
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

 

 

รวมข่าว กกต.    

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันที่ 25 กันยายน 2565 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 สำนักข่าวไทยออนไลน์ เลขาฯ กกต. ชี ้ เยาวชนกำลังสำคัญสร้างความเข้าใจระบบ ปชต.       

ที่ถูกต้อง 
1 

2 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. มอบรางวัลการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ 
หัวข้อ "พลเมืองวิถีใหม่" 

3 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กมธ.กิจการสภา เชิญเลขาฯ กกต. แจงระเบียบคุมเข้ม 180 วัน      

ก่อนเลือกตั้ง 
5 

2 มติชนออนไลน์ ‘องอาจ’ ชง กกต. ตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ตอบข้อสงสัยกฎเหล็กเลือกตั้ง ส.ส. 6 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปชป. ' รุกกลับ 'กกต. ' ทำงาน ชงตั ้ง Call Center ตอบข้อสงสัย

เลือกตั้ง 
7 

4 หนังสือพิมพ์ข่าวสด ป้อมสั่งด่วน ปลดป้ายตีปี๊บพปชร. 8 
5 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ชัยวุฒิขู่ม็อบป่วน 30 ก.ย. แสดงพลัง เคลื่อนไหวไม่ได้เลือกตั้ง 12 
6 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ทุกพรรคขานรับ'กกต.'กฎ 180 วัน ปลดป้ายพัลวัน 15 
7 หนังสือพิมพ์มติชน เตือนม็อบกดดันศาลคดี'บิ๊กตู'่8ปี ระวังอดเลือกตั้ง 18 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สถานการณ์"ข้ามช็อต"ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตา"บิ๊กตู ่"กกต.โหมโรง    

ปักหมุดเลือกตั้ง 
23 

2 หนังสือพิมพ์มติชน วิเคราะห์ : ไทม์ไลน์เลือกตั ้ง 7 พ.ค.66 ฝ่ากฎเหล็กห้วง 180 วัน        
ชิงความเป็นขั้ว 

27 

3 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : ซุบซิบการบ้านนินทาการเมือง 30 
4 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ใบตองแห้ง: เลือกตั้งไม่พอ 33 
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รวมข่าว กกต.    

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
5 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หัวข้อข่าว : โค้งสุดท้ายเกมอำนาจ! ปมร้อนระทึก-การเมืองระอุ 35 
6 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ : สถานการณ์ร้อน: กระแสตีกลับพท.ชู'โทนี่'กลับบ้าน 38 
7 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ สัมภาษณ์พิเศษ : มองการเมืองไทยหลัง 30 ก.ย. 40 
8 หนังสือพิมพ์มติชน ปลดล็อก'ฉุกเฉิน-ยุบศบค.' รับเอเปค-สู่โหมดเลือกตั้ง 48 
9 หนังสือพิมพ์มติชน เดินหน้าชน : ศึกหนัก ปชป. 51 
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วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565, 16.19 น. 
 

 
 
 
                                

 
 

วันที่ 24 กันยายน 2565 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการ
พลเมืองศึกษา (Civic Education) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยแก่บุคลากรทางการเมือง บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค รุ่นที่ 5 โดยสถาบัน
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้บริหารภาคเอกชน องค์กรเอกชน ตัวแทนพรรคการเมือง 
สมาชิกพรรคการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน โฮเต็ล จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/297641 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตัง้ 
เป็นประธานพิธีปิดและมอบวฒิุบตัร 

ผู้ผ่านการอบรมโครงการพลเมอืงศึกษา (Civic Education) 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/297641
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24 กันยายน 2022  
 
 

 
นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อช่าวรายงานว่า ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม
โครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยแก่บุคลากรทางการเมือง บุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค รุ่นที่ 5   
โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ        
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้บริหารภาคเอกชน องค์กรเอกชน 
ตัวแทนพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน โฮเต็ล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/46689/ 
 
 
 

กรรมการการเลือกตัง้ 
เป็นประธานพิธีปิดและมอบวฒิุบตัร 

ผู้ผ่านการอบรมโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) 
 

 

https://siamtongtin.com/domestic/46689/
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วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 

 
วันที่ 23 กันยายน 2565 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม
โครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) กิจกรรมเสริมสร้างความรู ้ประชาธิปไตยแก่บุคลากรทางการเมือง 
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและ        
การเลือกตั้งระดับภูมิภาค รุ่นที่ 5 โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 
ผู ้บริหารสถาบันการศึกษา ผู ้บริหารภาคเอกชน องค์กรเอกชน ตัวแทนพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง 
นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน โฮเต็ล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ  กล่าวว่า การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มุ่งที่จะพัฒนาการรับรู้และสมรรถภาพที่จะมุ่งการปฏิบัติเพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย         
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยคาดหวังว่าผู ้เข้ารับการอบรมในส่วนภูมิภาค จะได้ร ับองค์ความรู้            

