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ข่าวประจ าวันที่ 10 สงิหาคม 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 189/2565 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง      

 

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

ออนไลน์ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 14 รุ่น 

1 

2 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

2 

3 Max TV Thailand 
ออนไลน์ 

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

5 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Max TV Thailand 

ออนไลน์ 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมงาน Executive Breakfast 
Forum 2022 

8 

2 สยามรัฐออนไลน์ "เลขาฯ กกต." เขา้ร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 9 
3 ข่าว 24 ชม. ออนไลน์ "เลขาฯ กกต." เข้าร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 10 
4 Max TV Thailand 

ออนไลน์ 
กกต. ประชุมหารือร่วมกับบริษัท TikTok Thailand จ ากัด เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้ง 

11 

5 ช่อสะอาดออนไลน์ รายการ "เปิดประตูสู่ กกต." วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19.30 - 20.00 น. 12 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 NNT ออนไลน์ กกต. จังหวัดสตูล อบรมเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 

(ศส.ปชต.) เป็นเครือข่ายตาสับปะรด สนับสนุนการเลือกตั้งสุจริต 
ยุติธรรม ทุกระดับ 

14 

7 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ร้อยเอ็ด พร้อมเลือกตั้งนายก อบจ. ร้อยเอ็ด แทนต าแหน่งที่ว่างลง 17 
8 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ร้อยเอ็ดสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 20 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายงานพิเศษ : เลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น ผู้สมัครหน้าเก่า -  

ผู้น าท้องถิ่น ร่วมชิงชัย 
24 

2 Theworldnews 
ออนไลน์ 

พปชร. เผยจุดยืนผ่าน กม. ลกูทันใช้ก่อนเลือกตั้ง ไม่บังคับประชุมร่วม 
10 ส.ค. มีทางออกใช้ร่าง กกต. 

26 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ พปชร. สั่ง ส.ส. โดดร่ม จ้องยื้อ กม. ลูกล้มหาร 500 ชวนชี้ชัดอยากใช้ร่างเดิม 28 
4 ข่าวสดออนไลน์ เสียงแตก ! พรรคร่วมหวั่นเสื่อมเสีย หลังแกนน า รบ. ขอให้โดดประชุม 

ส่อสภาล่ม 
34 

5 Theworldnews 
ออนไลน์ 

'ก้าวไกล' ชี้เกมองค์ประชุมฯ อยู่ในกลไกรัฐสภา ฟันธงสูตรหาร 100 
กกต. อยู่ในสมการ 

36 

6 ch3plus ออนไลน์ จับตาประชุมรัฐสภา 10 ส.ค. นี้ ส่อเค้าล่ม สูตรหาร 500 ถูกท าแท้ง 38 
7 MGR ออนไลน์ เคลียร์คัต แน่นอน บิ๊กตู่ : ให้ศาลตัดสิน !! 41 
8 สยามรัฐออนไลน์ “บิ๊กตู”่ ให้ศาลตัดสินนายกฯ 8 ปี 44 
9 Thaitrend ออนไลน์ “ชวน” เมินสภาล่ม 10 ส.ค. ประชุม ไม่หวั่น ส.ส. - ส.ว. โดดร่ม ชง กกต.

สอยแก๊งกล้วย 
50 

10 ไทยรัฐออนไลน์ “ชวน” เมินสภาล่ม 10 ส.ค. ประชุม ไม่หวั่น ส.ส. - ส.ว. โดดร่ม ชง กกต.
สอยแก๊งกล้วย 

60 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "วราวุธ” ยัน ชทพ. ร่วมประชุมสภา 10 ส.ค. - บอกอย่าให้สภาบอบซ้ า 65 
12 บ้านเมืองออนไลน์ "วราวุธ" เผย บ่ายนี้ "ชทพ." ถกประชุมกม.ลูกสูตรหาร 500 68 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
13 Nationtv ออนไลน์ "วราวุธ” ชี ้สภาฯควรเดินหนา้ต่อ ปม 8 ปีนายกฯ ปล่อยเป็นหน้าที่ศาล 71 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วราวุธ' เผยปมนายกฯ 8 ปี เป็นหน้าที่ศาล รธน. แต่ความเดือดร้อน 

ของประชาชนต้องมาก่อน 
75 

15 แนวหน้าออนไลน์ 'วราวุธ' ชี้สภาฯ ต้องเดินต่อ ตีความ 8 ปีนายกฯ ปล่อยเป็นหน้าที่ศาล รธน. 77 
16 ไทยรัฐออนไลน์ ชาติไทยพัฒนา ถก ก.ม. ลูกเลือกตั้ง ส.ส. บ่ายนี้ - นายกฯ ครบ 8 ปี  

โยน ศาล รธน. 
79 

17 มติชนออนไลน์ "วราวุธ" เผย บ่ายนี้ "ชทพ." ถกประชุมกม.ลูก ส่วนตีความ 8 ปีนายกฯ 
ปล่อยหน้าที่ศาล รธน. 

81 

18 7 HD ออนไลน์ "วิษณุ" แนะหากสงสัยวาระนายกฯ 8 ปี ของ "พล.อ.ประยุทธ์" ควรรีบยื่น
ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความโดยเร็ว 

83 

19 เดลินิวส์ออนไลน์ 'วิษณุ' ชี้เปรี้ยง ส.ส. ท าสภาลม่มันเป็นเกมในสภาไม่ผิดจริยธรรม !  84 
20 ส านักข่าวไทยออนไลน์ "วิษณุ" ยันนายกฯ เซ็นย้าย – ปรับ ครม. ได้จนกว่าจะมีค าสั่งหยุดท าหน้าที่ 86 
21 แนวหน้าออนไลน์ 'วิษณุ' ยัน 'นายกฯ' ท าได้ทุกอย่าง ย้าย ขรก. – ปรับ ครม. ตราบใดที่ศาล 

ยังไม่สั่งหยุด 
87 

22 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "วิษณุ" ชี้ เกมท า "สภาล่ม" นา่ต าหนิ ส.ส. แต่ไม่ถึงข้ันผิดจริยธรรม 89 
23 Innnews ออนไลน์ "วิษณุ" ชี้ "เสรีพิศุทธ์" มีสิทธิรอ้ง กกต. ยุบพรรค 91 
24 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "วิษณุ”ย้ า ตีความ"นายกฯ 8 ปี สุดท้ายต้องยื่นที่ กกต. 93 
25 เดลินิวส์ออนไลน์ ครม. ห่วงองค์ประชุมไม่ครบถกกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ได้ 96 
26 Theworldnews 

ออนไลน์ 
"วิษณุ" ชี้ "เสรีพิศุทธ์" มีสิทธิรอ้ง "กกต." ยุบพรรคการเมืองได้ ย้ า 
หากท าจริง ถือว่าครอบง า 

99 

27 คมชัดลึกออนไลน์ “วิษณุ” แนะยื่นตีความวาระ 8 ปี นายกฯ ผ่าน "กกต." 100 
28 pptvhd36 ออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' หลุดปากบอก 'บิ๊กตู'่อยู่ต่ออีก 2 ปี ปัดดีลเพ่ือไทยจับมือตั้งรัฐบาล 103 
29 ไทยรัฐออนไลน์ "บิ๊กป้อม" หลุดปาก "บิ๊กตู่" อยู่ได้อีก 2 ปี ยังกั๊ก จับมือ "เพ่ือไทย" 106 
30 บ้านเมืองออนไลน์ "บิ๊กป้อม" ลั่น "บิ๊กตู่" ยังนั่งนายกฯต่ออีก 2 ปี 109 
31 เดลินิวส์ออนไลน์ เอาแล้วไง ! 'บิ๊กป้อม' หลุดปาก 'บิ๊กตู'่ อยู่ต่ออีก 2 ปีปัดสั่ง ส.ส.พปชร.

โดดประชุมสภา 
112 
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ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
32 เดลินิวส์ออนไลน์ ส.ว. ลากตั้งแนะ ส.ส. ให้ทบทวนหน้าที่หวั่นท าองค์ประชุมล่มส่อ 

ขัดจริยธรรม 
115 

33 แนวหน้าออนไลน์ 'หมอระวี' รับสภาพหากสภาฯ ล่ม สูตรหาร 500 ถูกตีตกแน่นอน 119 
34 เดลินิวส์ออนไลน์ 'หมอระวี' ด้ิน ! หากสูตรหาร 500 ถูกตีตก - เล็งยื่นศาลรัฐธรรมนูญต่อ 121 
35 บ้านเมืองออนไลน์ "หมอระวี" ปูดไม่รู้ข่าวลือเอาหาร 100 แลกนายกฯคนนอกจะเป็นจริง

หรือไม่ 
123 

36 มติชนออนไลน์ 'ระวี' ปูด 2 ผู้ทรงอิทธิพล ดีลคืนชีพหาร 100 แลกเสียงก๊อก 2 โหวต  
'บิ๊กป้อม' ขึ้นนายกฯ 

125 

37 ข่าวสดออนไลน์ เอาแล้ว ! “หมอระวี” ปูดขา่วลือสูตรหาร 100 แลกนายกฯคนนอก 
ยันยื่นศาล รธน. แน ่

