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รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 

 
 

ข่าวประจ าวันที่ 21 มถิุนายน 2565 
 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ปราการนิวส์ออนไลน์ ประธาน กกต. เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงาน 

ระดับช านาญการพิเศษ 
1 

2 Maxtvthailand 
ออนไลน์ 

ประธาน กกต. เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงาน 
ระดับช านาญการพิเศษ 

2 

3 ข่าว 24 ชม.ออนไลน์ ประธาน กกต. เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงาน 
ระดับช านาญการพิเศษ 

3 

4 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. อุตรดิตถ์ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 6 
5 มติชนออนไลน์ กกต. ยันเอง 'เพ่ือไทย' บุกศรีสะเกษ 'ไล่หนู ตีงูเห่า' ไม่ผิดกฎหมาย 7 
6 ข่าวสดออนไลน์ กกต. ยนั เพ่ือไทย ลยุศรีสะเกษ แจกเสื้อ - ขนคนฟังปราศรัย ไม่ผิดกฎหมาย 13 
7 ข่าว 24 ชม.ออนไลน์ 'เพ่ือไทย' ส่อรอด ! กกต. ฟันเปรี้ยงแจกเสื้อ - ขนคน'ตีงูเห่า'ไม่เข้าข่ายผิด กม. 15 
8 Khaoja ออนไลน์ กกต. ชี้ เพ่ือไทย ลุยศรีสะเกษ แจกเสื้อ - ขนคนฟังปราศรัย ไม่ผิดกฎหมาย 17 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ เพ่ือไทยเฮ ! กกต. ชี้แจกเสื้อ – ขนคนฟังปราศรัยศรีสะเกษไม่ผิดกฎหมาย 

แต่ต้องเจอกับสิ่งนี้ ! 
19 

10 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ชี้ "เพ่ือไทย" เปิดเวที "ไล่หนู ตีงูเห่า" ที่ศรีสะเกษ ไม่ขัดกฎหมาย  
แค่เหลือเงินใช้หาเสียงครั้งหน้าลดลง  

21 

11 Jangkhao ออนไลน์ เฮ !! กกต. ยัน เพ่ือไทย "ไล่หนู ตีงูเห่า" ศรีสะเกษ คึกคัก คนแห่ร่วม 
มืดฟ้ามัวดิน ไม่ผิดกฎหมาย 

23 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. ชี้เพ่ือไทยจัดไล่หนูตีงูเห่า ไม่เข้าข่ายผิด กม. แต่ท าให้เงินค่าใช้จ่าย
เลือกตั้งครั้งหน้าลดลง 

27 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต.ชี้ "เพ่ือไทย” แจกเสื้อ - ขนคนฟังปราศรัยศรีสะเกษ  
ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

29 

14 Thaitrend ออนไลน์ กกต. ชี้ "เพ่ือไทย" แจกเสื้อ - ขนคนฟังปราศรัยศรีสะเกษ  
ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

31 

15 แนวหน้าออนไลน์ 'เพ่ือไทย' ส่อรอด ! กกต. ฟันเปรี้ยงแจกเสื้อ - ขนคน'ตีงูเห่า'ไม่เข้าข่ายผิด กม. 33 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
16 มติชนออนไลน์ ก้าวไกล รอดยุบพรรค กกต. สั่งยุติค าร้อง 10 ปม 'ประกันตัวราษฎร -  

หนุนร่างแก ้รธน. ไอลอว์' 
35 

17 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "ก้าวไกล”เฮ กกต. สั่งยุติ 10 เรื่องร้องยุบพรรค 39 
18 MGR ออนไลน์ ตีตกยุบก้ าวไกล ! กกต. ชี้ หนุนม็อบ - แก้  ม.112 เป็นสิทธิตาม 

รธน. ไร้หลักฐานให้เงินเป็นแกนน าปลุกระดม 
44 

19 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ก้าวไกล” รอดถูกยุบ กกต. ตีตก 10 ปม แก้ ม.112 - ส.ส. ไปม็อบ 
ไม่ปฏิปักษ์การปกครอง 

