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ข่าวประจ าวันที่ 11 สงิหาคม 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 190/2565 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 13 - 14 สิงหาคม 2565 
เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. เชิญชวนเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

13 - 14 ส.ค. นี้ 
1 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ฯ 
3 

2 บ้านเมืองออนไลน์ รองเลขาธิการ กกต. ประชุมคณะทางานถอดบทเรียน เพ่ือปรับปรุง 
การสืบสวนหรือไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริง 

4 

3 บ้านเมืองออนไลน์ รองเลขาธิการ กกต. พร้อมผู้บริหาร จัดสัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 

5 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Innnews ออนไลน์ ยังไม่ล่ม ! รัฐสภาเริ่มพิจารณา กม. ลูกเลือกตั้ง ส.ส. 6 
2 Innnews ออนไลน์ จับตาท่าทีนายกฯ ในวันสภาถกร่วม กม. ลูกเลือกตั้ง ส.ส. 9 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "รัฐสภา" พิจารณาร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. แล้ว - พท. ประกาศ 

ไม่ร่วมสังฆกรรม 
12 

4 ส านักข่าวไทยออนไลน์ เสียงข้างมาก เดินหน้า พิจารณา ร่าง กม. ลูกเลือกตั้ง 16 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 Nationtv ออนไลน์ ปิดจ็อบ ! กมธ. งบประมาณฯ ปรับลดงบปี 66 กว่า 7,600 ล้านบาท 19 
6 ข่าวสดออนไลน์ กมธ. ปิดจ๊อบแล้ว ! หั่นงบกว่า 7.6 พันล้าน ‘กลาโหม - อปท. - ศึกษา’ 

ปรับลดมากสุด 
25 

7 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ จบแล้ว ! กมธ. งบปี 66 หั่นกว่า 7.6 พันล้านบาท 'กลาโหม - อปท. -
ศึกษา" ปรับลดเยอะสุด 

28 

8 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ รัฐสภาเดินหน้าถก กม. ลูก เพ่ือไทยขอขานชื่อนับองค์ประชุม หวั่น 
กดบัตรแทนกัน 

32 

9 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ปิดฉากสูตรเลือกตั้งหาร 500 กลับไปใช้สูตรหาร 100 ตามร่าง กกต. 37 

10 มติชนออนไลน์ 'รัฐสภา' เดินหน้าอภิปราย ร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง หลังองค์ประชุมครบ 
ด้าน 'เพ่ือไทย' ดิ้นสู้ให้ขานชื่อ 

39 

11 MGR ออนไลน์ ภท. ไม่ผิดหวังหากใช้สูตรหาร 100 บอกพรรคก้าวข้ามมานานแล้ว 
พร้อมสู้ตามกติกาท่ีมี 

42 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ภูมิใจไทย' ยันไม่ผิดหวังหากย้อนใช้สูตรหาร 100 พร้อมทุกกติกา 
พรรคก้าวข้ามเรื่องนี้แล้ว 

44 

13 Topnews ออนไลน์ "ภูมิใจไทย" ไม่ผิดหวัง หากใช้สูตรหาร 100 บอกพรรคก้าวข้ามมานานแล้ว 
ขอสู้ตามกติกาที่มี 

46 

14 ข่าวสดออนไลน์ ก้าวไกล ชีส้ภาล่ม ท า กม. เลือกตั้ง ชะตาขาด หวนใช้สูตรหาร 100 อัตโนมัติ 48 
15 มติชนออนไลน์ 'ณัฐวุฒิ' ชี ้'กม. เลือกตั้ง' ชะตาขาด หวนใช้สูตรหาร 100 อัตโนมัติ 50 
16 เดลินิวส์ออนไลน์ ก.ม. เลือกตั้งแท้ง ! ใช้หาร 100 อัตโนมัติ – นัดประชุมสภาก่อน 15 ส.ค.  

คงยาก ! 
52 

17 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

สภาล่ม ส.ว. - ส.ส. ไม่เข้าห้องประชุม เลื่อนลงมติกฎหมายเลือกตั้ง 
ไม่มีก าหนด 

55 

18 มติชนออนไลน์ 'สมชยั' เตรียมฟาด ส.ส. ท าสภาล่ม จ่อ ยื่น ป.ป.ช. สอบผิดจรยิธรรมร้ายแรง 61 
19 สยามรัฐออนไลน์ "สมชยั" จ่อยื่น ปปช. ฟัน "ส.ส. - สว." จงใจท าสภาฯล่ม หวัง "ชวน" เรยีก

ประชุมให้ทัน 15 ส.ค. 
63 

20 แนวหน้าออนไลน์ 'สมชยั' กาหัว ส.ส. - ส.ว. จงใจท าสภาล่ม จ่อยื่น ป.ป.ช. เชือดผิดจริยธรรม
ร้ายแรง 

