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ข่าวประจ าวันที่ 9 สิงหาคม 2565 
 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Max Tv Thailand 

ออนไลน์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง เป็นประธานในพิธี เปิด 
การอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 

1 

 
 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Voicetv ออนไลน์ กกต. รอประชุมปม 8 ปี 'ประยุทธ์' นั่งนายกฯ ก่อนพิจารณาส่งศาล รธน. 

ตีความ 
2 

2 สยามบิสซิเนสนิวส์ 
ออนไลน์ 

กกต. - ผู้ตรวจการแผ่นดิน จ่อถกปม 8 ปี "บิ๊กตู่" นั่งนายกฯ ก่อนส่งศาล
รัฐธรรมนูญ  

4 

3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ประธาน กกต. รอตรวจสอบค าร้อง นายกฯ 8 ปี ก่อนส่งศาล รธน. 6 
4 บ้านเมืองออนไลน์ เลขาธิการ กกต. ร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 8 
5 บ้านเมืองออนไลน์ รองเลขาธิการ กกต. หารือ TikTok Thailand เตรียมความพร้อมเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง 
9 

6 บ้านเมืองออนไลน์ รองเลขาธิการ กกต. ต้อนรับ รองปลัด อบจ.เชียงใหม่ หารือระบบบริหาร
จัดการ e - Document 

10 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 board.postjung 

ออนไลน์ 
"ศรีสุววรณ" ยื่น กกต. – ผู้ตรวจฯขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “บิก๊ตู”่
นายกฯ 8 ปี ได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ 

11 

2 แนวหน้าออนไลน์ พท. ลั่นไม่สังฆกรรมกม.ลูกเลือกตั้ง วางคิว 17 ส.ค. ยื่นตีความนายกฯ 8 ปี 14 
3 บ้านเมืองออนไลน์ เพ่ือไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร หวังชิงที่นั่ง 8 เขตเชียงราย 16 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 มติชนออนไลน์ "หมอชลน่าน" เมิน รบ. จ้องตีตกสูตรหาร 500 ลุยยื่นศาล รธน. ตีความ

นายกฯ 8 ปี 17 ส.ค. นี้ 
22 

5 มติชนออนไลน์ พท. จ่อยื่นศาล รธน. ตีความปม 'บิ๊กตู่' 8 ปี – ขอสั่งยุติหน้าที่ - ตั้งนายกฯ
รักษาการ 

24 

6 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ทัพเพ่ือไทยบุกเชียงราย จัดปราศรัยหาเสียง 26 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘พท.’ ลั่นไม่เอา กม. ลูกเลือกตั้งฉบับเผด็จการสั่งสภา 17 ส.ค. ยื่นตีความ

นายกฯ 8 ปี 
31 

8 คมชัดลึกออนไลน์ ‘พท.’ ลั่นไม่เอา กม. ลูกเลือกตั้งฉบับเผด็จการสั่งสภา 17 ส.ค. ยื่นตีความ
นายกฯ 8 ปี 

33 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สุวัจน์' อาสาแก้ปัญหาบ้านเมืองขอกติกาเป็นธรรมทยอยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. 39 
10 ไทยรัฐออนไลน์ "สุวัจน์” ประกาศส่ง ส.ส. ครบทั้ง 16 เขตโคราช ย้ า ชาติพัฒนาต้องคัมแบ็ก 42 
11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สุวัจน์” แนะเร่งแก้สินค้าแพง พร้อมผสานการเมืองใหม่ - เก่า แก้ปัญหาชาติ 46 
12 ข่าวสดออนไลน์ “สุวัจน์” ทวงคืนโคราช ส่งผู้สมคัรครบ ชี้สูตร ส.ส. จะหารอะไร จบที่ศาล รธน. 51 
13 Nationtv ออนไลน์ "สุวัจน์” แนะเร่งแก้ปัญหาสินคา้แพง - ตั้งเป้าน าเศรษฐกิจยุคทองโคราช

กลับมา 
54 

14 ข่าวสดออนไลน์ ปชป. ยันไม่เล่นเกมสภาล่ม เขี่ยกฎหมายลูกตก พร้อมสู้เลือกตั้งทุกสูตร 62 
15  ไทยโพสต์ออนไลน์ บี้ ครม. ไขก๊อก แก้ปม 8 ปีนายกฯ ยุ ปชช. แจ้งจบั 'บิ๊กตู'่ 64 
16 NNT ออนไลน์ กกต. จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

จัดโครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
67 

17 ch3plus ออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ร้อง กกต. ยุบพรรคเล็ก บอกมีหลักฐานรับเงินเดือนพรรคใหญ่ 69 
18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์” หอบหลักฐานยื่น กกต. ยุบ 7 "พรรคเล็ก” ปมรับเงิน -  

ถูกครอบง า 
73 

19 Innnews ออนไลน์ "เสรีพิศุทธิ์" ยื่น กกต. ยุบ 7 พรรคเล็กรับเงิน - พรรคใหญ่จ่ายเงิน 75 
20 7 HD ออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ร้อง กกต. สอบพรรคเล็กรับเงินรายเดือนจากพรรคใหญ่ 

เข้าข่ายครอบง าพรรค ขอ กกต. ท าหน้าที่ตรงไปตรงมา 
78 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
21 MGR ออนไลน์ เสรีรวมไทย ยื่น กกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย เข้าข่ายถูกยุบพรรค 

มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บ กกต. อิสระจริงต้องชงศาล รธน. ยุบทิ้ง 
80 

22 ส านักข่าวไทยออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ชี้ "ประยุทธ์" ต้องออกจากต าแหน่ง 24 ส.ค. นี้ 83 
23 ข่าว 24 ชม. ออนไลน์ เสรีรวมไทย ยื่น กกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย เข้าข่ายถูกยุบพรรค 

มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บ กกต. อิสระจริงต้องชงศาล รธน. ยุบทิ้ง 
85 

24 ข่าวสดออนไลน์ เสรีรวมไทย ยื่นยุบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย พปชร. โดนด้วยปมครอบง า 
ยันหลักฐานแน่น 

89 

25 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ร้อง กกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย 92 
26 ข่าวสดออนไลน์ “เสรีพิศุทธ์” ชี้ 24 ส.ค. 'ตู่' ต้องพ้นนายกฯ ขู่ 'ครม. - สภา' ถ้าปล่อย 

ท าหน้าที่ เจอฟ้องแน่ 
95 

27 สยามรัฐออนไลน์ "เสรีรวมไทย" บุก กกต. ยื่นสอบ " 7 พรรคเล็ก" รับกล้วย ชี้เข้าข่าย 
ยุบพรรค มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บ กกต. อิสระจริงต้องชงศาล รธน. 

