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          รูว้ันนี้ 

  
 
 

 
 

ข่าวประจ าวันที่ 23 มถิุนายน 2565 
 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ ประธาน กกต. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. นนทบุรี 1 
2 สยามท้องถิ่นออนไลน์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี 
2 

3 บ้านเมืองออนไลน์ ปธ.กกต. น าคณะตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. สระบุรี รับฟังปัญหา 
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

4 

4 สยามท้องถิ่นออนไลน์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี 

5 

5 Maxtvthailand 
ออนไลน์ 

ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน 6 

6 สยามท้องถิ่นออนไลน์ “ปกรณ์ มหรรณพ” กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน 

7 

7 ปราการนิวส์ออนไลน์ กรรมการเลือกตั้งเยี่ยม กกต. จังหวัดน่าน 8 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ประสานความร่วมมือ 5 ฝ่ายสร้างพลเมืองคุณภาพ – ให้ความรู้ ปชต. 13 
9 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. จัดประชุมร่วมมือการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพฯ 16 
10 MGR ออนไลน์ "กกต.” ประชุมร่วม "3 ฝ่าย” ขับเคลื่อนการศึกษาสร้างพลเมืองคุณภาพ 19 
11 Maxtvthailand 

ออนไลน์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม 
เชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือชุดความรู้และสื่อเสริมสร้างเครือขา่ยภาคประชาชน 

21 

12 ปราการนิวส์ออนไลน์ รองเลขาธิการ กกต. ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าคู่มือเสริมความรู้ 22 
13 สยามท้องถิ่นออนไลน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม 

เชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือชุดความรู้และสื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน 
25 

14 บ้านเมืองออนไลน์ รองเลขาธิการ กกต. ประธานการประชุมจัดท าคู่มือชุดความรู้ 
และสื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน 

27 

15 region3.prd ออนไลน์ กกต. เชียงใหม่ อบรมลูกเสืออาสา กกต. เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ 
อ านวยความสะดวก การเลือกตั้ง 

28 

16 NNT ออนไลน์ กกต. เชียงใหม่ อบรมลูกเสืออาสา กกต. เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ 
อ านวยความสะดวกการเลือกตั้ง 

30 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ทรัพย์สิน 47.2 ล้าน! "แสวง” เลขาฯ กกต. ป้ายแดง สะสมพระเครื่อง 

530 องค์ 8.6 ล้าน 
32 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เปิดเซฟ "แสวง บุญมี" เลขาฯ กกต. ป้ายแดง อู้ฟู่ 47 ล้าน 36 
3 Thaitrend ออนไลน์ ทรัพย์สิน 47.2 ล้าน ! "แสวง" เลขาฯ กกต. ป้ายแดง สะสมพระเครื่อง 

530 องค์ 8.6 ล้าน 
39 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สมบัติ 'เลขา กกต.' คนล่าสุดรวย 47 ล้านบาท 43 
5 ข่าวสดออนไลน์ เปิดทรัพย์สิน เลขฯ กกต. พระเครื่องอ้ือ สะสมแผ่นเสยีง เครื่องเสียงเปน็ล้าน 45 
6 MGR ออนไลน์ ป.ป.ช. เปิดเซฟ "แสวง บญุมี" เลขาฯ กกต. ป้ายแดง อู้ฟู่ 47 ลา้น ฟันรายได้

ต่อปี 2 ล้าน 
47 

7 มติชนออนไลน์ ป.ป.ช. เปิดบัญชี 'แสวง บุญมี' เลขาฯ กกต. ป้ายแดง รวย 47 ล้าน  
พระเครื่อง 530 องค์ 

49 

8 ข่าว 24 ชม.ออนไลน์ ป.ป.ช. เปิดเซฟ "แสวง บุญมี" เลขาฯ กกต. ป้ายแดง อู้ฟู่ 47 ล้าน  
ฟันรายได้ต่อปี 2 ล้าน 

51 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ เปิดเซฟ 'แสวง บุญมี' เลขาธิการ กกต. รวย 47 ล้าน สะสมทอง – 
พระพุทธรูป - พระเครื่องอ้ือ 

53 

10 ส านักข่าวอิศรา
ออนไลน์ 

ทรัพย์สิน 47 ล. 'แสวง บุญมี' นั่งเลขาฯ กกต. สะสมพระเครื่อง 530 องค์ 
แผ่นเสียง 800 แผ่น 

56 

11 สยามรัฐออนไลน์ ปปช. เปิดทรัพย์สิน "แสวง บุญมี" เลขาฯ กกต. รวย 47 ล้าน สะสม 
พระเครื่อง 530 องค์ 

66 

12 thekey.news 
ออนไลน์ 

เปิดเซฟ 'แสวง บุญมี' เลขาธิการ กกต. รวย 47 ล้าน สะสมทอง – 
พระเครื่องอ้ือ 

68 

13 Innnews ออนไลน์ ปปช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน "แสวง" มี 47.22 ล้าน 70 
14 Khonkaenlive 

ออนไลน์ 
ปปช. เปิดทรัพย์สิน "แสวง บุญมี" เลขาฯ กกต. รวย 47 ล้าน สะสม 
พระเครื่อง530 องค์ 

72 

15 ส านักข่าวไทยออนไลน์ "เลขาฯ แสวง" คู่สมรส รวย 47 ล้าน 74 
16 Sootinclaimon 

ออนไลน์ 
เลขาฯ กกต. "แสวง บุญมี" รวย 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์ 76 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
17 แนวหน้าออนไลน์ ป.ป.ช. เปิดกรุสมบัติ เลขาฯ กกต. ป้ายแดง อู้ฟู่ 47 ล้าน ฮือฮาสะสม 

