
1/12/2561 นิดา้ เปิดหลกัสูตร RE-Pro "ติดอาวธุใหผู้ป้ระกอบการอสังหาฯ" โพสตทู์เดย์ รายวนั 118,778.00      356,334.00       สถาบนั

3/12/2561 บิ�กตู่'ยนัเขา้มาทาํหนา้ที�เพื�อหยดุความขดัแยง้ คมชดัลึก รายวนั 30,888.00        92,664.00         โพล

3/12/2561 เชื�อเลือกตั�ง ศก.ดีขึ�น เดลินิวส์ รายวนั 14,674.00        44,022.00         โพล

3/12/2561 กาํนนัรับเศรษฐกิจสาหสัโพลเชื�อฟื� นหลงัเลือกตั�ง! ไทยโพสต์ รายวนั 5,100.00          15,300.00         โพล

3/12/2561 ชาวบา้นขอนโยบายอุดหนุนพืชผล ไทยรัฐ รายวนั 21,152.00        63,456.00         โพล

3/12/2561 บทบรรณาธิการ: เศรษฐกิจในสายตาคนไทย แนวหนา้ รายวนั 36,036.00        108,108.00       โพล

3/12/2561 ปชช. มอง ศก. ยงัแยห่วงัฟื� น ปี 62 มติชน รายวนั 23,560.00        70,680.00         โพล

3/12/2561 แบ่งโควตา5ก๊วนลงตวั'บิ�กตู่-บิ�กป้อม-บิ�กแดง-สนช. สยามรัฐ รายวนั 20,213.00        60,639.00         โพล

3/12/2561 สกู๊ปพิเศษ: ปชช.ชี�  ศก.ปี'61ดิ�งเหว เชื�อรัฐบาลใหม่ สยามรัฐ รายวนั 164,052.00      492,156.00       โพล

5/12/2561 ล่าความจริงพิกดัข่าว: นวตักรรมใหม่สาดโคลนการเมือง ? คมชดัลึก รายวนั 72,900.00        218,700.00       นน

5/12/2561 รอบรู้ไอทีรอบโลกเทคโนโลย:ี Pokemon GO สู่ Harry Potter : Wizards Unite (2) เดลินิวส์ รายวนั 137,016.00      411,048.00       วชิาการ+นน

6/12/2561 คนตามข่าว: พล.อ.ยวุนฏั สุริยกุล ณ อยธุยา มติชน รายวนั 43,958.00        131,874.00       ศษิยเ์กา่

6/12/2561 วษิณุ'แยม้คุยปปช.แบ่ง 3 กลุ่มยื�นบญัชีลั�นไม่มีทางใช ้ม.44 มติชน รายวนั 7,722.00          23,166.00         สถาบนั

7/12/2561 เตือนภยั 'Deepfakes' นวตักรรมใหม่สาดโคลนการเมือง? กรุงเทพธุรกิจ รายวนั 145,152.00      435,456.00       นน

7/12/2561 แปะข่าวชาวมหา'ลยั ข่าวสด รายวนั 4,500.00          13,500.00         สถาบนั

7/12/2561 แกะกล่อง: ณพงศ ์นพเกตุ ชู 'พปชร.' ทางเลือกที� 3 มติชน รายวนั 50,700.50        152,101.50       โพล

8/12/2561 คนตามข่าว: นุจรินทร์ จนัทร์พรายศรี ก.ต.ผูท้รงคุณวฒิุในชั�นศาลฎีกา มติชน รายวนั 42,439.00        127,317.00       ศษิยเ์กา่

10/12/2561 โพลชี�โซเชียลมีผลต่อเลือกตั�ง คมชดัลึก รายวนั 24,732.00        74,196.00         โพล

10/12/2561 ปชช. กาหวั ส.ส.ใครยา้ย 'ส่อปิ� ว'' โซเชียล' ส่งผล ไทยโพสต์ รายวนั 13,336.50        40,009.50         โพล

