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ข่าวประจ าวันที่ 29 มถิุนายน 2565 
 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามท้องถิ่นออนไลน์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานเปิดโครงการสัมมนา 

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง กกต. 
1 

2 บ้านเมืองออนไลน์ เลขาธิการ กกต. เปิดสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพฯ พนักงานและลูกจ้าง กกต. 2 
3 สยามท้องถิ่นออนไลน์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงนามแต่งตั้ง “สมยศ อักษร” 

ผู้ตรวจการ ดารงตาแหน่งรองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
3 

4 สยามรัฐออนไลน์ กกต. แต่งตั้ง "สมยศ อักษร" นั่ง "รองเลขาฯ กกต." 4 
5 บ้านเมืองออนไลน์ สนง.กกต. แต่งตั้ง "สมยศ อักษร" นั่งรองเลขาธิการ กกต. 5 
6 ช่อสะอาดออนไลน์ รายการ เปิดประตูสู่ กกต. วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 19.30 - 20.00 น. 6 
7 อปท.นิวส์ออนไลน์ กกต. เคาะ ส.ส. 400 เขต เลือกตั้งปี 2566 8 
8 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้งปี 66 กกต. ปรับ ส.ส. เขตเป็น 400 คน กทม.ได้อีก 3 จังหวัด

ใหญ่เพ่ิม 2 
11 

9 Deepsouthpost 
ออนไลน์ 

กกต. เคาะแล้ว จ านวน ส.ส. แต่ละจังหวัด จาก 400 เขต 15 

10 news.trueid ออนไลน์ เลือกตั้ง 2566 : กกต. เคาะ ส.ส. 400 เขต จังหวัดไหนเพ่ิมเท่าไหร่ ? เช็ก ! 17 
11 region3.prd ออนไลน์ ผอ.กกต. เชียงใหม่ เชิญชวน ชาวต าบลเวียง และต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 
24 

12 4forcenews ออนไลน์ ฉะเชิงเทรา - กกต. ฉะเชิงเทรา ลงพ้ืนที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรม 
การอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต้นแบบ ระดับอ าเภอ รุ่นที่ 6 

26 

13 Siamfocustime 
ออนไลน์ 

ฉะเชิงเทรา - กกต. ฉะเชิงเทรา ลงพ้ืนที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรม 
การอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต้นแบบ ระดับอ าเภอ รุ่นที่ 6 

31 

14 Pheupuangchon 
ออนไลน์ 

ฉะเชิงเทรา - กกต. ฉะเชิงเทรา ลงพ้ืนที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรม 
การอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต้นแบบ ระดับอ าเภอ รุ่นที่ 6 

36 

15 Hotnewstime 
ออนไลน์ 

ฉะเชิงเทรา - กกต. ฉะเชิงเทรา ลงพ้ืนที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรม 
การอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต้นแบบ ระดับอ าเภอ รุ่นที่ 6 

41 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
16 Khaothaitoday 

ออนไลน์ 
ฉะเชิงเทรา - กกต. ฉะเชิงเทรา ลงพ้ืนที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรม 
การอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต้นแบบ ระดับอ าเภอ รุ่นที่ 6 

46 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 'พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์' น าทีมพรรคเสรีรวมไทย ลุยหาเสียงช่วย 'เดชทวี' 

เบอร์ 1 ชิง ส.ส. เขต 4 ล าปาง 
51 

2 MGR ออนไลน์ "เศรษฐกิจไทย" ลุยปักหมุดเลือกตัวแทนพรรค "ราชบุรี – พิษณุโลก -
สมุทรสงคราม" เตรียมพร้อมสู้ศึกสนามใหญ่ 

52 

3 Thaitrend ออนไลน์ "บิ๊กตู่" เมิน "อุ๊งอ๊ิง" น า ไม่สนนิด้าโพล ขอท างานต่อ ! กกต. เพิ่ม ส.ส.  
6 จังหวัด 13 คน 

58 

4 Headtopics ออนไลน์ "บิ๊กตู”่ เมิน "อุ๊งอ๊ิง” น า ไม่สนนิด้าโพล ขอท างานต่อ ! กกต. เพิ่ม ส.ส. 
6 จังหวัด 13 คน 

68 

5 ไทยรัฐออนไลน์ "บิ๊กตู”่ เมิน "อุ๊งอ๊ิง” น า ไม่สนนิด้าโพล ขอท างานต่อ! กกต. เพิ่ม ส.ส.  
6 จังหวัด 13 คน 

