
1/1/2562 ทีดีอาร์ไอแนะตั้งกลไกคุมลงทุนชงจดัลาํดบัความสาํคญัโครงการ กรุงเทพธุรกิจ รายวนั 67,944.00         203,832.00        รศ

2/1/2562 รอบรู้ไอทีรอบโลกเทคโนโลย:ี ช่องวา่งระหวา่งเทคโนโลยกีบัช่องวา่งระหวา่งวยั (2) เดลินิวส์ รายวนั 147,114.00       441,342.00        วชิาการ+นน

6/1/2562 แรงบนัดาลใจ: 'ชารีฟ เด่นสุมิตร' จุดประกาย สร้างสตาร์ทอพัยะลา โพสตท์ูเดย์ รายวนั 10,538.00         31,614.00          นศ

7/1/2562 อยากเลือกตั้งคึก!ป้ายพรึบตอ้งไม่เลื่อน 24 กุมภา ข่าวสด รายวนั 21,450.00         64,350.00          โพล

7/1/2562 แนะ กกต. ยืน่ศาล คมชดัลึก รายวนั 32,604.00         97,812.00          โพล

7/1/2562 กกต.ยนับตัรเลือกตั้ง ปชช.ไม่สับสน เดลินิวส์ รายวนั 49,148.00         147,444.00        โพล

7/1/2562 ปลุกพาทกัษิณกลบั! ไทยโพสต์ รายวนั 16,235.00         48,705.00          โพล

7/1/2562 ทนัเศรษฐกิจ: เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยเรื่องของสิ่งล่อใจและปัญหาในการควบคุมตวัเอง โพสตท์ูเดย์ รายวนั 93,071.00         279,213.00        วชิาการ+พศ

7/1/2562 "พท."เซ็ง-หวัน่เลือกตั้งโมฆะ จี้เคลียร์ปม150วนั มติชน รายวนั 53,413.00         160,239.00        โพล

8/1/2562 รฟท.จ่อผดุบิ๊กโปรเจกต์ โพสตท์ูเดย์ รายวนั 52,085.00         156,255.00        สถาบนั

9/1/2562 รอบรู้ไอทีรอบโลกเทคโนโลย:ี ช่องวา่งระหวา่งเทคโนโลยกีบัช่องวา่งระหวา่งวยั (3) เดลินิวส์ รายวนั 171,248.00       513,744.00        วชิาการ+นน

10/1/2562 ซาบซึ้งนํ้าใจมิตรสหาย มติชน รายวนั 19,778.00         59,334.00          สถาบนั

12/1/2562 อาชีพในฝันเด็กยคุ4.0ธุรกิจส่วนตวั โพสตท์ูเดย์ รายวนั 32,364.00         97,092.00          โพล

12/1/2562 นิดา้โพล' เผยเด็กไทยยคุดิจิทลั อยากทาํอาชีพส่วนตวัมากที่สุด มติชน รายวนั 22,682.00         68,046.00          โพล

16/1/2562 รอบรู้ไอทีรอบโลกเทคโนโลย:ี ช่องวา่งระหวา่งเทคโนโลยกีบัช่องวา่งระหวา่งวยั (4) เดลินิวส์ รายวนั 119,460.00       358,380.00        วชิาการ+นน

19/1/2562 คลอด 3 มาตรการจร.คุมเขม้รถควนัดาํลด 'ฝุ่ นพิษ' คมชดัลึก รายวนั 35,200.00         105,600.00        โพล

19/1/2562 53% รับฝุ่ นพน่พิษป้อมสั่ง'เหล่าทพั'หัน่โซนเร่งแกไ้ข ไทยโพสต์ รายวนั 28,169.00         84,507.00          โพล

19/1/2562 ฝุ่ นพิษยงัเกิน หา้มรถควนัดาํ-หยดุเผา แนวหนา้ รายวนั 11,232.00         33,696.00          โพล

19/1/2562 ฝุ่ นเมืองลดลง ศิริราชเตือนระวงัสารก่อมะเร็ง โพสตท์ูเดย์ รายวนั 5,148.00           15,444.00          โพล

20/1/2562 วางตวัชชัชาตินายก ไทยรัฐ รายวนั 35,100.00         105,300.00        โพล

20/1/2562 ทนัสถานการณ์: โพลอยากเห็นความสงบสุข โพสตท์ูเดย์ รายวนั 9,119.00           27,357.00          โพล

