กกต. ไม่เป็นธรรม ยกคำร้องเอาผิด 'อุตตม' อ้างรู้เห็น 
รับรองส่งลง ส.ส.เองกับมือ 

208 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
42 เดลินิวส์ออนไลน์ หวั่นเสื่อมศรัทธา! กกต.รุ่นพ่ีแนะรุ่นน้องแจงปมแจกใบส้มสุรพล 211 
43 มติชนออนไลน์ อดีต กกต. แนะรุ่นน้อง กกต. อย่าให้คนหมดศรัทธา ต้องพิสูจน์ให้ได้ 

แจกใบส้มโดยสุจริต 
213 

44 theworldnews 
ออนไลน์ 

อดีตกกต. แนะรุ่นน้อง กกต. อย่าให้คนหมดศรัทธา ต้องพิสูจน์ให้ได้ 
แจกใบส้มโดยสุจริต 

215 

 
 
บทความ / ซุบซบิ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 7HD ออนไลน์ ตีตรงจุด : ข้อควรรู้ ก่อนสมัครการเมืองท้องถิ่น 217 
2 Thaipbs ออนไลน์ นับถอยหลัง 30 วันก่อนเลือก "ผู้ว่าฯ กทม." 220 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ย้อนประวัติศาสตร์ กกต.แพ้คดี "สุรพล” รายแรกศาลสั่งเยียวยา 223 
4 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
ค่าโง่ใบส้ม กกต. สังเวย 70 ล้าน ติดกับดักรัฐธรรมนูญ คสช. 227 

5 หนังสือพิมพ์ข่าวสด ค่าบทเรียน กกต. 233 
6 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ใบส้มทำพัง 234 
7 หนังสือพิมพ์มติชน สาระคำพิพากษาศาลแพ่ง กกต.พ่ายคดีแจก 'ใบส้ม' 235 
8 หนังสือพิมพ์ข่าวสด สะใจใบส้ม 70 ล้าน 238 
9 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น 240 
10 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บุคคลในข่าว 241 
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วันที ่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.  นายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค  
ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายนเรศ สุวรรณกูฏ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ 
พร้อมด้วยพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดศรีสะเกษร่วมรับฟัง  
และให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ  
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรสีะเกษ 
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วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ เพื ่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
โดยมี นายนเรศ สุวรรณกูฏ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมรับฟัง ณ สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
อ้างอิง  :  https://www.banmuang.co.th/news/politic/277667 
 
 

ประธาน กกต. นำคณะตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.ศรีสะเกษ 
รับฟังปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติงาน 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/277667
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วันที่ 22 เมษายน 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี ่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์  นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 
และคณะ ตรวจเยี ่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดเพชรบุ ร ี ร ับฟังการบรรยายสรุป 
การดำเนินการจัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  
ที่ผ่านมา และของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ในการนี ้ นายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  โดยมี ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ 
มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี นายชูชาติ ครุฑใจกล้า  
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 
อ้างอิง  :  https://www.banmuang.co.th/news/politic/277601 

กกต. นำคณะตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.เพชรบุรี 
พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/277601
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https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:31
หัวข้อข่าว: กกต.แจงแล้ว ยันทำโดยสุจริต-รอบคอบ แจกใบส้ม 'สุรพล' ส.ส.เพื่อไทย

รหัสข่าว: I-I220422002925

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

7

https://khaoja.com/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:31
หัวข้อข่าว: กกต.แจงแล้ว ยันทำโดยสุจริต-รอบคอบ แจกใบส้ม 'สุรพล' ส.ส.เพื่อไทย

รหัสข่าว: I-I220422002925

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

8

https://khaoja.com/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:31
หัวข้อข่าว: ทำโดยสุจริต! กกต.ตั้งคณะทำงานศึกษา ลุยยื่นอุทธรณ์หลังแพ้คดี "สุรพล”

รหัสข่าว: I-I220422002927

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

9

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000510
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:31
หัวข้อข่าว: ทำโดยสุจริต! กกต.ตั้งคณะทำงานศึกษา ลุยยื่นอุทธรณ์หลังแพ้คดี "สุรพล”

รหัสข่าว: I-I220422002927

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

10

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000510
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:31
หัวข้อข่าว: ทำโดยสุจริต! กกต.ตั้งคณะทำงานศึกษา ลุยยื่นอุทธรณ์หลังแพ้คดี "สุรพล”

รหัสข่าว: I-I220422002927

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

11

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000510
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:36
หัวข้อข่าว: 'กกต.' แจงแจกใบส้ม 'สุรพล' สุจริตรอบคอบแล้ว ถือเป็นที่สุดตามรธน.จ่ออุทธรณ์ต่อไป

รหัสข่าว: I-I220422002940

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

12

https://www.thaipost.net/x-cite-news/128126/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:36
หัวข้อข่าว: 'กกต.' แจงแจกใบส้ม 'สุรพล' สุจริตรอบคอบแล้ว ถือเป็นที่สุดตามรธน.จ่ออุทธรณ์ต่อไป

รหัสข่าว: I-I220422002940

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

13

https://www.thaipost.net/x-cite-news/128126/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:37
หัวข้อข่าว: กกต.แจงทำตามขั้นตอน แจกใบส้ม "สุรพล”

รหัสข่าว: I-I220422002946

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

14

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_327070/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:37
หัวข้อข่าว: กกต.แจงทำตามขั้นตอน แจกใบส้ม "สุรพล”

รหัสข่าว: I-I220422002946

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

15

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_327070/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: กกต.โต้แจกใบส้ม 'สุรพล' ทำตามรธน.-สุจริต-รอบคอบ!

รหัสข่าว: I-I220422002949

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

16

https://www.dailynews.co.th/news/979732/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: กกต.โต้แจกใบส้ม 'สุรพล' ทำตามรธน.-สุจริต-รอบคอบ!

รหัสข่าว: I-I220422002949

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

17

https://www.dailynews.co.th/news/979732/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: กกต.โต้แจกใบส้ม 'สุรพล' ทำตามรธน.-สุจริต-รอบคอบ!

รหัสข่าว: I-I220422002949

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

18

https://www.dailynews.co.th/news/979732/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำแจกใบส้ม 'สุรพล' ทำตามอำนาจหน้าที่-รัฐธรรมนูญ ลั่นรอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220422002952

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

19

https://www.naewna.com/politic/648994
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำแจกใบส้ม 'สุรพล' ทำตามอำนาจหน้าที่-รัฐธรรมนูญ ลั่นรอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220422002952

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

20

https://www.naewna.com/politic/648994
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: กกต.แจงการวินิจฉัยใบส้มของ "สุรพล” เป็นไปด้วยความสุจริต รอบคอบ เป็นอำนาจการไต่สวนเพื่อให้ทันกำหนด

รหัสข่าว: I-I220422003002

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

21

https://mgronline.com/politics/detail/9650000038366
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: กกต.แจงการวินิจฉัยใบส้มของ "สุรพล” เป็นไปด้วยความสุจริต รอบคอบ เป็นอำนาจการไต่สวนเพื่อให้ทันกำหนด

รหัสข่าว: I-I220422003002

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

22

https://mgronline.com/politics/detail/9650000038366
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 21:04
หัวข้อข่าว: กกต. ยัน แจกใบส้ม 'สุรพล' ทำตามรธน. เตรียมนำคำพิพากษา เข้าที่ประชุม 25 เม.ย.นี้

