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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 

 
 

 
ข่าวประจ าวันที่ 24 มถิุนายน 2565 

 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ ปธ.กกต. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. ปทุมธานี 1 
2 สยามท้องถิ่นออนไลน์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี 
2 

3 สยามท้องถิ่นออนไลน์ “ปกรณ์ มหรรณพ” กรรมการการเลือกตั้ง ติดตามการเตรียม 
ความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลาปาง เขต 4 

3 

4 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ติดตามการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ลาปาง เขต 4 4 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ศาลสั่งนายกเทศมนตรีนครสงขลาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ฐานผิด กม. เลือกตั้ง 5 
2 ข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 สั่ง "นายกเทศมนตรีนครสงขลา" หยุดปฏิบัติหน้าที่ 7 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ศาลรับฟ้อง "นายกเทศมนตรีนครสงขลา” ท าผิดเลือกตั้ง 

สั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่ 
9 

4 MGR ออนไลน์ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 สั่ง "นายกเทศมนตรีนครสงขลา”  
หยุดปฏิบัติหน้าที่ ฐานผิด กม. เลือกตั้ง 

12 

5 มติชนออนไลน์ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 สั่งนายกฯ นครสงขลาหยุดปฏิบัติหน้าที่ 14 
6 มติชนออนไลน์ ใบเหลืองนายก 'อบจ. กาฬสินธุ์' หลังถูกร้องโพสต์เฟซบุ๊กแจกป้าย 

หาเสียงก่อนเลือกตั้ง 
16 

7 MGR ออนไลน์ จัดเลือกตั้งใหม่ ! ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาใบเหลืองนายก อบจ.
กาฬสินธุ์ โพสต์แจกป้ายหาเสียง 

19 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ศาลอุทธรณ์ให้ใบเหลือง "ชานุวฒัน์” เลือกตั้งใหม ่"นายก อบจ.กาฬสินธุ์” 23 
9 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ศาลพิพากษา "ใบเหลือง" นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ต้องเลือกตั้งใหม่ 27 
10 สยามรัฐออนไลน์ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาใบเหลือง นายก อบจ.กาฬสินธุ์ 32 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 บ้านเมืองออนไลน์ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 สั่งเลือกตั้งใหม่นายก อบจ.กาฬสินธุ์ 37 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ ด่วน ! ศาลพิพากษา 'ใบเหลือง' ต้องเลือกตั้งใหม่ 'นายก อบจ.กาฬสินธุ์' 39 
13 Topnews ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" รับทราบข้อหา คดีกล่าวหาผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ 43 
14 Thestandard 

ออนไลน์ 
“ศรีสุวรรณ” เข้ารับทราบข้อหา หลังมีผู้แจ้งความว่ากลั่นแกล้ง  
“ชัชชาติ” ปมป้ายหาเสียงรีไซเคิล - ไม่เก็บป้าย 

45 

15 Nationtv ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" พบ ตร. รับทราบข้อหา กล่าวโทษ "ชัชชาติ" ปมป้ายหาเสียง 47 
16 7 HD ออนไลน์ โดนบ้าง ! “ศรีสุวรรณ” รับทราบข้อหากลั่นแกล้งผู้ว่าฯ ไม่เก็บป้ายหาเสียง 51 
17 สยามรัฐออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" พบ ตร. รับทราบข้อกล่าวหา ยันไม่ได้กลั่นแกล้ง  

"ชัชชาติ" แค่ท าตามหน้าที่ 
53 

18 pptvhd36 ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" เปิดใจหลังรับทราบข้อกล่าวหา ปัดแกล้ง "ชัชชาติ" 56 
19 ไทยรัฐออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” รับทราบข้อหากลั่นแกล้ง "ชัชชาติ" ผู้ว่าฯ กทม. 

ปมป้ายหาเสียง 
60 

 
  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
การออกแบบระบบการเลือกตั้งในอุดมคติ / บทความพิเศษ  
สมชัย ศรีสุทธิยากร 

63 

2 Thematter ออนไลน์ กติกาเลือกตั้ง ส.ส. รอบหน้า จะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง ? 69 
3 หนังสือพิมพ์มติชน 

สุดสัปดาห์ 
บทความพิเศษ : ใบส้มที่ต้องจ าเป็นต านาน (ภาค 2) 75 
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วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดลพบุรี เพ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
โดยมี นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้ งประจ าจังหวัดลพบุรี   
นายวงศ์ชยาภัทร ชัยวัฒนาศักดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมกา รการเลือกตั้งประจ าจังหวัดลพบุรี 
พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดลพบุรี ร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ 
ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดลพบุรี พร้อมนี้ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารพัสดุ 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดลพบุรี 

