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ข่าวประจ าวันที่ 17 สิงหาคม 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 194/2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจัดประชุมเพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับ
มำตรฐำนกำรท ำงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 

แทนตำแหน่งที่ว่ำง 
1 

2 Max TV Thailand 
ออนไลน์ 

กกต. ประกำศผลกำรเลือกตั้งสภำท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่ำง 3 

3 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. ประกำศผลกำรเลือกตั้งใหม่ ส.อบจ. สมุทรสำคร เขต 11 6 
4 Max TV Thailand 

ออนไลน์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจัดประชุมเพ่ือพัฒนำงำนและ
ยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำน 

7 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. ส่งหนังสือถึงรัฐสภำ แจ้งมติเสียงข้ำงมำก ไม่ทักท้วง กม.  

พรรคกำรเมือง 
8 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ร่อนหนังสือด่วนตอบกลับประธำนรัฐสภำไม่ติดใจร่ำง พ.ร.ป. 
พรรคกำรเมือง 

11 

3 ส ำนักข่ำวออนไลน์ กกต. แจ้งไม่มีข้อทักท้วงกฎหมำยพรรคกำรเมือง 13 
4 MGR ออนไลน์ กกต. แจ้งรัฐสภำไร้ข้อทักท้วงร่ำง พ.ร.ป. พรรค แต่ชี้เสียงข้ำงน้อยมีข้อสังเกต 

3 มำตรำอำจขัด รธน. 
15 
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ข่าว กกต. / ขา่วผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 thekey.news 

ออนไลน์ 
มต ิกกต. เสียงข้ำงมำก ตอบกลับ "ชวน" ไม่ติดใจร่ำง กม. ลูก 
พรรคกำรเมือง 

18 

6 theroom44channel 
ออนไลน์ 

กกต. ส่งหนังสือแจ้งรัฐสภำ ไม่มีข้อทักท้วงร่ำง พ.ร.ป. พรรคกำรเมือง  20 

7 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ "กกต." ตอบกลับ "ปธ.รัฐสภำ" ไม่ทักท้วง กม. ลูกพรรคกำรเมือง 22 
8 Thebangkokinsight 

ออนไลน์ 
กกต. ส่งหนังสือถึงรัฐสภำ แจ้งมติเสียงข้ำงมำก กม. พรรคกำรเมือง !! 25 

9 แนวหน้ำออนไลน์ ด่วนที่สุด ! 'กกต.' ท ำหนังสือแจ้งกลับ ปธ. รัฐสภำ ไม่ติดใจ 'ร่ำง กม. ลูก
พรรคกำรเมือง' 

28 

10 มติชนออนไลน์ มติ "กกต." ตอบกลับ "ปธ. รัฐสภำ" ไม่ติดใจร่ำง กม. ลูกพรรคกำรเมือง 31 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ เปิดหนังสือด่วนที่สุด 'ประธำน กกต.' ส่งถึง 'ประธำนรัฐสภำ'  

กรณีกฎหมำยว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
33 

12 Vnexplorer ออนไลน์ กกต. ส่งหนังสือถึงรัฐสภำ แจ้งมติเสียงข้ำงมำก ไม่ทักท้วง กม. 
พรรคกำรเมือง 

36 

13 ข่ำวไทยพีบีเอส 
ออนไลน์ 

กกต. แจ้งรัฐสภำ ไม่เห็นแย้งร่ำง พ.ร.บ. พรรคกำรเมือง 38 

14 Thaitrend ออนไลน์ กกต. ข้ำงมำกไม่ติดใจร่ำง พ.ร.ป. พรรคกำรเมืองฯ ส่งกลับสภำ 40 
15 Innnews ออนไลน์ กกต. ไม่มีข้อทักท้วง พรป. พรรคกำรเมือง 43 
16 Nationtv ออนไลน์ กกต. เสียงข้ำงน้อยติง กม. ลูกพรรคกำรเมืองไม่มีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง 45 
17 บ้ำนเมืองออนไลน์ รองเลขำฯ กกต. พบเลขำธิกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
47 

18 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 48 
19 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กกต. เปิดข้อมูลพรรคใหม่เกิดเพียบ 49 
20 ช่อสะอำดออนไลน์ รำยกำร "เปิดประตูสู่ กกต." วันอังคำรที่ 16 สิงหำคม 2565 เวลำ  

19.30 - 20.00 น. 
50 

22 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ คุมเข้มเลือกตั้ง "กกต." คลอดระเบียบห้ำมใช้ทรัพยำกรรัฐเอ้ือเลือกตั้ง 52 
23 Thaitrend ออนไลน์ คุมเข้มเลือกตั้ง "กกต." คลอดระเบียบห้ำมใช้ทรัพยำกรรัฐเอ้ือเลือกตั้ง 58 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ch3plus ออนไลน์ 'ชวน' ส่งร่ำง กม. เลือกตั้ง ส.ส. สูตรหำร 100 ให้ กกต. แล้ว 64 
2 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ร่ำงกฎหมำยเลือกตั้ง ส.ส. ถึงมือ กกต. คำดเข้ำที่ประชุมสัปดำห์หน้ำ 67 
3 มติชนออนไลน์ กม. เลือกตั้งถึง กกต. แล้ว รอเข้ำท่ีประชุมสัปดำห์หน้ำ จับตำทักท้วง 

ร่ำงตัวเองหรือไม่ 
69 

4 ข่ำวสดออนไลน์ ร่ำงกฎหมำยเลือกตั้ง ส.ส. ถึงมือ กกต. แล้ว ! คำด เข้ำที่ประชุมถก
สัปดำห์หน้ำ 

72 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ร่ำง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. ถึงมือ กกต. แล้ว คำดเข้ำที่ประชุม 22 - 23 ส.ค. 74 
6 MGR ออนไลน์ กกต. ได้รับแล้วร่ำง กม. เลือกตั้ง ส.ส. สูตรหำรปำร์ตี้ลิสต์ 100 คำด 

เข้ำที่ประชุมสัปดำห์หน้ำ 
76 

7 Thaitrend ออนไลน์ ร่ำง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. ถึงมือ กกต. แล้ว คำดเข้ำที่ประชุม 22 - 23 ส.ค. 78 
8 แนวหน้ำออนไลน์ ร่ำง กม. ลูกสูตรหำร 100 ถึงมือ 'กกต.' ชงเข้ำที่ประชุมใหญ่ลุ้นลงมติ 

22 - 23 ส.ค. นี้ 
80 

9 Khaoja ออนไลน์ ร่ำงกฎหมำยเลือกตั้ง ส.ส. ถึงมือ กกต. แล้ว ! คำด เข้ำที่ประชุมถกสัปดำห์หน้ำ 82 
10 ประชำไทออนไลน์ สภำส่งร่ำงกฎหมำยเลือกตั้ง ส.ส. สูตรหำร 100 ให ้กกต. แลว้หลังสภำล่ม 

จนกำรพิจำรณำเสร็จไม่ทัน 
84 

11 ไทยรัฐออนไลน์ ร่ำงกฎหมำยเลือกตั้ง ส.ส. ถึงมือ กกต. แล้ว คำดเข้ำท่ีประชุมสัปดำห์หน้ำ 86 
12 Headtopics ออนไลน์ ร่ำงกฎหมำยเลือกตั้ง ส.ส. ถึงมือ กกต. แล้ว คำดเข้ำท่ีประชุมสัปดำห์หน้ำ 88 
13 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ กกต. ยึดสูตรปำร์ตี้ลิสต์ 'หำร100' 90 
14 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ ร่ำง ก.ม. เลือกตั้ง ส.ส. ถึงมือ กกต. แล้ว คำดเข้ำท่ีประชุมสัปดำห์หน้ำ 92 
15 ข่ำวสดออนไลน์ กลุ่ม “ธรรมนัส” โล่งอก ! กกต. มติเอกฉันท์ ตีตกค ำร้อง พปชร. ขับ  

21 ส.ส. โดยมิชอบ 
95 

16 มติชนออนไลน์ 21 ส.ส. “ก๊วนธรรมนัส” เฮ ! กกต. ยกค ำร้อง มติขับพ้น พปชร. มิชอบ 
เพรำะจ ำนวนผู้ร้องไม่ครบ 

98 

17 แนวหน้ำออนไลน์ '21 ส.ส. ก๊วนธรรมนัส' เฮ !! กกต. ไม่รับค ำร้องสอบมติขับพ้น 'พปชร.' ไม่ชอบ 100 
18 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ 21 ส.ส. “ก๊วนธรรมนัส” เฮ ! กกต. ยกค ำร้องมติขับพ้น พปชร. เหต ุ

จ ำนวนผู้ร้องไม่ครบ 
102 

19 ไทยโพสต์ออนไลน์ “ธรรมนัส” เฮ ! กกต. ปัดตกค ำร้องสอบมติขับ 21 ส.ส. พ้น พปชร.  
เหตุผู้ร้องไม่ครบตำม กม. 

106 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
20 สยำมรัฐออนไลน์ "ก๊วนธรรมนัส" มีเฮ ! กกต. ตีตกค ำร้องสอบมติขับ "21 ส.ส."  

พ้นพลังประชำรัฐ เหตุผู้ร้องไม่ครบตำมกฎหมำย 
108 

21 Khaoja ออนไลน์ “กลุ่มธรรมนัส” โล่งอก ! กกต. มติเอกฉันท์ ตีตกค ำร้อง พปชร. 
ขับ 21 ส.ส. โดยมิชอบ 

110 

22 ข่ำวไทยพีบีเอส 
ออนไลน์ 

กกต. มติเอกฉันท์ไม่รับค ำร้องวินิจฉัยปม "พปชร." ขับ 21 ส.ส. 
“กลุ่มธรรมนัส” 

112 

23 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. ตีตกค ำร้องสอบ "ธรรมนัส" ปมมติ พปชร. ขับพ้นพรรค เหตุยื่นชื่อ
ไม่ครบตำม กม. 

114 

24 Thaitrend ออนไลน์ กกต. ตีตกค ำร้องสอบ "ธรรมนัส" ปมมติ พปชร. ขับพ้นพรรค เหตุยื่นชื่อ
ไม่ครบตำม กม. 

117 

25 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ กกต. ไม่รับค ำร้องมติขับ 21 ส.ส. “กลุ่มธรรมนัส” 119 
26 MGR1 ออนไลน์ กกต. ตีตกค ำร้องสอบ "21 ส.ส. ก๊วนธรรมนัส" มติขับพ้น พปชร. 