พระเครื่อง 
79 

18 Khaoja ออนไลน์ เปิดทรัพย์สิน เลขฯ กกต. พระเครื่องอ้ือ สะสมแผ่นเสียง เครื่องเสียงเป็นล้าน 81 
19 Thestandard 

ออนไลน์ 
เปิดบัญชีทรัพย์สิน ‘แสวง บุญมี’ รับต าแหน่ง เลขาฯ กกต. มีทรัพย์สินรวม 
47 ล้านบาท สะสมพระ - แผ่นเสียงและงานศิลปะ 

83 

20 Nationtv ออนไลน์ "แสวง บุญมี" แสดงทรัพย์สิน ป.ป.ช. พบทรัพย์สินรวม 47.22 ล้านบาท 85 
21 Theagendathai 

ออนไลน์ 
ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน "แสวง บุญมี" เลขาฯ กกต. รวย 47 ล้าน  
พระเครื่อง 530 องค์ 

88 

22 คมชัดลึกออนไลน์ เลขาฯ กกต. "แสวง บุญมี" รวย 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์ 90 
23 Topnews ออนไลน์ ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน "แสวง บุญมี" รวย 47 ล้าน 92 
24 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวัน 360 องศา 
"แสวง บุญมี" เลขาฯ กกต. รวย 47 ล้าน 94 

25 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน "แสวง บุญม"ี รวย 47 ล้าน พระเครือ่ง 530 องค์ 95 
26 มติชนออนไลน์ ‘ฝ่ายค้าน’ จ่อยื่นรายชื่อยืนยันความถูกต้องญัตติ ‘ชวน’ ด้าน ‘สุทิน’ ไม่กังวล 

พปชร. ตั้งองครักษ์ปราบมาร 
98 

27 เดลินิวส์ออนไลน์ 'เพ่ือไทย' เมิน พปชร. ตั้ง 11 ขุนพลทีมปราบมาร เย้ยหน้าละอ่อน –  
ไร้ประสบการณ์ 

101 

28 Thestandard 
ออนไลน์ 

“สุทินยัน” ญัตติซักฟอกถูกต้อง หลัง “เรืองไกร” ยื่นสอบ ชี้ปลาย 
สมัยสภาไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีงูเห่าเตรียมย้ายพรรค 

104 

29 Newtv ออนไลน์ "สุทิน" ไม่กังวล พปชร. ตั้งองครักษ์ปราบมาร 106 
30 สยามรัฐออนไลน์ "สุทิน" เผยญัตติซักฟอกไม่ถูกต้องสามารถแก้ไข ปรัยปรุงได้  

ไม่เหมือนสมัย "อุดมเดช" 
108 

31 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "ฝ่ายค้าน” ยื่นรายชื่อ ยืนยันความถูกต้องญัตติซักฟอก บ่ายสองวันนี้ 111 
32 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สุทิน" ย้ าค า "ประวิตร" "พปชร." เป็นรอง "เพ่ือไทย" ชี้ตัววัดคือ  

ผลงาน - นโยบาย 
116 

33 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สุทิน' ไม่ซ้ าเติม 'ลุงป้อม' เชื่อ 'พลังประชารัฐ' เป็นรอง 'เพ่ือไทย'  
มาตลอด ท้าเลือกตั้งสัปดาห์หน้าก็ได้ 

118 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
34 Nationtv ออนไลน์ "เพ่ือไทย"แซะทีมปราบมารละอ่อนการเมืองถาม พปชร. พร้อมเลือกตั้งหรือยัง 120 
35 Topnews ออนไลน์ "ณฐพร" จ่อฟ้อง กกต. ยกค าร้อง 10 ปมยุบ "พรรคก้าวไกล" 124 
36 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ไฟเขียวญัตติซักฟอก 'ชวน'แจ้งบิ๊กตู ่– 10 รมต. / ฝ่ายค้านไม่ให้ราคา

องครักษ์ป้องลุง 
125 

 
 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี เพ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี ร.ต.อ.หญิงวฤนธร ตั้งตฤษณกุล
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี นายสมหมาย อุบลวรรณา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี  ร่วมรับฟัง และให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี 
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22 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี เพ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี ร.ต.อ.หญิงวฤนธร ตั้งตฤษณกุล
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี นายสมหมาย อุบลวรรณา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี  ร่วมรับฟัง และให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/41167/  
  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี 

https://siamtongtin.com/domestic/41167/
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กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565, 22.06 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี เพ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี ร.ต.อ.หญิงวฤนธร ตั้งตฤษณกุล
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี นายสมหมาย อุบลวรรณา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี  ร่วมรับฟัง และให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/285241  

ประธาน กกต.  
ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. นนทบุร ี

https://www.banmuang.co.th/news/politic/285241


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี เพ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
โดยมี พ.ต.ต.อุทัย บุญรอด ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี นางประพันธ์ตรี เกียรติบุตร 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี ร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบรุี 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565, 14.34 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี เพ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
โดยมี พ.ต.ต.อุทัย บุญรอด ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี นางประพันธ์ตรี เกียรติบุตร 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี ร่วมรับฟังและให้การต้ อนรับ ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/285342   

ปธ.กกต. น าคณะตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. สระบุร ี 
รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

https://www.banmuang.co.th/news/region/285342


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี เพ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
โดยมี พ.ต.ต.อุทัย บุญรอด ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี นางประพันธ์ตรี เกียรติบุตร 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี ร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/41225/  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบรุี  

https://siamtongtin.com/domestic/41225/


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน 
รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โดยมี นายชาญชัย สมาคม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน นางสาวกานต์ธิดา เย็นใจมา 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/41144/  

