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ข่าวประจ าวันที ่20 มถิุนายน 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)  

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 156/2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมอบประกำศนียบัตรและเข็มวิทยฐำนะ
หลักสูตรต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้ำนเมืองออนไลน์ ประธำน กกต. เป็นประธำนพิธีปิดกำรอบรมหลักสูตรกำรปฏิบัติงำน 

ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
1 

2 สยำมรัฐออนไลน์ "ประธำน กกต." เป็นประธำนพิธีปิดกำรอบรม หลักสูตรกำรปฏิบัติงำน 
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

2 

3 สยำมท้องถิ่นออนไลน์ "ประธำน กกต." เป็นประธำนพิธีปิดกำรอบรม หลักสูตรกำรปฏิบัติงำน 
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

3 

4 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต. พิจิตร มอบนโยบำยแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 4 
5 ปรำกำรนิวส์ออนไลน์ กกต. อบรม จนท. ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 5 
6 คมชัดลึกทั่วไทยออนไลน์ กกต. จัดอบรมหลักสูตรกำรปฏิบัติงำนระดับช ำนำญกำรพิเศษ 8 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้ำออนไลน์ รัฐบำลโวเสียงสนบัสนนุเพียบ ผ่ำนซักฟอกฉลย เยย้ฝ่ำยค้ำนไร้ข้อมูล/แค่สีสัน 12 
2 แนวหน้ำออนไลน์ 'ชวน' สั่งสอบให้จบใน 7 วัน ญัตติซักฟอกเถอน พท. จัด 'ไล่หนู ตีงูเห่ำ' 

ทีศ่รีสะเกษ 
19 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ เดือด 'น้องแรมโบ้' ลำกไส้เพื่อไทยต้ม ปชช. หวังดัน 'อุ๊งอ๊ิง' นั่งนำยกฯ 
พำนักโทษหนีคดีกลับบ้ำน 

27 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 Khaoja ออนไลน์ 'น้องแรมโบ้' ซัดเพ่ือไทยดิ้นทุรนทุรำย จ่อร้อง กกต. ปมแจกเสื้อ - ขนคน'

ไล่หนู ตีงูเห่ำ' 
30 

5 ข่ำวสดออนไลน์ 'น้องแรมโบ้' ซัดเพ่ือไทยดิ้นทุรนทุรำย จ่อร้อง กกต. ปมแจกเสื้อ - ขนคน'
ไล่หนู ตีงูเห่ำ' 

32 

6 สยำมรัฐออนไลน์ 'น้องแรมโบ้' เดินหน้ำตรวจสอบเพื่อไทยต้ม ปชช. เผย'อุ๊งอ๊ิง' ลูกไม้หล่น 
ไม่ไกลต้นขี้โม้ขี้คุย 

35 

7 มติชนออนไลน์ 'น้องแรมโบ้' ซัดเพ่ือไทยขี้โม้ ขี้คุย แฉเบื้องหลังดัน 'แพทองธำร'  
หวังน ำ 'ทักษิณ - ยิ่งลักษณ์' ล้ำงคดี 

36 

8 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ น้องแรมโบ้ฉะ"เพ่ือไทย" ส่อท ำผิด ก.ม. หำเสียงสไตล์เดิมโจมตีใส่ร้ำยป้ำยสี 39 
9 Nationtv ออนไลน์ "น้องแรมโบ้" ซัด "อุ๊งอ๊ิง" ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น เชื้อไม่ทิ้งแถว 42 
10 Headtopics ออนไลน์ 'น้องแรมโบ้' ซัดเพ่ือไทยดิ้นทุรนทุรำย จ่อร้อง กกต. ปมแจกเสื้อ – ขนคน 

'ไล่หนู ตีงูเห่ำ' 
49 

11 มติชนออนไลน์ 'ชนะศักดิ์' มอบ 'สนธิญำ' ร้อง กกต. เอำผิด 'เพ่ือไทย' ลุยอีสำน ขนคน 
ไปสนำมบิน – หำเสียงล่วงหน้ำ ? 

52 

12 Khaoja ออนไลน์ น้องแรมโบ้ ส่ง สนธิญำ ร้อง กกต. ฟัน "เพ่ือไทย" จัด "ไล่หนู ตีงูเห่ำ" 
อุบลฯ - ศรีสะเกษ 

54 

13 สยำมรัฐออนไลน์ พิษไล่หนู ตีงูเห่ำ ! "ชนะศักดิ์" เดินหน้ำร้อง "กกต." หำเสียงล่วงหน้ำ 57 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ ไล่หนูตีงูเห่ำพ่นพิษ ! 'ชนะศักดิ'์ เร่งเครื่องร้อง 'กกต.' หำเสียงล่วงหน้ำ 59 
15 ข่ำวสดออนไลน์ น้องแรมโบ้ ส่ง สนธิญำ ร้อง กกต. ฟัน"เพ่ือไทย" จัด "ไล่หนู ตีงูเห่ำ" 