47 

20 news1 ออนไลน์ ตีตกยุบก้าวไกล ! กกต. ชี้หนุนม็อบ - แก้ ม.112 เป็นสิทธิตาม รธน. 
ไร้หลักฐานให้เงินเป็นแกนน าปลุกระดม 

52 

21 ข่าวสดออนไลน์ ก้าวไกลเฮ ! กกต. ตีตก 10 เรื่องรวด รอดยุบพรรค ชี้ไม่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์
การปกครอง 

55 

22 Sondhitalk ออนไลน์ ตีตกยุบก้าวไกล ! กกต. ชี้หนุนม็อบ - แก้ ม.112 เป็นสิทธิตาม รธน. 
ไร้หลักฐานให้เงินเป็นแกนน าปลุกระดม 

60 

23 Khaoja ออนไลน์ ก้าวไกลเฮ ! กกต. ตีตก 10 เรื่องรวด รอดยุบพรรค ชี้ไม่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์
การปกครอง 

63 

24 Thaitrend ออนไลน์ "ก้าวไกล" รอดถูกยุบ กกต.  ตีตก 10 ปม แก้ ม.112-ส.ส.ไปม็อบ 
ไม่ปฏิปักษ์การปกครอง 

66 

25 สยามรัฐออนไลน์ "ก้าวไกล" ได้เฮ ! รอดถูกยุบพรรค "กกต." สั่งยุติสอบค าร้อง 10 เรื่อง 
ชี้ไม่เข้าข่ายท าผิดกฎหมาย 

70 

26 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ก้าวไกล รอดยุบพรรค กกต. สั่งยุติค าร้องปมกระท าการใน 10 ประเด็น 74 

27 เดลินิวส์ออนไลน์ ก้าวไกลโล่ง ! กกต. ตีตก 10 ประเด็นรอดยุบพรรค 79 
28 Topnews ออนไลน์ "ก้าวไกล" รอด กกต. สั่งยุติ 10 เรื่อง "ณฐพร" ร้องยุบพรรค 84 
29 ข่าวไทยพีบีเอส 

ออนไลน์ 
กกต. สั่งยุติเรื่อง "ณฐพร" ร้อง 10 ปมยุบพรรคก้าวไกล 88 

30 Nationtv ออนไลน์ "ก้าวไกล" รอดยุบพรรค กกต. สั่งยุติเรื่องร้องเรียน ณฐพร โตประยูร 
 10 ประเด็น 

92 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
31 ไทยโพสต์ออนไลน์ อ้ึงทั้งบาง ! กกต. สั่งยุติพรวดเดียวนับ 10 เรื่อง ที่มือปราบล้มเจ้ายื่น 

ฟันพรรคก้าวไกล 
96 

32 ไทยรัฐออนไลน์ ก้าวไกลเฮ กกต. ยุติ 10 เรื่องร้องเรียนยุบพรรค หลังไม่เข้าข่าย 
เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง 

100 

33 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

กกต. ยุติสอบ 10 ประเด็นร้อง 'ก้าวไกล' รอดถูกยุบพรรค 103 

34 ส านักข่าวอิศรา
ออนไลน์ 

'ก้าวไกล' รอดยุบพรรค กกต. ยุติสอบ 10 ปม แก้ ม.112 - ส.ส. ไปม็อบ 
ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง 

106 

35 แนวหน้ออนไลน์ 'ก้าวไกล' เฮ ! กกต. สั่งยุติ 10 เรื่องปม 'ณฐพร' ร้องยุบพรรค 108 
36 msn ออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. ให้ 'พรรคสหประชารัฐ' สิ้นสภาพ 112 
37 มติชนออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. ให้ 'พรรคสหประชารัฐ' สิ้นสภาพ 114 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ “ปรเมศวร์” ปฏิบัติหน้าที่ 'นายกเมืองพัทยา' วันแรก ย้ าไม่มีเจ้านาย -

