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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 

 
 

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

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 157/2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประชุมประสำนควำมร่วมมือในกำรเสริมสร้ำง
ควำมเป็นพลเมืองคุณภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยำมท้องถิ่นออนไลน์ กกต. ประชุมประสำนควำมร่วมมือในกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง

คุณภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. เดินหน้ำหำรือแนวทำงสร้ำงพลเมืองคุณภำพ 2 
 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต.  แพร่ รับฟังปัญหำและอุปสรรค 

ในกำรจัดกำรเลือกตั้ง 
3 

2 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต. น่ำน พร้อมมอบนโยบำยแนวทำง 
กำรปฏิบัติงำน 

4 

3 ช่อสะอำดออนไลน์ รำยกำร เปิดประตูสู่ กกต. วันอังคำรที่ 21 มิถุนำยน 2565 เวลำ 19.30 - 20.00 น. 5 
4 สวพ.fm91 ออนไลน์ กกต. มีมติเห็นชอบ "ยุติสอบค ำร้องยุบพรรคก้ำวไกล" ชี้ ยงัไม่เข้ำข่ำย 

เป็นปฏิปักษ์ต่อกำรปกครอง 
7 

5 Innnews ออนไลน์ กกต. เห็นชอบยุติสอบค ำร้องยุบพรรคก้ำวไกล 8 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์มติชน ศำลชี้ชะตำนำยกสงขลำ 23 มิ.ย. 11 
2 MGR ออนไลน์ หัวคะแนน สก. ร้อง ป. เร่งสำงคดีถูกชำวบ้ำนสำยไหมบุกรุมตื้บ  

ปมเบี้ยวจ่ำยเงินซื้อเสียง 
12 

3 ch3plus ออนไลน์ หัวคะแนนร้องกองปรำบ ! พรรคกำรเมืองเบี้ยวค่ำซื้อเสียง ท ำเดือดร้อน 15 
4 พิมพ์ไทยออนไลน์ หัวคะแนนเข้ำติดตำมควำมคืบหน้ำคดี หลัง สก. จ่ำยเงินชำวบ้ำนไม่ครบ 

ตกเป็นแพะรับบำป ถูกบุกบ้ำนจนเข้ำไม่ได้ 
19 

5 Nationtv ออนไลน์ หัวคะแนน ติดตำม คดีอมเงินซื้อเสียง แจง สก. จ่ำยไม่ครบ 22 
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : ฅนปนข่ำว : ตัวแสบพรรคเล็ก 25 
2 หนังสอืพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : รอบรั้วทั่วท้องถิ่นไทย 26 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 มิถุนำยน 2565 เวลำ 14.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำงสำวโชติกำ แก้วผล 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแพร่ 
รับฟังกำรบรรยำยสรุป กำรด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้ง ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น
และผู้บริหำรท้องถิ่นที่ผ่ำนมำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแพร่ ในกำรนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
โดยมี นำยพิทักษ์ ค ำอุ่น ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแพร่ นำยกฤษณ์ ไชยมำลำ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแพร่ พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแพร่ ให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแพร ่
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 มิถุนำยน 2565, 15.02 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 มิถุนำยน 2565 เวลำ 14.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำงสำวโชติกำ แก้วผล 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแพร่ 
รับฟังกำรบรรยำยสรุป กำรด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้ง ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น
และผู้บริหำรท้องถิ่นที่ผ่ำนมำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแพร่ ในกำรนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
โดยมี นำยพิทักษ์ ค ำอุ่น ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแพร่ นำยกฤษณ์ ไชยมำลำ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแพร่ พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแพร่ ให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี  ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดแพร่ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/285033  

กกต. ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. แพร่  
รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลอืกตัง้ 

https://www.banmuang.co.th/news/region/285033
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วันที่ 22 มิถุนำยน 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำงสำวโชติกำ แก้วผล ผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน 
รับฟังกำรบรรยำยสรุป กำรด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้ง ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น
และผู้บริหำรท้องถิ่นที่ผ่ำนมำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน ในกำรนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
โดยมี นำยชำญชัย สมำคม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน นำงสำวกำนต์ธิดำ เย็นใจมำ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน ให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน 
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วันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2565, 13.59 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 มิถุนำยน 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำงสำวโชติกำ แก้วผล ผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน 
รับฟังกำรบรรยำยสรุป กำรด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้ง ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น
และผู้บริหำรท้องถิ่นที่ผ่ำนมำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน ในกำรนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
โดยมี นำยชำญชัย สมำคม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน นำงสำวกำนต์ธิดำ เย็นใจมำ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน
อ ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/285163     