97 

28 theroom44 ออนไลน์ "เสรีรวมไทย" ยื่น กกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย 102 
29 Thestandard 

ออนไลน์ 
“เสรีพิศุทธ์” ยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐและ 6 พรรคเล็ก ปมรับเงิน 
รายเดือน ยินยอมให้ครอบง าพรรค 

104 

30 ข่าวไทยพีบีเอส 
ออนไลน์ 

"เสรีพิศุทธ์" ยื่น กกต. ยุบ 7 พรรคอ้างหลักฐานรับเงินเดือนพรรคใหญ่ 107 

31 คมชัดลึกออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" เตือน "พรรคร่วมรัฐบาล" ชิงลาออกก่อน "นายกรัฐมนตรี" 
ครบวาระ 8 ปี 

111 

32 pptvhd36 ออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ออกโรง ! ร้อง กกต. ยุบพรรคเล็กปมรับเงิน 114 
33 Theworldnews 

ออนไลน์ 
เสรีรวมไทย ยื่น กกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย เข้าข่ายถูกยุบพรรค 
มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บ กกต. อิสระจริงต้องชงศาล รธน. ยุบทิ้ง 

117 

34 Voicetv ออนไลน์ 'เสรีพิศุทธ์' ยื่นหลักฐานร้อง กกต. เอาผิด 'พปชร.' ครอบง าพรรคเล็ก 
ปมรับกล้วย 

120 

35 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์” ยื่น กกต. สอบยุบ7 พรรคเล็กรับ "กล้วย” 123 
36 สวพ.fm91 ออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ยื่น กกต. ขอให้ไต่สวนพรรคการเมือง กรณี ถูกครอบง า 127 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
37 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รานวัน 360 องศา 
ยื่น กกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย ลั่นหลักฐานแน่นทั้งผู้ให้ - ผู้รับ 128 

38 8 HD ออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ร้อง กกต. สอบพรรคเล็ก รับเงินรายเดือนจากพรรคใหญ่ 130 
39 ไทยรัฐออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์” ยื่น กกต. พรรคเล็กรับกล้วย ชี้ หลักฐานชัด มีคลิปเสียง

สารภาพ 
134 

40 ประชาไทออนไลน์ 'เสรีรวมไทย' ร้อง กกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย – เอาผิดพรรคใหญ่ 
เข้าข่ายยุบพรรคได้ 

137 

41 สยามรัฐออนไลน์ สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ. ขอนแก่น วันแรกคึกคัก ผู้สมัครหน้าเก่า 
- ผู้น าท้องถิ่น ร่วมชิงชัย 

143 

42 NNT ออนไลน์ การสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ. ขอนแก่น วันแรกคึกคัก ผู้สมัคร 
หน้าเก่า - ผู้น าท้องถิ่น ร่วมชิงชัย ขณะที่ กกต. ย้ าชัด หากพบผิดจับกุม
ด าเนินคดีทันที 

150 

43 Nationtv ออนไลน์ อบจ. เปิดรับสมัครเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ. ขอนแก่น วันแรกคึกคัก 153 
44 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ “บิ๊กตู”่ ให้ศาลตัดสินนายกฯ 8 ปี ปัดตอบเดินตามรอย 'ป๋าเปรม' 158 
45 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รานวัน 360 องศา 
'บิ๊กตู'่ ไม่ตอบตามรอย 'ป๋าเปรม' นายกฯ 8 ปีโยนศาลตัดสิน 'อนุทิน'  
ลั่นได้ 200 ที่ก็ต้องเป็น 

162 

46 pptvhd36 ออนไลน์ "บิ๊กตู่" ย้ า ปมวาระ 8 ปีเป็นเรื่องของศาล ปัดตอบข้อเสนอเดินตามรอย 
"ป๋าเปรม" 

164 

47 มติชนออนไลน์ 'ก้าวไกล' ชี้เกมองค์ประชุมฯ อยู่ในกลไกรัฐสภา ฟันธงสูตรหาร 100 กกต.
อยู่ในสมการ 

166 

48 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต.อบจ. กาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งนายก อบจ. 169 
49 thekey.news 

ออนไลน์ 
"อรรถกร" ยันสูตรหาร 500 ตีตก ไม่ใช่ทางตัน ใช้ร่าง กกต. เลือกตั้งได้ 172 

50 มติชนออนไลน์ พลังประชารัฐไม่บังคับ ส.ส. เข้าประชุมร่วมรัฐสภา 10 ส.ค. ชี้ตีตก 
สูตรหาร 500 ไม่ใช่ทางตัน 

175 

51 MGR ออนไลน์ พปชร. เผยจุดยืนผ่าน กม. ลกูทันใช้ก่อนเลือกตั้ง ไม่บังคับประชุมร่วม 
10 ส.ค. มีทางออกใช้ร่าง กกต. 

178 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
52 เดลินิวส์ออนไลน์ 10 ส.ค. ประชุมรัฐสภาล่ม – ไม่ล่ม ! พปชร. ยันตีตกสูตรหาร 500  

ไม่ใช่ทางตัน 
180 

53 ข่าวสดออนไลน์ ไลน์หลุด อ้างพรรคดัง เกณฑ์ อสม. ฟังหาเสียงที่กระบี่ กกต. ลั่น 
ดูข้อเท็จจริงก่อน 

182 

54 สยามรัฐออนไลน์ "อรรถกร" เผยจุดยืน "พปชร." คลอดกฎหมายลูกทันใช้ก่อนเลือกตั้งใหญ่แน่ 184 
55 เดลินิวส์ออนไลน์ ไลน์หลุดเกณฑ ์อสม. ร่วมแถลงนโยบาย - เปิดตัวผู้สมัครพรรคการเมือง 186 
56 ข่าวสดออนไลน์ "ดร.ณัฎฐ์” ชี้ หากแก้กฎหมายเลือกตั้งไม่ทันใน 180 วัน ต้องกลับไป 

ใช้สูตรหาร 100 
188 

 
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : วิเคราะห์สถานการณ์ : กกต. - ผู้ตรวจการฯ จ่อชงศาลฯ  

ชี้ชะตาวาระ 8 ปีนายกฯ 
189 

2 ไทยรัฐออนไลน์ ข่าวดี - ข่าวร้าย 192 
3 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เรียงคนมาเป็นข่าว  196 
4 หนังสือพิมพ์แนวหน้า บทบรรณาธิการ : นับเวลา 8 ปีบนเก้าอ้ีนายกฯ ตาม รธน. 198 
5 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เดินหน้าชน : เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยว 199 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมงาน Executive Breakfast Forum 
2022 EP. 14 Modernize Your Public Sector Data Strategy จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ น าไปบูรณาการ
การท างาน เพ่ือมุ่งจุดสัมฤทธิ์ผลขององค์กร ในการสร้างความตระหนักและเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่ส าคัญ
ของประเทศ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น L โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022  

EP. 14 Modernize Your Public Sector Data Strategy 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
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น
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วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 11.15 น. 
  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมงาน Executive Breakfast Forum 
2022 EP. 14 Modernize Your Public Sector Data Strategy จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ น าไปบูรณาการ
การท างาน เพ่ือมุ่งจุดสัมฤทธิ์ผลขององค์กร ในการสร้างความตระหนักและเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่ส าคัญ
ของประเทศ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น L โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/291219  

เลขาธิการ กกต. ร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/291219
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กกต.       

รู้
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วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 3/2565 
เพ่ือพิจารณามีความเห็นประกอบค าสั่งการของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร หรือผู้แทน ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสมยศ อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระดับเจ้าหน้าที่สารบรรณ รุ่นที่ 1 
โดยอบรมระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2565 ซึ่งแบ่งออกเป็น ภาคทฤษฎี ณ โรงแรม Best Western Plus Wanda 
Grand Hotel และภาคปฏิบัติ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
อ้างอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=29926  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกตั้ง เปน็ประธานในพิธีเปิดการอบรม 
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรปูแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 

https://maxtvthailandonline.com/?p=29926
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วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 16.03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสมยศ อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม 
หารือร่วมกับบริษัท TikTok Thailand จ ากัด เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน TikTok โดยมี นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา 
ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของส า นักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมด้วย 
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/291131  

รองเลขาธิการ กกต. หารือ TikTok Thailand 
เตรียมความพร้อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/291131
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วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 18.14 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่  8 สิงหาคม 2565 นายสมยศ อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ให้การต้อนรับ 
นางสาวทิพวรรณ รังษีภโนดร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ในการพบปะ ปรึกษาหา รือ
ตลอดจนให้หลักการ กรอบแนวคิด ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการลดการใช้กระดาษ Paperless 
และระบบบริหารจัดการ e - Document เพ่ือปรับเปลี่ยนระบบการท างานและระบบบริการประชาชนด้วย
แพลตฟอร์มออนไลน์ ระบบจัดเก็บเอกสาร และระบบจัดการวาระการประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/291153  

