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ข่าวประจ าวันที่ 15 สงิหาคม 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)  

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 191/2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจัดอบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำน
และกำรสื่อสำรภำยในองค์กร 10 รุ่น 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยำมรัฐออนไลน์ กำฬสินธุ์เลือกตั้งนำยก อบจ. คึกคัก ผู้ว่ำ – ที่ปรึกษำ รมว. คมนำคม 

ตบเท้ำใช้สิทธิ 
1 

2 NNT ออนไลน์ ผู้ว่ำฯ กำฬสินธุ์ เชิญชวนคนกำฬสินธุ์ ออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง นำยก อบจ.
กำฬสินธุ์ 

6 

3 Newtv ออนไลน์ เลือกตั้งนำยก อบจ. กำฬสินธุ์คึกคัก ผู้ว่ำฯ ชวนใช้สิทธ ิ 10 
4 Topnews ออนไลน์ กำฬสินธุ์ เลือกตั้งนำยก อบจ. คึกคัก ผู้ว่ำ – ที่ปรึกษำ รมว. คมนำคม 

ตบเท้ำใช้สิทธิ 
14 

5 แนวหน้ำออนไลน์ กำฬสินธุ์เลือกตั้ง 'นำยก อบจ.' คึกคัก คำดมีผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ 70 22 
6 มติชนออนไลน์ เลือกตั้งซ่อมนำยก อบจ. กำฬสินธุ์ คึกคัก ผู้ว่ำ – ที่ปรึกษำ รมว. 

คมนำคมตบเท้ำใช้สิทธิ คำดรู้ผลไม่เกิน 3 ทุ่ม 
30 

7 อปท.นิวส์ออนไลน์ กำฬสินธุ์ เลือกตั้งนำยก อบจ อบจ. คึกคัก ผวจ. กำฬสินธุ์ น ำทีม 
ตรวจคูหำเลือกตั้งพร้อมใช้สิทธิลงคะแนน 

36 

8 บ้ำนเมืองออนไลน์ เลือกตั้งนำยก อบจ. กำฬสินธุ์คึกคัก ผู้ว่ำฯ – ที่ปรึกษำ รมว. คมนำคม 
ตบเท้ำใช้สิทธิ 

41 

9 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

เพ่ือไทย ย้ ำไม่ร่วมลง กม. ลูกเลือกตั้ง แต่จะอภิปรำยคัดค้ำนให้ถึงท่ีสุด 43 

10 ข่ำวไทพีบีเอสออนไลน์ "เพื่อไทย" ประกำศไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมรัฐสภำ 15 ส.ค. 49 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 77 ข่ำวเด็ดออนไลน์ ปชป. ตรัง ยังชิงกันเอง "สุณัฐชำ" รุกหนัก ควง "กำญ ตั้งปอง"  

ลงพื้นที่รำยวัน รอลุ้นท ำโพลตัดเชือกเขต 4 
51 

12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดรำยงำน "กมธ. งบ ฯ 66" อัดงบเพ่ิมให้ "กรมข้ำว" 2,277 ลบ. 56 
13 สยำมรัฐออนไลน์ "กมธ. งบฯ" ส่งรำยงำนให้สภำฯ แล้วพบรำยกำรปรับลด 7,644 ล. "กห." 

ถูกลดงบมำกท่ีสุด ฮือฮำ "กรมข้ำว" ได้งบคืนสูงสุด 2,277 ล้ำน 
64 

14 แนวหน้ำออนไลน์ กำงรำยงำน กมธ. ฯ 'ปรับ - ลด' งบปี 66 'กลำโหม' โดนหั่นมำกสุด  
สภำถกต่อ 17 – 19 ส.ค. 

68 

15 MGR ออนไลน์ 17 – 19 ส.ค. สภำถกงบ 66 วำระ 2 - 3 กมธ. ปรับลด 7,644 ล. หั่น 
กห. มำกสุด ฮือฮำกรมข้ำวฯ ได้คืนสูงสุด 2,277 ล. 