127 

38 สยามรัฐออนไลน์ "หมอระวี" เชื่อหากประชุมร่วมสภาฯ ล่ม สูตรหาร 500 ถูกตีตกแน่ 129 
39 เดลินิวส์ออนไลน์ 'เพ่ือไทย' ขย่มปมนายกฯ 8 ปี เชื่อ 'ตู่' นับเลขเป็น - อยู่ต่อไปแต่ไม่มีความสุข 131 
40 Voicetv ออนไลน์ 'ฝ่ายค้าน' เคาะยื่นศาล รธน. ตีความ 'นายกฯ 8 ปี' ผ่านช่องทางสภา 134 
41 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ มต ิ"ฝ่ายค้าน” ส่งศาล รธน. ตีความ ปมนายกฯ 8 ปี 135 
42 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ค้านเลือก ปธ.สภาฯ ส่งศาล รธน. ตีความปม 8 ปี 139 
43 Nationtv ออนไลน์ "เอกภาพ พลซื่อ" สะดุด ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งแห้วเปิดตัวสังกัด พปชร. 141 
44 สยามรัฐออนไลน์ ส่งสัญญาณ! "กิตติศักดิ์" เผย ส.ว. ครึ่งต่อครึ่ง ขอชิ่งไม่ร่วมประชุม

พิจารณา กม. เลือกตั้ง 10 สิงหาฯ นี้ 
145 

45 เดลินิวส์ออนไลน์ เผย ส.ว. ครึ่งต่อครึ่งขอชิ่งประชุม ก.ม. ลูก 10 ส.ค. ส่อเค้าเสร็จไม่ทัน
180 วัน 

146 

46 มติชนออนไลน์ 'กิตติศักดิ์' ชี้ ส.ว. กลุ่มจ่อโดดร่ม เป็นพวกเอาหาร 100 ไม่ใช่คนของ “บิ๊กป้อม” 148 
47 Nationtv ออนไลน์ ลุ้นอีกครบหรือไม่ ! "กิตติศักดิ์" เผย ส.ว. ครึ่งหนึ่งเตรียมโดดประชุม กม. ลูก 150 
48 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "กิตติศักดิ์" เผย "ส.ว." เสียงแตก แต่แนวโน้ม ไม่ร่วมประชุม – ปล่อยตกสูตร 500 152 
49 หนังสือพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ 
เปิดค าร้องตีความนายกฯ 8 ปี 154 
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บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ คอลัมน์การเมือง - นับเวลา 8 ปีบนเก้าอ้ีนายกฯ ตาม รธน. 155 
2 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : ถูกทุกข้อ 157 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ลิเกใกล้ 'ปิดฉาก' 159 
4 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : คาบลูกคาบดอก : ดับไฟที่ผู้น า 166 
5 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เดินหน้าชน : เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยว 167 
6 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : วิเคราะห์สถานการณ์ : จับตาโดดประชุมท าสภาล่ม 

หวังกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. แท้ง 
168 

7 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : บันทึกหน้า 4 170 
8 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวัน 360 องศา 
คอลัมน์ : ข่าวลึก ปมลับ : เกมใต้ดิน ล้ม 500 หาร - ส.ส. พึงมี 
ไม่แคร์ รัฐสภาเสื่อม ! 

171 
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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://maxtvthailandonline.com/?p=30054  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เข้าร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 

https://maxtvthailandonline.com/?p=30054
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9 สิงหาคม 2565 19:49 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://siamrath.co.th/n/372335     

"เลขาฯ กกต." เข้าร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 

https://siamrath.co.th/n/372335
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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://khao24h.net/politic/news-34-1-08ca267aa3198687b938e3ac53cc128a  
 
  

"เลขาฯ กกต." เข้าร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 

https://khao24h.net/politic/news-34-1-08ca267aa3198687b938e3ac53cc128a
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วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการก ากับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) 
ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง นายอนุชา จันทร์สุริยา 
ที่ปรึกษาประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตัง้
(ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง) พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการ
การเลือกตั้ง (นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง) นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการ
การเลือกตั้ง (ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง) นายสมศักดิ์ สุริยมงคล เลขานุการประจ ากรรมการการเลือกตัง้
(นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง) พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการก ากับการศึกษาอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) 
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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://maxtvthailandonline.com/?p=30062  

กกต. ประชุมหารือร่วมกับบริษัท TikTok Thailand จ ากัด  
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

https://maxtvthailandonline.com/?p=30062
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วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสมยศ อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมหารือร่วมกับ 
ส านักประชาสัมพันธ์และส านักเทคโนโนยีสารสนเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
เป็นการทั่วไปที่จะมีขึ้น โดยมี นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ นายกิตติพล พยัคฆเดชาพัน 
ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมหารือร่วมกับส านักประชาสัมพันธ์และส านักเทคโนโนยีสารสนเทศ 

ในการเตรียมความพรอ้มการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 
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ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาระบบ
ส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation) กิจกรรมหลัก อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูป
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างประจ าของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(ส่วนกลาง) ภาคทฤษฎี ณ โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand Hotel และฝึกปฏิบัติสถานที่ฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

การจัดฝึกอบรมก าหนด ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 จ าแนกเป็น 3 ระดับ 
รวมจ านวน 14 รุ่น ดังนี้ 
  1. อบรมระดับบริหาร จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน (รุ่นที่  1 วันที่  5 กันยายน 2565 และรุ่นที่  2 
วันที่ 9 กันยายน 2565) 
  2. อบรมระดับเจ้าหน้าที่สารบรรณ จ านวน 4 รุ่น รุ่นละ 3 วัน (รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่  8 - 10 สิ งหาคม 2565  
รุ่นที่  2 ระหว่างวันที่  24  - 26 สิงหาคม 2565 รุ่นที่  3 ระหว่างวันที่  29  - 31 สิงหาคม 2565 และรุ่นที่  4 
ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2565) 
 3. อบรมระดับผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 8 รุ่น รุ่นละ 3 วัน (รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565รุ่นที่  2 
ร ะหว่า ง วันที  19 - 21  กันย ายน 2565  รุ ่นที ่  3  ร ะหว่า ง วันที ่  28 – 30 กันยายน 2565 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 
3 – 5 ตุลาคม 2565 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2565 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565 รุ่นที่ 7 
ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565 และรุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2565) 
อ้างอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30058  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 14 รุ่น 

https://maxtvthailandonline.com/?p=30058
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วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 21.08 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง       
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยก ำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
และวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้        
  ๑. กรณี  นำยภำรำดร เชื้อค ำศรี  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรต ำบลทับพริก เขตเลือกตั้ งที่  ๒  
อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕      
  ๒. กรณี นำยสมนึก เพ่อกระโทก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคชัย  เขตเลือกตั้งที่ ๙  
อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๕       
  ๓. กรณี จ่ำอำกำศโท เลิศรบ มณีวัณณ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสหกรณ์นิคม เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
  ๔. กรณี  นำยสิริพงศ์  สืบเนียม นำยกเทศมนตรีต ำบลห้วยกระเจำ อ ำเภอห้วยกระเจำ 
จังหวัดกำญจนบุรี ได้พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
  ๕. กรณี นำยมังกร โภคำวัฒนำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลล ำภูรำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ ำเภอห้วยยอด จังหวัด
ตรัง ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๖. กรณี นำงณัฐนันท์ ศรีมอย สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ ำเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงรำย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
   

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
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๗. กรณี นำยไพซอล ดำมำอู สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่ วนจั งหวัดยะลำ อ ำ เภอเบตง 
เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดยะลำ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๘. กรณี นำยสมชำย ปำนอุทัย สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำบ่อค ำ เขตเลือกตั้งที่ ๗ 
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕  
  ๙. กรณี นำยไพโรจน์ ยมเกิด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนตำก เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ ำเภอบ้ำนตำก 
จังหวัดตำก ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕  
  ๑๐. กรณี นำยอิทธิพงษ์ คงนำม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดภูเก็ต อ ำเภอถลำง  
เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดภูเก็ต ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๑๑. กรณี นำยเอกพล จันทวงศ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเทพกระษัตรี  เขตเลือกตั้ งที่  ๒  
อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
  ๑๒. กรณี นำยสมควร เสิบกลิ่น สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรงำม เขตเลือกตั้งที่ ๘  
อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕     
  ๑๓. กรณี นำยบุญล้อม บุญเสน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชมพู เขตเลือกตั้งที่ ๘    
อ ำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕    
  ๑๔. กรณี นำงละม้ำย นำคดี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคอนสำร เขตเลือกตั้งที่ ๑    
อ ำเภอคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๑๕. กรณี นำยกัน อุทิตสำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจำทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑๒    
อ ำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๑๖. กรณี นำยโลม บริบูรณ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสว่ำง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอสว่ำงวีระวงศ์   
จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
   ๑๗. กรณี นำยจักร์กฤษ เก่งกล้ำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดหวำย เขตเลือกตั้งที่ ๙ 
อ ำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๑๘. กรณี นำยทวี ค ำสงค์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลงิ้วด่อน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
                    วันนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พิจำรณำ      
ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งได้มีมติประกำศผลกำรเลือกตั้ง ตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรำยชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้        
       ๑. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรต ำบลทับพริก เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ได้แก่ นำยพลวัฒน์ เชื้อค ำศรี 
  ๒. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคชัย เขตเลือกตั้งที่ ๙ อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
ได้แก่ นำยชิต โคลงชัย   
  ๓. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสหกรณ์นิคม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี 
ได้แก่ นำยสุชำติ มำลี  
  ๔. นำยกเทศมนตรีต ำบลห้วยกระเจำ อ ำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี ได้แก่ นำยอภิชำติ สืบศักดิ์ 
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๕. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลล ำภู ร ำ  เขตเลื อกตั้ งที่  ๑  อ ำ เภอห้ วยยอด จั งหวัดตรั ง  
ได้แก่ นำยดุสิต วำรินสะอำด    
  ๖. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้ งที่  ๑ อ ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรำย 
ได้แก่ นำยรณฤทธิ์ ช้ำงหิน 
  ๗. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ อ ำเภอเบตง เขตเลือกตั้ งที่  ๑ จังหวัดยะลำ 
ได้แก่ นำยณรงค์ หำญณรงค์ 
  ๘. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำบ่อค ำ เขตเลือกตั้งที่ ๗ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
จังหวัดก ำแพงเพชร ได้แก่ นำยบุญยัน ศรีสว่ำง 
  ๙.  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ ำนตำก เขตเลือกตั้ งที่  ๑ อ ำ เภอบ้ำนตำก จั งหวัดตำก 
ได้แก่ นำงผ่องใจ สุวรรณปัญญำ 
  ๑๐. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดภูเก็ต อ ำเภอถลำง เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดภูเก็ต 
ได้แก่ นำยอธิพงษ์ คงนำม 
  ๑๑. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเทพกระษัตรี เขตเลือกตั้งที่  ๒ อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 
ได้แก่ นำงโสพิศ ไตรรัตน์ 
  ๑๒. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลไทรงำม เขตเลือกตั้ งที่  ๘ อ ำ เภอไทรงำม 
จังหวัดก ำแพงเพชร ได้แก่ นำยกิตติเดช ตะเภำทอง 
  ๑๓. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชมพู เขตเลือกตั้ งที่  ๘ อ ำเภอเนินมะปรำง 
จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นำยต้อย ด้วงพรม 
  ๑๔. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคอนสำร เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ ำเภอคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ 
ได้แก่ นำงสำวสุพรรษำ บุญโสภิณ 
  ๑๕. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจำทอง เขตเลือกตั้งที่  ๑๒ อ ำเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นำงประนอม อินนำ 
  ๑๖. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสว่ำง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอสว่ำงวีระวงศ์ จังหวัดอุบลรำชธำน ี
ได้แก่ นำยสันที พลเมือง 
  ๑๗. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดหวำย เขตเลือกตั้งที่ ๙ อ ำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
ได้แก่ นำยธีรำทร ถิ่นช้ำงใหญ่ 
  ๑๘. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลงิ้วด่อน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
ได้แก่ นำยบุญเกิด ยอจ ำปำ 
  ทั้งนี้ กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งที่จะด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำกำรเลือกตั้ งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม 
  อนึ่ ง  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งขอแจ้งให้ทรำบว่ำผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ ง  
ประจ ำจังหวัดจักได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทรำบต่อไป 
   ส่วนรำยละเอียดกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นสำมำรถติดตำม
หรือสอบถำมได้ทำง www.ect.go.th application Smart Vote และสำยด่วน ๑๔๔๔ 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/291330  

