
วนั/เดอืน/ปี หวัขอ้ขา่ว / คอลมัน์ ชอืสอื ลกัษณะสอื Ad.Value PR.Value (´3)
3/1/2562 NIDA WISDOM for Change : นดิา้ ตัง "ศนูยศ์กึษาการ

พัฒนาทยีงัยนืและเศรษฐกจิพอเพยีง
M2F รายวัน 95,199.00         285,597.00        สถาบนั

3/1/2562 ตลาดความคดิ รุน่ใหมก่ารเมอืง: ดงึเยาวชนหา่งไกลยาเสพตดิ คมชดัลกึ รายวัน 4,708.00           14,124.00          ศษิยเ์กา่
3/1/2562 มต ิกกต.ไมห่า้มบกิตู ่ชว่ย'พปชร.'ปราศรัยหาเสยีงได ้ เดลนิวิส์ รายวัน 30,272.00         90,816.00          โพล
3/1/2562 สงัคมขา่ว เดลนิวิส์ รายวัน 25,762.00         77,286.00          โพล
3/1/2562 ธปท. รับ ศก.ปี 62 โตชะลอลงหว่งหนคีรัวเรอืนวัยเกษียณ ไทยโพสต์ รายวัน 5,202.00           15,606.00          โพล
3/1/2562 กกต.ยนัไมข่ดักฎหมาย ไฟเขยีว'ตู'่ ปราศรัยหาเสยีง ไทยรัฐ รายวัน 23,220.00         69,660.00          โพล
3/1/2562 เมนูขอ้มลู(S)ELECTION'62: อํานาจทถีกู 'ล็อก' มตชินสดุสปัดาห์ รายสปัดาห์ 5,001.60           15,004.80          โพล
3/2/2562 กรณ์' ชแูกป้ากทอ้งคนไทย ยก 4 มติพิลกิฟืนวกิฤต ิศก. แนวหนา้ รายวัน 34,659.00         103,977.00        โพล
3/4/2562 ทันเศรษฐกจิ: คนไทยกบัการ 'ปักธง' ทางความคดิ โพสตท์เูดย์ รายวัน 87,637.00         262,911.00        วชิาการ+พศ
3/6/2562 รอบรูไ้อทรีอบโลกเทคโนโลย:ี ซมัซงุกบัสมารท์โฟนหนา้จอพับ เดลนิวิส์ รายวัน 145,904.00       437,712.00        วชิาการ+นน
3/7/2562 คนเมอืง 60% ยอมรับยานยนต ์EV ทางออกปัญหา PM2.5 BLT BANGKOK รายวัน 27,820.00         83,460.00          โพล
3/7/2562 นโยบายสวยหร ูแตต่อ้งดวูา่ทําไดจ้รงิหรอืไม?่ BLT BANGKOK รายวัน 18,360.00         55,080.00          พค
3/7/2562 Smart EEC: ความคุม้คา่ของแรงจงูใจ ทางภาษีใน EEC กรงุเทพธรุกจิ รายวัน 94,440.00         283,320.00        วชิาการ+รศ
3/7/2562 การบา้น หลังคหูา '62 กรงุเทพธรุกจิ รายวัน 16,800.00         50,400.00          โพล
3/8/2562 โฆษณา : NIDA WISDOM for Change: นดิา้ มุง่สูค่วามเป็น

เลศิดา้นบณัฑติศกึษา
M2F รายวัน 111,267.00       333,801.00        AD

3/9/2562 คนตามขา่ว: นพ.กติศิักด ิเกษตรสนิสมบตั ิแพทยด์เีดน่ใน
ชนบท ปี 2561

มตชิน รายวัน 6,463.50           19,390.50          ศษิยเ์กา่

3/10/2562 สถานบีา้นเรา: รศ.ดร.จริประภา อคัรบวร เจา้ของ ๑๐๐ สตูร
(ไม)่ลับพัฒนาคน

ไทยโพสต์ รายวัน 76,619.00         229,857.00        อาจารย์

3/10/2562 โพล'ชวีชิามาร เรยีกคะแนนปันกระแสเลอืกตัง โพสตท์เูดย์ รายวัน 24,640.00         73,920.00          โพล
3/11/2562 ผา่นโยบายพรรคการเมอืง: 'ครรภม์ารดาถงึเชงิตะกอน' ยากทํา

ไดจ้รงิเพราะไมม่เีงนิ
กรงุเทพธรุกจิ รายวัน 46,800.00         140,400.00        พค

