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ข่าวประจ าวันที่ 26 กันยายน 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)  

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 233/2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้
พลเมืองคุณภำพ 

 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยำมท้องถิ่นออนไลน์ กกต. ร่วมกับ สพฐ. มอบรำงวัลสภำนักเรียนที่ชนะกำรประกวดคลิป

ประชำสัมพันธ์ระดับประเทศ หัวข้อ “พลเมืองวิถีใหม่” 
1 

2 บ้ำนเมืองออนไลน์ กกต. ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้พลเมืองคุณภำพ 3 
3 สยำมท้องถิ่นออนไลน์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสริมสร้ำง 

กำรเรียนรู้พลเมืองคุณภำพ 
4 

 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Innnews ออนไลน์ เลขำ กกต. ย้ ำ วิธีหำสียง มีมำตรฐำนเดียว 5 
2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไม่เครียดและเที่ยงธรรม 8 
3 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ กกต. ย้ ำ 180 วันยึดหลัก ปี 2562 9 
4 Thestandard ออนไลน์ เลขำฯ กกต. ย้ ำท ำควำมเข้ำใจกับทุกพรรค เรื่อง กม. เลือกตั้ง 180 วันแล้ว 12 
5 ประชำไทออนไลน์ กกต. ย้ ำกฎเหล็ก 180 วัน ไม่มีอะไรต้องกังวล - กมธ. กิจกำรสภำฯ 

รับหนักใจ ต้องตีควำม 
14 

6 Topnews ออนไลน์ เลขำฯ กกต. ย้ ำกรอบ 180 วัน ใช้ระเบียบหำเสียงปี 62 ท ำควำมเข้ำใจ 
ทุกพรรคแล้ว 

21 

7 Voicetv ออนไลน์ กกต. ยันให้ควำมเป็นธรรมทุกพรรค ตำมระเบียบหำเสียง 180 วัน 24 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
8 Headtopics ออนไลน์ เลขำฯ กกต. ย้ ำท ำควำมเข้ำใจกับทุกพรรค เรื่อง กม. เลือกตั้ง 180 วันแล้ว 26 
9 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ เลขำฯ กกต. ย้ ำกฎเหล็กคุมหำเสียงเลือกตั้ง ไม่มีอะไรต้องกังวล 28 
10 Siamhighlight 

ออนไลน์ 
รำชกิจจำนุเบกษำ ออกประกำศ กกต. ว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงเลือกตั้ง ส.ส.
ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 65 เป็นต้นไป 

31 

11 Jarm ออนไลน์ รำชกิจจำฯ ประกำศระเบียบ "กกต." กำรหำเสียง – เลือกตั้งฉบับใหม่ 
มีผลบังคับใช้ทันที 

33 

12 Eventesan ออนไลน์ กกต. ออกระเบียบและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 
มีผลทันท ี

39 

13 NNT ออนไลน์ รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ประกำศระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 
ฉบับที่ 3 พ.ค. 2565 

41 

 

 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ch3plus ออนไลน์ คึกคัก ! พรรคกำรเมืองเดินหน้ำเปิดตัวว่ำที่ผู้สมัคร ส.ส. ตำมระเบียบ 

กำรหำเสียง กกต. 
43 

2 Innnews ออนไลน์ "จุรินทร์” ยกทัพ ปชป. เปิดตัว 7 ขุนพล สู้ศึกเลือกตั้ง ลั่นชนะยกจังหวัด 46 
3 ประชำชำติธรุกิจ

ออนไลน์ 
ปชป. เปิดตัว 7 ผู้สมัคร ส.ส. สุรำษฎร์ ไม่ใช่พรรคเฉพำะกิจ หมดทุน 
หมดตัว ยุบพรรค 

50 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ ปชป. เปิดตัว 7 ผู้สมัคร ส.ส. สุรำษฎร์ตั้งเป้ำเหมำยกจังหวัด 55 
5 ข่ำวสดออนไลน์ ปชป. ขนคณะลงสุรำษฎร์ เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. 7 เขต หวังชนะยกทีม

เหมือนเดิม 
61 

6 สกนักข่ำวไทยออนไลน์ "จุรินทร์" น ำทัพ ปชป. เปิดตัว 7 ว่ำที่ผู้สมัคร ส.ส. สุรำษฎร์ฯ 66 
7 Topnews ออนไลน์ "จุรินทร์" น ำทัพขุนพล ปชป. ขึ้นเวทีสุรำษฎร์ ประกำศรวมพลัง 

"ประชำธิปัตย์"ยกทีม 
71 

 

 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
8 สยำมรัฐออนไลน์ "จุรินทร์" น ำทัพ "ขุนพล ปชป." ประกำศรวมพลังสุรำษฎร์ ลั่นกวำด ส.ส.

ยกจังหวัด 
78 

9 ไทยรัฐออนไลน์ ปชป. เปิดตัว 7 ว่ำที่ผู้สมัคร ส.ส. อ้อนขอคะแนนสุรำษฎร์ยกจังหวัดอีกครั้ง 86 
10 Nationtv ออนไลน์ ปชป. ยกขุนพลเปิดตัว 7 ว่ำที่ผู้สมัคร ส.ส. สุรำษฎร์ธำนีลุยเลือกตั้งครั้งหน้ำ 91 
11 Amarintv ออนไลน์ "ชลน่ำน” โวยระเบียบ กกต. 180 วัน หวังสกัด ‘เพ่ือไทยแลนสไลด์’ 98 
12 ประชำไทออนไลน์ 'ชลน่ำน' ชี้กฎเหล็ก 180 วัน สกัดเพ่ือไทยแลนด์สไลด์ เชื่อมีซื้อเสียงใต้ดิน 101 
13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ก้ำวไกล” เปิดตัว ว่ำที่ผู้สมัคร ส.ส. นนทบุรี 8 เขต ชีเ้ป็นพ้ืนที่ศักยภำพสูง 108 
14 ส ำนักข่ำวอิศรำ

ออนไลน์ 
'ก้ำวไกล' ส่ง 8 ผู้สมัครชิง ส.ส. นนท์ เล็งเดินสำยเปิดตัวผู้สมัครต่อเนื่อง 111 

15 ไทยรัฐออนไลน์ ก้ำวไกลมองกฎเหล็ก กกต. ยังไม่นิ่ง จับตำ รมต. หวั่นใช้เกณฑ์ 180 วัน
หำประโยชน์ 

113 

16 มติชนออนไลน์ 'ประชำกรไทย' พร้อมสู้ศึก ลุยส่งผู้สมัครครบ 400 เขต ชูนโยบำยมุ่ง
พัฒนำ ศก. สำนต่อ 'สมัคร โมเดล' 

116 

17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "พรรคประชำกรไทย” กลับมำแล้ว "สุมิตร สุนทรเวช” ชู "สมัคร โมเดล” 
ทวงคะแนนนิยม 

120 

18 แนวหน้ำออนไลน์ ปลดป้ำย / เลิกเป็นเจ้ำภำพ ผวำกฎเหล็ก กกต. ทุกพรรคติวเข้มไม่กล้ำฝืน 123 
19 Newtv ออนไลน์ "อนุทิน" ชี้ กกต. ออกกฎเหล็กไม่เป็นอุปสรรคในกำรหำเสียง 128 
20 ch-newsthailand 

ออนไลน์ 
"สุรนันทน์"เผย ถอดป้ำย "สมคิด" ลงแล้ว ย้ ำ กกต.  ต้องเที่ยงธรรม 
และเป็นกลำง 

130 

21 Thailandnews 
ออนไลน์ 

"สุรนันทน์"เผย ถอดป้ำย "สมคิด" ลงแล้ว ย้ ำ กกต. ต้องเที่ยงธรรม 
และเป็นกลำง 

133 

22 มติชนออนไลน์ “บิ๊กป้อม” ก ำชับพลังประชำรัฐ เคร่งครัดกฏ 180 วัน กกต. คุมเลือกตั้ง 
ติวเข้มพุธนี้ 

135 

23 Topnews ออนไลน์ "ธนกร"เผย "บิ๊กป้อม" ก ำชับพลังประชำรัฐ เคร่งครัดกฏ 180 วัน กกต.  
คุมเลือกตั้ง มั่นใจผลงำนชัดเจนชนะใจ ปชช. แน่ 

137 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
24 สยำมรัฐออนไลน์ "ธนกร" เผย "บิ๊กป้อม" ก ำชับ พปชร. เคร่งครัดกฎ 180 วันคุมเลือกตั้ง 

นัดติวเข้มพุธนี้ 
139 

24 ไทยรัฐออนไลน์ "ธนกร” เผย "บิ๊กป้อม” ก ำชับ พปชร. เคร่งครัดกฎ กกต.180 วัน ติวเข้มพุธนี้ 141 
25 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' ฮ่ึม ลูกพรรค เคร่งครัดกฎเหล็ก 180 วัน กกต. คุมเลือกตั้ง 143 
26 Innnews ออนไลน์ "ธนกร" เผย "บิ๊กป้อม" ก ำชับ พปชร. เคร่งครัดกฏ 180 วัน 145 
27 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "กมธ. กิจกำรสภำฯ" เชิญ "กกต." แจงขั้นตอน - กำรปฏิบัติช่วงคุมเข้มเลือกตั้ง 147 
28 มติชนออนไลน์ กมธ. กิจกำรสภำฯ เชิญ เลขำฯ กกต. แจงระเบียบคุมเข้ม 180 วันก่อนเลือกตั้ง 149 
29 สยำมรัฐออนไลน์ "ปธ. กิจกำรสภำฯ" จ่อเชิญเลขำ กกต. แจงระเบียบคุมเข้ม 180 วันก่อนเลือกตั้ง 

28 ก.ย. นี้ 
151 

30 thekey.news 
ออนไลน์ 

"อนันต์" หนักใจ – ต้องตีควำมระเบียบ 180 วัน จ่อเชิญ เลขำ กกต. แจง กมธ.
กิจกำรสภำฯ 28 ก.ย. นี้ 

153 

31 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ "อนันต์" ชี้ระเบียบ กกต. คุมเข้มเลือกตั้ง มีประเด็นหนักใจ 155 
32 ข่ำวสดออนไลน์ กมธ.กิจกำรสภำฯ รับ หนักใจกฎเหล็กคุมเข้ม 180 วัน เชิญ กกต. แจง

รำยละเอียด 
157 

33 ข่ำวสดออนไลน์ ระวังไม่ได้เลือกตั้ง รมต. ฮ่ึม ม็อบชุมนุม 30 ก.ย. 159 
34 Innnews ออนไลน์ ส.ส. เชื่อขึ้นป้ำยต้อนรับ "ประวิตร" ไม่ผิดระเบียบ กกต. 169 
35 7 HD ออนไลน์ พรรคกำรเมืองเริ่มปฏิบัติตำมระเบียบ กกต. 171 
36 บ้ำนเมืองออนไลน์ "องอำจ" ชง กกต. ตั้ง Call Center ตอบข้อสงสัยระเบียบเลือกตั้ง ส.ส. 174 
37 Innnews ออนไลน์ "องอำจ" ชง กกต. ตั้ง Call Center ตอบข้อสงสัย 176 
38 ประชำชำติธุรกิจ