http://www.ect.go.th/
https://www.banmuang.co.th/news/politic/291330
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ด้วยผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง       
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยก ำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
และวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้        
  ๑. กรณี  นำยภำรำดร เชื้อค ำศรี  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรต ำบลทับพริก เขตเลือกตั้ งที่  ๒  
อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕      
  ๒. กรณี นำยสมนึก เพ่อกระโทก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคชัย  เขตเลือกตั้งที่ ๙  
อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๕       
  ๓. กรณี จ่ำอำกำศโท เลิศรบ มณีวัณณ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสหกรณ์นิคม เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
  ๔. กรณี  นำยสิริพงศ์  สืบเนียม นำยกเทศมนตรีต ำบลห้วยกระเจำ อ ำเภอห้วยกระเจำ 
จังหวัดกำญจนบุรี ได้พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
  ๕. กรณี นำยมังกร โภคำวัฒนำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลล ำภูรำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ ำเภอห้วยยอด จังหวัด
ตรัง ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๖. กรณี นำงณัฐนันท์ ศรีมอย สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ ำเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงรำย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
   

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
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๗. กรณี นำยไพซอล ดำมำอู สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่ วนจั งหวัดยะลำ อ ำ เภอเบตง 
เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดยะลำ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๘. กรณี นำยสมชำย ปำนอุทัย สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำบ่อค ำ เขตเลือกตั้งที่ ๗ 
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕  
  ๙. กรณี นำยไพโรจน์ ยมเกิด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนตำก เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ ำเภอบ้ำนตำก 
จังหวัดตำก ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕  
  ๑๐. กรณี นำยอิทธิพงษ์ คงนำม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดภูเก็ต อ ำเภอถลำง  
เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดภูเก็ต ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๑๑. กรณี นำยเอกพล จันทวงศ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเทพกระษัตรี  เขตเลือกตั้ งที่  ๒  
อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
  ๑๒. กรณี นำยสมควร เสิบกลิ่น สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรงำม เขตเลือกตั้งที่ ๘  
อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕     
  ๑๓. กรณี นำยบุญล้อม บุญเสน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชมพู เขตเลือกตั้งที่ ๘    
อ ำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕    
  ๑๔. กรณี นำงละม้ำย นำคดี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคอนสำร เขตเลือกตั้งที่ ๑    
อ ำเภอคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๑๕. กรณี นำยกัน อุทิตสำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจำทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑๒    
อ ำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๑๖. กรณี นำยโลม บริบูรณ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสว่ำง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอสว่ำงวีระวงศ์   
จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
   ๑๗. กรณี นำยจักร์กฤษ เก่งกล้ำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดหวำย เขตเลือกตั้งที่ ๙ 
อ ำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๑๘. กรณี นำยทวี ค ำสงค์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลงิ้วด่อน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
                    วันนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พิจำรณำ      
ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งได้มีมติประกำศผลกำรเลือกตั้ง ตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรำยชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้        
       ๑. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรต ำบลทับพริก เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ได้แก่ นำยพลวัฒน์ เชื้อค ำศรี 
  ๒. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคชัย เขตเลือกตั้งที่ ๙ อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
ได้แก่ นำยชิต โคลงชัย   
  ๓. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสหกรณ์นิคม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี 
ได้แก่ นำยสุชำติ มำลี  
  ๔. นำยกเทศมนตรีต ำบลห้วยกระเจำ อ ำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี ได้แก่ นำยอภิชำติ สืบศักดิ์ 
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๕. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลล ำภู ร ำ  เขตเลื อกตั้ งที่  ๑  อ ำ เภอห้ วยยอด จั งหวัดตรั ง  
ได้แก่ นำยดุสิต วำรินสะอำด    
  ๖. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้ งที่  ๑ อ ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรำย 
ได้แก่ นำยรณฤทธิ์ ช้ำงหิน 
  ๗. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ อ ำเภอเบตง เขตเลือกตั้ งที่  ๑ จังหวัดยะลำ 
ได้แก่ นำยณรงค์ หำญณรงค์ 
  ๘. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำบ่อค ำ เขตเลือกตั้งที่ ๗ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
จังหวัดก ำแพงเพชร ได้แก่ นำยบุญยัน ศรีสว่ำง 
  ๙.  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ ำนตำก เขตเลือกตั้ งที่  ๑ อ ำ เภอบ้ำนตำก จั งหวัดตำก 
ได้แก่ นำงผ่องใจ สุวรรณปัญญำ 
  ๑๐. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดภูเก็ต อ ำเภอถลำง เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดภูเก็ต 
ได้แก่ นำยอธิพงษ์ คงนำม 
  ๑๑. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเทพกระษัตรี เขตเลือกตั้งที่  ๒ อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 
ได้แก่ นำงโสพิศ ไตรรัตน์ 
  ๑๒. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลไทรงำม เขตเลือกตั้ งที่  ๘ อ ำ เภอไทรงำม 
จังหวัดก ำแพงเพชร ได้แก่ นำยกิตติเดช ตะเภำทอง 
  ๑๓. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชมพู เขตเลือกตั้ งที่  ๘ อ ำเภอเนินมะปรำง 
จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นำยต้อย ด้วงพรม 
  ๑๔. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคอนสำร เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ ำเภอคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ 
ได้แก่ นำงสำวสุพรรษำ บุญโสภิณ 
  ๑๕. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจำทอง เขตเลือกตั้งที่  ๑๒ อ ำเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นำงประนอม อินนำ 
  ๑๖. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสว่ำง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอสว่ำงวีระวงศ์ จังหวัดอุบลรำชธำน ี
ได้แก่ นำยสันที พลเมือง 
  ๑๗. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดหวำย เขตเลือกตั้งที่ ๙ อ ำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
ได้แก่ นำยธีรำทร ถิ่นช้ำงใหญ่ 
  ๑๘. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลงิ้วด่อน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
ได้แก่ นำยบุญเกิด ยอจ ำปำ 
  ทั้งนี้ กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งที่จะด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำกำรเลือกตั้ งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม 
  อนึ่ ง  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งขอแจ้งให้ทรำบว่ำผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ ง  
ประจ ำจังหวัดจักได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทรำบต่อไป 
   ส่วนรำยละเอียดกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นสำมำรถติดตำม
หรือสอบถำมได้ทำง www.ect.go.th application Smart Vote และสำยด่วน ๑๔๔๔ 
อ้ำงอิง :  https://maxtvthailandonline.com/?p=30112 

http://www.ect.go.th/
https://maxtvthailandonline.com/?p=30112
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจัดอบรมกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ 
ฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 14 รุ่น 
09/08/2022 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดให้มีโครงกำรพัฒนำระบบ
ส ำนักงำนอัตโนมัติ (Office Automation) กิจกรรมหลัก อบรมกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูป
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงประจ ำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(ส่วนกลำง) ภำคทฤษฎี ณ โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand Hotel และฝึกปฏิบัติสถำนที่ฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  