กรรมการการเลือกตัง้ 
เป็นประธานพิธีปิดและมอบวฒิุบตัร 

ผู้ผ่านการอบรมโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) 
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กิจกรรมรอบรัว้ 

กกต.       
รู้

ว ั
น
น้ี 

ด้านการเมืองการปกครอง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตลอดจนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เพื่อเป็น
กลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง ร่วมกับการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการเป็นผู้นำในมิติตา่งๆ 
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือที่ทุกท่านจะได้เข้ามามีส่วนช่วยกันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 
 
อ้างอิง : https://www.chorsaard.or.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.chorsaard.or.th/
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วันที่ 25 กันยายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมอบรางวัล         
สภานักเรียนที่ชนะการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและ การมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย 
หัวข้อ “พลเมืองวิถีใหม่” ภายใต้โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยม ประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype) 
โดยมี นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและ      
การเลือกตั้ง พร้อมด้วย ผู้บริหารของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนจากสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและ
พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้นางสาวปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม   
ความเป็นพลเมือง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างจิตสํานึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการบูรณาการ          
ความร่วมมือ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
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เลขาฯ กกต. ชี้ เยาวชนกำลังสำคัญสร้างความเข้าใจระบบ ปชต.ที่ถูกต้อง 

 
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 25 ก.ย.- เลขาฯ กกต. มอบรางวัลสภานักเรียนร่วมประกวดคลิปประชาสัมพันธ์หัวข้อ 
“พลเมืองวิถีใหม่” ระบุ การเมืองปัจจุบันใช้สื่อสร้างความยุยงปลุกปั่น ชี้ เยาวชนเป็นกำลังสำคัญสร้า งความ
เข้าใจระบบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมอบรางวัลสภานักเรียนที่ชนะ
การประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย หัวข้อ 
“พลเมืองวิถีใหม่” ภายใต้โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที ่ดี 
(archetype) 

นายแสวง กล่าวว่า จากสถานการณ์การเมืองปัจจุบันมีการใช้สื ่อทุกประเภท นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง เกิดการยั่วยุปลุกปั่น จนนำมาสู่ความขัดแย้ง แตกแยกในสังคม มีการนำระบบนวัตกรรมสารสนเทศไปใช้
เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือทำ 
เพราะคนรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง        

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมมอบรางวลัสภานักเรียนท่ีชนะ
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ซึ่งกิจกรรมร่วมสร้างสรรค์ผลงานผลิตคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อเป็น
ประชาธิปไตยสำหรับคนยุคใหม่ 

สำหรับกิจกรรมในปี2565 มีสถานศึกษานำร่อง ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 155 แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้มีกระบวนการคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบ การตัดสินระดับภูมิภาค จำนวน 32 ผลงาน และได้มีการตัดสิน
รางวัลระดับประเทศ จำนวน 6 รางวัล และรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล ดังนี ้ ระดับประถมศึกษา 
(โรงเรียนขยายโอกาส) สังกัด สพป. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง จ.ตาก ชื่อผลงาน ต้นกล้า
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน จ.กำแพงเพชร      
ชื่อผลงาน RAP ARCHETYPE YOUTH รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ไดแ้ก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 จ.กระบี่ 
ชื่อผลงาน ศิษย์(สิทธิ์)ของฉัน 

ระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพม. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร ชื่อผลงาน สวรรค์
ประทานพร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนตะโหมด จ.พัทลุง ชื่อผลงาน จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหาก
สังคมไทยยังคงมีการทุจริตในการเลือกตั้ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร ชื่อ
ผลงาน ประชาธิปไตย และรางวัล Popular Vote ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์) จ.อุบลราชธานี   
ชื่อผลงาน ดอนกลาง วิถีใหม่ ใส่ใจหน้าที่ .-สำนักข่าวไทย 

 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-1024727 
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วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565, 13.54 น. 

 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลสภานักเรียนที่
ชนะการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย หัวข้อ 
“พลเมืองวิถีใหม่” ภายใต้โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที ่ดี 
(archetype) ในวันอาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.  

โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั ้ง พร้อมด้วยผู ้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ผู ้แทนจาก
สถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรม
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นตามโครงการเผยแพร่ความรู้อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย ด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี 
ซึ ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 และสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีว ิถีประชาธิปไตยไปยังกลุ ่มสภานักเรียนเพื ่อนำไปขยายผลไปยังเพื ่อนนักเรียน              
ในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning ให้เยาวชน และนักเรียน

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมมอบรางวลัสภานักเรียนท่ีชนะ

การประกวดคลิปประชาสมัพนัธ ์พลเมืองวิถีใหม ่
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ได้ลงมือกระทำในบทบาทของการเป็น Creators ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานผลิตคลิปวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้และ   
ส่งเข้าประกวด ซึ ่งในปีงบประมาณ 2565 มีสถานศึกษานำร่อง ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 155 แห่ง และ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งได้มีกระบวนการคัด เลือกผ่านเข้าสู ่รอบการตัดสินระดับภูมิภาค จำนวน           
32 ผลงาน และได้มีการตัดสินรางวัลระดับประเทศ จำนวน 6 รางวัล และรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล 
ดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) สังกัด สพป. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง จ.ตาก ชื่อ
ผลงาน ต้นกล้าพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน        
จ.กำแพงเพชร ชื่อผลงาน RAP ARCHETYPE YOUTH รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนราชประชา         
นุเคราะห์ 2 จ.กระบี่ ชื่อผลงาน ศิษย์(สิทธิ์)ของฉัน 
 

ระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพม. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร ชื่อผลงาน สวรรค์
ประทานพร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนตะโหมด จ.พัทลุง ชื่อผลงาน จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหาก
สังคมไทยยังคงมีการทุจริตในการเลือกตั้ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร       
ช ื ่อผลงานประชาธ ิปไตย และรางว ัล Popular Vote ได ้แก่ โรงเร ียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์ )                       
จ.อุบลราชธานี  ชื่อผลงาน ดอนกลาง วิถีใหม่ ใส่ใจหน้าที่ 

 ทั้งนี้สามารถรับชมผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค ได้ทาง            
ส ื ่อออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ช ่อง Youtube ECT mediaและ แอปพลิเคชัน Civic 
Education 

 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/297705 
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เลขาฯ กกต. ชี้ เยาวชนกำลังสำคัญสร้างความเข้าใจระบบ ปชต.ที่ถูกต้อง 

 
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 25 ก.ย.- เลขาฯ กกต. มอบรางวัลสภานักเรียนร่วมประกวดคลิปประชาสัมพันธ์หัวข้อ 
“พลเมืองวิถีใหม่” ระบุ การเมืองปัจจุบันใช้สื่อสร้างความยุยงปลุกปั่น ชี้ เยาวชนเป็นกำลังสำคัญสร้างความเข้าใจ
ระบบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมมอบรางวัลสภานักเรียนที่ชนะ
การประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย หัวข้อ 
“พลเมืองวิถีใหม่” ภายใต้โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที ่ดี 
(archetype) 

นายแสวง กล่าวว่า จากสถานการณ์การเมืองปัจจุบันมีการใช้สื ่อทุกประเภท นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง เกิดการยั่วยุปลุกปั่น จนนำมาสู่ความขัดแย้ง แตกแยกในสังคม มีการนำระบบนวัตกรรมสารสนเทศไปใช้เป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือทำ เพราะคน
รุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมร่วม
สร้างสรรค์ผลงานผลิตคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพ่ือเป็นประชาธิปไตยสำหรับคน
ยุคใหม ่

สำหรับกิจกรรมในปี2565 มีสถานศึกษานำร่อง ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 155 แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้มีกระบวนการคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบ การตัดสินระดับภูมิภาค จำนวน 32 ผลงาน และได้มีการตัดสิน
รางวัลระดับประเทศ จำนวน 6 รางวัล และรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล ดังนี้ ระดับประถมศึกษา (โรงเรียน
ขยายโอกาส) สังกัด สพป. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง จ.ตาก ชื่อผลงาน ต้นกล้าพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน จ.กำแพงเพชร ชื่อผลงาน RAP 
ARCHETYPE YOUTH รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 จ.กระบี่ ชื่อผลงาน ศิษย์
(สิทธิ์)ของฉัน 
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

 

 

 

ระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพม. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร ชื่อผลงาน สวรรค์
ประทานพร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนตะโหมด จ.พัทลุง ชื่อผลงาน จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหาก
สังคมไทยยังคงมีการทุจริตในการเลือกตั้ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร ชื่อ
ผลงาน ประชาธิปไตย และรางวัล Popular Vote ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์) จ.อุบลราชธานี   
ชื่อผลงาน ดอนกลาง วิถีใหม่ ใส่ใจหน้าที่ .-สำนักข่าวไทย 

 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-1024727 
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

 

 

 
วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565, 13.54 น. 