ออนไลน์ 
องอำจ ชง กกต.ตั้ง Call Center อะไรท ำได้-ไม่ได้ ดักทำงอย่ำเลือกปฏิบัติ 178 

39 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปชป.' รุกกลับ 'กกต.' ท ำงำน ชงตั้ง Call Center ตอบข้อสงสัยเลือกตั้ง 181 
40 สยำมรัฐออนไลน์ "องอำจ" แนะ กกต. ตั้ง Call Center ตอบข้อสงสัยระเบียบเลือกตั้ง ส.ส. 182 
41 thekey.news 

ออนไลน์ 
"องอำจ" ชง 3 ข้อให้ กกต. ปรับปรุงงำนให้พรรคกำรเมืองปฏิบัติในทิศทำง
เดียวกัน 

184 

42 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ แนะ กกต. ตั้งคอลเซ็นเตอร์ตอบข้อสงสัย 187 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
43 มติชนออนไลน์ 'องอำจ' ชง กกต. ตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ตอบข้อสงสัยกฎเหล็กเลือกตั้ง ส.ส. 188 
44 Nationtv ออนไลน์ "ลุงป้อม" เยือนถิ่นเพชรบูรณ์ ผวำ กกต. ตรวจสอบขึ้นป้ำยต้อนรับ 

ไร้โลโก ้พปชร. 
190 

45 MGR ออนไลน์ ส.ส. เพชรบูรณ์ ยันขึ้นป้ำยต้อนรับ "บิ๊กป้อม" ไม่ผิดระเบียบ กกต.  
ชี้ไม่เน้นหำเสียงแค่พีอำร์งำนประเพณี 

196 

46 แนวหน้ำออนไลน์ 'กมธ. กิจกำรสภำฯ' เชิญ 'เลขำฯ กกต.' แจงกฎเหล็ก 180 วัน 
ก่อนเลือกตั้ง 28 ก.ย. นี้  

198 

47 MGR ออนไลน์ กมธ. กิจกำรสภำฯเชิญ กกต. แจงคุมเข้มเลือกตั้ง ก่อนแจ้งชุดอ่ืน 
รับระเบียบมีปมหนักใจ - ต้องตีควำม 

199 

48 เดลินิวส์ออนไลน์ กมธ. กิจกำรสภำเชิญ กกต. แจงกฎเหล็ก 180 วันยอมรับหนักใจ 
เขียนให้ต้องตีควำม 

201 

49 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด จี้ กกต. เคลียร์กฎเหล็กให้ชัด 205 
50 หนังสือพิมพ์ผู้จัดกำร

รำยวัน 360 องศำ 
สภำฯ นัด กกต. แจงกรอบหำเสียง 28 ก.ย. นี้ 206 

51 มติชนออนไลน์ ซ่อมนำยกอบจ.ร้อยเอ็ดไม่คึก 'เศกสิทธิ์' น ำขำดทิ้ง 3 หมื่นแต้ม 207 
52 ข่ำวสดออนไลน์ สร้ำงอนำคตไทย จี้ กกต. ต้องชัดเจน ข้อปฏิบัติก่อนเลือกตั้ง โอด รัฐบำล

ได้เปรียบ 
212 

53 ประชำชำติธุรกิจ
ออนไลน์ 

สร้ำงอนำคตไทย โวย กกต. เอำให้ชัดอะไรท ำได้ - ท ำไม่ได้ เข้ำทำงรัฐบำล
ได้เปรียบ 

214 

54 แนวหน้ำออนไลน์ 'สุรนันทน์' จี้ กกต. รีบชัดเจนในทุก ๆ กรณีเก่ียวกับกำรเลือกตั้ง 217 
55 Nationtv ออนไลน์ สร้ำงอนำคตไทย เรียกร้อง กกต. เร่งสร้ำงควำมชัดเจนในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ 221 
56 ไทยรัฐออนไลน์ สอท. จี้  กกต. รีบแจงให้ชั ด วิ ธีกำรหำเสี ยง  – ลักษณะต้องห้ ำม 

หำเสียงเลือกตั้ง 
225 

57 Topnews ออนไลน์ "สุรนันทน์" จี้ กกต. รีบชัดเจนทุกเรื่องเก่ียวกับกำรเลือกตั้ง 229 
58 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สุรนันทน์' ร่วมวงเขย่ำ 'กกต.' รีบชัดเจนทุกกรณีเกี่ยวกับเลือกตั้ง 233 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
59 theroom44 ออนไลน์ กกต. รีบชัดเจนทุกกรณีวิธีกำรหำเสียง - ลักษณะต้องห้ำมหำเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 235 
60 บ้ำนเมืองออนไลน์ "สอท." เรียกร้องอีก กกต. รีบชัดเจนในทุก ๆ กรณีเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 238 
61 สยำมรัฐออนไลน์ "บิ๊ กป้อม"  ย้ ำลง พ้ืนที่ ช่ วย  ปชช.  ในนำมรัฐบำล "จะกลัวอะไร"  

ยันท ำตำมระเบียบ กกต. 
239 

62 Nationtv ออนไลน์ "ประวิตร" ถนัดตอบ ลงพ้ืนที่พบประชำชน ไม่ได้มำหำเสียง ไม่หวั่น
ระเบียบ กกต. 

243 

63 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บิ๊ กป้อม ' ยันลง พ้ืนลง พ้ืนที่ ในนำมรั ฐบำลไม่ผิ ดระเบี ยบ  กกต .  
ปัดเล่นกำรเมือง ! 

247 

64 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ "นพดล" แนะหำกระเบียบ 180 วันมีปัญหำ ควรแก้ให้ดีขึ้น 252 
65 แนวหน้ำออนไลน์ 'นพดล' เข้ำใจ กกต. ต้องปฏิบัติตำม กม. เลือกตั้ง แนะช่วง 180 วัน 

มีปัญหำ ก็ควรแก้ไขให้ดีขึ้น 
254 

66 สยำมรัฐออนไลน์ "นพดล" ถำม กกต.  ข้อก ำหนด 180 วันลักลั่นเป็นธรรมหรือไม่   
ระหว่ำง ส.ส. กับรัฐมนตรี 

256 

67 Innnews ออนไลน์ "นพดล" เข้ำใจ กกต. ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยเลือกตั้ง 258 
68 มติชนออนไลน์ 'นพดล' เข้ำใจ กกต. ต้องปฏิบัติตำม กม. เลือกตั้ง แต่หำกมีปัญหำ 

ควรแก้ไขบทบัญญัติให้ดีขึ้น 
260 

69 บ้ำนเมืองออนไลน์ "สมคิด" จี้ "กกต." จับตำ "รมต." ลงพ้ืนที่ กมธ. จัดสัมมนำ "บิ๊กป้อม" 
ยันไม่ได้หำเสียงท ำนำมรัฐบำล 

262 

 
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด บทบรรณำธิกำร ข่ำวสด : ข้อปฏิบัติกรอบ 180 วัน 264 
2 มติชนออนไลน์ หน้ำ 3 วิเครำะห์ : ไทม์ไลน์เลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 ฝ่ำกฎเหล็กห้วง 180 วัน 

ชิงควำมเป็นขั้วกำรเมือง 
265 

3 แนวหน้ำออนไลน์ รำยงำนพิเศษ : เปิดใจ 'สรรเพชญ บุญญำมณี' กติกำ กกต. / แล้วใคร 
จะช่วยชำวบ้ำน 

269 
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4 แนวหน้ำออนไลน์ คอลัมน์กำรเมือง - บุคคลแนวหน้ำ : 25 กันยำยน 2565 273 
5 หน้งสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : กล้ำได้ กล้ำเสีย : ชนะแต่แพ้ 276 
6 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เดินหน้ำชน : ศึกหนัก ปชป. 277 
7 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ : ฅนปนข่ำว : พรรคสุวัจน์ขยับ 278 
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วันที่ 26 กันยำยน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีมอบเครื่องหมำย 
“รักษำดินแดนยิ่งชีพ” แก่พนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (ผู้เกษียณอำยุ ในวันที่ 30 กันยำยน 2565) 
ในกำรนี้ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่ำวรำยงำน โดยมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร นายสมยศ อักษร และ นางสาวสุรณี ผลทวี 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมพิธีด้วย ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดนิแดนย่ิงชีพ” 

แก่พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้เกษียณอายุ ในวันที่ 30 กันยายน 2565) 
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วันที่ 26 กันยำยน 2565 เวลำ 09.00 น. นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ให้กำรต้อนรับผู้เข้ำสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำเครือข่ำยวุฒิสภำ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 เข้ำศึกษำดูงำนและรับฟัง
กำรบรรยำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย ณ ศูนย์ศึกษำประชำธิปไตย ชั้น 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ให้การต้อนรับผู้เข้าสมัมนาเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนาเครือข่ายวุฒิสภา 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 กันยำยน 2022 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  โดยส ำนักส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง ได้จัดกิจกรรม 
มอบรำงวัลสภำนักเรียนที่ชนะกำรประกวดคลิปประชำสัมพันธ์  เ พ่ือเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองและ  
กำรมีส่วนร่วมพัฒนำประชำธิปไตย หัวข้อ “พลเมืองวิถีใหม่” ภำยใต้โครงกำรเผยแพร่อุดมกำรณ์และค่ำนิยม
ประชำธิปไตยด้วยกำรแสดงแบบอย่ำงที่ดี (archetype) ในวันอำทิตย์ 25 กันยำยน 2565 เวลำ 09.00 - 12.00 นำฬิกำ  
โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิด นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่ำวรำยงำน พร้อมด้วยผู้บริหำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ผู้แทนจำกสถำนศึกษำ พร้อมด้วยผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมกิจกรรม  
ณ โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร  

  กิจกรรมดังกล่ำว จัดขึ้นตำมโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ อุดมกำรณ์และค่ำนิยมประชำธิปไตย 
ด้วยกำรแสดงแบบอย่ำงที่ดี ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร เลือกตั้ง 
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

กกต. ร่วมกับ สพฐ. มอบรางวัลสภานักเรียน 
ที่ชนะการประกวดคลปิประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ หัวข้อ “พลเมอืงวิถีใหม่” 
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ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้ำงจิตส ำนึกพลเมืองดี
วิถีประชำธิปไตยไปยังกลุ่มสภำนักเรียนเพ่ือน ำไปขยำยผลไปยังเพ่ือนนักเรียนในสถำนศึกษำ ครอบครัว และชุมชน 
ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning ให้เยำวชนและนักเรียนได้ลงมือกระท ำในบทบำทของกำรเป็น Creators 
ที่ได้ร่วมกันสร้ำงสรรค์ผลงำนผลิตคลิปวีดิทัศน์ เพ่ือกำรเรียนรู้และส่งเข้ำประกวด ซึ่งในปีงบประมำณ 2565  
มีสถำนศึกษำน ำร่อง ส่งผลงำนเข้ำประกวด จ ำนวน 155 แห่ง และส ำนักงำนคณะก รรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ได้มีกระบวนกำรคัดเลือกผ่ำนเข้ำสู่รอบกำรตัดสินระดับภูมิภำค จ ำนวน 32 ผลงำน และได้มีกำรตัดสินรำงวัล
ระดับประเทศ จ ำนวน 6 รำงวัล และรำงวัล Popular Vote จ ำนวน 1 รำงวัล ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) สังกัด สพป. 
  รำงวัลชนะเลิ ศ ได้แก่  โรงเรียนบ้ำนชะลำดระฆั ง จ.ตำก ชื่ อผลงำน ต้นกล้ ำพลเมื องดี 
ตำมวิถีประชำธิปไตย 

รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนปำกคลองลำน จ.ก ำแพงเพชร ชื่อผลงำน 
RAP ARCHETYPE YOUTH 
  รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 2 จ.กระบี่ ชื่ อผลงำน  
ศิษย์(สิทธิ์)ของฉัน 
  ระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 
  รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย จ.สมุทรสำคร ชื่อผลงำน สวรรค์ประทำนพร 
  รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนตะโหมด จ.พัทลุง ชื่อผลงำน จะเกิดอะไรขึ้น 
ถ้ำหำกสังคมไทยยังคงมีกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง 
  รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสอำดเผดิมวิทยำ จ.ชุมพร ชื่อผลงำนประชำธิปไตย 
  และรำงวัล Popular Vote ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนดอนกลำง (รำษฎร์สงเครำะห์) จ.อุบลรำชธำนี 
ชื่อผลงำน ดอนกลำง วิถีใหม่ ใส่ใจหน้ำที่ 

  ทั้งนี้สำมำรถรับชมผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับประเทศ และผลงำนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกในระดับภูมิภำค 
ได้ทำงสื่อออนไลน์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ช่อง Youtube ECT media และ แอปพลิเคชัน Civic Education 
 
อ้ำงอิง : https://siamtongtin.com/domestic/46695/  
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วันที่ 26 กันยำยน 2565, 11.35 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยส ำนักพัฒนำเครือข่ำยกำรเลือกตั้ง ได้ผลิตสื่อประกอบกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นสื่อกำรเรียนรู้ให้ประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยทุกระดับสำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้  
ได้ทุกที่ทุกเวลำสะดวกและเข้ำใจง่ำย รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ตำมหลักสูตรพลเมืองคุณภำพ  
ของวิทยำกรพลเมืองคุณภำพประจ ำจังหวัด โดยเผยแพร่สื่อดังกล่ำว 3 ช่องทำง ได้แก่ Youtube ส ำนักพัฒนำ
เครือข่ำยกำรเลือกตั้ ง (กกต.) เพจ Facebook ส ำนักพัฒนำเครือข่ำยกำรเลือกตั้ ง (กกต.) และเว็บไซต์  
http://civicnet.ect.go.th จ ำนวน 5 แพลทฟอร์ม ประกอบด้วย 
   1. สื่อ Youtube กำรสอนหลักสูตรพลเมืองคุณภำพ จ ำนวน 20 Ep 
  2. สื่อ Motion graphic พลเมืองคุณภำพ จ ำนวน 12 ตอน 
  3. สื่อ Documentary พลเมืองคุณภำพ จ ำนวน 10 ตอน ประกอบด้วย 3 รูปแบบคือ หนังสั้น 4 ตอน 
น ำเสนอหัวข้อ “ควำมเป็นพลเมือง” VTR 3 ตอน น ำเสนอหัวข้อ “ประชำธิปไตย” และสำรคดี 3 ตอน น ำเสนอหัวข้อ 
“กำรมีส่วนร่วมของพลเมือง” 
  4. สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book  
  5. สื่อกำรเรียนรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภำพออนไลน์ (e-Learning) โดยผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำเรียนรู้ได้
ทำง เว็บ ไซต์  http://civicnet.ect.go.th ซึ่ ง ระบบจะท ำกำรทดสอบก่อนและหลั งกำร เรี ยนรู้ แต่ ละวิ ช ำ 
และเมื่อผลกำรทดสอบนั้นได้คะแนนมำกกว่ำ 60% ขึ้นไป จะได้รับประกำศนียบัตร เ พ่ือเป็นใบรับรอง 
กำรผ่ำนหลักสูตรด้วย 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/297801  

กกต. ผลติสือ่อิเล็กทรอนิกส์เสรมิสร้างการเรยีนรู้พลเมืองคุณภาพ 

http://civicnet.ect.go.th/
https://www.banmuang.co.th/news/activity/297801
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยส ำนักพัฒนำเครือข่ำยกำรเลือกตั้ง ได้ผลิตสื่อประกอบกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นสื่อกำรเรียนรู้ให้ประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยทุกระดับสำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้  
ได้ทุกที่ทุกเวลำสะดวกและเข้ำใจง่ำย รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ตำมหลักสูตรพลเมืองคุณภำพ  
ของวิทยำกรพลเมืองคุณภำพประจ ำจังหวัด โดยเผยแพร่สื่อดังกล่ ำว 3 ช่องทำง ได้แก่ Youtube ส ำนักพัฒนำ
เครือข่ำยกำรเลือกตั้ ง (กกต.) เพจ Facebook ส ำนักพัฒนำเครือข่ำยกำรเลือกตั้ ง (กกต.) และเว็บไซต์  
http://civicnet.ect.go.th จ ำนวน 5 แพลทฟอร์ม ประกอบด้วย 
   1. สื่อ Youtube กำรสอนหลักสูตรพลเมืองคุณภำพ จ ำนวน 20 Ep 
  2. สื่อ Motion graphic พลเมืองคุณภำพ จ ำนวน 12 ตอน 
  3. สื่อ Documentary พลเมืองคุณภำพ จ ำนวน 10 ตอน ประกอบด้วย 3 รูปแบบคือ หนังสั้น 4 ตอน 
น ำเสนอหัวข้อ “ควำมเป็นพลเมือง” VTR 3 ตอน น ำเสนอหัวข้อ “ประชำธิปไตย” และสำรคดี 3 ตอน น ำเสนอหัวข้อ 
“กำรมีส่วนร่วมของพลเมือง” 
  4. สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book  
  5. สื่อกำรเรียนรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภำพออนไลน์ (e-Learning) โดยผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำเรียนรู้ได้
ทำงเว็บไซต์ http://civicnet.ect.go.th ซึ่งระบบจะท ำกำรทดสอบก่อนและหลังกำรเรียนรู้แต่ละวิชำและเมื่อผล 
กำรทดสอบนั้นได้คะแนนมำกกว่ำ 60% ขึ้นไป จะได้รับประกำศนียบัตร เพ่ือเป็นใบรับรองกำรผ่ำนหลักสูตรด้วย 
อ้ำงอิง : https://siamtongtin.com/domestic/46817/  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ผลิตสือ่อิเล็กทรอนิกสเ์สริมสร้างการเรียนรู้พลเมอืงคุณภาพ 

http://civicnet.ect.go.th/
https://siamtongtin.com/domestic/46817/
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กกต. ร่วมกับ สพฐ. มอบรางวัลสภานักเรียนที่ชนะการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ 
หัวข้อ “พลเมืองวิถีใหม่” 

25 กันยายน 2022 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยส านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง ได้จัดกิจกรรม 
มอบรางวัลสภานักเรียนที่ชนะการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ เ พ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและ 
การมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย หัวข้อ “พลเมืองวิถีใหม่” ภายใต้โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยม
ประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype) ในวันอาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา 
โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้แทนจากสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรม 
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

 กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นตามโครงการเผยแพร่ความรู้ อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย 
ด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และสร้างจิตส านึก
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยไปยังกลุ่มสภานักเรียนเพ่ือน าไปขยายผลไปยังเพ่ือนนักเรียนในสถานศึกษา ครอบครัว 
และชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning ให้เยาวชนและนักเรียนได้ลงมือกระท าในบทบาทของการ

1



เป็น Creators ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานผลิตคลิปวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้และส่งเข้าประกวด ซึ่งในปีงบประมาณ 
2565 มีสถานศึกษาน าร่อง ส่งผลงานเข้าประกวด จ านวน 155 แห่ง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ได้มีกระบวนการคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบการตัดสินระดับภูมิภาค จ านวน 32 ผลงาน และได้มีการตัดสินรางวัล
ระดบัประเทศ จ านวน 6 รางวัล และรางวัล Popular Vote จ านวน 1 รางวัล ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) สังกัด สพป. 
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง จ.ตาก  ชื่อผลงาน ต้นกล้าพลเมืองดี 
ตามวิถีประชาธิปไตย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน จ.ก าแพงเพชร ชื่อผลงาน 
RAP ARCHETYPE YOUTH 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  2 จ.กระบี่  ชื่อผลงาน  
ศิษย์(สิทธิ์)ของฉัน 
  ระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร ชื่อผลงาน สวรรค์ประทานพร 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนตะโหมด จ.พัทลุง ชื่อผลงาน จะเกิดอะไรขึ้น 
ถ้าหากสังคมไทยยังคงมีการทุจริตในการเลือกตั้ง 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร ชื่อผลงานประชาธิปไตย 
  และรางวัล Popular Vote ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์) จ.อุบลราชธานี 
ชื่อผลงาน ดอนกลาง วิถีใหม่ ใส่ใจหน้าที่ 

  ทั้งนี้สามารถรับชมผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับ
ภูมิภาค ได้ทางสื่อออนไลน์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ช่อง Youtube ECT media และ แอปพลิเคชัน 
Civic Education 
 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/46695/  
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กกต. ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสริมสร้างการเรียนรู้พลเมืองคุณภาพ 
วันที่ 26 กันยายน 2565, 11.35 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง ได้ผลิตสื่อ
ประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกระดับสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกและเข้าใจง่าย รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ 
ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพของวิทยากรพลเมืองคุณภาพประจ าจังหวัด  โดยเผยแพร่สื่อดังกล่าว 3 ช่องทาง 
ได้แก่ Youtube ส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง (กกต.) เพจ Facebook ส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง 
(กกต.) และเว็บไซต์ http://civicnet.ect.go.th จ านวน 5 แพลทฟอร์ม ประกอบด้วย 
   1. สื่อ Youtube การสอนหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ จ านวน 20 Ep 
  2. สื่อ Motion graphic พลเมืองคุณภาพ จ านวน 12 ตอน 
  3. สื่อ Documentary พลเมืองคุณภาพ จ านวน 10 ตอน ประกอบด้วย 3 รูปแบบคือ หนังสั้น 4 ตอน 
น าเสนอหัวข้อ “ความเป็นพลเมือง” VTR 3 ตอน น าเสนอหัวข้อ “ประชาธิปไตย” และสารคดี 3 ตอน น าเสนอ
หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของพลเมือง” 
  4. สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book  
  5. สื่อการเรียนรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพออนไลน์ (e-Learning) โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้
ได้ทางเว็บไซต์ http://civicnet.ect.go.th ซึ่งระบบจะท าการทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้แต่ละวิชา 
และเมื่อผลการทดสอบนั้นได้คะแนนมากกว่า  60% ขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตร เพ่ือเป็นใบรับรอง 
การผ่านหลักสูตรด้วย 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/297801  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้พลเมืองคุณภำพ 
 