กำรจัดฝึกอบรมก ำหนด ระหว่ำงวันที่ 8 สิงหำคม 2565 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2565 จ ำแนกเป็น 3 ระดับ 
รวมจ ำนวน 14 รุ่น ดังนี้ 

1. อบรมระดับบริหำร จ ำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน (รุ่นที่  1 วันที่ 5 กันยำยน 2565 และรุ่นที่ 2
วันที่ 9 กันยำยน 2565) 

2. อบรมระดับเจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ จ ำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 3 วัน (รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่  8 - 10 สิงหำคม 2565
รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 24 - 26 สิงหำคม 2565 รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 29 - 31 สิงหำคม 2565 และรุ่นที่ 4 
ระหว่ำงวันที่ 5 - 7 กันยำยน 2565) 

3. อบรมระดับผู้ใช้งำนทั่วไป จ ำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 3 วัน (รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่  14 - 16 กันยำยน 2565
รุ ่นที ่  2  ระหว่ำ งวันที  19 -21  กันยำยน 2565  รุ ่นที ่  3  ระหว่ำ งวันที ่  28 – 30 กันยำยน 2565 รุ่นที่ 4 
ระหว่ำงวันที่ 3 – 5 ตุลำคม 2565 รุ่นที่ 5 ระหว่ำงวันที่ 10 - 12 ตุลำคม 2565 รุ่นที่ 6 ระหว่ำงวันที่ 2 – 4 พฤศจิกำยน 
2565 รุ่นที่ 7 ระหว่ำงวันที่ 9 – 11 พฤศจิกำยน 2565 และรุ่นที่ 8 ระหว่ำงวันที่ 14 – 16 พฤศจิกำยน 2565) 

อ้ำงอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30058 
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กกต. ประกำศผลกำรเลือกตั้ง สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
วันที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2565, 21.08 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง       
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยก ำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕ และ
วันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้        
  ๑. กรณี นำยภำรำดร เชื้อค ำศรี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรต ำบลทับพริก เขตเลือกตั้งที่  ๒  
อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไดเ้สียชีวิต เมื่อวันที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕      
  ๒. กรณี นำยสมนึก เพ่อกระโทก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคชัย เขตเลือกตั้งที่ ๙  
อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๕       
  ๓. กรณี จ่ำอำกำศโท เลิศรบ มณีวัณณ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสหกรณ์นิคม เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
  ๔. กรณี นำยสิริพงศ์ สืบเนียม นำยกเทศมนตรีต ำบลห้วยกระเจำ อ ำเภอห้วยกระเจำ  
จังหวัดกำญจนบุรี ไดพ้้นจำกต ำแหน่ง เมื่อวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
  ๕. กรณี นำยมังกร โภคำวัฒนำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลล ำภูรำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ ำเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๖. กรณี นำงณัฐนันท์ ศรีมอย สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ ำเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงรำย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
  ๗. กรณี นำยไพซอล ดำมำอู สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  อ ำเภอเบตง 
เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดยะลำ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๘. กรณี นำยสมชำย ปำนอุทัย สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำบ่อค ำ เขตเลือกตั้งที่ ๗ 
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร ไดเ้สียชีวิต เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕  
  ๙. กรณี นำยไพโรจน์ ยมเกิด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนตำก เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ ำเภอบ้ำนตำก 
จังหวัดตำก ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕  
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  ๑๐. กรณี นำยอิทธิพงษ์ คงนำม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดภูเก็ต อ ำเภอถลำง  
เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดภูเก็ต ไดล้ำออก เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๑๑. กรณี นำยเอกพล จันทวงศ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเทพกระษัตรี  เขตเลือกตั้งที่ ๒  
อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต ไดล้ำออก เมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
  ๑๒. กรณี นำยสมควร เสิบกลิ่น สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรงำม เขตเลือกตั้งที่ ๘  
อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร ไดเ้สียชีวิต เมื่อวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕     
  ๑๓. กรณี นำยบุญล้อม บุญเสน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชมพู เขตเลือกตั้งที่ ๘    
อ ำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕    
  ๑๔. กรณี นำงละม้ำย นำคดี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคอนสำร เขตเลือกตั้งที่ ๑    
อ ำเภอคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๑๕. กรณี นำยกัน อุทิตสำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจำทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑๒    
อ ำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ไดเ้สียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๑๖. กรณี นำยโลม บริบูรณ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสว่ำง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอสว่ำงวีระวงศ์   
จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
   ๑๗. กรณี นำยจักร์กฤษ เก่งกล้ำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดหวำย เขตเลือกตั้งที่ ๙ 
อ ำเภอศีขรภูม ิจังหวัดสุรินทร์ ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๑๘. กรณี นำยทวี ค ำสงค์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลงิ้วด่อน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร ไดเ้สียชีวิต เมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
                    วันนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  พิจำรณำ      
ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งได้มีมติประกำศผลกำรเลือกตั้ง ตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรำยชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้        
       ๑. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรต ำบลทับพริก เขตเลือกตั้ งที่  ๒ อ ำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ไดแ้ก่ นำยพลวัฒน์ เชื้อค ำศรี 
  ๒. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคชัย เขตเลือกตั้งที่ ๙ อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
ไดแ้ก่ นำยชิต โคลงชัย   
  ๓. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสหกรณ์นิคม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี 
ได้แก่ นำยสุชำติ มำลี  
  ๔. นำยกเทศมนตรีต ำบลห้วยกระเจำ อ ำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี ได้แก่ นำยอภิชำติ สืบศักดิ์ 
  ๕. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลล ำภูรำ เขตเลือกตั้ งที่  ๑ อ ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
ไดแ้ก่ นำยดุสิต วำรินสะอำด    
  ๖. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรำย 
ไดแ้ก่ นำยรณฤทธิ์ ช้ำงหิน 
  ๗. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ อ ำเภอเบตง เขตเลือกตั้งที่  ๑ จังหวัดยะลำ 
ไดแ้ก่ นำยณรงค์ หำญณรงค ์
  ๘. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำบ่อค ำ เขตเลือกตั้งที่ ๗ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
จังหวัดก ำแพงเพชร ไดแ้ก่ นำยบุญยัน ศรีสว่ำง 
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  ๙. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนตำก เขตเลือกตั้ งที่  ๑ อ ำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก 
ได้แก่ นำงผ่องใจ สุวรรณปัญญำ 
  ๑๐. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดภูเก็ต อ ำเภอถลำง เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดภูเก็ต 
ไดแ้ก่ นำยอธิพงษ์ คงนำม 
  ๑๑. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเทพกระษัตรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 
ได้แก่ นำงโสพิศ ไตรรัตน์ 
  ๑๒. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรงำม เขตเลือกตั้ งที่  ๘ อ ำเภอไทรงำม 
จังหวัดก ำแพงเพชร ได้แก่ นำยกิตติเดช ตะเภำทอง 
  ๑๓. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชมพู เขตเลือกตั้งที่  ๘ อ ำเภอเนินมะปรำง 
จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นำยต้อย ด้วงพรม 
  ๑๔. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคอนสำร เขตเลือกตั้งที่  ๑ อ ำเภอคอนสำร 
จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นำงสำวสุพรรษำ บุญโสภิณ 
  ๑๕. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจำทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ อ ำเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นำงประนอม อินนำ 
  ๑๖. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสว่ำง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอสว่ำงวีระวงศ์ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ได้แก่ นำยสันที พลเมือง 
  ๑๗. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดหวำย เขตเลือกตั้ งที่  ๙ อ ำเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นำยธีรำทร ถิ่นช้ำงใหญ่ 
  ๑๘. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลงิ้วด่อน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
ได้แก่ นำยบุญเกิด ยอจ ำปำ 
  ทั้งนี้  กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจ ของ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งที่จะด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำกำรเลือกตั้ง 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
  อนึ่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งขอแจ้งให้ทรำบว่ำผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ ง  
ประจ ำจังหวัดจักได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทรำบต่อไป 
   ส่วนรำยละเอียดกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นสำมำรถ
ติดตำมหรือสอบถำมได้ทำง www.ect.go.th application Smart Vote และสำยด่วน ๑๔๔๔ 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/291330   
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กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น แทนต าแหน่งที่ว่าง 
10/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง       
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยก ำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
และวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้        
  ๑. กรณี นำยภำรำดร เชื้อค ำศรี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรต ำบลทับพริก เขตเลือกตั้งที่  ๒  
อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕      
  ๒. กรณี นำยสมนึก เพ่อกระโทก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคชัย เขตเลือกตั้งที่ ๙  
อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๕       
  ๓. กรณี จ่ำอำกำศโท เลิศรบ มณีวัณณ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสหกรณ์นิคม เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
  ๔. กรณี นำยสิริพงศ์ สืบเนียม นำยกเทศมนตรีต ำบลห้วยกระเจำ อ ำเภอห้วยกระเจำ  
จังหวัดกำญจนบุรี ได้พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
  ๕. กรณี นำยมังกร โภคำวัฒนำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลล ำภูรำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ ำเภอห้วยยอด จังหวัด
ตรัง ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๖. กรณี นำงณัฐนันท์ ศรีมอย สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ ำเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงรำย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
  ๗. กรณี นำยไพซอล ดำมำอู สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ อ ำเภอเบตง 
เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดยะลำ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๘. กรณี นำยสมชำย ปำนอุทัย สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำบ่อค ำ เขตเลือกตั้งที่ ๗ 
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕  
  ๙. กรณี นำยไพโรจน์ ยมเกิด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนตำก เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ ำเภอบ้ำนตำก 
จังหวัดตำก ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕  
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  ๑๐. กรณี นำยอิทธิพงษ์ คงนำม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดภูเก็ต อ ำเภอถลำง  
เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดภูเก็ต ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๑๑. กรณี นำยเอกพล จันทวงศ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเทพกระษัตรี เขตเลือกตั้งที่ ๒  
อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
  ๑๒. กรณี นำยสมควร เสิบกลิ่น สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรงำม เขตเลือกตั้งที่ ๘  
อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕     
  ๑๓. กรณี นำยบุญล้อม บุญเสน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชมพู เขตเลือกตั้งที่ ๘    
อ ำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕    
  ๑๔. กรณี นำงละม้ำย นำคดี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคอนสำร เขตเลือกตั้งที่ ๑    
อ ำเภอคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๑๕. กรณี นำยกัน อุทิตสำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจำทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑๒    
อ ำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๑๖. กรณี นำยโลม บริบูรณ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสว่ำง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอสว่ำงวีระวงศ์   
จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
   ๑๗. กรณี นำยจักร์กฤษ เก่งกล้ำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดหวำย เขตเลือกตั้งที่ ๙ 
อ ำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๑๘. กรณี นำยทวี ค ำสงค์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลงิ้วด่อน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
                    วันนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พิจำรณำ      
ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งได้มีมติประกำศผลกำรเลือกตั้ง ตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรำยชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้        
       ๑. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรต ำบลทับพริก เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ได้แก่ นำยพลวัฒน์ เชื้อค ำศรี 
  ๒. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคชัย เขตเลือกตั้งที่ ๙ อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
ได้แก่ นำยชิต โคลงชัย   
  ๓. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสหกรณ์นิคม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี 
ได้แก่ นำยสุชำติ มำลี  