3/11/2562 มารค์ประกาศจดุยนื ปชป. ไมห่นุนบกิตูน่ังนายกฯ เดลนิวิส์ รายวัน 11,235.00         33,705.00          โพล
3/11/2562 ไทยโพสต:์ รูเ้ทา่ทัน..เทศกาลเลอืกตัง ไทยโพสต์ รายวัน 3,978.00           11,934.00          โพล
3/11/2562 นดิา้แนะเกษตรกรปรับตัวรับเทคโนโลยี ไทยโพสต์ รายวัน 15,232.00         45,696.00          บธ
3/11/2562 พโิธ!่ เหลอื 13 วัน 48% ยงัเขา้ใจผดิ'บตัรลงคะแนน' ไทยโพสต์ รายวัน 4,250.00           12,750.00          โพล
3/11/2562 โพสตห์มดเวลาเกรงใจแลว้ มารค์ยนั ไมส่นับสนุน'บกิตู'่ ไทยรัฐ รายวัน 6,017.00           18,051.00          โพล
3/11/2562 กลุม่เซน็ทรัล สนใจลงทนุ 108 ไร ่สถานรีถไฟขอนแกน่มลูคา่

สงูกวา่ 7 พัน ล.
ผูจ้ัดการรายวัน รายวัน 6,000.00           18,000.00          สถาบนั

3/11/2562 ธรุกจิไทยปรับตัวรับแรงกระทบจากคลนืเทคโนโลยี ผูจ้ัดการรายวัน รายวัน 52,350.00         157,050.00        บธ
3/11/2562 ทันเศรษฐกจิ: เศรษฐกจินวัตกรรม เพอืการเตบิโต โพสตท์เูดย์ รายวัน 93,346.00         280,038.00        วชิาการ+พศ

รายงานการประชาสมัพนัธข์องสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ เดอืนมนีาคม 2562
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3/11/2562 เดนิหนา้ชน: กระแส 'คนรุน่ใหม'่ มตชิน รายวัน 6,435.00           19,305.00          โพล
3/11/2562 สกูป๊พเิศษ: 'นดิา้โพล'เผย ปชช.จําเลข ส.ส.ได ้รอไปดคูหูา สยามรัฐ รายวัน 101,099.00       303,297.00        โพล
3/12/2562 สวุัจน'์โชวว์ชินันโยบายการทอ่งเทยีว ขา่วสด รายวัน 30,580.00         91,740.00          ทท
3/12/2562 สมัมนาพรรคชนูโยบายทอ่งเทยีว มตชิน รายวัน 27,533.00         82,599.00          ทท
3/12/2562 สวุัจน'์โชวว์ชินัผลักดันนโยบายทอ่งเทยีว สยามรัฐ รายวัน 27,421.00         82,263.00          ทท
3/13/2562 ภาพขา่ว: คอลัมน ์ขา่วขน้คนเขม้: รับมอื ขา่วสด รายวัน 25,745.50         77,236.50          บธ
3/13/2562 รอบรูไ้อทรีอบโลกเทคโนโลย:ี เมอืรัฐบาลใชร้ะบบจดจําใบหนา้

กบัประชาชน (1)
เดลนิวิส์ รายวัน 158,718.00       476,154.00        วชิาการ+นน

3/14/2562 ฅนปนขา่ว: วรวัจน-์โหวตโน ไทยโพสต์ รายวัน 6,375.00           19,125.00          ศษิยเ์กา่
3/14/2562 สมคดิ'ดนิแกต้ัวแทนลงุตู ่กรณีสบืทอดอํานาจ! ไทยรัฐ รายวัน 19,030.00         57,090.00          โพล
3/14/2562 เปิดนโยบาย 'ทอ่งเทยีว' 5 พรรคการเมอืงใหญ.่..ใครปัง ! ประชาชาตธิรุกจิ ราย 4 วัน 120,339.00       361,017.00        ทท
3/14/2562 สารพัดโพล เชยีรค์นละทศิ โพสตท์เูดย์ รายวัน 4,807.00           14,421.00          โพล
3/15/2562 ขนึภาษีบหุร-ีลดพนืทยีาสบู' พรรคการเมอืงใด?...ไดใ้จชาวไร่ คมชดัลกึ รายวัน 19,272.00         57,816.00          โพล
3/15/2562 สแียกขา่วยอ่ย: สจล.จัดงาน Open House เดลนิวิส์ รายวัน 17,724.00         53,172.00          พศ
3/15/2562 รา้นโชหว่ย80%คา้นขนึภาษีบหุรี ไทยโพสต์ รายวัน 19,915.50         59,746.50          โพล
3/15/2562 พปชร.ออกอาการพลา่น ถลม่มารค์ สมคดินําทมีเอง ไทยรัฐ รายวัน 19,030.00         57,090.00          โพล
3/16/2562 พอ่ของฟ้า'วัดใจพลังเงยีบ ฤาโพลลห์ลอกดาว? คมชดัลกึ รายวัน 17,388.80         52,166.40          โพล
3/16/2562 ล็อบบเีลอืนขนึภาษีบหุรี เดลนิวิส์ รายวัน 17,367.00         52,101.00          โพล
3/16/2562 ผา่ประเด็นรอ้น: 80ปีอตุสาหกรรมยาสบูไทย กําลังลม้เพราะ