65 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
21 สยามรัฐออนไลน์ 'สมชาย' ตั้งข้อสังเกตสภาล่มตีตก กม. ลูก 5 ข้อ บอกแล้วแต่ใจประธาน “ชวน” 67 
22 ประชาไทออนไลน์ รัฐสภาล่ม ถก ร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. - iLaw คาดพลิกกลับไปสูตรหาร 100 70 
23 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สาธิต' โอดเหนื่อยฟรี - เสียเวลาสภาล่มถกกฎหมายเลือกตั้ง 75 
24 แนวหน้าออนไลน์ 'สาธิต' โอดเหนื่อยฟรี - เสียเวลาหลังสภาล่ม ท ากฎหมายลูกไม่ทันกรอบ 180 วัน 77 
25 มติชนออนไลน์ "สาธิต" โอด เหนื่อยฟรี ท ากฎหมายลูกไม่ทันกรอบ 180 วัน หวั่น ปชช.  

เสียความเชื่อมั่น 
79 

26 สยามรัฐออนไลน์ "สาธิต" บ่นเหนื่อยฟรี สภาฯ ล่ม ท ากฎหมายลูกไม่ทันกรอบ 180 วัน 
คาดมียื่นศาล รธน. ตีความ 

81 

27 Innnews ออนไลน์ "สาธิต” ทางออกท่ีดีที่สุด ผ่าน กม. ลูก เลือกตั้ง ส.ส. 83 
28 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ พร้อมจัดเลือกตั้งนายกอบจ. ร้อยเอ็ด 85 
29 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ แท้งแล้ว กม. เลือกตั้ง ส่อใช้สูตรหาร 100 86 

 
  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : วิเคราะห์สถานการณ์ : อดีต กรธ. - หนุนสูตรปม 8 ปี “บิ๊กตู”่ 

ไม่หลุดนายกฯ หลัง 23 ส.ค. 
90 

2 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ บทบรรณาธิการสยามรัฐ : สุจริตเที่ยงธรรม 93 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา 
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายวันชัย สุทิน ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ร่วมพิธีเปิดและพบปะ ผู้บริหาร พนักงานกลุ่มภารกิจงานการมีส่วนร่วม 
และตัวแทนผู้บริหารจากจังหวัดต่าง ๆ ในการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นายวีระ ยี่แพร 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ให้การต้อนรับและสัมมนาด้วย ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ 
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รู้
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วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 12.11 น. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา 
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายวันชัย สุทิน ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ร่วมพิธีเปิดและพบปะ ผู้บริหาร พนักงานกลุ่มภารกิจงานการมีส่วนร่วม 
และตัวแทนผู้บริหารจากจังหวัดต่าง ๆ ในการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นายวีระ ยี่แพร 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ให้การต้อนรับและสัมมนาด้วย ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/291590   

กกต. ร่วมพิธเีปิดการสมัมนาเพ่ือเพิม่ประสิทธภิาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/291590
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วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนและด าเนินการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก 
นายสมยศ อักษร และ นางสาวสุรณี  ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและกา รเลือกตั้ง 
พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการขับเคลือ่นและด าเนินการน าระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 
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วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญฯ พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม 
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ...ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2  อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมประชุมในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 13  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้สัมภาษณ์แก่ 
นายนนัทวิชร์ สุพัฒนานนท์ และคณะ จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูลวิเคราะห์ทิศทาง
และแนวทางในการพัฒนาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี และจัดท าแผนปฏิบัติการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 ปี ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ณ ห้องประชุมรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้สัมภาษณแ์ก่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะท างานถอดบทเรียน คณะอนุกรรมการวินิจฉัย โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะท างานถอดบทเรียน คณะอนุกรรมการวินิจฉัย  



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 13.47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะท างานถอดบทเรียน คณะอนุกรรมการวินิจฉัย เพ่ือปรับปรุงการสืบสวนหรือไต่สวนเพ่ือหาข้อเท็จจริง และวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้มีความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดยมีผู้บริหาร
และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/291606   

รองเลขาธิการ กกต. ประชุมคณะท างานถอดบทเรียน  
เพื่อปรับปรุงการสืบสวนหรือไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริง 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/291606