ลูกน้อง ขอร่วมกันท างานเพ่ือ ปชช. 
117 

2 คมชัดลึกออนไลน์ "นายกเมืองพัทยา" คนที ่12 ปฏิบัติหน้าที่วันแรก ย้ าทุกฝ่ายรว่มมือพัฒนา 123 
3 Topnews ออนไลน์ “เบียร์ ปรเมศวร์” นายกเมืองพัทยา เข้าศาลาว่าการเมืองท างานวันแรก 128 
4 NNT ออนไลน์ “เบียร์ ปรเมศวร์” นายกเมืองพัทยา เข้าศาลาว่าการเมืองท างานวันแรก 133 
5 แนวหน้าออนไลน์ พปชร. ต้ัง 11 ส.ส. รับมือซักฟอก 'ทีมปราบมาร' มั่นใจเสียงพรรค 

ร่วม รบ. ยังปึ้ก 
135 

6 ข่าว 24 ชม. ออนไลน์ พปชร. ตั้ง 11 ส.ส. รับมือซักฟอก 'ทีมปราบมาร' มั่นใจเสียงพรรค 
ร่วม รบ. ยังปึ้ก 

140 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ สอบญัตติซักฟอกเถื่อน ยื่น ปธ.ชวน - ป.ป.ช. ชี้ผิด รธน. พ่วงฝ่าฝืน
จริยธรรม 

148 

8 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ธนาธิปไตยก้าวหน้า 154 
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บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 thekey.news 

ออนไลน์ 
ฟังบทวิเคราะห์.. กกต. เร่งมือเคลียร์คดี'ยุบพรรค'เตรียมพร้อมเลือกตั้งใหญ่ 155 
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 20 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิด
การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้กับผู้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น 255 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน
อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง 
โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์   
และ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ เข้าร่วมในพิธีปิดการอบรมด้วย ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมืออาชีพ มีทักษะที่ถึงพร้อมในการเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน ตลอดจนมีธรรมาภิบาลและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นก าลังส าคัญในการผลักดัน 
และสนับสนุนให้การท างานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประสบความส าเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
อ้างอิง : http://prakannews.com/home/2022/06/20/%   

ประธาน กกต. เป็นประธานพิธีปิดการอบรม 
หลักสูตรการปฏิบตัิงานระดับช านาญการพิเศษ 

http://prakannews.com/home/2022/06/20/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4/
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วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิด
การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้กับผู้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น 255 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน
อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง 
โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์   
และ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ เข้าร่วมในพิธีปิดการอบรมด้วย ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมืออาชีพ มีทักษะที่ถึงพร้อมในการเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน ตลอดจนมีธรรมาภิบาลและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นก าลังส าคัญในการผลักดัน 
และสนับสนุนให้การท างานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประสบความส าเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
อ้างอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=26404  

ประธาน กกต. เป็นประธานพิธีปิดการอบรม 
หลักสูตรการปฏิบตัิงานระดับช านาญการพิเศษ 

https://maxtvthailandonline.com/?p=26404
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20 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 

 

 

 

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม
หลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้กับผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น 255 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน
อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง 
โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์   
และ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ เข้าร่วมในพิธีปิดการอบรมด้วย ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
 

อ้างอิง : https://khao24h.net/politic/news-34-1-50b2b5bd4ee8e1083536979be1a73214  

 

“ประธาน กกต.” เป็นประธานพิธีปิดการอบรม 
หลักสูตรการปฏิบตัิงานระดับช านาญการพิเศษ 

https://khao24h.net/politic/news-34-1-50b2b5bd4ee8e1083536979be1a73214
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วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล 
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจั งหวัดอุตรดิตถ์ 
ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสมถวิล พลขันธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอตุรดติถ์ 
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วันที่ 21 มิถุนายน 2565, 13.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 
รับฟังการบรรยายสรุปการด าเนินการจัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสมถวิล พลขันธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้ อนรับ ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/285005  

กกต. ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. อตุรดติถ์  
พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 

https://www.banmuang.co.th/news/region/285005
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ข่าวอ้างอิง 
   