กกต. ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. น่าน  
พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน 

https://www.banmuang.co.th/news/region/285163
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วันที่ 22 มิถุนำยน 2565 เวลำ 09.30 น. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประชุมประสำนควำมร่วมมือในกำรเสริมสร้ำง
ควำมเป็นพลเมืองคุณภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และกำรบูรณำกำรท ำงำนตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ Big Rock ที่ 1 ซึ่งมีหน่วยงำนควำมร่วมมือ 
ได้แก่ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน วุฒิสภำ 
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนย่อยด้ำนกำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ และสถำบันพระปกเกล้ำ โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม
ประกอบด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง (นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย) นายวีระ ยี่แพร 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รศ.ดร. ปกรณ์ ปรียำกร ประธำนกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง และคณะ 
นำยเสรี สุวรรณภำนนท์ ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน วุฒิสภำ และคณะ 
ผู้แทนจำกคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนย่อยด้ำนกำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ ผู้แทนจำกสถำบันพระปกเกล้ำ พร้อมด้วย
ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และคณะ ผู้แทนหน่วยงำนต่ำง ๆ ผู้บริหำรและพนักงำน 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมประสานความรว่มมือในการเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ 

และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ 
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22 มิถุนำยน 2565 

 

 

 

 

 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) โดยส ำนักส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองได้จัดประชุม
ประสำนควำมร่วมมือในกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกำรบูรณำกำรท ำงำนตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศ Big Rock ที่ 1 ในวันที่ 22 มิถุนำยน 2565 มีหน่วยงำนควำมร่วมมือ ประกอบด้วย คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่ วนร่วมของประชำชน 
วุฒิสภำ คณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนย่อยด้ำนกำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ และสถำบันพระปกเกล้ำ 

โดยมี นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง (นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย)  
เป็นประธำนในพิธี นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุม และมี รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียำกร 
ประธำนกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง และคณะ นำยเสรี สุวรรณภำนนท์ ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำ
กำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน วุฒิสภำ และคณะ ผู้แทนหน่วยงำนต่ำง ๆ ผู้บริหำรและบุคลำกร 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

กกต. ประชุมประสานความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ
และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
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กำรประชุมครั้งนี้ นับเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันตำมแผน

ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ภำยใต้ กิจกรรม/โครงกำร เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมรู้ควำม เข้ำใจ 
ที่ถูกต้องแก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ 
กำรเสริมสร้ำงกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงพลเมือง (Civic Education) ให้แก่เด็ก/เยำวชน/นักเรียน/นิสิต/นักศึกษำ 
กำรเสริมสร้ำงกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงพลเมือง (Civic Education) ให้แก่ประชำชนทั่วไป โดยก ำหนดแนวทำงกำรประสำน
ควำมร่วมมือในกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์หมำยเลข  
0 -2141-85 

 
อ้ำงอิง : https://siamtongtin.com/domestic/41105/  
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22 มิถุนำยน 2565 เวลำ 11:54 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22 มิ.ย. 2565 – ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) โดยส ำนักส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง 
ส ำนักงำน กกต. ได้จัดประชุมประสำนควำมร่วมมือในกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภำพและควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกำรบูรณำกำรท ำงำน
ตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ Big Rock ที่ 1 หน่วยงำนควำมร่วมมือ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกำรเมือง คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน วุฒิสภำ คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนแผนย่อยด้ำนกำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ และสถำบันพระปกเกล้ำ โดยมี  นายสยุมพร ลิ่มไทย 
ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง (นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย)  เป็นประธำนในพิธี นายวีระ ยี่แพร 
รองเลขาธิการ กกต. ร่วมประชุม และมี นำยปกรณ์ ปรียำกร ประธำนกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง 
นำยเสรี สุวรรณภำนนท์ ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน วุฒิสภำ 
และคณะ ผู้แทนหน่วยงำนต่ำง ๆ ผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักงำน กกต. เข้ำร่วมประชุม 
 