20/1/2562 ลดจาํนวนรถช่วงฝุ่ นเยอะ ตอ้งนัง่ใหม้ากกวา่ 1 คน โพสตท์ูเดย์ รายวนั 29,766.00         89,298.00          พค
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20/1/2562 โพลชี้ปชช.98%ไปเลือกตั้ง มติชน รายวนั 18,513.00         55,539.00          โพล

21/1/2562 นิดา้โพลชี้คนพร้อมเลือกตั้ง ร้อยละ 55.47 เชื่อความเป็นอยูจ่ะดีขึ้น ข่าวหุน้ รายวนั 35,800.00         107,400.00        โพล

21/1/2562 14วนัเปิดชื่อนายกฯ คมชดัลึก รายวนั 30,800.00         92,400.00          โพล

21/1/2562 ปู'โพสตป์ัด หนุน'ชชัชาติ' เดลินิวส์ รายวนั 45,892.00         137,676.00        โพล

21/1/2562 98%หวงัเลือกตั้งชชัชาติ-วษิณุโผล่ติดโผรั้ง'นายกฯ' ไทยโพสต์ รายวนั 32,147.00         96,441.00          โพล

21/1/2562 ไม่เป็นความจริง ปูปฏิเสธชงชื่อ'ชชัชาติ'! ไทยรัฐ รายวนั 27,360.00         82,080.00          โพล

21/1/2562 โสมชบาจะ๊จ๋า ไทยรัฐ รายวนั 13,710.00         41,130.00          รศ

21/1/2562 3 สถาบนั ประชุมวชิาการนานาชาติ INCT 2019 แนวหนา้ รายวนั 102,037.50       306,112.50        นน

21/1/2562 นาํทพัพปชร.เยอืนโคราช 'อุตตม'จดัเตม็ จ่อดนัเป็นศูนยก์ลางขนส่ง แนวหนา้ รายวนั 153,812.50       461,437.50        โพล

21/1/2562 บี มาย เกสท:์ ธานินท ์หยวกขาว มองอดีต ส่องอนาคต แนวหนา้ ราย 3 วนั 6,562.50           19,687.50          ศษิยเ์กา่

21/1/2562 พลิกที่ดิน 108 ไร่ 'สถานีขอนแก่น' ผดุ'โรงแรม-สวนสนุก' ประชาชาติธุรกิจ รายวนั 3,685.50           11,056.50          สถาบนั

21/1/2562 ทนัเศรษฐกิจ: กลไกและเครื่องมือการควบคุมราคา โพสตท์ูเดย์ รายวนั 77,148.00         231,444.00        วชิาการ+พศ

21/1/2562 ทนัสถานการณ์: โพลหนุนบิ๊กตู่เป็นนายกฯ โพสตท์ูเดย์ รายวนั 6,633.00           19,899.00          โพล

21/1/2562 ภท.' ทา้ 'ปชป.' ร้อง กกต. ปมปลดัฯแจกเงิน สยามรัฐ รายวนั 4,250.00           12,750.00          โพล

22/1/2562 บทนาํมติชน: อยา่เตะถ่วง มติชน รายวนั 39,930.00         119,790.00        โพล

23/1/2562 NIDA: สาเหตุที่แทจ้ริงของฝุ่ งละออง PM 2.5และทางออกของคนกรุงเทพฯ M2F รายวนั 100,756.50       302,269.50        วชิาการ+สว

23/1/2562 รอบรู้ไอทีรอบโลกเทคโนโลย:ี โรงแรมปัญญาประดิษฐ์ เดลินิวส์ รายวนั 175,296.00       525,888.00        วชิาการ+นน

24/1/2562 ขอดเกล็ดเลือกตั้ง: 'ชชัชาติ'แบก็ดี 'หญิงหน่อย' หลบฉาก ฐานเศรษฐกิจ ราย 3 วนั 16,612.50         49,837.50          โพล

25/1/2562 แนะตั้ง 'สาํนกัพิทกัษส์ิ่งแวดลอ้ม' ออกก.ม.อากาศสะอาดคุมมลพิษ คมชดัลึก รายวนั 22,140.00         66,420.00          พค

25/1/2562 24 มีนาคม วนัพิพากษา ศรัทธาประชาชน บางกอกทูเดย์ รายสัปดาห์ 6,000.00           18,000.00          โพล