รหัสข่าว: I-I220422003117

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

23

https://www.matichon.co.th/politics/news_3302379
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 21:04
หัวข้อข่าว: กกต. ยัน แจกใบส้ม 'สุรพล' ทำตามรธน. เตรียมนำคำพิพากษา เข้าที่ประชุม 25 เม.ย.นี้

รหัสข่าว: I-I220422003117

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

24

https://www.matichon.co.th/politics/news_3302379
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 21:22
หัวข้อข่าว: กกต.มั่นใจแจกใบส้ม ‘สุรพล’ ยึดรธน. จ่อเอาคำพิพากษาเข้าที่ประชุม 25 เม.ย.นี้

รหัสข่าว: I-I220422003137

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

25

https://siamrath.co.th/n/342009
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 21:22
หัวข้อข่าว: กกต.มั่นใจแจกใบส้ม ‘สุรพล’ ยึดรธน. จ่อเอาคำพิพากษาเข้าที่ประชุม 25 เม.ย.นี้

รหัสข่าว: I-I220422003137

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

26

https://siamrath.co.th/n/342009
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 21:30
หัวข้อข่าว: ด่วน กกต.เล็งอุทธรณ์ คำสั่งศาลชดใช้ 64.1 ล้านปมแจกใบส้มอดีตส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I220422003146

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

27

https://www.nationtv.tv/news/378870783
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 21:30
หัวข้อข่าว: ด่วน กกต.เล็งอุทธรณ์ คำสั่งศาลชดใช้ 64.1 ล้านปมแจกใบส้มอดีตส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I220422003146

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

28

https://www.nationtv.tv/news/378870783
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 21:30
หัวข้อข่าว: ด่วน กกต.เล็งอุทธรณ์ คำสั่งศาลชดใช้ 64.1 ล้านปมแจกใบส้มอดีตส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I220422003146

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

29

https://www.nationtv.tv/news/378870783
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 21:30
หัวข้อข่าว: ด่วน กกต.เล็งอุทธรณ์ คำสั่งศาลชดใช้ 64.1 ล้านปมแจกใบส้มอดีตส.ส.เชียงใหม่

รหัสข่าว: I-I220422003146

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

30

https://www.nationtv.tv/news/378870783
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 21:31
หัวข้อข่าว: กกต.แจงแล้ว ยันทำโดยสุจริต-รอบคอบ แจกใบส้ม 'สุรพล' ส.ส.เพื่อไทย

รหัสข่าว: I-I220422003147

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.trueid.net/detail/QjXkEavKD3Lx
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 21:31
หัวข้อข่าว: กกต.แจงแล้ว ยันทำโดยสุจริต-รอบคอบ แจกใบส้ม 'สุรพล' ส.ส.เพื่อไทย

รหัสข่าว: I-I220422003147

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

32

https://news.trueid.net/detail/QjXkEavKD3Lx
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 21:56
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำแจกใบส้ม 'สุรพล' ทำตามอำนาจหน้าที่-รอบคอบแล้ว

รหัสข่าว: I-I220422003163

 thaich8.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

33

https://www.thaich8.com/news_detail/107663/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://www.thaich8.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 21:56
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำแจกใบส้ม 'สุรพล' ทำตามอำนาจหน้าที่-รอบคอบแล้ว

รหัสข่าว: I-I220422003163

 thaich8.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

34

https://www.thaich8.com/news_detail/107663/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://www.thaich8.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 02:03
หัวข้อข่าว: กกต. แจงคดีแจกใบส้ม 'สุรพล' ทำโดยสุจริต-รอบคอบแล้ว ตามรัฐธรรมนูญ 60 เตรียมยื่นอุทธรณ์

รหัสข่าว: I-I220423000003

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/update-case-orangecard/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 02:03
หัวข้อข่าว: กกต. แจงคดีแจกใบส้ม 'สุรพล' ทำโดยสุจริต-รอบคอบแล้ว ตามรัฐธรรมนูญ 60 เตรียมยื่นอุทธรณ์

รหัสข่าว: I-I220423000003

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/update-case-orangecard/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:19
หัวข้อข่าว: กกต.รับทราบคำพิพากษาให้จ่ายเงินแพ้คดีแก่ "สุรพล " ยืนยันทำหน้าที่ตาม รธน.

รหัสข่าว: I-I220423000201

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.thaipbs.or.th/content/314784
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:19
หัวข้อข่าว: กกต.รับทราบคำพิพากษาให้จ่ายเงินแพ้คดีแก่ "สุรพล " ยืนยันทำหน้าที่ตาม รธน.

รหัสข่าว: I-I220423000201

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

38

https://news.thaipbs.or.th/content/314784
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:27
หัวข้อข่าว: กกต. เตรียมอุทธรณ์คดีแจกใบส้ม หลังศาลตัดสินให้ชดใช้ 64 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220423000213

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

39

https://www.springnews.co.th/news/823531
https://www.springnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:27
หัวข้อข่าว: กกต. เตรียมอุทธรณ์คดีแจกใบส้ม หลังศาลตัดสินให้ชดใช้ 64 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220423000213

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

40

https://www.springnews.co.th/news/823531
https://www.springnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:27
หัวข้อข่าว: กกต. เตรียมอุทธรณ์คดีแจกใบส้ม หลังศาลตัดสินให้ชดใช้ 64 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220423000213

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

41

https://www.springnews.co.th/news/823531
https://www.springnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:00
หัวข้อข่าว: กกต.แจงแจกใบส้ม สุจริต รอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220423000241

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

42

https://news.ch7.com/detail/564695
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:00
หัวข้อข่าว: กกต.แจงแจกใบส้ม สุจริต รอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220423000241

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

43

https://news.ch7.com/detail/564695
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:15
หัวข้อข่าว: กกต.แจงปมแจกใบส้ม 'สุรพล' เป็นไปด้วยความสุจริต รอบคอบ เป็นอำนาจการไต่สวนเพื่อให้ทันกำหนด

รหัสข่าว: I-I220423000279

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

44

https://prachatai.com/journal/2022/04/98256
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:15
หัวข้อข่าว: กกต.แจงปมแจกใบส้ม 'สุรพล' เป็นไปด้วยความสุจริต รอบคอบ เป็นอำนาจการไต่สวนเพื่อให้ทันกำหนด

รหัสข่าว: I-I220423000279

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

45

https://prachatai.com/journal/2022/04/98256
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:52
หัวข้อข่าว: กกต.ยัน แจกใบส้ม "สุรพล" พรรคเพื่อไทย ทำด้วยความสุจริตและรอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220423000334

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

46

https://www.thairath.co.th/news/politic/2374475
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:52
หัวข้อข่าว: กกต.ยัน แจกใบส้ม "สุรพล" พรรคเพื่อไทย ทำด้วยความสุจริตและรอบคอบ

รหัสข่าว: I-I220423000334

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

47

https://www.thairath.co.th/news/politic/2374475
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:03
หัวข้อข่าว: ประธานกกต. นำคณะตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.ศรีสะเกษ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

รหัสข่าว: I-I220423000251

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

48

https://www.banmuang.co.th/news/politic/277667
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:23
หัวข้อข่าว: กกต. นำคณะตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.เพชรบุรี พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

รหัสข่าว: I-I220422002889

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

49

https://www.banmuang.co.th/news/politic/277601
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 21:49
หัวข้อข่าว: กกต.ตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดประเด็นอุทธรณ์คดีใบส้ม "สุรพล" เทียบคดีเก่า ภายใน 10 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220422003159