รองเลขาธิการ กกต. ตอ้นรับ รองปลดั อบจ.เชียงใหม่ 
หารือระบบบริหารจัดการ e - Document 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/291153
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วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมหารือ 
การจัดการประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ประชุมหารือการจดัการประชุมวิชาการหลักสตูรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน 
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ข่าวอ้างอิง 
   



 
 
 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 
08/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสมยศ อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการ
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระดับเจ้าหน้าที่สารบรรณ รุ่นที่ 1 
โดยอบรมระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2565 ซึ่งแบ่งออกเป็น ภาคทฤษฎี ณ โรงแรม Best Western Plus 
Wanda Grand Hotel และภาคปฏิบัติ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
อ้างอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=29926  
 
  

1
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: กกต. รอประชุมปม 8 ปี 'ประยุทธ์' นั่งนายกฯ ก่อนพิจารณาส่งศาล รธน. ตีความ

รหัสข่าว: I-I220808002528

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 19:16
หัวข้อข่าว: กกต. รอประชุมปม 8 ปี 'ประยุทธ์' นั่งนายกฯ ก่อนพิจารณาส่งศาล รธน. ตีความ

รหัสข่าว: I-I220808002528

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: กกต.-ผู้ตรวจการแผ่นดิน จ่อถกปม 8 ปี "บิ๊กตู่" นั่งนายกฯ ก่อนส่งศาลรัฐธรรมนูญ - สยามบิสซิเนสนิวส์

รหัสข่าว: I-I220808002460

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

4
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: กกต.-ผู้ตรวจการแผ่นดิน จ่อถกปม 8 ปี "บิ๊กตู่" นั่งนายกฯ ก่อนส่งศาลรัฐธรรมนูญ - สยามบิสซิเนสนิวส์

รหัสข่าว: I-I220808002460

 siambusinessnews.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:05
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. รอตรวจสอบคำร้อง นายกฯ 8 ปี ก่อนส่งศาล รธน.

รหัสข่าว: I-I220809001454

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

6
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:05
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. รอตรวจสอบคำร้อง นายกฯ 8 ปี ก่อนส่งศาล รธน.

รหัสข่าว: I-I220809001454

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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เลขาธิการ กกต. ร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 11.15 น. 
  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมงาน Executive Breakfast 
Forum 2022 EP. 14 Modernize Your Public Sector Data Strategy จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
น าไปบูรณาการการท างาน เพ่ือมุ่งจุดสัมฤทธิ์ผลขององค์กร ในการสร้างความตระหนักและเข้าใจร่วมกัน 
ของหน่วยงานภาครัฐที่ส าคัญของประเทศ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น L โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ 
กรุงเทพมหานคร 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/291219  
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รองเลขาธิการ กกต. หารือ TikTok Thailand เตรียมความพร้อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง 
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 16.03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสมยศ อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม 
หารือร่วมกับบริษัท TikTok Thailand จ ากัด เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน TikTok โดยมี นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา 
ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของส านักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมด้วย 
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/291131  
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รองเลขาธิการ กกต. ต้อนรับ รองปลัด อบจ.เชียงใหม่ หารือระบบบริหารจัดการ e - Document 
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 18.14 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่  8 สิงหาคม 2565 นายสมยศ อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้การต้อนรับ 
นางสาวทิพวรรณ รังษีภโนดร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ในการพบปะ ปรึกษาหารือ
ตลอดจนให้หลักการ กรอบแนวคิด ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการลดการใช้กระดาษ Paperless 
และระบบบริหารจัดการ e - Document เพ่ือปรับเปลี่ยนระบบการท างานและระบบบริการประชาชนด้วย
แพลตฟอร์มออนไลน์ ระบบจัดเก็บเอกสาร และระบบจัดการวาระการประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/291153  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 17:17
หัวข้อข่าว: "ศรีสุววรณ"ยื่นกกต.-ผู้ตรวจฯขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบิ๊กตู่นายกฯ 8 ปี ได้ไปต่อหรือพอแค่นี้

รหัสข่าว: I-I220808002186

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

13

https://board.postjung.com/1415678
https://board.postjung.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: พท.ลั่นไม่สังฆกรรมกม.ลูกเลือกตั้ง วางคิว 17 ส.ค.ยื่นตีความนายกฯ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220808002343

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:07
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: เพื่อไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร หวังชิงที่นั่ง 8 เขตเชียงราย

รหัสข่าว: I-I220808002346

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:07
หัวข้อข่าว: เพื่อไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร หวังชิงที่นั่ง 8 เขตเชียงราย

รหัสข่าว: I-I220808002346

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

17

https://www.banmuang.co.th/news/region/291019
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:07
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 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

20

https://www.banmuang.co.th/news/region/291019
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:07
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: "หมอชลน่าน" เมินรบ.จ้องตีตกสูตรหาร 500 ลุยยื่นศาลรธน.ตีความนายกฯ 8 ปี 17 ส.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220808002347

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: "หมอชลน่าน" เมินรบ.จ้องตีตกสูตรหาร 500 ลุยยื่นศาลรธน.ตีความนายกฯ 8 ปี 17 ส.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220808002347

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: พท. จ่อยื่นศาลรธน.ตีความปม 'บิ๊กตู่' 8 ปี-ขอสั่งยุติหน้าที่-ตั้งนายกฯรักษาการ

รหัสข่าว: I-I220809000693

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: พท. จ่อยื่นศาลรธน.ตีความปม 'บิ๊กตู่' 8 ปี-ขอสั่งยุติหน้าที่-ตั้งนายกฯรักษาการ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:43
หัวข้อข่าว: ทัพเพื่อไทยบุกเชียงราย จัดปราศรัยหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220809000888

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:06
หัวข้อข่าว: ‘พท.’ลั่นไม่เอา กม.ลูกเลือกตั้งฉบับเผด็จการสั่งสภา 17 ส.ค.ยื่นตีความนายกฯ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220808002336

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:06
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:52
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์" วาดฝันกวาดส.ส.โคราช หวัง Come Back มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

รหัสข่าว: I-I220808002465

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:52
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์" วาดฝันกวาดส.ส.โคราช หวัง Come Back มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:51
หัวข้อข่าว: 'สุวัจน์' อาสาแก้ปัญหาบ้านเมืองขอกติกาเป็นธรรมทยอยเปิดตัวผู้สมัครส.ส. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220808002469

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:51
หัวข้อข่าว: 'สุวัจน์' อาสาแก้ปัญหาบ้านเมืองขอกติกาเป็นธรรมทยอยเปิดตัวผู้สมัครส.ส. | เดลินิวส์
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https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:51
หัวข้อข่าว: 'สุวัจน์' อาสาแก้ปัญหาบ้านเมืองขอกติกาเป็นธรรมทยอยเปิดตัวผู้สมัครส.ส. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220808002469

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

41

https://www.dailynews.co.th/news/1334150/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์” ประกาศส่ง ส.ส.ครบทั้ง 16 เขตโคราช ย้ำ ชาติพัฒนาต้องคัมแบ็ก

รหัสข่าว: I-I220808002488

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

42

https://www.thairath.co.th/news/politic/2466654
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์” ประกาศส่ง ส.ส.ครบทั้ง 16 เขตโคราช ย้ำ ชาติพัฒนาต้องคัมแบ็ก

รหัสข่าว: I-I220808002488

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

43

https://www.thairath.co.th/news/politic/2466654
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์” ประกาศส่ง ส.ส.ครบทั้ง 16 เขตโคราช ย้ำ ชาติพัฒนาต้องคัมแบ็ก