25/1/2562 SPECIAL SCOOP: 'บิ๊กตู่'ยืน่เงื่อนไข'เพื่อชาติ'พปชร.รับไดเ้ป็นนายกให้ ผูจ้ดัการรายวนั รายวนั 13,680.00         41,040.00          โพล

28/1/2562 ทีดีอาร์ไอ'จี้นโยบายศก. รับมืออนาคตโลกเปลี่ยน กรุงเทพธุรกิจ รายวนั 47,496.00         142,488.00        รศ
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28/1/2562 กทม.สาํลกัฝุ่ นยงัวกิฤต21จุด ข่าวสด รายวนั 14,157.00         42,471.00          พค

28/1/2562 โพลเชื่อเลือกตั้งมีซื้อ-ขายเสียง ข่าวสด รายวนั 12,264.00         36,792.00          โพล

28/1/2562 เตือนบิ๊กตู่ระวงัชีชํ้า คมชดัลึก รายวนั 24,024.00         72,072.00          โพล

28/1/2562 สุดารัตน์-ชชัชาติ อวยเป็นนายก ไทยรัฐ รายวนั 28,710.00         86,130.00          โพล

28/1/2562 นิดา้ฟันธงเลือกตั้งปี'62 มีซื้อเสียง ห่วงนกัการเมืองขายฝัน แนวหนา้ รายวนั 17,500.00         52,500.00          โพล

28/1/2562 ทนัเศรษฐกิจ: ทบทวนเป้าหมายของกิจการ โพสตท์ูเดย์ รายวนั 93,324.00         279,972.00        วชิาการ+พศ

28/1/2562 แห่หาเสียงออนไลน์คาดร้องเรียนทะลกั โพสตท์ูเดย์ รายวนั 5,400.00           16,200.00          โพล

28/1/2562 ชี้29-30ม.ค.'ฝุ่ น'ฟุ้งอีกแจงวุน่ป่วยนอนรพ.อื้อ มติชน รายวนั 11,470.00         34,410.00          พค

28/1/2562 ติวเขม้' กกต.-ผอ.เขต กทม.'รับมือเลือกตั้ง 'พท.'กดัไม่ปล่อย สยามรัฐ รายวนั 8,942.00           26,826.00          โพล

29/1/2562 พิษฝุ่ นเศรษฐกิจพงั หมื่น ล. เดลินิวส์ รายวนั 9,416.00           28,248.00          พค

29/1/2562 ทาํงานที่บา้น ลดไปออฟฟิศ หยดุวกิฤตฝุ่ น PM2.5 ผูจ้ดัการรายวนั รายวนั 138,615.00       415,845.00        พค

30/1/2562 รอบรู้ไอทีรอบโลกเทคโนโลย:ี เรียนรู้พฤติกรรมนอ้งหมาดว้ยปัญญาประดิษฐ์ เดลินิวส์ รายวนั 140,998.00       422,994.00        วชิาการ+นน

30/1/2562 เดลินิวส์: ขอ้ห่วงใยทุจริตการหาเสียง เดลินิวส์ รายวนั 14,674.00         44,022.00          โพล

30/1/2562 เปิดตวัการ์ตูน'ท่าทางที่อยากเห็น'ร่วมเป็นหนึ่งเสียงยตุิความรุนแรง ไทยโพสต์ รายวนั 5,423.00           16,269.00          โพล

31/1/2562 NIDA: นิดา้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ดา้นบณัฑิตศึกษา M2F รายวนั 108,303.00       324,909.00        สถาบนั

31/1/2562 เปิดผลสรุป'3ทางรอด'อุตฯยาสูบไทย หนุนพรรคชูนโยบายเลื่อนภาษี... คมชดัลึก รายวนั 20,064.00         60,192.00          โพล

31/1/2562 นายซื่อตรงรักเมืองไทย: ประชาธิปไตยที่ปฏิรูปแลว้? แนวหนา้ รายวนั 9,288.00           27,864.00          โพล

31/1/2562 Smart EEC: 'อีอีซี'ตอ้งบูรณาการ นวตักรรม-สิ่งแวดลอ้ม กรุงเทพธุรกิจ รายวนั 93,792.00         281,376.00        รศ

31/1/2562 พม.รวมพลงัเสียงยตุิความรุนแรงทุกรูปแบบบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ แนวหนา้ รายวนั 13,250.00         39,750.00          โพล

รวม 2,812,744.00    8,438,232.00     

รวมทั้งสิ้น   63   ข่าว