อุบลฯ - ศรีสะเกษ 
61 

16 ไทยโพสต์ออนไลน์ เกทับศึกไม่ไว้วำงใจ รัฐบำลเชื่อ‘น้ ำท่วมทุ่ง’ / ไล่หนูตีงูเห่ำพ่นพิษ ! เล็งฟ้อง กกต. 66 
17 ไทยรัฐออนไลน์ “ชัยวุฒิ” ถึงผวำ เล็งเคลียร์พิเชษฐ เพ่ือไทยเหน็บเฮ้ง กลัวแต้มข้ีเหร่  

ต ำรวจสลำยม็อบ 
73 

18 Innnews ออนไลน์ "น้องแรมโบ้" ซัด "เพื่อไทย" ระวังท ำผิดกม.เตรียมร้อง กกต. ตรวจสอบ 83 
19 ไทยรัฐออนไลน์ “อุ๊งอ๊ิง” บุกอีสำนไล่หนูตีงูเห่ำขอแลนด์สไลด์แก้จน น้องแรมโบ้ขู่ร้อง กกต. 86 
20 Thaitrend ออนไลน์ “อุ๊งอ๊ิง” บุกอีสำนไล่หนูตีงูเห่ำขอแลนด์สไลด์แก้จน น้องแรมโบ้ขู่ร้อง กกต. 96 
21 ข่ำวสดออนไลน์ แห่รับ ‘อุ๊งอ๊ิง - เต้น’ พรึบนับหมื่น ! ทัพเพ่ือไทยบุกตีงูเขินเสียงเชียร์นั่งนำยกฯ 104 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
22 Thebangkoktimes 

ออนไลน์ 
"ขนคน - แจกเสื้อ" ! ที่ปรึกษำ รมต. ส ำนักนำยกฯ ร้อง กกต. เอำผิด  
เพ่ือไทย ปมลงพ้ืนที่ศรีสะเกษ 

114 

23 ไทยโพสต์ออนไลน์ พท. แจงเพ่ิมชื่อ 'สุชำติ' ก่อนยื่นซักฟอกท ำได้ ปัดข่ำวจ้ำงคนร่วมอีเวนท์
ไล่หนูตีงู 

117 

24 เดลินิวส์ออนไลน์ 'เพ่ือไทย' เหน็บใคร ? ไล่อ่ำนหนังสือให้จบอย่ำอ่ำนแค่บรรทัดเดียว 
โต้ซื้อเสียงล่วงหน้ำ ! 

119 

25 thekey.news 
ออนไลน์ 

''ประเสริฐ'' ปัดเกณฑ์คนฟังปรำศรัยศรีสะเกษ พร้อมแจง กกต. 122 

26 ส ำนักข่ำวอิศรำ
ออนไลน์ 

'เพ่ือไทย' โต้ข้อกล่ำวหำยื่นญัตติซักฟอกเถ่ือน ยันเพิ่มชื่อ 'สุชำติ'  
ก่อนยื่นประธำนสภำ 

124 

27 ประชำไทออนไลน์ 'เพ่ือไทย' หำเสียง 'อุบล - ศรีสะเกษ' ปลุกแลนดส์ไลด์ เลือก ส.ส. ยกจังหวัด 126 
28 ไทยนิวส์ออนไลน์ รำชกิจจำฯ ประกำศ สิ้นสภำพควำมเป็นพรรคกำรเมือง 132 
29 สยำมรัฐออนไลน์ "ก้ำวไกล" จัดกิจกรรมเลือกตัวแทนพรรค หนุน"น้ ำ" นิชนันท์ สมัคร ส.ส.

ชลบุรี เขต 8 
136 

30 Topnews ออนไลน์ "ผู้สูงอำย ุ– อดีต ขรก." พ้ืนที่อ ำเภอสัตหีบ ร่วมกิจกรรมกำรเมือง 
พรรคก้ำวไกล เลือกตทจ. หนุน"น้ ำ"นิชนันท์ สมัคร ส.ส. 

142 

31 77 ข่ำวเด็ดออนไลน์ “ผู้กองธรรมนัส – เสรีพิสุทธิ์” ลุยล ำปำง ช่วยลูกพรรคหำเสียง  
เลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 

149 

32 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ นำยก อบจ. อุดรฯ รอดใบเหลือง 155 
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชำชำติธุรกิจ

ออนไลน์ 
เพ่ือไทย พลิกแผนแตกพรรค เก็บคะแนนปำร์ตี้ลิสต์ แก้เกมเลือกตั้ง 156 
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วันที่ 19 มิถุนำยน 2565 เวลำ 17.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เข้ำเฝ้ำรับเสด็จฯ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ในกำรเสด็จพระรำชด ำเนิน ไปพระรำชทำนเพลิงศพ
สมเด็จพระญำณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้ำอำวำสวัดธรรมมงคล เถำบุญนนทวิหำร และประธำนกรรมกำร
คณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศแคนำดำ ณ เมรุหลวงหน้ำพลับพลำอิศริยำภรณ์ วัดเทพศิรินทรำวำส เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย 
กรุงเทพมหำนคร ในกำรนี้ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เข้ำเฝ้ำรับเสด็จฯ 
ในครั้งนี้ด้วย 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 มิถุนำยน 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีปิดกำรอบรม
หลักสูตรกำรปฏิบัติงำนระดับช ำนำญกำรพิเศษ พร้อมมอบประกำศนียบัตรและเข็มวิทยฐำนะ หลักสูตรต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 255 คน โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เป็นผู้กล่ำวรำยงำน และมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์  
นายวีระ ยี่แพร พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ และ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ เข้ำร่วมในพิธีด้วย ณ ห้องประชุม 
คอนเวนชัน โรงแรมรำมำ กำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 มิถุนำยน 2565, 13.34 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 มิถุนำยน 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีปิดกำรอบรม
หลักสูตรกำรปฏิบัติงำนระดับช ำนำญกำรพิเศษ พร้อมมอบประกำศนียบัตรและเข็มวิทยฐำนะให้กับผู้ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรกำรปฏิบัติงำนระดับช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวนทั้งสิ้น 255 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงำน ได้แก่ หัวหน้ำกลุ่มงำน
อ ำนวยกำร หัวหน้ำกลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั้งและกำรมีส่วนร่วม และหัวหน้ำกลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง 
โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นผู้กล่ำวรำยงำน และมีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ 
และ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ เข้ำร่วมในพิธีปิดกำรอบรมด้วย ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน ชั้น 4 โรงแรมรำมำ กำร์เด้นส์ 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/284891  

ประธาน กกต. เป็นประธานพิธีปิดการอบรม 
หลักสูตรการปฏิบตัิงานระดับช านาญการพิเศษ 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/284891
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 มิถุนำยน 2565 14:10 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 มิถุนำยน 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีปิดกำรอบรม
หลักสูตรกำรปฏิบัติงำนระดับช ำนำญกำรพิเศษ พร้อมมอบประกำศนียบัตรและเข็มวิทยฐำนะให้กับผู้ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรกำรปฏิบัติงำนระดับช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวนทั้งสิ้น 255 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงำน ได้แก่ หัวหน้ำกลุ่มงำน
อ ำนวยกำร หัวหน้ำกลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั้งและกำรมีส่วนร่วม และหัวหน้ำกลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง 
โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นผู้กล่ำวรำยงำน และมีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ 
และ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ เข้ำร่วมในพิธีปิดกำรอบรมด้วย ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน ชั้น 4 โรงแรมรำมำ กำร์เด้นส์ 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/358303  

"ประธาน กกต." เป็นประธานพิธีปิดการอบรม 
หลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ 

https://siamrath.co.th/n/358303
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 มิถุนำยน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 มิถุนำยน 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีปิดกำรอบรม
หลักสูตรกำรปฏิบัติงำนระดับช ำนำญกำรพิเศษ พร้อมมอบประกำศนียบัตรและเข็มวิทยฐำนะให้กับผู้ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรกำรปฏิบัติงำนระดับช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวนทั้งสิ้น 255 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงำน ได้แก่ หัวหน้ำกลุ่มงำน
อ ำนวยกำร หัวหน้ำกลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั้งและกำรมีส่วนร่วม และหัวหน้ำกลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง 
โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นผู้กล่ำวรำยงำน และมีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ 
และ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ เข้ำร่วมในพิธีปิดกำรอบรมด้วย ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน ชั้น 4 โรงแรมรำมำ กำร์เด้นส์ 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 
อ้ำงอิง : https://siamtongtin.com/domestic/40955/   

"ประธาน กกต." เป็นประธานพิธีปิดการอบรม 
หลักสูตรการปฏิบตัิงานระดับช านาญการพิเศษ 

https://siamtongtin.com/domestic/40955/
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
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น
นี ้

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 มิถุนำยน 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย นำงสำวโชติกำ แก้วผล 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ประจ ำจังหวัดพิจิตร เพ่ือรับฟังกำรบรรยำยสรุปกำรด ำเนินกำรจัดกำรกำรเลือกตั้ง ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นที่ผ่ำนมำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพิจิตร 
ในกำรนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แนวทำงกำรปฏิบัติ
ตำมมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยมี ร.ต.อ.สุชีพ จำดย่ำนขำด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดพิจิตร นำยกิตติกร บูรณกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพิจิตร 
พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพิจิตร ให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 มิถุนำยน 2565, 14.32 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 มิถุนำยน 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย นำงสำวโชติกำ แก้วผล 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ประจ ำจังหวัดพิจิตร เพ่ือรับฟังกำรบรรยำยสรุปกำรด ำเนินกำรจัดกำรกำรเลือกตั้ง ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นที่ผ่ำนมำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพิจิตร 
ในกำรนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แนวทำงกำรปฏิบัติ
ตำมมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยมี ร.ต.อ.สุชีพ จำดย่ำนขำด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดพิจิตร นำยกิตติกร บูรณกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพิจิตร 
พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพิจิตร ให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/284901  

