
5/1/2562 รอบรู้ไอทีรอบโลกเทคโนโลยี: สตาร์ทอัพเด็กน้อยสตาร์ทอัพวัยรุ่น 2 เดลินิวส์ รายวัน 131,145.00       393,435.00       วิชาการ+นน
5/2/2562 คนตามข่าว: พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย หน.ชุดปราบหนี�นอกระบบ มติชน รายวัน 3,100.00          9,300.00           ศิษย์เก่า
5/4/2562 งานค้นคนคนค้นงาน: ยืนหนึ�งปัญหา 'แรงงาน' เดลินิวส์ รายวัน 13,482.00        40,446.00         โพล
5/4/2562 ข่าวทะลุคน: พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย หัวหน้าชุดแก้หนี�นอกระบบ ข่าวสด รายวัน 3,850.00          11,550.00         ศิษย์เก่า
5/5/2562 เศรษฐศาสตร์วันหยุด: ภาษีบุหรี�(อัตราใหม)่...ไม่มีใครได้ แนวหน้า รายวัน 5,625.00          16,875.00         โพล
5/6/2562 คนไทย' ต้องอึด ดํานํ�า 4-6 เดือน ดอกเบี�ยธุรกิจ รายสัปดาห์ 91,610.00        274,830.00       วิชาการ+รศ
5/7/2562 คนตามข่าว: อภิรักษ์ โกษะโยธิน รีเฟรช-ชิงหัวหน้า ปชป. มติชน รายวัน 4,650.00          13,950.00         ศิษย์เก่า
5/7/2562 คนกรุงครวญรถเมล์ขูด ไทยโพสต์ รายวัน 33,696.00        101,088.00       โพล
5/7/2562 Line ทาง เดลินิวส์ รายวัน 76,062.00        228,186.00       โพล
5/8/2562 คนตามข่าว: อนันต์ สุวรรณรัตน์ พระยาแรกนาปี2562 มติชน รายวัน 9,300.00          27,900.00         ศิษย์เก่า
5/8/2562 รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลย:ี เตือนภัยนํ�าท่วมด้วยปัญญาประดิษฐ์ควบโซเชียลมีเดีย 1 เดลินิวส์ รายวัน 130,620.00       391,860.00       วิชาการ+นน
5/8/2562 มุมข้าราชการ: ท้องถิ�นสุจริตโปร่งใส ไทยรัฐ รายวัน 36,366.00        109,098.00       ศ,สาธารณประโยชน์
5/8/2562 สกู๊ปพิเศษ: 'ปชช.'บ่นจ่ายค่ารถเมล์เพิ�มแนะพัฒนารถ-มารยาท พนง. สยามรัฐ รายวัน 153,720.00       461,160.00       โพล
5/9/2562 คนตามข่าว: สุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี�ยงสุกรแห่งชาติ มติชน รายวัน 6,200.00          18,600.00         ศิษย์เก่า
5/9/2562 ฟังทางนี�!!ผอ.ขสมก.การันตีขึ�นค่ารถเลิกบริการห่วยๆ เดลินิวส์ รายวัน 17,871.00        53,613.00         โพล
5/10/2562 รัฐบาลเร่งกําหนดวันหยุดใหม่ และสะสางโละ 68 คําสั�ง คสช. บางกอกทูเดย์ รายสัปดาห์ 8,760.00          26,280.00         สถาบัน
5/12/2562 ทะลุคนทะลวงข่าว: ศึกหัวหน้าประชาธิปัตย์ ข่าวสด รายวัน 6,200.00          18,600.00         ศิษย์เก่า
5/13/2562 ปชช.เมินมาตรการพยุงเศรษฐกิจ สยามรัฐ รายวัน 34,773.50        104,320.50       โพล
5/13/2562 แผน พท.แก้เกมงูเห่าเพ่นพ่าน มอบนายกให้ขั�วที� 3 ไทยรัฐ รายวัน 19,030.00        57,090.00         โพล
5/13/2562 โพลหนุนพยุงเศรษฐกิจปชป.จี�รัฐแก้ราคาปาล์ม กรุงเทพธุรกิจ รายวัน 82,157.00        246,471.00       โพล
5/13/2562 มาตรการกระตุ้นศก.ปชช.64.35%ไม่เวิร์ก ไทยโพสต์ รายวัน 18,700.00        56,100.00         โพล
5/13/2562 บทบรรณาธิการ: มาตรการพยุงเศรษฐกิจ แนวหน้า รายวัน 49,912.50        149,737.50       โพล
5/14/2562 เลี�ยวขวาสนทนาจราจร: ขสมก.ชี�แจง หลังขึ�นค่ารถเมล์ ไทยรัฐ รายวัน 2,838.00          8,514.00           โพล
5/15/2562 รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลย:ี เตือนภัยนํ�าท่วมด้วยปัญญาประดิษฐ์ควบโซเชียลมีเดีย 2 เดลินิวส์ รายวัน 139,293.00       417,879.00       วิชาการ+นน
5/16/2562 ฅนปนข่าว: 'อู๊ดด้า' ผู้นําทัพ ปชป. ไทยโพสต์ รายวัน 3,978.00          11,934.00         ศิษย์เก่า