70 

6 แนวหน้าออนไลน์ 90 ปีประชาธิปไตยไทยล้มลุกคลุกคลาน 'ชวน' ช าแหละหนัก วิกฤตสุดปี 
'44 / ธุรกิจการเมือง - ทุ่มซ้ือเสียง 

80 

7 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

ใบส้มที่ต้องจ าเป็นต านาน (ภาค 2) / บทความพิเศษ “สมชัย ศรีสุทธิยากร” 87 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘โอ๋’ รอดูความชัดเจนค่ารถไฟฟ้าสีเขียวไม่เกิน 59 บาทยันไมข่วางถ้าถูก ก.ม. 92 
9 pptvhd36 ออนไลน์ "ศักดิส์ยาม" รับคุย ลูกเนวิน ลงสมัคร ส.ส. บุรีรัมย์จริง แตย่ังไม่สรุป 97 
10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ภท. รับ ทาบ"ลูกชายเนวิน"ลง ส.ส. บุรีรัมย ์ 100 
11 ข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์ "ศักดิ์สยาม" หวังเลือกตั้งสมัยหน้า "บุรีรัมย์" ได้ยกทีม 10 ที่นั่ง 102 
12 ข่าวสดออนไลน์ “ศักดิ์สยาม” รับ ทาบลูกชายเนวิน ลง ส.ส. บุรีรัมย์จริง โว ผลโพล ภท.

ดีกว่าของนิด้า 
104 

13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ศักดิ์สยาม' เมินนิด้าโพล โวผลส ารวจของภูใจไทยดีกว่า 106 
14 MGR ออนไลน์ "ศักดิ์สยาม” รับคุย "ลูกชายเนวิน”ลงสมัคร ส.ส. บุรีรัมย์ จริง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป 108 

 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
15 Sondhitalk ออนไลน์ "ศักดิ์สยาม" รับคุย "ลูกชายเนวิน" ลงสมัคร ส.ส. บุรีรัมย์ จริง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป 110 
16 สยามรัฐออนไลน์ "ศักดิ์สยาม" รับวางตัว "ลูกเนวิน" ลงสมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ รอข้อสรุป  

ไม่สนนิด้าโพล โวผลส ารวจ "ภท." ดีกว่า 
112 

17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ศักดิ์สยาม” รับคุย"ลูกชายเนวิน”ลง ส.ส. บุรีรัมย์ – เผยท าโพลเอง ภท. กระแสดี 114 
18 Topnews ออนไลน์ พรรคเพ่ือไทยชลบุรี ดันลูกนักการเมืองคนดัง ลงชิงเก้าอ้ี 10 ว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ส. ยังซ้ าซ้อนหลายเขต "มานิตย์” ยันเดือนหน้าชัดเจน 
116 

19 ส านักข่าวไทยออนไลน์ "ศักดิ์สยาม" รับทาบลูก "เนวิน" ลงเลือกตั้ง 124 
20 pptvhd36 ออนไลน์ ภูมิใจไทย รอเคาะ ลูกชายเนวิน ลง ส.ส. บุรีรัมย ์ 126 
21 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทาบ 'ลูกเนวิน' ลงสมัคร ส.ส. บุรีรัมย์ 129 
22 มติชนออนไลน์ 'ศักดิ์สยาม' รับคุย 'ลูกเนวิน' ลงสมัคร ส.ส. บุรีรัมย์ แต่ยังไม่สรุป  

เมินนิด้าโพล มั่นใจ ภท. โพลดีกว่า 
130 

23 ส านักข่าวไทยออนไลน์ "สุชาติ" เผย พปชร. เตรียมเดินสายสัญจรพร้อมเลือกตั้ง 132 
24 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เคาะ 19 ก.ค. ซักฟอก 133 

 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : กล้าได้ กล้าเสีย : ชงิ 132 ส.ส. อีสาน 136 
2 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : ตรีศูล 137 
3 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : ส านักข่าวหัวเขียว : คิดเลขจนหัวบาน 140 
4 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : บุคคลในข่าว 141 
5 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระเบิดเวลา "กล้วย" ! 144 
6 ไทยรัฐออนไลน์ คิดเลขจนหัวบาน 146 
7 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง 150 
8 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : 24 ปี กกต. มาตรฐานการจัด 