รหัสข่าว: I-I220808002488

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

44

https://www.thairath.co.th/news/politic/2466654
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์” ประกาศส่ง ส.ส.ครบทั้ง 16 เขตโคราช ย้ำ ชาติพัฒนาต้องคัมแบ็ก

รหัสข่าว: I-I220808002488

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

45

https://www.thairath.co.th/news/politic/2466654
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 19:00
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์”แนะเร่งแก้สินค้าแพง พร้อมผสานการเมืองใหม่-เก่า แก้ปัญหาชาติ

รหัสข่าว: I-I220808002495

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

46

https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1019597
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 19:00
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์”แนะเร่งแก้สินค้าแพง พร้อมผสานการเมืองใหม่-เก่า แก้ปัญหาชาติ

รหัสข่าว: I-I220808002495

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

47

https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1019597
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 19:00
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์”แนะเร่งแก้สินค้าแพง พร้อมผสานการเมืองใหม่-เก่า แก้ปัญหาชาติ

รหัสข่าว: I-I220808002495

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

48

https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1019597
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 19:00
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์”แนะเร่งแก้สินค้าแพง พร้อมผสานการเมืองใหม่-เก่า แก้ปัญหาชาติ

รหัสข่าว: I-I220808002495

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

49

https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1019597
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 19:00
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์”แนะเร่งแก้สินค้าแพง พร้อมผสานการเมืองใหม่-เก่า แก้ปัญหาชาติ

รหัสข่าว: I-I220808002495

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

50

https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1019597
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: สุวัจน์ทวงคืนโคราช ส่งผู้สมัครครบ ชี้สูตรส.ส. จะหารอะไร จบที่ศาลรธน. - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220808002518

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

51

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7201549
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: สุวัจน์ทวงคืนโคราช ส่งผู้สมัครครบ ชี้สูตรส.ส. จะหารอะไร จบที่ศาลรธน. - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220808002518

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

52

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7201549
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: สุวัจน์ทวงคืนโคราช ส่งผู้สมัครครบ ชี้สูตรส.ส. จะหารอะไร จบที่ศาลรธน. - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220808002518

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

53

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7201549
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 19:20
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์” แนะเร่งแก้ปัญหาสินค้าแพง-ตั้งเป้านำเศรษฐกิจยุคทองโคราชกลับมา

รหัสข่าว: I-I220808002534

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

54

https://www.nationtv.tv/news/378882204
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 19:20
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์” แนะเร่งแก้ปัญหาสินค้าแพง-ตั้งเป้านำเศรษฐกิจยุคทองโคราชกลับมา

รหัสข่าว: I-I220808002534

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

55

https://www.nationtv.tv/news/378882204
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 19:20
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์” แนะเร่งแก้ปัญหาสินค้าแพง-ตั้งเป้านำเศรษฐกิจยุคทองโคราชกลับมา

รหัสข่าว: I-I220808002534

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

56

https://www.nationtv.tv/news/378882204
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 19:20
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์” แนะเร่งแก้ปัญหาสินค้าแพง-ตั้งเป้านำเศรษฐกิจยุคทองโคราชกลับมา

รหัสข่าว: I-I220808002534

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

57

https://www.nationtv.tv/news/378882204
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 19:20
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์” แนะเร่งแก้ปัญหาสินค้าแพง-ตั้งเป้านำเศรษฐกิจยุคทองโคราชกลับมา

รหัสข่าว: I-I220808002534

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

58

https://www.nationtv.tv/news/378882204
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 19:20
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์” แนะเร่งแก้ปัญหาสินค้าแพง-ตั้งเป้านำเศรษฐกิจยุคทองโคราชกลับมา

รหัสข่าว: I-I220808002534

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

59

https://www.nationtv.tv/news/378882204
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 19:20
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์” แนะเร่งแก้ปัญหาสินค้าแพง-ตั้งเป้านำเศรษฐกิจยุคทองโคราชกลับมา

รหัสข่าว: I-I220808002534

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

60

https://www.nationtv.tv/news/378882204
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 19:20
หัวข้อข่าว: "สุวัจน์” แนะเร่งแก้ปัญหาสินค้าแพง-ตั้งเป้านำเศรษฐกิจยุคทองโคราชกลับมา

รหัสข่าว: I-I220808002534

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

61

https://www.nationtv.tv/news/378882204
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: ปชป.ยันไม่เล่นเกมสภาล่ม เขี่ยกฎหมายลูกตก พร้อมสู้เลือกตั้งทุกสูตร - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220808002487

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

62

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7201507
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18:58
หัวข้อข่าว: ปชป.ยันไม่เล่นเกมสภาล่ม เขี่ยกฎหมายลูกตก พร้อมสู้เลือกตั้งทุกสูตร - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220808002487

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

63

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7201507
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:26
หัวข้อข่าว: บี้ ครม. ไขก๊อก แก้ปม 8 ปีนายกฯ ยุ ปชช. แจ้งจับ 'บิ๊กตู่'

รหัสข่าว: I-I220809000734

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

64

https://www.thaipost.net/x-cite-news/196118/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:26
หัวข้อข่าว: บี้ ครม. ไขก๊อก แก้ปม 8 ปีนายกฯ ยุ ปชช. แจ้งจับ 'บิ๊กตู่'

รหัสข่าว: I-I220809000734

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

65

https://www.thaipost.net/x-cite-news/196118/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:26
หัวข้อข่าว: บี้ ครม. ไขก๊อก แก้ปม 8 ปีนายกฯ ยุ ปชช. แจ้งจับ 'บิ๊กตู่'

รหัสข่าว: I-I220809000734

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

66

https://www.thaipost.net/x-cite-news/196118/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: กกต.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถี...

รหัสข่าว: I-I220809000895

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

67

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808101325400
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: กกต.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถี...

รหัสข่าว: I-I220809000895

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

68

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808101325400
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" ร้อง กกต. ยุบพรรคเล็ก บอกมีหลักฐานรับเงินเดือนพรรคใหญ่

รหัสข่าว: I-I220809000926

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

69

https://ch3plus.com/news/social/morning/304780
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" ร้อง กกต. ยุบพรรคเล็ก บอกมีหลักฐานรับเงินเดือนพรรคใหญ่

รหัสข่าว: I-I220809000926

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

70

https://ch3plus.com/news/social/morning/304780
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" ร้อง กกต. ยุบพรรคเล็ก บอกมีหลักฐานรับเงินเดือนพรรคใหญ่

รหัสข่าว: I-I220809000926

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

71

https://ch3plus.com/news/social/morning/304780
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" ร้อง กกต. ยุบพรรคเล็ก บอกมีหลักฐานรับเงินเดือนพรรคใหญ่

รหัสข่าว: I-I220809000926

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

72

https://ch3plus.com/news/social/morning/304780
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:05
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์” หอบหลักฐานยื่น กกต.ยุบ 7 "พรรคเล็ก” ปมรับเงิน-ถูกครอบงำ

รหัสข่าว: I-I220809001095

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

73

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1019711
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:05
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์” หอบหลักฐานยื่น กกต.ยุบ 7 "พรรคเล็ก” ปมรับเงิน-ถูกครอบงำ

รหัสข่าว: I-I220809001095

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

74

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1019711
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธิ์" ยื่นกกต.ยุบ 7 พรรคเล็กรับเงิน-พรรคใหญ่จ่ายเงิน

รหัสข่าว: I-I220809000937

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

75

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_387710/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธิ์" ยื่นกกต.ยุบ 7 พรรคเล็กรับเงิน-พรรคใหญ่จ่ายเงิน

รหัสข่าว: I-I220809000937

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

76

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_387710/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธิ์" ยื่นกกต.ยุบ 7 พรรคเล็กรับเงิน-พรรคใหญ่จ่ายเงิน

รหัสข่าว: I-I220809000937

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

77

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_387710/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" ร้อง กกต. สอบพรรคเล็กรับเงินรายเดือนจากพรรคใหญ่ เข้าข่ายครอบงำพรรค ขอ กกต. ทำหน้าที่...