     
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดลพบุรี 
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วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดปทุมธานี เ พ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรค  
ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดปทุมธานี นายอมร รัชตังกูร รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี 
พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี ร่วมรับฟัง 
และให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี 
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วันที่ 24 มิถุนายน 2565, 13.49 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดปทุมธานี เ พ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรค  
ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดปทุมธานี นายอมร รัชตังกูร รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี 
พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี ร่วมรับฟัง 
และให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/285483   

ปธ.กกต. พร้อมคณะ ตรวจเย่ียมส านักงาน กกต. ปทุมธาน ี

https://www.banmuang.co.th/news/region/285483
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24 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดปทุมธานี เ พ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรค  
ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดปทุมธานี นายอมร รัชตังกูร รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี 
พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี ร่วมรับฟัง 
และให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/41413/   

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พรอ้มคณะ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี  

https://siamtongtin.com/domestic/41413/
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23 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

 
 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล 
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ ง 4 และคณะ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนต าแหน่งที่ว่าง) รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัด 
การเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง 
ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทาง  
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ที่ว่าการอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
โดยมี ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดล าปาง นายทองเนตร ดูใจ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง 
นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง พนักงานและลูกจ้าง
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ให้การต้อนรับเป็นอย่างด ี
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/politics/41238/  

“ปกรณ์ มหรรณพ” กรรมการการเลือกตั้ง ตดิตามการเตรียมความพร้อม
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขต 4 

https://siamtongtin.com/politics/41238/
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กิจกรรมรอบรั้ว 
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วันที่ 23 มิถุนายน 2565, 16.03 น. 
 
 
 
 

 

 

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล 
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ ง 4 และคณะ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนต าแหน่งที่ว่าง) รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัด 
การเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง 
ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทาง  
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ที่ว่าการอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
โดยมี ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดล าปาง นายทองเนตร ดูใจ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง 
นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง พนักงานและลูกจ้าง
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ให้การต้อนรับเป็นอย่างด ี
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/285361 

กกต. ตดิตามการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งซอ่ม ส.ส. ล าปาง เขต 4 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/285361
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
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วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง 
ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 605 ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามประเมินผล

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข่าวอ้างอิง 
   



 
 
ปธ.กกต. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต. ปทุมธำนี 
วันที่ 24 มิถุนายน 2565, 13.49 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี เพ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรค  
ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดปทุมธานี นายอมร รัชตังกูร รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี 
พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี ร่วมรับฟัง 
และให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดปทุมธานี  อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี 
 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/285483 
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ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ประจ ำจังหวัดปทุมธำนี 
24 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี เพ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรค  
ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดปทุมธานี นายอมร รัชตังกูร รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี 
พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี ร่วมรับฟัง 
และให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/41413/ 
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“ปกรณ์ มหรรณพ” กรรมการการเลือกตั้ง ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขต 4 
23 มิถุนายน 2565 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้ว
ผล ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนต าแหน่งที่ว่าง) รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการ
เลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบาย
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ประสานงานการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ที่ว่าการอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง โดยมี ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง
นายทองเนตร ดูใจ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ให้การต้อนรับเป็นอย่างด ี

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/politics/41238/ 
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กกต. ติดตามการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ล าปาง เขต 4 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565, 16.03 น. 
 
 
 
 

 

 

 
 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้ว
ผล ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนต าแหน่งที่ว่าง) รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการ
เลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบาย
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ประสานงานการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ที่ว่าการอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง โดยมี ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง 
นายทองเนตร ดูใจ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ให้การต้อนรับเป็นอย่างด ี
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/285361 
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 17:23
หัวข้อข่าว: ศาลสั่งนายกเทศมนตรีนครสงขลาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ฐานผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220623002187

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 17:23
หัวข้อข่าว: ศาลสั่งนายกเทศมนตรีนครสงขลาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ฐานผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220623002187

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:27
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 9 สั่ง "นายกเทศมนตรีนครสงขลา" หยุดปฏิบัติหน้าที่

รหัสข่าว: I-I220623002864

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:27
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 9 สั่ง "นายกเทศมนตรีนครสงขลา" หยุดปฏิบัติหน้าที่

รหัสข่าว: I-I220623002864

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:58
หัวข้อข่าว: ศาลรับฟ้อง"นายกเทศมนตรีนครสงขลา”ทำผิดเลือกตั้งสั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่

รหัสข่าว: I-I220623002934

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

9

https://www.thansettakij.com/politics/530016
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:58
หัวข้อข่าว: ศาลรับฟ้อง"นายกเทศมนตรีนครสงขลา”ทำผิดเลือกตั้งสั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่