ประธาน กกต. เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลกัสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ 
 20 มิถุนายน 2565 

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิด
การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้กับผู้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น 255 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม
งานอ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและ 
พรรคการเมือง 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 ห้องประชุมคอนเวนชนั 
ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีทักษะที่ถึงพร้อมในการเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน ตลอดจนมีธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นก าลัง
ส าคัญในการผลักดัน และสนับสนุนให้การท างานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประสบความส าเร็จ  
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

อ้างอิง : http://prakannews.com/home/2022/06/20/% 
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ประธาน กกต. เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ 
20 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิด
การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้กับ 
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น 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 เสงี่ยมศักดิ์ และ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ เข้าร่วมในพิธีปิดการอบรมด้วย ณ ห้องประชุม 
คอนเวนชัน ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีทักษะที่ถึงพร้อมในการเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน ตลอดจนมีธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นก าลัง
ส าคัญในการผลักดัน และสนับสนุนให้การท างานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประสบความส าเร็จ  
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

อ้างอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=26404 
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กกต. ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต. อุตรดิตถ์ พร้อมมอบนโยบำยกำรปฏิบัติงำน 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565, 13.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล 
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 
จังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ 
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสมถวิล พลขันธ์ รองผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ ์
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/285005  
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https://thaitrend.net/kktch-phex-thiy-caek-sex-khn-khnfng-pras-r-ys-rsa-kes-mi-phd-kd-hmay-lex-k-tng.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 22:29
หัวข้อข่าว: กกต.ชี้ "เพื่อไทย" แจกเสื้อ-ขนคนฟังปราศรัยศรีสะเกษ ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220620002193

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

32

https://thaitrend.net/kktch-phex-thiy-caek-sex-khn-khnfng-pras-r-ys-rsa-kes-mi-phd-kd-hmay-lex-k-tng.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:14
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย'ส่อรอด!กกต.ฟันเปรี้ยงแจกเสื้อ-ขนคน'ตีงูเห่า'ไม่เข้าข่ายผิดกม.

รหัสข่าว: I-I220620001844

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/661468
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:14
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย'ส่อรอด!กกต.ฟันเปรี้ยงแจกเสื้อ-ขนคน'ตีงูเห่า'ไม่เข้าข่ายผิดกม.

รหัสข่าว: I-I220620001844

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

34

https://www.naewna.com/politic/661468
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:22
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล รอดยุบพรรค กกต.สั่งยุติคำร้อง 10 ปม 'ประกันตัวราษฎร-หนุนร่างแก้รธน.ไอลอว์'

รหัสข่าว: I-I220620001880

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

35

https://www.matichon.co.th/politics/news_3410036
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:22
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล รอดยุบพรรค กกต.สั่งยุติคำร้อง 10 ปม 'ประกันตัวราษฎร-หนุนร่างแก้รธน.ไอลอว์'

รหัสข่าว: I-I220620001880

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

36

https://www.matichon.co.th/politics/news_3410036
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:22
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล รอดยุบพรรค กกต.สั่งยุติคำร้อง 10 ปม 'ประกันตัวราษฎร-หนุนร่างแก้รธน.ไอลอว์'

รหัสข่าว: I-I220620001880

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

37

https://www.matichon.co.th/politics/news_3410036
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:22
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล รอดยุบพรรค กกต.สั่งยุติคำร้อง 10 ปม 'ประกันตัวราษฎร-หนุนร่างแก้รธน.ไอลอว์'

รหัสข่าว: I-I220620001880

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

38

https://www.matichon.co.th/politics/news_3410036
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:25
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล”เฮ กกต.สั่งยุติ 10 เรื่องร้องยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220620001892

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/529516
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:25
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล”เฮ กกต.สั่งยุติ 10 เรื่องร้องยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220620001892

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

40

https://www.thansettakij.com/politics/529516
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:25
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล”เฮ กกต.สั่งยุติ 10 เรื่องร้องยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220620001892