71 

16 เดลินิวส์ออนไลน์ จับตำถกงบปี 66 วำระ 2 – 3 กลำโหมถูกลดงบสูงสุด 74 
17 สยำมรัฐออนไลน์  "สมชัย " คำด "พปชร." เข้ำประชุมถก กม. ลูก พรุ่งนี้ ตำมค ำสั่ง "บิ๊กป้อม" 

บอกถ้ำองค์ประชุมไม่ครบ ชี้ค ำพูดไม่มีควำมหมำย 
79 

18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สมชำย" แนะ"รัฐสภำ" ถกร่ำง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ให้ถึงวำระสำม  
เพ่ือรักษำเกียรติ 

81 

19 ข่ำวสดออนไลน์ 'สมชัย' ชี้ ส.ส. พปชร. ตัวแปรถก ร่ำง กม. ลูก ไล่ 'ป้อม' พ้นหัวหน้ำพรรค 
ถ้ำสภำล่มอีก 

84 

20 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สมชัย" ตะเพิด "ประวิตร" พ้น "หัวหน้ำ พปชร." หำกประชุมรัฐสภำ 
15สิงหำ ยังล่ม 

87 

21 มติชนออนไลน์ 'พรรคไทยชนะ' ตั้งสำขำภำคกลำง - จังหวัด ที่อยุธยำ พร้อมชูธงส่ง
ผู้สมัคร ส.ส. ครบทุกเขต 

90 

 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่ำวสดออนไลน์ รำยงำนพิเศษ - รัฐสภำเตะถ่วงร่ำงกม.เลือกตั้ง นักวิชำกำร  

แสดงควำมเห็น 
92 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'มีชัย' จิกซอว์ส ำคัญ ต่ออำยุเก้ำอ้ีนำยกฯ “บิ๊กตู่” 9 ตุลำกำรศำล รธน. 
รอชี้ขำด 

98 
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บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
3 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ 23 ส.ค. 65 คิกออฟชี้ชะตำ นำยกฯ 8 ปี "บิ๊กตู่” 103 
4 มติชนออนไลน์ ปมร้อนนำยกฯ 8 ปี ผลค ำวินิจฉัยศำล รธน. แรงกดดันต่อทุกฝ่ำย 108 
5 Nationtv ออนไลน์ พึงพินิจ "8 ปี นำยก" แนวทำงพิจำรณำ "ศำลรัฐธรรมนูญ" รอดหรือร่วง 

ตอนที่ 4 
111 

6 ไทยรัฐออนไลน์ ลูกผีลูกคน 121 
7 หนังสือพิมพ์มติชน บทน ำมติชน : บทเรียนอ ำนำจ 125 
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วันที่ 15 สิงหำคม 2565 เวลำ 08.30 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำน 
เปิดกำรอบรมหลักสูตรกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำนและกำรสื่อสำรภำยในองค์กร โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่ำวรำยงำนถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยมีผู้บริหำร
และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง เข้ำร่วมอบรมด้วย ผ่ำนระบบออนไลน์โปรแกรม 
Zoom Cloud Meeting 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสตูรการเพิ่มศกัยภาพ 

ในการท างานและการสื่อสารภายในองค์กร 
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วันที่ 15 สิงหำคม 2565 เวลำ 09.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำน 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำรำยละเอียด (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำนวัตกรรมสมัยใหม่ 
ในกำรพัฒนำระบบบริหำร กิจกรรมหลัก กำรทบทวนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้แก่ นายวีระ ยี่แพร นายเกรียงไกร พานดอกไม้ นายสมยศ อักษร และ นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
เข้ำร่วมประชุมด้วย ผ่ำนระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุเชิงปฏิบัติการเพ่ือจดัท ารายละเอียด (ร่าง)  

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) 
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วันที่ 15 สิงหำคม 2565 เวลำ 09.30 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำน 
กำรประชุมคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2565 
โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายวีระ ยี่แพร นายสมยศ อักษร และ นางสาวสุรณี ผลทวี 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุมด้วย ผ่ำนระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ของส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
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วันที่ 15 สิงหำคม 2565 เวลำ 10.00 น. ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หัวหน้ำคณะท ำงำน ประชุมเพ่ือก ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำกรณีศำลปกครองมีค ำสั่งเกี่ยวกับกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 โดยมี พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส ที่ปรึกษาคณะท างาน ผู้บริหำรและพนักงำน 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศาลปกครองมีค าสั่ง 

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

3

https://siamrath.co.th/n/373609
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์เลือกตั้งนายกอบจ.คึกคัก ผู้ว่า-ที่ปรึกษารมว.คมนาคมตบเท้าใช้สิทธิ์