๔. นำยกเทศมนตรีต ำบลห้วยกระเจำ อ ำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี ได้แก่ นำยอภิชำติ สืบศักดิ์ 
                             ๕. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลล ำภูรำ เขตเลือกตั้ งที่  ๑ อ ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
ได้แก่ นำยดุสิต วำรินสะอำด    

  ๖. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรำย 
ได้แก่ นำยรณฤทธิ์ ช้ำงหิน 
  ๗. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ อ ำเภอเบตง เขตเลือกตั้งที่  ๑ จังหวัดยะลำ 
ได้แก่ นำยณรงค์ หำญณรงค ์
  ๘. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำบ่อค ำ เขตเลือกตั้งที่ ๗ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
จังหวัดก ำแพงเพชร ได้แก่ นำยบุญยัน ศรีสว่ำง 
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  ๙. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนตำก เขตเลือกตั้ งที่  ๑ อ ำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก 
ได้แก่ นำงผ่องใจ สุวรรณปัญญำ 
  ๑๐. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดภูเก็ต อ ำเภอถลำง เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดภูเก็ต 
ได้แก่ นำยอธิพงษ์ คงนำม 
  ๑๑. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเทพกระษัตรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 
ได้แก่ นำงโสพิศ ไตรรัตน์ 
  ๑๒. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรงำม เขตเลือกตั้ งที่  ๘ อ ำเภอไทรงำม 
จังหวัดก ำแพงเพชร ได้แก่ นำยกิตติเดช ตะเภำทอง 
  ๑๓. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชมพู เขตเลือกตั้งที่  ๘ อ ำเภอเนินมะปรำง 
จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นำยต้อย ด้วงพรม 
  ๑๔. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคอนสำร เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ ำเภอคอนสำร จังหวัด
ชัยภูมิ ได้แก่ นำงสำวสุพรรษำ บุญโสภิณ 
  ๑๕. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจำทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ อ ำเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นำงประนอม อินนำ 
  ๑๖. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสว่ำง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอสว่ำงวีระวงศ์ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ได้แก่ นำยสันที พลเมือง 
  ๑๗. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดหวำย เขตเลือกตั้งที่ ๙ อ ำเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์ ได้แก่ นำยธีรำทร ถิ่นช้ำงใหญ่ 
  ๑๘. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลงิ้วด่อน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
ได้แก่ นำยบุญเกิด ยอจ ำปำ 
  ทั้งนี้  กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งที่จะด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำกำรเลือกตั้ งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
  อนึ่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งขอแจ้งให้ทรำบว่ำผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ ง  
ประจ ำจังหวัดจักได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทรำบต่อไป 
   ส่วนรำยละเอียดกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นสำมำรถ
ติดตำมหรือสอบถำมได้ทำง www.ect.go.th application Smart Vote และสำยด่วน ๑๔๔๔ 
อ้ำงอิง :  https://maxtvthailandonline.com/?p=30112 
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เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมงำน Executive Breakfast Forum 2022  
09/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 9 สิงหำคม 2565 นำยแสวง บุญมี เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมงำน Executive Breakfast 
Forum 2022 EP. 14 Modernize Your Public Sector Data Strategy จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (MDES) และสมำคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอ ข้อคิดเห็นต่ำง ๆ 
น ำไปบูรณำกำรกำรท ำงำน เพ่ือมุ่งจุดสัมฤทธิ์ผลขององค์กร ในกำรสร้ำงควำมตระหนักและเข้ำใจร่วมกัน  
ของหน่วยงำนภำครัฐที่ส ำคัญของประเทศ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น L โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอรำวัณ 
กรุงเทพมหำนคร 
อ้ำงอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30054  
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"เลขำฯ กกต." เข้ำร่วมงำน Executive Breakfast Forum 2022 
9 สิงหำคม 2565 19:49 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 9 สิงหำคม 2565 นำยแสวง บุญมี เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมงำน Executive Breakfast 
Forum 2022 EP. 14 Modernize Your Public Sector Data Strategy จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (MDES) และสมำคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอ ข้อคิดเห็นต่ำง ๆ 
น ำไปบูรณำกำรกำรท ำงำน เพ่ือมุ่งจุดสัมฤทธิ์ผลขององค์กร ในกำรสร้ำงควำมตระหนักและเข้ำใจร่วมกัน  
ของหน่วยงำนภำครัฐที่ส ำคัญของประเทศ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น L โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอรำวัณ 
กรุงเทพมหำนคร 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/372335     
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กกต. ประชุมหำรือร่วมกับบริษัท TikTok Thailand จ ำกัด เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
09/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 8 สิงหำคม 2565 นำยสมยศ อักษร รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุม 
หำรือร่วมกับบริษัท TikTok Thailand จ ำกัด เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไป ผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน TikTok โดยมี นำงสำวพัชรินทร์ รัตนวิภำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักประชำสัมพันธ์ เข้ำร่วมด้วย 
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง  อำคำรรัฐประศำสนภักดี เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหำนคร 
อ้ำงอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30062  
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https://maxtvthailandonline.com/?p=30062


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:50
หัวข้อข่าว: รายการ "เปิดประตูสู่ กกต." วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19.30-20.00 น. - chorsaard

รหัสข่าว: I-I220810001302

 chorsaard.or.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

12

https://www.chorsaard.or.th/content/58054/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-9-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2565-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2-1930-2000-%E0%B8%99
https://www.chorsaard.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:50
หัวข้อข่าว: รายการ "เปิดประตูสู่ กกต." วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19.30-20.00 น. - chorsaard

รหัสข่าว: I-I220810001302

 chorsaard.or.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.chorsaard.or.th/content/58054/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-9-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2565-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2-1930-2000-%E0%B8%99
https://www.chorsaard.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:56
หัวข้อข่าว: กกต.จังหวัดสตูล อบรมเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) เป็นเครือข่ายตาสับปะรด...

รหัสข่าว: I-I220810000591

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

14

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220809132950933
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:56
หัวข้อข่าว: กกต.จังหวัดสตูล อบรมเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) เป็นเครือข่ายตาสับปะรด...

รหัสข่าว: I-I220810000591

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220809132950933
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:56
หัวข้อข่าว: กกต.จังหวัดสตูล อบรมเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) เป็นเครือข่ายตาสับปะรด...

รหัสข่าว: I-I220810000591

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220809132950933
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:47
หัวข้อข่าว: กกต.ร้อยเอ็ด พร้อมเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด แทนตำแหน่งที่ว่างลง

รหัสข่าว: I-I220810001299

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/372300
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:47
หัวข้อข่าว: กกต.ร้อยเอ็ด พร้อมเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด แทนตำแหน่งที่ว่างลง

รหัสข่าว: I-I220810001299

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/372300
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:47
หัวข้อข่าว: กกต.ร้อยเอ็ด พร้อมเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด แทนตำแหน่งที่ว่างลง

รหัสข่าว: I-I220810001299

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/372300
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: ก.ก.ต.ร้อยเอ็ดสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

รหัสข่าว: I-I220810000630

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/372174
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: ก.ก.ต.ร้อยเอ็ดสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

รหัสข่าว: I-I220810000630

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/372174
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: ก.ก.ต.ร้อยเอ็ดสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

รหัสข่าว: I-I220810000630

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/372174
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: ก.ก.ต.ร้อยเอ็ดสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

รหัสข่าว: I-I220810000630

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

23

https://siamrath.co.th/n/372174
https://siamrath.co.th


ปีที่: 73 ฉบับที่: 24871
วันที่: พุธ 10 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - การเมืองท้องถิ่น

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: เลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น ผู้สมัครหน้าเก่า-ผู้นำท้องถิ่น ร่วมชิง...