รหัสข่าว: I-I220623002934

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

10

https://www.thansettakij.com/politics/530016
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:58
หัวข้อข่าว: ศาลรับฟ้อง"นายกเทศมนตรีนครสงขลา”ทำผิดเลือกตั้งสั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่

รหัสข่าว: I-I220623002934

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

11

https://www.thansettakij.com/politics/530016
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 23:21
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 9 สั่ง "นายกเทศมนตรีนครสงขลา” หยุดปฏิบัติหน้าที่ ฐานผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220623003153

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

12

https://mgronline.com/south/detail/9650000059971
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 23:21
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 9 สั่ง "นายกเทศมนตรีนครสงขลา” หยุดปฏิบัติหน้าที่ ฐานผิด กม.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220623003153

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

13

https://mgronline.com/south/detail/9650000059971
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 17:05
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค9 สั่งนายกฯนครสงขลาหยุดปฏิบัติหน้าที่

รหัสข่าว: I-I220623002149

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

14

https://www.matichon.co.th/region/news_3415703
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 17:05
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค9 สั่งนายกฯนครสงขลาหยุดปฏิบัติหน้าที่

รหัสข่าว: I-I220623002149

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

15

https://www.matichon.co.th/region/news_3415703
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:29
หัวข้อข่าว: ใบเหลืองนายก 'อบจ.กาฬสินธุ์' หลังถูกร้องโพสต์เฟซบุ๊กแจกป้ายหาเสียงก่อนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220623002866

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

16

https://www.matichon.co.th/region/news_3416308
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:29
หัวข้อข่าว: ใบเหลืองนายก 'อบจ.กาฬสินธุ์' หลังถูกร้องโพสต์เฟซบุ๊กแจกป้ายหาเสียงก่อนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220623002866

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

17

https://www.matichon.co.th/region/news_3416308
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:29
หัวข้อข่าว: ใบเหลืองนายก 'อบจ.กาฬสินธุ์' หลังถูกร้องโพสต์เฟซบุ๊กแจกป้ายหาเสียงก่อนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220623002866

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

18

https://www.matichon.co.th/region/news_3416308
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:29
หัวข้อข่าว: จัดเลือกตั้งใหม่! ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาใบเหลืองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ โพสต์แจกป้ายหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220623002869

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

19

https://mgronline.com/local/detail/9650000059815
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:29
หัวข้อข่าว: จัดเลือกตั้งใหม่! ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาใบเหลืองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ โพสต์แจกป้ายหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220623002869

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

20

https://mgronline.com/local/detail/9650000059815
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:29
หัวข้อข่าว: จัดเลือกตั้งใหม่! ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาใบเหลืองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ โพสต์แจกป้ายหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220623002869

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

21

https://mgronline.com/local/detail/9650000059815
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:29
หัวข้อข่าว: จัดเลือกตั้งใหม่! ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาใบเหลืองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ โพสต์แจกป้ายหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220623002869

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

22

https://mgronline.com/local/detail/9650000059815
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:31
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ให้ใบเหลือง "ชานุวัฒน์” เลือกตั้งใหม่ "นายก อบจ.กาฬสินธุ์”

รหัสข่าว: I-I220623002874

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

23

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1011678
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:31
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ให้ใบเหลือง "ชานุวัฒน์” เลือกตั้งใหม่ "นายก อบจ.กาฬสินธุ์”

รหัสข่าว: I-I220623002874

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

24

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1011678
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:31
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ให้ใบเหลือง "ชานุวัฒน์” เลือกตั้งใหม่ "นายก อบจ.กาฬสินธุ์”

รหัสข่าว: I-I220623002874

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

25

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1011678
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:31
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ให้ใบเหลือง "ชานุวัฒน์” เลือกตั้งใหม่ "นายก อบจ.กาฬสินธุ์”

รหัสข่าว: I-I220623002874

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

26

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1011678
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:33
หัวข้อข่าว: ศาลพิพากษา "ใบเหลือง" นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ต้องเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I220623002881

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

27

https://www.thansettakij.com/politics/529972
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:33
หัวข้อข่าว: ศาลพิพากษา "ใบเหลือง" นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ต้องเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I220623002881

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

28

https://www.thansettakij.com/politics/529972
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:33
หัวข้อข่าว: ศาลพิพากษา "ใบเหลือง" นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ต้องเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I220623002881

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

29

https://www.thansettakij.com/politics/529972
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:33
หัวข้อข่าว: ศาลพิพากษา "ใบเหลือง" นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ต้องเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I220623002881

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

30

https://www.thansettakij.com/politics/529972
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:33
หัวข้อข่าว: ศาลพิพากษา "ใบเหลือง" นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ต้องเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I220623002881

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

31

https://www.thansettakij.com/politics/529972
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:41
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาใบเหลือง นายก อบจ.กาฬสินธุ์