รหัสข่าว: I-I220815000212

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์เลือกตั้งนายกอบจ.คึกคัก ผู้ว่า-ที่ปรึกษารมว.คมนาคมตบเท้าใช้สิทธิ์

รหัสข่าว: I-I220815000212

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

5

https://siamrath.co.th/n/373609
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เชิญชวนคนกาฬสินธุ์ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ.กาฬสินธุ์

รหัสข่าว: I-I220815000223

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

6

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220814115100999
https://thainews.prd.go.th
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หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เชิญชวนคนกาฬสินธุ์ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ.กาฬสินธุ์

รหัสข่าว: I-I220815000223

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เชิญชวนคนกาฬสินธุ์ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ.กาฬสินธุ์
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 06:58
หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เชิญชวนคนกาฬสินธุ์ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ.กาฬสินธุ์

รหัสข่าว: I-I220815000223

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220814115100999
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:07
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์คึกคัก ผู้ว่าฯชวนใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220815000278

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

10

https://www.newtv.co.th/news/103928
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:07
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์คึกคัก ผู้ว่าฯชวนใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220815000278

 newtv.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.newtv.co.th/news/103928
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:07
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์คึกคัก ผู้ว่าฯชวนใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220815000278

 newtv.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.newtv.co.th/news/103928
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:07
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์คึกคัก ผู้ว่าฯชวนใช้สิทธิ

รหัสข่าว: I-I220815000278

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

13

https://www.newtv.co.th/news/103928
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ เลือกตั้งนายกอบจ.คึกคัก ผู้ว่า-ที่ปรึกษารมว.คมนาคม ตบเท้าใช้สิทธิ์ - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220815000326

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/397286
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ เลือกตั้งนายกอบจ.คึกคัก ผู้ว่า-ที่ปรึกษารมว.คมนาคม ตบเท้าใช้สิทธิ์ - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220815000326

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/397286
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ เลือกตั้งนายกอบจ.คึกคัก ผู้ว่า-ที่ปรึกษารมว.คมนาคม ตบเท้าใช้สิทธิ์ - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220815000326

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ เลือกตั้งนายกอบจ.คึกคัก ผู้ว่า-ที่ปรึกษารมว.คมนาคม ตบเท้าใช้สิทธิ์ - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220815000326

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/397286
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ เลือกตั้งนายกอบจ.คึกคัก ผู้ว่า-ที่ปรึกษารมว.คมนาคม ตบเท้าใช้สิทธิ์ - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220815000326

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/397286
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ เลือกตั้งนายกอบจ.คึกคัก ผู้ว่า-ที่ปรึกษารมว.คมนาคม ตบเท้าใช้สิทธิ์ - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220815000326

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/397286
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ เลือกตั้งนายกอบจ.คึกคัก ผู้ว่า-ที่ปรึกษารมว.คมนาคม ตบเท้าใช้สิทธิ์ - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220815000326

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:13
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ เลือกตั้งนายกอบจ.คึกคัก ผู้ว่า-ที่ปรึกษารมว.คมนาคม ตบเท้าใช้สิทธิ์ - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220815000326

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/397286
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์เลือกตั้ง'นายกอบจ.'คึกคัก คาดมีผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ70

รหัสข่าว: I-I220815000332

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/local/673248
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์เลือกตั้ง'นายกอบจ.'คึกคัก คาดมีผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ70

รหัสข่าว: I-I220815000332

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์เลือกตั้ง'นายกอบจ.'คึกคัก คาดมีผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ70

รหัสข่าว: I-I220815000332

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์เลือกตั้ง'นายกอบจ.'คึกคัก คาดมีผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ70

รหัสข่าว: I-I220815000332

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์เลือกตั้ง'นายกอบจ.'คึกคัก คาดมีผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ70

รหัสข่าว: I-I220815000332

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์เลือกตั้ง'นายกอบจ.'คึกคัก คาดมีผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ70

รหัสข่าว: I-I220815000332

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์เลือกตั้ง'นายกอบจ.'คึกคัก คาดมีผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ70

รหัสข่าว: I-I220815000332

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์เลือกตั้ง'นายกอบจ.'คึกคัก คาดมีผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ70

รหัสข่าว: I-I220815000332

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/local/673248
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:18
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมนายก อบจ.กาฬสินธุ์ คึกคัก ผู้ว่า-ที่ปรึกษารมว.คมนาคมตบเท้าใช้สิทธิ์ คาดรู้ผลไม่เกิน...