รหัสข่าว: C-220810021059(10 ส.ค. 65/04:12)

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

Col.Inch: 58.33 ADValue:  (B/W)  49,580.50  (FC)  61,246.50
PRValue : (B/W)  148,741.50  (FC)  183,739.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24871
วันที่: พุธ 10 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - การเมืองท้องถิ่น

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: เลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น ผู้สมัครหน้าเก่า-ผู้นำท้องถิ่น ร่วมชิง...

รหัสข่าว: C-220810021059(10 ส.ค. 65/04:12)

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

Col.Inch: 58.33 ADValue:  (B/W)  49,580.50  (FC)  61,246.50
PRValue : (B/W)  148,741.50  (FC)  183,739.50(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:50
หัวข้อข่าว: พปชร.เผยจุดยืนผ่านกม.ลูกทันใช้ก่อนเลือกตั้ง ไม่บังคับประชุมร่วม 10 ส.ค. มีทางออกใช้ร่างกกต.

รหัสข่าว: I-I220809003418

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

26

https://theworldnews.net/th-news/phpchr-ephycchudyuuenphaankm-luukthanaichk-neluue-ktang-aimbangkhabprachumrwm-10-s-kh-miithaang-kaichraangkkt
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:50
หัวข้อข่าว: พปชร.เผยจุดยืนผ่านกม.ลูกทันใช้ก่อนเลือกตั้ง ไม่บังคับประชุมร่วม 10 ส.ค. มีทางออกใช้ร่างกกต.

รหัสข่าว: I-I220809003418

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

27

https://theworldnews.net/th-news/phpchr-ephycchudyuuenphaankm-luukthanaichk-neluue-ktang-aimbangkhabprachumrwm-10-s-kh-miithaang-kaichraangkkt
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:56
หัวข้อข่าว: พปชร.สั่งส.ส.โดดร่ม จ้องยื้อกม.ลูกล้มหาร500 ชวนชี้ชัดอยากใช้ร่างเดิม

รหัสข่าว: I-I220809003436

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

28

https://www.thaipost.net/one-newspaper/196608/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:56
หัวข้อข่าว: พปชร.สั่งส.ส.โดดร่ม จ้องยื้อกม.ลูกล้มหาร500 ชวนชี้ชัดอยากใช้ร่างเดิม

รหัสข่าว: I-I220809003436

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/196608/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:56
หัวข้อข่าว: พปชร.สั่งส.ส.โดดร่ม จ้องยื้อกม.ลูกล้มหาร500 ชวนชี้ชัดอยากใช้ร่างเดิม

รหัสข่าว: I-I220809003436

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/196608/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:56
หัวข้อข่าว: พปชร.สั่งส.ส.โดดร่ม จ้องยื้อกม.ลูกล้มหาร500 ชวนชี้ชัดอยากใช้ร่างเดิม

รหัสข่าว: I-I220809003436

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/196608/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:56
หัวข้อข่าว: พปชร.สั่งส.ส.โดดร่ม จ้องยื้อกม.ลูกล้มหาร500 ชวนชี้ชัดอยากใช้ร่างเดิม

รหัสข่าว: I-I220809003436

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:56
หัวข้อข่าว: พปชร.สั่งส.ส.โดดร่ม จ้องยื้อกม.ลูกล้มหาร500 ชวนชี้ชัดอยากใช้ร่างเดิม

รหัสข่าว: I-I220809003436

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/one-newspaper/196608/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:46
หัวข้อข่าว: เสียงแตก! พรรคร่วมหวั่นเสื่อมเสีย หลังแกนนำรบ.ขอให้โดดประชุม ส่อสภาล่ม - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220809003402

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

34

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7203560
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:46
หัวข้อข่าว: เสียงแตก! พรรคร่วมหวั่นเสื่อมเสีย หลังแกนนำรบ.ขอให้โดดประชุม ส่อสภาล่ม - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220809003402

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7203560
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:48
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' ชี้เกมองค์ประชุมฯ อยู่ในกลไกรัฐสภา ฟันธงสูตรหาร 100 กกต.อยู่ในสมการ

รหัสข่าว: I-I220809003404

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kaawaikl-chiiekm-ngkhprachum-yuuainklaikrathsphaa-fanthngsuutrhaar-100-kkt-yuuainsmkaar
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:48
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' ชี้เกมองค์ประชุมฯ อยู่ในกลไกรัฐสภา ฟันธงสูตรหาร 100 กกต.อยู่ในสมการ

รหัสข่าว: I-I220809003404

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kaawaikl-chiiekm-ngkhprachum-yuuainklaikrathsphaa-fanthngsuutrhaar-100-kkt-yuuainsmkaar
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: จับตาประชุมรัฐสภา 10 ส.ค.นี้ ส่อเค้าล่ม สูตรหาร 500 ถูกทำแท้ง

รหัสข่าว: I-I220809003427

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/political/3mitinews/304852
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: จับตาประชุมรัฐสภา 10 ส.ค.นี้ ส่อเค้าล่ม สูตรหาร 500 ถูกทำแท้ง

รหัสข่าว: I-I220809003427

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/political/3mitinews/304852
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: จับตาประชุมรัฐสภา 10 ส.ค.นี้ ส่อเค้าล่ม สูตรหาร 500 ถูกทำแท้ง

รหัสข่าว: I-I220809003427

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/political/3mitinews/304852
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 20:02
หัวข้อข่าว: เคลียร์คัต แน่นอน บิ๊กตู่ : ให้ศาลตัดสิน !!

รหัสข่าว: I-I220809003463

 mgronline.com Rating:
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หัวข้อข่าว: 'วราวุธ'ชี้สภาฯต้องเดินต่อ ตีความ 8 ปีนายกฯปล่อยเป็นหน้าที่ศาลรธน.

รหัสข่าว: I-I220810000284

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/672137
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 05:39
หัวข้อข่าว: ชาติไทยพัฒนา ถก ก.ม.ลูกเลือกตั้ง ส.ส.บ่ายนี้-นายกฯ ครบ 8 ปี โยน ศาล รธน.

รหัสข่าว: I-I220810000289

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

79

https://www.thairath.co.th/news/politic/2467796
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 05:39
หัวข้อข่าว: ชาติไทยพัฒนา ถก ก.ม.ลูกเลือกตั้ง ส.ส.บ่ายนี้-นายกฯ ครบ 8 ปี โยน ศาล รธน.

รหัสข่าว: I-I220810000289

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

80

https://www.thairath.co.th/news/politic/2467796
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 21:30
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" เผย บ่ายนี้ "ชทพ." ถกประชุมกม.ลูก ส่วนตีความ 8 ปีนายกฯ ปล่อยหน้าที่ศาลรธน.

รหัสข่าว: I-I220809003679

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3496756
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 21:30
หัวข้อข่าว: "วราวุธ" เผย บ่ายนี้ "ชทพ." ถกประชุมกม.ลูก ส่วนตีความ 8 ปีนายกฯ ปล่อยหน้าที่ศาลรธน.

รหัสข่าว: I-I220809003679

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

82

https://www.matichon.co.th/politics/news_3496756
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 05:40
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" แนะหากสงสัยวาระนายกฯ 8 ปี ของ "พล.อ.ประยุทธ์" ควรรีบยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความโดยเร็ว

รหัสข่าว: I-I220810000295

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/587384
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 05:58
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' ชี้เปรี้ยงส.ส.ทำสภาล่มมันเป็นเกมในสภาไม่ผิดจริยธรรม! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220810000344

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

84

https://www.dailynews.co.th/news/1339190/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 05:58
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' ชี้เปรี้ยงส.ส.ทำสภาล่มมันเป็นเกมในสภาไม่ผิดจริยธรรม! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220810000344

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1339190/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:00
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"ยันนายกฯเซ็นย้าย-ปรับครม.ได้จนกว่าจะมีคำสั่งหยุดทำหน้าที่

รหัสข่าว: I-I220810000346

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-994117
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:00
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'ยัน'นายกฯ'ทำได้ทุกอย่าง ย้ายขรก.-ปรับครม. ตราบใดที่ศาลยังไม่สั่งหยุด

รหัสข่าว: I-I220810000350

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/672140
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:00
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ'ยัน'นายกฯ'ทำได้ทุกอย่าง ย้ายขรก.-ปรับครม. ตราบใดที่ศาลยังไม่สั่งหยุด

รหัสข่าว: I-I220810000350

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/672140
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" ชี้ เกมทำ "สภาล่ม" น่าตำหนิ ส.ส. แต่ไม่ถึงขั้นผิดจริยธรรม

รหัสข่าว: I-I220810000575

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1019903
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" ชี้ เกมทำ "สภาล่ม" น่าตำหนิ ส.ส. แต่ไม่ถึงขั้นผิดจริยธรรม

รหัสข่าว: I-I220810000575

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

90

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1019903
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:04
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" ชี้"เสรีพิศุทธ์" มีสิทธิร้องกกต.ยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220810000647

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/news_388673/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:04
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" ชี้"เสรีพิศุทธ์" มีสิทธิร้องกกต.ยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220810000647

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/news_388673/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:04
หัวข้อข่าว: "วิษณุ”ย้ำ ตีความ"นายกฯ 8 ปี สุดท้ายต้องยื่นที่ กกต.

รหัสข่าว: I-I220810000653

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/535893
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:04
หัวข้อข่าว: "วิษณุ”ย้ำ ตีความ"นายกฯ 8 ปี สุดท้ายต้องยื่นที่ กกต.

รหัสข่าว: I-I220810000653

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/535893
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:04
หัวข้อข่าว: "วิษณุ”ย้ำ ตีความ"นายกฯ 8 ปี สุดท้ายต้องยื่นที่ กกต.