 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลสภานักเรียนที่ชนะ
การประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย หัวข้อ 
“พลเมืองวิถีใหม่” ภายใต้โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที ่ดี 
(archetype) ในวันอาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.  

โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทน
จากสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรม
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นตามโครงการเผยแพร่ความรู้อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย ด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี 
ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 และสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยไปยังกลุ ่มสภานักเรียนเพื่อนำไปขยายผลไปยังเพื ่อนนักเรียน ใน
สถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning ให้เยาวชน และนักเรียนไดล้ง
มือกระทำในบทบาทของการเป็น Creators ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานผลิตคลิปวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้และส่งเข้า
ประกวด ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 มีสถานศึกษานำร่อง ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 155 แห่ง และสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีกระบวนการคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบการตัดสินระดับภูมิภาค จำนวน 32 ผลงาน และได้มี
การตัดสินรางวัลระดับประเทศ จำนวน 6 รางวัล และรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล ดังนี้ 

 ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) สังกัด สพป. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง จ.ตาก ชื่อ
ผลงาน ต้นกล้าพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน        
จ.กำแพงเพชร ชื ่อผลงาน RAP ARCHETYPE YOUTH รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที ่ 2 ได้แก่ โรงเรียนราชประชา         
นุเคราะห์ 2 จ.กระบี่ ชื่อผลงาน ศิษย์(สิทธิ์)ของฉัน 

  

3
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ระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพม. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร ชื่อผลงาน สวรรค์
ประทานพร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนตะโหมด จ.พัทลุง ชื่อผลงาน จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหาก
สังคมไทยยังคงมีการทุจริตในการเลือกตั้ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร       
ช ื ่อผลงานประชาธ ิปไตย และรางว ัล Popular Vote ได ้แก ่  โรงเร ียนบ ้านดอนกลาง (ราษฎร ์สงเคราะห์ )                       
จ.อุบลราชธานี  ชื่อผลงาน ดอนกลาง วิถีใหม่ ใส่ใจหน้าที่ 

 ทั้งนี ้สามารถรับชมผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค ได้ทาง            
สื่อออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ช่อง Youtube ECT mediaและ แอปพลิเคชัน Civic Education 

 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/297705 
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วันที่ 25 กันยายน 2565 - 09:58 น. 

กมธ.กิจการสภา เชิญเลขาฯ กกต. แจงระเบียบคุมเข้ม 180 วันก่อนเลือกตั้ง 

 
กมธ.กิจการสภา เตรียมเชิญเลขาฯ กกต.เข้าแจงรายละเอียด หลังระเบียบคุมเข้ม 180 วันก่อนเลือกตั้ง มีประเด็น
หนักใจ-ต้องตีความ 28 ก.ย.นี้ 

เมื ่อวันที ่ 25 กันยายน นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า วันที่ 28 กันยายน เวลา 09.00 น. กมธ.ได้นัดประชุมและ
เชิญนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าหารือเพ่ือพิจารณาถึงแนวทางการหาเสียงเลือกตั้ง
ของ ส.ส.ในช่วงระยะเวลา 180 วันก่อนครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (พ.ศ.2561) โดยเฉพาะภารกิจในบทบาทหน้าที่ของ ส.ส. ในการพบปะประชาชน    
เข้าร่วมประเพณีต่างๆ ซึ่งหลังจากหารือกับเลขาธิการ กกต.แล้ว จะนำรายละเอียดที่ ได้แจ้งเวียนไปยัง กมธ.สามัญ      
ทุกคณะ เพ่ือจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง และป้องกันการถูกร้องว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

“นอกจากรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายเลือกตั้งที่แก้ไขบางส่วน หลักการที่ทำไม่ได้ คือ สัญญาว่าจะให้ หรือทำให้ แต่
การทำหน้าที่ ส.ส.ในบทบาทของ กมธ.นั้น จำเป็นต้องสอบถามเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกประเด็น เช่น 
ฤดูกาลประเพณีทอดกฐินหากจะทำบุญตามประเพณีทำได้หรือไม่ หากทำได้ในวงเงินเท่าไร อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า
ระเบียบ กกต.ที่ออกมามีความหนักใจ เพราะกติกาท่ีออกมาทำให้ต้องตีความ” นายอนันต์กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3581523 
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วันที่ 25 กันยายน 2565 - 11:51 น. 

‘องอาจ’ ชง กกต. ตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ตอบข้อสงสัยกฎเหล็กเลือกตั้ง ส.ส. 