รหัสข่าว: I-I220809000939

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

78

https://news.ch7.com/detail/587174
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" ร้อง กกต. สอบพรรคเล็กรับเงินรายเดือนจากพรรคใหญ่ เข้าข่ายครอบงำพรรค ขอ กกต. ทำหน้าที่...

รหัสข่าว: I-I220809000939

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

79

https://news.ch7.com/detail/587174
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:48
หัวข้อข่าว: เสรีรวมไทย ยื่นกกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย เข้าข่ายถูกยุบพรรค มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บกกต. อิสระจริง...

รหัสข่าว: I-I220809000942

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

80

https://mgronline.com/politics/detail/9650000075384
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:48
หัวข้อข่าว: เสรีรวมไทย ยื่นกกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย เข้าข่ายถูกยุบพรรค มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บกกต. อิสระจริง...

รหัสข่าว: I-I220809000942

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

81

https://mgronline.com/politics/detail/9650000075384
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:48
หัวข้อข่าว: เสรีรวมไทย ยื่นกกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย เข้าข่ายถูกยุบพรรค มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บกกต. อิสระจริง...

รหัสข่าว: I-I220809000942

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

82

https://mgronline.com/politics/detail/9650000075384
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:48
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์"ชี้"ประยุทธ์"ต้องออกจากตำแหน่ง 24 ส.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220809000943

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-993502
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:48
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์"ชี้"ประยุทธ์"ต้องออกจากตำแหน่ง 24 ส.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220809000943

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

84

https://tna.mcot.net/politics-993502
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: เสรีรวมไทย ยื่นกกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย เข้าข่ายถูกยุบพรรค มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บกกต. อิสระจริง...

รหัสข่าว: I-I220809000956

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/politic/news-7-4-e1f3129705222a040c61d1e04ccc8b2f
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: เสรีรวมไทย ยื่นกกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย เข้าข่ายถูกยุบพรรค มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บกกต. อิสระจริง...

รหัสข่าว: I-I220809000956

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

86

https://khao24h.net/politic/news-7-4-e1f3129705222a040c61d1e04ccc8b2f
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: เสรีรวมไทย ยื่นกกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย เข้าข่ายถูกยุบพรรค มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บกกต. อิสระจริง...

รหัสข่าว: I-I220809000956

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

87

https://khao24h.net/politic/news-7-4-e1f3129705222a040c61d1e04ccc8b2f
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: เสรีรวมไทย ยื่นกกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย เข้าข่ายถูกยุบพรรค มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บกกต. อิสระจริง...

รหัสข่าว: I-I220809000956

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

88

https://khao24h.net/politic/news-7-4-e1f3129705222a040c61d1e04ccc8b2f
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: เสรีรวมไทย ยื่นยุบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย พปชร.โดนด้วยปมครอบงำ ยันหลักฐานแน่น

รหัสข่าว: I-I220809000959

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7202227
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: เสรีรวมไทย ยื่นยุบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย พปชร.โดนด้วยปมครอบงำ ยันหลักฐานแน่น

รหัสข่าว: I-I220809000959

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

90

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7202227
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: เสรีรวมไทย ยื่นยุบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย พปชร.โดนด้วยปมครอบงำ ยันหลักฐานแน่น

รหัสข่าว: I-I220809000959

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

91

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7202227
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: ร้องกกต.สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย

รหัสข่าว: I-I220809000966

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-993514
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: ร้องกกต.สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย

รหัสข่าว: I-I220809000966

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-993514
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:51
หัวข้อข่าว: ร้องกกต.สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย

รหัสข่าว: I-I220809000966

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

94

https://tna.mcot.net/politics-993514
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: เสรีพิศุทธ์ ชี้ 24ส.ค. 'ตู่' ต้องพ้นนายกฯ ขู่ 'ครม.-สภา' ถ้าปล่อยทำหน้าที่ เจอฟ้องแน่

รหัสข่าว: I-I220809000978

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

95

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7202222
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: เสรีพิศุทธ์ ชี้ 24ส.ค. 'ตู่' ต้องพ้นนายกฯ ขู่ 'ครม.-สภา' ถ้าปล่อยทำหน้าที่ เจอฟ้องแน่

รหัสข่าว: I-I220809000978

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

96

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7202222
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00
หัวข้อข่าว: "เสรีรวมไทย" บุกกกต.ยื่นสอบ " 7 พรรคเล็ก" รับกล้วย ชี้เข้าข่ายยุบพรรค มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บกกต....

รหัสข่าว: I-I220809001065

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/371833
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00
หัวข้อข่าว: "เสรีรวมไทย" บุกกกต.ยื่นสอบ " 7 พรรคเล็ก" รับกล้วย ชี้เข้าข่ายยุบพรรค มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บกกต....

รหัสข่าว: I-I220809001065

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

98

https://siamrath.co.th/n/371833
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00
หัวข้อข่าว: "เสรีรวมไทย" บุกกกต.ยื่นสอบ " 7 พรรคเล็ก" รับกล้วย ชี้เข้าข่ายยุบพรรค มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บกกต....

รหัสข่าว: I-I220809001065

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

99

https://siamrath.co.th/n/371833
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00
หัวข้อข่าว: "เสรีรวมไทย" บุกกกต.ยื่นสอบ " 7 พรรคเล็ก" รับกล้วย ชี้เข้าข่ายยุบพรรค มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บกกต....

รหัสข่าว: I-I220809001065

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

100

https://siamrath.co.th/n/371833
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00
หัวข้อข่าว: "เสรีรวมไทย" บุกกกต.ยื่นสอบ " 7 พรรคเล็ก" รับกล้วย ชี้เข้าข่ายยุบพรรค มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บกกต....

รหัสข่าว: I-I220809001065

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

101

https://siamrath.co.th/n/371833
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00
หัวข้อข่าว: "เสรีรวมไทย" ยื่นกกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย

รหัสข่าว: I-I220809001072

 theroom44channel.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

102

https://theroom44channel.com/read/20220808-26026
https://theroom44channel.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00
หัวข้อข่าว: "เสรีรวมไทย" ยื่นกกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย

รหัสข่าว: I-I220809001072

 theroom44channel.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

103

https://theroom44channel.com/read/20220808-26026
https://theroom44channel.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:03
หัวข้อข่าว: เสรีพิศุทธ์ ยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐและ 6 พรรคเล็ก ปมรับเงินรายเดือน ยินยอมให้ครอบงำพรรค

รหัสข่าว: I-I220809001092

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thestandard.co/sereepisuth-temeeyaves/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:03
หัวข้อข่าว: เสรีพิศุทธ์ ยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐและ 6 พรรคเล็ก ปมรับเงินรายเดือน ยินยอมให้ครอบงำพรรค

รหัสข่าว: I-I220809001092

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thestandard.co/sereepisuth-temeeyaves/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:03
หัวข้อข่าว: เสรีพิศุทธ์ ยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐและ 6 พรรคเล็ก ปมรับเงินรายเดือน ยินยอมให้ครอบงำพรรค

รหัสข่าว: I-I220809001092

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

106

https://thestandard.co/sereepisuth-temeeyaves/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:04
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" ยื่น กกต.ยุบ 7 พรรคอ้างหลักฐานรับเงินเดือนพรรคใหญ่