ไม่ชอบ เหตุจ ำนวนผู้ร้องไม่ครบ 
121 

27 มติชนออนไลน์ "ชัยวุฒิ" ยัน สภำล่ม เป็นเรื่อง "ส.ส. - ส.ว." ปัดเกี่ยว "พปชร." 123 
28 ch3plus ออนไลน์ "ชัยวุฒิ" เชื่อ "มำดำมเดียร์" ลำออก พปชร. ไม่เกี่ยวสภำล่ม แย้มอำจไป

พรรคอื่น 
126 

29 ข่ำวสดออนไลน์ “ชัยวุฒิ” มั่นใจ เดียร์ ลำออก ไม่เก่ียวสภำล่ม โต้มีใบสั่ง ส.ส. - ส.ว. 
ท ำแท้งสูตรหำร 500 

129 

30 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ชัยวุฒิ" ยัน ไร้ใบสั่ง "ประวิตร" ท ำ "สภำล่ม" ชี้ เป็นเอกสิทธิ์ "ส.ส." 131 
31 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชัยวุฒิ' ยัน สภำล่ม เป็นเรื่อง ส.ส. - ส.ว. พปชร. ไม่ได้สั่ง 134 
32 สยำมรัฐออนไลน์ "ชัยวุฒิ" ยัน สภำล่ม เป็นเรื่อง ส.ส. - ส.ว. ไม่เก่ียว พปชร. ชี้กฎหมำย

เลือกตั้งคือชีวิตนักกำรเมืองสั่งกันไม่ได้ 
136 

33 Nationtv ออนไลน์ "ชัยวุฒิ" ยืนยัน "บิ๊กป้อม" ปัดสั่งกำรคว่ ำกฎหมำยลูกเลือกตั้ง 139 
34 Innnews ออนไลน์ "ชัยวุฒิ" ยันไม่มีใครสั่ง ส.ส. - ส.ว. คว่ ำ กม. ลูก 142 
35 บ้ำนเมืองออนไลน์ "นิกร" หวัง "กกต." ไม่ทักท้วงร่ำง กม. ลูกสูตรหำร 100 เหมือน กม. ลูก

พรรคกำรเมือง 
144 

36 มติชนออนไลน์ 'นิกร' เชื่อ 'กกต.' ไม่ทักท้วง ร่ำง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. เหตุ เป็นร่ำงตัวเอง 146 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
37 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ "นิกร" บอก กกต. เห็นแย้งแต่สรุปไม่ทักท้วงร่ำงพรรคกำรเมือง 148 
38 สยำมรัฐออนไลน์ "นิกร" ติดใจ กกต. เห็นแย้งแตไม่ทักท้วงร่ำง พ.ร.ป. พรรคกำรเมือง 150 
39 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  "นิกร" โต้ "กกต." เสียงข้ำงน้อย "พ.ร.ป. พรรคกำรเมือง" ท ำรอบคอบ  

ไม่ขัด รธน. 
152 

40 สยำมรัฐออนไลน์ มติ ปชป. ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศำลรัฐธรรมนูญตีควำม ร่ำง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. 154 
41 MGR ออนไลน์ มต ิปชป. ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศำลรัฐธรรมนูญตีควำม ร่ำง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. 

ลั่นพร้อมสู้ทุกกติกำ 
156 

42 มติชนออนไลน์ มติ ปชป. ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศำลรธน.ตีควำม ร่ำง กม. เลือกตั้ง ส.ส.  
ชี้กระบวนกำรนิติบัญญัติแล้ว 

158 

43 ข่ำวสดออนไลน์ มติ ปชป. ไม่ลงชื่อยื่นศำล รธน. ตีควำมร่ำง กม. เลือกตั้ง ส.ส. ลั่น 
พร้อมสู้ทุกกติกำ 

160 

44 แนวหน้ำออนไลน์ มติ ปชป. ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศำลรัฐธรรมนูญตีควำม กม. ลูก 
เลือกตั้งสูตรหำร 100 

162 

45 ch3plus ออนไลน์ มต ิปชป. ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศำล รธน. ตีควำม ร่ำง พ.ร.ป. เลอืกตั้ง ส.ส. 164 
46 ไทยโพสต์ออนไลน์ มติ ปชป. ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศำล รธน. ตีควำม ร่ำง พ.ร.ป. เลอืกตั้ง ส.ส. 166 
47 แนวหน้ำออนไลน์ มติ ปชป. ! ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศำล รธน. ตีควำมร่ำง พ.ร.ป. เลอืกตั้ง ส.ส. 

ย้ ำสู้ทุกกติกำ 
168 

48 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ พร้อมร่วมมือเอกชน – รัฐ - ท้องถิ่น 170 
49 อปท.นิวส์ออนไลน์ กำฬสินธุ์ “ไข่มุก” ขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมท ำงำนเพ่ือประชำชน 171 
50 มติชนออนไลน์ ป.ป.ช. ประกำศเพ่ิม ต ำแหน่ง จนท. รัฐดังต่อไปนี้ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ 173 
51 Vnexplorer ออนไลน์ ป.ป.ช. ประกำศเพ่ิม ต ำแหน่ง จนท. รัฐดังต่อไปนี้ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ 175 
52 ข่ำวสดออนไลน์ เช็กด่วน ! ป.ป.ช. ประกำศ เพ่ิม 9 ต ำแหน่ง จนท. รฐั ต้องยืน่บัญชีทรัพย์สินฯ  177 
53 แนวหน้ำออนไลน์ เช็กด่วน ! ป.ป.ช. ประกำศเพ่ิม 9 ต ำแหน่ง จนท. รัฐ ต้องยื่นบญัชีทรัพย์สินฯ 179 

 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ คอลัมน์ : ข่ำวสั้น : กกต. ตอบกลับ 'ปธ. รัฐสภำ' ไมต่ิดใจร่ำง กม. ลูก 181 
2 มติชนออนไลน์ พิมพ์เขียวสูตร ‘หำร 100’ ฉบับคืนชีพ เสียบแทน 500 182 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
3 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : กล้ำได้ กล้ำเสีย : บทเรียนสภำไทย 187 
4 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เรียงคนมำเป็นข่ำว 188 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 สิงหำคม 2565 เวลำ 15.00 น. ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรให้ควำมคุ้มครอง ครั้งที่  18/2565 โดยมีผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส ำนักสนับสนุนงำนสืบสวนสอบสวน ชั้น 3 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ความคุ้มครอง ครั้งที่ 18/2565  
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 16 สิงหำคม 2565 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้ำพบ นำยวัลลพ สงวนนำม 
เลขำธิกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เพ่ือประสำนควำมร่วมมือ  
ในกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงพลเมืองคุณภำพ โดยพลเมืองคุณภำพ (U2T & ECT) ณ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กระทรวงศึกษำธิกำร ถนนรำชด ำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 
 

  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าพบเลขาธิการส านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 

 
 
 
 
วันที่ 17 สิงหำคม 2565, 10.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 สิงหำคม 2565 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้ำพบ นำยวัลลพ สงวนนำม 
เลขำธิกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เพ่ือประสำนควำมร่วมมือ  
ในกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงพลเมืองคุณภำพ โดยพลเมืองคุณภำพ (U2T & ECT) ณ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กระทรวงศึกษำธิกำร ถนนรำชด ำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/292396  

รองเลขาฯ กกต. พบเลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/292396
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
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น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 สิงหำคม 2565 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้ำพบ นำยวัลลพ สงวนนำม 
เลขำธิกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เพ่ือประสำนควำมร่วมมือ  
ในกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงพลเมืองคุณภำพ โดยพลเมืองคุณภำพ (U2T & ECT) ณ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กระทรวงศึกษำธิกำร ถนนรำชด ำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 
 
อ้ำงอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30475   

กกต. ส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

https://maxtvthailandonline.com/?p=30475
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  

     
 
วันที่ 16 สิงหำคม 2565, 13.42 น. 
 
 
 
 
 
 

ด้วยผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ ง       
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยก ำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๗ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
ด้วยเหตุดังต่อไปนี้        
  ๑. กรณี นำยเฉลิมพล ศักดิ์ค ำ นำยกเทศมนตรีเมืองท่ำช้ำง อ ำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุร ี
ไดล้ำออก เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๒. กรณี นำยสมคิด อ่อนสี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงค่อม เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ 
อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕        
  ๓. กรณี นำยสนั่น ถือแก้ว สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบำงพระ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอปำกพนัง   
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๔. กรณี นำยอับดุลเลำะ เจ๊ะมิง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำบัน เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
อ ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๕. กรณี นำยสมพงษ์ ปรำงอ่อน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ 
อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕     
  ๖. กรณี นำยด ำรงกิตติ์  บุญสงวนศรี  นำยกเทศมนตรีต ำบลต้นครำม อ ำ เภอบำงปลำม้ำ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ไดพ้้นจำกต ำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕     
   

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น แทนต าแหน่งที่ว่าง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 