รหัสข่าว: I-I220623002899

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

32

https://siamrath.co.th/n/359364
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:41
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาใบเหลือง นายก อบจ.กาฬสินธุ์

รหัสข่าว: I-I220623002899

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

33

https://siamrath.co.th/n/359364
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:41
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาใบเหลือง นายก อบจ.กาฬสินธุ์

รหัสข่าว: I-I220623002899

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

34

https://siamrath.co.th/n/359364
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:41
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาใบเหลือง นายก อบจ.กาฬสินธุ์

รหัสข่าว: I-I220623002899

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

35

https://siamrath.co.th/n/359364
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:41
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาใบเหลือง นายก อบจ.กาฬสินธุ์

รหัสข่าว: I-I220623002899

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

36

https://siamrath.co.th/n/359364
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:43
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 4 สั่งเลือกตั้งใหม่นายก อบจ.กาฬสินธุ์

รหัสข่าว: I-I220623002906

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

37

https://www.banmuang.co.th/news/region/285372
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:43
หัวข้อข่าว: ศาลอุทธรณ์ภาค 4 สั่งเลือกตั้งใหม่นายก อบจ.กาฬสินธุ์

รหัสข่าว: I-I220623002906

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

38

https://www.banmuang.co.th/news/region/285372
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:25
หัวข้อข่าว: ด่วน! ศาลพิพากษา 'ใบเหลือง' ต้องเลือกตั้งใหม่ 'นายกอบจ.กาฬสินธุ์' | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220623002857

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

39

https://www.dailynews.co.th/news/1177194/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:25
หัวข้อข่าว: ด่วน! ศาลพิพากษา 'ใบเหลือง' ต้องเลือกตั้งใหม่ 'นายกอบจ.กาฬสินธุ์' | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220623002857

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

40

https://www.dailynews.co.th/news/1177194/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:25
หัวข้อข่าว: ด่วน! ศาลพิพากษา 'ใบเหลือง' ต้องเลือกตั้งใหม่ 'นายกอบจ.กาฬสินธุ์' | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220623002857

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

41

https://www.dailynews.co.th/news/1177194/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:25
หัวข้อข่าว: ด่วน! ศาลพิพากษา 'ใบเหลือง' ต้องเลือกตั้งใหม่ 'นายกอบจ.กาฬสินธุ์' | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220623002857

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

42

https://www.dailynews.co.th/news/1177194/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 17:14
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" รับทราบข้อหา คดีกล่าวหาผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่

รหัสข่าว: I-I220623002169

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

43
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 17:14
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" รับทราบข้อหา คดีกล่าวหาผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 17:12
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณเข้ารับทราบข้อหา หลังมีผู้แจ้งความว่ากลั่นแกล้งชัชชาติ ปมป้ายหาเสียงรีไซเคิล-ไม่เก็บป้าย –...

รหัสข่าว: I-I220623002171

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 17:15
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" พบ ตร. รับทราบข้อหา กล่าวโทษ "ชัชชาติ" ปมป้ายหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220623002173

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 17:27
หัวข้อข่าว: โดนบ้าง! ศรีสุวรรณ รับทราบข้อหากลั่นแกล้งผู้ว่าฯ ไม่เก็บป้ายหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220623002194

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:48
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" พบ ตร.รับทราบข้อกล่าวหา ยันไม่ได้กลั่นแกล้ง "ชัชชาติ" แค่ทำตามหน้าที่

รหัสข่าว: I-I220623002918

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:52
หัวข้อข่าว: "ศรีสุวรรณ" เปิดใจหลังรับทราบข้อกล่าวหา ปัดแกล้ง "ชัชชาติ"

รหัสข่าว: I-I220623002928

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 16:59
หัวข้อข่าว: ศรีสุวรรณ รับทราบข้อหากลั่นแกล้ง "ชัชชาติ" ผู้ว่าฯ กทม.ปมป้ายหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220623002135

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13:17
หัวข้อข่าว: การออกแบบระบบการเลือกตั้งในอุดมคติ/บทความพิเศษ สมชัย ศรีสุทธิยากร

รหัสข่าว: I-I220623001513

 matichonweekly.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 20:44
หัวข้อข่าว: กติกาเลือกตั้ง ส.ส. รอบหน้า จะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง?

รหัสข่าว: I-I220623002911

 thematter.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 2184
วันที่: ศุกร์ 24 - พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 21(กลาง)

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ใบส้มที่ต้องจำเป็นตำนาน (ภาค 2)

รหัสข่าว: C-220624031016(24 มิ.ย. 65/03:59)

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 480 (BW) 370

Col.Inch: 96.64 ADValue:  (B/W)  35,756.80  (FC)  46,387.20
PRValue : (B/W)  107,270.40  (FC)  139,161.60(x3)
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