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ข่าวประจ าวันที่ 16 สงิหาคม 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 192/2565 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง      

2 193/2565 ประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
กรณีสั่งเลือกตั้งใหม ่

 

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

ออนไลน์ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพ 
ในการท างานและการสื่อสารภายในองค์กร 10 รุ่น 

1 

 
 

 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 m1n.app ออนไลน์ ราชกิจจาฯประกาศเพ่ิม "เจ้าพนักงานของรัฐ" ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. 4 
2 ส านักข่าวอิศรา

ออนไลน์ 
ป.ป.ช. ประกาศเพ่ิม จนท. รัฐ 9 ต าแหน่งต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน –  
รองเลขาฯ 3 องค์กรอิสระด้วย 

5 

3 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ราชกิจจาฯ ประกาศเพ่ิม "เจ้าพนักงานของรัฐ" ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. 8 

4 ch3plus ออนไลน์ เปิดขั้นตอนกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. หลังสภาล่มคว่ าสูตรหาร 500 ลุ้น 
หาร 100 ขัด รธน. หรือไม่ 

10 

5 7 HD ออนไลน์ ลุ้นรัฐสภา ล่ม - ไม่ล่ม วัดก าลังทีม 500 กับทีม 100 ใครชนะ 13 
6 Nationtv ออนไลน์ "สภาล่ม" เช็กนาทีต่อนาที เบื้องหลังเกมล้มร่าง กม. ลูกเลือกตั้ง 

"สูตรหาร 500" 
15 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
7 Innnews ออนไลน์ ประชุมร่วมรัฐสภาล่มตามระเบียบ - หาร 500 จบเกม 24 
8 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ตามคาด ! สภาล่มวันสุดท้าย สูตรหาร 500 ตกไป กลับไปใช้สูตรหาร 100 27 
9 Voicetv ออนไลน์ รัฐสภาล่ม ! ปิดฉากสูตรหาร 500 ดับฝัน 'พรรคเล็ก' 29 
10 7 HD ออนไลน์ รัฐสภาล่ม ล้มสูตรหาร 500 ส าเร็จ 33 
11 ประชาไทออนไลน์ สภาฯ ล่ม ฟ้ืนสูตรหาร 100 ด้านพรรคเล็กเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญ 

ตีความ 
35 

12 ไทยรัฐออนไลน์ ล่มตามโผ ปิดเกมสูตร 500 ใช้ร่างครม.หาร 100 "ระวี" เหน็บหอกจะทิ่ม 
"บิ๊กป้อม" 

41 

13 แนวหน้าออนไลน์ ประชุมร่วมรัฐสภาล่มตามคาด ปิดฉากหาร 500 พท. - พปชร. - สว.
ล่องหน 307 คน 

51 

14 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน 360 องศา 

สภาล่ม ! ปิดฉาก 500 ถาวร 'วิษณุ ' แย้ม 3 สูตรนายกฯ 8 ปี 'เสรี ' 
ไขปมนับจาก 9 มิ.ย. 62 

59 

15 ch3plus ออนไลน์ สภาล่มอีกแล้ว ! องค์ประชุมไม่ครบ ปิดตายสูตรหาร 500 กลับไปใช้ 
หาร 100 ตามร่างที่ ครม. เสนอ 

61 

16 ไทยรัฐออนไลน์ ส่อแววล่มแล้วล่มอีก จับตาประชุมรัฐสภาวันนี้สูตรหาร 500 เป็นหมัน 
ถูกปัดตก 

63 

17 สยามรัฐออนไลน์ "ธนาธร" โฟนอินแสดงความยินดี" ไพศาล" ชนะเลือกตั้งนายกฯ ด่านส าโรง 73 
18 มติชนออนไลน์ 'ธนาธร' โฟนอินแสดงความยินดี 'ไพศาล' คณะก้าวหน้า คว้าชัยเลือกตั้ง

นายกฯ ด่านส าโรง 
77 

19 สยามรัฐออนไลน์ "หมอระวี" ชี้หากองค์ประชุมรัฐสภาล่มอีก "บิ๊กป้อม" เตรียมรับหอกดาบ 79 
20 แนวหน้าออนไลน์ เชื่อไม่หักน้องเล็ก ! 'หมอระวี' ชี้ ! รัฐสภามีแนวโน้มสภาล่มอีกมาก 82 
21 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ‘หมอระวี’ ห่วงรัฐสภาล่มอีก จับตา ส.ส.พปชร. เข้าประชุม ! 85 
22 pptvhd36 ออนไลน์ "หมอระวี" เตรียมยื่นศาล รธน. ตีความปม หาร 100 ผิด รธน. ยันไม่ถอดตัว

พรรคร่วม 
89 

23 เดลินิวส์ออนไลน์ "หมอระวี” ชี้หากกลับไปใช้หาร 100 "ลุงป้อม” เตรียมรับหอกดาบ 92 
24 ข่าวไทยพีบีเอส 

ออนไลน์ 
สภาล่มอีกรอบ ! "เพ่ือไทย" แจงไม่ร่วมถกร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง 96 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
25 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ชลน่าน’ เชื่อหาร 500 คว่ ากลางสภา – ค้านบัตรเลือกตั้งใบเดียวท าลาย ปชต. 98 
26 แนวหน้าออนไลน์ หัวหน้า พท. จ่อยื่น 'ปธ.สภาฯ' ส่งศาล รธน. วินิจฉัย 'นายกฯ 8 ปี' 17 ส.ค. นี้ 102 
27 MGR ออนไลน์ "หมอชลน่าน” เชื่อสูตรหาร 500 คว่ ากลางสภาวันนี้แน่ เผย พท. ค้านบัตร

เลือกตั้งใบเดียว ท าลายระบบ ปชต. เตรียมเข้าชื่อยื่น ปธ.สภา 
105 

28 Innnews ออนไลน์ "นิกร" แจงขั้นตอนกลับไปใช้ร่างแรก 107 
29 MGR ออนไลน์ "นิกร” แจงขั้นตอน กม. ลูกหลังรัฐสภาล่ม กลับไปใช้ร่างแรกสูตรหาร 100 

ฉบับ ครม. ชี้ "วอล์กเอาต์” ไม่ผิด 
109 

30 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "นิกร" ชี้ปมล้มโหวต กม. ลูก "กลไกรัฐสภา - ท าได้ " แนะ "หมอระวี ’  
"ร้องศาล รธน  

111 

31 มติชนออนไลน์ “นิกร” แจงขั้นตอน กม. ลูกหลังสภาล่ม กลับไปใช้ร่างแรกสูตรหาร 100  
ฉบับ ครม. 

113 

32 ไทยโพสต์ออนไลน์ แจงขั้นตอน กม. ลูก หลังสภาล่ม แนะ 'หมอระวี' ยื่นศาล รธน. 
ให้สิ้นสงสัย 

115 

33 Nationtv ออนไลน์ "นิกร" ชี้สภาล่มกฎหมายลูกเหตุสมาชิกพิจารณาแล้วขัดรัฐธรรมนูญ 117 
34 ข่าวสดออนไลน์ พรรคน้องใหม่ 'ไทยก้าวหน้า ' ติง ส.ส. โดดสภาฯ ยันจุดยืนสนับสนุน 

หาร 500 
119 

35 ไทยรัฐออนไลน์ "วิษณ”ุ ชี้คนละเรื่อง ปมไม่มีกฎหมายเลือกตั้งท าให้รัฐบาลรักษาการนานขึ้น 121 
36 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณ'ุ เปิดเส้นทาง กม. ลูก แนะปลอดภัยสุดส่งฉบับ ครม. ผ่านมือ กกต. 124 
37 7 HD ออนไลน์ "วิษณุ" เปิดขั้นตอนกฎหมายหลั งสภาล่ม กลับไปใช้ร่างของรัฐบาล 

ไม่กระทบกรอบเวลาเลือกตั้ง 
126 

38 มติชนออนไลน์ “วิษณุ” เผยสภาล่ม กม. ลูกไม่เสร็จ แนะเซฟสุดส่งฉบับ รบ. เร่งผ่าน กกต. 
ยันไม่มีช่องนั่งรากงอก 

128 

39 Infoquest ออนไลน์ “วิษณุ” แจงขั้นตอน กม. เลือกตั้งหลังสภาล่ม กลับไปใช้ร่าง ครม. 
เชื่อ กกต. ใช้เวลาไม่นาน 

130 

40 สยามรัฐออนไลน์ "วิษณุ" กางไทม์ไลน์หลังกฎหมายลูกเสร็จไม่ ทัน 180 วัน แนะส่ง 
 "ฉบับรัฐบาล" ผ่านมือ กกต. ปลอดภัยสุด 