กกต. เดินหน้าหารือแนวทางสร้างพลเมอืงคุณภาพ 
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 โดยกำรประชุมครั้งนี้ นับเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันตำมแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ภำยใต้กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง  
แก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ ก ำรเสริมสร้ำง
กำรศึกษำเพ่ือสร้ำงพลเมือง ให้แก่เด็ก เยำวชนนักเรียน นิสิต นักศึกษำ กำรเสริมสร้ำงกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงพลเมือง 
ให้แก่ประชำชนทั่วไป โดยก ำหนดแนวทำงกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภำพ  
และควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 นายสยุมพร กล่ำวว่ำ เรื่องกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกำรสร้ำงพลเมืองคุณภำพ ซึ่งทำงส ำนักงำน กกต.ได้ด ำเนินกำรมำตั้งแต่
ปี2550 เพียงแต่ว่ำเรำเริ่มด ำเนินกำรและขับเคลื่อนอย่ำงจริงจังต่อเนื่องมำกยิ่งขึ้นภำยใต้กำรท ำงำนของ กกต.  
ชุดปัจจุบันตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมำ และมีนโยบำยที่ชัดเจนว่ำจะขับเคลื่อนเรื่องนี้จริงจังและต่อเนื่อง เพรำะเนื่องจำกว่ำ
เป็นภำรกิจในอ ำนำจหน้ำที่ที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 2560 
ได้ก ำหนดให้ กกต.มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐ สถำนศึกษำ และองค์กรเอกชนได้  
ในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/general-news/166454/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/general-news/166454/
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วันที่ 21 มิถุนำยน 2565 นายวีระ ยี่เเพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในกำรประชุม 
เชิงปฏิบัติกำรจัดท ำคู่มือชุดควำมรู้และสื่อเสริมสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชน เพ่ือเตรียมกำรอบรมพลเมืองคุณภำพ  
ให้เเก่โฆษกประจ ำมหำวิทยำลัยเเละเครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำ ร วมถึงกำรจัดกิจกรรมสัมมนำทบทวนผล 
กำรสร้ำงพลเมืองคุณภำพ (Big Forum) ระหว่ำงวันที่ 21 - 22 มิถุนำยน 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร 
และพนักงำนของส ำนักพัฒนำเครือข่ำยกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุม ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหำนคร  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าคู่มือชุดความรู ้

และสือ่เสริมสร้างเครอืข่ายภาคประชาชน 
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วันที่ 22 มิถุนำยน 2565 เวลำ 13.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในฐำนะกรรมกำรกองทุนเฉพำะส่วนฝ่ำยนำยจ้ำง และ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องในฐำนะสมำชิกกองทุน เข้ำร่วมประชุม
สมำชิกประจ ำปี ครั้งที่ 1/2565 กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เค มำสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ผ่ำนระบบออนไลน์  
Microsoft Teams ณ ห้องรองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ชั้น 7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชมุสมาชิกประจ าปี กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  
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กกต. ประชุมประสานความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
22 มิถุนายน 2565 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยส านักส่งเสริมความเป็นพลเมืองได้จัด
ประชุมประสานความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการบูรณาการท างานตามแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ Big Rock ที่ 1 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 มีหน่วยงานความร่วมมือ ประกอบด้วย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
วุฒิสภา คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และสถาบันพระปกเกล้า 

โดยมี นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง (นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย) 
เป็นประธานในพิธี นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุม และมี รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และคณะ นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ  
การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และคณะ ผู้แทนหน่วยงานต่าง  ๆ ผู้บริหาร 
และบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

การประชุมครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการบูรณาการการท างานร่วมกันตามแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ภายใต้ กิจกรรม/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ 
การเสริมสร้างการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง (Civic Education) ให้แก่เด็ก/เยาวชน/นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
การเสริมสร้างการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง (Civic Education) ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยก าหนดแนวทางการ
ประสานความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
โทรศัพท์หมายเลข 0 -2141-85 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/41105/ 
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กกต. เดินหน้าหารือแนวทางสร้างพลเมืองคุณภาพ 
22 มิถุนายน 2565 เวลา 11:54 น. 
 