 
‘องอาจ’ ชง กกต. ตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ตอบข้อสงสัยกฎเหล็กเลือกตั้งส.ส. ย้ำ ขอให้ทำหน้าที่อย่างเท่าเทียม ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึง
ระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 
ว่า ในส่วนของพรรคปชป. พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งและระเบียบของ กกต. และเชื่อว่าทุกพรรคการเมือง         
ก็พร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่ออกมา แต่ที่หลายพรรคการเมืองออกมาตั้งคำถามถึงแนวทางปฏิบัติ
ต่างๆ ตามระเบียบนั้น เพราะยังมีความไม่แน่ใจถึงการทำตามระเบียบว่าเรื่องไหนทำได้หรือทำไม่ได้ แค่ไหน อย่างไร    
จึงขอเสนอให้ กกต. ปรับปรุงการทำงานเพื่อให้พรรคการเมืองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน     
3 ข้อ ดังนี้ 1.ขณะนี้พบว่า คำชี้แจงของ กกต.ในพื้นที่แต่ละจังหวัดมีหลายเรื่องที่ไม่ตรงกัน และคำชี้แจงบางเรื่อง กกต.
ในบางจังหวัดชี้แจงคลาดเคลื่อนไปจาก กกต.กลาง จึงขอให้ กกต.ทำข้อสรุปแนวทางปฏิบัติให้ กกต.ทุกระดับชี้แจงให้
ตรงกันทั่วประเทศ 

นายองอาจ กล่าวต่อว่า 2.เนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะฝ่ายการเมือง
เท่านั้น ยังมีหน่วยงานราชการ องค์กร บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความไม่แน่ใจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมาย กกต. จึงควรตั้งศูนย์ประสานงานหรือคอลเซ็นเตอร์พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อทุกฝ่ายจะได้ ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎหมาย และ 3.กกต.ต้องติดตามตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของ       
ฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการประจำ กระทรวง องค์กร บุคคล ทั้งในระดับท้องถิ่น ท้องที่ ภูมิภาค และประชาชนอย่าง
ตรงไปตรงมา เท่าเทียมกัน ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด ทั้งนี้ การมีระเบียบและ
กฎหมายเลือกตั้งออกมาบังคับใช้ ก็เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม องค์กรที่บังคับใช้กฎหมาย 
คือ กกต. ถือเป็นหัวใจสำคัญส่วนหนึ่งของการทำให้การเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม จึงขอให้ กกต. ทำตามอำนาจหน้าที่
อย่างจริงจัง เท่าเทียมกัน ซึ่งจะช่วยทำให้การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3581655 
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

 

 

 
25 กันยายน 2565 เวลา 12:19 น. 

'ปชป.' รุกกลับ 'กกต.' ทำงาน ชงตั้ง Call Center ตอบข้อสงสัยเลือกตั้ง 

 
“องอาจ”  ขอกกต.  ทำหน้าที่ตรงไปตรงมา ยันประธิปัตย์พร้อมปฎิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนุนผุด Call Center 
ตอบข้อสงสัยระเบียบเลือกตั้ง ส.ส. 

25 ก.ย.2565  – นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงระเบียบ
ของ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ 
พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งและระเบียบของ กกต. และเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองก็พร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ ที่ออกมา แต่ที่หลายพรรคการเมืองออกมาตั้งคำถามถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตามระเบียบนั้น เพราะ
ยังมีความไม่แน่ใจถึงการทำตามระเบียบว่าเรื่องไหนทำได้ ทำไม่ได้ แค่ไหน อย่างไร 

นายองอาจ กล่าวว่า จึงขอเสนอให้ กกต. ปรับปรุงการทำงานเพ่ือให้พรรคการเมืองและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้ปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกัน 3 ประการ ดังนี้ 1. ขณะนี้พบว่า คำชี้แจงของ กกต. ในพ้ืนที่แต่ละจังหวัดมีหลายเรื่องที่ไม่ตรงกัน และ
คำชี้แจงบางเรื่อง กกต. ในบางจังหวัดชี้แจงคลาดเคลื่อนไปจาก กกต.กลาง ขอให้ กกต. ทำข้อสรุปแนวทางปฏิบัติให้ 
กกต. ทุกระดับชี้แจงให้ตรงกันทั่วประเทศ 

นายองอาจ กล่าวว่า  2. เนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะฝ่ายการเมือง
เท่านั้น ยังมีหน่วยงานราชการ องค์กร บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความไม่แน่ใจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมาย กกต. จึงควรตั้งศูนย์ประสานงาน หรือ Call Center พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือทุกฝ่ายจะได้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎหมาย 3. กกต. ต้องติดตามตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของฝ่าย
การเมือง ฝ่ายข้าราชการประจำ กระทรวง องค์กร บุคคล ทั้งในระดับท้องถิ่น ท้องที่ ภูมิภาค และประชาชนอย่าง
ตรงไปตรงมา เท่าเทียมกัน ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด 