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

50

https://news1live.com/detail/9650000038405
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 21:49
หัวข้อข่าว: กกต.ตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดประเด็นอุทธรณ์คดีใบส้ม "สุรพล" เทียบคดีเก่า ภายใน 10 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220422003159

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

51

https://news1live.com/detail/9650000038405
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 21:47
หัวข้อข่าว: กกต.ตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดประเด็นอุทธรณ์คดีใบส้ม "สุรพล" เทียบคดีเก่า ภายใน 10 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220422003158

 sondhitalk.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://sondhitalk.com/detail/9650000038405
https://sondhitalk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 21:47
หัวข้อข่าว: กกต.ตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดประเด็นอุทธรณ์คดีใบส้ม "สุรพล" เทียบคดีเก่า ภายใน 10 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220422003158

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

53

https://sondhitalk.com/detail/9650000038405
https://sondhitalk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 02:36
หัวข้อข่าว: 'เลขากกต.' แจง ตั้งคณะทำงานพิจารณาคดีใบส้ม กำหนดประเด็นอุทธรณ์ ภายใน 10 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220423000031

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

54

https://www.matichon.co.th/politics/news_3302678
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 02:36
หัวข้อข่าว: 'เลขากกต.' แจง ตั้งคณะทำงานพิจารณาคดีใบส้ม กำหนดประเด็นอุทธรณ์ ภายใน 10 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220423000031

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

55

https://www.matichon.co.th/politics/news_3302678
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 02:44
หัวข้อข่าว: กกต.ตั้งคณะทำงานอุทธรณ์คดีใบส้ม 'สุรพล' ภายใน 10 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220423000041

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

56

https://www.naewna.com/politic/649035
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 02:44
หัวข้อข่าว: กกต.ตั้งคณะทำงานอุทธรณ์คดีใบส้ม 'สุรพล' ภายใน 10 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220423000041

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

57

https://www.naewna.com/politic/649035
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 02:45
หัวข้อข่าว: กกต.เตรียมถกกรณีอุทธรณ์เลือกตั้งเชียงใหม่ 25 เม.ย. รับเป็นคดีแรกที่แพ้

รหัสข่าว: I-I220423000046

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

58

https://khao24h.net/politic/news-7-4-f8be18f9c99413f862f90e0d76918e30
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 03:28
หัวข้อข่าว: กกต.เตรียมถกกรณีอุทธรณ์เลือกตั้งเชียงใหม่ 25 เม.ย. รับเป็นคดีแรกที่แพ้

รหัสข่าว: I-I220423000083

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

59

https://theworldnews.net/th-news/kkt-etriiymthkkrnii-uththrneluue-ktangechiiyngaihm-25-em-y-rabepnkhdiiaerkthiiaeph
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:08
หัวข้อข่าว: กกต.ตั้งคณะทำงานอุทธรณ์คดีใบส้ม "สุรพล" ภายใน 10 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220423000189

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

60

https://news.thaipbs.or.th/content/314792
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:08
หัวข้อข่าว: กกต.ตั้งคณะทำงานอุทธรณ์คดีใบส้ม "สุรพล" ภายใน 10 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220423000189

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

61

https://news.thaipbs.or.th/content/314792
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:04
หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต." แจงตั้งคณะทำงานพิจารณาคดีใบส้ม "สุรพล เกียรติไชยากร" กำหนดประเด็นอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ...

รหัสข่าว: I-I220423000253

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/342069
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:04
หัวข้อข่าว: "เลขาฯกกต." แจงตั้งคณะทำงานพิจารณาคดีใบส้ม "สุรพล เกียรติไชยากร" กำหนดประเด็นอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ...

รหัสข่าว: I-I220423000253

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

63

https://siamrath.co.th/n/342069
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กกต. เตรียมยื่นอุทธรณ์คดีค่าโง่ใบส้ม 64.1 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220423000274

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-915701
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กกต. เตรียมยื่นอุทธรณ์คดีค่าโง่ใบส้ม 64.1 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220423000274

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

65

https://www.prachachat.net/breaking-news/news-915701
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: เลขาฯกกต. แจงตั้งคณะทำงานอุทธรณ์ปมชดใช้ 64 ล้าน เทียบคดีเก่ายกฟ้องไปแล้ว

รหัสข่าว: I-I220423000304

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/x-cite-news/128240/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: เลขาฯกกต. แจงตั้งคณะทำงานอุทธรณ์ปมชดใช้ 64 ล้าน เทียบคดีเก่ายกฟ้องไปแล้ว

รหัสข่าว: I-I220423000304

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

67

https://www.thaipost.net/x-cite-news/128240/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:28
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯประกาศ แต่งตั้ง "แสวง บุญมี" เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220423000768

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

68

https://www.bangkokbiznews.com/news/1000585
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:28
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯประกาศ แต่งตั้ง "แสวง บุญมี" เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220423000768

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

69

https://www.bangkokbiznews.com/news/1000585
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:28
หัวข้อข่าว: แพร่คำสั่งแต่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาฯ กกต. ตั้งแต่ 1 เม.ย.65-31 มี.ค.70

รหัสข่าว: I-I220423000771

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/108281-news-218.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:29
หัวข้อข่าว: ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

รหัสข่าว: I-I220423000775

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.trueid.net/detail/NZWLNPlylQj0
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:29
หัวข้อข่าว: ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

รหัสข่าว: I-I220423000775

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

72

https://news.trueid.net/detail/NZWLNPlylQj0
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:30
หัวข้อข่าว: ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

รหัสข่าว: I-I220423000778

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

73

https://theworldnews.net/th-news/raachkicchcchaa-prakaaskhamsangtang-aeswng-buymii-epnelkhaathikaar-kkt-khnaihm
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:30
หัวข้อข่าว: ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

รหัสข่าว: I-I220423000778

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

74

https://theworldnews.net/th-news/raachkicchcchaa-prakaaskhamsangtang-aeswng-buymii-epnelkhaathikaar-kkt-khnaihm
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:33
หัวข้อข่าว: ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

รหัสข่าว: I-I220423000786

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

75

https://www.opt-news.com/news/25423
https://www.opt-news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:33
หัวข้อข่าว: ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

รหัสข่าว: I-I220423000786

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

76

https://www.opt-news.com/news/25423
https://www.opt-news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:35
หัวข้อข่าว: ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

รหัสข่าว: I-I220423000793

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

77

https://www.tnnthailand.com/news/politics/111747/
https://www.tnnthailand.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:35
หัวข้อข่าว: ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

รหัสข่าว: I-I220423000793

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

78

https://www.tnnthailand.com/news/politics/111747/
https://www.tnnthailand.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:35
หัวข้อข่าว: ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

รหัสข่าว: I-I220423000793

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

79

https://www.tnnthailand.com/news/politics/111747/
https://www.tnnthailand.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:35
หัวข้อข่าว: ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

รหัสข่าว: I-I220423000793

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

80

https://www.tnnthailand.com/news/politics/111747/
https://www.tnnthailand.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:39
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯประกาศกกต.แต่งตั้ง'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220423000806

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

81

https://www.naewna.com/politic/649117
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:39
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯประกาศกกต.แต่งตั้ง'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220423000806

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

82

https://www.naewna.com/politic/649117
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:40
หัวข้อข่าว: ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

รหัสข่าว: I-I220423000809

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

83

https://www.matichon.co.th/politics/news_3303742
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:40
หัวข้อข่าว: ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

รหัสข่าว: I-I220423000809

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

84

https://www.matichon.co.th/politics/news_3303742
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:37
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯประกาศกกต.แต่งตั้ง'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220423000811

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

85

https://khao24h.net/general-news/news-17-1-c5fd1236ed28d03c3341b2156f4d1b08
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:37
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯประกาศกกต.แต่งตั้ง'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220423000811

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

86

https://khao24h.net/general-news/news-17-1-c5fd1236ed28d03c3341b2156f4d1b08
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:40
หัวข้อข่าว: "ราชกิจจาฯ"ประกาศกกต.แต่งตั้งแสวง บุญมี เป็นเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220423000813

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378870821
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:40
หัวข้อข่าว: "ราชกิจจาฯ"ประกาศกกต.แต่งตั้งแสวง บุญมี เป็นเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220423000813

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

88

https://www.nationtv.tv/news/378870821
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:40
หัวข้อข่าว: "ราชกิจจาฯ"ประกาศกกต.แต่งตั้งแสวง บุญมี เป็นเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220423000813

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

89

https://www.nationtv.tv/news/378870821
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:40
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง กกต. แต่งตั้งเลขาธิการกกต.