133 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
41 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ‘วิษณุ’ เปิดไทม์ไลน์ กม. ลูก แนะเร่งส่ง "กกต.” ปลอดภัยสุด 135 
42 Innnews ออนไลน์ "สาธิต" ฝาก กกต. น าประเด็นที่มีการแก้ไขไปพิจารณา 139 
43 ส านักข่าวไทยออนไลน์ "สาธิต" ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมท ากฎหมายลูก 141 
44 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สาธิต" ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมพิจารณา กม. ลูก บอก 16 สิงหา  

ส่งให้ "กกต." 
143 

45 มติชนออนไลน์ 'สาธิต ' ขอบคุณร่วมถก กม. ลูก เสียเวลา แต่เคารพเสียงข้างมาก 
ฝาก กกต. น าข้อมูลขึ้นออนไลน์ 

145 

46 thaitrend "สาธิต" ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมพิจารณา กม. ลูก บอก 16สิงหาส่งให้ "กกต." 147 
47 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘สาธิต’ รับ กมธ. เสียเวลาพิจารณา หลังสภาล่ม ฝาก กกต. ด าเนินการต่อ 149 
48 เดลินิวส์ออนไลน์ เผย ‘ชวน’ เตรียมยื่นร่าง ก.ม. เลือกตั้งฉบับรัฐบาลให้ ‘กกต.’ พรุ่งนี้ทันที 151 
49 7 HD ออนไลน์ "สาธิต" ประธาน กมธ. กฎหมายลูก ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมพิจารณา เผย 

16 ส.ค. ประธานรัฐสภาส่งให้ กกต. 
156 

50 MGR ออนไลน์ "สาธิต” เผย "ชวน” เตรียมยื่นร่างกฎหมายเลือกตั้ง ฉบับ ครม. ให้ กกต. 
พรุ่งนี้ทันท ี

158 

51 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "สาธิต” ยัน บัตร 2 ใบ หาร 100 ประธานสภา เร่งส่งให้ กกต. พรุ่งนี้ 160 
52 Newtv ออนไลน์ "สุกิจ" ชี้องค์ประชุมรัฐสภาล่มไม่มีฝ่ายใดผิดหรือถูก 163 
53 ไทยรัฐออนไลน์ "นพ.สุกิจ” แก้ตัวสภาล่มไม่มีฝ่ายใดผิด ยัน "ชวน - พรเพชร” ท าเต็มที่แล้ว 165 
54 แนวหน้าออนไลน์ 'สุกิจ' เล่านาที'สภาล่ม' ยัน 'ชวน - พรเพชร' พยายามเต็มที่ ชี้เป็นเจตจ านง

ประชาธิปไตย 
167 

55 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ จาตุรนต์ เชื่อ เหตุสภาล่ม "ประยุทธ์" และพวก ต้องการแก้กติกาเลือกตั้ง 169 
56 ข่าวสดออนไลน์ 'จาตุรนต์' ชี้ระบบเลือกตั้งวุ่นวาย เพราะอยากให้ 'ประยุทธ์' และพวกเป็นรัฐบาล 173 
57 ไทยรัฐออนไลน์ เปิดไทม์ไลน์กฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส. หากไม่ถูกยื่นศาลฯ ทูลเกล้าฯได้ 1 ก.ย. 177 
58 แนวหน้าออนไลน์ จวกยับ ' ส.ส. - สว.' ไม่รักษาเกียรติสภาฯ เตือนท าบ่อย ๆ  ระวัง ปชช. ไม่ไว้วางใจ 179 
59 Vnexplorer ออนไลน์ ‘ณัฐวุฒิ’ มองสภาล่มตามคาดการณ์ ชี้ กม. ลูกสุดทางที่หาร 100 หาก กกต.  

ไม่ท้วงติง น าขึ้นทูลเกล้าฯ 
181 

60 บ้านเมืองออนไลน์ "ไข่มุก" ขอบคุณทุกคะแนนเสียง พร้อมท างานเพ่ือประชาชนชาวกาฬสินธุ์ 184 
61 สยามรัฐออนไลน์ "ไข่มุก" ขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมท างานเพ่ือประชาชน 186 
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บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 NNT ออนไลน์ สนง.กกต.ยโสธร เชิญร่วมโหวตคลิปวีดีโอ"พลเมืองวิถีใหม่" 189 
2 คมชัดลึกออนไลน์ ประชุมรัฐสภา แค่หนังหน้าไฟ หนีไม่พ้น "สภาล่ม" 191 
3 Topnews ออนไลน์ "พลังประชารัฐ – เพ่ือไทย - ส.ว. สายป้อม" จับมือท าแท้งหาร 500 194 
4 Nationtv ออนไลน์ คืนชีพ "สูตรหาร100" กม. เลือกตั้ง ส.ส. "พรรคใหญ่" ได้เปรียบจุดจบ 

"พรรคเล็ก" 
203 

5 หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ 

เกม 'สูตรเลือกตั้ง' ยังไม่จบ ลุ้นพลิก 'บัตรสองใบ - ใบเดียว' 212 

6 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : คาบลูกคาบดอก : ใกล้จะสะเด็ดน้ า 214 
7 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น คอลัมน์ : พาราสาวะถี 215 
8 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวัน 360 องศา 
คอลัมน์ : ข่าวปนคน คนปนข่าว 217 

9 หนังสือพิมพ์มติชน พิมพ์เขียวสูตร 'หาร100' ฉบับคืนชีพ เสียบแทน 500 220 
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วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายให้ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกองทุน
เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย และแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 429 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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15/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีโครงการพัฒนา
บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ งให้ เป็นมืออาชีพ กิจกรรมอบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพในการท างาน  
และการสื่อสารภายในองค์กร ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างประจ าของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 2,031 คน โดยด าเนินการอบรมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application zoom  

 ส าหรับวัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้ งนี้ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพในการท างานอย่างต่อเนื่อง สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ทราบถึงเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานตามค่านิยม
หลักด้านการสื่อสารที่ดีท าให้สามารถลดปัญหาอุปสรรคในการท างาน 

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จัดอบรมหลักสตูรเพิ่มศักยภาพในการท างานและการสือ่สารภายในองค์กร 10 รุ่น 
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การจัดอบรมก าหนดระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 จ านวน 10 รุ่น ๆ ละ 5 วัน  

ดังนี้ 
  รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง(เป็นต าแหน่ง
เฉพาะตัว) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 137 
คน (ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565) 
  รุ่นที่ 2  ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับ
ปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภทปฏิบัติงานทุกระดับ และต าแหน่งลูกจ้างประจ า จ านวน 231 คน (ระหว่างวันที่ 15 – 19 
สิงหาคม 2565) 
 รุ่นที่ 3 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง (เป็นต าแหน่ง
เฉพาะตัว) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 137 
คน (ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565) 
 รุ่นที่ 4 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับ
ปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภทปฏิบัติงานทุกระดับ และต าแหน่งลูกจ้างประจ า จ านวน 232 คน (ระหว่างวันที่ 22 – 26 
สิงหาคม 2565) 
 รุ่นที่ 5 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง ( เป็นต าแหน่ง
เฉพาะตัว) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 137 คน 
(ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565) 
 รุ่นที่ 6 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับ
ปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภทปฏิบัติงานทุกระดับ และต าแหน่งลูกจ้างประจ า จ านวน 232 คน (ระหว่างวันที่ 
29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565) 
  รุ่นที่ 7 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับ
ปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภทปฏิบัติงานทุกระดับ และต าแหน่งลูกจ้างประจ า จ านวน 231 คน (ระหว่างวันที่ 
5 – 9 กันยายน 2565) 
 รุ่นที่ 8 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับ
ปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภทปฏิบัติงานทุกระดับ และต าแหน่งลูกจ้างประจ า จ านวน 232 คน (ระหว่างวันที่ 
5 – 9 กันยายน 2565) 
  รุ่นที่ 9 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับ
ปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภทปฏิบัติงานทุกระดับ และต าแหน่งลูกจ้างประจ า จ านวน 231 คน (ระหว่างวันที่ 12 – 16 
กันยายน 2565) 
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รุ่นที่ 10 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับ
ปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภทปฏิบัติงานทุกระดับ และต าแหน่งลูกจ้างประจ า จ านวน 231 คน (ระหว่างวันที่ 12 – 16 
กันยายน 2565) 
 ในการนี้ การอบรมส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสู ง ระดับต้น/ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ รุ่นที่ 1, 3 และ 5 จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 
การสื่อสารเพ่ือสร้างทีมเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความส าเร็จในการท างาน 
การสื่อสารในภาวะวิกฤตทางรอดขององค์กรยุคโซเชียล กลยุทธ์พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส การสร้างเครือข่าย
ประสานงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทัศนคติท่ีดีในการสื่อสารและจริยธรรมการสื่อสาร    

นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับปฏิบัติการ ต าแหน่ง
ประเภทปฏิบัติงานทุกระดับ และต าแหน่งลูกจ้างประจ า รุ่นที่ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 จะได้รับความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักและทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการและจับประเด็นการสื่อสาร ในภาวะวิกฤต 
การประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีกับการท างาน การสื่อสารภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสื่อสาร
และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความส าเร็จในการท างาน กลยุทธ์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส การสื่อสาร
ในภาวะวิกฤตทางรอดขององค์กรยุคโซเชียล ทัศนคติที่ดีในการสื่อสารและจริยธรรมการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
ประสานงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
อ้างอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30433  
 
 
 

https://maxtvthailandonline.com/?p=30433
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ข่าวอ้างอิง 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภำพในกำรท ำงำนและกำรสื่อสำร 
ภำยในองค์กร 10 รุ่น 
15/08/2022 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง ได้จัดให้มี
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งให้เป็นมืออำชีพ กิจกรรมอบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภำพ  
ในกำรท ำงำนและกำรสื่อสำรภำยในองค์กร ให้แก่ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงประจ ำของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำร เลื อกตั้ ง ทั้ ง ส่ วนกลำงและส่ วนภู มิภ ำค  จ ำนวน 2 ,031 คน  โดยด ำ เนินกำรอบรมผ่ ำนระบบ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application zoom  

ส ำหรับวัตถุประสงค์กำรจัดอบรมครั้งนี้เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถดึงศักยภำพของตนเองมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
ได้อย่ ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดทั้ ง เป็นกำรส่ ง เสริมให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้  ทรำบถึง เทคนิคและ  
วิธีกำรปฏิบัติงำนตำมค่ำนิยมหลักด้ำนกำรสื่อสำรที่ดีท ำให้สำมำรถลดปัญหำอุปสรรคในกำรท ำงำน 

กำรจัดอบรมก ำหนดระหว่ำงวันที่  15 สิ งหำคม 2565 ถึงวันที่  16 กันยำยน 2565 
จ ำนวน 10 รุ่น ๆ ละ 5 วัน ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 ผู้เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย พนักงำนต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง 
(เป็นต ำแหน่งเฉพำะตัว) ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น และต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
จ ำนวน 137 คน (ระหว่ำงวันที่ 15 – 19 สิงหำคม 2565) 

รุ่นที่  2  ผู้ เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย พนักงำนต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 
และระดับปฏิบัติกำร ต ำแหน่งประเภทปฏิบัติงำนทุกระดับ และต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 231 คน (ระหว่ำง
วันที่ 15 – 19 สิงหำคม 2565) 

1



  รุ่นที่ 3 ผู้เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย พนักงำนต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง  
(เป็นต ำแหน่งเฉพำะตัว) ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น และต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
จ ำนวน 137 คน (ระหว่ำงวันที่ 22 – 26 สิงหำคม 2565) 
  รุ่นที่ 4 ผู้เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย พนักงำนต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 
และระดับปฏิบัติกำร ต ำแหน่งประเภทปฏิบัติงำนทุกระดับ และต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 232 คน (ระหว่ำง
วันที่ 22 – 26 สิงหำคม 2565) 
  รุ่นที่ 5 ผู้เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย พนักงำนต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง  
(เป็นต ำแหน่งเฉพำะตัว) ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น และต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
จ ำนวน 137 คน (ระหว่ำงวันที่ 29 สิงหำคม – 2 กันยำยน 2565) 
  รุ่นที่ 6 ผู้เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย พนักงำนต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 
และระดับปฏิบัติกำร ต ำแหน่งประเภทปฏิบัติงำนทุกระดับ และต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 232 คน  
(ระหว่ำงวันที่ 29 สิงหำคม – 2 กันยำยน 2565) 
   รุ่นที่ 7 ผู้เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย พนักงำนต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 
และระดับปฏิบัติกำร ต ำแหน่งประเภทปฏิบัติงำนทุกระดับ และต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 231 คน (ระหว่ำง
วันที่ 5 – 9 กันยำยน 2565) 
  รุ่นที่ 8 ผู้เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย พนักงำนต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 
และระดับปฏิบัติกำร ต ำแหน่งประเภทปฏิบัติงำนทุกระดับ และต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 232 คน (ระหว่ำง
วันที่ 5 – 9 กันยำยน 2565) 
   รุ่นที่ 9 ผู้เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย พนักงำนต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 
และระดับปฏิบัติกำร ต ำแหน่งประเภทปฏิบัติงำนทุกระดับ และต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 231 คน (ระหว่ำง
วันที่ 12 – 16 กันยำยน 2565) 
  รุ่นที่ 10 ผู้เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย พนักงำนต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรและ
ระดับปฏิบัติกำร ต ำแหน่งประเภทปฏิบัติงำนทุกระดับ และต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 231 คน (ระหว่ำงวันที่ 
12 – 16 กันยำยน 2565) 
  ในกำรนี้ กำรอบรมส ำหรับต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับสูง ระดับต้น/ต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ รุ่นที่ 1, 3 และ 5 จะได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ กำรสื่อสำร 
อย่ำงมีประสิทธิผล กำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงทีม เทคนิคกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
เพ่ือควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน กำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตทำงรอดขององค์กรยุคโซเชียล กลยุทธ์พลิกวิกฤติ 
ให้เป็นโอกำส กำรสร้ำงเครือข่ำยประสำนงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน และทัศนคติที่ดี 
ในกำรสื่อสำรและจริยธรรมกำรสื่อสำร   
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  นอกจำกนี้ผู้เข้ำรับกำรอบรมต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรและระดับปฏิบัติกำร 
ต ำแหน่งประเภทปฏิบัติงำนทุกระดับ และต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ รุ่นที่ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 จะได้รับควำมรู้ 
และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักและทักษะกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรจัดกำรและจับประเด็นกำรสื่อสำร  
ในภำวะวิกฤต กำรประยุกต์ใช้ทักษะกำรสื่อสำรที่ดีกับกำรท ำงำน กำรสื่อสำรภำยในองค์กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เทคนิคกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือควำมส ำเร็จ ในกำรท ำงำน กลยุทธ์พลิกวิกฤต 
ให้เป็นโอกำส กำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตทำงรอดขององค์กรยุคโซเชียล ทัศนคติที่ดีในกำรสื่อสำรและจริยธรรม 
กำรสื่อสำรและกำรสร้ำงเครือข่ำยประสำนงำนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน  
 
อ้ำงอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30433  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:06
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯประกาศเพิ่ม "เจ้าพนักงานของรัฐ" ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อป.ป.ช.