“ การมีระเบียบและกฎหมายเลือกตั้งออกมาบังคับใช้ ก็เพ่ือให้การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม องค์กรที่
บังคับใช้กฎหมาย คือ กกต. ถือเป็นหัวใจสำคัญส่วนหนึ่งของการทำให้การเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม จึงขอ ให้ กกต.     
ทำตามอำนาจหน้าที่อย่างจริงจัง เท่าเทียมกัน ซึ่งจะช่วยทำให้การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริงต่อไป” นายองอาจ กล่าว. 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/politics-news/229067/ 
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11624
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: ป้อมสั่งด่วน ปลดป้ายตีปี๊บพปชร.

รหัสข่าว: C-220925037015(24 ก.ย. 65/06:50)

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

Col.Inch: 201.01 ADValue:  (B/W)  241,212  (FC)  331,666.50
PRValue : (B/W)  723,636  (FC)  994,999.50(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26645
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 13

หัวข้อข่าว: ชัยวุฒิขู่ม็อบป่วน30ก.ย. แสดงพลัง เคลื่อนไหวไม่ได้เลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220925004043(25 ก.ย. 65/02:51)

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

Col.Inch: 161.94 ADValue:  (B/W)  153,843  (FC)  291,492
PRValue : (B/W)  461,529  (FC)  874,476(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23624
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 11, 12

หัวข้อข่าว: ทุกพรรคขานรับ'กกต.'กฎ180วันปลดป้ายพัลวัน

รหัสข่าว: C-220926039099(25 ก.ย. 65/06:29)

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

Col.Inch: 207.56 ADValue:  (B/W)  207,560  (FC)  415,120
PRValue : (B/W)  622,680  (FC)  1,245,360(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16269
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 7, 15

หัวข้อข่าว: เตือนม็อบกดดันศาลคดี'บิ๊กตู่'8ปี ระวังอดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220926038039(25 ก.ย. 65/06:49)

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

Col.Inch: 265.75 ADValue:  (B/W)  318,900  (FC)  438,487.50
PRValue : (B/W)  956,700  (FC)  1,315,462.50(x3)
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หัวข้อข่าว: เตือนม็อบกดดันศาลคดี'บิ๊กตู่'8ปี ระวังอดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220926038039(25 ก.ย. 65/06:49)

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

Col.Inch: 265.75 ADValue:  (B/W)  318,900  (FC)  438,487.50
PRValue : (B/W)  956,700  (FC)  1,315,462.50(x3)

21



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16269
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 7, 15

หัวข้อข่าว: เตือนม็อบกดดันศาลคดี'บิ๊กตู่'8ปี ระวังอดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220926038039(25 ก.ย. 65/06:49)

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

Col.Inch: 265.75 ADValue:  (B/W)  318,900  (FC)  438,487.50
PRValue : (B/W)  956,700  (FC)  1,315,462.50(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23623
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: สถานการณ์"ข้ามช็อต"ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตา"บิ๊กตู่"กกต.โหมโรงปักหมุดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220925009001(25 ก.ย. 65/01:54)

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

Col.Inch: 234.72 ADValue:  (B/W)  234,720  (FC)  469,440
PRValue : (B/W)  704,160  (FC)  1,408,320(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23623
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: สถานการณ์"ข้ามช็อต"ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตา"บิ๊กตู่"กกต.โหมโรงปักหมุดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220925009001(25 ก.ย. 65/01:54)

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

Col.Inch: 234.72 ADValue:  (B/W)  234,720  (FC)  469,440
PRValue : (B/W)  704,160  (FC)  1,408,320(x3)

24



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23623
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: สถานการณ์"ข้ามช็อต"ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตา"บิ๊กตู่"กกต.โหมโรงปักหมุดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220925009001(25 ก.ย. 65/01:54)

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

Col.Inch: 234.72 ADValue:  (B/W)  234,720  (FC)  469,440
PRValue : (B/W)  704,160  (FC)  1,408,320(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23623
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: สถานการณ์"ข้ามช็อต"ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตา"บิ๊กตู่"กกต.โหมโรงปักหมุดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220925009001(25 ก.ย. 65/01:54)

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

Col.Inch: 234.72 ADValue:  (B/W)  234,720  (FC)  469,440
PRValue : (B/W)  704,160  (FC)  1,408,320(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 12628
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 3(บน)

หัวข้อข่าว: วิเคราะห์: ไทม์ไลน์เลือกตั้ง7พ.ค.66 ฝ่ากฎเหล็กห้วง 180 วัน ชิงความเป็นขั้ว...