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารจากส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ด าเนินการจัดสัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข ในการนี้ 
ได้รับเกียรติจาก นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง (นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย) บรรยายพิเศษ 
หัวข้อ "การขับเคลื่อนงานด้านการมีส่วนร่วมและภาพรวมของการพัฒนาองค์กร" นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง (นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย) บรรยายพิเศษ หัวข้อ "การท างานเชิงยุทธศาสตร์" 
และนายสาโรช ไพเราะ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ  "หลักเกณฑ์การจัดท า 
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณและการจัดท าแผน 5 ปี" โดยมตีัวแทนผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดจากส่วนภูมิภาค ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 - 8 
พนักงานของส านักส่งเสริมความเป็นพลเมืองและส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง เข้าร่วมสัมมนาในครั้ งนี้ 
ณ โรงแรมพูลแมนพัทยา จี อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สัมมนาเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการขับเคลือ่นยุทธศาสตรเ์พื่อเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2565, 21.56 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารจากส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ด าเนินการจัดสัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข ในการนี้ 
ได้รับเกียรติจาก นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง (นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย) บรรยายพิเศษ 
หัวข้อ "การขับเคลื่อนงานด้านการมีส่วนร่วมและภาพรวมของการพัฒนาองค์กร" นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง (นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย) บรรยายพิเศษ หัวข้อ "การท างานเชิงยุทธศาสตร์" 
และนายสาโรช ไพเราะ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ  "หลักเกณฑ์การจัดท า 
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณและการจัดท าแผน 5 ปี" โดยมตีัวแทนผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดจากส่วนภูมิภาค ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 - 8 
พนักงานของส านักส่งเสริมความเป็นพลเมืองและส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง เข้าร่วมสัมมนาในครั้ งนี้ 
ณ โรงแรมพูลแมนพัทยา จี อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/291526  

รองเลขาธิการ กกต. พร้อมผู้บริหาร  
จัดสัมมนาเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/291526
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.15 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมหารือร่วมกับผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักการคลัง ผู้อ านวยการส านักบริหารทั่วไป 
และผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจบริหารกลาง 
พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลส าหรับชี้แจงในการประชุมเพ่ือพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการท างานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 5/2565 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17  - 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเมอเวนพิค 
อ าเภอปากช่อง จั งหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ชั้น 7  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของกลุม่ภารกิจบริหารกลาง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่  11 สิงหาคม 2565 นายสมยศ อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้สัมภาษณ์แก่ 
นายนนัทวิชร์ สุพัฒนานนท์ และคณะ จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูลวิเคราะห์ทิศทาง
และแนวทางในการพัฒนาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการทบทวนแผนยุทธศา สตร์ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี และจัดท าแผนปฏิบัติการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 ปี ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ณ ห้องประชุมรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้สัมภาษณแ์ก่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565, 10.50 น. 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี และในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จ านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 

1. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  
3. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร อ าเภอดงเจริญ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพิจิตร ใหม ่
5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา ใหม่ 
6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

แทนต าแหน่งทีว่่าง 
7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

แทนต าแหน่งที่ว่าง 

กกต. เชิญชวนเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถ่ิน 13 - 14 ส.ค. นี ้
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8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งพยอม เขตเลือกตั้งที่  14 อ าเภอบ้านโป่ง 

จังหวัดราชบุรี แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงใต้ เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังงู เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

  สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ  

 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/291566  
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กกต. เชิญชวนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 13 - 14 ส.ค. นี้ 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565, 10.50 น. 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 
13 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 
จ านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 

1. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ
2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
3. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร อ าเภอดงเจริญ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพิจิตร ใหม่
5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา ใหม่
6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แทนต าแหน่งที่ว่าง 
7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอลอง จังหวัดแพร่

แทนต าแหน่งที่ว่าง 
8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งพยอม เขตเลือกตั้งที่  14 อ าเภอบ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี แทนต าแหน่งที่ว่าง 
9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงใต้ เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอเมืองตรัง จังหวัด

ตรัง แทนต าแหน่งที่ว่าง 

1



 10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังงู เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี แทนต าแหน่งที่ว่าง 

  สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ  

 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/291566  
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กกต. ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 12.11 น. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา 
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายวันชัย สุทิน ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ร่วมพิธีเปิดและพบปะ ผู้บริหาร พนักงานกลุ่มภารกิจงานการมีส่วน
ร่วม และตัวแทนผู้บริหารจากจังหวัดต่าง ๆ ในการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยม ีนาย
วีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับและสัมมนาด้วย ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/291590 
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รองเลขาธิการ กกต. ประชุมคณะท างานถอดบทเรียน เพื่อปรับปรุงการสืบสวนหรือไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริง 
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 13.47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการ
ประชุมคณะท างานถอดบทเรียน คณะอนุกรรมการวินิจฉัย เพ่ือปรับปรุงการสืบสวนหรือไต่สวนเพ่ือหาข้อเท็จจริง และ
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้มีความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 
โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/291606 
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รองเลขาธิการ กกต. พร้อมผู้บริหาร จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 
วันที่ 10 สิงหาคม 2565, 21.56 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารจากส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ด าเนินการจัดสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการนี้  
ได้รับเกียรติจาก นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง (นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย) บรรยายพิเศษ 
หัวข้อ "การขับเคลื่อนงานด้านการมีส่วนร่วมและภาพรวมของการพัฒนาองค์กร" นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง (นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย) บรรยายพิเศษ หัวข้อ "การท างานเชิง
ยุทธศาสตร์" และนายสาโรช ไพเราะ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ "หลักเกณฑ์ 
การจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณและการจัดท าแผน 5 ปี" โดยมตีัวแทนผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจากส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 - 8 พนักงานของส านักส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองและส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณโรงแรมพูลแมนพัทยา จี 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/291526  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 06:19
หัวข้อข่าว: ยังไม่ล่ม! รัฐสภาเริ่มพิจารณากม.ลูกเลือกตั้งส.ส.

รหัสข่าว: I-I220811000314

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

6

https://www.innnews.co.th/news/news_389337/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 06:19
หัวข้อข่าว: ยังไม่ล่ม! รัฐสภาเริ่มพิจารณากม.ลูกเลือกตั้งส.ส.

รหัสข่าว: I-I220811000314

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

7

https://www.innnews.co.th/news/news_389337/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 06:19
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 16:07
หัวข้อข่าว: จับตาท่าทีนายกฯ ในวันสภาถกร่วมกม.ลูกเลือกตั้งส.ส.

รหัสข่าว: I-I220810003121
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https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 18:55
หัวข้อข่าว: "รัฐสภา" พิจารณาร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.แล้ว -พท. ประกาศไม่ร่วมสังฆกรรม

รหัสข่าว: I-I220810003567

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

14

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1020088
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 18:55
หัวข้อข่าว: "รัฐสภา" พิจารณาร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.แล้ว -พท. ประกาศไม่ร่วมสังฆกรรม

รหัสข่าว: I-I220810003567

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

15

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1020088
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 19:06
หัวข้อข่าว: เสียงข้างมาก เดินหน้า พิจารณา ร่างกม.ลูกเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220810003593

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-995187
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 19:06
หัวข้อข่าว: เสียงข้างมาก เดินหน้า พิจารณา ร่างกม.ลูกเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220810003593

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

17

https://tna.mcot.net/politics-995187
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 19:06
หัวข้อข่าว: เสียงข้างมาก เดินหน้า พิจารณา ร่างกม.ลูกเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220810003593

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

18

https://tna.mcot.net/politics-995187
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: ปิดจ็อบ! กมธ.งบประมาณฯ ปรับลดงบปี 66 กว่า 7,600 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220810003601

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

19

https://www.nationtv.tv/news/politics/378882516
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: ปิดจ็อบ! กมธ.งบประมาณฯ ปรับลดงบปี 66 กว่า 7,600 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220810003601

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

20

https://www.nationtv.tv/news/politics/378882516
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: ปิดจ็อบ! กมธ.งบประมาณฯ ปรับลดงบปี 66 กว่า 7,600 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220810003601

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

21

https://www.nationtv.tv/news/politics/378882516
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: ปิดจ็อบ! กมธ.งบประมาณฯ ปรับลดงบปี 66 กว่า 7,600 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220810003601

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

22

https://www.nationtv.tv/news/politics/378882516
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: ปิดจ็อบ! กมธ.งบประมาณฯ ปรับลดงบปี 66 กว่า 7,600 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220810003601

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

23

https://www.nationtv.tv/news/politics/378882516
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: ปิดจ็อบ! กมธ.งบประมาณฯ ปรับลดงบปี 66 กว่า 7,600 ล้านบาท

รหัสข่าว: I-I220810003601

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

24

https://www.nationtv.tv/news/politics/378882516
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 06:13
หัวข้อข่าว: กมธ.ปิดจ๊อบแล้ว! หั่นงบกว่า 7.6 พันล้าน ‘กลาโหม-อปท.-ศึกษา’ ปรับลดมากสุด

รหัสข่าว: I-I220811000301

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

25

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7206356
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 06:13
หัวข้อข่าว: กมธ.ปิดจ๊อบแล้ว! หั่นงบกว่า 7.6 พันล้าน ‘กลาโหม-อปท.-ศึกษา’ ปรับลดมากสุด

รหัสข่าว: I-I220811000301

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

26

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7206356
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 06:13
หัวข้อข่าว: กมธ.ปิดจ๊อบแล้ว! หั่นงบกว่า 7.6 พันล้าน ‘กลาโหม-อปท.-ศึกษา’ ปรับลดมากสุด