รหัสข่าว: I-I220816000147

 m1n.app Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://m1n.app


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:14
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.ประกาศเพิ่ม จนท.รัฐ 9 ตำแหน่งต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน-รองเลขาฯ 3 องค์กรอิสระด้วย

รหัสข่าว: I-I220816000156

 isranews.org Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:22
หัวข้อข่าว: เปิดขั้นตอนกฎหมายเลือกตั้งส.ส. หลังสภาล่มคว่ำสูตรหาร 500 ลุ้นหาร 100 ขัด รธน.หรือไม่
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14:57
หัวข้อข่าว: ลุ้นรัฐสภา ล่ม-ไม่ล่ม วัดกำลังทีม 500 กับทีม 100 ใครชนะ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:14
หัวข้อข่าว: "สภาล่ม"เช็กนาทีต่อนาที เบื้องหลังเกมล้มร่างกม.ลูกเลือกตั้ง"สูตรหาร 500"

รหัสข่าว: I-I220815001070

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

23

https://www.nationtv.tv/news/politics/378883000
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:42
หัวข้อข่าว: ประชุมร่วมรัฐสภาล่มตามระเบียบ-หาร 500 จบเกม

รหัสข่าว: I-I220815001104

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/news_391453/
https://www.innnews.co.th
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:42
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/news_391453/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:18
หัวข้อข่าว: ตามคาด! สภาล่มวันสุดท้าย สูตรหาร 500 ตกไป กลับไปใช้สูตรหาร 100

รหัสข่าว: I-I220815001172

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/top-stories-997785
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:18
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/top-stories-997785
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 04:10
หัวข้อข่าว: รัฐสภาล่ม! ปิดฉากสูตรหาร 500 ดับฝัน 'พรรคเล็ก'

รหัสข่าว: I-I220816000114

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/7Nm2xWd-L
https://voicetv.co.th
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 04:10
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://voicetv.co.th/read/7Nm2xWd-L
https://voicetv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:07
หัวข้อข่าว: รัฐสภาล่ม ล้มสูตรหาร 500 สำเร็จ

รหัสข่าว: I-I220816000148

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/588580
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:07
หัวข้อข่าว: รัฐสภาล่ม ล้มสูตรหาร 500 สำเร็จ

รหัสข่าว: I-I220816000148

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/588580
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:09
หัวข้อข่าว: สภาฯ ล่ม ฟื้นสูตรหาร 100 ด้านพรรคเล็กเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ตีความ

รหัสข่าว: I-I220816000164

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://prachatai.com/journal/2022/08/100049
https://prachatai.com
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 prachatai.com Rating:
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:09
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:09
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 prachatai.com Rating:
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https://prachatai.com/journal/2022/08/100049
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 07:53
หัวข้อข่าว: ล่มตามโผ ปิดเกมสูตร 500 ใช้ร่างครม.หาร 100 "ระวี" เหน็บหอกจะทิ่ม "บิ๊กป้อม"

รหัสข่าว: I-I220816001148

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2473677
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 07:53
หัวข้อข่าว: ล่มตามโผ ปิดเกมสูตร 500 ใช้ร่างครม.หาร 100 "ระวี" เหน็บหอกจะทิ่ม "บิ๊กป้อม"

รหัสข่าว: I-I220816001148

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 07:53
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 07:53
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 07:53
หัวข้อข่าว: ล่มตามโผ ปิดเกมสูตร 500 ใช้ร่างครม.หาร 100 "ระวี" เหน็บหอกจะทิ่ม "บิ๊กป้อม"
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 07:53
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 07:53
หัวข้อข่าว: ล่มตามโผ ปิดเกมสูตร 500 ใช้ร่างครม.หาร 100 "ระวี" เหน็บหอกจะทิ่ม "บิ๊กป้อม"
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2473677
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09:39
หัวข้อข่าว: ประชุมร่วมรัฐสภาล่มตามคาด ปิดฉากหาร 500 พท.-พปชร.-สว.ล่องหน 307 คน

รหัสข่าว: I-I220816001491

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/673571
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3758
วันที่: อังคาร 16 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 4

หัวข้อข่าว: สภาล่ม!ปิดฉาก500ถาวร'วิษณุ'แย้ม3สูตรนายกฯ8ปี'เสรี'ไขปมนับจาก9มิ.ย.62

รหัสข่าว: C-220816040006(16 ส.ค. 65/05:32)

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

Col.Inch: 65.97 ADValue:  (B/W)  79,164  (FC)  98,955
PRValue : (B/W)  237,492  (FC)  296,865(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3758
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Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 65.97 ADValue:  (B/W)  79,164  (FC)  98,955
PRValue : (B/W)  237,492  (FC)  296,865(x3)

60



บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:09
หัวข้อข่าว: สภาล่มอีกแล้ว! องค์ประชุมไม่ครบ ปิดตายสูตรหาร 500 กลับไปใช้หาร 100 ตามร่างที่ ครม.เสนอ

รหัสข่าว: I-I220815001153

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/political/morning/305911
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:09
หัวข้อข่าว: สภาล่มอีกแล้ว! องค์ประชุมไม่ครบ ปิดตายสูตรหาร 500 กลับไปใช้หาร 100 ตามร่างที่ ครม.เสนอ

รหัสข่าว: I-I220815001153

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

62

https://ch3plus.com/news/political/morning/305911
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14:44
หัวข้อข่าว: ส่อแววล่มแล้วล่มอีก จับตาประชุมรัฐสภาวันนี้สูตรหาร 500 เป็นหมันถูกปัดตก

รหัสข่าว: I-I220815001018

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2472721
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14:44
หัวข้อข่าว: ส่อแววล่มแล้วล่มอีก จับตาประชุมรัฐสภาวันนี้สูตรหาร 500 เป็นหมันถูกปัดตก

รหัสข่าว: I-I220815001018

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2472721
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14:44
หัวข้อข่าว: ส่อแววล่มแล้วล่มอีก จับตาประชุมรัฐสภาวันนี้สูตรหาร 500 เป็นหมันถูกปัดตก

รหัสข่าว: I-I220815001018

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

65

https://www.thairath.co.th/news/politic/2472721
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14:44
หัวข้อข่าว: ส่อแววล่มแล้วล่มอีก จับตาประชุมรัฐสภาวันนี้สูตรหาร 500 เป็นหมันถูกปัดตก

รหัสข่าว: I-I220815001018

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2472721
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14:44
หัวข้อข่าว: ส่อแววล่มแล้วล่มอีก จับตาประชุมรัฐสภาวันนี้สูตรหาร 500 เป็นหมันถูกปัดตก

รหัสข่าว: I-I220815001018

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

67

https://www.thairath.co.th/news/politic/2472721
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14:44
หัวข้อข่าว: ส่อแววล่มแล้วล่มอีก จับตาประชุมรัฐสภาวันนี้สูตรหาร 500 เป็นหมันถูกปัดตก

รหัสข่าว: I-I220815001018

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2472721
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14:44
หัวข้อข่าว: ส่อแววล่มแล้วล่มอีก จับตาประชุมรัฐสภาวันนี้สูตรหาร 500 เป็นหมันถูกปัดตก

รหัสข่าว: I-I220815001018

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

69

https://www.thairath.co.th/news/politic/2472721
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14:44
หัวข้อข่าว: ส่อแววล่มแล้วล่มอีก จับตาประชุมรัฐสภาวันนี้สูตรหาร 500 เป็นหมันถูกปัดตก

รหัสข่าว: I-I220815001018

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

70

https://www.thairath.co.th/news/politic/2472721
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14:44
หัวข้อข่าว: ส่อแววล่มแล้วล่มอีก จับตาประชุมรัฐสภาวันนี้สูตรหาร 500 เป็นหมันถูกปัดตก

รหัสข่าว: I-I220815001018

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

71

https://www.thairath.co.th/news/politic/2472721
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14:44
หัวข้อข่าว: ส่อแววล่มแล้วล่มอีก จับตาประชุมรัฐสภาวันนี้สูตรหาร 500 เป็นหมันถูกปัดตก

รหัสข่าว: I-I220815001018

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

72

https://www.thairath.co.th/news/politic/2472721
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: "ธนาธร" โฟนอินแสดงความยินดี"ไพศาล" ชนะเลือกตั้งนายกฯด่านสำโรง

รหัสข่าว: I-I220815001060

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/373755
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: "ธนาธร" โฟนอินแสดงความยินดี"ไพศาล" ชนะเลือกตั้งนายกฯด่านสำโรง

รหัสข่าว: I-I220815001060

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/373755
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: "ธนาธร" โฟนอินแสดงความยินดี"ไพศาล" ชนะเลือกตั้งนายกฯด่านสำโรง

รหัสข่าว: I-I220815001060

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/373755
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:07
หัวข้อข่าว: "ธนาธร" โฟนอินแสดงความยินดี"ไพศาล" ชนะเลือกตั้งนายกฯด่านสำโรง

รหัสข่าว: I-I220815001060

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

76

https://siamrath.co.th/n/373755
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: 'ธนาธร' โฟนอินแสดงความยินดี 'ไพศาล' คณะก้าวหน้า คว้าชัยเลือกตั้งนายกฯ ด่านสำโรง

รหัสข่าว: I-I220815001058

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3507309
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:05
หัวข้อข่าว: 'ธนาธร' โฟนอินแสดงความยินดี 'ไพศาล' คณะก้าวหน้า คว้าชัยเลือกตั้งนายกฯ ด่านสำโรง

รหัสข่าว: I-I220815001058

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

78

https://www.matichon.co.th/politics/news_3507309
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:12
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" ชี้หากองค์ประชุมรัฐสภาล่มอีก "บิ๊กป้อม" เตรียมรับหอกดาบ

