
1/2/2562 Politics Focus: คนก็รักพรรคก็ชอบไทยคึกคกัรอเลือกตั้ง Chairman Review รายเดือน 120,000.00         360,000.00       โพล

1/2/2562 ส่ง'บินเล็ก'20ลาํพน่นํ้าสยบฝุ่ นกรุง มติชน รายวนั 11,470.00           34,410.00         พค

2/2/2562 รายงานพิเศษ: 1.1ลา้นลา้นผลงาน"มหาดไทย-บิ๊กป๊อก" ผูจ้ดัการสุดสัปดาห์ รายสัปดาห์ 1,684.80             5,054.40           โพล

4/2/2562 ทนัเศรษฐกิจ: ปปช.กบันาฬิกาของ ปัฐวาท สุขศรีวงศ์ โพสตท์ูเดย์ รายวนั 80,712.00           242,136.00       วชิาการ+พศ

5/2/2562 ข่าวสั้น: 'พท.-อนาคตใหม่' ติดโผคนรุ่นใหม่เทเสียง ไทยโพสต์ รายวนั 11,891.50           35,674.50         โพล

5/2/2562 คนตามข่าว: ศิวชั พงษเ์พียจนัทร์ แนะสู้ฝุ่ น-ชี้หอ้งแอร์ก็ช่วยไม่ได้ มติชน รายวนั 50,793.50           152,380.50       พค

5/2/2562 โพลคนรุ่นใหม่เลือก'เพื่อไทย-อนค.' มติชน รายวนั 20,801.00           62,403.00         โพล

6/2/2562 รอบรู้ไอทีรอบโลกเทคโนโลย:ี เรียนรู้พฤติกรรมของนอ้งหมาดว้ยปัญญาประดิษฐ ์2 เดลินิวส์ รายวนั 167,530.00         502,590.00       วชิาการ+นน

7/2/2562 ขมุทรัพย'์ขอ้มูลเปิดภาครัฐ' กบัปัญหาความยตุิธรรม คมชดัลึก รายวนั 13,162.50           39,487.50         สถาบนั

7/2/2562 รายงาน: ปั้น'สมาร์ทซิตี'นโยบายพรรคไหนโดนใจ'คนกรุง' ฐานเศรษฐกิจ ราย 3 วนั 10,962.50           32,887.50         โพล

7/2/2562 เปิดฟลอร์ คอการเมือง: แปลง'ส.ป.ก.'เป็น'โฉนดที่ดิน' เดลินิวส์ รายวนั 26,400.00           79,200.00         ศษิยเ์กา่

9/2/2562 สังคมข่าว เดลินิวส์ รายวนั 23,584.00           70,752.00         โพล

9/2/2562 Talk: ภคัพงศ ์พจนารถ ถา้ 3 ปี แกฝุ้่ นไม่จบ มนัจะอยูก่บัเราอีกยาวนาน โพสตท์ูเดย์ รายวนั 208,549.00         625,647.00       สว

11/2/2562 ขอนแก่นอ่วม 'ฝุ่ นพิษ' ไม่ลด คมชดัลึก รายวนั 124,388.00         373,164.00       โพล

11/2/2562 ชูเป็นวาระแห่งชาติ ชาวบา้นหนุน สกดัวกิฤติฝุ่ นควนั เดลินิวส์ รายวนั 70,664.00           211,992.00       โพล

11/2/2562 ฝุ่ นกทม.เริ่มดีขึ้นภาคเหนือน่าห่วง'ปชช.'จี้วาระด่วน ไทยโพสต์ รายวนั 18,844.50           56,533.50         โพล

11/2/2562 เลย-ลาํปางฝุ่ นวกิฤติแยก่วา่ กทม. ไทยรัฐ รายวนั 53,340.00           160,020.00       โพล

11/2/2562 ฝุ่ นพิษ'เหนือ-อีสาน'พุง่แม่เมาะวกิฤติ 104มคก.กระทบสุขภาพ แนวหนา้ รายวนั 19,975.00           59,925.00         โพล

11/2/2562 อุตุฯเตือนไทยเขา้สู่ฤดูร้อนพุง่40องศา-กทม.ตบัแลบ มติชน รายวนั 19,933.00           59,799.00         โพล