26 กันยายน 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง ได้ผลิตสื่อ
ประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกระดับสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกและเข้าใจง่าย รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร
พลเมืองคุณภาพของวิทยากรพลเมืองคุณภาพประจ าจังหวัด โดยเผยแพร่สื่อดังกล่าว 3 ช่องทาง ได้แก่ Youtube 
ส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง (กกต.) เพจ Facebook ส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง (กกต.) และเว็บไซต์ 
http://civicnet.ect.go.th จ านวน 5 แพลทฟอร์ม ประกอบด้วย 
   1. สื่อ Youtube การสอนหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ จ านวน 20 Ep 
  2. สื่อ Motion graphic พลเมืองคุณภาพ จ านวน 12 ตอน 
  3. สื่อ Documentary พลเมืองคุณภาพ จ านวน 10 ตอน ประกอบด้วย 3 รูปแบบคือ หนังสั้น 4 ตอน 
น าเสนอหัวข้อ “ความเป็นพลเมือง” VTR 3 ตอน น าเสนอหัวข้อ “ประชาธิปไตย” และสารคดี 3 ตอน น าเสนอ
หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของพลเมือง” 
  4. สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book  
  5. สื่อการเรียนรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพออนไลน์ (e-Learning) โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้
ได้ทางเว็บไซต์ http://civicnet.ect.go.th ซึ่งระบบจะท าการทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้แต่ละวิชา 
และเมื่อผลการทดสอบนั้นได้คะแนนมากกว่า  60% ขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตร เพ่ือเป็นใบรับรอง 
การผ่านหลักสูตรด้วย 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/46817/  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: เลขา กกต. ย้ำ วิธีหาสียง มีมาตรฐานเดียว

รหัสข่าว: I-I220925000764

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23624
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ไทยรัฐ: ไม่เครียดและเที่ยงธรรม

รหัสข่าว: C-220926039034(25 ก.ย. 65/06:44)

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

Col.Inch: 29.63 ADValue:  (B/W)  29,630  (FC)  59,260
PRValue : (B/W)  88,890  (FC)  177,780(x3)
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ปีที่: 26 ฉบับที่: 9448
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 16

หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำ180วันยึดหลักปี2562

รหัสข่าว: C-220926008035(26 ก.ย. 65/02:58)

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

Col.Inch: 150.42 ADValue:  (B/W)  180,504  (FC)  225,630
PRValue : (B/W)  541,512  (FC)  676,890(x3)
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Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 150.42 ADValue:  (B/W)  180,504  (FC)  225,630
PRValue : (B/W)  541,512  (FC)  676,890(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:01
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต. ย้ำทำความเข้าใจกับทุกพรรค เรื่อง กม.เลือกตั้ง 180 วันแล้ว

รหัสข่าว: I-I220926000947

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:20
หัวข้อข่าว: กกต.ย้ำกฎเหล็ก 180 วัน ไม่มีอะไรต้องกังวล - กมธ.กิจการสภาฯ รับหนักใจ ต้องตีความ

รหัสข่าว: I-I220926001013

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

14
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:24
หัวข้อข่าว: เลขาฯกกต.ย้ำกรอบ 180 วัน ใช้ระเบียบหาเสียงปี 62 ทำความเข้าใจทุกพรรคแล้ว - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220926001022

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:35
หัวข้อข่าว: กกต. ยันให้ความเป็นธรรมทุกพรรค ตามระเบียบหาเสียง 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220926001057

 voicetv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:34
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต. ย้ำทำความเข้าใจกับทุกพรรค เรื่อง กม.เลือกตั้ง 180 วันแล้ว

รหัสข่าว: I-I220926001058

 headtopics.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 10:42
หัวข้อข่าว: เลขาฯ กกต. ย้ำกฎเหล็กคุมหาเสียงเลือกตั้ง ไม่มีอะไรต้องกังวล

รหัสข่าว: I-I220926000910

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:30
หัวข้อข่าว: ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.65 เป็นต้นไป

รหัสข่าว: I-I220925000947

 siamhighlight.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:30
หัวข้อข่าว: ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.65 เป็นต้นไป

รหัสข่าว: I-I220925000947

 siamhighlight.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 23:02
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ "กกต." การหาเสียง-เลือกตั้งฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ทันที

รหัสข่าว: I-I220925001536

 jarm.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 23:02
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ "กกต." การหาเสียง-เลือกตั้งฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ทันที

รหัสข่าว: I-I220925001536

 jarm.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 23:02
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ "กกต." การหาเสียง-เลือกตั้งฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ทันที

รหัสข่าว: I-I220925001536

 jarm.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://jarm.com/politic/170379
https://jarm.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 23:02
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ "กกต." การหาเสียง-เลือกตั้งฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ทันที

รหัสข่าว: I-I220925001536

 jarm.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://jarm.com/politic/170379
https://jarm.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 23:02
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ "กกต." การหาเสียง-เลือกตั้งฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ทันที

รหัสข่าว: I-I220925001536

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

37

https://jarm.com/politic/170379
https://jarm.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 23:02
หัวข้อข่าว: ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ "กกต." การหาเสียง-เลือกตั้งฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ทันที

รหัสข่าว: I-I220925001536

 jarm.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://jarm.com/politic/170379
https://jarm.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 23:13
หัวข้อข่าว: กกต.ออกระเบียบและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส.ส. มีผลทันที - eventesan.com

รหัสข่าว: I-I220925001548

 eventesan.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 23:13
หัวข้อข่าว: กกต.ออกระเบียบและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส.ส. มีผลทันที - eventesan.com

รหัสข่าว: I-I220925001548

 eventesan.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.eventesan.com/archives/23350
https://www.eventesan.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 05:21
หัวข้อข่าว: ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามใน...

รหัสข่าว: I-I220926000203

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 05:21
หัวข้อข่าว: ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามใน...

รหัสข่าว: I-I220926000203

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220924204738756
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 06:02
หัวข้อข่าว: คึกคัก! พรรคการเมืองเดินหน้าเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ตามระเบียบการหาเสียง กกต.

รหัสข่าว: I-I220926000252

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 06:02
หัวข้อข่าว: คึกคัก! พรรคการเมืองเดินหน้าเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ตามระเบียบการหาเสียง กกต.

รหัสข่าว: I-I220926000252

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 06:02
หัวข้อข่าว: คึกคัก! พรรคการเมืองเดินหน้าเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ตามระเบียบการหาเสียง กกต.

รหัสข่าว: I-I220926000252

 ch3plus.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://ch3plus.com/news/political/3mitinews/312334
https://ch3plus.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 15:10
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์” ยกทัพ ปชป.เปิดตัว 7 ขุนพล สู้ศึกเลือกตั้ง ลั่นชนะยกจังหวัด

รหัสข่าว: I-I220925000802

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 15:10
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์” ยกทัพ ปชป.เปิดตัว 7 ขุนพล สู้ศึกเลือกตั้ง ลั่นชนะยกจังหวัด

รหัสข่าว: I-I220925000802

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 15:10
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์” ยกทัพ ปชป.เปิดตัว 7 ขุนพล สู้ศึกเลือกตั้ง ลั่นชนะยกจังหวัด

รหัสข่าว: I-I220925000802

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 15:10
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์” ยกทัพ ปชป.เปิดตัว 7 ขุนพล สู้ศึกเลือกตั้ง ลั่นชนะยกจังหวัด

รหัสข่าว: I-I220925000802

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_416599/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:04
หัวข้อข่าว: ปชป. เปิดตัว 7 ผู้สมัคร ส.ส.สุราษฎร์ ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ หมดทุน หมดตัว ยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220925000905

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:04
หัวข้อข่าว: ปชป. เปิดตัว 7 ผู้สมัคร ส.ส.สุราษฎร์ ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ หมดทุน หมดตัว ยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220925000905

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:04
หัวข้อข่าว: ปชป. เปิดตัว 7 ผู้สมัคร ส.ส.สุราษฎร์ ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ หมดทุน หมดตัว ยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220925000905

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1059134
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:04
หัวข้อข่าว: ปชป. เปิดตัว 7 ผู้สมัคร ส.ส.สุราษฎร์ ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ หมดทุน หมดตัว ยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220925000905

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:04
หัวข้อข่าว: ปชป. เปิดตัว 7 ผู้สมัคร ส.ส.สุราษฎร์ ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ หมดทุน หมดตัว ยุบพรรค

รหัสข่าว: I-I220925000905

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1059134
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:34
หัวข้อข่าว: ปชป.เปิดตัว 7 ผู้สมัครส.ส.สุราษฎร์ตั้งเป้าเหมายกจังหวัด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220925000950

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:34
หัวข้อข่าว: ปชป.เปิดตัว 7 ผู้สมัครส.ส.สุราษฎร์ตั้งเป้าเหมายกจังหวัด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220925000950

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1506030/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:34
หัวข้อข่าว: ปชป.เปิดตัว 7 ผู้สมัครส.ส.สุราษฎร์ตั้งเป้าเหมายกจังหวัด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220925000950

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1506030/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:34
หัวข้อข่าว: ปชป.เปิดตัว 7 ผู้สมัครส.ส.สุราษฎร์ตั้งเป้าเหมายกจังหวัด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220925000950

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1506030/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:34
หัวข้อข่าว: ปชป.เปิดตัว 7 ผู้สมัครส.ส.สุราษฎร์ตั้งเป้าเหมายกจังหวัด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220925000950

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1506030/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:34
หัวข้อข่าว: ปชป.เปิดตัว 7 ผู้สมัครส.ส.สุราษฎร์ตั้งเป้าเหมายกจังหวัด | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220925000950

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


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: ปชป.ขนคณะลงสุราษฎร์ เปิดตัวผู้สมัครส.ส. 7 เขต หวังชนะยกทีมเหมือนเดิม - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220925001151

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: ปชป.ขนคณะลงสุราษฎร์ เปิดตัวผู้สมัครส.ส. 7 เขต หวังชนะยกทีมเหมือนเดิม - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220925001151

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: ปชป.ขนคณะลงสุราษฎร์ เปิดตัวผู้สมัครส.ส. 7 เขต หวังชนะยกทีมเหมือนเดิม - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220925001151

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: ปชป.ขนคณะลงสุราษฎร์ เปิดตัวผู้สมัครส.ส. 7 เขต หวังชนะยกทีมเหมือนเดิม - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220925001151

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

64

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7283270
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:45
หัวข้อข่าว: ปชป.ขนคณะลงสุราษฎร์ เปิดตัวผู้สมัครส.ส. 7 เขต หวังชนะยกทีมเหมือนเดิม - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220925001151

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพ ปชป.เปิดตัว 7 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สุราษฎร์ฯ

รหัสข่าว: I-I220925001165

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพ ปชป.เปิดตัว 7 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สุราษฎร์ฯ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพ ปชป.เปิดตัว 7 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สุราษฎร์ฯ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพ ปชป.เปิดตัว 7 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สุราษฎร์ฯ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:53
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพ ปชป.เปิดตัว 7 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สุราษฎร์ฯ

รหัสข่าว: I-I220925001165

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพขุนพล ปชป.ขึ้นเวทีสุราษฎร์ ประกาศรวมพลัง "ประชาธิปัตย์"ยกทีม - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220925001181

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพขุนพล ปชป.ขึ้นเวทีสุราษฎร์ ประกาศรวมพลัง "ประชาธิปัตย์"ยกทีม - TOPNEWS
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพขุนพล ปชป.ขึ้นเวทีสุราษฎร์ ประกาศรวมพลัง "ประชาธิปัตย์"ยกทีม - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220925001181