รหัสข่าว: I-I220815000356

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3506699
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:18
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมนายก อบจ.กาฬสินธุ์ คึกคัก ผู้ว่า-ที่ปรึกษารมว.คมนาคมตบเท้าใช้สิทธิ์ คาดรู้ผลไม่เกิน...

รหัสข่าว: I-I220815000356

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:18
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมนายก อบจ.กาฬสินธุ์ คึกคัก ผู้ว่า-ที่ปรึกษารมว.คมนาคมตบเท้าใช้สิทธิ์ คาดรู้ผลไม่เกิน...

รหัสข่าว: I-I220815000356

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

32

https://www.matichon.co.th/politics/news_3506699
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:18
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมนายก อบจ.กาฬสินธุ์ คึกคัก ผู้ว่า-ที่ปรึกษารมว.คมนาคมตบเท้าใช้สิทธิ์ คาดรู้ผลไม่เกิน...

รหัสข่าว: I-I220815000356

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:18
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมนายก อบจ.กาฬสินธุ์ คึกคัก ผู้ว่า-ที่ปรึกษารมว.คมนาคมตบเท้าใช้สิทธิ์ คาดรู้ผลไม่เกิน...

รหัสข่าว: I-I220815000356

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

34

https://www.matichon.co.th/politics/news_3506699
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:18
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมนายก อบจ.กาฬสินธุ์ คึกคัก ผู้ว่า-ที่ปรึกษารมว.คมนาคมตบเท้าใช้สิทธิ์ คาดรู้ผลไม่เกิน...

รหัสข่าว: I-I220815000356

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3506699
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ เลือกตั้งนายกอบจ อบจ.คึกคัก ผวจ.กาฬสินธุ์ นำทีมตรวจคูหาเลือกตั้งพร้อมใช้สิทธิ์ลงคะแนน

รหัสข่าว: I-I220815000400

 opt-news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.opt-news.com/news/28287
https://www.opt-news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ เลือกตั้งนายกอบจ อบจ.คึกคัก ผวจ.กาฬสินธุ์ นำทีมตรวจคูหาเลือกตั้งพร้อมใช้สิทธิ์ลงคะแนน

รหัสข่าว: I-I220815000400

 opt-news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

37

https://www.opt-news.com/news/28287
https://www.opt-news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ เลือกตั้งนายกอบจ อบจ.คึกคัก ผวจ.กาฬสินธุ์ นำทีมตรวจคูหาเลือกตั้งพร้อมใช้สิทธิ์ลงคะแนน

รหัสข่าว: I-I220815000400

 opt-news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.opt-news.com/news/28287
https://www.opt-news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ เลือกตั้งนายกอบจ อบจ.คึกคัก ผวจ.กาฬสินธุ์ นำทีมตรวจคูหาเลือกตั้งพร้อมใช้สิทธิ์ลงคะแนน

รหัสข่าว: I-I220815000400

 opt-news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

39

https://www.opt-news.com/news/28287
https://www.opt-news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ เลือกตั้งนายกอบจ อบจ.คึกคัก ผวจ.กาฬสินธุ์ นำทีมตรวจคูหาเลือกตั้งพร้อมใช้สิทธิ์ลงคะแนน

รหัสข่าว: I-I220815000400

 opt-news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

40

https://www.opt-news.com/news/28287
https://www.opt-news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 06:56
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์คึกคัก ผู้ว่าฯ-ที่ปรึกษารมว.คมนาคมตบเท้าใช้สิทธิ์

รหัสข่าว: I-I220815000206

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

41

https://www.banmuang.co.th/news/region/291963
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 06:56
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์คึกคัก ผู้ว่าฯ-ที่ปรึกษารมว.คมนาคมตบเท้าใช้สิทธิ์

รหัสข่าว: I-I220815000206

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

42

https://www.banmuang.co.th/news/region/291963
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:04
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย ย้ำไม่ร่วมลงกม.ลูกเลือกตั้ง แต่จะอภิปรายคัดค้านให้ถึงที่สุด

รหัสข่าว: I-I220815000254

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

43

https://workpointtoday.com/politics-tee14082565/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:04
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย ย้ำไม่ร่วมลงกม.ลูกเลือกตั้ง แต่จะอภิปรายคัดค้านให้ถึงที่สุด