๗. กรณี นำยประสิทธิ์ รวมสิน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม อ ำเภอเมืองเพชรบุรี     
จังหวัดเพชรบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๕    
  ๘. กรณี เรือตรี สวำท มั่งเจริญ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง เขตเลือกตั้งที่ ๖  
อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๙. กรณี ร้อยต ำรวจเอก เอกภพ สำยจีน สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลแม่เมำะ เขตเลือกตั้งที่ ๒  อ ำเภอแม่เมำะ 
จังหวัดล ำปำง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๑๐. กรณี นำยณรงค์ ภิญญชำติ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงถ่อ เขตเลือกตั้งที่ ๗  
อ ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๑๑. กรณี  นำงเกสร ศรีบุญวงษ์  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองนำค ำ  เขตเลือกตั้ งที่  ๒    
อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวัดขอนแก่น ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๕       
  ๑๒. กรณี นำยอิสมะแอ โสดำหวัน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหมอไทร เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕      
                    วันนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พิจำรณำ        
ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งได้มีมติประกำศผลกำรเลือกตั้ง ตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรำยชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้           
       ๑. นำยกเทศมนตรีเมืองท่ำช้ำง อ ำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ นำยธวัชชัย จันทกิจ 
 ๒. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงค่อม เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ อ ำเภอชัยบำดำล  จังหวัดลพบุรี 
ได้แก่ นำยสุวัฒน์ อ่อนสี    
  ๓. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบำงพระ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ได้แก่ นำยชัยวัฒน์ เดชเดชะ   
  ๔. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำบัน เขตเลือกตั้งที่  ๓ อ ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี   
ได้แก่ นำยสำกำรียำ เจ๊ะมิง 
  ๕. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่  เขตเลือกตั้ งที่  ๑๐ อ ำเภอบำงใหญ่    
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ นำยปิยะ ปรำงอ่อน      
  ๖. นำยกเทศมนตรีต ำบลต้นครำม อ ำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก ่นำยบรรหำร สุพรรณศรี  
  ๗. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้แก ่นำยชอบ แกล้งกลั่น  
  ๘. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง เ ขตเลือกตั้งที่  ๖ อ ำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปรำกำร ได้แก่ นำยเฉลิมพล ศิวำทิกชำติ 
  ๙. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลแม่ เมำะ เขตเลื อกตั้ งที่  ๒ อ ำเภอแม่ เมำะ จังหวัดล ำปำง 
ได้แก่ นำยวิวัฒน์ ปินตำ 
  ๑๐.  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลสร้ ำงถ่อ เขตเลือกตั้ งที่  ๗ อ ำ เภอเขื่ อง ใน 
จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้แก่ นำยชูชำติ มำสุข 
  ๑๑. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองนำค ำ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวัดขอนแก่น 
ได้แก่ นำยสมหมำย อำศักดำ  
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  ๑๒. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหมอไทร  เขตเลือกตั้ งที่  ๑ อ ำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลำ ได้แก่ นำยอิสสะหมะแอ หมะเด็น 
  ทั้งนี้ กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งที่จะด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำกำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม 
  อนึ่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอแจ้งให้ทรำบว่ำผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
จักได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทรำบต่อไป 
   ส่วนรำยละเอียดกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นสำมำรถติดตำม
หรือสอบถำมได้ทำง www.ect.go.th application Smart Vote และสำยด่วน ๑๔๔๔ 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/292253 
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16/08/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ ง       
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยก ำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๗ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
ด้วยเหตุดังต่อไปนี้        
  ๑. กรณี นำยเฉลิมพล ศักดิ์ค ำ นำยกเทศมนตรีเมืองท่ำช้ำง อ ำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 
ไดล้ำออก เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๒. กรณี นำยสมคิด อ่อนสี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงค่อม เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ 
อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕        
  ๓. กรณี นำยสนั่น ถือแก้ว สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบำงพระ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอปำกพนัง   
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๔. กรณี นำยอับดุลเลำะ เจ๊ะมิง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำบัน เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
อ ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
 

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่ 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
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  ๕. กรณี นำยสมพงษ์ ปรำงอ่อน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ 
อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕     
  ๖. กรณี นำยด ำรงกิตติ์  บุญสงวนศรี  นำยกเทศมนตรีต ำบลต้นครำม อ ำ เภอบำงปลำม้ำ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕     
  ๗. กรณี นำยประสิทธิ์ รวมสิน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม อ ำเภอเมืองเพชรบุรี     
จังหวัดเพชรบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๕    
  ๘. กรณี เรือตรี สวำท มั่งเจริญ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง เขตเลือกตั้งที่ ๖  
อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๙. กรณี ร้อยต ำรวจเอก เอกภพ สำยจีน สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลแม่เมำะ เขตเลือกตั้งที่ ๒  อ ำเภอแม่เมำะ 
จังหวัดล ำปำง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๑๐. กรณี นำยณรงค์ ภิญญชำติ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงถ่อ เขตเลือกตั้งที่ ๗  
อ ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๑๑. กรณี  นำงเกสร ศรีบุญวงษ์  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองนำค ำ  เขตเลือกตั้ งที่  ๒    
อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวัดขอนแก่น ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๕       
  ๑๒. กรณี นำยอิสมะแอ โสดำหวัน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหมอไทร เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕      
                    วันนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พิจำรณำ        
ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งได้มีมติประกำศผลกำรเลือกตั้ง ตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรำยชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้           
       ๑. นำยกเทศมนตรีเมืองท่ำช้ำง อ ำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ นำยธวัชชัย จันทกิจ 
 ๒. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงค่อม เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ อ ำเภอชัยบำดำล  จังหวัดลพบุรี 
ได้แก่ นำยสุวัฒน์ อ่อนสี    
  ๓. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบำงพระ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ได้แก่ นำยชัยวัฒน์ เดชเดชะ   
  ๔. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำบัน เขตเลือกตั้งที่  ๓ อ ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี    
ได้แก่ นำยสำกำรียำ เจ๊ะมิง 
  ๕. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ ำนใหม่  เขตเลือกตั้ งที่  ๑๐ อ ำเภอบำงใหญ่    
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ นำยปิยะ ปรำงอ่อน      
  ๖. นำยกเทศมนตรีต ำบลต้นครำม อ ำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก ่นำยบรรหำร สุพรรณศรี  
  ๗. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้แก ่นำยชอบ แกล้งกลั่น  
  ๘. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง เ ขตเลือกตั้งที่  ๖ อ ำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปรำกำร ได้แก่ นำยเฉลิมพล ศิวำทิกชำติ 
  ๙. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลแม่ เมำะ เขตเลือกตั้ งที่  ๒ อ ำเภอแม่ เมำะ จังหวัดล ำปำง 
ได้แก่ นำยวิวัฒน์ ปินตำ 
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  ๑๐.  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลสร้ ำงถ่อ เขตเลือกตั้ งที่  ๗ อ ำ เภอเขื่ อง ใน 
จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้แก่ นำยชูชำติ มำสุข 
  ๑๑. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองนำค ำ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวัดขอนแก่น 
ได้แก่ นำยสมหมำย อำศักดำ 
  ๑๒. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ ำหมอไทร เขตเลือกตั้ งที่  ๑ อ ำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลำ ได้แก่ นำยอิสสะหมะแอ หมะเด็น 
  ทั้งนี้ กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งที่จะด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำกำรเลือกตั้ งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม 
  อนึ่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอแจ้งให้ทรำบว่ำผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
จักได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทรำบต่อไป 
   ส่วนรำยละเอียดกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นสำมำรถติดตำม
หรือสอบถำมได้ทำง www.ect.go.th application Smart Vote และสำยด่วน ๑๔๔๔ 
 
อ้ำงอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30456  
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วันที่ 16 สิงหำคม 2565, 15.26 น. 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยศำลอุทธรณ์ภำค ๗ ได้มีค ำพิพำกษำสั่งให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัดสมุทรสำคร อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ ใหม่ แทนนำยพิสิฐ สุวรรณชัย และผู้อ ำนวยกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร ได้ประกำศให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสมุทรสำคร เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ ใหม่ โดยก ำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๗ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
    วันนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พิจำรณำ
ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร กรณีสั่งเลือกตั้งใหม่ โดยคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งได้มีมติประกำศผลกำรเลือกตั้ง ตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร 
เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นำยพิสิฐ สุวรรณชัย 
  ทั้งนี้ กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งที่จะด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำกำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
   อนึ่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอแจ้งให้ทรำบว่ำผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
จักได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทรำบต่อไป 
   ส่วนรำยละเอียดกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นสำมำรถติดตำม
หรือสอบถำมได้ทำง www.ect.go.th application Smart Vote และสำยด่วน ๑๔๔๔ 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/292268  

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งใหม่ ส.อบจ. สมุทรสาคร เขต 11 

http://www.ect.go.th/
https://www.banmuang.co.th/news/politic/292268
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้จัดให้มีกำรประชุมเพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำน  
กำรท ำงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง รวมทั้งเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของผู้บริหำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ครั้งที่ 5/2565 หัวข้อกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
ระหว่ำงวันที่ 17 – 19 สิงหำคม 2565 โดยผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหำรทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 77 จังหวัด 
เข้ำร่วมประชุม ณ โรงแรมเมอเวนพิค อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ  
 ในกำรนี้ นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุม พร้อมด้วย 
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกร 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ตลอดทั้งกำรชี้แจงแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และกำรบริหำรองค์กร โดยรองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งแต่ละกลุ่มภำรกิจ 
ประกอบด้วย กลุ่มภำรกิจบริหำรงำนเลือกตั้ง กลุ่มภำรกิจสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย กลุ่มภำรกิจกำรมีส่วนร่วม 
กลุ่มภำรกิจบริหำรกลำง และกลุ่มภำรกิจอ่ืน นอกจำกนี้ จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยผู้แทนผู้บริหำร 4 ภูมิภำค ประกอบด้วย ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งจำกภำคกลำง ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจำกภำคเหนือ ผู้แทนผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจำกภำคใต้ ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
จำกภำคอีสำน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ต่อไป 
อ้ำงอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30465 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จัดประชุมเพื่อพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการท างาน 

https://maxtvthailandonline.com/?p=30465


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

 
 
 
 
 
 
 

การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง” 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

----------------------------------- 
 

   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยส ำนักประชำสัมพันธ์ ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกำศเกียรติคุณ 
“สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง” ภำยใต้โครงกำรกำรพัฒนำช่องทำง 
กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองอย่ำงสร้ำงสรรค์ ในวันที่ 18 สิงหำคม 2565 ณ โรงแรมเมอเวนพิค อ ำเภอปำกช่อง  
จังหวัดนครรำชสีมำ โดยมีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร เข้ำรับมอบโล่
ประกำศเกียรติคุณ จ ำนวนทั้งสิ้น 608 ชิ้นงำน  

รางวัลชนะเลิศสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยเพื่อรณรงค์การเลือกตั้ง จ านวน 1 รางวัล 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยเพื่อรณรงค์การเลือกตั้ง จ านวน 2 รางวัล 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสระบุรี 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยเพื่อรณรงค์การเลือกตั้ง จ านวน 3 รางวัล 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดปทุมธำนี 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดระนอง 

รางวัลสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยเพื่อรณรงค์การเลือกตั้ง ระดับยอดเยี่ยม จ านวน 24 รางวัล 
  ภาคเหนือ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชัยนำท 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพิจิตร 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำปำง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสุโขทัย 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   
 
 

เลขที่   35/2565 วันที่เผยแพร ่17 สิงหำคม 2565 
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ภาคกลางและภาคตะวันออก 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนนทบุรี 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดปทุมธำนี 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรสำคร 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสระบุรี 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดบึงกำฬ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดมุกดำหำร 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดยโสธร 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดหนองบัวล ำภ ู

ภาคใต้และภาคตะวันตก 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกระบี่ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดตำก 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพชรบุรี 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดภูเก็ต 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดระนอง 

รางวัลคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จ านวน 5 รางวัล 
  อันดับ 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกระบี่ 
  อันดับ 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสระบุรี 
  อันดับ 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ 
  อันดับ 4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
  อันดับ 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
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รางวัลสปอตวิทยุยอดเยี่ยม จ านวน 5 รางวัล 

  อันดับ 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
  อันดับ 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ 
  อันดับ 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพชรบุรี 
  อันดับ 4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง 
  อันดับ 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกระบี่ 

รางวัลอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม จ านวน 5 รางวัล 
  อันดับ 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
  อันดับ 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกระบี่ 
  อันดับ 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ 
  อันดับ 4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  อันดับ 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดมุกดำหำร 
  รางวัลสื่อประเภทอ่ืน ๆ ยอดเยี่ยม จ านวน 5 รางวัล 
  อันดับ 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ 
  อันดับ 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพชรบุรี 
  อันดับ 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ 
  อันดับ 4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดยโสธร 
  อันดับ 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

รางวัลหน่วยงานที่มีผลการด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จ านวน 25 รางวัล 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำกรุงเทพมหำนคร 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดขอนแก่น 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชลบุรี 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดตรัง 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดตรำด 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครนำยก 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครปฐม 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครพนม 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนรำธิวำส 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดบึงกำฬ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพัทลุง 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพิจิตร 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดภูเก็ต 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดมุกดำหำร 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดระยอง 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำปำง 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำพูน 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสตูล 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสิงห์บุรี 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดหนองคำย 

รายช่ือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ที่มีผลการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางแอปพลิเคชัน G-Chat ระดับยอดเยี่ยม 

เขตจังหวัดภาคเหนือ จ านวน 1 รางวัล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำพูน 
เขตภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน 1 รางวัล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสิงห์บุรี 
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 2 รางวัล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ และ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ประจ ำจังหวัดยโสธร 
เขตภาคใต้และภาคตะวันตก จ านวน 1 รางวัล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพัทลุง 
แหล่งข้อมูล : ส ำนกัประชำสัมพันธ ์

 

ส ำนักประชำสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลำงในกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรของทุกกลุ่มภำรกิจ 
หำกท่ำนมีข้อมูลข่ำวสำรหรือกิจกรรมที่น่ำสนใจ โปรดจัดส่งรำยละเอียดเป็นเอกสำร หรือข้อควำม 

ที่ ส านักประชาสมัพันธ์ ชั้น 2 โทร. 0 2141 7920 – 26 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น แทนต าแหน่งที่ว่าง 
วันที่ 16 สิงหาคม 2565, 13.42 น. 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง       
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยก ำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๗ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
ด้วยเหตุดังต่อไปนี้        
  ๑. กรณี นำยเฉลิมพล ศักดิ์ค ำ นำยกเทศมนตรีเมืองท่ำช้ำง อ ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
ไดล้ำออก เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๒. กรณี นำยสมคิด อ่อนสี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงค่อม เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ 
อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕        
  ๓. กรณี นำยสนั่น ถือแก้ว สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบำงพระ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอปำกพนัง   
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๔. กรณี นำยอับดุลเลำะ เจ๊ะมิง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำบัน เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
อ ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี ไดเ้สียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๕. กรณี นำยสมพงษ์ ปรำงอ่อน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ 
อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕     
  ๖. กรณี นำยด ำรงกิตติ์  บุญสงวนศรี  นำยกเทศมนตรีต ำบลต้นครำม อ ำเภอบำงปลำม้ำ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕     
  ๗. กรณี นำยประสิทธิ์ รวมสิน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม อ ำเภอเมืองเพชรบุรี    
จังหวัดเพชรบุรี ไดเ้สียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๕    
  ๘. กรณี เรือตรี สวำท มั่งเจริญ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง เขตเลือกตั้งที่ ๖  
อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๙. กรณี ร้อยต ำรวจเอก เอกภพ สำยจีน สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลแม่เมำะ เขตเลือกตั้งที่ ๒  อ ำเภอแม่
เมำะ จังหวัดล ำปำง ไดเ้สียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๑๐. กรณี นำยณรงค์ ภิญญชำติ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงถ่อ เขตเลือกตั้งที่ ๗  
อ ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี ไดเ้สียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๑๑. กรณี นำงเกสร ศรีบุญวงษ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองนำค ำ  เขตเลือกตั้งที่  ๒    
อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวัดขอนแก่น ไดล้ำออก เมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๕       

1



  ๑๒. กรณี นำยอิสมะแอ โสดำหวัน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหมอไทร เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕      
                    วันนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  พิจำรณำ        
ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งได้มีมติประกำศผลกำรเลือกตั้ง ตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรำยชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้           
       ๑. นำยกเทศมนตรีเมืองท่ำช้ำง อ ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ นำยธวัชชัย จันทกิจ 
 ๒. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงค่อม เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ อ ำเภอชัยบำดำล  จังหวัดลพบุรี 
ไดแ้ก่ นำยสุวัฒน์ อ่อนสี    
  ๓. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบำงพระ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ได้แก่ นำยชัยวัฒน์ เดชเดชะ   
  ๔. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำบัน เขตเลือกตั้งที่ ๓ อ ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี   
ได้แก่ นำยสำกำรียำ เจ๊ะมิง 
  ๕. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ เขตเลือกตั้งที่  ๑๐ อ ำเภอบำงใหญ่    
จังหวัดนนทบุรี ไดแ้ก่ นำยปิยะ ปรำงอ่อน      
  ๖. นำยกเทศมนตรีต ำบลต้นครำม อ ำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก ่นำยบรรหำร สุพรรณศรี  
  ๗. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ นำยชอบ แกล้ง
กลั่น  
  ๘. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง เขตเลือกตั้งที่ ๖ อ ำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปรำกำร ได้แก่ นำยเฉลิมพล ศิวำทิกชำติ 
  ๙. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลแม่เมำะ เขตเลือกตั้งที่  ๒ อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 
ไดแ้ก่ นำยวิวัฒน์ ปินตำ 
  ๑๐. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงถ่อ เขตเลือกตั้ งที่  ๗ อ ำเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้แก่ นำยชูชำติ มำสุข 
  ๑๑. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองนำค ำ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวัดขอนแก่น 
ได้แก่ นำยสมหมำย อำศักดำ  
  ๑๒. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหมอไทร  เขตเลือกตั้งที่  ๑ อ ำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลำ ได้แก่ นำยอิสสะหมะแอ หมะเด็น 
  ทั้งนี้  กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจ ของ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งที่จะด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำกำรเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
  อนึ่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอแจ้งให้ทรำบว่ำผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัดจักได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทรำบต่อไป 
   ส่วนรำยละเอียดกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นสำมำรถ
ติดตำมหรือสอบถำมได้ทำง www.ect.go.th application Smart Vote และสำยด่วน ๑๔๔๔ 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/292253 
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กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่าง 

16/08/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง       
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยก ำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๗ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
ด้วยเหตุดังต่อไปนี้        
  ๑. กรณี นำยเฉลิมพล ศักดิ์ค ำ นำยกเทศมนตรีเมืองท่ำช้ำง อ ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
ไดล้ำออก เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๒. กรณี นำยสมคิด อ่อนสี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงค่อม เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ 
อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕        
  ๓. กรณี นำยสนั่น ถือแก้ว สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบำงพระ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอปำกพนัง   
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๔. กรณี นำยอับดุลเลำะ เจ๊ะมิง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำบัน เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
อ ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๕. กรณี นำยสมพงษ์ ปรำงอ่อน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ 
อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕     
  ๖. กรณี นำยด ำรงกิตติ์  บุญสงวนศรี นำยกเทศมนตรีต ำบลต้นครำม อ ำเภอบำงปลำม้ำ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕     
  ๗. กรณี นำยประสิทธิ์ รวมสิน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม อ ำเภอเมืองเพชรบุรี    
จังหวัดเพชรบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๕    
  ๘. กรณี เรือตรี สวำท มั่งเจริญ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง เขตเลือกตั้งที่ ๖  
อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
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  ๙. กรณี ร้อยต ำรวจเอก เอกภพ สำยจีน สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลแม่เมำะ เขตเลือกตั้งที่ ๒  อ ำเภอแม่
เมำะ จังหวัดล ำปำง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๑๐. กรณี นำยณรงค์ ภิญญชำติ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงถ่อ เขตเลือกตั้งที่ ๗  
อ ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕   
  ๑๑. กรณี นำงเกสร ศรีบุญวงษ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองนำค ำ  เขตเลือกตั้งที่  ๒    
อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวัดขอนแก่น ได้ลำออก เมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๕       
  ๑๒. กรณี นำยอิสมะแอ โสดำหวัน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหมอไทร เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕      
                    วันนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พิจำรณำ        
ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งได้มีมติประกำศผลกำรเลือกตั้ง ตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรำยชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้           
       ๑. นำยกเทศมนตรีเมืองท่ำช้ำง อ ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ นำยธวัชชัย จันทกิจ 
 ๒. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงค่อม เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ อ ำเภอชัยบำดำล  จังหวัดลพบุรี 
ได้แก่ นำยสุวัฒน์ อ่อนสี    
  ๓. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบำงพระ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ได้แก่ นำยชัยวัฒน์ เดชเดชะ   
  ๔. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำบัน เขตเลือกตั้งที่ ๓ อ ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี   
ได้แก่ นำยสำกำรียำ เจ๊ะมิง 
  ๕. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ เขตเลือกตั้งที่  ๑๐ อ ำเภอบำงใหญ่    
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ นำยปิยะ ปรำงอ่อน      
  ๖. นำยกเทศมนตรีต ำบลต้นครำม อ ำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก ่นำยบรรหำร สุพรรณศรี  
  ๗. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ นำยชอบ แกล้ง
กลั่น  
  ๘. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง เขตเลือกตั้งที่ ๖ อ ำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปรำกำร ได้แก่ นำยเฉลิมพล ศิวำทิกชำติ 
  ๙. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลแม่เมำะ เขตเลือกตั้งที่  ๒ อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 
ได้แก่ นำยวิวัฒน์ ปินตำ 
  ๑๐. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงถ่อ เขตเลือกตั้ งที่  ๗ อ ำเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้แก่ นำยชูชำติ มำสุข 
  ๑๑. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองนำค ำ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวัดขอนแก่น 
ได้แก่ นำยสมหมำย อำศักดำ 
  ๑๒. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหมอไทร  เขตเลือกตั้งที่  ๑ อ ำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลำ ได้แก่ นำยอิสสะหมะแอ หมะเด็น 
  ทั้งนี้  กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งดังกล่ำวข้ำ งต้น ไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งที่จะด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำกำรเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
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  อนึ่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอแจ้งให้ทรำบว่ำผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัดจักได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทรำบต่อไป 
   ส่วนรำยละเอียดกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นสำมำรถ
ติดตำมหรือสอบถำมได้ทำง www.ect.go.th application Smart Vote และสำยด่วน ๑๔๔๔ 
 