“ปกรณ์ มหรรณพ” กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน 

https://siamtongtin.com/domestic/41144/


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน 
รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โดยมี นายชาญชัย สมาคม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน นางสาวกานต์ธิดา เย็นใจมา 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวั ดน่าน พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
อ้างอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=26620  

ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน 

https://maxtvthailandonline.com/?p=26620


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน 
รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โดยมี นายชาญชัย สมาคม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน นางสาวกานต์ธิดา เย็นใจมา 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
อ้างอิง : http://prakannews.com/home/2022/06/22/0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1/  

กรรมการการเลอืกตั้งเยี่ยม กกต. จังหวัดน่าน 

http://prakannews.com/home/2022/06/22/0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1/


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล 
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนต าแหน่งที่ว่าง) รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการเลือกตั้ง 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ 
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ที่ว่าการอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง โดยมี ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าเขตเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ผู้ตร วจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง 
นายทองเนตร ดูใจ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ให้การต้อนรับเป็นอย่างด ี  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการเลอืกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
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วันที่ 22 มิถุนายน 2565, 11.04 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยส านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง ได้จัดประชุมประสานความร่ วมมือ 
ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการบูรณาการท างานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ Big Rock ที่ 1 
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 หน่วยงานความร่วมมือ ประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อย  
ด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และสถาบันพระปกเกล้า โดยมี นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการ
การเลือกตั้ง (นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย) เป็นประธานในพิธี นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมประชุม และมี รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และคณะ นายเสรี สุวรรณภานนท์ 
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และคณะ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ 
ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/285130   

กกต. จัดประชุมร่วมมอืการเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพฯ 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/285130
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22 มิถุนายน 2565 เวลา 12:51 น. 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.  2565 ส านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง 
ได้จัดประชุมประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ 
และสถาบันพระปกเกล้า โดยมี นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา กกต. เป็นประธานในพิธี โดยการประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในการบูรณาการการท างานร่วมกันตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ภายใต้กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ การเสริมสร้างการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองให้กับเด็ก เยาวชนนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา การเสริมสร้างการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองให้แก่ประชาชนทั่วไป 

นายสยุมพร กล่าวว่า เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ ซึ่งทางส านักงาน กกต. ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 50 
เพียงแต่เราเริ่มด าเนินการและขับเคลื่อนอย่างจริงจังต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ภายใต้การท างานของ กกต. ชุดปัจจุบันตั้งแต่ปี 61
เป็นต้นมา และมีนโยบายชัดเจนว่าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้จริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นภารกิจในอ านาจหน้าที่  
ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ได้ก าหนดให้ กกต. มีอ านาจหน้าที่
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และองค์กรเอกชน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/1172386/  

กกต. ประสานความร่วมมือ 5 ฝ่ายสร้างพลเมอืงคุณภาพ – ให้ความรู้ ปชต. 

https://www.dailynews.co.th/news/1172386/
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วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมหารือการจัดฝึกอบรมหลักสูตรให้ความรู้กับพนักงานสืบสวนและไต่สวนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ณ ห้องประชุมรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 4 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมหารือการจดัฝึกอบรมหลักสูตรให้ความรู้กับพนักงานสืบสวนและไตส่วน 

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภมูิภาค 
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วันที่ 22 มิถุนายน 2565, 15.59 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายวีระ ยี่เเพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม 
เชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือชุดความรู้และสื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือเตรียมการอบรมพลเมืองคุณภาพ 
ให้เเก่โฆษกประจ ามหาวิทยาลัยเเละเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมสัมมนาทบทวนผล  
การสร้างพลเมืองคุณภาพ (Big Forum) ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร 
และพนักงานของส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน 
กรุงเทพมหานคร 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/285196 
  

รองเลขาธิการ กกต. ประธานการประชุมจดัท าคู่มือชุดความรู ้
และสือ่เสริมสร้างเครอืข่ายภาคประชาชน 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/285196
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22 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายวีระ ยี่เเพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม 
เชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือชุดความรู้และสื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือเตรียมการอบรมพลเมืองคุณภาพ  
ให้เเก่โฆษกประจ ามหาวิทยาลัยเเละเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมสัมมนาทบทวนผล 
การสร้างพลเมืองคุณภาพ (Big Forum) ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร 
และพนักงานของส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน 
กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/41152/  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกตั้ง เปน็ประธานในการประชุม 
เชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มอืชุดความรู้และสือ่เสรมิสร้างเครอืข่ายภาคประชาชน 

https://siamtongtin.com/domestic/41152/
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22 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายวีระ ยี่เเพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม 
เชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือชุดความรู้และสื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือเตรียมการอบรมพลเมืองคุณภาพ 
ให้เเก่โฆษกประจ ามหาวิทยาลัยเเละเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมสัมมนาทบทวนผล  
การสร้างพลเมืองคุณภาพ (Big Forum) ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหาร 
และพนักงานของส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน 
กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=26627  
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกตั้ง เปน็ประธานในการประชุม 
เชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มอืชุดความรู้และสือ่เสรมิสร้างเครอืข่ายภาคประชาชน 

https://maxtvthailandonline.com/?p=26627
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22 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายวีระ ยี่เเพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม 
เชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือชุดความรู้และสื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือเตรียมการอบรมพลเมืองคุณภาพ  
ให้เเก่โฆษกประจ ามหาวิทยาลัยเเละเครือข่ ายสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมสัมมนาทบทวนผล 
การสร้างพลเมืองคุณภาพ (Big Forum) ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร 
และพนักงานของส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน 
กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : http://prakannews.com/home/2022/06/22/%E0%B8%A3E0%B8%A5%E0%B8%  
 