รหัสข่าว: I-I220423000814

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

90

https://www.thaipost.net/general-news/128387/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09:40
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง กกต. แต่งตั้งเลขาธิการกกต.

รหัสข่าว: I-I220423000814

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

91

https://www.thaipost.net/general-news/128387/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:17
หัวข้อข่าว: "กกต.กทม." เผย กกต.กลาง ไม่รับคำอุทธรณ์ "พีรพล" เด็กก้าวไกล ถูกตัดสิทธิสมัครเลือกตั้ง ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220423000199

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

92

https://siamrath.co.th/n/342107
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:17
หัวข้อข่าว: "กกต.กทม." เผย กกต.กลาง ไม่รับคำอุทธรณ์ "พีรพล" เด็กก้าวไกล ถูกตัดสิทธิสมัครเลือกตั้ง ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220423000199

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

93

https://siamrath.co.th/n/342107
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:22
หัวข้อข่าว: เด็กก้าวไกล อุทธรณ์ไร้ผลชวดลงส.ก. นัดรับบัตรเลือกตั้ง 12 พ.ค.กทม.จ่อใช้สีน้ำตาล-ชมพู พัทยา ฟ้า-ส้ม

รหัสข่าว: I-I220423000207

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

94

https://mgronline.com/politics/detail/9650000038501
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:22
หัวข้อข่าว: เด็กก้าวไกล อุทธรณ์ไร้ผลชวดลงส.ก. นัดรับบัตรเลือกตั้ง 12 พ.ค.กทม.จ่อใช้สีน้ำตาล-ชมพู พัทยา ฟ้า-ส้ม

รหัสข่าว: I-I220423000207

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

95

https://mgronline.com/politics/detail/9650000038501
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: รับประทานแห้ว! กกต.ยกคำอุทธรณ์'พีรพล'ชวดเป็นผู้สมัคร ส.ก.ก้าวไกล

รหัสข่าว: I-I220423000228

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

96

https://www.naewna.com/politic/649076
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: รับประทานแห้ว! กกต.ยกคำอุทธรณ์'พีรพล'ชวดเป็นผู้สมัคร ส.ก.ก้าวไกล

รหัสข่าว: I-I220423000228

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

97

https://www.naewna.com/politic/649076
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: 'พีรพล ก้าวไกล' วืด! กกต.ไม่รับคำอุทธรณ์ถูกตัดสิทธิสมัครเลือกตั้ง ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220423000238

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

98

https://www.thaipost.net/general-news/128295/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: 'พีรพล ก้าวไกล' วืด! กกต.ไม่รับคำอุทธรณ์ถูกตัดสิทธิสมัครเลือกตั้ง ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220423000238

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

99

https://www.thaipost.net/general-news/128295/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:15
หัวข้อข่าว: ไม่รับคำอุทธรณ์ "พีรพล" เป็นผู้สมัคร ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220423000278

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

100

https://tna.mcot.net/politics-928767
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 20:10
หัวข้อข่าว: กกต. มีมตินับคะแนนใหม่ เลือกตั้งนายก อบต.โคกใหญ่ หลังเฉือนกัน 1 แต้ม

รหัสข่าว: I-I220422003044

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

101

https://www.matichon.co.th/region/news_3302508
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 20:10
หัวข้อข่าว: กกต. มีมตินับคะแนนใหม่ เลือกตั้งนายก อบต.โคกใหญ่ หลังเฉือนกัน 1 แต้ม

รหัสข่าว: I-I220422003044

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/region/news_3302508
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 20:10
หัวข้อข่าว: กกต. มีมตินับคะแนนใหม่ เลือกตั้งนายก อบต.โคกใหญ่ หลังเฉือนกัน 1 แต้ม

รหัสข่าว: I-I220422003044

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/region/news_3302508
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 02:50
หัวข้อข่าว: กกต. มีมตินับคะแนนใหม่ เลือกตั้งนายกอบต.โคกใหญ่ หลังเฉือนกัน 1 แต้ม

รหัสข่าว: I-I220423000047

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

104

https://theworldnews.net/th-news/kkt-miimtinabkhaaennaihm-eluue-ktangnaayk-bt-okhkaihy-hlangechuue-nkan-1-aetm
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 02:50
หัวข้อข่าว: กกต. มีมตินับคะแนนใหม่ เลือกตั้งนายกอบต.โคกใหญ่ หลังเฉือนกัน 1 แต้ม

รหัสข่าว: I-I220423000047

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-miimtinabkhaaennaihm-eluue-ktangnaayk-bt-okhkaihy-hlangechuue-nkan-1-aetm
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:59
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งนับคะแนนใหม่เลือกตั้ง นายก อบต.โคกใหญ่ หลังแพ้แต้มเดียว

รหัสข่าว: I-I220423000242

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

106

https://www.banmuang.co.th/news/region/277668
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:59
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งนับคะแนนใหม่เลือกตั้ง นายก อบต.โคกใหญ่ หลังแพ้แต้มเดียว

รหัสข่าว: I-I220423000242

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

107

https://www.banmuang.co.th/news/region/277668
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 17:55
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะสีบัตรเลือกตั้ง ‘สีน้ำตาล’ เลือกผู้ว่าฯ กทม. ‘สีชมพู’ เลือก ส.ก. – THE STANDARD

รหัสข่าว: I-I220422002516

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thestandard.co/ect-decide-election-color-cards/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 17:55
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะสีบัตรเลือกตั้ง ‘สีน้ำตาล’ เลือกผู้ว่าฯ กทม. ‘สีชมพู’ เลือก ส.ก. – THE STANDARD

รหัสข่าว: I-I220422002516

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

109

https://thestandard.co/ect-decide-election-color-cards/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 17:55
หัวข้อข่าว: กกต. เคาะสีบัตรเลือกตั้ง ‘สีน้ำตาล’ เลือกผู้ว่าฯ กทม. ‘สีชมพู’ เลือก ส.ก. – THE STANDARD

รหัสข่าว: I-I220422002516

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

110

https://thestandard.co/ect-decide-election-color-cards/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:12
หัวข้อข่าว: เคาะสีบัตร "เลือกตั้ง" ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220422002849

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/512328
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:12
หัวข้อข่าว: เคาะสีบัตร "เลือกตั้ง" ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220422002849

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/512328
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:23
หัวข้อข่าว: เคาะแล้วบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 'สีน้ำตาล' ส่วนส.ก. 'สีชมพู' | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220422002891