กกต. ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. พิจิตร มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน 

https://www.banmuang.co.th/news/region/284901
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กิจกรรมรอบรั้ว 
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19 มิถุนำยน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้จัดอบรมหลักสูตรกำรปฏิบัติงำนระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
โดยมีวิทยำกร ได้แก่ รศ.ดร.วิทยำธร ท่อแก้ว รองศำสตรำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ รศ.ดร.สุภำภรณ์ ศรีดี 
รองศำสตรำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ อ.ดร.หฤทัย ปัญญำวุฒิตระกูล อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
และ น.ส.พัชรินทร์ รัตนวิภำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ ในหัวข้อวิชำกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 
และวิชำกำรสื่อสังคม online เพ่ือกำรสื่อสำรองค์กร ซึ่งมีผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก เพ่ือเลื่อนระดับ
เข้ำสู่ต ำแหน่ง "ระดับช ำนำญกำรพิเศษ" (หัวหน้ำกลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั้ งและกำรมีส่วนร่วม จ ำนวน 77 คน) 
ณ ห้องแกรนด์ฮอล 1 โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร 
 
อ้ำงอิง : https://prakannews.com/home/2022/06/19%E0%B8  
 

กกต. อบรม จนท. ระดบัช านาญการพิเศษ 

https://prakannews.com/home/2022/06/19%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%25E/
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19 มิถุนำยน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้จัดอบรมหลักสูตรกำรปฏิบัติงำนระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
โดยมีวิทยำกร ได้แก่ รศ.ดร.วิทยำธร ท่อแก้ว รองศำสตรำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ รศ.ดร.สุภำภรณ์ ศรีดี 
รองศำสตรำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ อ.ดร.หฤทัย ปัญญำวุฒิตระกูล อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
และ น.ส.พัชรินทร์ รัตนวิภำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ ในหัวข้อวิชำกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์  
และวิชำกำรสื่อสังคม online เพ่ือกำรสื่อสำรองค์กร ซึ่งมีผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก เพ่ือเลื่อนระดับ
เข้ำสู่ต ำแหน่ง "ระดับช ำนำญกำรพิเศษ" (หัวหน้ำกลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั้ งและกำรมีส่วนร่วม จ ำนวน 77 คน) 
ณ ห้องแกรนด์ฮอล 1 โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร 
 
อ้ำงอิง : https://www.komkhaotuathai.com/contents/43587  

กกต. จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ 

https://www.komkhaotuathai.com/contents/43587
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ข่าวอ้างอิง 
   
  



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

 



ประธาน กกต. เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ 
วันที่ 20 มถิุนายน 2565, 13.34 น. 

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิดการ
อบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้กับผู้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ จ านวนทั้ง สิ้น 255 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน 
ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวน
สอบสวนและพรรคการเมือง โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าว
รายงาน และมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร 
พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์และ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ เข้าร่วมในพิธีปิดการอบรมด้วย ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน 
ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/284891 
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"ประธาน กกต." เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ 
20 มิถุนายน 2565 14:10 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิดการ
อบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้กับผู้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น 255 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน 
ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวน
และพรรคการเมือง โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน 
และมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ได้แก่  นายกิตติพงษ์  บริบู รณ์  นายวีระ ยี่ แพร  
พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ และ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ เข้าร่วมในพิธีปิดการอบรมด้วย ณ ห้องประชุมคอนเวน
ชัน ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/358303  
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และพรรคการเมือง โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน 
และมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ 
และ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ เข้าร่วมในพิธีปิดการอบรมด้วย ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน ชั้น 4 โรงแรมรามา 
การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/40955/ 
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กกต. ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต. พิจิตร มอบนโยบำยแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
วันที่ 20 มิถุนายน 2565, 14.32 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล 
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดพิจิตร เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปการด าเนินการจัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร 
ในการนี้ นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่านขาด ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร นายกิตติกร บูรณกูล รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
ประจ าจังหวัดพิจิตร พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร 
ให้การต้อนรับเป็นอย่างด ี
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/284901  
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หัวข้อข่าว: 'ชวน'สั่งสอบให้จบใน7วัน ญัตติซักฟอกเถอน พท.จัด'ไล่หนู ตีงูเห่า'ที่ศรีสะเกษ

รหัสข่าว: I-I220619000970

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

24

https://www.naewna.com/politic/661225
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: 'ชวน'สั่งสอบให้จบใน7วัน ญัตติซักฟอกเถอน พท.จัด'ไล่หนู ตีงูเห่า'ที่ศรีสะเกษ

รหัสข่าว: I-I220619000970

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

25

https://www.naewna.com/politic/661225
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: 'ชวน'สั่งสอบให้จบใน7วัน ญัตติซักฟอกเถอน พท.จัด'ไล่หนู ตีงูเห่า'ที่ศรีสะเกษ

รหัสข่าว: I-I220619000970

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

26

https://www.naewna.com/politic/661225
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:26
หัวข้อข่าว: เดือด 'น้องแรมโบ้' ลากไส้เพื่อไทยต้มปชช. หวังดัน 'อุ๊งอิ๊ง' นั่งนายกฯพานักโทษหนีคดีกลับบ้าน