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

73

https://www.topnews.co.th/news/438795
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพขุนพล ปชป.ขึ้นเวทีสุราษฎร์ ประกาศรวมพลัง "ประชาธิปัตย์"ยกทีม - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220925001181
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพขุนพล ปชป.ขึ้นเวทีสุราษฎร์ ประกาศรวมพลัง "ประชาธิปัตย์"ยกทีม - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220925001181

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพขุนพล ปชป.ขึ้นเวทีสุราษฎร์ ประกาศรวมพลัง "ประชาธิปัตย์"ยกทีม - TOPNEWS
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:57
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพขุนพล ปชป.ขึ้นเวทีสุราษฎร์ ประกาศรวมพลัง "ประชาธิปัตย์"ยกทีม - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220925001181

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพ "ขุนพล ปชป." ประกาศรวมพลังสุราษฎร์ ลั่นกวาดส.ส.ยกจังหวัด

รหัสข่าว: I-I220925001192

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพ "ขุนพล ปชป." ประกาศรวมพลังสุราษฎร์ ลั่นกวาดส.ส.ยกจังหวัด

รหัสข่าว: I-I220925001192

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพ "ขุนพล ปชป." ประกาศรวมพลังสุราษฎร์ ลั่นกวาดส.ส.ยกจังหวัด
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพ "ขุนพล ปชป." ประกาศรวมพลังสุราษฎร์ ลั่นกวาดส.ส.ยกจังหวัด
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพ "ขุนพล ปชป." ประกาศรวมพลังสุราษฎร์ ลั่นกวาดส.ส.ยกจังหวัด
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพ "ขุนพล ปชป." ประกาศรวมพลังสุราษฎร์ ลั่นกวาดส.ส.ยกจังหวัด

รหัสข่าว: I-I220925001192
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพ "ขุนพล ปชป." ประกาศรวมพลังสุราษฎร์ ลั่นกวาดส.ส.ยกจังหวัด

รหัสข่าว: I-I220925001192
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 19:02
หัวข้อข่าว: "จุรินทร์" นำทัพ "ขุนพล ปชป." ประกาศรวมพลังสุราษฎร์ ลั่นกวาดส.ส.ยกจังหวัด
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 22:48
หัวข้อข่าว: ปชป. เปิดตัว 7 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. อ้อนขอคะแนนสุราษฎร์ยกจังหวัดอีกครั้ง

รหัสข่าว: I-I220925001523

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 22:48
หัวข้อข่าว: ปชป. เปิดตัว 7 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. อ้อนขอคะแนนสุราษฎร์ยกจังหวัดอีกครั้ง

รหัสข่าว: I-I220925001523

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 22:48
หัวข้อข่าว: ปชป. เปิดตัว 7 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. อ้อนขอคะแนนสุราษฎร์ยกจังหวัดอีกครั้ง

รหัสข่าว: I-I220925001523
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 22:48
หัวข้อข่าว: ปชป. เปิดตัว 7 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. อ้อนขอคะแนนสุราษฎร์ยกจังหวัดอีกครั้ง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 22:48
หัวข้อข่าว: ปชป. เปิดตัว 7 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. อ้อนขอคะแนนสุราษฎร์ยกจังหวัดอีกครั้ง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 14:48
หัวข้อข่าว: ปชป.ยกขุนพลเปิดตัว 7 ว่าที่ผู้สมัครส.ส.สุราษฎร์ธานีลุยเลือกตั้งครั้งหน้า

รหัสข่าว: I-I220925000775

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 14:48
หัวข้อข่าว: ปชป.ยกขุนพลเปิดตัว 7 ว่าที่ผู้สมัครส.ส.สุราษฎร์ธานีลุยเลือกตั้งครั้งหน้า

รหัสข่าว: I-I220925000775
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 14:48
หัวข้อข่าว: ปชป.ยกขุนพลเปิดตัว 7 ว่าที่ผู้สมัครส.ส.สุราษฎร์ธานีลุยเลือกตั้งครั้งหน้า
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 14:48
หัวข้อข่าว: ปชป.ยกขุนพลเปิดตัว 7 ว่าที่ผู้สมัครส.ส.สุราษฎร์ธานีลุยเลือกตั้งครั้งหน้า
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 14:48
หัวข้อข่าว: ปชป.ยกขุนพลเปิดตัว 7 ว่าที่ผู้สมัครส.ส.สุราษฎร์ธานีลุยเลือกตั้งครั้งหน้า
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 14:48
หัวข้อข่าว: ปชป.ยกขุนพลเปิดตัว 7 ว่าที่ผู้สมัครส.ส.สุราษฎร์ธานีลุยเลือกตั้งครั้งหน้า
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 14:48
หัวข้อข่าว: ปชป.ยกขุนพลเปิดตัว 7 ว่าที่ผู้สมัครส.ส.สุราษฎร์ธานีลุยเลือกตั้งครั้งหน้า
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 15:02
หัวข้อข่าว: "ชลน่าน”โวยระเบียบ กกต. 180 วัน หวังสกัด ‘เพื่อไทยแลนสไลด์’

รหัสข่าว: I-I220925000795

 amarintv.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 15:02
หัวข้อข่าว: "ชลน่าน”โวยระเบียบ กกต. 180 วัน หวังสกัด ‘เพื่อไทยแลนสไลด์’
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 15:02
หัวข้อข่าว: "ชลน่าน”โวยระเบียบ กกต. 180 วัน หวังสกัด ‘เพื่อไทยแลนสไลด์’

รหัสข่าว: I-I220925000795

 amarintv.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 14:59
หัวข้อข่าว: 'ชลน่าน' ชี้กฎเหล็ก 180 วัน สกัดเพื่อไทยแลนด์สไลด์ เชื่อมีซื้อเสียงใต้ดิน

รหัสข่าว: I-I220925000792

 prachatai.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 14:59
หัวข้อข่าว: 'ชลน่าน' ชี้กฎเหล็ก 180 วัน สกัดเพื่อไทยแลนด์สไลด์ เชื่อมีซื้อเสียงใต้ดิน

รหัสข่าว: I-I220925000792

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

106

https://prachatai.com/journal/2022/09/100674
https://prachatai.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 14:59
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี 8 เขต ชี้เป็นพื้นที่ศักยภาพสูง

รหัสข่าว: I-I220925001155

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี 8 เขต ชี้เป็นพื้นที่ศักยภาพสูง
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 18:48
หัวข้อข่าว: "ก้าวไกล” เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี 8 เขต ชี้เป็นพื้นที่ศักยภาพสูง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 23:01
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' ส่ง 8 ผู้สมัครชิง ส.ส.นนท์ เล็งเดินสายเปิดตัวผู้สมัครต่อเนื่อง

รหัสข่าว: I-I220925001535

 isranews.org Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 23:01
หัวข้อข่าว: 'ก้าวไกล' ส่ง 8 ผู้สมัครชิง ส.ส.นนท์ เล็งเดินสายเปิดตัวผู้สมัครต่อเนื่อง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 15:06
หัวข้อข่าว: ก้าวไกลมองกฎเหล็ก กกต.ยังไม่นิ่ง จับตา รมต. หวั่นใช้เกณฑ์ 180 วันหาประโยชน์

รหัสข่าว: I-I220925000796

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 15:06
หัวข้อข่าว: ก้าวไกลมองกฎเหล็ก กกต.ยังไม่นิ่ง จับตา รมต. หวั่นใช้เกณฑ์ 180 วันหาประโยชน์
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 23:00
หัวข้อข่าว: 'ประชากรไทย' พร้อมสู้ศึก ลุยส่งผู้สมัครครบ 400 เขต ชูนโยบายมุ่งพัฒนาศก. สานต่อ 'สมัคร โมเดล'

รหัสข่าว: I-I220925001534

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 23:00
หัวข้อข่าว: 'ประชากรไทย' พร้อมสู้ศึก ลุยส่งผู้สมัครครบ 400 เขต ชูนโยบายมุ่งพัฒนาศก. สานต่อ 'สมัคร โมเดล'
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 23:00
หัวข้อข่าว: 'ประชากรไทย' พร้อมสู้ศึก ลุยส่งผู้สมัครครบ 400 เขต ชูนโยบายมุ่งพัฒนาศก. สานต่อ 'สมัคร โมเดล'
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หัวข้อข่าว: 'ประชากรไทย' พร้อมสู้ศึก ลุยส่งผู้สมัครครบ 400 เขต ชูนโยบายมุ่งพัฒนาศก. สานต่อ 'สมัคร โมเดล'
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:27
หัวข้อข่าว: "พรรคประชากรไทย” กลับมาแล้ว "สุมิตร สุนทรเวช” ชู "สมัคร โมเดล” ทวงคะแนนนิยม

รหัสข่าว: I-I220925000944

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:27
หัวข้อข่าว: "พรรคประชากรไทย” กลับมาแล้ว "สุมิตร สุนทรเวช” ชู "สมัคร โมเดล” ทวงคะแนนนิยม
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:27
หัวข้อข่าว: "พรรคประชากรไทย” กลับมาแล้ว "สุมิตร สุนทรเวช” ชู "สมัคร โมเดล” ทวงคะแนนนิยม
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:30
หัวข้อข่าว: ปลดป้าย/เลิกเป็นเจ้าภาพ ผวากฎเหล็กกกต. ทุกพรรคติวเข้มไม่กล้าฝืน

รหัสข่าว: I-I220926000449

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:32
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" ชี้ กกต.ออกกฎเหล็กไม่เป็นอุปสรรคในการหาเสียง

รหัสข่าว: I-I220925000948

 newtv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:32
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" ชี้ กกต.ออกกฎเหล็กไม่เป็นอุปสรรคในการหาเสียง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 20:06
หัวข้อข่าว: "สุรนันทน์"เผย ถอดป้าย "สมคิด" ลงแล้ว ย้ำ กกต.ต้องเที่ยงธรรมและเป็นกลาง - Channel news thailand

รหัสข่าว: I-I220925001338

 ch-newsthailand.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: "สุรนันทน์"เผย ถอดป้าย "สมคิด" ลงแล้ว ย้ำ กกต.ต้องเที่ยงธรรมและเป็นกลาง - Channel news thailand
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 20:04
หัวข้อข่าว: "สุรนันทน์"เผย ถอดป้าย "สมคิด" ลงแล้ว ย้ำ กกต.ต้องเที่ยงธรรมและเป็นกลาง - thailandnews

รหัสข่าว: I-I220925001334

 thailandnews.asia Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 20:04
หัวข้อข่าว: "สุรนันทน์"เผย ถอดป้าย "สมคิด" ลงแล้ว ย้ำ กกต.ต้องเที่ยงธรรมและเป็นกลาง - thailandnews

รหัสข่าว: I-I220925001334

 thailandnews.asia Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: บิ๊กป้อม กำชับพลังประชารัฐ เคร่งครัดกฏ 180 วัน กกต.คุมเลือกตั้ง ติวเข้มพุธนี้

รหัสข่าว: I-I220926000440

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: บิ๊กป้อม กำชับพลังประชารัฐ เคร่งครัดกฏ 180 วัน กกต.คุมเลือกตั้ง ติวเข้มพุธนี้

รหัสข่าว: I-I220926000440

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3581489
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: "ธนกร"เผย "บิ๊กป้อม" กำชับพลังประชารัฐ เคร่งครัดกฏ 180 วัน กกต.คุมเลือกตั้ง มั่นใจผลงานชัดเจนชนะใจ...