รหัสข่าว: I-I220809001096

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

107

https://news.thaipbs.or.th/content/318245
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:04
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" ยื่น กกต.ยุบ 7 พรรคอ้างหลักฐานรับเงินเดือนพรรคใหญ่

รหัสข่าว: I-I220809001096

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.thaipbs.or.th/content/318245
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:04
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" ยื่น กกต.ยุบ 7 พรรคอ้างหลักฐานรับเงินเดือนพรรคใหญ่

รหัสข่าว: I-I220809001096

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.thaipbs.or.th/content/318245
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:04
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" ยื่น กกต.ยุบ 7 พรรคอ้างหลักฐานรับเงินเดือนพรรคใหญ่

รหัสข่าว: I-I220809001096

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

110

https://news.thaipbs.or.th/content/318245
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:06
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" เตือน "พรรคร่วมรัฐบาล" ชิงลาออกก่อน "นายกรัฐมนตรี" ครบวาระ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220809001100

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/525472
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:06
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" เตือน "พรรคร่วมรัฐบาล" ชิงลาออกก่อน "นายกรัฐมนตรี" ครบวาระ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220809001100

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/525472
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:06
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" เตือน "พรรคร่วมรัฐบาล" ชิงลาออกก่อน "นายกรัฐมนตรี" ครบวาระ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220809001100

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/525472
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:07
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" ออกโรง! ร้อง กกต.ยุบพรรคเล็กปมรับเงิน

รหัสข่าว: I-I220809001108

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/177990
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:07
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" ออกโรง! ร้อง กกต.ยุบพรรคเล็กปมรับเงิน

รหัสข่าว: I-I220809001108

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

115

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/177990
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:07
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" ออกโรง! ร้อง กกต.ยุบพรรคเล็กปมรับเงิน

รหัสข่าว: I-I220809001108

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/177990
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:17
หัวข้อข่าว: เสรีรวมไทย ยื่นกกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย เข้าข่ายถูกยุบพรรค มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บกกต. อิสระจริง...

รหัสข่าว: I-I220809001149

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/esriirwmaithy-yuuenkkt-s-b-7-phrrkhelkrabklwy-ekhaakhaaythuukyubphrrkh-manaicchhlakthaanaenn-ehnbkkt-isracchringt-ngchngsaalrthn-yubthing
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:17
หัวข้อข่าว: เสรีรวมไทย ยื่นกกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย เข้าข่ายถูกยุบพรรค มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บกกต. อิสระจริง...

รหัสข่าว: I-I220809001149

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/esriirwmaithy-yuuenkkt-s-b-7-phrrkhelkrabklwy-ekhaakhaaythuukyubphrrkh-manaicchhlakthaanaenn-ehnbkkt-isracchringt-ngchngsaalrthn-yubthing
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:17
หัวข้อข่าว: เสรีรวมไทย ยื่นกกต. สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย เข้าข่ายถูกยุบพรรค มั่นใจหลักฐานแน่น เหน็บกกต. อิสระจริง...

รหัสข่าว: I-I220809001149

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/esriirwmaithy-yuuenkkt-s-b-7-phrrkhelkrabklwy-ekhaakhaaythuukyubphrrkh-manaicchhlakthaanaenn-ehnbkkt-isracchringt-ngchngsaalrthn-yubthing
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:21
หัวข้อข่าว: 'เสรีพิศุทธ์' ยื่นหลักฐานร้อง กกต. เอาผิด 'พปชร.' ครอบงำพรรคเล็ก ปมรับกล้วย

รหัสข่าว: I-I220809001162

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/0UDAubNeY
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:21
หัวข้อข่าว: 'เสรีพิศุทธ์' ยื่นหลักฐานร้อง กกต. เอาผิด 'พปชร.' ครอบงำพรรคเล็ก ปมรับกล้วย

รหัสข่าว: I-I220809001162

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/0UDAubNeY
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:21
หัวข้อข่าว: 'เสรีพิศุทธ์' ยื่นหลักฐานร้อง กกต. เอาผิด 'พปชร.' ครอบงำพรรคเล็ก ปมรับกล้วย

รหัสข่าว: I-I220809001162

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/0UDAubNeY
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์”ยื่นกกต.สอบยุบ7 พรรคเล็กรับ"กล้วย”

รหัสข่าว: I-I220809001188

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/535744
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์”ยื่นกกต.สอบยุบ7 พรรคเล็กรับ"กล้วย”

รหัสข่าว: I-I220809001188

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/535744
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์”ยื่นกกต.สอบยุบ7 พรรคเล็กรับ"กล้วย”

รหัสข่าว: I-I220809001188

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/535744
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์”ยื่นกกต.สอบยุบ7 พรรคเล็กรับ"กล้วย”

รหัสข่าว: I-I220809001188

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

126

https://www.thansettakij.com/politics/535744
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09:29
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" ยื่น กกต.ขอให้ไต่สวนพรรคการเมือง กรณี ถูกครอบงำ

รหัสข่าว: I-I220809001317

 fm91bkk.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://fm91bkk.com/fm132566
https://fm91bkk.com


ปีที่: 14 ฉบับที่: 3753
วันที่: อังคาร 9 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 10

หัวข้อข่าว: ยื่นกกต.สอบ7พรรคเล็กรับกล้วย ลั่นหลักฐานแน่นทั้งผู้ให้-ผู้รับ

รหัสข่าว: C-220809040027(9 ส.ค. 65/05:09)

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

Col.Inch: 80.34 ADValue:  (B/W)  96,408  (FC)  120,510
PRValue : (B/W)  289,224  (FC)  361,530(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3753
วันที่: อังคาร 9 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 10

หัวข้อข่าว: ยื่นกกต.สอบ7พรรคเล็กรับกล้วย ลั่นหลักฐานแน่นทั้งผู้ให้-ผู้รับ

รหัสข่าว: C-220809040027(9 ส.ค. 65/05:09)

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

Col.Inch: 80.34 ADValue:  (B/W)  96,408  (FC)  120,510
PRValue : (B/W)  289,224  (FC)  361,530(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" ร้อง กกต. สอบพรรคเล็ก รับเงินรายเดือนจากพรรคใหญ่

รหัสข่าว: I-I220809000915

 thaich8.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.thaich8.com/news_detail/111151/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://www.thaich8.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" ร้อง กกต. สอบพรรคเล็ก รับเงินรายเดือนจากพรรคใหญ่

รหัสข่าว: I-I220809000915

 thaich8.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.thaich8.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" ร้อง กกต. สอบพรรคเล็ก รับเงินรายเดือนจากพรรคใหญ่

รหัสข่าว: I-I220809000915

 thaich8.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.thaich8.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์" ร้อง กกต. สอบพรรคเล็ก รับเงินรายเดือนจากพรรคใหญ่

รหัสข่าว: I-I220809000915

 thaich8.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.thaich8.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11:02
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์” ยื่น กกต. พรรคเล็กรับกล้วย ชี้ หลักฐานชัด มีคลิปเสียงสารภาพ

รหัสข่าว: I-I220809001705

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2467269
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11:02
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์” ยื่น กกต. พรรคเล็กรับกล้วย ชี้ หลักฐานชัด มีคลิปเสียงสารภาพ

รหัสข่าว: I-I220809001705

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11:02
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์” ยื่น กกต. พรรคเล็กรับกล้วย ชี้ หลักฐานชัด มีคลิปเสียงสารภาพ

รหัสข่าว: I-I220809001705

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11:19
หัวข้อข่าว: 'เสรีรวมไทย' ร้องกกต.สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย - เอาผิดพรรคใหญ่เข้าข่ายยุบพรรคได้

รหัสข่าว: I-I220809001770

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11:19
หัวข้อข่าว: 'เสรีรวมไทย' ร้องกกต.สอบ 7 พรรคเล็กรับกล้วย - เอาผิดพรรคใหญ่เข้าข่ายยุบพรรคได้