10/12/2561 ทนัเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจไทยปีเลือกตั�ง : คึกคกัหรือซบเซา โพสตทู์เดย์ รายวนั 91,784.00        275,352.00       วชิาการ+พศ
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11/12/2561 สี�แยกข่าวยอ่ย: นิดา้รับสมคัรนกัศึกษาป.โท เดลินิวส์ รายวนั 19,646.00        58,938.00         รศ

12/12/2561
รอบรู้ไอทีรอบโลกเทคโนโลย:ี โดรนตาํรวจอจัฉริยะสาํหรับตรวจจบัความรุนแรง

ในฝงูชน (1)
เดลินิวส์ รายวนั 149,358.00      448,074.00       วชิาการ+นน

14/12/2561 แปะข่าวชาวมหา'ลยั ข่าวสด รายวนั 4,500.00          13,500.00         สถาบนั

14/12/2561 คนตามข่าว: มงคล ลีลาธรรม จดัเตม็-ของขวญัอุม้เอสเอม็อี มติชน รายวนั 48,267.00        144,801.00       ศษิยเ์กา่

15/12/2561 เลือกตั�ง-สืบอาํนาจ ปชป.หวั�น พฤษภาทมิฬภาค2 ข่าวสด รายวนั 24,717.00        74,151.00         โพล

15/12/2561 เจน-วาย จี�  แกปั้ญหาปากทอ้ง เดลินิวส์ รายวนั 22,924.00        68,772.00         โพล

15/12/2561 เจนวาย ขอ รบ. สางปากทอ้งหนี� สิน ไทยรัฐ รายวนั 23,220.00        69,660.00         โพล

15/12/2561 ภาพข่าว: คนรุ่นใหม่ โพสตทู์เดย์ รายวนั 15,785.00        47,355.00         โพล

17/12/2561 ผลงานสภาฝักถั�วเขา้ตาปชช.ใหค้ะแนนเกิน80% ไทยโพสต์ รายวนั 38,513.50        115,540.50       โพล

17/12/2561 สนช. โชวผ์ลงานเขา้ตามากขึ�น ไทยรัฐ รายวนั 9,360.00          28,080.00         โพล

18/12/2561 สกู๊ปพิเศษ: 'สนช.'สอบผา่น ในสายตา'ปชช.' 'นิดา้โพล'ระบุไดค้ะแนน 80% สยามรัฐ รายวนั 159,211.50      477,634.50       โพล

19/12/2561 NIDA: ยกระดบัมาตรฐานการวจิยัไทย เพื�อขบัเคลื�อนการพฒันาประเทศ M2F รายวนั 94,672.50        284,017.50       สถาบนั

19/12/2561
รอบรู้ไอทีรอบโลกเทคโนโลย:ี โดรนตาํรวจอจัฉริยะสาํหรับตรวจจบัความรุนแรง

ในฝงูชน (2)
เดลินิวส์ รายวนั 149,952.00      449,856.00       วชิาการ+นน

21/12/2561 แกะกล่อง: 'ดร.แหม่ม' ขอสู้รบกบัความยากจน มติชน รายวนั 51,630.50        154,891.50       

21/12/2561 การศึกษา: จบัตา 'ป.ป.ช.' ปลดล็อกกก.สภา 'ยื�น-ไม่ยื�น ทรัพยสิ์น มติชนสุดสัปดาห์ รายสัปดาห์ 2,596.80          7,790.40           สถาบนั

23/12/2561 อ.ส.ค. จบัมือ นิดา้ มุ่งพฒันาองคก์รสู่ระดบัสากล แนวหนา้ รายวนั 35,010.00        105,030.00       รศ

24/12/2561 ปชช.อยากเห็นนโยบายแกป้ากทอ้ง เดลินิวส์ รายวนั 49,346.00        148,038.00       โพล

24/12/2561 ซูเปอร์โพลเผย'พลงัประชารัฐ'มีคนรักไม่ถึง5% ไทยโพสต์ รายวนั 10,200.00        30,600.00         โพล

