
4/1/2562 นดิา้เชยีร'์แกร็บ' เดลนิวิส์ รายวัน 30,765.00           92,295.00            สถาบัน
4/1/2562 ล็อกเป้า117เขต คมชดัลกึ รายวัน 23,337.60           70,012.80            โพล
4/1/2562 ลา่ชอืถอดถอนกกต. แน่นราชประสงค-์อนุสาวรยีช์ยั เดลนิวิส์ รายวัน 16,611.00           49,833.00            โพล
4/1/2562 ตํารวจสกัดทํากจิกรรม ลา่ถอดถอนกกต. ไทยรัฐ รายวัน 10,296.00           30,888.00            โพล
4/1/2562 คสช.ซดักลุม่เดมิๆรณรงคเ์ปิดไฟรถ-ยกีกต. ขา่วสด รายวัน 17,515.00           52,545.00            โพล
4/1/2562 2โพลสวนทางเรอืง'กกต.'กว๊นเดมิตังโตะ๊ลา่รายชอื ไทยโพสต์ รายวัน 15,970.50           47,911.50            โพล
4/1/2562 พปชร.อยากไดพ้รรครว่มไมแ่บง่สี สยามกฬีา รายวัน 8,100.00             24,300.00            โพล
4/1/2562 เพอืไทย'กดดันกกต.แจงสตูรคํานวณปมปารต์ลีสิต ์ กรงุเทพธรุกจิ รายวัน 17,760.00           53,280.00            โพล
4/1/2562 หนงึวันกับหนงึคน: ตดิตา'ชวีติ' ไทยโพสต์ รายวัน 40,808.50           122,425.50           นต
4/2/2562 นสิติ-นักศกึษาขยายวง กดดัน กกต. ใหร้ับผดิชอบ ไทยรัฐ รายวัน 5,148.00             15,444.00            โพล
4/2/2562 รณรงคต์า้น'กกต.'เปิดไฟรถคสช.ซดัป่วนเดมิๆ ขา่วสด รายวัน 17,515.00           52,545.00            โพล
4/2/2562 สังคมการเมอืง: พท.-อนค.สกัด'งเูหา่' ประชาธปิัตยเ์สยีงแตก ขา่วสด รายวัน 2,574.00             7,722.00              โพล
4/2/2562 ยก'9เหตผุล'ระดมลา่ชอื ถอดกกต. ใชภ้าษีเป็นพันลา้นไมคุ่ม้ เดลนิวิส์ รายวัน 15,771.00           47,313.00            โพล
4/2/2562 ภาพขา่ว: แลกเปลยีน เดลนิวิส์ รายวัน 32,613.00           97,839.00            สถาบัน
4/3/2562 กระจก 8 หนา้: ยังไง ลงุตู ่ก็อยูต่อ่ ไทยรัฐ รายวัน 43,835.00           131,505.00           โพล
4/3/2562 รอบรูไ้อทรีอบโลกเทคโนโลย:ี นักวทิยาศาสตรค์นดังดา้นAI (1) เดลนิวิส์ รายวัน 140,238.00          420,714.00           วชิาการ+นน
4/3/2562 เมนิเซน็ตา้นบกิตูเ่พอืแมว้สอ่งเูหา่ ไทยโพสต์ รายวัน 2,227.00             6,681.00              โพล
4/4/2562 นดิา้'หวันประเด็นการเมอืงเลอืนสง่ผลศกึษาโรงไฟฟ้าใต ้ กรงุเทพธรุกจิ รายวัน 85,848.00           257,544.00           สถาบัน
4/4/2562 กระดานความคดิ: กดดัน กกต. ..ขบวนการ'ลม้เลอืกตัง'? คมชดัลกึ รายวัน 6,393.60             19,180.80            โพล
4/5/2562 วเิคราะห:์ วา่ท ีส.ส.สรุนิทร ์ปาลาเร ่ทําไมสามารถฝ่ากระแส มตชิน รายวัน 8,250.00             24,750.00            ศษิยเ์กา่
4/5/2562 โพลแฉคนในครอบครัวมักทํารา้ยคนแก่ ไทยรัฐ รายวัน 34,947.00           104,841.00           โพล
4/5/2562 Big Data Analysis: คนไทยเชอืหลังเลอืกตังชวีติ 'ดขีนึ' กรงุเทพธรุกจิ รายวัน 113,832.00          341,496.00           โพล
4/5/2562 ขดีเสน้ใต:้ นดิา้โพลอกีแลว้ บางกอกทเูดย์ รายสัปดาห์ 33,010.00           99,030.00            โพล
4/5/2562 ศกุร ์เวน้ ศกุร:์ เปลยีนโฉมประเทศไทย : เรมิทไีหนดี กรงุเทพธรุกจิ รายวัน 130,824.00          392,472.00           สถาบัน