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/979130/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:23
หัวข้อข่าว: เคาะแล้วบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 'สีน้ำตาล' ส่วนส.ก. 'สีชมพู' | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220422002891

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/979130/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:23
หัวข้อข่าว: เคาะแล้วบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 'สีน้ำตาล' ส่วนส.ก. 'สีชมพู' | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220422002891

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/979130/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:34
หัวข้อข่าว: กกต.กทม.เตรียมตีพิมพ์บัตรเลือกตั้ง นัด 50 เขตรับที่โรงพิมพ์ฯ 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220422002934

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:34
หัวข้อข่าว: กกต.กทม.เตรียมตีพิมพ์บัตรเลือกตั้ง นัด 50 เขตรับที่โรงพิมพ์ฯ 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220422002934

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/648988
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 20:01
หัวข้อข่าว: เคาะแล้ว! บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. "สีน้ำตาล" เลือก ส.ก. "สีชมพู"

รหัสข่าว: I-I220422003029

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/341988
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 20:01
หัวข้อข่าว: เคาะแล้ว! บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. "สีน้ำตาล" เลือก ส.ก. "สีชมพู"

รหัสข่าว: I-I220422003029

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/341988
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:20
หัวข้อข่าว: กกต.เตรียมพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. นัด 50 เขตรับที่โรงพิมพ์ 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220423000204

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-etriiymphimphbatreluue-ktangphuuwaa-s-k-nad-50-ekhtrabthiiorngphimph-12-ph-kh
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:20
หัวข้อข่าว: กกต.เตรียมพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. นัด 50 เขตรับที่โรงพิมพ์ 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220423000204

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-etriiymphimphbatreluue-ktangphuuwaa-s-k-nad-50-ekhtrabthiiorngphimph-12-ph-kh
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:26
หัวข้อข่าว: เคาะแล้ว! สีบัตรเลือกผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา กกต.นัด50เขตรับบัตร12พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220423000215

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:26
หัวข้อข่าว: เคาะแล้ว! สีบัตรเลือกผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา กกต.นัด50เขตรับบัตร12พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220423000215

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7012128
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: กกต.กทม.เตรียมพิมพ์บัตรเลือกตั้ง กทม. นัด 50 เขตรับที่โรงพิมพ์ 12 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220423000237

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: กกต.กทม.เตรียมพิมพ์บัตรเลือกตั้ง กทม. นัด 50 เขตรับที่โรงพิมพ์ 12 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220423000237

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/522238
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: กกต.กทม.เตรียมพิมพ์บัตรเลือกตั้ง กทม. นัด 50 เขตรับที่โรงพิมพ์ 12 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220423000237

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/522238
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:02
หัวข้อข่าว: กกต.เตรียมพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. นัด 50 เขตรับที่โรงพิมพ์ 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220423000250

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/news_3303280
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:02
หัวข้อข่าว: กกต.เตรียมพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. นัด 50 เขตรับที่โรงพิมพ์ 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220423000250

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:25
หัวข้อข่าว: กกต.กทม.เตรียมพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.นัด 50 สำนักงานรับที่โรงพิมพ์ 12 พ.ค.

รหัสข่าว: I-I220423000291

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000038452
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: เตรียมพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220423000344

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-928721
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:56
หัวข้อข่าว: เตรียมพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220423000344

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

131

https://tna.mcot.net/politics-928721
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 16:37
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค ปชป.

รหัสข่าว: I-I220422002212

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 16:37
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค ปชป.

รหัสข่าว: I-I220422002212

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

133

https://www.thaipost.net/politics-news/127893/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 16:49
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค 'ปชป.'

รหัสข่าว: I-I220422002246

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/648941
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 16:49
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค 'ปชป.'

รหัสข่าว: I-I220422002246

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/648941
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 16:49
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค 'ปชป.'

รหัสข่าว: I-I220422002246

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/648941
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 16:49
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค 'ปชป.'

รหัสข่าว: I-I220422002246

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/648941
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 16:49
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค 'ปชป.'

รหัสข่าว: I-I220422002246

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

138

https://www.naewna.com/politic/648941
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 16:49
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค 'ปชป.'

รหัสข่าว: I-I220422002246

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/648941
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 17:49
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาประกาศ ปริญญ์ พ้นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์

รหัสข่าว: I-I220422002476

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-914872
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 17:49
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาประกาศ ปริญญ์ พ้นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์

รหัสข่าว: I-I220422002476

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-914872
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 17:49
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาประกาศ ปริญญ์ พ้นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์

รหัสข่าว: I-I220422002476

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-914872
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:52
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ "ปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์"

รหัสข่าว: I-I220422002786

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/341906
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:52
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ "ปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์"

รหัสข่าว: I-I220422002786

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/341906
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:52
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ "ปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์"

รหัสข่าว: I-I220422002786

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/341906
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:44
หัวข้อข่าว: "วิโรจน์" ควง "พีรพล" ทวงความเป็นธรรมต่อ กกต.

รหัสข่าว: I-I220422002753

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_326943/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:44
หัวข้อข่าว: "วิโรจน์" ควง "พีรพล" ทวงความเป็นธรรมต่อ กกต.

รหัสข่าว: I-I220422002753

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

147

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_326943/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: เร่ง กกต.ทบทวนคืนสิทธิผู้สมัคร ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220422002789

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-928314
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: เร่ง กกต.ทบทวนคืนสิทธิผู้สมัคร ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220422002789

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

149

https://tna.mcot.net/politics-928314
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: เร่ง กกต.ทบทวนคืนสิทธิผู้สมัคร ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220422002789

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

150

https://tna.mcot.net/politics-928314
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:55
หัวข้อข่าว: 'วิโรจน์' บุกกกต.จี้ทบทวนปม 'พีรพล' ไม่ถูกประกาศเป็นผู้สมัครส.ก.

รหัสข่าว: I-I220422002801

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/978730/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:55
หัวข้อข่าว: 'วิโรจน์' บุกกกต.จี้ทบทวนปม 'พีรพล' ไม่ถูกประกาศเป็นผู้สมัครส.ก.

รหัสข่าว: I-I220422002801

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

152

https://www.dailynews.co.th/news/978730/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:55
หัวข้อข่าว: 'วิโรจน์' บุกกกต.จี้ทบทวนปม 'พีรพล' ไม่ถูกประกาศเป็นผู้สมัครส.ก.

รหัสข่าว: I-I220422002801

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

153

https://www.dailynews.co.th/news/978730/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:55
หัวข้อข่าว: 'วิโรจน์' บุกกกต.จี้ทบทวนปม 'พีรพล' ไม่ถูกประกาศเป็นผู้สมัครส.ก.

รหัสข่าว: I-I220422002801

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

154

https://www.dailynews.co.th/news/978730/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:55
หัวข้อข่าว: 'วิโรจน์' บุกกกต.จี้ทบทวนปม 'พีรพล' ไม่ถูกประกาศเป็นผู้สมัครส.ก.