รหัสข่าว: I-I220926000464

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/438953
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: "ธนกร"เผย "บิ๊กป้อม" กำชับพลังประชารัฐ เคร่งครัดกฏ 180 วัน กกต.คุมเลือกตั้ง มั่นใจผลงานชัดเจนชนะใจ...

รหัสข่าว: I-I220926000464

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/438953
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: "ธนกร" เผย "บิ๊กป้อม" กำชับ พปชร.เคร่งครัดกฏ 180 วันคุมเลือกตั้ง นัดติวเข้มพุธนี้

รหัสข่าว: I-I220926000481

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/385386
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:35
หัวข้อข่าว: "ธนกร" เผย "บิ๊กป้อม" กำชับ พปชร.เคร่งครัดกฏ 180 วันคุมเลือกตั้ง นัดติวเข้มพุธนี้

รหัสข่าว: I-I220926000481

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/385386
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:39
หัวข้อข่าว: "ธนกร” เผย "บิ๊กป้อม” กำชับ พปชร.เคร่งครัดกฎ กกต.180 วัน ติวเข้มพุธนี้

รหัสข่าว: I-I220926000500

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2509232
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:39
หัวข้อข่าว: "ธนกร” เผย "บิ๊กป้อม” กำชับ พปชร.เคร่งครัดกฎ กกต.180 วัน ติวเข้มพุธนี้

รหัสข่าว: I-I220926000500

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2509232
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม' ฮึ่ม ลูกพรรค เคร่งครัดกฎเหล็ก 180 วันกกต.คุมเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220926000578

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/228997/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม' ฮึ่ม ลูกพรรค เคร่งครัดกฎเหล็ก 180 วันกกต.คุมเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220926000578

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/228997/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:27
หัวข้อข่าว: "ธนกร" เผย "บิ๊กป้อม" กำชับพปชร. เคร่งครัดกฏ 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220926000432

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/news_416673/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:27
หัวข้อข่าว: "ธนกร" เผย "บิ๊กป้อม" กำชับพปชร. เคร่งครัดกฏ 180 วัน

รหัสข่าว: I-I220926000432

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/news_416673/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: "กมธ.กิจการสภาฯ" เชิญ "กกต." แจงขั้นตอน-การปฏิบัติช่วงคุมเข้มเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220926000471

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1028759
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:33
หัวข้อข่าว: "กมธ.กิจการสภาฯ" เชิญ "กกต." แจงขั้นตอน-การปฏิบัติช่วงคุมเข้มเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220926000471

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1028759
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:39
หัวข้อข่าว: กมธ.กิจการสภาฯ เชิญ เลขาฯ กกต. แจงระเบียบคุมเข้ม 180 วันก่อนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220926000506

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3581523
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:39
หัวข้อข่าว: กมธ.กิจการสภาฯ เชิญ เลขาฯ กกต. แจงระเบียบคุมเข้ม 180 วันก่อนเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220926000506

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3581523
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:40
หัวข้อข่าว: "ปธ.กิจการสภาฯ" จ่อเชิญเลขากกต. แจงระเบียบคุมเข้ม 180 วันก่อนเลือกตั้ง 28 ก.ย.นี้

รหัสข่าว: I-I220926000507

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/385396
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:40
หัวข้อข่าว: "ปธ.กิจการสภาฯ" จ่อเชิญเลขากกต. แจงระเบียบคุมเข้ม 180 วันก่อนเลือกตั้ง 28 ก.ย.นี้

รหัสข่าว: I-I220926000507

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/385396
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:43
หัวข้อข่าว: "อนันต์" หนักใจ-ต้องตีความระเบียบ180 วัน จ่อเชิญเลขากกต.แจงกมธ.กิจการสภาฯ 28 ก.ย.นี้ - THE KEY NEWS

รหัสข่าว: I-I220926000531

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thekey.news/news/politics/103644/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:43
หัวข้อข่าว: "อนันต์" หนักใจ-ต้องตีความระเบียบ180 วัน จ่อเชิญเลขากกต.แจงกมธ.กิจการสภาฯ 28 ก.ย.นี้ - THE KEY NEWS

รหัสข่าว: I-I220926000531

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thekey.news/news/politics/103644/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:48
หัวข้อข่าว: "อนันต์" ชี้ระเบียบ กกต. คุมเข้มเลือกตั้ง มีประเด็นหนักใจ

รหัสข่าว: I-I220926000551

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-1024697
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:48
หัวข้อข่าว: "อนันต์" ชี้ระเบียบ กกต. คุมเข้มเลือกตั้ง มีประเด็นหนักใจ

รหัสข่าว: I-I220926000551

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-1024697
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: กมธ.กิจการสภาฯ รับ หนักใจกฎเหล็กคุมเข้ม 180 วัน เชิญกกต.แจงรายละเอียด

รหัสข่าว: I-I220926000566

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7283674
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:50
หัวข้อข่าว: กมธ.กิจการสภาฯ รับ หนักใจกฎเหล็กคุมเข้ม 180 วัน เชิญกกต.แจงรายละเอียด

รหัสข่าว: I-I220926000566

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7283674
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:34
หัวข้อข่าว: ระวังไม่ได้เลือกตั้ง รมต.ฮึ่ม ม็อบชุมนุม30กย.

รหัสข่าว: I-I220926000494

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7283587
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:34
หัวข้อข่าว: ระวังไม่ได้เลือกตั้ง รมต.ฮึ่ม ม็อบชุมนุม30กย.

รหัสข่าว: I-I220926000494

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7283587
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:34
หัวข้อข่าว: ระวังไม่ได้เลือกตั้ง รมต.ฮึ่ม ม็อบชุมนุม30กย.

รหัสข่าว: I-I220926000494

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

161

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7283587
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:34
หัวข้อข่าว: ระวังไม่ได้เลือกตั้ง รมต.ฮึ่ม ม็อบชุมนุม30กย.

รหัสข่าว: I-I220926000494

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7283587
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:34
หัวข้อข่าว: ระวังไม่ได้เลือกตั้ง รมต.ฮึ่ม ม็อบชุมนุม30กย.

รหัสข่าว: I-I220926000494

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7283587
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:34
หัวข้อข่าว: ระวังไม่ได้เลือกตั้ง รมต.ฮึ่ม ม็อบชุมนุม30กย.

รหัสข่าว: I-I220926000494

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7283587
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:34
หัวข้อข่าว: ระวังไม่ได้เลือกตั้ง รมต.ฮึ่ม ม็อบชุมนุม30กย.

รหัสข่าว: I-I220926000494

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7283587
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:34
หัวข้อข่าว: ระวังไม่ได้เลือกตั้ง รมต.ฮึ่ม ม็อบชุมนุม30กย.

รหัสข่าว: I-I220926000494

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

166

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7283587
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:34
หัวข้อข่าว: ระวังไม่ได้เลือกตั้ง รมต.ฮึ่ม ม็อบชุมนุม30กย.

รหัสข่าว: I-I220926000494

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7283587
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:34
หัวข้อข่าว: ระวังไม่ได้เลือกตั้ง รมต.ฮึ่ม ม็อบชุมนุม30กย.

รหัสข่าว: I-I220926000494

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7283587
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: ส.ส.เชื่อขึ้นป้ายต้อนรับ "ประวิตร" ไม่ผิดระเบียบ กกต

รหัสข่าว: I-I220926000557

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/news_416724/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:49
หัวข้อข่าว: ส.ส.เชื่อขึ้นป้ายต้อนรับ "ประวิตร" ไม่ผิดระเบียบ กกต

รหัสข่าว: I-I220926000557

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/news_416724/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:43
หัวข้อข่าว: พรรคการเมืองเริ่มปฏิบัติตามระเบียบ กกต.

รหัสข่าว: I-I220926000530

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/596451
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:43
หัวข้อข่าว: พรรคการเมืองเริ่มปฏิบัติตามระเบียบ กกต.

รหัสข่าว: I-I220926000530

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/596451
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:43
หัวข้อข่าว: พรรคการเมืองเริ่มปฏิบัติตามระเบียบ กกต.

รหัสข่าว: I-I220926000530

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/596451
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:34
หัวข้อข่าว: "องอาจ" ชง กกต. ตั้ง Call Center ตอบข้อสงสัยระเบียบเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220926000696

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/297694
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:34
หัวข้อข่าว: "องอาจ" ชง กกต. ตั้ง Call Center ตอบข้อสงสัยระเบียบเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220926000696

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/297694
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:45
หัวข้อข่าว: "องอาจ" ชง กกต. ตั้ง Call Center ตอบข้อสงสัย

รหัสข่าว: I-I220926000705

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/news_416794/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:45
หัวข้อข่าว: "องอาจ" ชง กกต. ตั้ง Call Center ตอบข้อสงสัย

รหัสข่าว: I-I220926000705

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

177

https://www.innnews.co.th/news/news_416794/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 09:06
หัวข้อข่าว: องอาจ ชง กกต.ตั้ง Call Center อะไรทำได้-ไม่ได้ ดักทาง อย่าเลือกปฏิบัติ

รหัสข่าว: I-I220926000724

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1059641
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 09:06
หัวข้อข่าว: องอาจ ชง กกต.ตั้ง Call Center อะไรทำได้-ไม่ได้ ดักทาง อย่าเลือกปฏิบัติ

รหัสข่าว: I-I220926000724

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1059641
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 09:06
หัวข้อข่าว: องอาจ ชง กกต.ตั้ง Call Center อะไรทำได้-ไม่ได้ ดักทาง อย่าเลือกปฏิบัติ

รหัสข่าว: I-I220926000724

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-1059641
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 09:27
หัวข้อข่าว: 'ปชป.' รุกกลับ 'กกต.' ทำงาน ชงตั้ง Call Center ตอบข้อสงสัยเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220926000772

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

181

https://www.thaipost.net/politics-news/229067/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 09:31
หัวข้อข่าว: "องอาจ" แนะกกต. ตั้ง Call Center ตอบข้อสงสัยระเบียบเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220926000782

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/385423
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 09:31
หัวข้อข่าว: "องอาจ" แนะกกต. ตั้ง Call Center ตอบข้อสงสัยระเบียบเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220926000782

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/385423
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 09:33
หัวข้อข่าว: "องอาจ" ชง 3 ข้อให้กกต.ปรับปรุงงานให้พรรคการเมืองปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

รหัสข่าว: I-I220926000792

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

184

https://thekey.news/news/103680/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 09:33
หัวข้อข่าว: "องอาจ" ชง 3 ข้อให้กกต.ปรับปรุงงานให้พรรคการเมืองปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

รหัสข่าว: I-I220926000792

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thekey.news/news/103680/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 09:33
หัวข้อข่าว: "องอาจ" ชง 3 ข้อให้กกต.ปรับปรุงงานให้พรรคการเมืองปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

รหัสข่าว: I-I220926000792

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

186

https://thekey.news/news/103680/
https://thekey.news


ปีที่: - ฉบับที่: 26646
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: แนะกกต.ตั้งคอลเซ็นเตอร์ตอบข้อสงสัย

รหัสข่าว: C-220926004064(26 ก.ย. 65/04:05)

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

Col.Inch: 22.92 ADValue:  (B/W)  21,774  (FC)  41,256
PRValue : (B/W)  65,322  (FC)  123,768(x3)

187



บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:30
หัวข้อข่าว: 'องอาจ' ชง กกต. ตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ตอบข้อสงสัยกฎเหล็กเลือกตั้งส.ส.