รหัสข่าว: I-I220619000769

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/164264/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:26
หัวข้อข่าว: เดือด 'น้องแรมโบ้' ลากไส้เพื่อไทยต้มปชช. หวังดัน 'อุ๊งอิ๊ง' นั่งนายกฯพานักโทษหนีคดีกลับบ้าน

รหัสข่าว: I-I220619000769

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/164264/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:26
หัวข้อข่าว: เดือด 'น้องแรมโบ้' ลากไส้เพื่อไทยต้มปชช. หวังดัน 'อุ๊งอิ๊ง' นั่งนายกฯพานักโทษหนีคดีกลับบ้าน

รหัสข่าว: I-I220619000769

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

29

https://www.thaipost.net/politics-news/164264/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:33
หัวข้อข่าว: 'น้องแรมโบ้' ซัดเพื่อไทยดิ้นทุรนทุราย จ่อร้องกกต.ปมแจกเสื้อ-ขนคน'ไล่หนู ตีงูเห่า' - ข่าวสด ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220619000777

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

30

https://khaoja.com/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%89-%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:33
หัวข้อข่าว: 'น้องแรมโบ้' ซัดเพื่อไทยดิ้นทุรนทุราย จ่อร้องกกต.ปมแจกเสื้อ-ขนคน'ไล่หนู ตีงูเห่า' - ข่าวสด ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220619000777

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

31

https://khaoja.com/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%89-%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:33
หัวข้อข่าว: 'น้องแรมโบ้' ซัดเพื่อไทยดิ้นทุรนทุราย จ่อร้องกกต.ปมแจกเสื้อ-ขนคน'ไล่หนู ตีงูเห่า'

รหัสข่าว: I-I220619000781

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7117180
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:33
หัวข้อข่าว: 'น้องแรมโบ้' ซัดเพื่อไทยดิ้นทุรนทุราย จ่อร้องกกต.ปมแจกเสื้อ-ขนคน'ไล่หนู ตีงูเห่า'

รหัสข่าว: I-I220619000781

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7117180
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:33
หัวข้อข่าว: 'น้องแรมโบ้' ซัดเพื่อไทยดิ้นทุรนทุราย จ่อร้องกกต.ปมแจกเสื้อ-ขนคน'ไล่หนู ตีงูเห่า'

รหัสข่าว: I-I220619000781

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

34

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7117180
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:35
หัวข้อข่าว: 'น้องแรมโบ้'เดินหน้าตรวจสอบเพื่อไทยต้มปชช. เผย'อุ๊งอิ๊ง' ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นขี้โม้ขี้คุย

รหัสข่าว: I-I220619000785

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

35

https://siamrath.co.th/n/357928
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:37
หัวข้อข่าว: 'น้องแรมโบ้' ซัดเพื่อไทยขี้โม้ ขี้คุย แฉเบื้องหลังดัน 'แพทองธาร' หวังนำ 'ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์' ล้างคดี

รหัสข่าว: I-I220619000787

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

36

https://www.matichon.co.th/politics/news_3407455
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:37
หัวข้อข่าว: 'น้องแรมโบ้' ซัดเพื่อไทยขี้โม้ ขี้คุย แฉเบื้องหลังดัน 'แพทองธาร' หวังนำ 'ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์' ล้างคดี

รหัสข่าว: I-I220619000787

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3407455
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:37
หัวข้อข่าว: 'น้องแรมโบ้' ซัดเพื่อไทยขี้โม้ ขี้คุย แฉเบื้องหลังดัน 'แพทองธาร' หวังนำ 'ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์' ล้างคดี

รหัสข่าว: I-I220619000787

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3407455
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:43
หัวข้อข่าว: น้องแรมโบ้ฉะ"เพื่อไทย"ส่อทำผิดก.ม.หาเสียงสไตล์เดิมโจมตีใส่ร้ายป้ายสี

รหัสข่าว: I-I220619000795

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/529338
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:43
หัวข้อข่าว: น้องแรมโบ้ฉะ"เพื่อไทย"ส่อทำผิดก.ม.หาเสียงสไตล์เดิมโจมตีใส่ร้ายป้ายสี

รหัสข่าว: I-I220619000795

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

40

https://www.thansettakij.com/politics/529338
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:43
หัวข้อข่าว: น้องแรมโบ้ฉะ"เพื่อไทย"ส่อทำผิดก.ม.หาเสียงสไตล์เดิมโจมตีใส่ร้ายป้ายสี

รหัสข่าว: I-I220619000795

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

41

https://www.thansettakij.com/politics/529338
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:43
หัวข้อข่าว: "น้องแรมโบ้" ซัด "อุ๊งอิ๊ง" ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น เชื้อไม่ทิ้งแถว

รหัสข่าว: I-I220619000798

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378876967
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:43
หัวข้อข่าว: "น้องแรมโบ้" ซัด "อุ๊งอิ๊ง" ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น เชื้อไม่ทิ้งแถว

รหัสข่าว: I-I220619000798

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378876967
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:43
หัวข้อข่าว: "น้องแรมโบ้" ซัด "อุ๊งอิ๊ง" ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น เชื้อไม่ทิ้งแถว