รหัสข่าว: I-I220811000301

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

27

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7206356
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 06:34
หัวข้อข่าว: จบแล้ว !กมธ.งบปี 66 หั่นกว่า 7.6พันล้านบาท 'กลาโหม-อปท.-ศึกษา"ปรับลดเยอะสุด

รหัสข่าว: I-I220811000359

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

28

https://www.thansettakij.com/politics/536038
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 06:34
หัวข้อข่าว: จบแล้ว !กมธ.งบปี 66 หั่นกว่า 7.6พันล้านบาท 'กลาโหม-อปท.-ศึกษา"ปรับลดเยอะสุด

รหัสข่าว: I-I220811000359

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

29

https://www.thansettakij.com/politics/536038
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 06:34
หัวข้อข่าว: จบแล้ว !กมธ.งบปี 66 หั่นกว่า 7.6พันล้านบาท 'กลาโหม-อปท.-ศึกษา"ปรับลดเยอะสุด

รหัสข่าว: I-I220811000359

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

30

https://www.thansettakij.com/politics/536038
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 06:34
หัวข้อข่าว: จบแล้ว !กมธ.งบปี 66 หั่นกว่า 7.6พันล้านบาท 'กลาโหม-อปท.-ศึกษา"ปรับลดเยอะสุด

รหัสข่าว: I-I220811000359

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

31

https://www.thansettakij.com/politics/536038
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: รัฐสภาเดินหน้าถกกม.ลูก เพื่อไทยขอขานชื่อนับองค์ประชุม หวั่นกดบัตรแทนกัน

รหัสข่าว: I-I220811000637

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/536049
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: รัฐสภาเดินหน้าถกกม.ลูก เพื่อไทยขอขานชื่อนับองค์ประชุม หวั่นกดบัตรแทนกัน

รหัสข่าว: I-I220811000637

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

33

https://www.thansettakij.com/politics/536049
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: รัฐสภาเดินหน้าถกกม.ลูก เพื่อไทยขอขานชื่อนับองค์ประชุม หวั่นกดบัตรแทนกัน

รหัสข่าว: I-I220811000637

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

34

https://www.thansettakij.com/politics/536049
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: รัฐสภาเดินหน้าถกกม.ลูก เพื่อไทยขอขานชื่อนับองค์ประชุม หวั่นกดบัตรแทนกัน

รหัสข่าว: I-I220811000637

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

35

https://www.thansettakij.com/politics/536049
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: รัฐสภาเดินหน้าถกกม.ลูก เพื่อไทยขอขานชื่อนับองค์ประชุม หวั่นกดบัตรแทนกัน

รหัสข่าว: I-I220811000637

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

36

https://www.thansettakij.com/politics/536049
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: ปิดฉากสูตรเลือกตั้งหาร 500 กลับไปใช้สูตรหาร 100 ตามร่าง กกต.

รหัสข่าว: I-I220811000645

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

37

https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1010623
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: ปิดฉากสูตรเลือกตั้งหาร 500 กลับไปใช้สูตรหาร 100 ตามร่าง กกต.

รหัสข่าว: I-I220811000645

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1010623
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: 'รัฐสภา' เดินหน้าอภิปราย ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง หลังองค์ประชุมครบ ด้าน 'เพื่อไทย' ดิ้นสู้ให้ขานชื่อ

รหัสข่าว: I-I220811000647

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

39

https://www.matichon.co.th/politics/news_3499670
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: 'รัฐสภา' เดินหน้าอภิปราย ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง หลังองค์ประชุมครบ ด้าน 'เพื่อไทย' ดิ้นสู้ให้ขานชื่อ

รหัสข่าว: I-I220811000647

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3499670
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:42
หัวข้อข่าว: 'รัฐสภา' เดินหน้าอภิปราย ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง หลังองค์ประชุมครบ ด้าน 'เพื่อไทย' ดิ้นสู้ให้ขานชื่อ

รหัสข่าว: I-I220811000647

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

41

https://www.matichon.co.th/politics/news_3499670
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: ภท.ไม่ผิดหวังหากใช้สูตรหาร 100 บอกพรรคก้าวข้ามมานานแล้ว พร้อมสู้ตามกติกาที่มี

รหัสข่าว: I-I220811000659

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

42

https://mgronline.com/politics/detail/9650000076395
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: ภท.ไม่ผิดหวังหากใช้สูตรหาร 100 บอกพรรคก้าวข้ามมานานแล้ว พร้อมสู้ตามกติกาที่มี

รหัสข่าว: I-I220811000659

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

43

https://mgronline.com/politics/detail/9650000076395
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: 'ภูมิใจไทย' ยันไม่ผิดหวังหากย้อนใช้สูตรหาร 100 พร้อมทุกกติกา พรรคก้าวข้ามเรื่องนี้แล้ว