รหัสข่าว: I-I220815001066

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/373765
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:12
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" ชี้หากองค์ประชุมรัฐสภาล่มอีก "บิ๊กป้อม" เตรียมรับหอกดาบ

รหัสข่าว: I-I220815001066

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/373765
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:12
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" ชี้หากองค์ประชุมรัฐสภาล่มอีก "บิ๊กป้อม" เตรียมรับหอกดาบ

รหัสข่าว: I-I220815001066

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

81

https://siamrath.co.th/n/373765
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:12
หัวข้อข่าว: เชื่อไม่หักน้องเล็ก!'หมอระวี'ชี้!รัฐสภามีแนวโน้มสภาล่มอีกมาก

รหัสข่าว: I-I220815001067

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

82

https://www.naewna.com/politic/673384
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:12
หัวข้อข่าว: เชื่อไม่หักน้องเล็ก!'หมอระวี'ชี้!รัฐสภามีแนวโน้มสภาล่มอีกมาก

รหัสข่าว: I-I220815001067

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/673384
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:12
หัวข้อข่าว: เชื่อไม่หักน้องเล็ก!'หมอระวี'ชี้!รัฐสภามีแนวโน้มสภาล่มอีกมาก

รหัสข่าว: I-I220815001067

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/673384
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: ‘หมอระวี’ห่วงรัฐสภาล่มอีก จับตา ส.ส.พปชร.เข้าประชุม!

รหัสข่าว: I-I220815001068

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/536551
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: ‘หมอระวี’ห่วงรัฐสภาล่มอีก จับตา ส.ส.พปชร.เข้าประชุม!

รหัสข่าว: I-I220815001068

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/536551
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: ‘หมอระวี’ห่วงรัฐสภาล่มอีก จับตา ส.ส.พปชร.เข้าประชุม!

รหัสข่าว: I-I220815001068

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/536551
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:13
หัวข้อข่าว: ‘หมอระวี’ห่วงรัฐสภาล่มอีก จับตา ส.ส.พปชร.เข้าประชุม!

รหัสข่าว: I-I220815001068

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

88

https://www.thansettakij.com/politics/536551
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:14
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" เตรียมยื่นศาลรธน.ตีความปม หาร 100 ผิดรธน. ยันไม่ถอดตัวพรรคร่วม

รหัสข่าว: I-I220815001435

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

89

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%87/178473
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:14
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" เตรียมยื่นศาลรธน.ตีความปม หาร 100 ผิดรธน. ยันไม่ถอดตัวพรรคร่วม

รหัสข่าว: I-I220815001435

 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%87/178473
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:14
หัวข้อข่าว: "หมอระวี" เตรียมยื่นศาลรธน.ตีความปม หาร 100 ผิดรธน. ยันไม่ถอดตัวพรรคร่วม

รหัสข่าว: I-I220815001435

 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%87/178473
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: "หมอระวี”ชี้หากกลับไปใช้หาร100 "ลุงป้อม”เตรียมรับหอกดาบ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220815001065

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1359887/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: "หมอระวี”ชี้หากกลับไปใช้หาร100 "ลุงป้อม”เตรียมรับหอกดาบ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220815001065

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1359887/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: "หมอระวี”ชี้หากกลับไปใช้หาร100 "ลุงป้อม”เตรียมรับหอกดาบ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220815001065

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1359887/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:09
หัวข้อข่าว: "หมอระวี”ชี้หากกลับไปใช้หาร100 "ลุงป้อม”เตรียมรับหอกดาบ | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220815001065

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1359887/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:09
หัวข้อข่าว: สภาล่มอีกรอบ! "เพื่อไทย" แจงไม่ร่วมถกร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220815001152

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

96

https://news.thaipbs.or.th/content/318424
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:09
หัวข้อข่าว: สภาล่มอีกรอบ! "เพื่อไทย" แจงไม่ร่วมถกร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220815001152

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

97

https://news.thaipbs.or.th/content/318424
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:13
หัวข้อข่าว: 'ชลน่าน’ เชื่อหาร500คว่ำกลางสภา-ค้านบัตรเลือกตั้งใบเดียวทำลายปชต. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220815001163

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1360053/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:13
หัวข้อข่าว: 'ชลน่าน’ เชื่อหาร500คว่ำกลางสภา-ค้านบัตรเลือกตั้งใบเดียวทำลายปชต. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220815001163

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

99

https://www.dailynews.co.th/news/1360053/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:13
หัวข้อข่าว: 'ชลน่าน’ เชื่อหาร500คว่ำกลางสภา-ค้านบัตรเลือกตั้งใบเดียวทำลายปชต. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220815001163

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

100

https://www.dailynews.co.th/news/1360053/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:13
หัวข้อข่าว: 'ชลน่าน’ เชื่อหาร500คว่ำกลางสภา-ค้านบัตรเลือกตั้งใบเดียวทำลายปชต. | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220815001163

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

101

https://www.dailynews.co.th/news/1360053/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:17
หัวข้อข่าว: หัวหน้าพท. จ่อยื่น'ปธ.สภาฯ'ส่งศาลรธน.วินิจฉัย 'นายกฯ8ปี'17ส.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220815001171

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/673395
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:17
หัวข้อข่าว: หัวหน้าพท. จ่อยื่น'ปธ.สภาฯ'ส่งศาลรธน.วินิจฉัย 'นายกฯ8ปี'17ส.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220815001171

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

103

https://www.naewna.com/politic/673395
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:17
หัวข้อข่าว: หัวหน้าพท. จ่อยื่น'ปธ.สภาฯ'ส่งศาลรธน.วินิจฉัย 'นายกฯ8ปี'17ส.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220815001171

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

104

https://www.naewna.com/politic/673395
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:08
หัวข้อข่าว: "หมอชลน่าน” เชื่อสูตรหาร 500 คว่ำกลางสภาวันนี้แน่ เผยพท.ค้านบัตรเลือกตั้งใบเดียว ทำลายระบบปชต....

รหัสข่าว: I-I220815001147

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000077742
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:08
หัวข้อข่าว: "หมอชลน่าน” เชื่อสูตรหาร 500 คว่ำกลางสภาวันนี้แน่ เผยพท.ค้านบัตรเลือกตั้งใบเดียว ทำลายระบบปชต....

รหัสข่าว: I-I220815001147

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

106

https://mgronline.com/politics/detail/9650000077742
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:21
หัวข้อข่าว: "นิกร"แจงขั้นตอนกลับไปใช้ร่างแรก

รหัสข่าว: I-I220815001179

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

107

https://www.innnews.co.th/news/news_391517/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:21
หัวข้อข่าว: "นิกร"แจงขั้นตอนกลับไปใช้ร่างแรก

รหัสข่าว: I-I220815001179

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

108

https://www.innnews.co.th/news/news_391517/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:24
หัวข้อข่าว: "นิกร” แจงขั้นตอน กม.ลูกหลังรัฐสภาล่ม กลับไปใช้ร่างแรกสูตรหาร 100 ฉบับ ครม. ชี้ "วอล์กเอาต์” ไม่ผิด

รหัสข่าว: I-I220815001188

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000077777
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:24
หัวข้อข่าว: "นิกร” แจงขั้นตอน กม.ลูกหลังรัฐสภาล่ม กลับไปใช้ร่างแรกสูตรหาร 100 ฉบับ ครม. ชี้ "วอล์กเอาต์” ไม่ผิด

รหัสข่าว: I-I220815001188

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

110

https://mgronline.com/politics/detail/9650000077777
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 22:33
หัวข้อข่าว: "นิกร" ชี้ปมล้มโหวตกม.ลูก "กลไกรัฐสภา-ทำได้" แนะ "หมอระวี’"ร้องศาลรธน

รหัสข่าว: I-I220815002064

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1020879
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 22:33
หัวข้อข่าว: "นิกร" ชี้ปมล้มโหวตกม.ลูก "กลไกรัฐสภา-ทำได้" แนะ "หมอระวี’"ร้องศาลรธน

รหัสข่าว: I-I220815002064

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

112

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1020879
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:52
หัวข้อข่าว: นิกร แจงขั้นตอนกม.ลูกหลังสภาล่ม กลับไปใช้ร่างแรกสูตรหาร 100 ฉบับครม.

รหัสข่าว: I-I220816000251

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

113

https://www.matichon.co.th/politics/news_3507631
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:52
หัวข้อข่าว: นิกร แจงขั้นตอนกม.ลูกหลังสภาล่ม กลับไปใช้ร่างแรกสูตรหาร 100 ฉบับครม.