รหัสข่าว: I-I220619000798

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378876967
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:43
หัวข้อข่าว: "น้องแรมโบ้" ซัด "อุ๊งอิ๊ง" ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น เชื้อไม่ทิ้งแถว

รหัสข่าว: I-I220619000798

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378876967
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:43
หัวข้อข่าว: "น้องแรมโบ้" ซัด "อุ๊งอิ๊ง" ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น เชื้อไม่ทิ้งแถว

รหัสข่าว: I-I220619000798

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378876967
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:43
หัวข้อข่าว: "น้องแรมโบ้" ซัด "อุ๊งอิ๊ง" ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น เชื้อไม่ทิ้งแถว

รหัสข่าว: I-I220619000798

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378876967
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:43
หัวข้อข่าว: "น้องแรมโบ้" ซัด "อุ๊งอิ๊ง" ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น เชื้อไม่ทิ้งแถว

รหัสข่าว: I-I220619000798

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378876967
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:45
หัวข้อข่าว: 'น้องแรมโบ้' ซัดเพื่อไทยดิ้นทุรนทุราย จ่อร้องกกต.ปมแจกเสื้อ-ขนคน'ไล่หนู ตีงูเห่า'

รหัสข่าว: I-I220619000803

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

49

https://headtopics.com/th/393609365736293261263-27340331
https://headtopics.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:45
หัวข้อข่าว: 'น้องแรมโบ้' ซัดเพื่อไทยดิ้นทุรนทุราย จ่อร้องกกต.ปมแจกเสื้อ-ขนคน'ไล่หนู ตีงูเห่า'

รหัสข่าว: I-I220619000803

 headtopics.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://headtopics.com/th/393609365736293261263-27340331
https://headtopics.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:45
หัวข้อข่าว: 'น้องแรมโบ้' ซัดเพื่อไทยดิ้นทุรนทุราย จ่อร้องกกต.ปมแจกเสื้อ-ขนคน'ไล่หนู ตีงูเห่า'

รหัสข่าว: I-I220619000803

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

51

https://headtopics.com/th/393609365736293261263-27340331
https://headtopics.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 22:51
หัวข้อข่าว: 'ชนะศักดิ์' มอบ 'สนธิญา' ร้อง กกต.เอาผิด 'เพื่อไทย' ลุยอีสาน ขนคนไปสนามบิน-หาเสียงล่วงหน้า?

รหัสข่าว: I-I220619001364

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3409000
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 22:51
หัวข้อข่าว: 'ชนะศักดิ์' มอบ 'สนธิญา' ร้อง กกต.เอาผิด 'เพื่อไทย' ลุยอีสาน ขนคนไปสนามบิน-หาเสียงล่วงหน้า?

รหัสข่าว: I-I220619001364

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3409000
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 06:33
หัวข้อข่าว: น้องแรมโบ้ ส่ง สนธิญา ร้องกกต.ฟัน"เพื่อไทย"จัด"ไล่หนู ตีงูเห่า"อุบลฯ-ศรีสะเกษ - ข่าวสด ข่าววันนี้...

รหัสข่าว: I-I220620000094

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khaoja.com/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%89-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B9%89/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 06:33
หัวข้อข่าว: น้องแรมโบ้ ส่ง สนธิญา ร้องกกต.ฟัน"เพื่อไทย"จัด"ไล่หนู ตีงูเห่า"อุบลฯ-ศรีสะเกษ - ข่าวสด ข่าววันนี้...

รหัสข่าว: I-I220620000094

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

55

https://khaoja.com/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%89-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B9%89/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 06:33
หัวข้อข่าว: น้องแรมโบ้ ส่ง สนธิญา ร้องกกต.ฟัน"เพื่อไทย"จัด"ไล่หนู ตีงูเห่า"อุบลฯ-ศรีสะเกษ - ข่าวสด ข่าววันนี้...

รหัสข่าว: I-I220620000094

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

56

https://khaoja.com/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%89-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B9%89/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 06:34
หัวข้อข่าว: พิษไล่หนู ตีงูเห่า! "ชนะศักดิ์" เดินหน้าร้อง "กกต." หาเสียงล่วงหน้า

รหัสข่าว: I-I220620000095

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

57

https://siamrath.co.th/n/358160
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 06:34
หัวข้อข่าว: พิษไล่หนู ตีงูเห่า! "ชนะศักดิ์" เดินหน้าร้อง "กกต." หาเสียงล่วงหน้า

รหัสข่าว: I-I220620000095

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

58

https://siamrath.co.th/n/358160
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 06:38
หัวข้อข่าว: ไล่หนูตีงูเห่าพ่นพิษ! 'ชนะศักดิ์' เร่งเครื่องร้อง 'กกต.' หาเสียงล่วงหน้า

รหัสข่าว: I-I220620000100

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

59

https://www.thaipost.net/politics-news/164842/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 06:38
หัวข้อข่าว: ไล่หนูตีงูเห่าพ่นพิษ! 'ชนะศักดิ์' เร่งเครื่องร้อง 'กกต.' หาเสียงล่วงหน้า