รหัสข่าว: I-I220815000254

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

44

https://workpointtoday.com/politics-tee14082565/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:04
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย ย้ำไม่ร่วมลงกม.ลูกเลือกตั้ง แต่จะอภิปรายคัดค้านให้ถึงที่สุด

รหัสข่าว: I-I220815000254

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

45

https://workpointtoday.com/politics-tee14082565/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:04
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย ย้ำไม่ร่วมลงกม.ลูกเลือกตั้ง แต่จะอภิปรายคัดค้านให้ถึงที่สุด

รหัสข่าว: I-I220815000254

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

46

https://workpointtoday.com/politics-tee14082565/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:04
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย ย้ำไม่ร่วมลงกม.ลูกเลือกตั้ง แต่จะอภิปรายคัดค้านให้ถึงที่สุด

รหัสข่าว: I-I220815000254

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

47

https://workpointtoday.com/politics-tee14082565/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:04
หัวข้อข่าว: เพื่อไทย ย้ำไม่ร่วมลงกม.ลูกเลือกตั้ง แต่จะอภิปรายคัดค้านให้ถึงที่สุด

รหัสข่าว: I-I220815000254

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

48

https://workpointtoday.com/politics-tee14082565/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 13:39
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย" ประกาศไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมรัฐสภา 15 ส.ค.

รหัสข่าว: I-I220814000483

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.thaipbs.or.th/content/318393
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 13:39
หัวข้อข่าว: "เพื่อไทย" ประกาศไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมรัฐสภา 15 ส.ค.

รหัสข่าว: I-I220814000483

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

50

https://news.thaipbs.or.th/content/318393
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: ปชป.ตรัง ยังชิงกันเอง "สุณัฐชา" รุกหนัก ควง "กาญ ตั้งปอง" ลงพื้นที่รายวัน รอลุ้นทำโพลตัดเชือกเขต 4 -...

รหัสข่าว: I-I220814000948

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/mydear/2325280
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: ปชป.ตรัง ยังชิงกันเอง "สุณัฐชา" รุกหนัก ควง "กาญ ตั้งปอง" ลงพื้นที่รายวัน รอลุ้นทำโพลตัดเชือกเขต 4 -...

รหัสข่าว: I-I220814000948

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

52

https://www.77kaoded.com/news/mydear/2325280
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: ปชป.ตรัง ยังชิงกันเอง "สุณัฐชา" รุกหนัก ควง "กาญ ตั้งปอง" ลงพื้นที่รายวัน รอลุ้นทำโพลตัดเชือกเขต 4 -...

รหัสข่าว: I-I220814000948

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

53

https://www.77kaoded.com/news/mydear/2325280
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: ปชป.ตรัง ยังชิงกันเอง "สุณัฐชา" รุกหนัก ควง "กาญ ตั้งปอง" ลงพื้นที่รายวัน รอลุ้นทำโพลตัดเชือกเขต 4 -...

รหัสข่าว: I-I220814000948

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

54

https://www.77kaoded.com/news/mydear/2325280
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: ปชป.ตรัง ยังชิงกันเอง "สุณัฐชา" รุกหนัก ควง "กาญ ตั้งปอง" ลงพื้นที่รายวัน รอลุ้นทำโพลตัดเชือกเขต 4 -...

รหัสข่าว: I-I220814000948

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

55

https://www.77kaoded.com/news/mydear/2325280
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: เปิดรายงาน "กมธ.งบฯ66" อัดงบเพิ่มให้ "กรมข้าว" 2,277ลบ.

รหัสข่าว: I-I220814000949

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1020760
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: เปิดรายงาน "กมธ.งบฯ66" อัดงบเพิ่มให้ "กรมข้าว" 2,277ลบ.

รหัสข่าว: I-I220814000949

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

57

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1020760
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: เปิดรายงาน "กมธ.งบฯ66" อัดงบเพิ่มให้ "กรมข้าว" 2,277ลบ.

รหัสข่าว: I-I220814000949

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

58

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1020760
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: เปิดรายงาน "กมธ.งบฯ66" อัดงบเพิ่มให้ "กรมข้าว" 2,277ลบ.

รหัสข่าว: I-I220814000949

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

59

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1020760
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: เปิดรายงาน "กมธ.งบฯ66" อัดงบเพิ่มให้ "กรมข้าว" 2,277ลบ.

รหัสข่าว: I-I220814000949

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

60

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1020760
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: เปิดรายงาน "กมธ.งบฯ66" อัดงบเพิ่มให้ "กรมข้าว" 2,277ลบ.