อ้ำงอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30456 
  

5

http://www.ect.go.th/
https://maxtvthailandonline.com/?p=30456


 
 
กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งใหม่ ส.อบจ. สมุทรสาคร เขต 11 

วันที่ 16 สิงหาคม 2565, 15.26 น. 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ได้มีค าพิพากษาสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริ หาร 
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ าเภอเมืองสมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ ใหม ่แทนนายพิสิฐ สุวรรณชัย และผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ ใหม่ โดยก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
    วันนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณา
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กรณีสั่งเลือกตั้งใหม่ โดยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายพิสิฐ สุวรรณชัย 
  ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยง
ธรรม  
   อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป 
   ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถ
ติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔ 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/292268  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจัดประชุมเพื่อพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำน 
17/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้จัดให้มีกำรประชุมเพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำน 
กำรท ำงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง รวมทั้งเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของผู้บริหำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ครั้งที่ 5/2565 หัวข้อกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร ระหว่ำงวันที่ 17 – 19 สิงหำคม 2565 โดยผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหำรทั้งส่วนกลำง 
และส่วนภูมิภำค 77 จังหวัด เข้ำร่วมประชุม ณ โรงแรมเมอเวนพิค อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ  
 ในกำรนี้ นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุม 
พร้อมด้วย กรรมกำรกำรเลือกตั้ง เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้มอบนโยบำยและแนวทำง 
ในกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  ตลอดทั้งกำรชี้แจงแนวทำง 
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และกำรบริหำรองค์กร โดยรองเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แต่ละกลุ่มภำรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มภำรกิจบริหำรงำนเลือกตั้ง กลุ่มภำรกิจสืบสวน
สอบสวนและวินิจฉัย กลุ่มภำรกิจกำรมีส่วนร่วม กลุ่มภำรกิจบริหำรกลำง และกลุ่มภำรกิจอ่ืน  
 นอกจำกนี้ จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
โดยผู้แทนผู้บริหำร 4 ภูมิภำค ประกอบด้วย ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจำกภำคกลำง 
ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจำกภำคเหนือ ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งจำกภำคใต้ ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จำกภำคอีสำน เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30465   
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:29
หัวข้อข่าว: กกต.ส่งหนังสือถึงรัฐสภา แจ้งมติเสียงข้างมาก ไม่ทักท้วงกม.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220816002561

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

8

https://www.matichon.co.th/politics/news_3510295
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:29
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: กกต.ร่อนหนังสือด่วนตอบกลับประธานรัฐสภาไม่ติดใจร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220816002803

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: กกต.ร่อนหนังสือด่วนตอบกลับประธานรัฐสภาไม่ติดใจร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07:11
หัวข้อข่าว: กกต.แจ้งไม่มีข้อทักท้วงกฎหมายพรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220817000564

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07:11
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:55
หัวข้อข่าว: กกต.แจ้งรัฐสภาไร้ข้อทักท้วงร่างพ.ร.ป.พรรค แต่ชี้เสียงข้างน้อยมีข้อสังเกต 3 มาตราอาจขัดรธน.

รหัสข่าว: I-I220816002848

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:35
หัวข้อข่าว: มติกกต.เสียงข้างมาก ตอบกลับ "ชวน" ไม่ติดใจร่างกม.ลูกพรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220816002572

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:35
หัวข้อข่าว: มติกกต.เสียงข้างมาก ตอบกลับ "ชวน" ไม่ติดใจร่างกม.ลูกพรรคการเมือง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:38
หัวข้อข่าว: กกต. ส่งหนังสือแจ้งรัฐสภา ไม่มีข้อทักท้วงร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง แต่ระบุเสียงข้างน้อยมีข้อสังเกต...

รหัสข่าว: I-I220816002582

 theroom44channel.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: กกต. ส่งหนังสือแจ้งรัฐสภา ไม่มีข้อทักท้วงร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง แต่ระบุเสียงข้างน้อยมีข้อสังเกต...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: "กกต."ตอบกลับ "ปธ.รัฐสภา" ไม่ทักท้วงกม.ลูกพรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220816002778

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: "กกต."ตอบกลับ "ปธ.รัฐสภา" ไม่ทักท้วงกม.ลูกพรรคการเมือง
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

23

https://www.thansettakij.com/politics/536769
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:36
หัวข้อข่าว: "กกต."ตอบกลับ "ปธ.รัฐสภา" ไม่ทักท้วงกม.ลูกพรรคการเมือง
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 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:08
หัวข้อข่าว: กกต.ส่งหนังสือถึงรัฐสภา แจ้งมติเสียงข้างมาก กม.พรรคการเมือง!! - The Bangkok Insight

รหัสข่าว: I-I220816002701

 thebangkokinsight.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: กกต.ส่งหนังสือถึงรัฐสภา แจ้งมติเสียงข้างมาก กม.พรรคการเมือง!! - The Bangkok Insight
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หัวข้อข่าว: กกต.ส่งหนังสือถึงรัฐสภา แจ้งมติเสียงข้างมาก กม.พรรคการเมือง!! - The Bangkok Insight
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:34
หัวข้อข่าว: ด่วนที่สุด! 'กกต.'ทำหนังสือแจ้งกลับปธ.รัฐสภา ไม่ติดใจ'ร่างกม.ลูกพรรคการเมือง'

รหัสข่าว: I-I220816002568

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:37
หัวข้อข่าว: มติ "กกต." ตอบกลับ "ปธ.รัฐสภา"ไม่ติดใจร่าง กม.ลูกพรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220816002576
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:46
หัวข้อข่าว: เปิดหนังสือด่วนที่สุด 'ประธานกกต.' ส่งถึง 'ประธานรัฐสภา' กรณีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220816002614

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: เปิดหนังสือด่วนที่สุด 'ประธานกกต.' ส่งถึง 'ประธานรัฐสภา' กรณีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:13
หัวข้อข่าว: กกต.ส่งหนังสือถึงรัฐสภา แจ้งมติเสียงข้างมาก ไม่ทักท้วงกม.พรรคการเมือง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:13
หัวข้อข่าว: กกต.ส่งหนังสือถึงรัฐสภา แจ้งมติเสียงข้างมาก ไม่ทักท้วงกม.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220816002720

 vnexplorer.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:27
หัวข้อข่าว: กกต.แจ้งรัฐสภา ไม่เห็นแย้งร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220816002757

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:27
หัวข้อข่าว: กกต.แจ้งรัฐสภา ไม่เห็นแย้งร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220816002757

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07:11
หัวข้อข่าว: กกต.ข้างมากไม่ติดใจร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ ส่งกลับสภา

รหัสข่าว: I-I220817000556

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07:11
หัวข้อข่าว: กกต.ข้างมากไม่ติดใจร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ ส่งกลับสภา

รหัสข่าว: I-I220817000556

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07:11
หัวข้อข่าว: กกต.ข้างมากไม่ติดใจร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ ส่งกลับสภา

รหัสข่าว: I-I220817000556

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:12
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่มีข้อทักท้วงพรป.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220816002531

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:12
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่มีข้อทักท้วงพรป.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220816002531

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: กกต.เสียงข้างน้อยติงกม.ลูกพรรคการเมืองไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

รหัสข่าว: I-I220816002800

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: กกต.เสียงข้างน้อยติงกม.ลูกพรรคการเมืองไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

รหัสข่าว: I-I220816002800

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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รองเลขำฯ กกต. พบเลขำธิกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
วันที่ 17 สิงหำคม 2565, 10.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 สิงหำคม 2565 นำยวีระ ยี่แพร รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำพบ นำยวัลลพ สงวนนำม 
เลขำธิกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เพ่ือประสำนควำมร่วมมือ 
ในกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงพลเมืองคุณภำพ โดยพลเมืองคุณภำพ (U2T & ECT) ณ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กระทรวงศึกษำธิกำร ถนน รำชด ำเนินนอก แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/292396  
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กกต. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
17/08/2022 

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าพบ นายวัลลพ สงวนนาม 
เลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือประสานความร่วมมือ 
ในการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ (U2T & ECT) ณ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ถนน ราชด าเนินนอก แขวง ดุสิ ต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

อ้างอิง : https://maxtvthailandonline.com/?p=30475 
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ปีที่: - ฉบับที่: 26607
วันที่: พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: กกต.เปิดข้อมูลพรรคใหม่เกิดเพียบ

รหัสข่าว: C-220818035082(17 ส.ค. 65/08:07)

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

Col.Inch: 12.49 ADValue:  (B/W)  11,865.50  (FC)  22,482
PRValue : (B/W)  35,596.50  (FC)  67,446(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: รายการ "เปิดประตูสู่ กกต." วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19.30-20.00 น. - chorsaard

รหัสข่าว: I-I220816002804

 chorsaard.or.th Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: รายการ "เปิดประตูสู่ กกต." วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19.30-20.00 น. - chorsaard

รหัสข่าว: I-I220816002804

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

51

https://www.chorsaard.or.th/content/58179/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-16-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2565%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2-1930-2000-%E0%B8%99
https://www.chorsaard.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14:12
หัวข้อข่าว: คุมเข้มเลือกตั้ง "กกต." คลอดระเบียบห้ามใช้ทรัพยากรรัฐเอื้อเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220816002111

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14:12
หัวข้อข่าว: คุมเข้มเลือกตั้ง "กกต." คลอดระเบียบห้ามใช้ทรัพยากรรัฐเอื้อเลือกตั้ง
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14:12
หัวข้อข่าว: คุมเข้มเลือกตั้ง "กกต." คลอดระเบียบห้ามใช้ทรัพยากรรัฐเอื้อเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220816002111

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14:12
หัวข้อข่าว: คุมเข้มเลือกตั้ง "กกต." คลอดระเบียบห้ามใช้ทรัพยากรรัฐเอื้อเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220816002111