11/2/2562 พบปริมาณเกินค่ามาตรฐาน ฝุ่ นพิษคลุง้อีสาน สยามรัฐ รายวนั 5,733.00             17,199.00         โพล

รายงานการประชาสัมพนัธ์ของสถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์  เดือนกุมภาพนัธ์ 2562
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11/2/2562 สกู๊ปพิเศษ: 'ปชช.'จี้แกว้กิฤตฝุ่ น เป็นวาระเร่งด่วน สยามรัฐ รายวนั 126,854.00         380,562.00       โพล

12/2/2562 เลย-ขอนแก่น'อ่วม เผาไร่ออ้ยทาํฝุ่ นพิษพุง่ เดลินิวส์ รายวนั 15,576.00           46,728.00         โพล

12/2/2562 เลย-ลาํปางอ่วมฝุ่ นวกิฤติหนกักวา่ กทม. ไทยรัฐ รายวนั 51,990.00           155,970.00       โพล

12/2/2562 ไฟป่าเลย-ลาํปางหนกั มติชน รายวนั 20,770.00           62,310.00         โพล

13/2/2562 แพร่วกิฤติค่าฝุ่ นพิษพุง่ สูงเกินจากมาตรฐาน เดลินิวส์ รายวนั 12,848.00           38,544.00         พค

13/2/2562 รอบรู้ไอทีรอบโลกเทคโนโลย:ี เรียนรู้พฤติกรรมของนอ้งหมาดว้ยปัญญาประดิษฐ ์3 เดลินิวส์ รายวนั 140,448.00         421,344.00       วชิาการ+นน

14/2/2562 เมืองจ๋า...อยา่ลืม'ฝุ่ น' กรุงเทพธุรกิจ รายวนั 27,120.00           81,360.00         โพล

16/2/2562 พท.ปราศรัยใหญ่เดือด ชกัธงรบทา้ชน'บิ๊กตู่'ในสภา เดลินิวส์ รายวนั 14,674.00           44,022.00         โพล

16/2/2562 โพลหนุน'บิ๊กตู่'เป็นนายกฯ โพสตท์ูเดย์ รายวนั 64,086.00           192,258.00       โพล

17/2/2562 พท.ดิ้นยืน่เรื่องจี้กกต. ยบุ'พปชร.'ปฏิปักษป์ระชาธิปไตย เดลินิวส์ รายวนั 21,428.00           64,284.00         โพล

18/2/2562 สถานการณ์ร้อน: ฐานคํ้าบลัลงักส์ู่ทางวบิากการเมือง เดลินิวส์ รายวนั 8,030.00             24,090.00         โพล

19/2/2562 เมื่อ..ภาคประชาชน ตอ้งการดูแลตนเอง คมชดัลึก รายวนั 339,834.00         1,019,502.00    สถาบนั

19/2/2562 เอสเอม็อีแบงกป์ั้นนกัศึกษา ต่อยอด'สตาร์ทอพั'สู่สากล เดลินิวส์ รายวนั 50,578.00           151,734.00       สถาบนั

19/2/2562 จบัประเด็น ไทยรัฐ รายวนั 31,664.00           94,992.00         โพล

19/2/2562 ธพว.ชูธงเอสเอม็อี ยกระดบัโกอินเตอร์ โพสตท์ูเดย์ รายวนั 17,811.00           53,433.00         สถาบนั

19/2/2562 ยอ่ยข่าวเศรษฐกิจ: ธพว.-พนัธมิตรพฒันาเอสเอม็อี มติชน รายวนั 11,857.50           35,572.50         สถาบนั

20/2/2562 รอบรู้ไอทีรอบโลกเทคโนโลย:ี คิดสูตรอาหารดว้ยปัญญาประดิษฐ์ เดลินิวส์ รายวนั 149,072.00         447,216.00       วชิาการ+นน

20/2/2562 วอนพรรคการเมืองหยดุหาเสียงโจมตีกนั บิ๊กตู่ป้องบิ๊กแดงขา้มขดัแยง้ สยามรัฐ รายวนั 4,641.00             13,923.00         พศ