รหัสข่าว: I-I220809001770

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11:24
หัวข้อข่าว: "ดร.ณัฎฐ์” ชี้ หากแก้กฎหมายเลือกตั้งไม่ทันใน 180 วัน ต้องกลับไปใช้สูตรหาร 100 - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220809001792

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11:24
หัวข้อข่าว: "ดร.ณัฎฐ์” ชี้ หากแก้กฎหมายเลือกตั้งไม่ทันใน 180 วัน ต้องกลับไปใช้สูตรหาร 100 - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220809001792

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11:24
หัวข้อข่าว: "ดร.ณัฎฐ์” ชี้ หากแก้กฎหมายเลือกตั้งไม่ทันใน 180 วัน ต้องกลับไปใช้สูตรหาร 100 - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220809001792

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11:24
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก ผู้สมัครหน้าเก่า-ผู้นำท้องถิ่น ร่วมชิงชัย

รหัสข่าว: I-I220809000967

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก ผู้สมัครหน้าเก่า-ผู้นำท้องถิ่น ร่วมชิงชัย

รหัสข่าว: I-I220809000967

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก ผู้สมัครหน้าเก่า-ผู้นำท้องถิ่น ร่วมชิงชัย

รหัสข่าว: I-I220809000967

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก ผู้สมัครหน้าเก่า-ผู้นำท้องถิ่น ร่วมชิงชัย

รหัสข่าว: I-I220809000967

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก ผู้สมัครหน้าเก่า-ผู้นำท้องถิ่น ร่วมชิงชัย

รหัสข่าว: I-I220809000967

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก ผู้สมัครหน้าเก่า-ผู้นำท้องถิ่น ร่วมชิงชัย
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 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:47
หัวข้อข่าว: สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก ผู้สมัครหน้าเก่า-ผู้นำท้องถิ่น ร่วมชิงชัย

รหัสข่าว: I-I220809000967

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:48
หัวข้อข่าว: การสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก ผู้สมัครหน้าเก่า-ผู้นำท้องถิ่น ร่วมชิงชัย ขณะที่...

รหัสข่าว: I-I220809001218

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:48
หัวข้อข่าว: การสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก ผู้สมัครหน้าเก่า-ผู้นำท้องถิ่น ร่วมชิงชัย ขณะที่...

รหัสข่าว: I-I220809001218

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:48
หัวข้อข่าว: การสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก ผู้สมัครหน้าเก่า-ผู้นำท้องถิ่น ร่วมชิงชัย ขณะที่...

รหัสข่าว: I-I220809001218

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:46
หัวข้อข่าว: อบจ.เปิดรับสมัครเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก

รหัสข่าว: I-I220809000929

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:46
หัวข้อข่าว: อบจ.เปิดรับสมัครเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก

รหัสข่าว: I-I220809000929

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:46
หัวข้อข่าว: อบจ.เปิดรับสมัครเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก

รหัสข่าว: I-I220809000929

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:46
หัวข้อข่าว: อบจ.เปิดรับสมัครเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก

รหัสข่าว: I-I220809000929

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:46
หัวข้อข่าว: อบจ.เปิดรับสมัครเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก

รหัสข่าว: I-I220809000929

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24870
วันที่: อังคาร 9 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 8, 10

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ให้ศาลตัดสินนายกฯ8ปี ปัดตอบเดินตามรอย'ป๋าเปรม'

รหัสข่าว: C-220809021003(9 ส.ค. 65/04:54)

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,050(BW) 850

Col.Inch: 161.65 ADValue:  (B/W)  137,402.50  (FC)  169,732.50
PRValue : (B/W)  412,207.50  (FC)  509,197.50(x3)
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PRValue : (B/W)  412,207.50  (FC)  509,197.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24870
วันที่: อังคาร 9 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 8, 10

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ให้ศาลตัดสินนายกฯ8ปี ปัดตอบเดินตามรอย'ป๋าเปรม'
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Siam Rath
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160



ปีที่: 73 ฉบับที่: 24870
วันที่: อังคาร 9 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 8, 10

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ให้ศาลตัดสินนายกฯ8ปี ปัดตอบเดินตามรอย'ป๋าเปรม'

รหัสข่าว: C-220809021003(9 ส.ค. 65/04:54)

Siam Rath
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PRValue : (B/W)  412,207.50  (FC)  509,197.50(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3753
วันที่: อังคาร 9 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 4

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'ไม่ตอบตามรอย'ป๋าเปรม' นายกฯ8ปีโยนศาลตัดสิน 'อนุทิน'ลั่นได้200ที่ก็ต้อง...

รหัสข่าว: C-220809040005(9 ส.ค. 65/05:38)

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

Col.Inch: 84.01 ADValue:  (B/W)  100,812  (FC)  126,015
PRValue : (B/W)  302,436  (FC)  378,045(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3753
วันที่: อังคาร 9 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 4

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'ไม่ตอบตามรอย'ป๋าเปรม' นายกฯ8ปีโยนศาลตัดสิน 'อนุทิน'ลั่นได้200ที่ก็ต้อง...
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Col.Inch: 84.01 ADValue:  (B/W)  100,812  (FC)  126,015
PRValue : (B/W)  302,436  (FC)  378,045(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:53
หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่" ย้ำ ปมวาระ 8 ปีเป็นเรื่องของศาล ปัดตอบข้อเสนอเดินตามรอย "ป๋าเปรม"

รหัสข่าว: I-I220809001220

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:53
หัวข้อข่าว: "บิ๊กตู่" ย้ำ ปมวาระ 8 ปีเป็นเรื่องของศาล ปัดตอบข้อเสนอเดินตามรอย "ป๋าเปรม"
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' ชี้เกมองค์ประชุมฯ อยู่ในกลไกรัฐสภา ฟันธงสูตรหาร 100 กกต.อยู่ในสมการ

รหัสข่าว: I-I220809001325

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' ชี้เกมองค์ประชุมฯ อยู่ในกลไกรัฐสภา ฟันธงสูตรหาร 100 กกต.อยู่ในสมการ

รหัสข่าว: I-I220809001325

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' ชี้เกมองค์ประชุมฯ อยู่ในกลไกรัฐสภา ฟันธงสูตรหาร 100 กกต.อยู่ในสมการ

รหัสข่าว: I-I220809001325

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3495787
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:43
หัวข้อข่าว: กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งนายกอบจ. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220809001635

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1337202/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:43
หัวข้อข่าว: กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งนายกอบจ. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220809001635

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1337202/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:43
หัวข้อข่าว: กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งนายกอบจ. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220809001635

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

171

https://www.dailynews.co.th/news/1337202/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:29
หัวข้อข่าว: "อรรถกร"ยันสูตรหาร 500 ตีตก ไม่ใช่ทางตัน ใช้ร่างกกต.เลือกตั้งได้

รหัสข่าว: I-I220809001559

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

172

https://thekey.news/news/politics/94922/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:29
หัวข้อข่าว: "อรรถกร"ยันสูตรหาร 500 ตีตก ไม่ใช่ทางตัน ใช้ร่างกกต.เลือกตั้งได้

รหัสข่าว: I-I220809001559

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

173

https://thekey.news/news/politics/94922/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:29
หัวข้อข่าว: "อรรถกร"ยันสูตรหาร 500 ตีตก ไม่ใช่ทางตัน ใช้ร่างกกต.เลือกตั้งได้

รหัสข่าว: I-I220809001559

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

174

https://thekey.news/news/politics/94922/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:33
หัวข้อข่าว: พลังประชารัฐไม่บังคับ ส.ส.เข้าประชุมร่วมรัฐสภา 10 ส.ค. ชี้ตีตกสูตรหาร 500 ไม่ใช่ทางตัน

รหัสข่าว: I-I220809001579

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

175

https://www.matichon.co.th/politics/news_3495879
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:33
หัวข้อข่าว: พลังประชารัฐไม่บังคับ ส.ส.เข้าประชุมร่วมรัฐสภา 10 ส.ค. ชี้ตีตกสูตรหาร 500 ไม่ใช่ทางตัน

รหัสข่าว: I-I220809001579

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

176

https://www.matichon.co.th/politics/news_3495879
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:33
หัวข้อข่าว: พลังประชารัฐไม่บังคับ ส.ส.เข้าประชุมร่วมรัฐสภา 10 ส.ค. ชี้ตีตกสูตรหาร 500 ไม่ใช่ทางตัน

รหัสข่าว: I-I220809001579

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

177

https://www.matichon.co.th/politics/news_3495879
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:40
หัวข้อข่าว: พปชร.เผยจุดยืนผ่านกม.ลูกทันใช้ก่อนเลือกตั้ง ไม่บังคับประชุมร่วม 10 ส.ค. มีทางออกใช้ร่างกกต.