รองเลขาธิการ กกต. ประชุมเชิงปฏบิัติการ จดัท าคู่มือเสรมิความรู ้

http://prakannews.com/home/2022/06/22/%E0%B8%A3E0%B8%A5%E0%B8%25


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในฐานะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ในการประชุม ครั้งที่ 15/2565 
ณ ห้องท างานรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 3 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
   



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 01:54
หัวข้อข่าว: ประธานกกต.พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานกกต.นนทบุรี

รหัสข่าว: I-I220623000009

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

1

https://www.banmuang.co.th/news/politic/285241
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 22:25
หัวข้อข่าว: ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี -...

รหัสข่าว: I-I220622003041

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

2

https://siamtongtin.com/domestic/41167/
https://siamtongtin.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 22:25
หัวข้อข่าว: ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี -...

รหัสข่าว: I-I220622003041

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

3

https://siamtongtin.com/domestic/41167/
https://siamtongtin.com


 
 
ปธ.กกต. น ำคณะตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต. สระบุรี รับฟังปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565, 14.34 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดสระบุรี  เ พ่ือรับฟังปัญหาและอุปส รรค 
ในการปฏิบัติงาน โดยมี พ.ต.ต.อุทัย บุญรอด ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี 
นางประพันธ์ตรี เกียรติบุตร รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย
พนักงานและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี ร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ 
ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/285342 
 
  

4

https://www.banmuang.co.th/news/region/285342


 
 
 
ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสระบุรี 
23 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดสระบุรี  เ พ่ือรับฟังปัญหาและอุปส รรค 
ในการปฏิบัติงาน โดยมี พ.ต.ต.อุทัย บุญรอด ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี 
นางประพันธ์ตรี เกียรติบุตร รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย
พนักงานและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี ร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ 
ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/41225/  
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https://siamtongtin.com/domestic/41225/


 
 
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน 
22 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน 
รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน ในการนี้ นำยปกรณ์ 
มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายชาญชัย สมาคม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน 
นางสาวกานต์ธิดา เย็นใจมา รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน พนักงาน 
และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่านอ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 
อ้างอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=26620  
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https://maxtvthailandonline.com/?p=26620


 
 
 
“ปกรณ์ มหรรณพ” กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน 
22 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน 
รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่ านมาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจั งหวัดน่าน  
ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทาง 
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายชาญชัย สมาคม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน นางสาวกานต์ธิดา เย็นใจมา รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดน่าน พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ 
ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่านอ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/41144/  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 19:56
หัวข้อข่าว: กรรมการเลือกตั้งเยี่ยม กกต. จังหวัดน่าน

รหัสข่าว: I-I220622002627

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

8

https://prakannews.com/home/2022/06/22/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
https://prakannews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 19:56
หัวข้อข่าว: กรรมการเลือกตั้งเยี่ยม กกต. จังหวัดน่าน

รหัสข่าว: I-I220622002627

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

9

https://prakannews.com/home/2022/06/22/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
https://prakannews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 19:56
หัวข้อข่าว: กรรมการเลือกตั้งเยี่ยม กกต. จังหวัดน่าน

รหัสข่าว: I-I220622002627

 prakannews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://prakannews.com/home/2022/06/22/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
https://prakannews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 19:56
หัวข้อข่าว: กรรมการเลือกตั้งเยี่ยม กกต. จังหวัดน่าน

รหัสข่าว: I-I220622002627

 prakannews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 19:56
หัวข้อข่าว: กรรมการเลือกตั้งเยี่ยม กกต. จังหวัดน่าน
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 prakannews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

12

https://prakannews.com/home/2022/06/22/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
https://prakannews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:54
หัวข้อข่าว: กกต.ประสานความร่วมมือ5ฝ่ายสร้างพลเมืองคุณภาพ-ให้ความรู้ปชต.

รหัสข่าว: I-I220622002078

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1172386/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:54
หัวข้อข่าว: กกต.ประสานความร่วมมือ5ฝ่ายสร้างพลเมืองคุณภาพ-ให้ความรู้ปชต.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:54
หัวข้อข่าว: กกต.ประสานความร่วมมือ5ฝ่ายสร้างพลเมืองคุณภาพ-ให้ความรู้ปชต.
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:46
หัวข้อข่าว: กกต.จัดประชุมร่วมมือการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพฯ

รหัสข่าว: I-I220622001695

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:46
หัวข้อข่าว: กกต.จัดประชุมร่วมมือการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพฯ
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Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 07:01
หัวข้อข่าว: "กกต.” ประชุมร่วม "3 ฝ่าย” ขับเคลื่อนการศึกษาสร้างพลเมืองคุณภาพ

รหัสข่าว: I-I220623000387

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: "กกต.” ประชุมร่วม "3 ฝ่าย” ขับเคลื่อนการศึกษาสร้างพลเมืองคุณภาพ

รหัสข่าว: I-I220623000387

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธำนในกำรประชุม เชิงปฏิบัติกำรจัดท ำคู่มือชุดควำมรู ้
และสื่อเสริมสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชน 
22 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นำยวีระ ยี่เเพร รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม 
เชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือชุดความรู้และสื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือเตรียมการอบรมพลเมืองคุณภาพ 
ให้เเก่โฆษกประจ ามหาวิทยาลัยเเละเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมสัมมนาทบทวนผล  
การสร้างพลเมืองคุณภาพ (Big Forum) ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร 
และพนักงานของส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=26627  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 20:02
หัวข้อข่าว: รองเลขาธิการ กกต.ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคู่มือเสริมความรู้

รหัสข่าว: I-I220622002653

 prakannews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 22:19
หัวข้อข่าว: รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือชุดความรู้และสื่อ...