5/16/2562 จับสัญญาณมาตรการกระตุ้น ศก. แค่ประคองตัวรอส่งผ่านรัฐบาลใหม่ ผู้จัดการรายวัน รายวัน 8,115.00          24,345.00         โพล
5/16/2562 กับแกล้มการเมือง: 'จุรินทร'์ เดลินิวส์ รายวัน 28,728.00        86,184.00         ศิษย์เก่า
5/17/2562 เมนูข้อมูล: ก้าวที�ไม่ทันกาล มติชนสุดสัปดาห์ รายสัปดาห์ 2,880.00          8,640.00           โพล
5/17/2562 เฮกัญชาออกดอกอภ.ผลิต 2,500 ขวด มติชน รายวัน 4,400.00          13,200.00         
5/17/2562 ลึกลับในสนามข่าว แนวหน้า รายวัน 19,725.00        59,175.00         นศ
5/18/2562 คนชนข่าว/สัปดาห์จร: "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ"์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ รายสัปดาห์ 1,332.00          3,996.00           ศิษย์เก่า
5/18/2562 อู๊ดด้า' อเวนเจอร์ 'สะตอสามัคค'ี รีแบรนด์ คมชัดลึก รายวัน 5,984.00          17,952.00         ศิษย์เก่า
5/19/2562 จุรินทร'์จากการ์ตูนนิสต์ สู่แม่ทัพป้ายแดง ฐานเศรษฐกิจ รายวัน 3,750.00          11,250.00         ศิษย์เก่า
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5/20/2562 คนตามข่าว: จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ แม่ทัพ ปชป. มติชน รายวัน 1,550.00          4,650.00           ศิษย์เก่า
5/20/2562 โพลสํารวจตร.เรียกดูใบอนุญาตขับรถทําอย่างไร มติชน รายวัน 26,158.00        78,474.00         โพล
5/20/2562 คน 88% พร้อม'ตรวจใบขับขี�'ไม่เบ่ง-อวดยศ ไทยโพสต์ รายวัน 42,373.50        127,120.50       โพล
5/20/2562 หลากเรื�องหลายรส: ประชาธิปัตย์นําพรรคฝ่ายค้าน แถมงิ�วหนึ�งโรง สยามกีฬา รายวัน 3,750.00          11,250.00         ศิษย์เก่า
5/21/2562 กูเกิล'เดินหน้าแบน'หัวเว่ย' เดลินิวส์ รายวัน 12,600.00        37,800.00         นน
5/21/2562 เดินหน้าเลี�ยวซ้าย: ตํารวจเรียกดูใบขับขี�จะทําอย่างไร เดลินิวส์ รายวัน 61,068.00        183,204.00       โพล
5/22/2562 AD : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตและ... มติชน รายวัน 92,116.50        276,349.50       AD
5/22/2562 รอบรูไอท รอบโลกเทคโนโลย: เตอนภยนาทวมดวยปญญาประดษฐควบโซเชยลมเดย

 3 เดลินิวส์ รายวัน 138,558.00       415,674.00       วิชาการ+นน
5/22/2562 AD : NIDA: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิต เดลินิวส์ รายวัน 125,160.00       375,480.00       AD
5/23/2562 พลังงานรอบทิศ: ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เดลินิวส์ รายวัน 63,525.00        190,575.00       สว
5/24/2562 เมนูข้อมูล: ปากท้องยุคการเมืองไม่ลงตัว มติชนสุดสัปดาห์ รายสัปดาห์ 3,840.00          11,520.00         โพล
5/24/2562 NIDA: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มติชนสุดสัปดาห์ รายสัปดาห์ 23,990.40        71,971.20         AD
5/24/2562 เกษมราษฎร:์ 'บัญญัติ' นั�งปธ.รัฐสภา??? ไทยโพสต์ รายวัน 9,681.75          29,045.25         โพล
5/24/2562 พปชร.ดันสุชาติประธานสภา ศาลมีมติรับคําร้อง'ธนาธร'ถือหุ้นสื�อ สยามรัฐ รายวัน 22,865.00        68,595.00         โพล
5/24/2562 รายงาน: อัด'นิด้า'โกหกตั�งแต่ชื�อโครงการ'SEA ไฟฟ้าใต'้ ผู้จัดการรายวัน รายวัน 184,644.00       553,932.00       สว
5/24/2562 โพลหนุน"ลุงตู"่นั�งนายกฯคู่"ชวน"ประธานสภาฯ ผู้จัดการรายวัน รายวัน 21,264.00        63,792.00         โพล