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

41

https://www.thansettakij.com/politics/529516
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:25
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล”เฮ กกต.สั่งยุติ 10 เรื่องร้องยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220620001892

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/529516
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:25
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล”เฮ กกต.สั่งยุติ 10 เรื่องร้องยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220620001892

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

43

https://www.thansettakij.com/politics/529516
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:27
หัวข้อข่าว: ตีตกยุบก้าวไกล! กกต.ชี้หนุนม็อบ-แก้ ม.112 เป็นสิทธิตาม รธน.ไร้หลักฐานให้เงินเป็นแกนนำปลุกระดม

รหัสข่าว: I-I220620001899

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000058569
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:27
หัวข้อข่าว: ตีตกยุบก้าวไกล! กกต.ชี้หนุนม็อบ-แก้ ม.112 เป็นสิทธิตาม รธน.ไร้หลักฐานให้เงินเป็นแกนนำปลุกระดม

รหัสข่าว: I-I220620001899

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000058569
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:27
หัวข้อข่าว: ตีตกยุบก้าวไกล! กกต.ชี้หนุนม็อบ-แก้ ม.112 เป็นสิทธิตาม รธน.ไร้หลักฐานให้เงินเป็นแกนนำปลุกระดม

รหัสข่าว: I-I220620001899

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

46

https://mgronline.com/politics/detail/9650000058569
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:27
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” รอดถูกยุบ กกต.ตีตก 10 ปม แก้ ม.112-ส.ส.ไปม็อบ ไม่ปฏิปักษ์การปกครอง

รหัสข่าว: I-I220620001902

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

47

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1010997
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:27
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” รอดถูกยุบ กกต.ตีตก 10 ปม แก้ ม.112-ส.ส.ไปม็อบ ไม่ปฏิปักษ์การปกครอง

รหัสข่าว: I-I220620001902

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1010997
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:27
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” รอดถูกยุบ กกต.ตีตก 10 ปม แก้ ม.112-ส.ส.ไปม็อบ ไม่ปฏิปักษ์การปกครอง

รหัสข่าว: I-I220620001902

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

49

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1010997
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:27
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” รอดถูกยุบ กกต.ตีตก 10 ปม แก้ ม.112-ส.ส.ไปม็อบ ไม่ปฏิปักษ์การปกครอง

รหัสข่าว: I-I220620001902

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

50

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1010997
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:27
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” รอดถูกยุบ กกต.ตีตก 10 ปม แก้ ม.112-ส.ส.ไปม็อบ ไม่ปฏิปักษ์การปกครอง

รหัสข่าว: I-I220620001902

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

51

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1010997
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:28
หัวข้อข่าว: ตีตกยุบก้าวไกล! กกต.ชี้หนุนม็อบ-แก้ ม.112 เป็นสิทธิตาม รธน.ไร้หลักฐานให้เงินเป็นแกนนำปลุกระดม

รหัสข่าว: I-I220620001906

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9650000058569
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:28
หัวข้อข่าว: ตีตกยุบก้าวไกล! กกต.ชี้หนุนม็อบ-แก้ ม.112 เป็นสิทธิตาม รธน.ไร้หลักฐานให้เงินเป็นแกนนำปลุกระดม

รหัสข่าว: I-I220620001906

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9650000058569
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:28
หัวข้อข่าว: ตีตกยุบก้าวไกล! กกต.ชี้หนุนม็อบ-แก้ ม.112 เป็นสิทธิตาม รธน.ไร้หลักฐานให้เงินเป็นแกนนำปลุกระดม

รหัสข่าว: I-I220620001906

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9650000058569
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:27
หัวข้อข่าว: ก้าวไกลเฮ! กกต.ตีตก10เรื่องรวด รอดยุบพรรค ชี้ไม่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์การปกครอง

รหัสข่าว: I-I220620001909

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7119451
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:27
หัวข้อข่าว: ก้าวไกลเฮ! กกต.ตีตก10เรื่องรวด รอดยุบพรรค ชี้ไม่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์การปกครอง