การเลือกตั้ง 
151 

9 หนังสือพิมพ์ข่าวสด  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : 24 ปี กกต. มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง 152 
10 หนังสือพิมพ์มติชน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : 24 ปี กกต. มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง 153 
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วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ 
ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก นายวีระ ยี่แพร นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เข้าเฝ้าถวายสักการะเนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติเจ้ าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ต าหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

กรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าเฝ้าถวายสักการะเนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูต ิ 

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
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วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างขอ งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ ผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์โครงการ ในการนี้ ได้มี พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมอมารี หัวหิน ต าบลหนองแก 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีเปดิโครงการสมัมนาเพือ่พัฒนาประสทิธิภาพ 

การปฏิบตัิงานของพนักงานและลูกจา้งของส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างขอ งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ ผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์โครงการ ในการนี้ ได้มี พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมอมารี หัวหิน ต าบลหนองแก 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/41756/  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปดิโครงการสัมมนา 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง กกต. 

https://siamtongtin.com/domestic/41756/


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 10.49 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างขอ งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ ผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์โครงการ ในการนี้ ได้มี พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมอมารี หัวหิน ต าบลหนองแก 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/286057   

เลขาธิการ กกต. เปดิสมัมนา 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพฯ พนักงานและลูกจ้าง กกต. 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/286057


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย 
นายสิรวิชญ์ ง๊ะสมัน ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประชุมหารือเพ่ือวางแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งติดตามความคืบหน้ารับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในประเด็นต่าง  ๆ เพ่ือพิจารณา 
น าไปปรับปรุงแก้ไขและหาแนวทางร่วมกัน ณ ห้องประชุมรองเลขาธิก ารคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมหารือเพื่อวางแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงาน 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้สื่อข่าวร่ายงานว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงนาม
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 475 / 2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  
ให้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูง จ านวน 1 ราย หลังด าเนินการรับสมัครและผ่านการคัดเลือก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  
1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ได้แก่ นายสมยศ อักษร ผู้ตรวจการ ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/41741/  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดล้งนามแต่งตั้ง “สมยศ อักษร”  
ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 

https://siamtongtin.com/domestic/41741/


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 มิถุนายน 2565 08:29 น. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงนามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ 475 / 2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นให้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูง จ านวน 1 ราย 
หลังด าเนินการรับสมัครและผ่านการคัดเลือก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ได้แก่ นายสมยศ อักษร 
ผู้ตรวจการ ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/360780#   

กกต. แต่งตั้ง "สมยศ อักษร" นั่ง "รองเลขาฯ กกต." 

https://siamrath.co.th/n/360780


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 10.04 น. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงนามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ 475 / 2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นให้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูง จ านวน 1 ราย 
หลังด าเนินการรับสมัครและผ่านการคัดเลือก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ได้แก่ นายสมยศ อักษร 
ผู้ตรวจการ ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/286041  

สนง.กกต. แต่งตั้ง "สมยศ อักษร" นั่งรองเลขาธิการ กกต. 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/286041


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง :    หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : มาตรฐานการจัดการเลือกตัง้ 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : 24 ปี กกต. มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : 24 ปี กกต. มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : 24 ปี กกต. มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

 
 
  

 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
   



 
 
 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานเปิดโครงการสัมมนา 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง กกต. 
29 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
สัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ ผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์โครงการ ในการนี้ ได้มี พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมอมารี หัวหิน ต าบลหนองแก 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/41756/  
  

1

https://siamtongtin.com/domestic/41756/


 
 
เลขาธิการ กกต. เปิดสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพฯ พนักงานและลูกจ้าง กกต. 
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 10.49 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
สัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ ผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์โครงการ ในการนี้ ได้มี พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมอมารี หัวหิน ต าบลหนองแก 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/286057 

2

https://www.banmuang.co.th/news/activity/286057


 
 
 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงนามแต่งตั้ง “สมยศ อักษร” ผู้ตรวจการ ด ารงต าแหน่ง 
รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
29 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้สื่อข่าวร่ายงานว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้ลงนามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 475 / 2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้นให้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูง จ านวน 1 ราย หลังด าเนินการรับสมัครและผ่านการคัดเลือก โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ได้แก่ นายสมยศ อักษร ผู้ตรวจการ ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/41741/ 