รหัสข่าว: I-I220926000691

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3581655
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:30
หัวข้อข่าว: 'องอาจ' ชง กกต. ตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ตอบข้อสงสัยกฎเหล็กเลือกตั้งส.ส.

รหัสข่าว: I-I220926000691

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3581655
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:39
หัวข้อข่าว: "ลุงป้อม"เยือนถิ่นเพชรบูรณ์ ผวากกต.ตรวจสอบขึ้นป้ายต้อนรับไร้โลโก้พปชร.

รหัสข่าว: I-I220926000702

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/columnist/politc-insider/378887567
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:39
หัวข้อข่าว: "ลุงป้อม"เยือนถิ่นเพชรบูรณ์ ผวากกต.ตรวจสอบขึ้นป้ายต้อนรับไร้โลโก้พปชร.

รหัสข่าว: I-I220926000702

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/columnist/politc-insider/378887567
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:39
หัวข้อข่าว: "ลุงป้อม"เยือนถิ่นเพชรบูรณ์ ผวากกต.ตรวจสอบขึ้นป้ายต้อนรับไร้โลโก้พปชร.

รหัสข่าว: I-I220926000702

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/columnist/politc-insider/378887567
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:39
หัวข้อข่าว: "ลุงป้อม"เยือนถิ่นเพชรบูรณ์ ผวากกต.ตรวจสอบขึ้นป้ายต้อนรับไร้โลโก้พปชร.

รหัสข่าว: I-I220926000702

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/columnist/politc-insider/378887567
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:39
หัวข้อข่าว: "ลุงป้อม"เยือนถิ่นเพชรบูรณ์ ผวากกต.ตรวจสอบขึ้นป้ายต้อนรับไร้โลโก้พปชร.

รหัสข่าว: I-I220926000702

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

194

https://www.nationtv.tv/columnist/politc-insider/378887567
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:39
หัวข้อข่าว: "ลุงป้อม"เยือนถิ่นเพชรบูรณ์ ผวากกต.ตรวจสอบขึ้นป้ายต้อนรับไร้โลโก้พปชร.

รหัสข่าว: I-I220926000702

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

195

https://www.nationtv.tv/columnist/politc-insider/378887567
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:38
หัวข้อข่าว: ส.ส.เพชรบูรณ์ ยันขึ้นป้ายต้อนรับ "บิ๊กป้อม" ไม่ผิดระเบียบกกต. ชี้ไม่เน้นหาเสียงแค่พีอาร์งานประเพณี

รหัสข่าว: I-I220926000701

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000092005
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:38
หัวข้อข่าว: ส.ส.เพชรบูรณ์ ยันขึ้นป้ายต้อนรับ "บิ๊กป้อม" ไม่ผิดระเบียบกกต. ชี้ไม่เน้นหาเสียงแค่พีอาร์งานประเพณี

รหัสข่าว: I-I220926000701

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000092005
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 09:01
หัวข้อข่าว: 'กมธ.กิจการสภาฯ'เชิญ'เลขาฯ กกต.'แจงกฎเหล็ก 180 วันก่อนเลือกตั้ง 28 ก.ย.นี้

รหัสข่าว: I-I220926000715

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

198

https://www.naewna.com/politic/682297
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 09:40
หัวข้อข่าว: กมธ.กิจการสภาฯเชิญกกต.แจงคุมเข้มเลือกตั้ง ก่อนแจ้งชุดอื่น รับระเบียบมีปมหนักใจ-ต้องตีความ

รหัสข่าว: I-I220926000800

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000092012
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 09:40
หัวข้อข่าว: กมธ.กิจการสภาฯเชิญกกต.แจงคุมเข้มเลือกตั้ง ก่อนแจ้งชุดอื่น รับระเบียบมีปมหนักใจ-ต้องตีความ

รหัสข่าว: I-I220926000800

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000092012
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:54
หัวข้อข่าว: กมธ.กิจการสภาเชิญกกต.แจงกฎเหล็ก 180 วันยอมรับหนักใจเขียนให้ต้องตีความ

รหัสข่าว: I-I220926000708

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1507208/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:54
หัวข้อข่าว: กมธ.กิจการสภาเชิญกกต.แจงกฎเหล็ก 180 วันยอมรับหนักใจเขียนให้ต้องตีความ

รหัสข่าว: I-I220926000708

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1507208/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:54
หัวข้อข่าว: กมธ.กิจการสภาเชิญกกต.แจงกฎเหล็ก 180 วันยอมรับหนักใจเขียนให้ต้องตีความ

รหัสข่าว: I-I220926000708

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1507208/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:54
หัวข้อข่าว: กมธ.กิจการสภาเชิญกกต.แจงกฎเหล็ก 180 วันยอมรับหนักใจเขียนให้ต้องตีความ

รหัสข่าว: I-I220926000708

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1507208/
https://www.dailynews.co.th


ปีที่: 32 ฉบับที่: 11625
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: จี้กกต.เคลียร์กฎเหล็กให้ชัด

รหัสข่าว: C-220926012053(26 ก.ย. 65/04:29)

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

Col.Inch: 15.67 ADValue:  (B/W)  18,804  (FC)  25,855.50
PRValue : (B/W)  56,412  (FC)  77,566.50(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3787
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: สภาฯนัดกกต.แจงกรอบหาเสียง28ก.ย.นี้

รหัสข่าว: C-220926040059(26 ก.ย. 65/05:05)

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

Col.Inch: 27 ADValue:  (B/W)  32,400  (FC)  40,500
PRValue : (B/W)  97,200  (FC)  121,500(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 12:04
หัวข้อข่าว: เลือกซ่อม อบจ.ร้อยเอ็ด ไม่คึกคัก พบฉีกบัตร 1 ราย

รหัสข่าว: I-I220926001188

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

207

https://www.matichon.co.th/region/news_3582083
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 12:04
หัวข้อข่าว: เลือกซ่อม อบจ.ร้อยเอ็ด ไม่คึกคัก พบฉีกบัตร 1 ราย

รหัสข่าว: I-I220926001188

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/region/news_3582083
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 12:04
หัวข้อข่าว: เลือกซ่อม อบจ.ร้อยเอ็ด ไม่คึกคัก พบฉีกบัตร 1 ราย

รหัสข่าว: I-I220926001188

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

209
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 12:04
หัวข้อข่าว: เลือกซ่อม อบจ.ร้อยเอ็ด ไม่คึกคัก พบฉีกบัตร 1 ราย
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 12:04
หัวข้อข่าว: เลือกซ่อม อบจ.ร้อยเอ็ด ไม่คึกคัก พบฉีกบัตร 1 ราย
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:20
หัวข้อข่าว: สร้างอนาคตไทย จี้ กกต.ต้องชัดเจน ข้อปฏิบัติก่อนเลือกตั้ง โอด รัฐบาลได้เปรียบ

รหัสข่าว: I-I220926001001

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:20
หัวข้อข่าว: สร้างอนาคตไทย จี้ กกต.ต้องชัดเจน ข้อปฏิบัติก่อนเลือกตั้ง โอด รัฐบาลได้เปรียบ

รหัสข่าว: I-I220926001001

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

213

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7284024
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:20
หัวข้อข่าว: สร้างอนาคตไทย โวย กกต.เอาให้ชัดอะไรทำได้-ทำไม่ได้ เข้าทางรัฐบาลได้เปรียบ

รหัสข่าว: I-I220926001003

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:20
หัวข้อข่าว: สร้างอนาคตไทย โวย กกต.เอาให้ชัดอะไรทำได้-ทำไม่ได้ เข้าทางรัฐบาลได้เปรียบ

รหัสข่าว: I-I220926001003

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:20
หัวข้อข่าว: สร้างอนาคตไทย โวย กกต.เอาให้ชัดอะไรทำได้-ทำไม่ได้ เข้าทางรัฐบาลได้เปรียบ

รหัสข่าว: I-I220926001003
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:19
หัวข้อข่าว: 'สุรนันทน์'จี้กกต.รีบชัดเจนในทุกๆ กรณีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220926001004

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:19
หัวข้อข่าว: 'สุรนันทน์'จี้กกต.รีบชัดเจนในทุกๆ กรณีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:19
หัวข้อข่าว: 'สุรนันทน์'จี้กกต.รีบชัดเจนในทุกๆ กรณีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:19
หัวข้อข่าว: 'สุรนันทน์'จี้กกต.รีบชัดเจนในทุกๆ กรณีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
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 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:33
หัวข้อข่าว: สร้างอนาคตไทย เรียกร้อง กกต. เร่งสร้างความชัดเจนในการเลือกตั้งครั้งหน้า

รหัสข่าว: I-I220926001047

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:33
หัวข้อข่าว: สร้างอนาคตไทย เรียกร้อง กกต. เร่งสร้างความชัดเจนในการเลือกตั้งครั้งหน้า
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:33
หัวข้อข่าว: สร้างอนาคตไทย เรียกร้อง กกต. เร่งสร้างความชัดเจนในการเลือกตั้งครั้งหน้า
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:33
หัวข้อข่าว: สร้างอนาคตไทย เรียกร้อง กกต. เร่งสร้างความชัดเจนในการเลือกตั้งครั้งหน้า
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:37
หัวข้อข่าว: สอท. จี้ กกต.รีบแจงให้ชัด วิธีการหาเสียง-ลักษณะต้องห้าม หาเสียงเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220926001068

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:37
หัวข้อข่าว: สอท. จี้ กกต.รีบแจงให้ชัด วิธีการหาเสียง-ลักษณะต้องห้าม หาเสียงเลือกตั้ง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:37
หัวข้อข่าว: สอท. จี้ กกต.รีบแจงให้ชัด วิธีการหาเสียง-ลักษณะต้องห้าม หาเสียงเลือกตั้ง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:37
หัวข้อข่าว: สอท. จี้ กกต.รีบแจงให้ชัด วิธีการหาเสียง-ลักษณะต้องห้าม หาเสียงเลือกตั้ง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:47
หัวข้อข่าว: "สุรนันทน์" จี้ กกต. รีบชัดเจนทุกเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง - TOPNEWS

รหัสข่าว: I-I220926001119

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:47
หัวข้อข่าว: "สุรนันทน์" จี้ กกต. รีบชัดเจนทุกเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง - TOPNEWS
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:47
หัวข้อข่าว: "สุรนันทน์" จี้ กกต. รีบชัดเจนทุกเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง - TOPNEWS
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:47
หัวข้อข่าว: "สุรนันทน์" จี้ กกต. รีบชัดเจนทุกเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง - TOPNEWS
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 10:53
หัวข้อข่าว: 'สุรนันทน์' ร่วมวงเขย่า 'กกต.' รีบชัดเจนทุกกรณีเกี่ยวกับเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220926000929

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 10:53
หัวข้อข่าว: 'สุรนันทน์' ร่วมวงเขย่า 'กกต.' รีบชัดเจนทุกกรณีเกี่ยวกับเลือกตั้ง
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:24
หัวข้อข่าว: กกต. รีบชัดเจนทุกกรณีวิธีการหาเสียง-ลักษณะต้องห้ามหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220926001027

 theroom44channel.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

235

https://theroom44channel.com/read/20220925-28781
https://theroom44channel.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:24
หัวข้อข่าว: กกต. รีบชัดเจนทุกกรณีวิธีการหาเสียง-ลักษณะต้องห้ามหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:24
หัวข้อข่าว: กกต. รีบชัดเจนทุกกรณีวิธีการหาเสียง-ลักษณะต้องห้ามหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.