รหัสข่าว: I-I220620001909

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7119451
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:27
หัวข้อข่าว: ก้าวไกลเฮ! กกต.ตีตก10เรื่องรวด รอดยุบพรรค ชี้ไม่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์การปกครอง

รหัสข่าว: I-I220620001909

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

57

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7119451
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:27
หัวข้อข่าว: ก้าวไกลเฮ! กกต.ตีตก10เรื่องรวด รอดยุบพรรค ชี้ไม่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์การปกครอง

รหัสข่าว: I-I220620001909

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7119451
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:27
หัวข้อข่าว: ก้าวไกลเฮ! กกต.ตีตก10เรื่องรวด รอดยุบพรรค ชี้ไม่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์การปกครอง

รหัสข่าว: I-I220620001909

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7119451
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:30
หัวข้อข่าว: ตีตกยุบก้าวไกล! กกต.ชี้หนุนม็อบ-แก้ ม.112 เป็นสิทธิตาม รธน.ไร้หลักฐานให้เงินเป็นแกนนำปลุกระดม

รหัสข่าว: I-I220620001919

 sondhitalk.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://sondhitalk.com/detail/9650000058569
https://sondhitalk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:30
หัวข้อข่าว: ตีตกยุบก้าวไกล! กกต.ชี้หนุนม็อบ-แก้ ม.112 เป็นสิทธิตาม รธน.ไร้หลักฐานให้เงินเป็นแกนนำปลุกระดม

รหัสข่าว: I-I220620001919

 sondhitalk.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://sondhitalk.com/detail/9650000058569
https://sondhitalk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:30
หัวข้อข่าว: ตีตกยุบก้าวไกล! กกต.ชี้หนุนม็อบ-แก้ ม.112 เป็นสิทธิตาม รธน.ไร้หลักฐานให้เงินเป็นแกนนำปลุกระดม

รหัสข่าว: I-I220620001919

 sondhitalk.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://sondhitalk.com/detail/9650000058569
https://sondhitalk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:31
หัวข้อข่าว: ก้าวไกลเฮ! กกต.ตีตก10เรื่องรวด รอดยุบพรรค ชี้ไม่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์การปกครอง - ข่าวสด ข่าววันนี้...

รหัสข่าว: I-I220620001921

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khaoja.com/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AE-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%8110%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:31
หัวข้อข่าว: ก้าวไกลเฮ! กกต.ตีตก10เรื่องรวด รอดยุบพรรค ชี้ไม่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์การปกครอง - ข่าวสด ข่าววันนี้...

รหัสข่าว: I-I220620001921

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:31
หัวข้อข่าว: ก้าวไกลเฮ! กกต.ตีตก10เรื่องรวด รอดยุบพรรค ชี้ไม่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์การปกครอง - ข่าวสด ข่าววันนี้...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:33
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล" รอดถูกยุบ กกต.ตีตก 10 ปม แก้ ม.112-ส.ส.ไปม็อบ ไม่ปฏิปักษ์การปกครอง

รหัสข่าว: I-I220620001927

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:35
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล" ได้เฮ! รอดถูกยุบพรรค "กกต."สั่งยุติสอบคำร้อง 10 เรื่อง ชี้ไม่เข้าข่ายทำผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I220620001934

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:38
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล รอดยุบพรรค กกต.สั่งยุติคำร้องปมกระทำการใน 10 ประเด็น

รหัสข่าว: I-I220620001950

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:38
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 22:17
หัวข้อข่าว: ก้าวไกลโล่ง! กกต.ตีตก 10 ประเด็นรอดยุบพรรค | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220620002183

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 22:22
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล"รอด กกต.สั่งยุติ 10 เรื่อง "ณฐพร" ร้องยุบพรรค - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220620002186

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 23:30
หัวข้อข่าว: กกต.สั่งยุติเรื่อง "ณฐพร" ร้อง 10 ปมยุบพรรคก้าวไกล

รหัสข่าว: I-I220620002289

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 23:30
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 02:22
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล"รอดยุบพรรค กกต.สั่งยุติเรื่องร้องเรียน ณฐพร โตประยูร 10 ประเด็น