21/2/2562 "นิดา้โพล" ชี้คนไทย 98.13% ไม่พลาดไปเลือกตั้ง BLT Bangkok รายวนั 113,900.00         341,700.00       โพล

21/2/2562 เจาะนโยบายร้อนทั้งฝ่ายการเมือง-ทหารลิดรอนอาํนาจประชาชน คมชดัลึก รายวนั 206,558.00         619,674.00       พค
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22/2/2562 นิดา้...จดังานประชุมวชิาการนานาชาติครั้งที่ 4 ไทยโพสต์ รายวนั 11,160.50           33,481.50         บธ

22/2/2562 รฟท.ลุยพฒันาที่ดินขอนแก่น มติชน รายวนั 35,486.00           106,458.00       สถาบนั

23/2/2562 อบจ.พิษณุโลกฝันไกล "ศูนยก์ลางรับส่งสินคา้" ไทยรัฐ รายวนั 5,600.00             16,800.00         ศษิยเ์กา่

24/2/2562 สเกลอพั'เอสเอม็อี กองทพัมด...บุกโลก! กรุงเทพธุรกิจ รายวนั 277,008.00         831,024.00       สถาบนั

25/2/2562 บิ๊กตู่สนร่วมดีเบต คมชดัลึก รายวนั 22,308.00           66,924.00         โพล

25/2/2562 โพลชี้เลือกพรรคทายาทหนาวแน่!คนสนใจรั้ง'บว๊ย' เดลินิวส์ รายวนั 12,848.00           38,544.00         โพล

25/2/2562 คลงัสะกิดหาเสียงแข่งแจกมีงบแค่แสนลา้น ไทยรัฐ รายวนั 32,850.00           98,550.00         โพล

26/2/2562 เวทีพท.'เลย'เดือด'หน่อย'ดุไล่ตะเพิด'ปรีชา' ข่าวสด รายวนั 19,305.00           57,915.00         โพล

26/2/2562 เปิดฟลอร์คอการเมือง: 'ชนภทัท'์ ขอสู้เพื่อคนดอนเมือง เดลินิวส์ รายวนั 24,024.00           72,072.00         ศษิยเ์กา่

26/2/2562 พปชร.นดัหารือบิ๊กตู่ ร่วมดีเบต เชียร์'พูดจริง-ทาํจริง' เดลินิวส์ รายวนั 12,848.00           38,544.00         โพล

26/2/2562 คลงัเตือนอยา่แข่งแจกเวอ่ร์ มีงบแค่แสนลา้น ไทยรัฐ รายวนั 32,850.00           98,550.00         โพล

26/2/2562 คนตามข่าว: ศกัดิ์ชยั จงกิจววิฒัน์ กปัตนั'พญาเสือ'คนใหม่ มติชน รายวนั 4,712.00             14,136.00         ศษิยเ์กา่

27/2/2562 นิดา้เชื่อมแพลตฟอร์ม ปั้น SMEs สเกลอพัสู่ยคุ 4.0 กรุงเทพธุรกิจ รายวนั 134,400.00         403,200.00       สถาบนั

27/2/2562 สื่อนอกชูนกัธุรกิจ'หญิงไทย'เทียบชั้นสุดยอด'ซีอีโอ'โลก กรุงเทพธุรกิจ รายวนั 5,800.00             17,400.00         สถาบนั

27/2/2562 คมชดัลึก: อยา่หลงกระพี้ คมชดัลึก รายวนั 67,945.50           203,836.50       สถาบนั

27/2/2562 รอบรู้ไอทีรอบโลกเทคโนโลย:ี ซมัซุงกบัสมาร์ทโฟนหนา้จอพบัไดรุ้่นแรก 1 เดลินิวส์ รายวนั 172,502.00         517,506.00       วชิาการ+นน

28/2/2562 เศรษฐกิจทัว่ไทย: ม.อ.ติดปีกนวตักรรมยางพาราสู่ตลาดโลก ฐานเศรษฐกิจ รายวนั 30,200.00           90,600.00         สถาบนั

รวม 3,392,004.80      10,176,014.40  

รวมทั้งสิ้น  57  ข่าว