รหัสข่าว: C-220925020000(25 ก.ย. 65/02:34)

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

Col.Inch: 146.83 ADValue:  (B/W)  176,196  (FC)  242,269.50
PRValue : (B/W)  528,588  (FC)  726,808.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 12628
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 3(บน)

หัวข้อข่าว: วิเคราะห์: ไทม์ไลน์เลือกตั้ง7พ.ค.66 ฝ่ากฎเหล็กห้วง 180 วัน ชิงความเป็นขั้ว...

รหัสข่าว: C-220925020000(25 ก.ย. 65/02:34)

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

Col.Inch: 146.83 ADValue:  (B/W)  176,196  (FC)  242,269.50
PRValue : (B/W)  528,588  (FC)  726,808.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 12628
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 3(บน)

หัวข้อข่าว: วิเคราะห์: ไทม์ไลน์เลือกตั้ง7พ.ค.66 ฝ่ากฎเหล็กห้วง 180 วัน ชิงความเป็นขั้ว...

รหัสข่าว: C-220925020000(25 ก.ย. 65/02:34)

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

Col.Inch: 146.83 ADValue:  (B/W)  176,196  (FC)  242,269.50
PRValue : (B/W)  528,588  (FC)  726,808.50(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9447
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ซุบซิบการบ้านนินทาการเมือง

รหัสข่าว: C-220925008022(25 ก.ย. 65/03:56)

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

Col.Inch: 73.39 ADValue:  (B/W)  88,068  (FC)  110,085
PRValue : (B/W)  264,204  (FC)  330,255(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9447
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ซุบซิบการบ้านนินทาการเมือง

รหัสข่าว: C-220925008022(25 ก.ย. 65/03:56)

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

Col.Inch: 73.39 ADValue:  (B/W)  88,068  (FC)  110,085
PRValue : (B/W)  264,204  (FC)  330,255(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9447
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ซุบซิบการบ้านนินทาการเมือง

รหัสข่าว: C-220925008022(25 ก.ย. 65/03:56)

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

Col.Inch: 73.39 ADValue:  (B/W)  88,068  (FC)  110,085
PRValue : (B/W)  264,204  (FC)  330,255(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11624
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 7(ล่าง)

คอลัมน์: ใบตองแห้ง: เลือกตั้งไม่พอ

รหัสข่าว: C-220925012030(25 ก.ย. 65/03:14)

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

Col.Inch: 58.64 ADValue:  (B/W)  70,368  (FC)  96,756
PRValue : (B/W)  211,104  (FC)  290,268(x3)
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11624
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 7(ล่าง)

คอลัมน์: ใบตองแห้ง: เลือกตั้งไม่พอ

รหัสข่าว: C-220925012030(25 ก.ย. 65/03:14)

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

Col.Inch: 58.64 ADValue:  (B/W)  70,368  (FC)  96,756
PRValue : (B/W)  211,104  (FC)  290,268(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26645
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: โค้งสุดท้ายเกมอำนาจ! ปมร้อนระทึก-การเมืองระอุ

รหัสข่าว: C-220925004057(25 ก.ย. 65/03:08)

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

Col.Inch: 185.91 ADValue:  (B/W)  176,614.50  (FC)  334,638
PRValue : (B/W)  529,843.50  (FC)  1,003,914(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26645
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: โค้งสุดท้ายเกมอำนาจ! ปมร้อนระทึก-การเมืองระอุ

รหัสข่าว: C-220925004057(25 ก.ย. 65/03:08)

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

Col.Inch: 185.91 ADValue:  (B/W)  176,614.50  (FC)  334,638
PRValue : (B/W)  529,843.50  (FC)  1,003,914(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26645
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: โค้งสุดท้ายเกมอำนาจ! ปมร้อนระทึก-การเมืองระอุ

รหัสข่าว: C-220925004057(25 ก.ย. 65/03:08)

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

Col.Inch: 185.91 ADValue:  (B/W)  176,614.50  (FC)  334,638
PRValue : (B/W)  529,843.50  (FC)  1,003,914(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26646
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: กระแสตีกลับพท.ชู'โทนี่'กลับบ้าน

รหัสข่าว: C-220926035074(25 ก.ย. 65/06:49)

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

Col.Inch: 57.70 ADValue:  (B/W)  54,815  (FC)  103,860
PRValue : (B/W)  164,445  (FC)  311,580(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26646
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: กระแสตีกลับพท.ชู'โทนี่'กลับบ้าน

รหัสข่าว: C-220926035074(25 ก.ย. 65/06:49)

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

Col.Inch: 57.70 ADValue:  (B/W)  54,815  (FC)  103,860
PRValue : (B/W)  164,445  (FC)  311,580(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9447
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/สัมภาษณ์พิเศษ

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 16, 15

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: มองการเมืองไทยหลัง 30 ก.ย.