รหัสข่าว: I-I220621000085

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล"รอดยุบพรรค กกต.สั่งยุติเรื่องร้องเรียน ณฐพร โตประยูร 10 ประเด็น
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 02:28
หัวข้อข่าว: อึ้งทั้งบาง! กกต.สั่งยุติพรวดเดียวนับ 10 เรื่อง ที่มือปราบล้มเจ้ายื่นฟันพรรคก้าวไกล

รหัสข่าว: I-I220621000095

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: อึ้งทั้งบาง! กกต.สั่งยุติพรวดเดียวนับ 10 เรื่อง ที่มือปราบล้มเจ้ายื่นฟันพรรคก้าวไกล

รหัสข่าว: I-I220621000095

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/165333/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 03:05
หัวข้อข่าว: ก้าวไกลเฮ กกต.ยุติ 10 เรื่องร้องเรียนยุบพรรค หลังไม่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง

รหัสข่าว: I-I220621000135

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2424252
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 03:05
หัวข้อข่าว: ก้าวไกลเฮ กกต.ยุติ 10 เรื่องร้องเรียนยุบพรรค หลังไม่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง

รหัสข่าว: I-I220621000135

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2424252
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 03:05
หัวข้อข่าว: ก้าวไกลเฮ กกต.ยุติ 10 เรื่องร้องเรียนยุบพรรค หลังไม่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง

รหัสข่าว: I-I220621000135

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2424252
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 03:40
หัวข้อข่าว: กกต.ยุติสอบ 10 ประเด็นร้อง 'ก้าวไกล' รอดถูกยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220621000169

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/politics-kkt20062565/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 03:40
หัวข้อข่าว: กกต.ยุติสอบ 10 ประเด็นร้อง 'ก้าวไกล' รอดถูกยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220621000169

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/politics-kkt20062565/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 03:40
หัวข้อข่าว: กกต.ยุติสอบ 10 ประเด็นร้อง 'ก้าวไกล' รอดถูกยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220621000169

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/politics-kkt20062565/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08:15
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล'รอดยุบพรรค กกต.ยุติสอบ 10 ปม แก้ ม.112-ส.ส.ไปม็อบ ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง

รหัสข่าว: I-I220621001242

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/109765-news-430.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08:15
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล'รอดยุบพรรค กกต.ยุติสอบ 10 ปม แก้ ม.112-ส.ส.ไปม็อบ ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง

รหัสข่าว: I-I220621001242

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/109765-news-430.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:21
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล'เฮ!กกต.สั่งยุติ10เรื่องปม'ณฐพร'ร้องยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220620001875

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/661479
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:21
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล'เฮ!กกต.สั่งยุติ10เรื่องปม'ณฐพร'ร้องยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220620001875

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/661479
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:21
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล'เฮ!กกต.สั่งยุติ10เรื่องปม'ณฐพร'ร้องยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220620001875

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/661479
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:21
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล'เฮ!กกต.สั่งยุติ10เรื่องปม'ณฐพร'ร้องยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220620001875

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/661479
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 03:58
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกกต. ให้ 'พรรคสหประชารัฐ' สิ้นสภาพ

รหัสข่าว: I-I220621000186

 msn.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/ar-AAYETDT
https://www.msn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 03:58
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกกต. ให้ 'พรรคสหประชารัฐ' สิ้นสภาพ

รหัสข่าว: I-I220621000186

 msn.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/ar-AAYETDT
https://www.msn.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 03:32
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกกต. ให้ 'พรรคสหประชารัฐ' สิ้นสภาพ

รหัสข่าว: I-I220621000160

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3411009
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 03:32
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกกต. ให้ 'พรรคสหประชารัฐ' สิ้นสภาพ

รหัสข่าว: I-I220621000160

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3411009
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 03:32
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกกต. ให้ 'พรรคสหประชารัฐ' สิ้นสภาพ

รหัสข่าว: I-I220621000160

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3411009
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:02
หัวข้อข่าว: ปรเมศวร์ ปฏิบัติหน้าที่ 'นายกเมืองพัทยา' วันแรก ย้ำไม่มีเจ้านาย-ลูกน้อง ขอร่วมกันทำงานเพื่อ ปชช.