4/7/2562 สองมาตรฐาน' วกิฤตฝิุ่ นพษิหมอกควันในเชยีงใหม่ ไทยโพสต์ รายวัน 127,466.00          382,398.00           พค
4/8/2562 จดุฮอตสปอตเหนอืลดฮวบปชช.9จว.อว่มคา่ใชจ้า่ยพุง่ ไทยโพสต์ รายวัน 10,939.50           32,818.50            โพล
4/8/2562 บกิตูข่อบคณุจนท.คมุควันพษิ คมชดัลกึ รายวัน 59,699.20           179,097.60           โพล
4/8/2562 ควันเหนอืลดลง แตต่อ้งเฝ้าระวัง ไทยรัฐ รายวัน 30,888.00           92,664.00            โพล
4/8/2562 ภาพขา่ว: ดงูาน สยามกฬีา รายวัน 143,198.00          429,594.00           พม
4/8/2562 ภาพขา่ว: นดิา้ดงูานสามพรานโมเดล ไทยโพสต์ รายวัน 16,974.50           50,923.50            พม
4/9/2562 ภาพขา่ว: คอลัมน ์เรยีงคนมาเป็นขา่ว: ศกึษาดงูาน มตชิน รายวัน 29,512.00           88,536.00            พม
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4/9/2562 แกร็บ จับมอื ดปี้า รว่มผลักดัน Smart Mobility เพอืการพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะ มตชิน รายวัน 7,018.00             21,054.00            สถาบัน
4/10/2562 หลักสตูร "วศิวกรรมการเงนิ" ไทยรัฐ รายวัน 13,365.00           40,095.00            พศ
4/10/2562 ภาพขา่ว: คอลัมน ์ขา่วขน้คนเขม้: ดงูาน ขา่วสด รายวัน 26,102.00           78,306.00            พม
4/10/2562 รอบรูไ้อทรีอบโลกเทคโนโลย:ี นักวทิยาศาสตรค์นดังดา้นAI (2) เดลนิวิส์ รายวัน 132,258.00          396,774.00           วชิาการ+นน
4/10/2562 มองมมุสงู: ทําปัจจบุันใหด้ทีสีดุ ไทยโพสต์ รายวัน 20,893.00           62,679.00            โพล
4/11/2562 ภาพขา่ว: คอลัมน ์สังคมสยามรัฐ: ดงูานขับเคลอืน สยามรัฐ รายวัน 17,680.00           53,040.00            พม
4/11/2562 รณรงค'์สงกรานตป์ลอดภัย ปลอดเหลา้ เคารพสทิธ'ิ แนวหนา้ รายวัน 11,100.00           33,300.00            โพล
4/12/2562 สํารวจผูส้งูอายปุ่วยซมึเศรา้ไมรู่ม้สีายดว่น ไทยโพสต์ รายวัน 20,213.00           60,639.00            โพล
4/13/2562 ถอดรหัสอาชพี: โมเดลสมดลุยังยนืมแีหลง่เรยีนรู ้ เดลนิวิส์ รายวัน 23,331.00           69,993.00            พม
4/13/2562 สํานักขา่วหัวเขยีว: ปีปรองดอง ไทยรัฐ รายวัน 7,722.00             23,166.00            โพล
4/15/2562 ผลสํารวจ'ผูส้งูอาย'ุอยากใหค้รอบครัวเอาใจใส่ มตชิน รายวัน 42,361.50           127,084.50           โพล
4/16/2562 สัมภาษณ์พเิศษ: รูท้ัน 'เกมการเมอืง' ยคุ 5G กับ 'ผศ.ดร.วรัชญ ์ครจุติ สยามรัฐ รายวัน 235,336.50          706,009.50           นน
4/16/2562 รายงาน: เกาะตดิประเด็นรอ้นดา้นพลังงาน ตอ้นรับรัฐบาลใหมต่ัดสนิใจชขีาด ผูจ้ัดการรายวัน รายวัน 18,000.00           54,000.00            สถาบัน
4/17/2562 รอบรูไ้อทรีอบโลกเทคโนโลย:ี นักวทิยาศาสตรค์นดังดา้นAI (3) เดลนิวิส์ รายวัน 132,573.00          397,719.00           วชิาการ+นน
4/17/2562 ออนไลน ์ธปิไตย กรงุเทพธรุกจิ รายวัน 18,576.00           55,728.00            โพล
4/22/2562 คนตามขา่ว: พ.ต.ท.วันนพ สมจนิตนากลุ เลขาธกิาร ป.ป.ท.ป้ายแดง มตชิน รายวัน 4,836.00             14,508.00            ศษิยเ์กา่