รหัสข่าว: I-I220816000251

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

114

https://www.matichon.co.th/politics/news_3507631
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: แจงขั้นตอน กม.ลูก หลังสภาล่ม แนะ 'หมอระวี' ยื่นศาล รธน. ให้สิ้นสงสัย

รหัสข่าว: I-I220816000259

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/200690/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:53
หัวข้อข่าว: แจงขั้นตอน กม.ลูก หลังสภาล่ม แนะ 'หมอระวี' ยื่นศาล รธน. ให้สิ้นสงสัย

รหัสข่าว: I-I220816000259

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

116

https://www.thaipost.net/politics-news/200690/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:14
หัวข้อข่าว: "นิกร"ชี้สภาล่มกฎหมายลูกเหตุสมาชิกพิจารณาแล้วขัดรัฐธรรมนูญ

รหัสข่าว: I-I220815001164

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

117

https://www.nationtv.tv/news/politics/378883012
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:14
หัวข้อข่าว: "นิกร"ชี้สภาล่มกฎหมายลูกเหตุสมาชิกพิจารณาแล้วขัดรัฐธรรมนูญ

รหัสข่าว: I-I220815001164

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

118

https://www.nationtv.tv/news/politics/378883012
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:15
หัวข้อข่าว: พรรคน้องใหม่ 'ไทยก้าวหน้า' ติง ส.ส.โดดสภาฯ ยันจุดยืนสนับสนุน หาร 500

รหัสข่าว: I-I220815001169

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

119

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7212930
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:15
หัวข้อข่าว: พรรคน้องใหม่ 'ไทยก้าวหน้า' ติง ส.ส.โดดสภาฯ ยันจุดยืนสนับสนุน หาร 500

รหัสข่าว: I-I220815001169

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

120

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7212930
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:08
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” ชี้คนละเรื่อง ปมไม่มีกฎหมายเลือกตั้งทำให้รัฐบาลรักษาการนานขึ้น

รหัสข่าว: I-I220816000149

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

121

https://www.thairath.co.th/news/politic/2473590
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:08
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” ชี้คนละเรื่อง ปมไม่มีกฎหมายเลือกตั้งทำให้รัฐบาลรักษาการนานขึ้น

รหัสข่าว: I-I220816000149

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

122

https://www.thairath.co.th/news/politic/2473590
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:08
หัวข้อข่าว: "วิษณุ” ชี้คนละเรื่อง ปมไม่มีกฎหมายเลือกตั้งทำให้รัฐบาลรักษาการนานขึ้น

รหัสข่าว: I-I220816000149

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

123

https://www.thairath.co.th/news/politic/2473590
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:34
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เปิดเส้นทาง กม.ลูก แนะปลอดภัยสุดส่งฉบับ ครม. ผ่านมือ กกต.

รหัสข่าว: I-I220816000425

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

124

https://www.thaipost.net/politics-news/200757/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:34
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เปิดเส้นทาง กม.ลูก แนะปลอดภัยสุดส่งฉบับ ครม. ผ่านมือ กกต.

รหัสข่าว: I-I220816000425

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

125

https://www.thaipost.net/politics-news/200757/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:38
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เปิดขั้นตอนกฎหมายหลังสภาล่ม กลับไปใช้ร่างของรัฐบาล ไม่กระทบกรอบเวลาเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220816000446

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

126

https://news.ch7.com/detail/588552
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:38
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เปิดขั้นตอนกฎหมายหลังสภาล่ม กลับไปใช้ร่างของรัฐบาล ไม่กระทบกรอบเวลาเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220816000446

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

127

https://news.ch7.com/detail/588552
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:40
หัวข้อข่าว: วิษณุ เผยสภาล่ม กม.ลูกไม่เสร็จ แนะเซฟสุดส่งฉบับรบ. เร่งผ่านกกต. ยันไม่มีช่องนั่งรากงอก

รหัสข่าว: I-I220816000449

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

128

https://www.matichon.co.th/politics/news_3507919
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:40
หัวข้อข่าว: วิษณุ เผยสภาล่ม กม.ลูกไม่เสร็จ แนะเซฟสุดส่งฉบับรบ. เร่งผ่านกกต. ยันไม่มีช่องนั่งรากงอก

รหัสข่าว: I-I220816000449

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

129

https://www.matichon.co.th/politics/news_3507919
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: วิษณุ แจงขั้นตอนกม.เลือกตั้งหลังสภาล่ม กลับไปใช้ร่างครม. เชื่อกกต.ใช้เวลาไม่นาน

รหัสข่าว: I-I220816000464

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

130

https://www.infoquest.co.th/2022/225157
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: วิษณุ แจงขั้นตอนกม.เลือกตั้งหลังสภาล่ม กลับไปใช้ร่างครม. เชื่อกกต.ใช้เวลาไม่นาน

รหัสข่าว: I-I220816000464

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.infoquest.co.th/2022/225157
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: วิษณุ แจงขั้นตอนกม.เลือกตั้งหลังสภาล่ม กลับไปใช้ร่างครม. เชื่อกกต.ใช้เวลาไม่นาน

รหัสข่าว: I-I220816000464

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

132

https://www.infoquest.co.th/2022/225157
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:45
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" กางไทม์ไลน์หลังกฎหมายลูกเสร็จไม่ทัน 180 วัน แนะส่ง "ฉบับรัฐบาล" ผ่านมือ กกต.ปลอดภัยสุด

รหัสข่าว: I-I220816000479

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/373853
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:45
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" กางไทม์ไลน์หลังกฎหมายลูกเสร็จไม่ทัน 180 วัน แนะส่ง "ฉบับรัฐบาล" ผ่านมือ กกต.ปลอดภัยสุด

รหัสข่าว: I-I220816000479

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

134

https://siamrath.co.th/n/373853
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’เปิดไทม์ไลน์กม.ลูก แนะเร่งส่ง"กกต.”ปลอดภัยสุด

รหัสข่าว: I-I220815001404

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/536596
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’เปิดไทม์ไลน์กม.ลูก แนะเร่งส่ง"กกต.”ปลอดภัยสุด

รหัสข่าว: I-I220815001404

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

136

https://www.thansettakij.com/politics/536596
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’เปิดไทม์ไลน์กม.ลูก แนะเร่งส่ง"กกต.”ปลอดภัยสุด

รหัสข่าว: I-I220815001404

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

137

https://www.thansettakij.com/politics/536596
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: ‘วิษณุ’เปิดไทม์ไลน์กม.ลูก แนะเร่งส่ง"กกต.”ปลอดภัยสุด

รหัสข่าว: I-I220815001404

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

138

https://www.thansettakij.com/politics/536596
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:51
หัวข้อข่าว: "สาธิต" ฝาก กกต.นำประเด็นที่มีการแก้ไขไปพิจารณา

รหัสข่าว: I-I220816000250

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/news_391560/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:51
หัวข้อข่าว: "สาธิต" ฝาก กกต.นำประเด็นที่มีการแก้ไขไปพิจารณา

รหัสข่าว: I-I220816000250

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

140

https://www.innnews.co.th/news/news_391560/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:52
หัวข้อข่าว: "สาธิต"ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมทำกฎหมายลูก

รหัสข่าว: I-I220816000255

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-997808
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:52
หัวข้อข่าว: "สาธิต"ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมทำกฎหมายลูก

รหัสข่าว: I-I220816000255

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

142

https://tna.mcot.net/politics-997808
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:54
หัวข้อข่าว: "สาธิต" ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมพิจารณากม.ลูก บอก 16สิงหาส่งให้ "กกต."

รหัสข่าว: I-I220816000262

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

143

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1020893
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:54
หัวข้อข่าว: "สาธิต" ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมพิจารณากม.ลูก บอก 16สิงหาส่งให้ "กกต."

รหัสข่าว: I-I220816000262

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

144

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1020893
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:54
หัวข้อข่าว: 'สาธิต' ขอบคุณร่วมถก กม.ลูก เสียเวลา แต่เคารพเสียงข้างมาก ฝาก กกต.นำข้อมูลขึ้นออนไลน์

รหัสข่าว: I-I220816000263

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3507634
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:54
หัวข้อข่าว: 'สาธิต' ขอบคุณร่วมถก กม.ลูก เสียเวลา แต่เคารพเสียงข้างมาก ฝาก กกต.นำข้อมูลขึ้นออนไลน์

รหัสข่าว: I-I220816000263

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

146

https://www.matichon.co.th/politics/news_3507634
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:55
หัวข้อข่าว: "สาธิต" ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมพิจารณากม.ลูก บอก 16สิงหาส่งให้ "กกต."