3
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กกต. แต่งตั้ง "สมยศ อักษร" นั่ง "รองเลขาฯ กกต." 
29 มิถุนายน 2565 08:29 น. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงนามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งที่ 475 / 2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นให้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูง 
จ านวน 1 ราย หลังด าเนินการรับสมัครและผ่านการคัดเลือก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ได้แก่ 
นายสมยศ อักษร ผู้ตรวจการ ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/360780# 
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สนง.กกต. แต่งตั้ง "สมยศ อักษร" นั่งรองเลขาธิการ กกต. 
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 10.04 น. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงนามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งที่ 475 / 2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นให้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูง 
จ านวน 1 ราย หลังด าเนินการรับสมัครและผ่านการคัดเลือก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ได้แก่ 
นายสมยศ อักษร ผู้ตรวจการ ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/286041  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12:37
หัวข้อข่าว: ฉะเชิงเทรา-กกต.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรม การอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย...

รหัสข่าว: I-I220629001335
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Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12:37
หัวข้อข่าว: ฉะเชิงเทรา-กกต.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรม การอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย...
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หัวข้อข่าว: ฉะเชิงเทรา-กกต.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรม การอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย...
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39

https://www.pheupuangchon.com/174222/
https://www.pheupuangchon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12:37
หัวข้อข่าว: ฉะเชิงเทรา-กกต.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรม การอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12:40
หัวข้อข่าว: ฉะเชิงเทรา-กกต.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรม การอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12:40
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12:40
หัวข้อข่าว: ฉะเชิงเทรา-กกต.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรม การอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย...
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ปีที่: - ฉบับที่: 26558
วันที่: พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: 'พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์'นำทีมพรรคเสรีรวมไทย ลุยหาเสียงช่วย 'เดชทวี'เบอร์ 1 ชิงส.ส....

รหัสข่าว: C-220630035030(29 มิ.ย. 65/08:29)

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

Col.Inch: 44.39 ADValue:  (B/W)  42,170.50  (FC)  79,902
PRValue : (B/W)  126,511.50  (FC)  239,706(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:35
หัวข้อข่าว: "เศรษฐกิจไทย"ลุยปักหมุดเลือกตัวแทนพรรค "ราชบุรี-พิษณุโลก-สมุทรสงคราม" เตรียมพร้อมสู้ศึกสนามใหญ่

รหัสข่าว: I-I220628002002

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:35
หัวข้อข่าว: "เศรษฐกิจไทย"ลุยปักหมุดเลือกตัวแทนพรรค "ราชบุรี-พิษณุโลก-สมุทรสงคราม" เตรียมพร้อมสู้ศึกสนามใหญ่
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หัวข้อข่าว: "เศรษฐกิจไทย"ลุยปักหมุดเลือกตัวแทนพรรค "ราชบุรี-พิษณุโลก-สมุทรสงคราม" เตรียมพร้อมสู้ศึกสนามใหญ่
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13:06
หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่" เมิน "อุ๊งอิ๊ง" นำ ไม่สนนิด้าโพล ขอทำงานต่อ! กกต. เพิ่ม ส.ส. 6 จังหวัด 13 คน

รหัสข่าว: I-I220628001479

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13:06
หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่" เมิน "อุ๊งอิ๊ง" นำ ไม่สนนิด้าโพล ขอทำงานต่อ! กกต. เพิ่ม ส.ส. 6 จังหวัด 13 คน
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รหัสข่าว: I-I220628001930

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/175165
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:15
หัวข้อข่าว: ภท.รับ ทาบ"ลูกชายเนวิน"ลง สส.บุรีรัมย์

รหัสข่าว: I-I220628001933

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/686515
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:15
หัวข้อข่าว: ภท.รับ ทาบ"ลูกชายเนวิน"ลง สส.บุรีรัมย์

รหัสข่าว: I-I220628001933

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.posttoday.com/politic/news/686515
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:17
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์สยาม" หวังเลือกตั้งสมัยหน้า "บุรีรัมย์" ได้ยกทีม 10 ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I220628001937

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.thaipbs.or.th/content/317020
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:17
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์สยาม" หวังเลือกตั้งสมัยหน้า "บุรีรัมย์" ได้ยกทีม 10 ที่นั่ง

รหัสข่าว: I-I220628001937

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

103

https://news.thaipbs.or.th/content/317020
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:17
หัวข้อข่าว: ศักดิ์สยาม รับ ทาบลูกชายเนวิน ลง ส.ส.บุรีรัมย์จริง โว ผลโพลภท.ดีกว่าของนิด้า