รหัสข่าว: I-I220926001027

 theroom44channel.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

237

https://theroom44channel.com/read/20220925-28781
https://theroom44channel.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:12
หัวข้อข่าว: "สอท." เรียกร้องอีก กกต. รีบชัดเจนในทุกๆ กรณีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220926000977

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:25
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" ย้ำลงพื้นที่ช่วยปชช.ในนามรัฐบาล "จะกลัวอะไร" ยันทำตามระเบียบกกต.

รหัสข่าว: I-I220926001025

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

239

https://siamrath.co.th/n/385458
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:25
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" ย้ำลงพื้นที่ช่วยปชช.ในนามรัฐบาล "จะกลัวอะไร" ยันทำตามระเบียบกกต.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:25
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" ย้ำลงพื้นที่ช่วยปชช.ในนามรัฐบาล "จะกลัวอะไร" ยันทำตามระเบียบกกต.

รหัสข่าว: I-I220926001025
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:25
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม" ย้ำลงพื้นที่ช่วยปชช.ในนามรัฐบาล "จะกลัวอะไร" ยันทำตามระเบียบกกต.

รหัสข่าว: I-I220926001025

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:24
หัวข้อข่าว: "ประวิตร"ถนัดตอบ ลงพื้นที่พบประชาชน ไม่ได้มาหาเสียง ไม่หวั่นระเบียบกกต.

รหัสข่าว: I-I220926001031

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

243

https://www.nationtv.tv/news/politics/378887580
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:24
หัวข้อข่าว: "ประวิตร"ถนัดตอบ ลงพื้นที่พบประชาชน ไม่ได้มาหาเสียง ไม่หวั่นระเบียบกกต.

รหัสข่าว: I-I220926001031
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:24
หัวข้อข่าว: "ประวิตร"ถนัดตอบ ลงพื้นที่พบประชาชน ไม่ได้มาหาเสียง ไม่หวั่นระเบียบกกต.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:24
หัวข้อข่าว: "ประวิตร"ถนัดตอบ ลงพื้นที่พบประชาชน ไม่ได้มาหาเสียง ไม่หวั่นระเบียบกกต.
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 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/politics/378887580
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:17
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม' ยันลงพื้นลงพื้นที่ในนามรัฐบาลไม่ผิดระเบียบกกต.ปัดเล่นการเมือง! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220926001000

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

247

https://www.dailynews.co.th/news/1507610/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:17
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม' ยันลงพื้นลงพื้นที่ในนามรัฐบาลไม่ผิดระเบียบกกต.ปัดเล่นการเมือง! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220926001000

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1507610/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:17
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม' ยันลงพื้นลงพื้นที่ในนามรัฐบาลไม่ผิดระเบียบกกต.ปัดเล่นการเมือง! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220926001000

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1507610/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:17
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม' ยันลงพื้นลงพื้นที่ในนามรัฐบาลไม่ผิดระเบียบกกต.ปัดเล่นการเมือง! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220926001000

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1507610/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:17
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม' ยันลงพื้นลงพื้นที่ในนามรัฐบาลไม่ผิดระเบียบกกต.ปัดเล่นการเมือง! | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220926001000

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.dailynews.co.th/news/1507610/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:36
หัวข้อข่าว: "นพดล" แนะหากระเบียบ 180 วันมีปัญหา ควรแก้ให้ดีขึ้น

รหัสข่าว: I-I220926001061

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-1024845
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:36
หัวข้อข่าว: "นพดล" แนะหากระเบียบ 180 วันมีปัญหา ควรแก้ให้ดีขึ้น

รหัสข่าว: I-I220926001061

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-1024845
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:37
หัวข้อข่าว: 'นพดล'เข้าใจกกต.ต้องปฏิบัติตามกม.เลือกตั้ง แนะช่วง 180 วันมีปัญหา ก็ควรแก้ไขให้ดีขึ้น

รหัสข่าว: I-I220926001070

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/682314
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:37
หัวข้อข่าว: 'นพดล'เข้าใจกกต.ต้องปฏิบัติตามกม.เลือกตั้ง แนะช่วง 180 วันมีปัญหา ก็ควรแก้ไขให้ดีขึ้น

รหัสข่าว: I-I220926001070

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

255

https://www.naewna.com/politic/682314
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:39
หัวข้อข่าว: "นพดล" ถามกกต.ข้อกำหนด 180 วันลักลั่นเป็นธรรมหรือไม่ ระหว่างส.ส.กับรัฐมนตรี

รหัสข่าว: I-I220926001073

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

256

https://siamrath.co.th/n/385463
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:39
หัวข้อข่าว: "นพดล" ถามกกต.ข้อกำหนด 180 วันลักลั่นเป็นธรรมหรือไม่ ระหว่างส.ส.กับรัฐมนตรี

รหัสข่าว: I-I220926001073

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/385463
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:38
หัวข้อข่าว: "นพดล" เข้าใจกกต. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220926001075

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_416840/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:38
หัวข้อข่าว: "นพดล" เข้าใจกกต. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220926001075

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_416840/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:32
หัวข้อข่าว: 'นพดล' เข้าใจ กกต. ต้องปฏิบัติตาม กม.เลือกตั้ง แต่หากมีปัญหาควรแก้ไขบทบัญญัติให้ดีขึ้น

รหัสข่าว: I-I220926001048

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/politics/news_3581916
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:32
หัวข้อข่าว: 'นพดล' เข้าใจ กกต. ต้องปฏิบัติตาม กม.เลือกตั้ง แต่หากมีปัญหาควรแก้ไขบทบัญญัติให้ดีขึ้น

รหัสข่าว: I-I220926001048

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

261

https://www.matichon.co.th/politics/news_3581916
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:46
หัวข้อข่าว: "สมคิด" จี้ "กกต." จับตา "รมต." ลงพื้นที่ กมธ.จัดสัมมนา "บิ๊กป้อม" ยันไม่ได้หาเสียงทำนามรัฐบาล

รหัสข่าว: I-I220926001112

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/297714
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:46
หัวข้อข่าว: "สมคิด" จี้ "กกต." จับตา "รมต." ลงพื้นที่ กมธ.จัดสัมมนา "บิ๊กป้อม" ยันไม่ได้หาเสียงทำนามรัฐบาล

รหัสข่าว: I-I220926001112

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/297714
https://www.banmuang.co.th


ปีที่: 32 ฉบับที่: 11626
วันที่: อังคาร 27 กันยายน 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: ข้อปฏิบัติกรอบ180วัน

รหัสข่าว: C-220927037024(26 ก.ย. 65/08:02)

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

Col.Inch: 38.92 ADValue:  (B/W)  46,704  (FC)  64,218
PRValue : (B/W)  140,112  (FC)  192,654(x3)

264



บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:25
หัวข้อข่าว: หน้า 3 วิเคราะห์ : ไทม์ไลน์เลือกตั้ง7พ.ค.66 ฝ่ากฎเหล็กห้วง 180 วัน ชิงความเป็นขั้วการเมือง

รหัสข่าว: I-I220926000428

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

265

https://www.matichon.co.th/politics/news_3579628
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:25
หัวข้อข่าว: หน้า 3 วิเคราะห์ : ไทม์ไลน์เลือกตั้ง7พ.ค.66 ฝ่ากฎเหล็กห้วง 180 วัน ชิงความเป็นขั้วการเมือง

รหัสข่าว: I-I220926000428

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

266

https://www.matichon.co.th/politics/news_3579628
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:25
หัวข้อข่าว: หน้า 3 วิเคราะห์ : ไทม์ไลน์เลือกตั้ง7พ.ค.66 ฝ่ากฎเหล็กห้วง 180 วัน ชิงความเป็นขั้วการเมือง

รหัสข่าว: I-I220926000428

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

267

https://www.matichon.co.th/politics/news_3579628
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:25
หัวข้อข่าว: หน้า 3 วิเคราะห์ : ไทม์ไลน์เลือกตั้ง7พ.ค.66 ฝ่ากฎเหล็กห้วง 180 วัน ชิงความเป็นขั้วการเมือง

รหัสข่าว: I-I220926000428

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

268

https://www.matichon.co.th/politics/news_3579628
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:27
หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ : เปิดใจ'สรรเพชญ บุญญามณี' กติกากกต./แล้วใครจะช่วยชาวบ้าน

รหัสข่าว: I-I220926000438

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

269

https://www.naewna.com/likesara/682233
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:27
หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ : เปิดใจ'สรรเพชญ บุญญามณี' กติกากกต./แล้วใครจะช่วยชาวบ้าน

รหัสข่าว: I-I220926000438

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/likesara/682233
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:27
หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ : เปิดใจ'สรรเพชญ บุญญามณี' กติกากกต./แล้วใครจะช่วยชาวบ้าน

รหัสข่าว: I-I220926000438

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/likesara/682233
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:27
หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ : เปิดใจ'สรรเพชญ บุญญามณี' กติกากกต./แล้วใครจะช่วยชาวบ้าน

รหัสข่าว: I-I220926000438

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

272

https://www.naewna.com/likesara/682233
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - บุคคลแนวหน้า : 25 กันยายน 2565

รหัสข่าว: I-I220926000451

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

273

https://www.naewna.com/politic/columnist/52874
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - บุคคลแนวหน้า : 25 กันยายน 2565

รหัสข่าว: I-I220926000451

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/columnist/52874
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:29
หัวข้อข่าว: คอลัมน์การเมือง - บุคคลแนวหน้า : 25 กันยายน 2565

รหัสข่าว: I-I220926000451

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

275

https://www.naewna.com/politic/columnist/52874
https://www.naewna.com


ปีที่: 73 ฉบับที่: 23624
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(ซ้าย)

คอลัมน์: กล้าได้ กล้าเสีย: ชนะแต่แพ้

รหัสข่าว: C-220926009021(26 ก.ย. 65/01:57)

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

Col.Inch: 44.41 ADValue:  (B/W)  44,410  (FC)  88,820
PRValue : (B/W)  133,230  (FC)  266,460(x3)

276



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

หน้า: 9(ซ้าย)

คอลัมน์: เดินหน้าชน: ศึกหนัก ปชป.

รหัสข่าว: C-220926020016(26 ก.ย. 65/02:32)

Matichon
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)

277



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9448
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/บทความ

หน้า: 5(ล่างขวา)

คอลัมน์: ฅนปนข่าว: พรรคสุวัจน์ขยับ

รหัสข่าว: C-220926008062(26 ก.ย. 65/03:29)

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

Col.Inch: 34.98 ADValue:  (B/W)  41,976  (FC)  52,470
PRValue : (B/W)  125,928  (FC)  157,410(x3)
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