รหัสข่าว: I-I220811000669

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

44

https://www.thaipost.net/politics-news/197848/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:45
หัวข้อข่าว: 'ภูมิใจไทย' ยันไม่ผิดหวังหากย้อนใช้สูตรหาร 100 พร้อมทุกกติกา พรรคก้าวข้ามเรื่องนี้แล้ว

รหัสข่าว: I-I220811000669

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

45

https://www.thaipost.net/politics-news/197848/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:07
หัวข้อข่าว: "ภูมิใจไทย" ไม่ผิดหวัง หากใช้สูตรหาร 100 บอกพรรคก้าวข้ามมานานแล้ว ขอสู้ตามกติกาที่มี

รหัสข่าว: I-I220811000849

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/394261
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:07
หัวข้อข่าว: "ภูมิใจไทย" ไม่ผิดหวัง หากใช้สูตรหาร 100 บอกพรรคก้าวข้ามมานานแล้ว ขอสู้ตามกติกาที่มี

รหัสข่าว: I-I220811000849

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

47

https://www.topnews.co.th/news/394261
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล ชี้สภาล่ม ทำกม.เลือกตั้ง ชะตาขาด หวนใช้สูตรหาร 100 อัตโนมัติ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220811000665

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7207256
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: ก้าวไกล ชี้สภาล่ม ทำกม.เลือกตั้ง ชะตาขาด หวนใช้สูตรหาร 100 อัตโนมัติ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220811000665

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

49

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7207256
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: 'ณัฐวุฒิ' ชี้ 'กม.เลือกตั้ง' ชะตาขาด หวนใช้สูตรหาร100 อัตโนมัติ

รหัสข่าว: I-I220811000667

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

50

https://www.matichon.co.th/politics/news_3500001
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: 'ณัฐวุฒิ' ชี้ 'กม.เลือกตั้ง' ชะตาขาด หวนใช้สูตรหาร100 อัตโนมัติ

รหัสข่าว: I-I220811000667

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

51

https://www.matichon.co.th/politics/news_3500001
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: ก.ม.เลือกตั้งแท้ง!ใช้หาร100อัตโนมัติ-นัดประชุมสภาก่อน15ส.ค.คงยาก! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220811000676

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1346376/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: ก.ม.เลือกตั้งแท้ง!ใช้หาร100อัตโนมัติ-นัดประชุมสภาก่อน15ส.ค.คงยาก! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220811000676

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1346376/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: ก.ม.เลือกตั้งแท้ง!ใช้หาร100อัตโนมัติ-นัดประชุมสภาก่อน15ส.ค.คงยาก! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220811000676

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1346376/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:43
หัวข้อข่าว: สภาล่ม ส.ว.-ส.ส. ไม่เข้าห้องประชุม เลื่อนลงมติกฎหมายเลือกตั้งไม่มีกำหนด

รหัสข่าว: I-I220811000681

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1010550
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:43
หัวข้อข่าว: สภาล่ม ส.ว.-ส.ส. ไม่เข้าห้องประชุม เลื่อนลงมติกฎหมายเลือกตั้งไม่มีกำหนด

รหัสข่าว: I-I220811000681

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

56

https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1010550
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:43
หัวข้อข่าว: สภาล่ม ส.ว.-ส.ส. ไม่เข้าห้องประชุม เลื่อนลงมติกฎหมายเลือกตั้งไม่มีกำหนด

รหัสข่าว: I-I220811000681

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1010550
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:43
หัวข้อข่าว: สภาล่ม ส.ว.-ส.ส. ไม่เข้าห้องประชุม เลื่อนลงมติกฎหมายเลือกตั้งไม่มีกำหนด

รหัสข่าว: I-I220811000681

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

58

https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1010550
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:43
หัวข้อข่าว: สภาล่ม ส.ว.-ส.ส. ไม่เข้าห้องประชุม เลื่อนลงมติกฎหมายเลือกตั้งไม่มีกำหนด

รหัสข่าว: I-I220811000681

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

59

https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1010550
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07:43
หัวข้อข่าว: สภาล่ม ส.ว.-ส.ส. ไม่เข้าห้องประชุม เลื่อนลงมติกฎหมายเลือกตั้งไม่มีกำหนด

รหัสข่าว: I-I220811000681

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1010550
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:07
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' เตรียมฟาด ส.ส.ทำสภาล่ม จ่อ ยื่นป.ป.ช.สอบผิดจริยธรรมร้ายแรง

รหัสข่าว: I-I220811000846

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3500396
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:07
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' เตรียมฟาด ส.ส.ทำสภาล่ม จ่อ ยื่นป.ป.ช.สอบผิดจริยธรรมร้ายแรง

รหัสข่าว: I-I220811000846

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

62

https://www.matichon.co.th/politics/news_3500396
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:11
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จ่อยื่นปปช.ฟัน "ส.ส.-สว." จงใจทำสภาฯล่ม หวัง "ชวน" เรียกประชุมให้ทัน 15 ส.ค.