รหัสข่าว: I-I220620000100

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

60

https://www.thaipost.net/politics-news/164842/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: น้องแรมโบ้ ส่ง สนธิญา ร้องกกต.ฟัน"เพื่อไทย"จัด"ไล่หนู ตีงูเห่า"อุบลฯ-ศรีสะเกษ

รหัสข่าว: I-I220620000106

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

61

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7118377
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: น้องแรมโบ้ ส่ง สนธิญา ร้องกกต.ฟัน"เพื่อไทย"จัด"ไล่หนู ตีงูเห่า"อุบลฯ-ศรีสะเกษ

รหัสข่าว: I-I220620000106

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

62

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7118377
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: น้องแรมโบ้ ส่ง สนธิญา ร้องกกต.ฟัน"เพื่อไทย"จัด"ไล่หนู ตีงูเห่า"อุบลฯ-ศรีสะเกษ

รหัสข่าว: I-I220620000106

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

63

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7118377
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: น้องแรมโบ้ ส่ง สนธิญา ร้องกกต.ฟัน"เพื่อไทย"จัด"ไล่หนู ตีงูเห่า"อุบลฯ-ศรีสะเกษ

รหัสข่าว: I-I220620000106

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

64

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7118377
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: น้องแรมโบ้ ส่ง สนธิญา ร้องกกต.ฟัน"เพื่อไทย"จัด"ไล่หนู ตีงูเห่า"อุบลฯ-ศรีสะเกษ

รหัสข่าว: I-I220620000106

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

65

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7118377
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: เกทับศึกไม่ไว้วางใจ รัฐบาลเชื่อ‘น้ำท่วมทุ่ง’/ไล่หนูตีงูเห่าพ่นพิษ!เล็งฟ้องกกต.

รหัสข่าว: I-I220620000229

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

66

https://www.thaipost.net/one-newspaper/164838/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: เกทับศึกไม่ไว้วางใจ รัฐบาลเชื่อ‘น้ำท่วมทุ่ง’/ไล่หนูตีงูเห่าพ่นพิษ!เล็งฟ้องกกต.

รหัสข่าว: I-I220620000229

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

67

https://www.thaipost.net/one-newspaper/164838/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: เกทับศึกไม่ไว้วางใจ รัฐบาลเชื่อ‘น้ำท่วมทุ่ง’/ไล่หนูตีงูเห่าพ่นพิษ!เล็งฟ้องกกต.

รหัสข่าว: I-I220620000229

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

68

https://www.thaipost.net/one-newspaper/164838/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: เกทับศึกไม่ไว้วางใจ รัฐบาลเชื่อ‘น้ำท่วมทุ่ง’/ไล่หนูตีงูเห่าพ่นพิษ!เล็งฟ้องกกต.

รหัสข่าว: I-I220620000229

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

69

https://www.thaipost.net/one-newspaper/164838/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: เกทับศึกไม่ไว้วางใจ รัฐบาลเชื่อ‘น้ำท่วมทุ่ง’/ไล่หนูตีงูเห่าพ่นพิษ!เล็งฟ้องกกต.

รหัสข่าว: I-I220620000229

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

70

https://www.thaipost.net/one-newspaper/164838/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: เกทับศึกไม่ไว้วางใจ รัฐบาลเชื่อ‘น้ำท่วมทุ่ง’/ไล่หนูตีงูเห่าพ่นพิษ!เล็งฟ้องกกต.

รหัสข่าว: I-I220620000229

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

71

https://www.thaipost.net/one-newspaper/164838/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: เกทับศึกไม่ไว้วางใจ รัฐบาลเชื่อ‘น้ำท่วมทุ่ง’/ไล่หนูตีงูเห่าพ่นพิษ!เล็งฟ้องกกต.

รหัสข่าว: I-I220620000229

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

72

https://www.thaipost.net/one-newspaper/164838/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 07:59
หัวข้อข่าว: ชัยวุฒิถึงผวา เล็งเคลียร์พิเชษฐ เพื่อไทยเหน็บเฮ้ง กลัวแต้มขี้เหร่ ตำรวจสลายม็อบ

รหัสข่าว: I-I220620000271

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

73

https://www.thairath.co.th/news/politic/2423255
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 07:59
หัวข้อข่าว: ชัยวุฒิถึงผวา เล็งเคลียร์พิเชษฐ เพื่อไทยเหน็บเฮ้ง กลัวแต้มขี้เหร่ ตำรวจสลายม็อบ

รหัสข่าว: I-I220620000271

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

74

https://www.thairath.co.th/news/politic/2423255
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 07:59
หัวข้อข่าว: ชัยวุฒิถึงผวา เล็งเคลียร์พิเชษฐ เพื่อไทยเหน็บเฮ้ง กลัวแต้มขี้เหร่ ตำรวจสลายม็อบ

รหัสข่าว: I-I220620000271

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

75

https://www.thairath.co.th/news/politic/2423255
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 07:59
หัวข้อข่าว: ชัยวุฒิถึงผวา เล็งเคลียร์พิเชษฐ เพื่อไทยเหน็บเฮ้ง กลัวแต้มขี้เหร่ ตำรวจสลายม็อบ