รหัสข่าว: I-I220810000653

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/535893
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: ครม.ห่วงองค์ประชุมไม่ครบถกกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220810000921

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

96

https://www.dailynews.co.th/news/1341586/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: ครม.ห่วงองค์ประชุมไม่ครบถกกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220810000921

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1341586/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: ครม.ห่วงองค์ประชุมไม่ครบถกกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220810000921

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1341586/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:44
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" ชี้ "เสรีพิศุทธ์" มีสิทธิร้อง "กกต." ยุบพรรคการเมืองได้ ย้ำ หากทำจริง ถือว่าครอบงำ

รหัสข่าว: I-I220810001292

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/wisnu-chii-esriiphisuthth-miisiththir-ng-kkt-yubphrrkhkaaremuue-ngaid-yam-haakthamcchring-thuue-waakhr-bngam
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 05:34
หัวข้อข่าว: วิษณุ แนะยื่นตีความวาระ 8ปี นายกฯ ผ่าน "กกต."

รหัสข่าว: I-I220810000273

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/525571
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 05:34
หัวข้อข่าว: วิษณุ แนะยื่นตีความวาระ 8ปี นายกฯ ผ่าน "กกต."

รหัสข่าว: I-I220810000273

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/525571
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 05:34
หัวข้อข่าว: วิษณุ แนะยื่นตีความวาระ 8ปี นายกฯ ผ่าน "กกต."

รหัสข่าว: I-I220810000273

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

102

https://www.komchadluek.net/news/525571
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:07
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม' หลุดปากบอก 'บิ๊กตู่'อยู่ต่ออีก 2 ปี ปัดดีลเพื่อไทยจับมือตั้งรัฐบาล

รหัสข่าว: I-I220810000379

 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%87/178057
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:07
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม' หลุดปากบอก 'บิ๊กตู่'อยู่ต่ออีก 2 ปี ปัดดีลเพื่อไทยจับมือตั้งรัฐบาล

รหัสข่าว: I-I220810000379

 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%87/178057
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:07
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม' หลุดปากบอก 'บิ๊กตู่'อยู่ต่ออีก 2 ปี ปัดดีลเพื่อไทยจับมือตั้งรัฐบาล

รหัสข่าว: I-I220810000379

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

105

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%87/178057
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:26
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" หลุดปาก "บิ๊กตู่" อยู่ได้อีก 2 ปี ยังกั๊ก จับมือ "เพื่อไทย"

รหัสข่าว: I-I220810000431

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2467874
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:26
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" หลุดปาก "บิ๊กตู่" อยู่ได้อีก 2 ปี ยังกั๊ก จับมือ "เพื่อไทย"

รหัสข่าว: I-I220810000431

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2467874
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:26
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" หลุดปาก "บิ๊กตู่" อยู่ได้อีก 2 ปี ยังกั๊ก จับมือ "เพื่อไทย"

รหัสข่าว: I-I220810000431

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

108

https://www.thairath.co.th/news/politic/2467874
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:51
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" ลั่น "บิ๊กตู่" ยังนั่งนายกฯต่ออีก 2 ปี

รหัสข่าว: I-I220810000563

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/291211
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:51
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" ลั่น "บิ๊กตู่" ยังนั่งนายกฯต่ออีก 2 ปี

รหัสข่าว: I-I220810000563

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/291211
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:51
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" ลั่น "บิ๊กตู่" ยังนั่งนายกฯต่ออีก 2 ปี

รหัสข่าว: I-I220810000563

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/291211
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:04
หัวข้อข่าว: เอาแล้วไง! 'บิ๊กป้อม' หลุดปาก 'บิ๊กตู่' อยู่ต่ออีก2ปีปัดสั่งส.ส.พปชร.โดดประชุมสภา

รหัสข่าว: I-I220810000361

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1339270/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:04
หัวข้อข่าว: เอาแล้วไง! 'บิ๊กป้อม' หลุดปาก 'บิ๊กตู่' อยู่ต่ออีก2ปีปัดสั่งส.ส.พปชร.โดดประชุมสภา

รหัสข่าว: I-I220810000361

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1339270/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:04
หัวข้อข่าว: เอาแล้วไง! 'บิ๊กป้อม' หลุดปาก 'บิ๊กตู่' อยู่ต่ออีก2ปีปัดสั่งส.ส.พปชร.โดดประชุมสภา

รหัสข่าว: I-I220810000361

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

114

https://www.dailynews.co.th/news/1339270/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: ส.ว.ลากตั้งแนะส.ส.ให้ทบทวนหน้าที่หวั่นทำองค์ประชุมล่มส่อขัดจริยธรรม

รหัสข่าว: I-I220810000592

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1339920/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: ส.ว.ลากตั้งแนะส.ส.ให้ทบทวนหน้าที่หวั่นทำองค์ประชุมล่มส่อขัดจริยธรรม

รหัสข่าว: I-I220810000592

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

116

https://www.dailynews.co.th/news/1339920/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: ส.ว.ลากตั้งแนะส.ส.ให้ทบทวนหน้าที่หวั่นทำองค์ประชุมล่มส่อขัดจริยธรรม

รหัสข่าว: I-I220810000592

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1339920/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: ส.ว.ลากตั้งแนะส.ส.ให้ทบทวนหน้าที่หวั่นทำองค์ประชุมล่มส่อขัดจริยธรรม

รหัสข่าว: I-I220810000592

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

118

https://www.dailynews.co.th/news/1339920/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:57
หัวข้อข่าว: 'หมอระวี'รับสภาพหากสภาฯล่ม สูตรหาร 500 ถูกตีตกแน่นอน

รหัสข่าว: I-I220810000598

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/672172
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:57
หัวข้อข่าว: 'หมอระวี'รับสภาพหากสภาฯล่ม สูตรหาร 500 ถูกตีตกแน่นอน

รหัสข่าว: I-I220810000598

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

120

https://www.naewna.com/politic/672172
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:57
หัวข้อข่าว: 'หมอระวี' ดิ้น!หากสูตรหาร500ถูกตีตก-เล็งยื่นศาลรัฐธรรมนูญต่อ

รหัสข่าว: I-I220810000608

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

121

https://www.dailynews.co.th/news/1340369/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:57
หัวข้อข่าว: 'หมอระวี' ดิ้น!หากสูตรหาร500ถูกตีตก-เล็งยื่นศาลรัฐธรรมนูญต่อ

รหัสข่าว: I-I220810000608

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

122

https://www.dailynews.co.th/news/1340369/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" ปูดไม่รู้ข่าวลือเอาหาร 100 แลกนายกฯคนนอกจะเป็นจริงหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220810000615

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/291249
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" ปูดไม่รู้ข่าวลือเอาหาร 100 แลกนายกฯคนนอกจะเป็นจริงหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220810000615

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

124

https://www.banmuang.co.th/news/politic/291249
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:03
หัวข้อข่าว: 'ระวี' ปูด 2 ผู้ทรงอิทธิพล ดีลคืนชีพหาร 100 แลกเสียงก๊อก 2 โหวต 'บิ๊กป้อม' ขึ้นนายกฯ

รหัสข่าว: I-I220810000640

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3497375
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:03
หัวข้อข่าว: 'ระวี' ปูด 2 ผู้ทรงอิทธิพล ดีลคืนชีพหาร 100 แลกเสียงก๊อก 2 โหวต 'บิ๊กป้อม' ขึ้นนายกฯ

รหัสข่าว: I-I220810000640

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

126

https://www.matichon.co.th/politics/news_3497375
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:06
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว! หมอระวี ปูดข่าวลือสูตรหาร 100 แลกนายกฯคนนอก ยันยื่นศาลรธน.แน่

รหัสข่าว: I-I220810000675

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

127

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7204739
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:06
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว! หมอระวี ปูดข่าวลือสูตรหาร 100 แลกนายกฯคนนอก ยันยื่นศาลรธน.แน่

รหัสข่าว: I-I220810000675

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

128

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7204739
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" เชื่อหากประชุมร่วมสภาฯล่ม สูตรหาร 500 ถูกตีตกแน่

รหัสข่าว: I-I220810000604

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/372188
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" เชื่อหากประชุมร่วมสภาฯล่ม สูตรหาร 500 ถูกตีตกแน่

รหัสข่าว: I-I220810000604

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/372188
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:08
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย' ขย่มปมนายกฯ8ปีเชื่อ 'ตู่' นับเลขเป็น-อยู่ต่อไปแต่ไม่มีความสุข

รหัสข่าว: I-I220810000692

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1340836/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:08
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย' ขย่มปมนายกฯ8ปีเชื่อ 'ตู่' นับเลขเป็น-อยู่ต่อไปแต่ไม่มีความสุข

รหัสข่าว: I-I220810000692

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1340836/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:08
หัวข้อข่าว: 'เพื่อไทย' ขย่มปมนายกฯ8ปีเชื่อ 'ตู่' นับเลขเป็น-อยู่ต่อไปแต่ไม่มีความสุข

รหัสข่าว: I-I220810000692

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

133

https://www.dailynews.co.th/news/1340836/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: 'ฝ่ายค้าน' เคาะยื่นศาล รธน. ตีความ 'นายกฯ 8 ปี' ผ่านช่องทางสภา

รหัสข่าว: I-I220810000870

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

134

https://voicetv.co.th/read/l_ELe5YCM
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: มติ"ฝ่ายค้าน” ส่งศาลรธน.ตีความ ปมนายกฯ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220810000875

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

135

https://www.thansettakij.com/politics/535916
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: มติ"ฝ่ายค้าน” ส่งศาลรธน.ตีความ ปมนายกฯ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220810000875

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

136

https://www.thansettakij.com/politics/535916
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: มติ"ฝ่ายค้าน” ส่งศาลรธน.ตีความ ปมนายกฯ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220810000875

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

137

https://www.thansettakij.com/politics/535916
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: มติ"ฝ่ายค้าน” ส่งศาลรธน.ตีความ ปมนายกฯ 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220810000875

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/535916
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:59
หัวข้อข่าว: ค้านเลือกปธ.สภาฯ ส่งศาลรธน.ตีความปม 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220810000613

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-994412
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06:59
หัวข้อข่าว: ค้านเลือกปธ.สภาฯ ส่งศาลรธน.ตีความปม 8 ปี

รหัสข่าว: I-I220810000613

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

140

https://tna.mcot.net/politics-994412
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:37
หัวข้อข่าว: "เอกภาพ พลซื่อ"สะดุด ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งแห้วเปิดตัวสังกัดพปชร.