 
 
 
 
 22 มิ.ย. 2565 – ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยส านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง 
ส านักงาน กกต. ได้จัดประชุมประสานความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการบูรณาการ
ท างานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ Big Rock ที่ 1 หน่วยงานความร่วมมือ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
วุฒิสภา คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และสถาบันพระปกเกล้า  
โดยมี นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง (นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย) เป็นประธานในพิธี 
นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการ กกต. ร่วมประชุม และมี นายปกรณ์ ปรียากร ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน วุฒิสภา และคณะ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงาน กกต. เข้าร่วมประชุม 
 โดยการประชุมครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการบูรณาการการท างานร่วมกันตาม
แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ภายใต้กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ การเสริมสร้าง
การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง ให้แก่เด็ก เยาวชนนักเรียน นิสิต นักศึกษา การเสริมสร้างการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง 
ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยก าหนดแนวทางการประสานความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ
และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 นายสยุมพร กล่าวว่า เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ ซึ่งทางส านักงาน กกต.  
ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี2550 เพียงแต่ว่าเราเริ่มด าเนินการและขับเคลื่อนอย่างจริงจังต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นภายใต้  
การท างานของ กกต. ชุดปัจจุบันตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้จริงจัง 
และต่อเนื่อง เพราะเนื่องจากว่าเป็นภารกิจในอ านาจหน้าที่ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ได้ก าหนดให้ กกต.มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ 
สถานศึกษา และองค์กรเอกชนได้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/general-news/166454/  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 15:19
หัวข้อข่าว: กกต. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.แพร่ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220621002206

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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กกต. ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต. น่ำน พร้อมมอบนโยบำยแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 13.59 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน 
รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน ในการนี้ นำยปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง โดยมี นายชาญชัย สมาคม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน 
นางสาวกานต์ธิดา เย็นใจมา รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน พนักงาน 
และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/285163    
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13:17
หัวข้อข่าว: รายการ เปิดประตูสู่ กกต. วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 19.30-20.00 น.

รหัสข่าว: I-I220621001758

 chorsaard.or.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13:17
หัวข้อข่าว: รายการ เปิดประตูสู่ กกต. วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 19.30-20.00 น.

รหัสข่าว: I-I220621001758

 chorsaard.or.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: กกต. มีมติเห็นชอบ "ยุติสอบคำร้องยุบพรรคก้าวไกล" ชี้ ยังไม่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง

รหัสข่าว: I-I220621003118

 fm91bkk.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://fm91bkk.com/fm129201
https://fm91bkk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13:29
หัวข้อข่าว: กกต.เห็นชอบยุติสอบคำร้องยุบพรรคก้าวไกล

รหัสข่าว: I-I220621001810

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

8

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_360344/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13:29
หัวข้อข่าว: กกต.เห็นชอบยุติสอบคำร้องยุบพรรคก้าวไกล

รหัสข่าว: I-I220621001810

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

9

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_360344/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13:29
หัวข้อข่าว: กกต.เห็นชอบยุติสอบคำร้องยุบพรรคก้าวไกล

รหัสข่าว: I-I220621001810

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_360344/
https://www.innnews.co.th


ปีที่: 45 ฉบับที่: 16174
วันที่: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 16(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ศาลชี้ชะตานายกสงขลา23มิ.ย.

รหัสข่าว: C-220623038102(22 มิ.ย. 65/08:11)

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

Col.Inch: 12.11 ADValue:  (B/W)  14,532  (FC)  19,981.50
PRValue : (B/W)  43,596  (FC)  59,944.50(x3)

11



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14:31
หัวข้อข่าว: หัวคะแนน สก. ร้อง ป.เร่งสางคดีถูกชาวบ้านสายไหมบุกรุมตื้บ ปมเบี้ยวจ่ายเงินซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220621002052

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

12

https://mgronline.com/crime/detail/9650000058924
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14:31
หัวข้อข่าว: หัวคะแนน สก. ร้อง ป.เร่งสางคดีถูกชาวบ้านสายไหมบุกรุมตื้บ ปมเบี้ยวจ่ายเงินซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220621002052