ภาษีรัฐบาล
แนวหนา้ รายวัน 5,910.00           17,730.00          โพล

3/16/2562 รายงานพเิศษ: โคง้สดุทา้ยกอ่นเลอืกตัง จับสญัญาณ ศก. ชี
ชะตาประเทศ

ยามรัฐสปัดาหว์จิาร รายสปัดาห์ 2,336.00           7,008.00           โพล

3/17/2562 ทะลคุนทะลวงขา่ว: เปิดโพลโคง้ทา้ยเลอืกตัง ประยทุธ-์ธนา
ธร-สดุารัตน์

ขา่วสด รายวัน 10,338.50         31,015.50          โพล

3/18/2562 นดิา้แนะหันภาษีดงึตังสนง.ใหญ่ กรงุเทพธรุกจิ รายวัน 42,659.00         127,977.00        รศ
3/18/2562 กรู'ูแตะเบรกการเมอืง เตอืนประชานยิมใหถ้กูจดุ เดลนิวิส์ รายวัน 64,407.00         193,221.00        รศ
3/18/2562 ภาพขา่ว: คอลัมน ์แวดวงสงัคมขา่ว: ประชมุวชิาการ ไทยรัฐ รายวัน 13,695.00         41,085.00          บธ
3/18/2562 ภาพขา่ว: คอลัมน ์บคุคลแนวหนา้: ระดับชาต ิครังท ี9 แนวหนา้ รายวัน 26,700.00         80,100.00          รศ
3/18/2562 ทันเศรษฐกจิ: อดุหนุนทางดา้นผูบ้รโิภค (1) โพสตท์เูดย์ รายวัน 90,992.00         272,976.00        วชิาการ+พศ
3/20/2562 รอบรูไ้อทรีอบโลกเทคโนโลย:ี เมอืรัฐบาลใชร้ะบบจดจําใบหนา้

กบัประชาชน (2)
เดลนิวิส์ รายวัน 174,363.00       523,089.00        วชิาการ+นน

3/22/2562 ขา่วสนัเศรษฐกจิ: ปลมื ไทยรัฐ รายวัน 5,368.00           16,104.00          โพล
3/22/2562 ไทยรัฐ: กลวธิดีัดหลังนักซอืเสยีง ไทยรัฐ รายวัน 4,114.00           12,342.00          โพล
3/22/2562 พปชร.เล็งเลอืนขนึภาษีบหุรี โพสตท์เูดย์ รายวัน 5,400.00           16,200.00          โพล
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3/22/2562 ภาพขา่ว: คอลัมน ์เรยีงคนมาเป็นขา่ว: โอเพน่เฮาส์ มตชิน รายวัน 29,125.50         87,376.50          พศ
3/22/2562 เรอืงจากปก: อนาคตประเทศไทย? ประชาธปิไตย หรอืเผด็จการ โลกวันนวีันสขุ รายวัน 4,464.00           13,392.00          โพล
3/23/2562 พปชร. รับขอ้เสนอชาวไรย่าสบูเลอืนภาษี 40% พรอ้ม