5/24/2562 นิด้าโพล'ฟันธง'ปชป.'ดงงูเห่า เดลินิวส์ รายวัน 48,153.00        144,459.00       โพล
5/24/2562 กวนนํ�าให้ใส: โค้งสุดท้ายก่อนเลือกนายกฯ แนวหน้า รายวัน 175,635.00       526,905.00       โพล
5/27/2562 ปชช.'ชี�จับขั�วทําชาติวุ่นวายดีใจ'คสช.'พ้น ไทยโพสต์ รายวัน 12,967.50        38,902.50         โพล
5/27/2562 จ้าง20ล.เป็น'งูเห่า' อนค.ลากไส้ ไทยรัฐ รายวัน 39,116.00        117,348.00       โพล
5/27/2562 โพลชี�พรรคการเมืองจับขั�วตั�งรบ.วุ่นวาย คนไทยดีใจ คสช.หมดหน้าที� ผู้จัดการรายวัน รายวัน 12,840.00        38,520.00         โพล
5/27/2562 บทบรรณาธิการ: วันอําลาของคณะคสช. แนวหน้า รายวัน 50,225.00        150,675.00       โพล
5/27/2562 กับแกล้มการเมือง: คสช.หมดวาระ เดลินิวส์ รายวัน 16,720.00        50,160.00         โพล
5/28/2562 จ้างเป็น 'งูเห่า!' อนค.แฉโทรให้ '20ล้าน' ไทยรัฐ รายวัน 19,030.00        57,090.00         โพล
5/28/2562 สกู๊ปพิเศษ: รู้สึกยังไง เมื�อ 'คสช.'จะหมดหน้าที�...! สยามรัฐ รายวัน 154,875.00       464,625.00       โพล
5/29/2562 รอบรู้ไอทีรอบโลกเทคโนโลยี: AI และ Data ชนวนเหตุสงครามการค้าสหรัฐ-จีน? 1 เดลินิวส์ รายวัน 126,105.00       378,315.00       วิชาการ+นน
5/29/2562 โสมชบาจ๊ะจ๋า ไทยรัฐ รายวัน 10,054.00        30,162.00         สถาบัน
5/29/2562 เคาะกม.ผลิต-นําเข้ากัญชา ตรวจเข้ม7เงื�อนไขอนุญาต ผู้จัดการรายวัน รายวัน 24,570.00        73,710.00         โพล
5/29/2562 ครม.ไฟเขียวหลักการขอผลิตกัญชา เดลินิวส์ รายวัน 16,779.00        50,337.00         โพล
5/29/2562 พบเข้าบําบัดเสพติดกัญชาเพิ�มขึ�น ไทยรัฐ รายวัน 6,435.00          19,305.00         โพล
5/29/2562 28-29พ.ค.เลี�ยงเสรีไทยมีรับปริญญา เดลินิวส์ รายวัน 6,951.00          20,853.00         สถาบัน
5/30/2562 สทท.ขยับรับอุตฯท่องเที�ยวโต เพิ�มเน็ตเวิร์กคลุมทุกเซ็กเตอร์ ประชาชาติธุรกิจ ราย 4 วัน 5,840.00          17,520.00         สถาบัน
5/30/2562 พาราสาวะถี ข่าวหุ้น รายวัน 4,054.50          12,163.50         พค
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5/31/2562 คนตามข่าว: สุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มติชน รายวัน 3,100.00          9,300.00           ศิษย์เก่า
5/31/2562 ไทยรัฐ: ผลิตผลรัฐธรรมนูญใหม่ ไทยรัฐ รายวัน 4,114.00          12,342.00         โพล
5/31/2562 เมนูข้อมูล: 'ความสุข' ที�ยิ�งหายไป มติชนสุดสัปดาห์ รายสัปดาห์ 8,409.60          25,228.80         โพล
5/31/2562 อ่านใจ'บิ�กตู่'แนะนําหนังสือ'แอนิมอลฟาร์ม' มติชน รายวัน 15,717.00        47,151.00         พค
5/31/2562 พปชร.'ปิดเกมโหวตนายกก่อน มติชน รายวัน 10,881.00        32,643.00         พค
5/31/2562 รื�อเก้าอี�จัดสรรใหม่ ไทยโพสต์ รายวัน 5,323.50          15,970.50         พค
5/31/2562 พปชร.จ่อรื�อโควตาแบ่งใหม่ปชป.โวย-เปล่ากั�ก ข่าวสด รายวัน 9,300.00          27,900.00         พค
5/31/2562 เกลี�ยกระทรวงใหม่ คมชัดลึก รายวัน 13,024.00        39,072.00         พค
5/31/2562 จี�คู่ขัดแย้งยอมเสียสละ บิ�กตู่ไม่รับนายกฯ-พท.ฝ่ายค้าน เดลินิวส์ รายวัน 15,729.00        47,187.00         พค
5/31/2562 เรื�องจากปก: เมื�อเข้าฤดูผสม โลกวันนี�วันสุข รายสัปดาห์ 4,212.00          12,636.00         โพล

รวม 2,811,157.25 8,433,471.75 
รวมทั�งสิ�น  76  ข่าว
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