รหัสข่าว: I-I220811000862

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/372661
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:11
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จ่อยื่นปปช.ฟัน "ส.ส.-สว." จงใจทำสภาฯล่ม หวัง "ชวน" เรียกประชุมให้ทัน 15 ส.ค.

รหัสข่าว: I-I220811000862

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/372661
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:14
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'กาหัวส.ส.-ส.ว.จงใจทำสภาล่ม จ่อยื่นป.ป.ช.เชือดผิดจริยธรรมร้ายแรง

รหัสข่าว: I-I220811000866

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/672613
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:14
หัวข้อข่าว: 'สมชัย'กาหัวส.ส.-ส.ว.จงใจทำสภาล่ม จ่อยื่นป.ป.ช.เชือดผิดจริยธรรมร้ายแรง

รหัสข่าว: I-I220811000866

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/672613
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:17
หัวข้อข่าว: 'สมชาย'ตั้งข้อสังเกตสภาล่มตีตกกม.ลูก 5 ข้อ บอกแล้วแต่ใจประธานชวน

รหัสข่าว: I-I220811000873

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/372690
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:17
หัวข้อข่าว: 'สมชาย'ตั้งข้อสังเกตสภาล่มตีตกกม.ลูก 5 ข้อ บอกแล้วแต่ใจประธานชวน

รหัสข่าว: I-I220811000873

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/372690
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:17
หัวข้อข่าว: 'สมชาย'ตั้งข้อสังเกตสภาล่มตีตกกม.ลูก 5 ข้อ บอกแล้วแต่ใจประธานชวน

รหัสข่าว: I-I220811000873

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/372690
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:12
หัวข้อข่าว: รัฐสภาล่ม ถก ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. - iLaw คาดพลิกกลับไปสูตรหาร 100

รหัสข่าว: I-I220811000859

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

70

https://prachatai.com/journal/2022/08/99980
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:12
หัวข้อข่าว: รัฐสภาล่ม ถก ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. - iLaw คาดพลิกกลับไปสูตรหาร 100

รหัสข่าว: I-I220811000859

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://prachatai.com/journal/2022/08/99980
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:12
หัวข้อข่าว: รัฐสภาล่ม ถก ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. - iLaw คาดพลิกกลับไปสูตรหาร 100

รหัสข่าว: I-I220811000859

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://prachatai.com/journal/2022/08/99980
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:12
หัวข้อข่าว: รัฐสภาล่ม ถก ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. - iLaw คาดพลิกกลับไปสูตรหาร 100

รหัสข่าว: I-I220811000859

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://prachatai.com/journal/2022/08/99980
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:12
หัวข้อข่าว: รัฐสภาล่ม ถก ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. - iLaw คาดพลิกกลับไปสูตรหาร 100

รหัสข่าว: I-I220811000859

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://prachatai.com/journal/2022/08/99980
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:21
หัวข้อข่าว: 'สาธิต' โอดเหนื่อยฟรี-เสียเวลาสภาล่มถกกฎหมายเลือกตั้ง | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220811000880

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1347322/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:21
หัวข้อข่าว: 'สาธิต' โอดเหนื่อยฟรี-เสียเวลาสภาล่มถกกฎหมายเลือกตั้ง | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220811000880

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1347322/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:22
หัวข้อข่าว: 'สาธิต'โอดเหนื่อยฟรี-เสียเวลาหลังสภาล่ม ทำกฎหมายลูกไม่ทันกรอบ 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220811000886

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/672659
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:22
หัวข้อข่าว: 'สาธิต'โอดเหนื่อยฟรี-เสียเวลาหลังสภาล่ม ทำกฎหมายลูกไม่ทันกรอบ 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220811000886

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/672659
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:24
หัวข้อข่าว: "สาธิต" โอด เหนื่อยฟรี ทำกฎหมายลูกไม่ทันกรอบ 180 วัน หวั่น ปชช. เสียความเชื่อมั่น

รหัสข่าว: I-I220811000893

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3500620
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:24
หัวข้อข่าว: "สาธิต" โอด เหนื่อยฟรี ทำกฎหมายลูกไม่ทันกรอบ 180 วัน หวั่น ปชช. เสียความเชื่อมั่น

รหัสข่าว: I-I220811000893

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3500620
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:15
หัวข้อข่าว: "สาธิต" บ่นเหนื่อยฟรี สภาฯล่ม ทำกฎหมายลูกไม่ทันกรอบ 180 วัน คาดมียื่นศาลรธน. ตีความ