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14:12
หัวข้อข่าว: คุมเข้มเลือกตั้ง "กกต." คลอดระเบียบห้ามใช้ทรัพยากรรัฐเอื้อเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220816002111
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14:12
หัวข้อข่าว: คุมเข้มเลือกตั้ง "กกต." คลอดระเบียบห้ามใช้ทรัพยากรรัฐเอื้อเลือกตั้ง
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14:11
หัวข้อข่าว: คุมเข้มเลือกตั้ง "กกต." คลอดระเบียบห้ามใช้ทรัพยากรรัฐเอื้อเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220816002105

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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รหัสข่าว: I-I220816002105

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: คุมเข้มเลือกตั้ง "กกต." คลอดระเบียบห้ามใช้ทรัพยากรรัฐเอื้อเลือกตั้ง
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https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:40
หัวข้อข่าว: 'ชวน' ส่งร่าง กม.เลือกตั้งส.ส. สูตรหาร 100 ให้กกต.แล้ว

รหัสข่าว: I-I220816002787

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/political/ch3onlinenews/306136
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:40
หัวข้อข่าว: 'ชวน' ส่งร่าง กม.เลือกตั้งส.ส. สูตรหาร 100 ให้กกต.แล้ว

รหัสข่าว: I-I220816002787

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/political/ch3onlinenews/306136
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:43
หัวข้อข่าว: กกต.เสียงข้างน้อยติงกม.ลูกพรรคการเมืองไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

รหัสข่าว: I-I220816002800

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378883207
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ถึงมือ กกต. คาดเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า

รหัสข่าว: I-I220816002817

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-999021
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ถึงมือ กกต. คาดเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า

รหัสข่าว: I-I220816002817

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-999021
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:09
หัวข้อข่าว: กม.เลือกตั้งถึงกกต.แล้ว รอเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า จับตาทักท้วงร่างตัวเองหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220816002901

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3510757
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:09
หัวข้อข่าว: กม.เลือกตั้งถึงกกต.แล้ว รอเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า จับตาทักท้วงร่างตัวเองหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220816002901

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3510757
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:09
หัวข้อข่าว: กม.เลือกตั้งถึงกกต.แล้ว รอเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า จับตาทักท้วงร่างตัวเองหรือไม่

รหัสข่าว: I-I220816002901

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3510757
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:27
หัวข้อข่าว: ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ถึงมือ กกต.แล้ว! คาด เข้าที่ประชุมถกสัปดาห์หน้า

รหัสข่าว: I-I220816002961

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7216169
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:27
หัวข้อข่าว: ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ถึงมือ กกต.แล้ว! คาด เข้าที่ประชุมถกสัปดาห์หน้า

รหัสข่าว: I-I220816002961

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7216169
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:18
หัวข้อข่าว: ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ถึงมือ กกต.แล้ว คาดเข้าที่ประชุม 22-23 ส.ค.

รหัสข่าว: I-I220816003089

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021246
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:18
หัวข้อข่าว: ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ถึงมือ กกต.แล้ว คาดเข้าที่ประชุม 22-23 ส.ค.

รหัสข่าว: I-I220816003089

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021246
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:23
หัวข้อข่าว: กกต.ได้รับแล้วร่างกม.เลือกตั้งส.ส.สูตรหารปาร์ตี้ลิสต์ 100 คาดเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า

รหัสข่าว: I-I220816003100

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000078419
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:23
หัวข้อข่าว: กกต.ได้รับแล้วร่างกม.เลือกตั้งส.ส.สูตรหารปาร์ตี้ลิสต์ 100 คาดเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า

รหัสข่าว: I-I220816003100

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000078419
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:31
หัวข้อข่าว: ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ถึงมือ กกต.แล้ว คาดเข้าที่ประชุม 22-23 ส.ค.

รหัสข่าว: I-I220816003113

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

78

https://thaitrend.net/rang-phrplex-k-tng-ssthngmx-kktlaew-khad-khea-th-pra-chm-22-23-skh.thai
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:31
หัวข้อข่าว: ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ถึงมือ กกต.แล้ว คาดเข้าที่ประชุม 22-23 ส.ค.

รหัสข่าว: I-I220816003113

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thaitrend.net/rang-phrplex-k-tng-ssthngmx-kktlaew-khad-khea-th-pra-chm-22-23-skh.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:35
หัวข้อข่าว: ร่างกม.ลูกสูตรหาร 100 ถึงมือ'กกต.' ชงเข้าที่ประชุมใหญ่ลุ้นลงมติ 22-23 ส.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220816003122

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:35
หัวข้อข่าว: ร่างกม.ลูกสูตรหาร 100 ถึงมือ'กกต.' ชงเข้าที่ประชุมใหญ่ลุ้นลงมติ 22-23 ส.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220816003122

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/673754
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:45
หัวข้อข่าว: ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ถึงมือ กกต.แล้ว! คาด เข้าที่ประชุมถกสัปดาห์หน้า - ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220816003143

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:45
หัวข้อข่าว: ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ถึงมือ กกต.แล้ว! คาด เข้าที่ประชุมถกสัปดาห์หน้า - ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220816003143

 khaoja.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 21:43
หัวข้อข่าว: สภาส่งร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.สูตรหาร 100 ให้ กกต.แล้วหลังสภาล่มจนการพิจารณาเสร็จไม่ทัน

รหัสข่าว: I-I220816003228

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

84

https://prachatai.com/journal/2022/08/100062
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 21:43
หัวข้อข่าว: สภาส่งร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.สูตรหาร 100 ให้ กกต.แล้วหลังสภาล่มจนการพิจารณาเสร็จไม่ทัน

รหัสข่าว: I-I220816003228

 prachatai.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://prachatai.com/journal/2022/08/100062
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 21:56
หัวข้อข่าว: ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ถึงมือ กกต.แล้ว คาดเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า

รหัสข่าว: I-I220816003242

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 21:56
หัวข้อข่าว: ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ถึงมือ กกต.แล้ว คาดเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า

รหัสข่าว: I-I220816003242

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2474457
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 21:58
หัวข้อข่าว: ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ถึงมือ กกต.แล้ว คาดเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า

รหัสข่าว: I-I220816003243

 headtopics.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://headtopics.com/th/361936563634359221204-29023773
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 21:58
หัวข้อข่าว: ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ถึงมือ กกต.แล้ว คาดเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า

รหัสข่าว: I-I220816003243

 headtopics.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12186
วันที่: พุธ 17 สิงหาคม 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: กกต.ยึดสูตรปาร์ตี้ลิสต์'หาร100'

รหัสข่าว: C-220817011007(17 ส.ค. 65/04:22)

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

Col.Inch: 83.98 ADValue:  (B/W)  117,572  (FC)  134,368
PRValue : (B/W)  352,716  (FC)  403,104(x3)
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ปีที่: 35 ฉบับที่: 12186
วันที่: พุธ 17 สิงหาคม 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: กกต.ยึดสูตรปาร์ตี้ลิสต์'หาร100'

รหัสข่าว: C-220817011007(17 ส.ค. 65/04:22)

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

Col.Inch: 83.98 ADValue:  (B/W)  117,572  (FC)  134,368
PRValue : (B/W)  352,716  (FC)  403,104(x3)

91



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: ร่างก.ม.เลือกตั้ง ส.ส. ถึงมือกกต.แล้ว คาดเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า

รหัสข่าว: I-I220816002930

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: ร่างก.ม.เลือกตั้ง ส.ส. ถึงมือกกต.แล้ว คาดเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า

รหัสข่าว: I-I220816002930

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:18
หัวข้อข่าว: ร่างก.ม.เลือกตั้ง ส.ส. ถึงมือกกต.แล้ว คาดเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า

รหัสข่าว: I-I220816002930

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/536793
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:32
หัวข้อข่าว: กลุ่มธรรมนัส โล่งอก! กกต.มติเอกฉันท์ ตีตกคำร้อง พปชร.ขับ 21 ส.ส. โดยมิชอบ

รหัสข่าว: I-I220816002566

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7215805
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:32
หัวข้อข่าว: กลุ่มธรรมนัส โล่งอก! กกต.มติเอกฉันท์ ตีตกคำร้อง พปชร.ขับ 21 ส.ส. โดยมิชอบ

รหัสข่าว: I-I220816002566

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7215805
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:32
หัวข้อข่าว: กลุ่มธรรมนัส โล่งอก! กกต.มติเอกฉันท์ ตีตกคำร้อง พปชร.ขับ 21 ส.ส. โดยมิชอบ

รหัสข่าว: I-I220816002566

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

97

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7215805
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:43
หัวข้อข่าว: 21ส.ส.ก๊วนธรรมนัส เฮ! กกต.ยกคำร้อง มติขับพ้นพปชร.มิชอบ เพราะจำนวนผู้ร้องไม่ครบ

รหัสข่าว: I-I220816002602

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3510378
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:43
หัวข้อข่าว: 21ส.ส.ก๊วนธรรมนัส เฮ! กกต.ยกคำร้อง มติขับพ้นพปชร.มิชอบ เพราะจำนวนผู้ร้องไม่ครบ

รหัสข่าว: I-I220816002602

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

99

https://www.matichon.co.th/politics/news_3510378
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:19
หัวข้อข่าว: '21ส.ส.ก๊วนธรรมนัส'เฮ!! กกต.ไม่รับคำร้องสอบมติขับพ้น'พปชร.'ไม่ชอบ

รหัสข่าว: I-I220816002735

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/673697
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:19
หัวข้อข่าว: '21ส.ส.ก๊วนธรรมนัส'เฮ!! กกต.ไม่รับคำร้องสอบมติขับพ้น'พปชร.'ไม่ชอบ

รหัสข่าว: I-I220816002735

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

101

https://www.naewna.com/politic/673697
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:24
หัวข้อข่าว: 21ส.ส.ก๊วนธรรมนัส เฮ ! กกต.ยกคำร้องมติขับพ้นพปชร. เหตุจำนวนผู้ร้องไม่ครบ

รหัสข่าว: I-I220816002748

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/536761
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:24
หัวข้อข่าว: 21ส.ส.ก๊วนธรรมนัส เฮ ! กกต.ยกคำร้องมติขับพ้นพปชร. เหตุจำนวนผู้ร้องไม่ครบ

รหัสข่าว: I-I220816002748

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

103

https://www.thansettakij.com/politics/536761
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:24
หัวข้อข่าว: 21ส.ส.ก๊วนธรรมนัส เฮ ! กกต.ยกคำร้องมติขับพ้นพปชร. เหตุจำนวนผู้ร้องไม่ครบ

รหัสข่าว: I-I220816002748

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/536761
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:24
หัวข้อข่าว: 21ส.ส.ก๊วนธรรมนัส เฮ ! กกต.ยกคำร้องมติขับพ้นพปชร. เหตุจำนวนผู้ร้องไม่ครบ

รหัสข่าว: I-I220816002748

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

105

https://www.thansettakij.com/politics/536761
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:44
หัวข้อข่าว: ธรรมนัสเฮ! กกต.ปัดตกคำร้องสอบมติขับ 21 ส.ส. พ้นพปชร. เหตุผู้ร้องไม่ครบตามกม.