รหัสข่าว: I-I220810001281

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378881983
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:37
หัวข้อข่าว: "เอกภาพ พลซื่อ"สะดุด ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งแห้วเปิดตัวสังกัดพปชร.

รหัสข่าว: I-I220810001281

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378881983
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:37
หัวข้อข่าว: "เอกภาพ พลซื่อ"สะดุด ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งแห้วเปิดตัวสังกัดพปชร.

รหัสข่าว: I-I220810001281

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378881983
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:37
หัวข้อข่าว: "เอกภาพ พลซื่อ"สะดุด ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งแห้วเปิดตัวสังกัดพปชร.

รหัสข่าว: I-I220810001281

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378881983
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:43
หัวข้อข่าว: ส่งสัญญาณ! "กิตติศักดิ์" เผย ส.ว.ครึ่งต่อครึ่ง ขอชิ่งไม่ร่วมประชุมพิจารณา กม.เลือกตั้ง 10 สิงหาฯนี้

รหัสข่าว: I-I220810001290

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

145

https://siamrath.co.th/n/372294
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:42
หัวข้อข่าว: เผยส.ว.ครึ่งต่อครึ่งขอชิ่งประชุมก.ม.ลูก10ส.ค.ส่อเค้าเสร็จไม่ทัน180 วัน

รหัสข่าว: I-I220810001291

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1342025/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:42
หัวข้อข่าว: เผยส.ว.ครึ่งต่อครึ่งขอชิ่งประชุมก.ม.ลูก10ส.ค.ส่อเค้าเสร็จไม่ทัน180 วัน

รหัสข่าว: I-I220810001291

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1342025/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:47
หัวข้อข่าว: 'กิตติศักดิ์' ชี้ส.ว.กลุ่มจ่อโดดร่ม เป็นพวกเอาหาร 100 ไม่ใช่คนของบิ๊กป้อม

รหัสข่าว: I-I220810001297

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3498266
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:47
หัวข้อข่าว: 'กิตติศักดิ์' ชี้ส.ว.กลุ่มจ่อโดดร่ม เป็นพวกเอาหาร 100 ไม่ใช่คนของบิ๊กป้อม

รหัสข่าว: I-I220810001297

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3498266
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09:13
หัวข้อข่าว: ลุ้นอีกครบหรือไม่! "กิตติศักดิ์"เผยส.ว.ครึ่งหนึ่งเตรียมโดดประชุมกม.ลูก

รหัสข่าว: I-I220810001336

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378882464
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09:13
หัวข้อข่าว: ลุ้นอีกครบหรือไม่! "กิตติศักดิ์"เผยส.ว.ครึ่งหนึ่งเตรียมโดดประชุมกม.ลูก

รหัสข่าว: I-I220810001336

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378882464
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:39
หัวข้อข่าว: "กิตติศักดิ์" เผย "ส.ว." เสียงแตก แต่แนวโน้ม ไม่ร่วมประชุม-ปล่อยตกสูตร500

รหัสข่าว: I-I220810001285

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1019977
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:39
หัวข้อข่าว: "กิตติศักดิ์" เผย "ส.ว." เสียงแตก แต่แนวโน้ม ไม่ร่วมประชุม-ปล่อยตกสูตร500

รหัสข่าว: I-I220810001285

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

153

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1019977
https://www.bangkokbiznews.com


ปีที่: 42 ฉบับที่: 3808
วันที่: พฤหัสบดี 11 - เสาร์ 13 สิงหาคม 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ - การเมือง

หน้า: 12(ล่าง)

หัวข้อข่าว: เปิดคำร้องตีความนายกฯ 8 ปี

รหัสข่าว: C-220811022027(10 ส.ค. 65/05:17)

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: (FC) 1,250(BW) 1,050

Col.Inch: 56.16 ADValue:  (B/W)  58,968  (FC)  70,200
PRValue : (B/W)  176,904  (FC)  210,600(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 20:01
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - นับเวลา 8 ปีบนเก้าอี้นายกฯตามรธน.

รหัสข่าว: I-I220809003455

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/columnist/52394
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 20:01
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - นับเวลา 8 ปีบนเก้าอี้นายกฯตามรธน.

รหัสข่าว: I-I220809003455

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

156

https://www.naewna.com/politic/columnist/52394
https://www.naewna.com


ปีที่: 26 ฉบับที่: 9401
วันที่: พุธ 10 สิงหาคม 2565
Section: First Section/บทความ

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ถูกทุกข้อ

รหัสข่าว: C-220810008082(10 ส.ค. 65/03:39)

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

Col.Inch: 81.97 ADValue:  (B/W)  98,364  (FC)  122,955
PRValue : (B/W)  295,092  (FC)  368,865(x3)

157



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9401
วันที่: พุธ 10 สิงหาคม 2565
Section: First Section/บทความ

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: ถูกทุกข้อ

รหัสข่าว: C-220810008082(10 ส.ค. 65/03:39)

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

Col.Inch: 81.97 ADValue:  (B/W)  98,364  (FC)  122,955
PRValue : (B/W)  295,092  (FC)  368,865(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:58
หัวข้อข่าว: ลิเกใกล้ 'ปิดฉาก'

รหัสข่าว: I-I220809003443

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/columnist-people/196655/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:58
หัวข้อข่าว: ลิเกใกล้ 'ปิดฉาก'

รหัสข่าว: I-I220809003443

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/columnist-people/196655/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:58
หัวข้อข่าว: ลิเกใกล้ 'ปิดฉาก'

รหัสข่าว: I-I220809003443

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/columnist-people/196655/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:58
หัวข้อข่าว: ลิเกใกล้ 'ปิดฉาก'

รหัสข่าว: I-I220809003443

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/columnist-people/196655/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:58
หัวข้อข่าว: ลิเกใกล้ 'ปิดฉาก'

รหัสข่าว: I-I220809003443

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/columnist-people/196655/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:58
หัวข้อข่าว: ลิเกใกล้ 'ปิดฉาก'

รหัสข่าว: I-I220809003443

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/columnist-people/196655/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19:58
หัวข้อข่าว: ลิเกใกล้ 'ปิดฉาก'

รหัสข่าว: I-I220809003443

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/columnist-people/196655/
https://www.thaipost.net


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23577
วันที่: พุธ 10 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(กลาง)

คอลัมน์: คาบลูกคาบดอก: ดับไฟที่ผู้นำ

รหัสข่าว: C-220810009024(10 ส.ค. 65/01:57)

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

Col.Inch: 40.40 ADValue:  (B/W)  40,400  (FC)  80,800
PRValue : (B/W)  121,200  (FC)  242,400(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16222
วันที่: พุธ 10 สิงหาคม 2565
Section: First Section/กระแสทรรศน์

หน้า: 9(ซ้าย)

คอลัมน์: เดินหน้าชน: เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยว

รหัสข่าว: C-220810020029(10 ส.ค. 65/02:35)

Matichon
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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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9401
วันที่: พุธ 10 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: จับตาโดดประชุมทำสภาล่มหวังกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.แท้ง

รหัสข่าว: C-220810008039(10 ส.ค. 65/03:06)

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

Col.Inch: 113.37 ADValue:  (B/W)  136,044  (FC)  170,055
PRValue : (B/W)  408,132  (FC)  510,165(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9401
วันที่: พุธ 10 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 1(ล่าง), 2

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: จับตาโดดประชุมทำสภาล่มหวังกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.แท้ง

รหัสข่าว: C-220810008039(10 ส.ค. 65/03:06)

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

Col.Inch: 113.37 ADValue:  (B/W)  136,044  (FC)  170,055
PRValue : (B/W)  408,132  (FC)  510,165(x3)

169



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9401
วันที่: พุธ 10 สิงหาคม 2565
Section: First Section/บทความ

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บันทึกหน้า4

รหัสข่าว: C-220810008076(10 ส.ค. 65/03:37)

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

Col.Inch: 43.34 ADValue:  (B/W)  52,008  (FC)  65,010
PRValue : (B/W)  156,024  (FC)  195,030(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3754
วันที่: พุธ 10 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: ข่าวลึก ปมลับ: เกมใต้ดิน ล้ม 500 หาร-ส.ส.พึงมี ไม่แคร์ รัฐสภาเสื่อม !

รหัสข่าว: C-220810040042(10 ส.ค. 65/04:58)

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

Col.Inch: 79.96 ADValue:  (B/W)  95,952  (FC)  119,940
PRValue : (B/W)  287,856  (FC)  359,820(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3754
วันที่: พุธ 10 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: ข่าวลึก ปมลับ: เกมใต้ดิน ล้ม 500 หาร-ส.ส.พึงมี ไม่แคร์ รัฐสภาเสื่อม !

รหัสข่าว: C-220810040042(10 ส.ค. 65/04:58)

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

Col.Inch: 79.96 ADValue:  (B/W)  95,952  (FC)  119,940
PRValue : (B/W)  287,856  (FC)  359,820(x3)
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