รหัสข่าว: I-I220628001938

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

104

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7133135
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:17
หัวข้อข่าว: ศักดิ์สยาม รับ ทาบลูกชายเนวิน ลง ส.ส.บุรีรัมย์จริง โว ผลโพลภท.ดีกว่าของนิด้า

รหัสข่าว: I-I220628001938

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

105

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7133135
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:18
หัวข้อข่าว: 'ศักดิ์สยาม' เมินนิด้าโพล โวผลสำรวจของภูใจไทยดีกว่า

รหัสข่าว: I-I220628001941

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/170464/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:18
หัวข้อข่าว: 'ศักดิ์สยาม' เมินนิด้าโพล โวผลสำรวจของภูใจไทยดีกว่า

รหัสข่าว: I-I220628001941

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

107

https://www.thaipost.net/politics-news/170464/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:20
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์สยาม” รับคุย "ลูกชายเนวิน”ลงสมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ จริง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป

รหัสข่าว: I-I220628001947

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000061299
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:20
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์สยาม” รับคุย "ลูกชายเนวิน”ลงสมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ จริง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป

รหัสข่าว: I-I220628001947

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000061299
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:20
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์สยาม" รับคุย "ลูกชายเนวิน"ลงสมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ จริง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป

รหัสข่าว: I-I220628001949

 sondhitalk.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://sondhitalk.com/detail/9650000061299
https://sondhitalk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:20
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์สยาม" รับคุย "ลูกชายเนวิน"ลงสมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ จริง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป

รหัสข่าว: I-I220628001949

 sondhitalk.com Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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https://sondhitalk.com/detail/9650000061299
https://sondhitalk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:27
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์สยาม" รับวางตัว "ลูกเนวิน" ลงสมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ รอข้อสรุป ไม่สนนิด้าโพล โวผลสำรวจ "ภท." ดี...

รหัสข่าว: I-I220628001980

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/360516
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:27
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์สยาม" รับวางตัว "ลูกเนวิน" ลงสมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ รอข้อสรุป ไม่สนนิด้าโพล โวผลสำรวจ "ภท." ดี...

รหัสข่าว: I-I220628001980

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

113

https://siamrath.co.th/n/360516
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:29
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์สยาม”รับคุย"ลูกชายเนวิน”ลงส.ส.บุรีรัมย์-เผยทำโพลเองภท.กระแสดี

รหัสข่าว: I-I220628001984

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

114

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1012412
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:29
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์สยาม”รับคุย"ลูกชายเนวิน”ลงส.ส.บุรีรัมย์-เผยทำโพลเองภท.กระแสดี

รหัสข่าว: I-I220628001984

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1012412
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:31
หัวข้อข่าว: พรรคเพื่อไทยชลบุรี ดันลูกนักการเมืองคนดัง ลงชิงเก้าอี้ 10 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ยังซ้ำซ้อนหลายเขต "มา...

รหัสข่าว: I-I220628001989

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/355469
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:31
หัวข้อข่าว: พรรคเพื่อไทยชลบุรี ดันลูกนักการเมืองคนดัง ลงชิงเก้าอี้ 10 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ยังซ้ำซ้อนหลายเขต "มา...

รหัสข่าว: I-I220628001989

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/355469
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:31
หัวข้อข่าว: พรรคเพื่อไทยชลบุรี ดันลูกนักการเมืองคนดัง ลงชิงเก้าอี้ 10 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ยังซ้ำซ้อนหลายเขต "มา...

รหัสข่าว: I-I220628001989

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

118

https://www.topnews.co.th/news/355469
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:31
หัวข้อข่าว: พรรคเพื่อไทยชลบุรี ดันลูกนักการเมืองคนดัง ลงชิงเก้าอี้ 10 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ยังซ้ำซ้อนหลายเขต "มา...

รหัสข่าว: I-I220628001989

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/355469
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:31
หัวข้อข่าว: พรรคเพื่อไทยชลบุรี ดันลูกนักการเมืองคนดัง ลงชิงเก้าอี้ 10 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ยังซ้ำซ้อนหลายเขต "มา...

รหัสข่าว: I-I220628001989

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/355469
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:31
หัวข้อข่าว: พรรคเพื่อไทยชลบุรี ดันลูกนักการเมืองคนดัง ลงชิงเก้าอี้ 10 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ยังซ้ำซ้อนหลายเขต "มา...