แกป้ัญหาบหุรเีถอืน
ไทยโพสต์ รายวัน 3,476.50           10,429.50          โพล

3/23/2562 ความหวังหลังหยอ่นบตัร กงัวลเสถยีรภาพการเมอืง โพสตท์เูดย์ รายวัน 15,004.00         45,012.00          สป
3/23/2562 ก.อตุฯปลมืนดิา้โพลตัดเกรดพอใจออกใบอนุญาต'ร.ง.4' มตชิน รายวัน 27,346.00         82,038.00          โพล
3/24/2562 ภาพขา่ว: คอลัมน ์ฐานโซไซต:ี โอเพนเฮาส์ ฐานเศรษฐกจิ ราย 4 วัน 19,687.50         59,062.50          พศ
3/24/2562 เศรษฐศาสตรว์ันหยดุ: อตุสาหกรรมยาสบู...รอลุน้ชะตากรรม แนวหนา้ รายวัน 3,750.00           11,250.00          โพล
3/25/2562 Smart EEC: ภารกจิรัฐบาลใหมส่รา้งเศรษฐกจิยงัยนื กรงุเทพธรุกจิ รายวัน 95,640.00         286,920.00        วชิาการ+รศ
3/25/2562 ภารกจิ 'พลังงาน' แสนลา้น ประมลูโรงไฟฟ้า-ปิโตรฯ กรงุเทพธรุกจิ รายวัน 23,376.00         70,128.00          สถาบนั
3/25/2562 อตุตมเรง่ตังรัฐบาลอนุทนิอบุไต๋ ขา่วสด รายวัน 10,974.00         32,922.00          โพล
3/25/2562 พรรคตระกลูเพอื'เสยีงออ่ย ไทยโพสต์ รายวัน 3,400.00           10,200.00          โพล
3/25/2562 หนงึวันกบัหนงึคน: ปัญญาชน ไทยโพสต์ รายวัน 41,038.00         123,114.00        สถาบนั
3/25/2562 ทันเศรษฐกจิ: อดุหนุนทางดา้นผูบ้รโิภค (จบ) โพสตท์เูดย์ รายวัน 87,318.00         261,954.00        วชิาการ+พศ
3/25/2562 อตุตมโทรแจง้'บกิตู'่ พรอ้มเดนิหนา้ตัง รบ. มตชิน รายวัน 49,764.00         149,292.00        โพล
3/26/2562 ฅนปนขา่ว: เต็งหัวหนา้ ปชป.คนใหม่ ไทยโพสต์ รายวัน 2,550.00           7,650.00           ศษิยเ์กา่
3/27/2562 ขา่วทะลคุน: จรุนิทร ์ลักษณวศิษิฏ ์รักษาการหัวหนา้ ปชป. ขา่วสด รายวัน 5,148.00           15,444.00          ศษิยเ์กา่
3/27/2562 รอบรูไ้อทรีอบโลกเทคโนโลย:ี รหัสผา่นนักวจิัยนับลา้นหลดุสู่ เดลนิวิส์ รายวัน 139,461.00       418,383.00        วชิาการ+นน
3/27/2562 "ปลัดพส"ุ ปลมืผลสํารวจนดิา้โพลชกี.อตุฯ ออกใบอนุญาต ร.ง.

4 สดุโปรง่ใส
แนวหนา้ รายวัน 24,762.50         74,287.50          โพล

3/27/2562 โฆษณา : นดิา้ มุง่สูค่วามเป็นเลศิดา้นบณัฑติศกึษา มตชิน รายวัน 91,667.00         275,001.00        AD
3/28/2562 ชงบโีอไอเพมิจงูใจลงทนุ'ออีซี'ี กรงุเทพธรุกจิ รายวัน 228,480.00       685,440.00        รศ
3/28/2562 เดนิหนา้ชน: อนค.พุง่-ปชป.พา่ย มตชิน รายวัน 23,419.00         70,257.00          สถาบนั
3/28/2562 ภาพขา่ว: แนะแนวการศกึษาตอ่ สยามกฬีา รายวัน 14,751.00         44,253.00          พศ
3/29/2562 แคมป์พัฒนาสมาชกิทบูนีัมเบอรว์ัน'สรา้งโอกาส-เปิดทางเลอืก

ความเทา่เทยีมใหเ้ด็ก
เดลนิวิส์ รายวัน 15,498.00         46,494.00          โพล

3/29/2562 โฆษณา : นดิา้ มุง่สูค่วามเป็นเลศิดา้นบณัฑติศกึษา โพสตท์เูดย์ รายวัน 65,098.00         195,294.00        AD
3/29/2562 รอบรูอ้าเซยีน: โอกาสสง่ออกยโุรป โพสตท์เูดย์ รายวัน 52,250.00         156,750.00        สถาบนั
3/30/2562 InnoSpace: โซเชยีลมเีดยีเลอืกตัง 2562 ประเทศไทย คมชดัลกึ รายวัน 4,050.00           12,150.00          โพล
3/31/2562 ทะลคุนทะลวงขา่ว: 3 วา่ทสี.ส.ป้ายแดง ขา่วสด รายวัน 24,877.50         74,632.50          ศษิยเ์กา่
3/31/2562 โฆษณา : นดิา้: มทีนุการศกึษา รับนักศกึษา ป.โท-เอก 

ปรญิญาโท ภาคปกต ิ2562
โพสตท์เูดย์ รายวัน 65,186.00         195,558.00        AD

รวม 3,329,805.90 9,989,417.70  
รวมทงัสนิ  84  ขา่ว