รหัสข่าว: I-I220809001610

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

178

https://mgronline.com/politics/detail/9650000075476
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:40
หัวข้อข่าว: พปชร.เผยจุดยืนผ่านกม.ลูกทันใช้ก่อนเลือกตั้ง ไม่บังคับประชุมร่วม 10 ส.ค. มีทางออกใช้ร่างกกต.

รหัสข่าว: I-I220809001610

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

179

https://mgronline.com/politics/detail/9650000075476
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:49
หัวข้อข่าว: 10ส.ค.ประชุมรัฐสภาล่ม-ไม่ล่ม! พปชร.ยันตีตกสูตรหาร500ไม่ใช่ทางตัน

รหัสข่าว: I-I220809001652

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1337259/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:49
หัวข้อข่าว: 10ส.ค.ประชุมรัฐสภาล่ม-ไม่ล่ม! พปชร.ยันตีตกสูตรหาร500ไม่ใช่ทางตัน

รหัสข่าว: I-I220809001652

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

181

https://www.dailynews.co.th/news/1337259/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:50
หัวข้อข่าว: ไลน์หลุด อ้างพรรคดัง เกณฑ์ อสม. ฟังหาเสียงที่กระบี่ กกต.ลั่นดูข้อเท็จจริงก่อน - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220809001654

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

182

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7202909
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:50
หัวข้อข่าว: ไลน์หลุด อ้างพรรคดัง เกณฑ์ อสม. ฟังหาเสียงที่กระบี่ กกต.ลั่นดูข้อเท็จจริงก่อน - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220809001654

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

183

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7202909
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:25
หัวข้อข่าว: "อรรถกร" เผยจุดยืน "พปชร." คลอดกฎหมายลูกทันใช้ก่อนเลือกตั้งใหญ่แน่

รหัสข่าว: I-I220809001537

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

184

https://siamrath.co.th/n/371885
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:25
หัวข้อข่าว: "อรรถกร" เผยจุดยืน "พปชร." คลอดกฎหมายลูกทันใช้ก่อนเลือกตั้งใหญ่แน่

รหัสข่าว: I-I220809001537

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

185

https://siamrath.co.th/n/371885
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11:06
หัวข้อข่าว: ไลน์หลุดเกณฑ์อสม.ร่วมแถลงนโยบาย-เปิดตัวผู้สมัครพรรคการเมือง | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220809001720

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

186

https://www.dailynews.co.th/news/1337465/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11:06
หัวข้อข่าว: ไลน์หลุดเกณฑ์อสม.ร่วมแถลงนโยบาย-เปิดตัวผู้สมัครพรรคการเมือง | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220809001720

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

187

https://www.dailynews.co.th/news/1337465/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11:24
หัวข้อข่าว: "ดร.ณัฎฐ์” ชี้ หากแก้กฎหมายเลือกตั้งไม่ทันใน 180 วัน ต้องกลับไปใช้สูตรหาร 100 - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220809001792

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

188

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7203454
https://www.khaosod.co.th


ปีที่: 26 ฉบับที่: 9400
วันที่: อังคาร 9 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ในประเทศ - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: กกต.-ผู้ตรวจการฯ จ่อชงศาลฯ ชี้ชะตาวาระ 8 ปีนายกฯ

รหัสข่าว: C-220809008067(9 ส.ค. 65/03:33)

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

Col.Inch: 105.90 ADValue:  (B/W)  127,080  (FC)  158,850
PRValue : (B/W)  381,240  (FC)  476,550(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9400
วันที่: อังคาร 9 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ในประเทศ - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: กกต.-ผู้ตรวจการฯ จ่อชงศาลฯ ชี้ชะตาวาระ 8 ปีนายกฯ

รหัสข่าว: C-220809008067(9 ส.ค. 65/03:33)

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

Col.Inch: 105.90 ADValue:  (B/W)  127,080  (FC)  158,850
PRValue : (B/W)  381,240  (FC)  476,550(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9400
วันที่: อังคาร 9 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ในประเทศ - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: กกต.-ผู้ตรวจการฯ จ่อชงศาลฯ ชี้ชะตาวาระ 8 ปีนายกฯ

รหัสข่าว: C-220809008067(9 ส.ค. 65/03:33)

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

Col.Inch: 105.90 ADValue:  (B/W)  127,080  (FC)  158,850
PRValue : (B/W)  381,240  (FC)  476,550(x3)

191



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:16
หัวข้อข่าว: ข่าวดี-ข่าวร้าย

รหัสข่าว: I-I220809000663

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

192

https://www.thairath.co.th/news/politic/2466332
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:16
หัวข้อข่าว: ข่าวดี-ข่าวร้าย

รหัสข่าว: I-I220809000663

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2466332
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:16
หัวข้อข่าว: ข่าวดี-ข่าวร้าย

รหัสข่าว: I-I220809000663

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

194

https://www.thairath.co.th/news/politic/2466332
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07:16
หัวข้อข่าว: ข่าวดี-ข่าวร้าย

รหัสข่าว: I-I220809000663

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

195

https://www.thairath.co.th/news/politic/2466332
https://www.thairath.co.th


ปีที่: 45 ฉบับที่: 16221
วันที่: อังคาร 9 สิงหาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ขวา)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-220809020012(9 ส.ค. 65/02:29)

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

Col.Inch: 44.27 ADValue:  (B/W)  53,124  (FC)  73,045.50
PRValue : (B/W)  159,372  (FC)  219,136.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16221
วันที่: อังคาร 9 สิงหาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ขวา)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-220809020012(9 ส.ค. 65/02:29)

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

Col.Inch: 44.27 ADValue:  (B/W)  53,124  (FC)  73,045.50
PRValue : (B/W)  159,372  (FC)  219,136.50(x3)

197



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15076
วันที่: อังคาร 9 สิงหาคม 2565
Section: First Section/วิเคราะห์

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ: นับเวลา 8 ปีบนเก้าอี้นายกฯตามรธน.

รหัสข่าว: C-220809005041(9 ส.ค. 65/06:17)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,250

Col.Inch: 36.97 ADValue:  (B/W)  46,212.50  (FC)  59,152
PRValue : (B/W)  138,637.50  (FC)  177,456(x3)

198



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16222
วันที่: พุธ 10 สิงหาคม 2565
Section: First Section/กระแสทรรศน์

หน้า: 9(ซ้าย)

คอลัมน์: เดินหน้าชน: เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยว

รหัสข่าว: C-220810038080(9 ส.ค. 65/08:22)

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

Col.Inch: 42.20 ADValue:  (B/W)  50,640  (FC)  69,630
PRValue : (B/W)  151,920  (FC)  208,890(x3)
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