รหัสข่าว: I-I220422002801

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

155

https://www.dailynews.co.th/news/978730/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: ขู่ซ้ำรอยคดีสุรพล! 'ก้าวไกล' บุก กกต. บี้คืนสิทธิผู้สมัคร ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220422002839

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

156

https://www.thaipost.net/politics-news/127980/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: ขู่ซ้ำรอยคดีสุรพล! 'ก้าวไกล' บุก กกต. บี้คืนสิทธิผู้สมัคร ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220422002839

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

157

https://www.thaipost.net/politics-news/127980/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: ขู่ซ้ำรอยคดีสุรพล! 'ก้าวไกล' บุก กกต. บี้คืนสิทธิผู้สมัคร ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220422002839

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

158

https://www.thaipost.net/politics-news/127980/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: 'วิโรจน์' นำทีม ทวงถามกกต. ตัดสิทธิ์ผู้สมัคร สก.พญาไท ปมหุ้นสื่อ แม้ปิดกิจการไปเกือบ 30 ปี

รหัสข่าว: I-I220422002840

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

159

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_545679
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: 'วิโรจน์' นำทีม ทวงถามกกต. ตัดสิทธิ์ผู้สมัคร สก.พญาไท ปมหุ้นสื่อ แม้ปิดกิจการไปเกือบ 30 ปี

รหัสข่าว: I-I220422002840

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

160

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_545679
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: 'วิโรจน์' นำทีม ทวงถามกกต. ตัดสิทธิ์ผู้สมัคร สก.พญาไท ปมหุ้นสื่อ แม้ปิดกิจการไปเกือบ 30 ปี

รหัสข่าว: I-I220422002840

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

161

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_545679
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: 'วิโรจน์' นำทีม ทวงถามกกต. ตัดสิทธิ์ผู้สมัคร สก.พญาไท ปมหุ้นสื่อ แม้ปิดกิจการไปเกือบ 30 ปี

รหัสข่าว: I-I220422002840

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

162

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_545679
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: 'วิโรจน์' นำทีม ทวงถามกกต. ตัดสิทธิ์ผู้สมัคร สก.พญาไท ปมหุ้นสื่อ แม้ปิดกิจการไปเกือบ 30 ปี

รหัสข่าว: I-I220422002840

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

163

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_545679
https://www.matichonweekly.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:09
หัวข้อข่าว: 'วิโรจน์' บุก กกต.ทวงถามคำร้องอุทธรณ์ตัดสิทธิสมัคร 'พีรพล'

รหัสข่าว: I-I220422002845

 thaich8.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

164

https://www.thaich8.com/news_detail/107650/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5
https://www.thaich8.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: 'วิโรจน์' จี้ กกต.ทบทวนตัดสิทธิ์ 'พีรพล' ไม่ถูกประกาศเป็นผู้สมัครส.ก.เขตพญาไท

รหัสข่าว: I-I220422002866

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/648964
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: 'วิโรจน์' จี้ กกต.ทบทวนตัดสิทธิ์ 'พีรพล' ไม่ถูกประกาศเป็นผู้สมัครส.ก.เขตพญาไท

รหัสข่าว: I-I220422002866

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

166

https://www.naewna.com/politic/648964
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: "วิโรจน์” ควง "พีรพล” จี้กกต.ทบทวนตัดสิทธิการเป็นผู้สมัครส.ก.ก้าวไกล ขู่ไม่คืนสิทธิเตรียมฟ้อง...

รหัสข่าว: I-I220422002867

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

167

https://mgronline.com/politics/detail/9650000038295
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: "วิโรจน์” ควง "พีรพล” จี้กกต.ทบทวนตัดสิทธิการเป็นผู้สมัครส.ก.ก้าวไกล ขู่ไม่คืนสิทธิเตรียมฟ้อง...

รหัสข่าว: I-I220422002867

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

168

https://mgronline.com/politics/detail/9650000038295
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:17
หัวข้อข่าว: "วิโรจน์” ควง "พีรพล” จี้กกต.ทบทวนตัดสิทธิการเป็นผู้สมัครส.ก.ก้าวไกล ขู่ไม่คืนสิทธิเตรียมฟ้อง...

รหัสข่าว: I-I220422002867

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

169

https://mgronline.com/politics/detail/9650000038295
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: จ่อฟ้องแพ่ง! "วิโรจน์” ควง "เฮียเล้า” ทวง กกต.ปมอุทธรณ์ถูกถอนสิทธิลง ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220422002872

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000463
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: จ่อฟ้องแพ่ง! "วิโรจน์” ควง "เฮียเล้า” ทวง กกต.ปมอุทธรณ์ถูกถอนสิทธิลง ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220422002872

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

171

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000463
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: จ่อฟ้องแพ่ง! "วิโรจน์” ควง "เฮียเล้า” ทวง กกต.ปมอุทธรณ์ถูกถอนสิทธิลง ส.ก.

รหัสข่าว: I-I220422002872

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

172

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000463
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:26
หัวข้อข่าว: "วิโรจน์" ควง "พีรพล" ทวงความเป็นธรรม จี้กกต.ทบทวนตัดสิทธิ "ผู้สมัคร ส.ก." ก้าวไกล

รหัสข่าว: I-I220422002906

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

173

https://siamrath.co.th/n/341950
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:26
หัวข้อข่าว: "วิโรจน์" ควง "พีรพล" ทวงความเป็นธรรม จี้กกต.ทบทวนตัดสิทธิ "ผู้สมัคร ส.ก." ก้าวไกล

รหัสข่าว: I-I220422002906

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

174

https://siamrath.co.th/n/341950
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:27
หัวข้อข่าว: วิโรจน์ จ่อฟ้อง กกต.ตามรอยคดี ส.ส.เชียงใหม่ ปมตัดสิทธิ์ผู้สมัครส.ก.ก้าวไกล

รหัสข่าว: I-I220422002907

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

175

https://www.nationtv.tv/news/378870758
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:27
หัวข้อข่าว: วิโรจน์ จ่อฟ้อง กกต.ตามรอยคดี ส.ส.เชียงใหม่ ปมตัดสิทธิ์ผู้สมัครส.ก.ก้าวไกล

รหัสข่าว: I-I220422002907

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

176

https://www.nationtv.tv/news/378870758
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:27
หัวข้อข่าว: วิโรจน์ จ่อฟ้อง กกต.ตามรอยคดี ส.ส.เชียงใหม่ ปมตัดสิทธิ์ผู้สมัครส.ก.ก้าวไกล

รหัสข่าว: I-I220422002907

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

177

https://www.nationtv.tv/news/378870758
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:27
หัวข้อข่าว: วิโรจน์ จ่อฟ้อง กกต.ตามรอยคดี ส.ส.เชียงใหม่ ปมตัดสิทธิ์ผู้สมัครส.ก.ก้าวไกล

รหัสข่าว: I-I220422002907

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

178

https://www.nationtv.tv/news/378870758
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: "วิโรจน์"นำ "พีรพล" บุกถาม กกต.ปมถูกตัดสิทธิผู้สมัคร ส.ก.ปมถือหุ้นสื่อ

รหัสข่าว: I-I220422002920

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

179

https://www.thairath.co.th/news/politic/2374310
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: "วิโรจน์"นำ "พีรพล" บุกถาม กกต.ปมถูกตัดสิทธิผู้สมัคร ส.ก.ปมถือหุ้นสื่อ

รหัสข่าว: I-I220422002920

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2374310
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: "วิโรจน์"นำ "พีรพล" บุกถาม กกต.ปมถูกตัดสิทธิผู้สมัคร ส.ก.ปมถือหุ้นสื่อ

รหัสข่าว: I-I220422002920

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 20:26
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล" เรียกร้อง กกต.ทบทวนคืนสิทธิผู้สมัคร ส.ก.ให้ "พีรพล"

รหัสข่าว: I-I220422003070

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 20:26
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล" เรียกร้อง กกต.ทบทวนคืนสิทธิผู้สมัคร ส.ก.ให้ "พีรพล"