รหัสข่าว: I-I220811000867

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/372678
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08:15
หัวข้อข่าว: "สาธิต" บ่นเหนื่อยฟรี สภาฯล่ม ทำกฎหมายลูกไม่ทันกรอบ 180 วัน คาดมียื่นศาลรธน. ตีความ

รหัสข่าว: I-I220811000867

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/372678
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 18:05
หัวข้อข่าว: "สาธิต” ทางออกที่ดีที่สุด ผ่านกม.ลูก เลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220810003415

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_389135/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 18:05
หัวข้อข่าว: "สาธิต” ทางออกที่ดีที่สุด ผ่านกม.ลูก เลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220810003415

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_389135/
https://www.innnews.co.th


ปีที่: 73 ฉบับที่: 24872
วันที่: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - การเมืองท้องถิ่น

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: พร้อมจัดเลือกตั้งนายกอบจ.ร้อยเอ็ด

รหัสข่าว: C-220811021053(11 ส.ค. 65/04:14)

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

Col.Inch: 29.97 ADValue:  (B/W)  25,474.50  (FC)  31,468.50
PRValue : (B/W)  76,423.50  (FC)  94,405.50(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26601
วันที่: ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10

หัวข้อข่าว: แท้งแล้วกม.เลือกตั้ง ส่อใช้สูตรหาร100

รหัสข่าว: C-220812035087(11 ส.ค. 65/08:22)

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

Col.Inch: 179.16 ADValue:  (B/W)  170,202  (FC)  322,488
PRValue : (B/W)  510,606  (FC)  967,464(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26601
วันที่: ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10

หัวข้อข่าว: แท้งแล้วกม.เลือกตั้ง ส่อใช้สูตรหาร100

รหัสข่าว: C-220812035087(11 ส.ค. 65/08:22)

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

Col.Inch: 179.16 ADValue:  (B/W)  170,202  (FC)  322,488
PRValue : (B/W)  510,606  (FC)  967,464(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26601
วันที่: ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10

หัวข้อข่าว: แท้งแล้วกม.เลือกตั้ง ส่อใช้สูตรหาร100

รหัสข่าว: C-220812035087(11 ส.ค. 65/08:22)

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

Col.Inch: 179.16 ADValue:  (B/W)  170,202  (FC)  322,488
PRValue : (B/W)  510,606  (FC)  967,464(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26601
วันที่: ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10

หัวข้อข่าว: แท้งแล้วกม.เลือกตั้ง ส่อใช้สูตรหาร100

รหัสข่าว: C-220812035087(11 ส.ค. 65/08:22)

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

Col.Inch: 179.16 ADValue:  (B/W)  170,202  (FC)  322,488
PRValue : (B/W)  510,606  (FC)  967,464(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9402
วันที่: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565
Section: First Section/บทความ - ในประเทศ

หน้า: 1(ล่าง), 3

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: อดีต กรธ.-หนุนสูตรปม 8 ปี บิ๊กตู่ ไม่หลุดนายกฯ หลัง 23 ส.ค.

รหัสข่าว: C-220811008019(11 ส.ค. 65/05:38)

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

Col.Inch: 119.45 ADValue:  (B/W)  143,340  (FC)  179,175
PRValue : (B/W)  430,020  (FC)  537,525(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9402
วันที่: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565
Section: First Section/บทความ - ในประเทศ

หน้า: 1(ล่าง), 3

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: อดีต กรธ.-หนุนสูตรปม 8 ปี บิ๊กตู่ ไม่หลุดนายกฯ หลัง 23 ส.ค.

รหัสข่าว: C-220811008019(11 ส.ค. 65/05:38)

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

Col.Inch: 119.45 ADValue:  (B/W)  143,340  (FC)  179,175
PRValue : (B/W)  430,020  (FC)  537,525(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9402
วันที่: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565
Section: First Section/บทความ - ในประเทศ

หน้า: 1(ล่าง), 3

คอลัมน์: วิเคราะห์สถานการณ์: อดีต กรธ.-หนุนสูตรปม 8 ปี บิ๊กตู่ ไม่หลุดนายกฯ หลัง 23 ส.ค.

รหัสข่าว: C-220811008019(11 ส.ค. 65/05:38)

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

Col.Inch: 119.45 ADValue:  (B/W)  143,340  (FC)  179,175
PRValue : (B/W)  430,020  (FC)  537,525(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24872
วันที่: พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565
Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการสยามรัฐ: สุจริตเที่ยงธรรม

รหัสข่าว: C-220811021009(11 ส.ค. 65/04:47)

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

Col.Inch: 44.75 ADValue:  (B/W)  38,037.50  (FC)  46,987.50
PRValue : (B/W)  114,112.50  (FC)  140,962.50(x3)
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