รหัสข่าว: I-I220816000265

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thaitrend.net/satht-khxb-khn-thk-fay-rwm-ph-ca-rna-kmlk-bxk-16sng-ha-snghi-kkt.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:55
หัวข้อข่าว: "สาธิต" ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมพิจารณากม.ลูก บอก 16สิงหาส่งให้ "กกต."

รหัสข่าว: I-I220816000265

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

148

https://thaitrend.net/satht-khxb-khn-thk-fay-rwm-ph-ca-rna-kmlk-bxk-16sng-ha-snghi-kkt.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:03
หัวข้อข่าว: ‘สาธิต’ รับ กมธ. เสียเวลาพิจารณา หลังสภาล่ม ฝาก กกต.ดำเนินการต่อ

รหัสข่าว: I-I220816000288

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/200703/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:03
หัวข้อข่าว: ‘สาธิต’ รับ กมธ. เสียเวลาพิจารณา หลังสภาล่ม ฝาก กกต.ดำเนินการต่อ

รหัสข่าว: I-I220816000288

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

150

https://www.thaipost.net/politics-news/200703/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:07
หัวข้อข่าว: เผย ‘ชวน’ เตรียมยื่นร่างก.ม.เลือกตั้งฉบับรัฐบาลให้‘กกต.’ พรุ่งนี้ทันที | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220816000308

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1360758/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:07
หัวข้อข่าว: เผย ‘ชวน’ เตรียมยื่นร่างก.ม.เลือกตั้งฉบับรัฐบาลให้‘กกต.’ พรุ่งนี้ทันที | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220816000308

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

152

https://www.dailynews.co.th/news/1360758/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:07
หัวข้อข่าว: เผย ‘ชวน’ เตรียมยื่นร่างก.ม.เลือกตั้งฉบับรัฐบาลให้‘กกต.’ พรุ่งนี้ทันที | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220816000308

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

153

https://www.dailynews.co.th/news/1360758/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:07
หัวข้อข่าว: เผย ‘ชวน’ เตรียมยื่นร่างก.ม.เลือกตั้งฉบับรัฐบาลให้‘กกต.’ พรุ่งนี้ทันที | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220816000308

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

154

https://www.dailynews.co.th/news/1360758/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:07
หัวข้อข่าว: เผย ‘ชวน’ เตรียมยื่นร่างก.ม.เลือกตั้งฉบับรัฐบาลให้‘กกต.’ พรุ่งนี้ทันที | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220816000308

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

155

https://www.dailynews.co.th/news/1360758/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:11
หัวข้อข่าว: "สาธิต" ประธาน กมธ.กฎหมายลูก ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมพิจารณา เผย 16 ส.ค. ประธานรัฐสภาส่งให้ กกต.

รหัสข่าว: I-I220816000326

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/588536
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:11
หัวข้อข่าว: "สาธิต" ประธาน กมธ.กฎหมายลูก ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมพิจารณา เผย 16 ส.ค. ประธานรัฐสภาส่งให้ กกต.

รหัสข่าว: I-I220816000326

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

157

https://news.ch7.com/detail/588536
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:19
หัวข้อข่าว: "สาธิต” เผย "ชวน” เตรียมยื่นร่างกฎหมายเลือกตั้ง ฉบับ ครม.ให้ กกต. พรุ่งนี้ทันที

รหัสข่าว: I-I220816000369

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000077832
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:19
หัวข้อข่าว: "สาธิต” เผย "ชวน” เตรียมยื่นร่างกฎหมายเลือกตั้ง ฉบับ ครม.ให้ กกต. พรุ่งนี้ทันที

รหัสข่าว: I-I220816000369

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

159

https://mgronline.com/politics/detail/9650000077832
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: "สาธิต” ยัน บัตร 2 ใบ หาร 100 ประธานสภา เร่งส่งให้กกต.พรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I220815001419

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

160

https://www.thansettakij.com/politics/536604
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: "สาธิต” ยัน บัตร 2 ใบ หาร 100 ประธานสภา เร่งส่งให้กกต.พรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I220815001419

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

161

https://www.thansettakij.com/politics/536604
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:11
หัวข้อข่าว: "สาธิต” ยัน บัตร 2 ใบ หาร 100 ประธานสภา เร่งส่งให้กกต.พรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I220815001419

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

162

https://www.thansettakij.com/politics/536604
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 04:15
หัวข้อข่าว: "สุกิจ" ชี้องค์ประชุมรัฐสภาล่มไม่มีฝ่ายใดผิดหรือถูก

รหัสข่าว: I-I220816000117

 newtv.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.newtv.co.th/news/103970
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 04:15
หัวข้อข่าว: "สุกิจ" ชี้องค์ประชุมรัฐสภาล่มไม่มีฝ่ายใดผิดหรือถูก

รหัสข่าว: I-I220816000117

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

164

https://www.newtv.co.th/news/103970
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 04:33
หัวข้อข่าว: "นพ.สุกิจ” แก้ตัวสภาล่มไม่มีฝ่ายใดผิด ยัน "ชวน-พรเพชร” ทำเต็มที่แล้ว

รหัสข่าว: I-I220816000127

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

165

https://www.thairath.co.th/news/politic/2473555
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 04:33
หัวข้อข่าว: "นพ.สุกิจ” แก้ตัวสภาล่มไม่มีฝ่ายใดผิด ยัน "ชวน-พรเพชร” ทำเต็มที่แล้ว

รหัสข่าว: I-I220816000127

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

166

https://www.thairath.co.th/news/politic/2473555
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:27
หัวข้อข่าว: 'สุกิจ'เล่านาที'สภาล่ม' ยัน'ชวน-พรเพชร'พยายามเต็มที่ ชี้เป็นเจตจำนงประชาธิปไตย

รหัสข่าว: I-I220815001487

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/673505
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:27
หัวข้อข่าว: 'สุกิจ'เล่านาที'สภาล่ม' ยัน'ชวน-พรเพชร'พยายามเต็มที่ ชี้เป็นเจตจำนงประชาธิปไตย

รหัสข่าว: I-I220815001487

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

168

https://www.naewna.com/politic/673505
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:38
หัวข้อข่าว: จาตุรนต์ เชื่อ เหตุสภาล่ม "ประยุทธ์" และพวก ต้องการแก้กติกาเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220815001535

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

169

https://www.prachachat.net/politics/news-1014776
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:38
หัวข้อข่าว: จาตุรนต์ เชื่อ เหตุสภาล่ม "ประยุทธ์" และพวก ต้องการแก้กติกาเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220815001535

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1014776
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:38
หัวข้อข่าว: จาตุรนต์ เชื่อ เหตุสภาล่ม "ประยุทธ์" และพวก ต้องการแก้กติกาเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220815001535

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1014776
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:38
หัวข้อข่าว: จาตุรนต์ เชื่อ เหตุสภาล่ม "ประยุทธ์" และพวก ต้องการแก้กติกาเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220815001535

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

172

https://www.prachachat.net/politics/news-1014776
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:37
หัวข้อข่าว: 'จาตุรนต์' ชี้ระบบเลือกตั้งวุ่นวาย เพราะอยากให้ 'ประยุทธ์' และพวกเป็นรัฐบาล

รหัสข่าว: I-I220815001530

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

173

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7214017
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:37
หัวข้อข่าว: 'จาตุรนต์' ชี้ระบบเลือกตั้งวุ่นวาย เพราะอยากให้ 'ประยุทธ์' และพวกเป็นรัฐบาล

รหัสข่าว: I-I220815001530

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7214017
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:37
หัวข้อข่าว: 'จาตุรนต์' ชี้ระบบเลือกตั้งวุ่นวาย เพราะอยากให้ 'ประยุทธ์' และพวกเป็นรัฐบาล

รหัสข่าว: I-I220815001530

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7214017
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:37
หัวข้อข่าว: 'จาตุรนต์' ชี้ระบบเลือกตั้งวุ่นวาย เพราะอยากให้ 'ประยุทธ์' และพวกเป็นรัฐบาล

รหัสข่าว: I-I220815001530

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

176

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7214017
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 03:19
หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์กฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส. หากไม่ถูกยื่นศาลฯ ทูลเกล้าฯได้ 1 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220816000088

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

177

https://www.thairath.co.th/news/politic/2473477
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 03:19
หัวข้อข่าว: เปิดไทม์ไลน์กฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส. หากไม่ถูกยื่นศาลฯ ทูลเกล้าฯได้ 1 ก.ย.