รหัสข่าว: I-I220814000949

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

61

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1020760
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: เปิดรายงาน "กมธ.งบฯ66" อัดงบเพิ่มให้ "กรมข้าว" 2,277ลบ.

รหัสข่าว: I-I220814000949

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

62

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1020760
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: เปิดรายงาน "กมธ.งบฯ66" อัดงบเพิ่มให้ "กรมข้าว" 2,277ลบ.

รหัสข่าว: I-I220814000949

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

63

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1020760
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 21:50
หัวข้อข่าว: "กมธ.งบฯ" ส่งรายงานให้สภาฯ แล้วพบรายการปรับลด 7,644 ล. "กห." ถูกลดงบมากที่สุด ฮือฮา "กรมข้าว" ได้งบ...

รหัสข่าว: I-I220814001082

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/373599
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 21:50
หัวข้อข่าว: "กมธ.งบฯ" ส่งรายงานให้สภาฯ แล้วพบรายการปรับลด 7,644 ล. "กห." ถูกลดงบมากที่สุด ฮือฮา "กรมข้าว" ได้งบ...

รหัสข่าว: I-I220814001082

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

65

https://siamrath.co.th/n/373599
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 21:50
หัวข้อข่าว: "กมธ.งบฯ" ส่งรายงานให้สภาฯ แล้วพบรายการปรับลด 7,644 ล. "กห." ถูกลดงบมากที่สุด ฮือฮา "กรมข้าว" ได้งบ...

รหัสข่าว: I-I220814001082

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

66

https://siamrath.co.th/n/373599
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 21:50
หัวข้อข่าว: "กมธ.งบฯ" ส่งรายงานให้สภาฯ แล้วพบรายการปรับลด 7,644 ล. "กห." ถูกลดงบมากที่สุด ฮือฮา "กรมข้าว" ได้งบ...

รหัสข่าว: I-I220814001082

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

67

https://siamrath.co.th/n/373599
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 06:48
หัวข้อข่าว: กางรายงานกมธ.ฯ'ปรับ-ลด'งบปี66 'กลาโหม'โดนหั่นมากสุด สภาถกต่อ17-19ส.ค.

รหัสข่าว: I-I220815000172

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

68

https://www.naewna.com/politic/673235
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 06:48
หัวข้อข่าว: กางรายงานกมธ.ฯ'ปรับ-ลด'งบปี66 'กลาโหม'โดนหั่นมากสุด สภาถกต่อ17-19ส.ค.

รหัสข่าว: I-I220815000172

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/673235
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 06:48
หัวข้อข่าว: กางรายงานกมธ.ฯ'ปรับ-ลด'งบปี66 'กลาโหม'โดนหั่นมากสุด สภาถกต่อ17-19ส.ค.

รหัสข่าว: I-I220815000172

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

70

https://www.naewna.com/politic/673235
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: 17-19ส.ค.สภาถกงบ 66 วาระ2-3 กมธ.ปรับลด 7,644ล.หั่นกห.มากสุด ฮือฮากรมข้าวฯได้คืนสูงสุด 2,277ล.

รหัสข่าว: I-I220815000203

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000077501
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: 17-19ส.ค.สภาถกงบ 66 วาระ2-3 กมธ.ปรับลด 7,644ล.หั่นกห.มากสุด ฮือฮากรมข้าวฯได้คืนสูงสุด 2,277ล.

รหัสข่าว: I-I220815000203

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

72

https://mgronline.com/politics/detail/9650000077501
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: 17-19ส.ค.สภาถกงบ 66 วาระ2-3 กมธ.ปรับลด 7,644ล.หั่นกห.มากสุด ฮือฮากรมข้าวฯได้คืนสูงสุด 2,277ล.

รหัสข่าว: I-I220815000203

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 21:47
หัวข้อข่าว: จับตาถกงบปี66วาระ2-3กลาโหมถูกลดงบสูงสุด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220814001079

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 21:47
หัวข้อข่าว: จับตาถกงบปี66วาระ2-3กลาโหมถูกลดงบสูงสุด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220814001079

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 21:47
หัวข้อข่าว: จับตาถกงบปี66วาระ2-3กลาโหมถูกลดงบสูงสุด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220814001079

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 21:47
หัวข้อข่าว: จับตาถกงบปี66วาระ2-3กลาโหมถูกลดงบสูงสุด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220814001079

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 21:47
หัวข้อข่าว: จับตาถกงบปี66วาระ2-3กลาโหมถูกลดงบสูงสุด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220814001079

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 06:56
หัวข้อข่าว: "สมชัย " คาด "พปชร." เข้าประชุมถกกม.ลูก พรุ่งนี้ ตามคำสั่ง "บิ๊กป้อม" บอกถ้าองค์ประชุมไม่ครบ ชี้คำ...