รหัสข่าว: I-I220628001989

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/355469
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:31
หัวข้อข่าว: พรรคเพื่อไทยชลบุรี ดันลูกนักการเมืองคนดัง ลงชิงเก้าอี้ 10 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ยังซ้ำซ้อนหลายเขต "มา...

รหัสข่าว: I-I220628001989

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/355469
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:31
หัวข้อข่าว: พรรคเพื่อไทยชลบุรี ดันลูกนักการเมืองคนดัง ลงชิงเก้าอี้ 10 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ยังซ้ำซ้อนหลายเขต "มา...

รหัสข่าว: I-I220628001989

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/355469
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:45
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์สยาม" รับทาบลูก "เนวิน" ลงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220628002029

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-968464
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:45
หัวข้อข่าว: "ศักดิ์สยาม" รับทาบลูก "เนวิน" ลงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220628002029

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-968464
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 19:37
หัวข้อข่าว: ภูมิใจไทย รอเคาะ ลูกชายเนวิน ลง ส.ส.บุรีรัมย์

รหัสข่าว: I-I220628002657

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/175224
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 19:37
หัวข้อข่าว: ภูมิใจไทย รอเคาะ ลูกชายเนวิน ลง ส.ส.บุรีรัมย์

รหัสข่าว: I-I220628002657

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/175224
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 19:37
หัวข้อข่าว: ภูมิใจไทย รอเคาะ ลูกชายเนวิน ลง ส.ส.บุรีรัมย์

รหัสข่าว: I-I220628002657

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/175224
https://www.pptvhd36.com


ปีที่: - ฉบับที่: 26557
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ทาบ'ลูกเนวิน'ลงสมัครส.ส.บุรีรัมย์

รหัสข่าว: C-220629004068(29 มิ.ย. 65/04:09)

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

Col.Inch: 12.59 ADValue:  (B/W)  11,960.50  (FC)  22,662
PRValue : (B/W)  35,881.50  (FC)  67,986(x3)

129



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:13
หัวข้อข่าว: 'ศักดิ์สยาม' รับคุย 'ลูกเนวิน' ลงสมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ แต่ยังไม่สรุป เมินนิด้าโพล มั่นใจ ภท.โพลดีกว่า

รหัสข่าว: I-I220628001923

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3423376
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:13
หัวข้อข่าว: 'ศักดิ์สยาม' รับคุย 'ลูกเนวิน' ลงสมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ แต่ยังไม่สรุป เมินนิด้าโพล มั่นใจ ภท.โพลดีกว่า

รหัสข่าว: I-I220628001923

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3423376
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 มิถุนายน 2565 เวลา 19:32
หัวข้อข่าว: "สุชาติ" เผย พปชร.เตรียมเดินสายสัญจรพร้อมเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220628002636

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

132

https://tna.mcot.net/politics-968625
https://tna.mcot.net


ปีที่: 26 ฉบับที่: 9359
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 16

หัวข้อข่าว: เคาะ19ก.ค.ซักฟอก

รหัสข่าว: C-220629008010(29 มิ.ย. 65/03:06)

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

Col.Inch: 161.61 ADValue:  (B/W)  193,932  (FC)  242,415
PRValue : (B/W)  581,796  (FC)  727,245(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9359
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 16

หัวข้อข่าว: เคาะ19ก.ค.ซักฟอก

รหัสข่าว: C-220629008010(29 มิ.ย. 65/03:06)

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

Col.Inch: 161.61 ADValue:  (B/W)  193,932  (FC)  242,415
PRValue : (B/W)  581,796  (FC)  727,245(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9359
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 16

หัวข้อข่าว: เคาะ19ก.ค.ซักฟอก

รหัสข่าว: C-220629008010(29 มิ.ย. 65/03:06)

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

Col.Inch: 161.61 ADValue:  (B/W)  193,932  (FC)  242,415
PRValue : (B/W)  581,796  (FC)  727,245(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23535
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(ซ้าย)

คอลัมน์: กล้าได้ กล้าเสีย: ชิง 132 ส.ส.อีสาน

รหัสข่าว: C-220629009021(29 มิ.ย. 65/01:57)

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,000(BW) 1,000

Col.Inch: 44.74 ADValue:  (B/W)  44,740  (FC)  89,480
PRValue : (B/W)  134,220  (FC)  268,440(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26557
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-220629004024(29 มิ.ย. 65/02:19)