รหัสข่าว: I-I220622003027

 siamtongtin.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 22:19
หัวข้อข่าว: รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือชุดความรู้และสื่อ...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 19:52
หัวข้อข่าว: รองเลขาธิการ กกต.ประธานการประชุมจัดทำคู่มือชุดความรู้และสื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

รหัสข่าว: I-I220622002603

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กกต.เชียงใหม่ อบรมลูกเสืออาสา กกต. เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก การเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220623000445

 region3.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กกต.เชียงใหม่ อบรมลูกเสืออาสา กกต. เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก การเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220623000445

 region3.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กกต.เชียงใหม่ อบรมลูกเสืออาสา กกต. เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220623000442

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กกต.เชียงใหม่ อบรมลูกเสืออาสา กกต. เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการเลือกตั้ง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:47
หัวข้อข่าว: ทรัพย์สิน 47.2 ล้าน! "แสวง” เลขาฯ กกต.ป้ายแดง สะสมพระเครื่อง 530 องค์ 8.6 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220622001698

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:47
หัวข้อข่าว: ทรัพย์สิน 47.2 ล้าน! "แสวง” เลขาฯ กกต.ป้ายแดง สะสมพระเครื่อง 530 องค์ 8.6 ล้าน
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:47
หัวข้อข่าว: ทรัพย์สิน 47.2 ล้าน! "แสวง” เลขาฯ กกต.ป้ายแดง สะสมพระเครื่อง 530 องค์ 8.6 ล้าน
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:47
หัวข้อข่าว: ทรัพย์สิน 47.2 ล้าน! "แสวง” เลขาฯ กกต.ป้ายแดง สะสมพระเครื่อง 530 องค์ 8.6 ล้าน
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:52
หัวข้อข่าว: เปิดเซฟ "แสวง บุญมี" เลขาฯ กกต.ป้ายแดง อู้ฟู่ 47 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220622001717

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:52
หัวข้อข่าว: เปิดเซฟ "แสวง บุญมี" เลขาฯ กกต.ป้ายแดง อู้ฟู่ 47 ล้าน
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:55
หัวข้อข่าว: ทรัพย์สิน 47.2 ล้าน! "แสวง" เลขาฯ กกต.ป้ายแดง สะสมพระเครื่อง 530 องค์ 8.6 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220622001724
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:01
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สมบัติ 'เลขา กกต.' คนล่าสุดรวย 47 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220622001733

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สมบัติ 'เลขา กกต.' คนล่าสุดรวย 47 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220622001733

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

44

https://www.thaipost.net/x-cite-news/166394/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:01
หัวข้อข่าว: เปิดทรัพย์สิน เลขฯกกต. พระเครื่องอื้อ สะสมแผ่นเสียง เครื่องเสียงเป็นล้าน

รหัสข่าว: I-I220622001735

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7122729
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:01
หัวข้อข่าว: เปิดทรัพย์สิน เลขฯกกต. พระเครื่องอื้อ สะสมแผ่นเสียง เครื่องเสียงเป็นล้าน

รหัสข่าว: I-I220622001735

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7122729
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:51
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.เปิดเซฟ "แสวง บุญมี" เลขาฯ กกต.ป้ายแดง อู้ฟู่ 47 ล้าน ฟันรายได้ต่อปี 2 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220622001889

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000059266
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:51
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.เปิดเซฟ "แสวง บุญมี" เลขาฯ กกต.ป้ายแดง อู้ฟู่ 47 ล้าน ฟันรายได้ต่อปี 2 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220622001889

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000059266
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:53
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช. เปิดบัญชี 'แสวง บุญมี' เลขาฯกกต.ป้ายแดง รวย 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์

รหัสข่าว: I-I220622001895

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

49

https://www.matichon.co.th/politics/news_3413520
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:53
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช. เปิดบัญชี 'แสวง บุญมี' เลขาฯกกต.ป้ายแดง รวย 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์

รหัสข่าว: I-I220622001895

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3413520
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:57
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.เปิดเซฟ "แสวง บุญมี" เลขาฯ กกต.ป้ายแดง อู้ฟู่ 47 ล้าน ฟันรายได้ต่อปี 2 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220622001908

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/politic/news-7-4-f39329698f80ff0ea7acf3ecd58d21ae
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:57
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.เปิดเซฟ "แสวง บุญมี" เลขาฯ กกต.ป้ายแดง อู้ฟู่ 47 ล้าน ฟันรายได้ต่อปี 2 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220622001908

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/politic/news-7-4-f39329698f80ff0ea7acf3ecd58d21ae
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:04
หัวข้อข่าว: เปิดเซฟ 'แสวง บุญมี' เลขาธิการกกต. รวย 47 ล้านสะสมทอง-พระพุทธรูป-พระเครื่องอื้อ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220622001926

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1171672/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:04
หัวข้อข่าว: เปิดเซฟ 'แสวง บุญมี' เลขาธิการกกต. รวย 47 ล้านสะสมทอง-พระพุทธรูป-พระเครื่องอื้อ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220622001926