รหัสข่าว: I-I220815000228

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 06:56
หัวข้อข่าว: "สมชัย " คาด "พปชร." เข้าประชุมถกกม.ลูก พรุ่งนี้ ตามคำสั่ง "บิ๊กป้อม" บอกถ้าองค์ประชุมไม่ครบ ชี้คำ...

รหัสข่าว: I-I220815000228

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:00
หัวข้อข่าว: "สมชาย" แนะ"รัฐสภา" ถกร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ให้ถึงวาระสาม เพื่อรักษาเกียรติ

รหัสข่าว: I-I220815000243

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:00
หัวข้อข่าว: "สมชาย" แนะ"รัฐสภา" ถกร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ให้ถึงวาระสาม เพื่อรักษาเกียรติ

รหัสข่าว: I-I220815000243

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:00
หัวข้อข่าว: "สมชาย" แนะ"รัฐสภา" ถกร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ให้ถึงวาระสาม เพื่อรักษาเกียรติ

รหัสข่าว: I-I220815000243

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:03
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ชี้ ส.ส.พปชร. ตัวแปรถก ร่างกม.ลูก ไล่ 'ป้อม' พ้นหัวหน้าพรรค ถ้าสภาล่มอีก

รหัสข่าว: I-I220815000246

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:03
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ชี้ ส.ส.พปชร. ตัวแปรถก ร่างกม.ลูก ไล่ 'ป้อม' พ้นหัวหน้าพรรค ถ้าสภาล่มอีก

รหัสข่าว: I-I220815000246

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:03
หัวข้อข่าว: 'สมชัย' ชี้ ส.ส.พปชร. ตัวแปรถก ร่างกม.ลูก ไล่ 'ป้อม' พ้นหัวหน้าพรรค ถ้าสภาล่มอีก

รหัสข่าว: I-I220815000246

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 04:34
หัวข้อข่าว: "สมชัย" ตะเพิด "ประวิตร" พ้น "หัวหน้าพปชร." หากประชุมรัฐสภา15สิงหา ยังล่ม

รหัสข่าว: I-I220815000005

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 04:34
หัวข้อข่าว: "สมชัย" ตะเพิด "ประวิตร" พ้น "หัวหน้าพปชร." หากประชุมรัฐสภา15สิงหา ยังล่ม

รหัสข่าว: I-I220815000005

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 04:34
หัวข้อข่าว: "สมชัย" ตะเพิด "ประวิตร" พ้น "หัวหน้าพปชร." หากประชุมรัฐสภา15สิงหา ยังล่ม

รหัสข่าว: I-I220815000005

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:32
หัวข้อข่าว: 'พรรคไทยชนะ'ตั้งสาขาภาคกลาง-จังหวัด ที่อยุธยา พร้อมชูธงส่งผู้สมัคร สส.ครบทุกเขต

รหัสข่าว: I-I220815000429

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:32
หัวข้อข่าว: 'พรรคไทยชนะ'ตั้งสาขาภาคกลาง-จังหวัด ที่อยุธยา พร้อมชูธงส่งผู้สมัคร สส.ครบทุกเขต

รหัสข่าว: I-I220815000429

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 13:13
หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ - รัฐสภาเตะถ่วงร่างกม.เลือกตั้ง นักวิชาการ แสดงความเห็น

รหัสข่าว: I-I220814000432

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

92

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7211140
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 13:13
หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ - รัฐสภาเตะถ่วงร่างกม.เลือกตั้ง นักวิชาการ แสดงความเห็น

รหัสข่าว: I-I220814000432

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 13:13
หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ - รัฐสภาเตะถ่วงร่างกม.เลือกตั้ง นักวิชาการ แสดงความเห็น

รหัสข่าว: I-I220814000432

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 13:13
หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ - รัฐสภาเตะถ่วงร่างกม.เลือกตั้ง นักวิชาการ แสดงความเห็น