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/crime/detail/9650000058924
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14:31
หัวข้อข่าว: หัวคะแนน สก. ร้อง ป.เร่งสางคดีถูกชาวบ้านสายไหมบุกรุมตื้บ ปมเบี้ยวจ่ายเงินซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220621002052

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

14

https://mgronline.com/crime/detail/9650000058924
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: หัวคะแนนร้องกองปราบ! พรรคการเมืองเบี้ยวค่าซื้อเสียง ทำเดือดร้อน

รหัสข่าว: I-I220621002181

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

15

https://ch3plus.com/news/social/morning/297145
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: หัวคะแนนร้องกองปราบ! พรรคการเมืองเบี้ยวค่าซื้อเสียง ทำเดือดร้อน

รหัสข่าว: I-I220621002181

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/social/morning/297145
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: หัวคะแนนร้องกองปราบ! พรรคการเมืองเบี้ยวค่าซื้อเสียง ทำเดือดร้อน

รหัสข่าว: I-I220621002181

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

17

https://ch3plus.com/news/social/morning/297145
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: หัวคะแนนร้องกองปราบ! พรรคการเมืองเบี้ยวค่าซื้อเสียง ทำเดือดร้อน

รหัสข่าว: I-I220621002181

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/social/morning/297145
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 23:15
หัวข้อข่าว: หัวคะแนนเข้าติดตามความคืบหน้าคดี หลัง สก. จ่ายเงินชาวบ้านไม่ครบ ตกเป็นแพะรับบาป ถูกบุกบ้านจนเข้า...

รหัสข่าว: I-I220621003538

 pimthai.co.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.pimthai.co.th/114732
https://www.pimthai.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 23:15
หัวข้อข่าว: หัวคะแนนเข้าติดตามความคืบหน้าคดี หลัง สก. จ่ายเงินชาวบ้านไม่ครบ ตกเป็นแพะรับบาป ถูกบุกบ้านจนเข้า...

รหัสข่าว: I-I220621003538

 pimthai.co.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

20

https://www.pimthai.co.th/114732
https://www.pimthai.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 23:15
หัวข้อข่าว: หัวคะแนนเข้าติดตามความคืบหน้าคดี หลัง สก. จ่ายเงินชาวบ้านไม่ครบ ตกเป็นแพะรับบาป ถูกบุกบ้านจนเข้า...

รหัสข่าว: I-I220621003538

 pimthai.co.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.pimthai.co.th/114732
https://www.pimthai.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13:32
หัวข้อข่าว: หัวคะแนน ติดตาม คดีอมเงินซื้อเสียง แจง สก.จ่ายไม่ครบ

รหัสข่าว: I-I220621001835

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

22

https://www.nationtv.tv/news/378877240
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13:32
หัวข้อข่าว: หัวคะแนน ติดตาม คดีอมเงินซื้อเสียง แจง สก.จ่ายไม่ครบ

รหัสข่าว: I-I220621001835

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378877240
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13:32
หัวข้อข่าว: หัวคะแนน ติดตาม คดีอมเงินซื้อเสียง แจง สก.จ่ายไม่ครบ

รหัสข่าว: I-I220621001835

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378877240
https://www.nationtv.tv


ปีที่: 26 ฉบับที่: 9352
วันที่: พุธ 22 มิถุนายน 2565
Section: First Section/บทความ

หน้า: 5(ล่างขวา)

คอลัมน์: ฅนปนข่าว: ตัวแสบพรรคเล็ก

รหัสข่าว: C-220622008091(22 มิ.ย. 65/04:15)

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 34.67 ADValue:  (B/W)  41,604  (FC)  52,005
PRValue : (B/W)  124,812  (FC)  156,015(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26550
วันที่: พุธ 22 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - บันเทิง

หน้า: 10(กลาง)

คอลัมน์: รอบรั้วทั่วท้องถิ่นไทย

รหัสข่าว: C-220622004047(22 มิ.ย. 65/05:18)

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

Col.Inch: 25.89 ADValue:  (B/W)  24,595.50  (FC)  46,602
PRValue : (B/W)  73,786.50  (FC)  139,806(x3)
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