รหัสข่าว: C-220925008021(25 ก.ย. 65/03:56)

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

Col.Inch: 466.50 ADValue:  (B/W)  559,800  (FC)  699,750
PRValue : (B/W)  1,679,400  (FC)  2,099,250(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9447
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/สัมภาษณ์พิเศษ

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 16, 15

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: มองการเมืองไทยหลัง 30 ก.ย.

รหัสข่าว: C-220925008021(25 ก.ย. 65/03:56)

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

Col.Inch: 466.50 ADValue:  (B/W)  559,800  (FC)  699,750
PRValue : (B/W)  1,679,400  (FC)  2,099,250(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9447
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/สัมภาษณ์พิเศษ

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 16, 15

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: มองการเมืองไทยหลัง 30 ก.ย.

รหัสข่าว: C-220925008021(25 ก.ย. 65/03:56)

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

Col.Inch: 466.50 ADValue:  (B/W)  559,800  (FC)  699,750
PRValue : (B/W)  1,679,400  (FC)  2,099,250(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9447
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/สัมภาษณ์พิเศษ

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 16, 15

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: มองการเมืองไทยหลัง 30 ก.ย.

รหัสข่าว: C-220925008021(25 ก.ย. 65/03:56)

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

Col.Inch: 466.50 ADValue:  (B/W)  559,800  (FC)  699,750
PRValue : (B/W)  1,679,400  (FC)  2,099,250(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9447
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/สัมภาษณ์พิเศษ

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 16, 15

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: มองการเมืองไทยหลัง 30 ก.ย.

รหัสข่าว: C-220925008021(25 ก.ย. 65/03:56)

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

Col.Inch: 466.50 ADValue:  (B/W)  559,800  (FC)  699,750
PRValue : (B/W)  1,679,400  (FC)  2,099,250(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9447
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/สัมภาษณ์พิเศษ

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 16, 15

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: มองการเมืองไทยหลัง 30 ก.ย.

รหัสข่าว: C-220925008021(25 ก.ย. 65/03:56)

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

Col.Inch: 466.50 ADValue:  (B/W)  559,800  (FC)  699,750
PRValue : (B/W)  1,679,400  (FC)  2,099,250(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9447
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/สัมภาษณ์พิเศษ

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 16, 15

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: มองการเมืองไทยหลัง 30 ก.ย.

รหัสข่าว: C-220925008021(25 ก.ย. 65/03:56)

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

Col.Inch: 466.50 ADValue:  (B/W)  559,800  (FC)  699,750
PRValue : (B/W)  1,679,400  (FC)  2,099,250(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9447
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/สัมภาษณ์พิเศษ

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 16, 15

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: มองการเมืองไทยหลัง 30 ก.ย.

รหัสข่าว: C-220925008021(25 ก.ย. 65/03:56)

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

Col.Inch: 466.50 ADValue:  (B/W)  559,800  (FC)  699,750
PRValue : (B/W)  1,679,400  (FC)  2,099,250(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16268
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: ปลดล็อก'ฉุกเฉิน-ยุบศบค.' รับเอเปค-สู่โหมดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220925020029(25 ก.ย. 65/03:35)

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

Col.Inch: 134.23 ADValue:  (B/W)  161,076  (FC)  221,479.50
PRValue : (B/W)  483,228  (FC)  664,438.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16268
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: ปลดล็อก'ฉุกเฉิน-ยุบศบค.' รับเอเปค-สู่โหมดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220925020029(25 ก.ย. 65/03:35)

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

Col.Inch: 134.23 ADValue:  (B/W)  161,076  (FC)  221,479.50
PRValue : (B/W)  483,228  (FC)  664,438.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16268
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: ปลดล็อก'ฉุกเฉิน-ยุบศบค.' รับเอเปค-สู่โหมดเลือกตั้ง

รหัสข่าว: C-220925020029(25 ก.ย. 65/03:35)

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

Col.Inch: 134.23 ADValue:  (B/W)  161,076  (FC)  221,479.50
PRValue : (B/W)  483,228  (FC)  664,438.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16269
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/กระแสทรรศน์

หน้า: 9(ซ้าย)

คอลัมน์: เดินหน้าชน: ศึกหนัก ปชป.

รหัสข่าว: C-220926038031(25 ก.ย. 65/06:39)

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

Col.Inch: 41.05 ADValue:  (B/W)  49,260  (FC)  67,732.50
PRValue : (B/W)  147,780  (FC)  203,197.50(x3)
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