รหัสข่าว: I-I220814000432

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 13:13
หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ - รัฐสภาเตะถ่วงร่างกม.เลือกตั้ง นักวิชาการ แสดงความเห็น

รหัสข่าว: I-I220814000432

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 13:13
หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ - รัฐสภาเตะถ่วงร่างกม.เลือกตั้ง นักวิชาการ แสดงความเห็น

รหัสข่าว: I-I220814000432

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 15:43
หัวข้อข่าว: 'มีชัย'จิกซอว์สำคัญ ต่ออายุเก้าอี้นายกฯบิ๊กตู่ 9ตุลาการศาลรธน.รอชี้ขาด

รหัสข่าว: I-I220814000608

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 15:43
หัวข้อข่าว: 'มีชัย'จิกซอว์สำคัญ ต่ออายุเก้าอี้นายกฯบิ๊กตู่ 9ตุลาการศาลรธน.รอชี้ขาด

รหัสข่าว: I-I220814000608

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 15:43
หัวข้อข่าว: 'มีชัย'จิกซอว์สำคัญ ต่ออายุเก้าอี้นายกฯบิ๊กตู่ 9ตุลาการศาลรธน.รอชี้ขาด

รหัสข่าว: I-I220814000608

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 15:43
หัวข้อข่าว: 'มีชัย'จิกซอว์สำคัญ ต่ออายุเก้าอี้นายกฯบิ๊กตู่ 9ตุลาการศาลรธน.รอชี้ขาด

รหัสข่าว: I-I220814000608

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 15:43
หัวข้อข่าว: 'มีชัย'จิกซอว์สำคัญ ต่ออายุเก้าอี้นายกฯบิ๊กตู่ 9ตุลาการศาลรธน.รอชี้ขาด
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 16:17
หัวข้อข่าว: 23 ส.ค. 65 คิกออฟชี้ชะตา นายกฯ 8 ปี "บิ๊กตู่”

รหัสข่าว: I-I220814000623

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 16:17
หัวข้อข่าว: 23 ส.ค. 65 คิกออฟชี้ชะตา นายกฯ 8 ปี "บิ๊กตู่”
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 16:17
หัวข้อข่าว: 23 ส.ค. 65 คิกออฟชี้ชะตา นายกฯ 8 ปี "บิ๊กตู่”

รหัสข่าว: I-I220814000623

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

105

https://www.thansettakij.com/blogs/politics/536451
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 16:17
หัวข้อข่าว: 23 ส.ค. 65 คิกออฟชี้ชะตา นายกฯ 8 ปี "บิ๊กตู่”
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 16:17
หัวข้อข่าว: 23 ส.ค. 65 คิกออฟชี้ชะตา นายกฯ 8 ปี "บิ๊กตู่”

รหัสข่าว: I-I220814000623

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 07:06
หัวข้อข่าว: ปมร้อนนายกฯ 8 ปี ผลคำวินิจฉัยศาลรธน. แรงกดดันต่อทุกฝ่าย

รหัสข่าว: I-I220815000266

 matichon.co.th Rating:
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 15:44
หัวข้อข่าว: พึงพินิจ "8 ปี นายก" แนวทางพิจารณา"ศาลรัฐธรรมนูญ"รอดหรือร่วง ตอนที่ 4
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 nationtv.tv Rating:
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08:23
หัวข้อข่าว: ลูกผีลูกคน
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16227
วันที่: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทนำมติชน: บทเรียนอำนาจ

รหัสข่าว: C-220815020001(15 ส.ค. 65/02:35)

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

Col.Inch: 37.78 ADValue:  (B/W)  45,336  (FC)  62,337
PRValue : (B/W)  136,008  (FC)  187,011(x3)

125


	111
	สรุปข่าวและบทวิเคราะห์ข่าว กกต. ประจำวันที่ 15 ส.ค. 65
	333
	สรุปข่าวและบทวิเคราะห์ข่าว กกต. ประจำวันที่ 15 ส.ค. 65
	สรุปข่าวและบทวิเคราะห์ข่าว กกต. ประจำวันที่ 15 ส.ค. 65
	Binder1
	c0.1
	c0.2
	c0.3
	c0.4
	c0.5
	c0.6
	c0.7
	c0
	c1.1
	c1
	c2
	c3
	c4.1
	c4.2
	c4.3
	c4
	c5.1
	c5.2
	c5.3
	c5
	c6
	d1
	d2.1
	d2.2
	d2.3
	d2
	d3
	d4