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1171672/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:04
หัวข้อข่าว: เปิดเซฟ 'แสวง บุญมี' เลขาธิการกกต. รวย 47 ล้านสะสมทอง-พระพุทธรูป-พระเครื่องอื้อ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220622001926

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1171672/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: ทรัพย์สิน 47 ล.'แสวง บุญมี'นั่งเลขาฯ กกต.สะสมพระเครื่อง 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น

รหัสข่าว: I-I220622002041

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/109805-news-98.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: ทรัพย์สิน 47 ล.'แสวง บุญมี'นั่งเลขาฯ กกต.สะสมพระเครื่อง 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น

รหัสข่าว: I-I220622002041

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/109805-news-98.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: ทรัพย์สิน 47 ล.'แสวง บุญมี'นั่งเลขาฯ กกต.สะสมพระเครื่อง 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น

รหัสข่าว: I-I220622002041

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/109805-news-98.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: ทรัพย์สิน 47 ล.'แสวง บุญมี'นั่งเลขาฯ กกต.สะสมพระเครื่อง 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น

รหัสข่าว: I-I220622002041

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/109805-news-98.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: ทรัพย์สิน 47 ล.'แสวง บุญมี'นั่งเลขาฯ กกต.สะสมพระเครื่อง 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น

รหัสข่าว: I-I220622002041

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/109805-news-98.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: ทรัพย์สิน 47 ล.'แสวง บุญมี'นั่งเลขาฯ กกต.สะสมพระเครื่อง 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น

รหัสข่าว: I-I220622002041

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/109805-news-98.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: ทรัพย์สิน 47 ล.'แสวง บุญมี'นั่งเลขาฯ กกต.สะสมพระเครื่อง 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น

รหัสข่าว: I-I220622002041

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/109805-news-98.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: ทรัพย์สิน 47 ล.'แสวง บุญมี'นั่งเลขาฯ กกต.สะสมพระเครื่อง 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น

รหัสข่าว: I-I220622002041

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/109805-news-98.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: ทรัพย์สิน 47 ล.'แสวง บุญมี'นั่งเลขาฯ กกต.สะสมพระเครื่อง 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น

รหัสข่าว: I-I220622002041

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/109805-news-98.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:41
หัวข้อข่าว: ทรัพย์สิน 47 ล.'แสวง บุญมี'นั่งเลขาฯ กกต.สะสมพระเครื่อง 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น

รหัสข่าว: I-I220622002041

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/109805-news-98.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:53
หัวข้อข่าว: ปปช.เปิดทรัพย์สิน "แสวง บุญมี" เลขาฯกกต. รวย 47 ล้าน สะสมพระเครื่อง 530 องค์

รหัสข่าว: I-I220622002074

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/358898
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:53
หัวข้อข่าว: ปปช.เปิดทรัพย์สิน "แสวง บุญมี" เลขาฯกกต. รวย 47 ล้าน สะสมพระเครื่อง 530 องค์

รหัสข่าว: I-I220622002074

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/358898
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:54
หัวข้อข่าว: เปิดเซฟ'แสวง บุญมี' เลขาธิการกกต. รวย 47 ล้านสะสมทอง-พระเครื่องอื้อ - THE KEY NEWS

รหัสข่าว: I-I220622002080

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thekey.news/news/86427/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:54
หัวข้อข่าว: เปิดเซฟ'แสวง บุญมี' เลขาธิการกกต. รวย 47 ล้านสะสมทอง-พระเครื่องอื้อ - THE KEY NEWS

รหัสข่าว: I-I220622002080

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thekey.news/news/86427/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:55
หัวข้อข่าว: ปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน "แสวง" มี 47.22 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220622002083

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_361072/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:55
หัวข้อข่าว: ปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน "แสวง" มี 47.22 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220622002083

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_361072/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 19:51
หัวข้อข่าว: ปปช.เปิดทรัพย์สิน "แสวง บุญมี" เลขาฯกกต. รวย 47 ล้าน สะสมพระเครื่อง530 องค์

รหัสข่าว: I-I220622002601

 khonkaenlive.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://www.khonkaenlive.com/home/2022/%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B8%9A/
http://www.khonkaenlive.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 19:51
หัวข้อข่าว: ปปช.เปิดทรัพย์สิน "แสวง บุญมี" เลขาฯกกต. รวย 47 ล้าน สะสมพระเครื่อง530 องค์

รหัสข่าว: I-I220622002601

 khonkaenlive.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://www.khonkaenlive.com/home/2022/%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B8%9A/
http://www.khonkaenlive.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 19:53
หัวข้อข่าว: "เลขาฯ แสวง" คู่สมรส รวย 47 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220622002611

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-964928
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 19:53
หัวข้อข่าว: "เลขาฯ แสวง" คู่สมรส รวย 47 ล้าน

รหัสข่าว: I-I220622002611

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-964928
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 20:00
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต. "แสวง บุญมี" รวย 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์

รหัสข่าว: I-I220622002642

 sootinclaimon.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://sootinclaimon.com/2022/06/22/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2-47/
https://sootinclaimon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 20:00
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต. "แสวง บุญมี" รวย 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์

รหัสข่าว: I-I220622002642

 sootinclaimon.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 20:00
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต. "แสวง บุญมี" รวย 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์
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 sootinclaimon.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 20:04
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.เปิดกรุสมบัติเลขาฯกกต.ป้ายแดง อู้ฟู่ 47 ล้าน ฮือฮาสะสมพระเครื่อง

รหัสข่าว: I-I220622002661

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 20:04
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.เปิดกรุสมบัติเลขาฯกกต.ป้ายแดง อู้ฟู่ 47 ล้าน ฮือฮาสะสมพระเครื่อง