รหัสข่าว: I-I220816002801

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

106

https://www.thaipost.net/politics-news/201654/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:44
หัวข้อข่าว: ธรรมนัสเฮ! กกต.ปัดตกคำร้องสอบมติขับ 21 ส.ส. พ้นพปชร. เหตุผู้ร้องไม่ครบตามกม.

รหัสข่าว: I-I220816002801

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

107

https://www.thaipost.net/politics-news/201654/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:06
หัวข้อข่าว: "ก๊วนธรรมนัส" มีเฮ! กกต.ตีตกคำร้องสอบมติขับ "21 ส.ส." พ้นพลังประชารัฐ เหตุผู้ร้องไม่ครบตามกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I220816002890

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/374268
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:06
หัวข้อข่าว: "ก๊วนธรรมนัส" มีเฮ! กกต.ตีตกคำร้องสอบมติขับ "21 ส.ส." พ้นพลังประชารัฐ เหตุผู้ร้องไม่ครบตามกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I220816002890

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

109

https://siamrath.co.th/n/374268
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 21:50
หัวข้อข่าว: กลุ่มธรรมนัส โล่งอก! กกต.มติเอกฉันท์ ตีตกคำร้อง พปชร.ขับ 21 ส.ส. โดยมิชอบ - ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220816003233

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

110

https://khaoja.com/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 21:50
หัวข้อข่าว: กลุ่มธรรมนัส โล่งอก! กกต.มติเอกฉันท์ ตีตกคำร้อง พปชร.ขับ 21 ส.ส. โดยมิชอบ - ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าว...

รหัสข่าว: I-I220816003233

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

111

https://khaoja.com/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95/
https://khaoja.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:46
หัวข้อข่าว: กกต.มติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องวินิจฉัยปม "พปชร." ขับ 21 ส.ส.กลุ่มธรรมนัส

รหัสข่าว: I-I220816002808

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.thaipbs.or.th/content/318478
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:46
หัวข้อข่าว: กกต.มติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องวินิจฉัยปม "พปชร." ขับ 21 ส.ส.กลุ่มธรรมนัส

รหัสข่าว: I-I220816002808

 news.thaipbs.or.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.thaipbs.or.th/content/318478
https://news.thaipbs.or.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:23
หัวข้อข่าว: กกต.ตีตกคำร้องสอบ "ธรรมนัส" ปมมติ พปชร.ขับพ้นพรรค เหตุยื่นชื่อไม่ครบตาม กม.

รหัสข่าว: I-I220816002947

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021244
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:23
หัวข้อข่าว: กกต.ตีตกคำร้องสอบ "ธรรมนัส" ปมมติ พปชร.ขับพ้นพรรค เหตุยื่นชื่อไม่ครบตาม กม.

รหัสข่าว: I-I220816002947

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021244
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:23
หัวข้อข่าว: กกต.ตีตกคำร้องสอบ "ธรรมนัส" ปมมติ พปชร.ขับพ้นพรรค เหตุยื่นชื่อไม่ครบตาม กม.

รหัสข่าว: I-I220816002947

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

116

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021244
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:23
หัวข้อข่าว: กกต.ตีตกคำร้องสอบ "ธรรมนัส" ปมมติ พปชร.ขับพ้นพรรค เหตุยื่นชื่อไม่ครบตาม กม.

รหัสข่าว: I-I220816002954

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thaitrend.net/kktt-tk-kha-rxng-sxb-thr-rmns-pmmt-phpchrkhb-phn-phrrkh-he-tynchxmi-khrb-tam-km.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:23
หัวข้อข่าว: กกต.ตีตกคำร้องสอบ "ธรรมนัส" ปมมติ พปชร.ขับพ้นพรรค เหตุยื่นชื่อไม่ครบตาม กม.

รหัสข่าว: I-I220816002954

 thaitrend.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thaitrend.net/kktt-tk-kha-rxng-sxb-thr-rmns-pmmt-phpchrkhb-phn-phrrkh-he-tynchxmi-khrb-tam-km.thai
https://thaitrend.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:16
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่รับคำร้องมติขับ 21 ส.ส.กลุ่มธรรมนัส

รหัสข่าว: I-I220816002539

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-998811
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:16
หัวข้อข่าว: กกต.ไม่รับคำร้องมติขับ 21 ส.ส.กลุ่มธรรมนัส

รหัสข่าว: I-I220816002539

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-998811
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:17
หัวข้อข่าว: กกต.ตีตกคำร้องสอบ "21ส.ส.ก๊วนธรรมนัส" มติขับพ้นพปชร.ไม่ชอบ เหตุจำนวนผู้ร้องไม่ครบ

รหัสข่าว: I-I220816002729

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000078339
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:17
หัวข้อข่าว: กกต.ตีตกคำร้องสอบ "21ส.ส.ก๊วนธรรมนัส" มติขับพ้นพปชร.ไม่ชอบ เหตุจำนวนผู้ร้องไม่ครบ

รหัสข่าว: I-I220816002729

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000078339
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ" ยัน สภาล่ม เป็นเรื่อง "ส.ส.-ส.ว." ปัดเกี่ยว "พปชร."

รหัสข่าว: I-I220816002079

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3509303
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ" ยัน สภาล่ม เป็นเรื่อง "ส.ส.-ส.ว." ปัดเกี่ยว "พปชร."

รหัสข่าว: I-I220816002079

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

124

https://www.matichon.co.th/politics/news_3509303
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ" ยัน สภาล่ม เป็นเรื่อง "ส.ส.-ส.ว." ปัดเกี่ยว "พปชร."

รหัสข่าว: I-I220816002079

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

125

https://www.matichon.co.th/politics/news_3509303
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14:46
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ" เชื่อ "มาดามเดียร์" ลาออก พปชร. ไม่เกี่ยวสภาล่ม แย้มอาจไปพรรคอื่น

รหัสข่าว: I-I220816002177

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/social/morning/306079
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14:46
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ" เชื่อ "มาดามเดียร์" ลาออก พปชร. ไม่เกี่ยวสภาล่ม แย้มอาจไปพรรคอื่น

รหัสข่าว: I-I220816002177

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/social/morning/306079
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14:46
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ" เชื่อ "มาดามเดียร์" ลาออก พปชร. ไม่เกี่ยวสภาล่ม แย้มอาจไปพรรคอื่น

รหัสข่าว: I-I220816002177

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/social/morning/306079
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:05
หัวข้อข่าว: ชัยวุฒิ มั่นใจ เดียร์ ลาออก ไม่เกี่ยวสภาล่ม โต้มีใบสั่งส.ส.-ส.ว.ทำแท้งสูตรหาร 500

รหัสข่าว: I-I220816002526

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7214825
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:05
หัวข้อข่าว: ชัยวุฒิ มั่นใจ เดียร์ ลาออก ไม่เกี่ยวสภาล่ม โต้มีใบสั่งส.ส.-ส.ว.ทำแท้งสูตรหาร 500

รหัสข่าว: I-I220816002526

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7214825
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 22:09
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ" ยัน ไร้ใบสั่ง "ประวิตร" ทำ "สภาล่ม" ชี้ เป็นเอกสิทธิ์ "ส.ส."

รหัสข่าว: I-I220816003255

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021102
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 22:09
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ" ยัน ไร้ใบสั่ง "ประวิตร" ทำ "สภาล่ม" ชี้ เป็นเอกสิทธิ์ "ส.ส."

รหัสข่าว: I-I220816003255

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021102
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 22:09
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ" ยัน ไร้ใบสั่ง "ประวิตร" ทำ "สภาล่ม" ชี้ เป็นเอกสิทธิ์ "ส.ส."

รหัสข่าว: I-I220816003255

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

133

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021102
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 22:17
หัวข้อข่าว: 'ชัยวุฒิ' ยัน สภาล่ม เป็นเรื่อง ส.ส. - ส.ว. พปชร.ไม่ได้สั่ง

รหัสข่าว: I-I220816003268

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/201329/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 22:17
หัวข้อข่าว: 'ชัยวุฒิ' ยัน สภาล่ม เป็นเรื่อง ส.ส. - ส.ว. พปชร.ไม่ได้สั่ง

รหัสข่าว: I-I220816003268

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

135

https://www.thaipost.net/politics-news/201329/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 22:28
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ" ยัน สภาล่ม เป็นเรื่องส.ส.-ส.ว.ไม่เกี่ยวพปชร. ชี้กฎหมายเลือกตั้งคือชีวิตนักการเมืองสั่งกัน...

รหัสข่าว: I-I220816003281

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/374101
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 22:28
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ" ยัน สภาล่ม เป็นเรื่องส.ส.-ส.ว.ไม่เกี่ยวพปชร. ชี้กฎหมายเลือกตั้งคือชีวิตนักการเมืองสั่งกัน...

รหัสข่าว: I-I220816003281

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/374101
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 22:28
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ" ยัน สภาล่ม เป็นเรื่องส.ส.-ส.ว.ไม่เกี่ยวพปชร. ชี้กฎหมายเลือกตั้งคือชีวิตนักการเมืองสั่งกัน...