รหัสข่าว: I-I220620001813

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/mayorpataya/news_3409743
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:02
หัวข้อข่าว: ปรเมศวร์ ปฏิบัติหน้าที่ 'นายกเมืองพัทยา' วันแรก ย้ำไม่มีเจ้านาย-ลูกน้อง ขอร่วมกันทำงานเพื่อ ปชช.

รหัสข่าว: I-I220620001813

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

118

https://www.matichon.co.th/bkkpataya/mayorpataya/news_3409743
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:02
หัวข้อข่าว: ปรเมศวร์ ปฏิบัติหน้าที่ 'นายกเมืองพัทยา' วันแรก ย้ำไม่มีเจ้านาย-ลูกน้อง ขอร่วมกันทำงานเพื่อ ปชช.

รหัสข่าว: I-I220620001813

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/mayorpataya/news_3409743
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:02
หัวข้อข่าว: ปรเมศวร์ ปฏิบัติหน้าที่ 'นายกเมืองพัทยา' วันแรก ย้ำไม่มีเจ้านาย-ลูกน้อง ขอร่วมกันทำงานเพื่อ ปชช.

รหัสข่าว: I-I220620001813

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/mayorpataya/news_3409743
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:02
หัวข้อข่าว: ปรเมศวร์ ปฏิบัติหน้าที่ 'นายกเมืองพัทยา' วันแรก ย้ำไม่มีเจ้านาย-ลูกน้อง ขอร่วมกันทำงานเพื่อ ปชช.

รหัสข่าว: I-I220620001813

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/mayorpataya/news_3409743
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:02
หัวข้อข่าว: ปรเมศวร์ ปฏิบัติหน้าที่ 'นายกเมืองพัทยา' วันแรก ย้ำไม่มีเจ้านาย-ลูกน้อง ขอร่วมกันทำงานเพื่อ ปชช.

รหัสข่าว: I-I220620001813

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/mayorpataya/news_3409743
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:09
หัวข้อข่าว: "นายกเมืองพัทยา" คนที่ 12 ปฏิบัติหน้าที่วันแรก ย้ำทุกฝ่ายร่วมมือพัฒนา

รหัสข่าว: I-I220620001825

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/519466
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:09
หัวข้อข่าว: "นายกเมืองพัทยา" คนที่ 12 ปฏิบัติหน้าที่วันแรก ย้ำทุกฝ่ายร่วมมือพัฒนา

รหัสข่าว: I-I220620001825

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/519466
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:09
หัวข้อข่าว: "นายกเมืองพัทยา" คนที่ 12 ปฏิบัติหน้าที่วันแรก ย้ำทุกฝ่ายร่วมมือพัฒนา

รหัสข่าว: I-I220620001825

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/519466
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:09
หัวข้อข่าว: "นายกเมืองพัทยา" คนที่ 12 ปฏิบัติหน้าที่วันแรก ย้ำทุกฝ่ายร่วมมือพัฒนา

รหัสข่าว: I-I220620001825

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/519466
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:09
หัวข้อข่าว: "นายกเมืองพัทยา" คนที่ 12 ปฏิบัติหน้าที่วันแรก ย้ำทุกฝ่ายร่วมมือพัฒนา

รหัสข่าว: I-I220620001825

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

127

https://www.komchadluek.net/news/519466
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:08
หัวข้อข่าว: เบียร์ ปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา เข้าศาลาว่าการเมืองทำงานวันแรก - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220620001827

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/348058
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:08
หัวข้อข่าว: เบียร์ ปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา เข้าศาลาว่าการเมืองทำงานวันแรก - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220620001827

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/348058
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 20:08
หัวข้อข่าว: เบียร์ ปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา เข้าศาลาว่าการเมืองทำงานวันแรก - TOPNEWS
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