รหัสข่าว: I-I220622002661

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 20:19
หัวข้อข่าว: เปิดทรัพย์สิน เลขฯกกต. พระเครื่องอื้อ สะสมแผ่นเสียง เครื่องเสียงเป็นล้าน - ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220622002738

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 20:19
หัวข้อข่าว: เปิดทรัพย์สิน เลขฯกกต. พระเครื่องอื้อ สะสมแผ่นเสียง เครื่องเสียงเป็นล้าน - ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220622002738

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 05:46
หัวข้อข่าว: เปิดบัญชีทรัพย์สิน ‘แสวง บุญมี’ รับตำแหน่งเลขาฯ กกต. มีทรัพย์สินรวม 47 ล้านบาท สะสมพระ-แผ่นเสียงและ...

รหัสข่าว: I-I220623000138

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 05:46
หัวข้อข่าว: เปิดบัญชีทรัพย์สิน ‘แสวง บุญมี’ รับตำแหน่งเลขาฯ กกต. มีทรัพย์สินรวม 47 ล้านบาท สะสมพระ-แผ่นเสียงและ...
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 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 06:59
หัวข้อข่าว: "แสวง บุญมี" แสดงทรัพย์สินป.ป.ช. พบทรัพย์สินรวม 47.22 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220623000378

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 06:59
หัวข้อข่าว: "แสวง บุญมี" แสดงทรัพย์สินป.ป.ช. พบทรัพย์สินรวม 47.22 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220623000378

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 06:59
หัวข้อข่าว: "แสวง บุญมี" แสดงทรัพย์สินป.ป.ช. พบทรัพย์สินรวม 47.22 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220623000378

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน "แสวง บุญมี" เลขาฯกกต. รวย 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์ - The Agenda

รหัสข่าว: I-I220623000440

 theagendathai.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน "แสวง บุญมี" เลขาฯกกต. รวย 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์ - The Agenda
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 theagendathai.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต. "แสวง บุญมี" รวย 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์

รหัสข่าว: I-I220623000441

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต. "แสวง บุญมี" รวย 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์

รหัสข่าว: I-I220623000441

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน "แสวง บุญมี" รวย 47 ล้าน - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220623000455

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน "แสวง บุญมี" รวย 47 ล้าน - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220623000455

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3720
วันที่: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(บนขวา)

หัวข้อข่าว: "แสวง บุญมี" เลขาฯกกต.รวย47ล้าน

รหัสข่าว: C-220623040062(23 มิ.ย. 65/03:55)

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 24.97 ADValue:  (B/W)  29,964  (FC)  37,455
PRValue : (B/W)  89,892  (FC)  112,365(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน "แสวง บุญมี" รวย 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์

รหัสข่าว: I-I220622001471

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน "แสวง บุญมี" รวย 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์

รหัสข่าว: I-I220622001471

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน "แสวง บุญมี" รวย 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์
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 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:44
หัวข้อข่าว: ‘ฝ่ายค้าน’ จ่อยื่นรายชื่อยืนยันความถูกต้องญัตติ ‘ชวน’ ด้าน ‘สุทิน’ ไม่กังวล พปชร.ตั้งองครักษ์ปราบมาร

รหัสข่าว: I-I220622001688

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

98

https://www.matichon.co.th/politics/news_3413441
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:44
หัวข้อข่าว: ‘ฝ่ายค้าน’ จ่อยื่นรายชื่อยืนยันความถูกต้องญัตติ ‘ชวน’ ด้าน ‘สุทิน’ ไม่กังวล พปชร.ตั้งองครักษ์ปราบมาร

รหัสข่าว: I-I220622001688

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:44
หัวข้อข่าว: ‘ฝ่ายค้าน’ จ่อยื่นรายชื่อยืนยันความถูกต้องญัตติ ‘ชวน’ ด้าน ‘สุทิน’ ไม่กังวล พปชร.ตั้งองครักษ์ปราบมาร

รหัสข่าว: I-I220622001688

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:58
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย' เมิน พปชร.ตั้ง 11 ขุนพลทีมปราบมาร เย้ยหน้าละอ่อน-ไร้ประสบการณ์

รหัสข่าว: I-I220622001728

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:58
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย' เมิน พปชร.ตั้ง 11 ขุนพลทีมปราบมาร เย้ยหน้าละอ่อน-ไร้ประสบการณ์

รหัสข่าว: I-I220622001728

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:58
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย' เมิน พปชร.ตั้ง 11 ขุนพลทีมปราบมาร เย้ยหน้าละอ่อน-ไร้ประสบการณ์

รหัสข่าว: I-I220622001728

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:58
หัวข้อข่าว: สุทินยัน ญัตติซักฟอกถูกต้อง หลังเรืองไกรยื่นสอบ ชี้ปลายสมัยสภาไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีงูเห่าเตรียมย้าย...

รหัสข่าว: I-I220622001729

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:58
หัวข้อข่าว: สุทินยัน ญัตติซักฟอกถูกต้อง หลังเรืองไกรยื่นสอบ ชี้ปลายสมัยสภาไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีงูเห่าเตรียมย้าย...