4/22/2562 กรูฟูันธงพปชร.จัดตังรัฐบาลดงึความเชอืมัน-ดดูทนุไหลเขา้ กรงุเทพธรุกจิ รายวัน 61,451.00           184,353.00           รศ
4/22/2562 เศรษฐกจิไทยแผว่ โครงสรา้งไมเ่ออืกําลังซอืรากหญา้ ทันหุน้ รายวัน 26,719.00           80,157.00            พศ
4/22/2562 โพลช-ีเกษตรกรมคีณุธรรมสงูสดุ ไทยรัฐ รายวัน 18,018.00           54,054.00            โพล
4/22/2562 หนงึวัน กับ หนงึคนื: ไมเ่หมอืนเดมิ ไทยโพสต์ รายวัน 2,813.50             8,440.50              ศษิยเ์กา่
4/23/2562 คนตามขา่ว: พล.ต.ท.สมพงษ์ ชงิดวง ผบช.สตม.คนใหม่ มตชิน รายวัน 2,418.00             7,254.00              ศษิยเ์กา่
4/23/2562 ภาพขา่ว: รว่มมอื ขา่วสด รายวัน 10,582.00           31,746.00            สถาบัน
4/23/2562 รายงาน: มากความไมช่อบมาพากล! เรง่สัมปทาน"เหมอืงหนิเขาโตะ๊กรัง ผูจ้ัดการรายวัน รายวัน 4,380.00             13,140.00            สถาบัน
4/24/2562 ผูส้งูอายไุทยเลอืกวธิอีอกกําลังกาย เดลนิวิส์ รายวัน 34,062.00           102,186.00           โพล
4/24/2562 รอบรูไ้อทรีอบโลกเทคโนโลย:ี สตารอ์ัพเด็กนอ้ยสตารท์อัพวัยรุน่ (1) เดลนิวิส์ รายวัน 147,588.00          442,764.00           วชิาการ+นน
4/24/2562 สกูป๊พเิศษ: เปิดขอ้มลู ปชช.ใชจ้า่ยชว่ง'สงกรานต ์62' สยามรัฐ รายวัน 156,817.50          470,452.50           โพล
4/25/2562 บคุคลในขา่ว ไทยรัฐ รายวัน 14,036.00           42,108.00            พค
4/25/2562 หนุนใช'้พลังงานหมนุเวยีน' ยันไมเ่อา! โรงไฟฟ้าถา่นหนิ ผูจ้ัดการรายวัน รายวัน 115,590.00          346,770.00           สถาบัน
4/29/2562 แรงงานหวังรัฐขนึ'คา่แรง' กรงุเทพธรุกจิ รายวัน 38,193.00           114,579.00           โพล
4/29/2562 เผย'วันแรงงาน'หวังรัฐบาลปรับเงนิขันตํา ไทยโพสต์ รายวัน 20,527.50           61,582.50            โพล
4/29/2562 โพลชชีดัคนงานหวังรัฐขนึ 'คา่แรง' เดลนิวิส์ รายวัน 48,930.00           146,790.00           โพล
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4/29/2562 กบิกา๊บ Happy Day: ชวีติดดี.ี..อกีคนแหละ ไทยโพสต์ รายวัน 18,963.50           56,890.50            นต
4/30/2562 คนตามขา่ว: สชุาต ิชลศักดพิพิัฒน ์ผูว้า่ทางดว่น-ยา้ยดว่นนังสํานักนายกฯ มตชิน รายวัน 6,045.00             18,135.00            ศษิยเ์กา่
4/30/2562 แซบ่ เศรา้ นําเน่า สรา้งสรรค ์ชะตากรรมละครไทยในมอืนักเขยีนบท มตชิน รายวัน 8,463.00             25,389.00            โพล
4/30/2562 Smart EEC: การขับเคลอืน EEC กับการพัฒนาประเทศ กรงุเทพธรุกจิ รายวัน 96,840.00           290,520.00           รศ
4/30/2562 สกูป๊พเิศษ: โพลความสขุของแรงงานไทย 2562 สยามรัฐ รายวัน 125,936.00          377,808.00           โพล
4/30/2562 ดงึเชอืมันนักลงทนุ กรอ.จอ่ออก รง.4 ผา่นออนไลน/์คมุเขม้รับใตโ้ตะ๊ สยามรัฐ รายวัน 1,700.00             5,100.00              โพล
4/30/2562 รายงาน: วพิากษ์หนัก"นดิา้"ศกึษาSEAไฟฟ้าใต ้ ผูจ้ัดการรายวัน รายวัน 155,955.00          467,865.00           สถาบัน

รวม 3,120,259.40    9,360,778.20     
รวมทงัสนิ  69  ขา่ว