25/12/2561 นิดา้คาดเศรษฐกิจปีกุนโต 4% เดลินิวส์ รายวนั 70,312.00        210,936.00       รศ
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25/12/2561 ลงทุนภาครัฐ-การเมืองชดัเจนขบัเคลื�อนเศรษฐกิจปีหมู แนวหนา้ รายวนั 29,241.00        87,723.00         รศ

25/12/2561 ชี� เลือกตั�ง เงินสะพดั 4 หมื�น ล. มติชน รายวนั 30,225.00        90,675.00         รศ

25/12/2561 เมด็เงินลงทุนรัฐ-การเมืองชดัเจน นิดา้มั�นใจศก.ไทยปี 62โต 4% สยามรัฐ รายวนั 21,071.50        63,214.50         รศ

26/12/2561 รอบรู้ไอทีรอบโลกเทคโนโลย:ี ช่องวา่งระหวา่งเทคโนโลยกีบัช่องวา่งระหวา่งวยั (1) เดลินิวส์ รายวนั 151,690.00      455,070.00       วชิาการ+นน

28/12/2561 แปะข่าวชาวมหา'ลยั ข่าวสด รายวนั 3,504.00          10,512.00         สถาบนั

28/12/2561 เจาะประเด็นร้อน อปท.: สรุปข่าวเด่นทอ้งถิ�นปี 2561 สยามรัฐสัปดาห์วจิารณ์ รายสัปดาห์ 3,504.00          10,512.00         รศ

29/12/2561 จบัตาสงครามการคา้ปี62 หนุน'ลงทุนรุ่ง-ส่งออกร่วง' กรุงเทพธุรกิจ รายวนั 135,888.00      407,664.00       รศ

29/12/2561 กระสุนตกใส่ป.ป.ช. ไทยโพสต์ รายวนั 2,312.00          6,936.00           พค

29/12/2561 นิดา้โพลยนั พปชร. เป็นรอง พท. ไทยรัฐ รายวนั 18,976.00        56,928.00         โพล

29/12/2561 NEW GEN: 'ชนก จนัทาทอง' ขอป้องกนัแชมป์หนองคาย มติชน รายวนั 66,340.00        199,020.00       ศษิยเ์กา่

30/12/2561 อดัแพค็เกจ'ของขวญัปีใหม'่ เรียก'เรทติ�ง'ปลายเทอมรัฐบาล กรุงเทพธุรกิจ รายวนั 48,000.00        144,000.00       โพล

30/12/2561 รัฐบาล คสช.คุมอาํนาจเบด็เสร็จ ซํ� ารอย 'ระบอบทกัษิณ' ไทยโพสต์ รายวนั 2,281.50          6,844.50           พค

31/12/2561 2โพล'เห็นพอ้งบิ�กตู่ยงัครองใจเหมาะนั�งนายก ไทยโพสต์ รายวนั 17,959.50        53,878.50         โพล

31/12/2561  รายงาน: ประเมินศก.ไทยปี 62 โต3.7-4.0% ปัจจยัเลือกตั�ง-การส่งออกหนุนฟื� นตวั ผูจ้ดัการรายวนั รายวนั 131,064.00      393,192.00       รศ

31/12/2561
ทนัเศรษฐกิจ: EEC...ความหวงัใหม่ที�จะช่วยใหไ้ทยหลุดพน้จากประเทศกบัดกัราย

ไดป้านกลาง
โพสตทู์เดย์ รายวนั 116,303.00      348,909.00       วชิาการ+พศ

31/12/2561 คนตามข่าว: พรประไพ กาญจนรินทร์ ฉลองปีใหม-่เกา้อี�  กสม.ป้ายแดง มติชน รายวนั 34,580.50        103,741.50       ศษิยเ์กา่

31/12/2561 โพลชี� เศรษฐกิจปี'61แยก่วา่ปี'60 มติชน รายวนั 18,931.00        56,793.00         โพล

31/12/2561 บทความพิเศษ: สรุปข่าวเด่นทอ้งถิ�น ปี2561 สยามรัฐ รายวนั 30,498.00        91,494.00         รศ

รวม 2,910,283.80   8,730,851.40    

รวมทั�งสิ�น   57   ข่าว
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