รหัสข่าว: I-I220622001729

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:00
หัวข้อข่าว: "สุทิน"ไม่กังวล พปชร.ตั้งองครักษ์ปราบมาร

รหัสข่าว: I-I220622001730

 newtv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:00
หัวข้อข่าว: "สุทิน"ไม่กังวล พปชร.ตั้งองครักษ์ปราบมาร

รหัสข่าว: I-I220622001730

 newtv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:52
หัวข้อข่าว: "สุทิน" เผยญัตติซักฟอกไม่ถูกต้องสามารถแก้ไข ปรัยปรุงได้ ไม่เหมือนสมัย "อุดมเดช"

รหัสข่าว: I-I220622001892

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/358885
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:52
หัวข้อข่าว: "สุทิน" เผยญัตติซักฟอกไม่ถูกต้องสามารถแก้ไข ปรัยปรุงได้ ไม่เหมือนสมัย "อุดมเดช"

รหัสข่าว: I-I220622001892

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/358885
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:52
หัวข้อข่าว: "สุทิน" เผยญัตติซักฟอกไม่ถูกต้องสามารถแก้ไข ปรัยปรุงได้ ไม่เหมือนสมัย "อุดมเดช"

รหัสข่าว: I-I220622001892

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/358885
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:53
หัวข้อข่าว: "ฝ่ายค้าน”ยื่นรายชื่อ ยืนยันความถูกต้องญัตติซักฟอก บ่ายสองวันนี้

รหัสข่าว: I-I220622001897

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/529779
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:53
หัวข้อข่าว: "ฝ่ายค้าน”ยื่นรายชื่อ ยืนยันความถูกต้องญัตติซักฟอก บ่ายสองวันนี้

รหัสข่าว: I-I220622001897

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/529779
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:53
หัวข้อข่าว: "ฝ่ายค้าน”ยื่นรายชื่อ ยืนยันความถูกต้องญัตติซักฟอก บ่ายสองวันนี้

รหัสข่าว: I-I220622001897

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/529779
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:53
หัวข้อข่าว: "ฝ่ายค้าน”ยื่นรายชื่อ ยืนยันความถูกต้องญัตติซักฟอก บ่ายสองวันนี้

รหัสข่าว: I-I220622001897

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/529779
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:53
หัวข้อข่าว: "ฝ่ายค้าน”ยื่นรายชื่อ ยืนยันความถูกต้องญัตติซักฟอก บ่ายสองวันนี้

รหัสข่าว: I-I220622001897

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/529779
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:55
หัวข้อข่าว: "สุทิน" ย้ำคำ "ประวิตร" "พปชร." เป็นรอง "เพื่อไทย" ชี้ตัววัดคือ ผลงาน-นโยบาย

รหัสข่าว: I-I220622001901

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1011366
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16:55
หัวข้อข่าว: "สุทิน" ย้ำคำ "ประวิตร" "พปชร." เป็นรอง "เพื่อไทย" ชี้ตัววัดคือ ผลงาน-นโยบาย

รหัสข่าว: I-I220622001901

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1011366
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 19:33
หัวข้อข่าว: 'สุทิน' ไม่ซ้ำเติม 'ลุงป้อม' เชื่อ 'พลังประชารัฐ' เป็นรอง 'เพื่อไทย' มาตลอด ท้าเลือกตั้งสัปดาห์หน้า...

รหัสข่าว: I-I220622002511

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/166542/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 19:33
หัวข้อข่าว: 'สุทิน' ไม่ซ้ำเติม 'ลุงป้อม' เชื่อ 'พลังประชารัฐ' เป็นรอง 'เพื่อไทย' มาตลอด ท้าเลือกตั้งสัปดาห์หน้า...

รหัสข่าว: I-I220622002511

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/166542/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:49
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย"แซะทีมปราบมารละอ่อนการเมืองถามพปชร.พร้อมเลือกตั้งหรือยัง

รหัสข่าว: I-I220622001704

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378877338
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:49
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย"แซะทีมปราบมารละอ่อนการเมืองถามพปชร.พร้อมเลือกตั้งหรือยัง

รหัสข่าว: I-I220622001704

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378877338
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:49
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย"แซะทีมปราบมารละอ่อนการเมืองถามพปชร.พร้อมเลือกตั้งหรือยัง

รหัสข่าว: I-I220622001704

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378877338
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:49
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย"แซะทีมปราบมารละอ่อนการเมืองถามพปชร.พร้อมเลือกตั้งหรือยัง

รหัสข่าว: I-I220622001704

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378877338
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17:40
หัวข้อข่าว: "ณฐพร" จ่อฟ้อง กกต. ยกคำร้อง 10 ปมยุบ "พรรคก้าวไกล" - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220622002027

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/349980
https://www.topnews.co.th


ปีที่: 26 ฉบับที่: 9353
วันที่: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 16

หัวข้อข่าว: ไฟเขียวญัตติซักฟอก 'ชวน'แจ้งบิ๊กตู่-10รมต./ฝ่ายค้านไม่ให้ราคาองครักษ์ป้องลุง

รหัสข่าว: C-220623008087(23 มิ.ย. 65/04:58)

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

Col.Inch: 134.63 ADValue:  (B/W)  161,556  (FC)  201,945
PRValue : (B/W)  484,668  (FC)  605,835(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9353
วันที่: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 16

หัวข้อข่าว: ไฟเขียวญัตติซักฟอก 'ชวน'แจ้งบิ๊กตู่-10รมต./ฝ่ายค้านไม่ให้ราคาองครักษ์ป้องลุง

รหัสข่าว: C-220623008087(23 มิ.ย. 65/04:58)

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

Col.Inch: 134.63 ADValue:  (B/W)  161,556  (FC)  201,945
PRValue : (B/W)  484,668  (FC)  605,835(x3)
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	สรุปข่าวและบทวิเคราะห์ข่าว กกต. ประจำวันที่ 23 มิ.ย. 65 สารสัมพันธ์
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