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

Col.Inch: 101.07 ADValue:  (B/W)  96,016.50  (FC)  181,926
PRValue : (B/W)  288,049.50  (FC)  545,778(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26557
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-220629004024(29 มิ.ย. 65/02:19)

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

Col.Inch: 101.07 ADValue:  (B/W)  96,016.50  (FC)  181,926
PRValue : (B/W)  288,049.50  (FC)  545,778(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26557
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: ตรีศูล

รหัสข่าว: C-220629004024(29 มิ.ย. 65/02:19)

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

Col.Inch: 101.07 ADValue:  (B/W)  96,016.50  (FC)  181,926
PRValue : (B/W)  288,049.50  (FC)  545,778(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23535
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 2

คอลัมน์: สำนักข่าวหัวเขียว: คิดเลขจนหัวบาน

รหัสข่าว: C-220629009106(29 มิ.ย. 65/03:10)

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,000(BW) 1,000

Col.Inch: 45.38 ADValue:  (B/W)  45,380  (FC)  90,760
PRValue : (B/W)  136,140  (FC)  272,280(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23536
วันที่: พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-220630039064(29 มิ.ย. 65/04:54)

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,000(BW) 1,000

Col.Inch: 95.21 ADValue:  (B/W)  95,210  (FC)  190,420
PRValue : (B/W)  285,630  (FC)  571,260(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23536
วันที่: พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-220630039064(29 มิ.ย. 65/04:54)

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,000(BW) 1,000

Col.Inch: 95.21 ADValue:  (B/W)  95,210  (FC)  190,420
PRValue : (B/W)  285,630  (FC)  571,260(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23536
วันที่: พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(บน)

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

รหัสข่าว: C-220630039064(29 มิ.ย. 65/04:54)

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,000(BW) 1,000

Col.Inch: 95.21 ADValue:  (B/W)  95,210  (FC)  190,420
PRValue : (B/W)  285,630  (FC)  571,260(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23535
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

หัวข้อข่าว: ระเบิดเวลา"กล้วย"!

รหัสข่าว: C-220629009039(29 มิ.ย. 65/03:47)

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,000(BW) 1,000

Col.Inch: 74.69 ADValue:  (B/W)  74,690  (FC)  149,380
PRValue : (B/W)  224,070  (FC)  448,140(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23535
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

หัวข้อข่าว: ระเบิดเวลา"กล้วย"!

รหัสข่าว: C-220629009039(29 มิ.ย. 65/03:47)

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,000(BW) 1,000

Col.Inch: 74.69 ADValue:  (B/W)  74,690  (FC)  149,380
PRValue : (B/W)  224,070  (FC)  448,140(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12:26
หัวข้อข่าว: คิดเลขจนหัวบาน

รหัสข่าว: I-I220629001321

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12:26
หัวข้อข่าว: คิดเลขจนหัวบาน

รหัสข่าว: I-I220629001321

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12:26
หัวข้อข่าว: คิดเลขจนหัวบาน

รหัสข่าว: I-I220629001321

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12:26
หัวข้อข่าว: คิดเลขจนหัวบาน

รหัสข่าว: I-I220629001321

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23536
วันที่: พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง: มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220630039101(29 มิ.ย. 65/04:44)

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,000(BW) 1,000

Col.Inch: 65.56 ADValue:  (B/W)  65,560  (FC)  131,120
PRValue : (B/W)  196,680  (FC)  393,360(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26558
วันที่: พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง: 24ปี กกต. มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220630035033(29 มิ.ย. 65/08:11)

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

Col.Inch: 58.61 ADValue:  (B/W)  55,679.50  (FC)  105,498
PRValue : (B/W)  167,038.50  (FC)  316,494(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11537
วันที่: พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง: 24ปี กกต. มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220630037060(29 มิ.ย. 65/07:32)

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

Col.Inch: 59.05 ADValue:  (B/W)  70,860  (FC)  97,432.50
PRValue : (B/W)  212,580  (FC)  292,297.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16181
วันที่: พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง: 24ปี กกต. มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220630038037(29 มิ.ย. 65/07:28)

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

Col.Inch: 58.28 ADValue:  (B/W)  69,936  (FC)  96,162
PRValue : (B/W)  209,808  (FC)  288,486(x3)
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	สรุปข่าวและบทวิเคราะห์ข่าว กกต. ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 65 สารสัมพันธ์
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