รหัสข่าว: I-I220816003281

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

138

https://siamrath.co.th/n/374101
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 22:34
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ"ยืนยัน"บิ๊กป้อม"ปัดสั่งการคว่ำกฎหมายลูกเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220816003287

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378883141
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 22:34
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ"ยืนยัน"บิ๊กป้อม"ปัดสั่งการคว่ำกฎหมายลูกเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220816003287

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378883141
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 22:34
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ"ยืนยัน"บิ๊กป้อม"ปัดสั่งการคว่ำกฎหมายลูกเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220816003287

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

141

https://www.nationtv.tv/news/politics/378883141
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ" ยันไม่มีใครสั่งส.ส.-ส.ว. คว่ำกม.ลูก

รหัสข่าว: I-I220816002003

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_392146/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13:40
หัวข้อข่าว: "ชัยวุฒิ" ยันไม่มีใครสั่งส.ส.-ส.ว. คว่ำกม.ลูก

รหัสข่าว: I-I220816002003

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_392146/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:38
หัวข้อข่าว: "นิกร" หวัง "กกต."ไม่ทักท้วงร่างกม.ลูกสูตรหาร 100 เหมือนกม.ลูกพรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220816002781

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/292278
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:38
หัวข้อข่าว: "นิกร" หวัง "กกต."ไม่ทักท้วงร่างกม.ลูกสูตรหาร 100 เหมือนกม.ลูกพรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220816002781

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

145

https://www.banmuang.co.th/news/politic/292278
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: 'นิกร' เชื่อ 'กกต.' ไม่ทักท้วง ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. เหตุ เป็นร่างตัวเอง

รหัสข่าว: I-I220816002796

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3510594
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:42
หัวข้อข่าว: 'นิกร' เชื่อ 'กกต.' ไม่ทักท้วง ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. เหตุ เป็นร่างตัวเอง

รหัสข่าว: I-I220816002796

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

147

https://www.matichon.co.th/politics/news_3510594
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: "นิกร"บอกกกต.เห็นแย้งแต่สรุปไม่ทักท้วงร่างพรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220816002829

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-999042
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: "นิกร"บอกกกต.เห็นแย้งแต่สรุปไม่ทักท้วงร่างพรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220816002829

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-999042
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 21:37
หัวข้อข่าว: "นิกร" ติดใจ กกต. เห็นแย้งแตไม่ทักท้วงร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220816003218

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/374308
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 21:37
หัวข้อข่าว: "นิกร" ติดใจ กกต. เห็นแย้งแตไม่ทักท้วงร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง

รหัสข่าว: I-I220816003218

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

151

https://siamrath.co.th/n/374308
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:25
หัวข้อข่าว: "นิกร" โต้ "กกต." เสียงข้างน้อย "พ.ร.ป.พรรคการเมือง" ทำรอบคอบ ไม่ขัดรธน.

รหัสข่าว: I-I220816002751

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

152

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021215
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:25
หัวข้อข่าว: "นิกร" โต้ "กกต." เสียงข้างน้อย "พ.ร.ป.พรรคการเมือง" ทำรอบคอบ ไม่ขัดรธน.

รหัสข่าว: I-I220816002751

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

153

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1021215
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:19
หัวข้อข่าว: มติ ปชป. ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220816003093

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/374294
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:19
หัวข้อข่าว: มติ ปชป. ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220816003093

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/374294
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:26
หัวข้อข่าว: มติปชป.ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. ลั่นพร้อมสู้ทุกกติกา

รหัสข่าว: I-I220816003102

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000078416
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:26
หัวข้อข่าว: มติปชป.ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. ลั่นพร้อมสู้ทุกกติกา

รหัสข่าว: I-I220816003102

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000078416
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:27
หัวข้อข่าว: มติ ปชป. ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศาลรธน.ตีความ ร่าง กม.เลือกตั้ง ส.ส. ชี้กระบวนการนิติบัญญัติแล้ว

รหัสข่าว: I-I220816003105

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3510871
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:27
หัวข้อข่าว: มติ ปชป. ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศาลรธน.ตีความ ร่าง กม.เลือกตั้ง ส.ส. ชี้กระบวนการนิติบัญญัติแล้ว

รหัสข่าว: I-I220816003105

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

159

https://www.matichon.co.th/politics/news_3510871
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:33
หัวข้อข่าว: มติ ปชป.ไม่ลงชื่อยื่นศาล รธน.ตีความร่างกม.เลือกตั้ง ส.ส. ลั่นพร้อมสู้ทุกกติกา - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220816003117

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7216207
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:33
หัวข้อข่าว: มติ ปชป.ไม่ลงชื่อยื่นศาล รธน.ตีความร่างกม.เลือกตั้ง ส.ส. ลั่นพร้อมสู้ทุกกติกา - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220816003117

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

161

https://www.khaosod.co.th/politics/news_7216207
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:35
หัวข้อข่าว: มติ ปชป. ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความกม.ลูกเลือกตั้งสูตรหาร 100

รหัสข่าว: I-I220816003123

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/292334
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:35
หัวข้อข่าว: มติ ปชป. ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความกม.ลูกเลือกตั้งสูตรหาร 100

รหัสข่าว: I-I220816003123

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

163

https://www.banmuang.co.th/news/politic/292334
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:42
หัวข้อข่าว: มติปชป.ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศาลรธน.ตีความ ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.

รหัสข่าว: I-I220816003135

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

164

https://ch3plus.com/news/political/morning/306168
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:42
หัวข้อข่าว: มติปชป.ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศาลรธน.ตีความ ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.

รหัสข่าว: I-I220816003135

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

165

https://ch3plus.com/news/political/morning/306168
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 21:37
หัวข้อข่าว: มติ ปชป. ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศาลรธน.ตีความ ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220816003217

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

166

https://www.thaipost.net/politics-news/201716/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 21:37
หัวข้อข่าว: มติ ปชป. ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศาลรธน.ตีความ ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220816003217

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/201716/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:16
หัวข้อข่าว: มติ ปชป.!ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศาลรธน.ตีความร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ย้ำสู้ทุกกติกา

รหัสข่าว: I-I220816003086

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/673750
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:16
หัวข้อข่าว: มติ ปชป.!ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศาลรธน.ตีความร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ย้ำสู้ทุกกติกา

รหัสข่าว: I-I220816003086

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/673750
https://www.naewna.com


ปีที่: 73 ฉบับที่: 24876
วันที่: พุธ 17 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - การเมืองท้องถิ่น

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: พร้อมร่วมมือเอกชน-รัฐ-ท้องถิ่น

รหัสข่าว: C-220817021061(17 ส.ค. 65/04:18)

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

Col.Inch: 30.52 ADValue:  (B/W)  25,942  (FC)  32,046
PRValue : (B/W)  77,826  (FC)  96,138(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07:09
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ ไข่มุกขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมทำงานเพื่อประชาชน

รหัสข่าว: I-I220817000540

 opt-news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.opt-news.com/news-highlight/28322
https://www.opt-news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07:09
หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์ ไข่มุกขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมทำงานเพื่อประชาชน

รหัสข่าว: I-I220817000540

 opt-news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.opt-news.com/news-highlight/28322
https://www.opt-news.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07:08
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.ประกาศเพิ่ม ตำแหน่งจนท.รัฐดังต่อไปนี้ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ

รหัสข่าว: I-I220817000544

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3509725
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07:08
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.ประกาศเพิ่ม ตำแหน่งจนท.รัฐดังต่อไปนี้ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ

รหัสข่าว: I-I220817000544

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3509725
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07:09
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.ประกาศเพิ่ม ตำแหน่งจนท.รัฐดังต่อไปนี้ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ

รหัสข่าว: I-I220817000551

 vnexplorer.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://vnexplorer.net/%E0%B8%9B-%E0%B8%9B-%E0%B8%8A-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87-s3343297.html
https://vnexplorer.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07:09
หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.ประกาศเพิ่ม ตำแหน่งจนท.รัฐดังต่อไปนี้ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ

รหัสข่าว: I-I220817000551

 vnexplorer.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://vnexplorer.net/%E0%B8%9B-%E0%B8%9B-%E0%B8%8A-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87-s3343297.html
https://vnexplorer.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: เช็กด่วน! ป.ป.ช. ประกาศ เพิ่ม 9 ตำแหน่งจนท.รัฐ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220817000565

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

177

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7215373
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: เช็กด่วน! ป.ป.ช. ประกาศ เพิ่ม 9 ตำแหน่งจนท.รัฐ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220817000565

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7215373
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: เช็กด่วน! ป.ป.ช.ประกาศเพิ่ม 9 ตำแหน่ง จนท.รัฐ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ

รหัสข่าว: I-I220817000547

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/673649
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07:10
หัวข้อข่าว: เช็กด่วน! ป.ป.ช.ประกาศเพิ่ม 9 ตำแหน่ง จนท.รัฐ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ

รหัสข่าว: I-I220817000547

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/673649
https://www.naewna.com


ปีที่: 73 ฉบับที่: 24876
วันที่: พุธ 17 สิงหาคม 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 3(บนซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: กกต.ตอบกลับ 'ปธ.รัฐสภา' ไม่ติดใจร่าง กม.ลูก

รหัสข่าว: C-220817021005(17 ส.ค. 65/04:52)

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

Col.Inch: 12.05 ADValue:  (B/W)  10,242.50  (FC)  12,652.50
PRValue : (B/W)  30,727.50  (FC)  37,957.50(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14:10
หัวข้อข่าว: พิมพ์เขียวสูตร ‘หาร 100’ ฉบับคืนชีพ เสียบแทน 500

รหัสข่าว: I-I220816002108

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3508847
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14:10
หัวข้อข่าว: พิมพ์เขียวสูตร ‘หาร 100’ ฉบับคืนชีพ เสียบแทน 500

รหัสข่าว: I-I220816002108

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3508847
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14:10
หัวข้อข่าว: พิมพ์เขียวสูตร ‘หาร 100’ ฉบับคืนชีพ เสียบแทน 500

รหัสข่าว: I-I220816002108

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

184

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3508847
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14:10
หัวข้อข่าว: พิมพ์เขียวสูตร ‘หาร 100’ ฉบับคืนชีพ เสียบแทน 500

รหัสข่าว: I-I220816002108

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3508847
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14:10
หัวข้อข่าว: พิมพ์เขียวสูตร ‘หาร 100’ ฉบับคืนชีพ เสียบแทน 500

รหัสข่าว: I-I220816002108

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

186

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3508847
https://www.matichon.co.th


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23584
วันที่: พุธ 17 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 8(ซ้าย)

คอลัมน์: กล้าได้ กล้าเสีย: บทเรียนสภาไทย

รหัสข่าว: C-220817009021(17 ส.ค. 65/02:03)

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

Col.Inch: 44.82 ADValue:  (B/W)  44,820  (FC)  89,640
PRValue : (B/W)  134,460  (FC)  268,920(x3)

187



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16229
วันที่: พุธ 17 สิงหาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-220817020013(17 ส.ค. 65/02:31)

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

Col.Inch: 42.98 ADValue:  (B/W)  51,576  (FC)  70,917
PRValue : (B/W)  154,728  (FC)  212,751(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16229
วันที่: พุธ 17 สิงหาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(กลาง)

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

รหัสข่าว: C-220817020013(17 ส.ค. 65/02:31)

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

Col.Inch: 42.98 ADValue:  (B/W)  51,576  (FC)  70,917
PRValue : (B/W)  154,728  (FC)  212,751(x3)
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