รหัสข่าว: I-I220816000088

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

178

https://www.thairath.co.th/news/politic/2473477
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 04:04
หัวข้อข่าว: จวกยับ'สส.-สว.'ไม่รักษาเกียรติสภาฯ เตือนทำบ่อยๆระวังปชช.ไม่ไว้วางใจ

รหัสข่าว: I-I220816000110

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/673566
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 04:04
หัวข้อข่าว: จวกยับ'สส.-สว.'ไม่รักษาเกียรติสภาฯ เตือนทำบ่อยๆระวังปชช.ไม่ไว้วางใจ

รหัสข่าว: I-I220816000110

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

180

https://www.naewna.com/politic/673566
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:09
หัวข้อข่าว: ‘ณัฐวุฒิ’ มองสภาล่มตามคาดการณ์ ชี้ กม.ลูกสุดทางที่หาร 100 หาก กกต.ไม่ท้วงติง นำขึ้นทูลเกล้าฯ

รหัสข่าว: I-I220816000314

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

181

https://vnexplorer.net/%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84-s3316599.html
https://vnexplorer.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:09
หัวข้อข่าว: ‘ณัฐวุฒิ’ มองสภาล่มตามคาดการณ์ ชี้ กม.ลูกสุดทางที่หาร 100 หาก กกต.ไม่ท้วงติง นำขึ้นทูลเกล้าฯ

รหัสข่าว: I-I220816000314

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

182

https://vnexplorer.net/%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84-s3316599.html
https://vnexplorer.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06:09
หัวข้อข่าว: ‘ณัฐวุฒิ’ มองสภาล่มตามคาดการณ์ ชี้ กม.ลูกสุดทางที่หาร 100 หาก กกต.ไม่ท้วงติง นำขึ้นทูลเกล้าฯ

รหัสข่าว: I-I220816000314

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

183

https://vnexplorer.net/%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84-s3316599.html
https://vnexplorer.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 03:29
หัวข้อข่าว: "ไข่มุก" ขอบคุณทุกคะแนนเสียง พร้อมทำงานเพื่อประชาชนชาวกาฬสินธุ์

รหัสข่าว: I-I220816000093

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/292149
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 03:29
หัวข้อข่าว: "ไข่มุก" ขอบคุณทุกคะแนนเสียง พร้อมทำงานเพื่อประชาชนชาวกาฬสินธุ์

รหัสข่าว: I-I220816000093

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/292149
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:34
หัวข้อข่าว: "ไข่มุก" ขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมทำงานเพื่อประชาชน

รหัสข่าว: I-I220815001515

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/373924
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:34
หัวข้อข่าว: "ไข่มุก" ขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมทำงานเพื่อประชาชน

รหัสข่าว: I-I220815001515

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

187

https://siamrath.co.th/n/373924
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:34
หัวข้อข่าว: "ไข่มุก" ขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมทำงานเพื่อประชาชน

รหัสข่าว: I-I220815001515

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

188

https://siamrath.co.th/n/373924
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:57
หัวข้อข่าว: สนง.กกต.ยโสธร เชิญร่วมโหวตคลิปวีดีโอ"พลเมืองวิถีใหม่"

รหัสข่าว: I-I220816000269

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220815120532197
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05:57
หัวข้อข่าว: สนง.กกต.ยโสธร เชิญร่วมโหวตคลิปวีดีโอ"พลเมืองวิถีใหม่"

รหัสข่าว: I-I220816000269

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

190

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220815120532197
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14:32
หัวข้อข่าว: ประชุมรัฐสภา แค่หนังหน้าไฟ หนีไม่พ้น "สภาล่ม"

รหัสข่าว: I-I220815001001

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

191

https://www.komchadluek.net/news/politics/526184
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14:32
หัวข้อข่าว: ประชุมรัฐสภา แค่หนังหน้าไฟ หนีไม่พ้น "สภาล่ม"

รหัสข่าว: I-I220815001001

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/politics/526184
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14:32
หัวข้อข่าว: ประชุมรัฐสภา แค่หนังหน้าไฟ หนีไม่พ้น "สภาล่ม"

รหัสข่าว: I-I220815001001

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

193

https://www.komchadluek.net/news/politics/526184
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: "พลังประชารัฐ-เพื่อไทย-ส.ว.สายป้อม" จับมือทำแท้งหาร 500

รหัสข่าว: I-I220815001492

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

194

https://www.topnews.co.th/news/398271
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: "พลังประชารัฐ-เพื่อไทย-ส.ว.สายป้อม" จับมือทำแท้งหาร 500

รหัสข่าว: I-I220815001492

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/398271
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: "พลังประชารัฐ-เพื่อไทย-ส.ว.สายป้อม" จับมือทำแท้งหาร 500

รหัสข่าว: I-I220815001492

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

196

https://www.topnews.co.th/news/398271
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: "พลังประชารัฐ-เพื่อไทย-ส.ว.สายป้อม" จับมือทำแท้งหาร 500

รหัสข่าว: I-I220815001492

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/398271
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: "พลังประชารัฐ-เพื่อไทย-ส.ว.สายป้อม" จับมือทำแท้งหาร 500

รหัสข่าว: I-I220815001492

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

198

https://www.topnews.co.th/news/398271
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: "พลังประชารัฐ-เพื่อไทย-ส.ว.สายป้อม" จับมือทำแท้งหาร 500

รหัสข่าว: I-I220815001492

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/398271
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: "พลังประชารัฐ-เพื่อไทย-ส.ว.สายป้อม" จับมือทำแท้งหาร 500

รหัสข่าว: I-I220815001492

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

200

https://www.topnews.co.th/news/398271
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: "พลังประชารัฐ-เพื่อไทย-ส.ว.สายป้อม" จับมือทำแท้งหาร 500

รหัสข่าว: I-I220815001492

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/398271
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:29
หัวข้อข่าว: "พลังประชารัฐ-เพื่อไทย-ส.ว.สายป้อม" จับมือทำแท้งหาร 500

รหัสข่าว: I-I220815001492

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/398271
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 04:17
หัวข้อข่าว: คืนชีพ"สูตรหาร100" กม.เลือกตั้ง ส.ส. "พรรคใหญ่"ได้เปรียบจุดจบ"พรรคเล็ก"

รหัสข่าว: I-I220816000119

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12185
วันที่: อังคาร 16 สิงหาคม 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: เกม'สูตรเลือกตั้ง'ยังไม่จบ ลุ้นพลิก'บัตรสองใบ-ใบเดียว'

รหัสข่าว: C-220816011050(16 ส.ค. 65/04:04)

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: (FC) 1,600(BW) 1,400

Col.Inch: 58.07 ADValue:  (B/W)  81,298  (FC)  92,912
PRValue : (B/W)  243,894  (FC)  278,736(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23584
วันที่: พุธ 17 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 8(กลาง)

คอลัมน์: คาบลูกคาบดอก: ใกล้จะสะเด็ดน้ำ

รหัสข่าว: C-220817039067(16 ส.ค. 65/04:22)

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

Col.Inch: 40.22 ADValue:  (B/W)  40,220  (FC)  80,440
PRValue : (B/W)  120,660  (FC)  241,320(x3)
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ปีที่: 28 ฉบับที่: 6998
วันที่: อังคาร 16 สิงหาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(กลาง)

คอลัมน์: พาราสาวะถี

รหัสข่าว: C-220816013016(16 ส.ค. 65/05:10)

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: (FC) 1,100(BW) 850

Col.Inch: 61.90 ADValue:  (B/W)  52,615  (FC)  68,090
PRValue : (B/W)  157,845  (FC)  204,270(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3758
วันที่: อังคาร 16 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 2(กลาง)

คอลัมน์: ข่าวปนคน คนปนข่าว

รหัสข่าว: C-220816040019(16 ส.ค. 65/05:23)

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

Col.Inch: 106.87 ADValue:  (B/W)  128,244  (FC)  160,305
PRValue : (B/W)  384,732  (FC)  480,915(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16229
วันที่: พุธ 17 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: พิมพ์เขียวสูตร'หาร100' ฉบับคืนชีพ เสียบแทน500

รหัสข่าว: C-220817038009(16 ส.ค. 65/07:35)

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

Col.Inch: 132.76 ADValue:  (B/W)  159,312  (FC)  219,054
PRValue : (B/W)  477,936  (FC)  657,162(x3)
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