รหัสข่าว: I-I220620000271

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

76

https://www.thairath.co.th/news/politic/2423255
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 07:59
หัวข้อข่าว: ชัยวุฒิถึงผวา เล็งเคลียร์พิเชษฐ เพื่อไทยเหน็บเฮ้ง กลัวแต้มขี้เหร่ ตำรวจสลายม็อบ

รหัสข่าว: I-I220620000271

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

77

https://www.thairath.co.th/news/politic/2423255
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 07:59
หัวข้อข่าว: ชัยวุฒิถึงผวา เล็งเคลียร์พิเชษฐ เพื่อไทยเหน็บเฮ้ง กลัวแต้มขี้เหร่ ตำรวจสลายม็อบ

รหัสข่าว: I-I220620000271

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

78

https://www.thairath.co.th/news/politic/2423255
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 07:59
หัวข้อข่าว: ชัยวุฒิถึงผวา เล็งเคลียร์พิเชษฐ เพื่อไทยเหน็บเฮ้ง กลัวแต้มขี้เหร่ ตำรวจสลายม็อบ

รหัสข่าว: I-I220620000271

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

79

https://www.thairath.co.th/news/politic/2423255
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 07:59
หัวข้อข่าว: ชัยวุฒิถึงผวา เล็งเคลียร์พิเชษฐ เพื่อไทยเหน็บเฮ้ง กลัวแต้มขี้เหร่ ตำรวจสลายม็อบ

รหัสข่าว: I-I220620000271

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

80

https://www.thairath.co.th/news/politic/2423255
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 07:59
หัวข้อข่าว: ชัยวุฒิถึงผวา เล็งเคลียร์พิเชษฐ เพื่อไทยเหน็บเฮ้ง กลัวแต้มขี้เหร่ ตำรวจสลายม็อบ

รหัสข่าว: I-I220620000271

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

81

https://www.thairath.co.th/news/politic/2423255
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 07:59
หัวข้อข่าว: ชัยวุฒิถึงผวา เล็งเคลียร์พิเชษฐ เพื่อไทยเหน็บเฮ้ง กลัวแต้มขี้เหร่ ตำรวจสลายม็อบ

รหัสข่าว: I-I220620000271

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

82

https://www.thairath.co.th/news/politic/2423255
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:24
หัวข้อข่าว: "น้องแรมโบ้" ซัด "เพื่อไทย" ระวังทำผิดกม.เตรียมร้องกกต.ตรวจสอบ

รหัสข่าว: I-I220619000761

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

83

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_359096/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:24
หัวข้อข่าว: "น้องแรมโบ้" ซัด "เพื่อไทย" ระวังทำผิดกม.เตรียมร้องกกต.ตรวจสอบ

รหัสข่าว: I-I220619000761

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

84

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_359096/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17:24
หัวข้อข่าว: "น้องแรมโบ้" ซัด "เพื่อไทย" ระวังทำผิดกม.เตรียมร้องกกต.ตรวจสอบ

รหัสข่าว: I-I220619000761

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

85

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_359096/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: อุ๊งอิ๊งบุกอีสานไล่หนูตีงูเห่าขอแลนด์สไลด์แก้จน น้องแรมโบ้ขู่ร้องกกต.

รหัสข่าว: I-I220619000961

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

86

https://www.thairath.co.th/news/politic/2422767
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: อุ๊งอิ๊งบุกอีสานไล่หนูตีงูเห่าขอแลนด์สไลด์แก้จน น้องแรมโบ้ขู่ร้องกกต.

รหัสข่าว: I-I220619000961

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

87

https://www.thairath.co.th/news/politic/2422767
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 20:53
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล" จัดกิจกรรมเลือกตัวแทนพรรค หนุน"น้ำ" นิชนันท์ สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต 8
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 22:54
หัวข้อข่าว: ผู้กองธรรมนัส-เสรีพิสุทธิ์ ลุยลำปาง ช่วยลูกพรรคหาเสียง เลือกตั้งซ่อมสส.เขต 4 - 77 ข่าวเด็ด

รหัสข่าว: I-I220619001370

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 24834
วันที่: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - การเมืองท้องถิ่น

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: นายกอบจ.อุดรฯรอดใบเหลือง

รหัสข่าว: C-220620021030(20 มิ.ย. 65/04:29)

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

Col.Inch: 33.28 ADValue:  (B/W)  28,288  (FC)  34,944
PRValue : (B/W)  84,864  (FC)  104,832(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 19:48
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย พลิกแผนแตกพรรค เก็บคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ แก้เกมเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220619001094

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 19:48
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย พลิกแผนแตกพรรค เก็บคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ แก้เกมเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220619001094

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 19:48
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย พลิกแผนแตกพรรค เก็บคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ แก้เกมเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220619001094

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 19:48
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย พลิกแผนแตกพรรค เก็บคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ แก้เกมเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220619001094

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 19:48
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย พลิกแผนแตกพรรค เก็บคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ แก้เกมเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220619001094

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