รหัสข่าว: I-I220422003070

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: เปิดคำพิพากษา ศาลสั่ง กกต.จ่าย 'สุรพล' 70 ล้าน 'วิษณุ' มึน กกต.สู้คดีใบส้มยังไงถึงแพ้

รหัสข่าว: I-I220422002864

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: เปิดคำพิพากษา ศาลสั่ง กกต.จ่าย 'สุรพล' 70 ล้าน 'วิษณุ' มึน กกต.สู้คดีใบส้มยังไงถึงแพ้

รหัสข่าว: I-I220422002864

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 16:33
หัวข้อข่าว: "สิระ" โวยกกต.ยกคำร้อง "อุตตม" ไร้ความยุติธรรม สอนถ้าอ้างคำสั่งคสช.ก็ต้องปฎิบัติแบบเดียวกัน

รหัสข่าว: I-I220422002202

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 16:33
หัวข้อข่าว: "สิระ" โวยกกต.ยกคำร้อง "อุตตม" ไร้ความยุติธรรม สอนถ้าอ้างคำสั่งคสช.ก็ต้องปฎิบัติแบบเดียวกัน
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 16:35
หัวข้อข่าว: ‘สิระ’ โวย บอก กกต.ไม่เป็นธรรม ยกคำร้องเอาผิด ‘อุตตม’ อ้าง รู้เห็นเซ็นรับรองส่งลงส.ส.เองกับมือ

รหัสข่าว: I-I220422002206

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 16:35
หัวข้อข่าว: ‘สิระ’ โวย บอก กกต.ไม่เป็นธรรม ยกคำร้องเอาผิด ‘อุตตม’ อ้าง รู้เห็นเซ็นรับรองส่งลงส.ส.เองกับมือ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 17:49
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว 'สิระ' ลาก 'อุตตม' ร่วมรับผิดด้วย ฐานรู้เห็นเซ็นรับรองคุณสมบัติตนเองกับมือ

รหัสข่าว: I-I220422002477

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 17:49
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว 'สิระ' ลาก 'อุตตม' ร่วมรับผิดด้วย ฐานรู้เห็นเซ็นรับรองคุณสมบัติตนเองกับมือ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 17:53
หัวข้อข่าว: "สิระ” โวย ไม่เป็นธรรม กกต. ยกคำร้อง เอาผิด "อุตตม” ยัน รู้เห็นเซ็นรับรองส่งเองกับมือ

รหัสข่าว: I-I220422002504

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 17:53
หัวข้อข่าว: "สิระ” โวย ไม่เป็นธรรม กกต. ยกคำร้อง เอาผิด "อุตตม” ยัน รู้เห็นเซ็นรับรองส่งเองกับมือ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 17:56
หัวข้อข่าว: 'สิระ' โวย บอก กกต.ไม่เป็นธรรม ยกคำร้องเอาผิด 'อุตตม' อ้าง รู้เห็นเซ็นรับรองส่งลงส.ส.เองกับมือ

รหัสข่าว: I-I220422002515

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 17:56
หัวข้อข่าว: 'สิระ' โวย บอก กกต.ไม่เป็นธรรม ยกคำร้องเอาผิด 'อุตตม' อ้าง รู้เห็นเซ็นรับรองส่งลงส.ส.เองกับมือ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 17:58
หัวข้อข่าว: สิระ โวย กกต.อ้างคำสั่งคสช. ยกคำร้องเอาผิด อุตตม ทำไมต่างจากเคส ‘ธนาธร’

รหัสข่าว: I-I220422002524

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 17:58
หัวข้อข่าว: สิระ โวย กกต.อ้างคำสั่งคสช. ยกคำร้องเอาผิด อุตตม ทำไมต่างจากเคส ‘ธนาธร’
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 17:59
หัวข้อข่าว: "สิระ" โวย กกต.ไม่เอาผิด "อุตตม"

รหัสข่าว: I-I220422002526

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 17:59
หัวข้อข่าว: "สิระ" โวย กกต.ไม่เอาผิด "อุตตม"
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: "สิระ" โวยกกต. ไม่เป็นธรรมยกคำร้อง เอาผิด "อุตตม" - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220422002541

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: "สิระ" โวยกกต. ไม่เป็นธรรมยกคำร้อง เอาผิด "อุตตม" - TOPNEWS
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:03
หัวข้อข่าว: 'สิระ' โวย กกต.ยกคำร้องเอาผิด 'อุตตม' | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220422002552

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:03
หัวข้อข่าว: 'สิระ' โวย กกต.ยกคำร้องเอาผิด 'อุตตม' | เดลินิวส์
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:25
หัวข้อข่าว: 'สิระ' โวยแหลก! กกต.ไม่เป็นธรรม ยกคำร้องเอาผิด 'อุตตม'

รหัสข่าว: I-I220422002653

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: 'สิระ' โวยแหลก! กกต.ไม่เป็นธรรม ยกคำร้องเอาผิด 'อุตตม'
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:39
หัวข้อข่าว: "สิระ" โวย กกต. ยกคำร้องเอาผิด "อุตตม"

รหัสข่าว: I-I220422002740

 newtv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:39
หัวข้อข่าว: "สิระ" โวย กกต. ยกคำร้องเอาผิด "อุตตม"
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:44
หัวข้อข่าว: 'สิระ' โวย บอก กกต.ไม่เป็นธรรม ยกคำร้องเอาผิด 'อุตตม' อ้างรู้เห็น รับรองส่งลงส.ส.เองกับมือ

รหัสข่าว: I-I220422002749

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:44
หัวข้อข่าว: 'สิระ' โวย บอก กกต.ไม่เป็นธรรม ยกคำร้องเอาผิด 'อุตตม' อ้างรู้เห็น รับรองส่งลงส.ส.เองกับมือ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:44
หัวข้อข่าว: 'สิระ' โวย บอก กกต.ไม่เป็นธรรม ยกคำร้องเอาผิด 'อุตตม' อ้างรู้เห็น รับรองส่งลงส.ส.เองกับมือ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:23
หัวข้อข่าว: หวั่นเสื่อมศรัทธา! กกต.รุ่นพี่แนะรุ่นน้องแจงปมแจกใบส้มสุรพล | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220422002647

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

211

https://www.dailynews.co.th/news/978537/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 18:23
หัวข้อข่าว: หวั่นเสื่อมศรัทธา! กกต.รุ่นพี่แนะรุ่นน้องแจงปมแจกใบส้มสุรพล | เดลินิวส์
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:23
หัวข้อข่าว: อดีตกกต. แนะรุ่นน้องกกต. อย่าให้คนหมดศรัทธา ต้องพิสูจน์ให้ได้ แจกใบส้มโดยสุจริต

รหัสข่าว: I-I220422002898

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: อดีตกกต. แนะรุ่นน้องกกต. อย่าให้คนหมดศรัทธา ต้องพิสูจน์ให้ได้ แจกใบส้มโดยสุจริต
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 19:27
หัวข้อข่าว: อดีตกกต. แนะรุ่นน้องกกต. อย่าให้คนหมดศรัทธา ต้องพิสูจน์ให้ได้ แจกใบส้มโดยสุจริต

รหัสข่าว: I-I220422002904

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: อดีตกกต. แนะรุ่นน้องกกต. อย่าให้คนหมดศรัทธา ต้องพิสูจน์ให้ได้ แจกใบส้มโดยสุจริต

รหัสข่าว: I-I220422002904

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: ตีตรงจุด : ข้อควรรู้ ก่อนสมัครการเมืองท้องถิ่น

รหัสข่าว: I-I220423000287

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: ตีตรงจุด : ข้อควรรู้ ก่อนสมัครการเมืองท้องถิ่น

รหัสข่าว: I-I220423000287

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: ตีตรงจุด : ข้อควรรู้ ก่อนสมัครการเมืองท้องถิ่น

รหัสข่าว: I-I220423000287

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/564664
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:59
หัวข้อข่าว: นับถอยหลัง 30 วันก่อนเลือก "ผู้ว่าฯ กทม."

รหัสข่าว: I-I220423000365

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.thaipbs.or.th/content/314794
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:59
หัวข้อข่าว: นับถอยหลัง 30 วันก่อนเลือก "ผู้ว่าฯ กทม."

รหัสข่าว: I-I220423000365

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 07:59
หัวข้อข่าว: นับถอยหลัง 30 วันก่อนเลือก "ผู้ว่าฯ กทม."

รหัสข่าว: I-I220423000365

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

222

https://news.thaipbs.or.th/content/314794
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 16:39
หัวข้อข่าว: ย้อนประวัติศาสตร์ กกต.แพ้คดี "สุรพล” รายแรกศาลสั่งเยียวยา

รหัสข่าว: I-I220422002217

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000446
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 16:39
หัวข้อข่าว: ย้อนประวัติศาสตร์ กกต.แพ้คดี "สุรพล” รายแรกศาลสั่งเยียวยา

รหัสข่าว: I-I220422002217

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 16:39
หัวข้อข่าว: ย้อนประวัติศาสตร์ กกต.แพ้คดี "สุรพล” รายแรกศาลสั่งเยียวยา

รหัสข่าว: I-I220422002217

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 16:39
หัวข้อข่าว: ย้อนประวัติศาสตร์ กกต.แพ้คดี "สุรพล” รายแรกศาลสั่งเยียวยา

รหัสข่าว: I-I220422002217

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000446
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 22:02
หัวข้อข่าว: ค่าโง่ใบส้ม กกต. สังเวย 70 ล้าน ติดกับดักรัฐธรรมนูญ คสช.

รหัสข่าว: I-I220422003170

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-915430
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 22:02
หัวข้อข่าว: ค่าโง่ใบส้ม กกต. สังเวย 70 ล้าน ติดกับดักรัฐธรรมนูญ คสช.

รหัสข่าว: I-I220422003170

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 22:02
หัวข้อข่าว: ค่าโง่ใบส้ม กกต. สังเวย 70 ล้าน ติดกับดักรัฐธรรมนูญ คสช.

รหัสข่าว: I-I220422003170

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 22:02
หัวข้อข่าว: ค่าโง่ใบส้ม กกต. สังเวย 70 ล้าน ติดกับดักรัฐธรรมนูญ คสช.

รหัสข่าว: I-I220422003170

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 22:02
หัวข้อข่าว: ค่าโง่ใบส้ม กกต. สังเวย 70 ล้าน ติดกับดักรัฐธรรมนูญ คสช.

รหัสข่าว: I-I220422003170

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 22:02
หัวข้อข่าว: ค่าโง่ใบส้ม กกต. สังเวย 70 ล้าน ติดกับดักรัฐธรรมนูญ คสช.

รหัสข่าว: I-I220422003170

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11469
วันที่: เสาร์ 23 เมษายน 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: ค่าบทเรียน กกต.

รหัสข่าว: C-220423012000(23 เม.ย. 65/02:34)

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

Col.Inch: 39.18 ADValue:  (B/W)  47,016  (FC)  64,647
PRValue : (B/W)  141,048  (FC)  193,941(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23468
วันที่: เสาร์ 23 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

คอลัมน์: สำนักข่าวหัวเขียว: ใบส้มทำพัง

รหัสข่าว: C-220423009100(23 เม.ย. 65/03:58)

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,000(BW) 1,000

Col.Inch: 54.98 ADValue:  (B/W)  54,980  (FC)  109,960
PRValue : (B/W)  164,940  (FC)  329,880(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16113
วันที่: เสาร์ 23 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: สาระคำพิพากษาศาลแพ่ง กกต.พ่ายคดีแจก'ใบส้ม'

รหัสข่าว: C-220423020043(23 เม.ย. 65/04:26)

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

Col.Inch: 132.33 ADValue:  (B/W)  158,796  (FC)  218,344.50
PRValue : (B/W)  476,388  (FC)  655,033.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16113
วันที่: เสาร์ 23 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: สาระคำพิพากษาศาลแพ่ง กกต.พ่ายคดีแจก'ใบส้ม'

รหัสข่าว: C-220423020043(23 เม.ย. 65/04:26)

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

Col.Inch: 132.33 ADValue:  (B/W)  158,796  (FC)  218,344.50
PRValue : (B/W)  476,388  (FC)  655,033.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16113
วันที่: เสาร์ 23 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 2

หัวข้อข่าว: สาระคำพิพากษาศาลแพ่ง กกต.พ่ายคดีแจก'ใบส้ม'

รหัสข่าว: C-220423020043(23 เม.ย. 65/04:26)

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

Col.Inch: 132.33 ADValue:  (B/W)  158,796  (FC)  218,344.50
PRValue : (B/W)  476,388  (FC)  655,033.50(x3)

237



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11470
วันที่: อาทิตย์ 24 เมษายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 7(ล่าง)

คอลัมน์: ใบตองแห้ง: สะใจใบส้ม 70 ล้าน

รหัสข่าว: C-220424037044(23 เม.ย. 65/06:25)

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,650(BW) 1,200

Col.Inch: 58.80 ADValue:  (B/W)  70,560  (FC)  97,020
PRValue : (B/W)  211,680  (FC)  291,060(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11470
วันที่: อาทิตย์ 24 เมษายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 7(ล่าง)

คอลัมน์: ใบตองแห้ง: สะใจใบส้ม 70 ล้าน

รหัสข่าว: C-220424037044(23 เม.ย. 65/06:25)

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,650(BW) 1,200

Col.Inch: 58.80 ADValue:  (B/W)  70,560  (FC)  97,020
PRValue : (B/W)  211,680  (FC)  291,060(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23468
วันที่: เสาร์ 23 เมษายน 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 20(ล่างขวา)

คอลัมน์: เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น

รหัสข่าว: C-220423009159(23 เม.ย. 65/05:11)

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,000(BW) 1,000

Col.Inch: 24.01 ADValue:  (B/W)  24,010  (FC)  48,020
PRValue : (B/W)  72,030  (FC)  144,060(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23469
วันที่: อาทิตย์ 24 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-220424039045(23 เม.ย. 65/07:15)

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,000(BW) 1,000

Col.Inch: 94.50 ADValue:  (B/W)  94,500  (FC)  189,000
PRValue : (B/W)  283,500  (FC)  567,000(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23469
วันที่: อาทิตย์ 24 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-220424039045(23 เม.ย. 65/07:15)

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,000(BW) 1,000

Col.Inch: 94.50 ADValue:  (B/W)  94,500  (FC)  189,000
PRValue : (B/W)  283,500  (FC)  567,000(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23469
วันที่: อาทิตย์ 24 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-220424039045(23 เม.ย. 65/07:15)

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,000(BW) 1,000

Col.Inch: 94.50 ADValue:  (B/W)  94,500  (FC)  189,000
PRValue : (B/W)  283,500  (FC)  567,000(x3)
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