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วทิย ุจส.100 FM100 MHz  วทิยุ บรษัิท แปซฟิิค คอรป์อเรชั�น จํากดั 580,000.00                  18 พ.ย. 64

รายการ Smart Energy  โทรทัศน์ บรษัิท มเีดยีฮารท์ จํากดั 320,000.00                  19 พ.ย. 64

วทิยรุายการ คนหลงัขา่ว  วทิยุ บรษัิท มารค์อม ลงิค ์จํากดั 304,950.00                  22 พ.ย. 64

วทิยรุายการ คนหลงัขา่ว  วทิยุ บรษัิท มารค์อม ลงิค ์จํากดั 304,950.00                  22 พ.ย. 64

รายการคนเปลี�ยนโลก , เชา้นี�ประเทศไทย  โทรทัศน์ บรษัิท สื�อสายรุง้ จํากดั 650,000.00                  22 พ.ย. 64

วารสารการเงนิธนาคาร  สิ�งพมิพ์ บจก.มเีดยี แอสโซซเิอตเต็ด 40,125.00                    22 พ.ย. 64

วทิยรุายการ เสารอ์าทติยส์ะกดิขา่วกบัพญาไม ้  วทิยุ บรษัิท วันเดอร ์โซลาร ์จํากดั 21,400.00                    23 พ.ย. 64

วทิยรุายการ ถอดรหัสขา่ว  วทิยุ บรษัิท ไทย เวลิด ์มเีดยี จํากดั 32,100.00                    23 พ.ย. 64

วทิยรุายการ ถอดรหัสขา่ว  วทิยุ บรษัิท ไทย เวลิด ์มเีดยี จํากดั 32,100.00                    23 พ.ย. 64

รายการ กระจกหกดา้น โทรทัศน์ บรษัิท ทรลิเลี�ยนส ์แอนด ์ทรไีลออ้น  350,000.00                  23 พ.ย. 64

รายการ เรื�องเลา่เชา้นี�และเรื�องเลา่เสารอ์าทติย์ โทรทัศน์ บรษัิท อนิฟินจิดู พลสั มเีดยี จํากดั 983,330.00                  23 พ.ย. 64

รายการ คยุยกบา้น โทรทัศน์ บรษัิท สื�อสายรุง้ จํากดั 525,000.00                  23 พ.ย. 64

รายละเอยีดการใชจ้า่ยเงนิหรอืทรพัยส์นิของธนาคารใหส้ื�อมวลชน เพื�อประโยชนใ์นการโฆษณาหรอืประชาสมัพนัธ ์ประจาํวนัที� 16-30 พ.ย. 2564



รายการ หมนุตามโลก โทรทัศน์ บรษัิท เมอรทิซ ์พับบลซิติี� 112,000.00                  23 พ.ย. 64

วทิย ุรายการเก็บเบี�ยใตถ้นุรา้นฯ วทิยุ บรษัิท โปร แมสคอม จํากดั 145,000.00                  23 พ.ย. 64

หนังสอืพมิพส์ยามรัฐ สิ�งพมิพ์ บรษัิท สยามรัฐ จํากดั 37,500.00                    24 พ.ย. 64

รายกาUPDATE THAILAND โทรทัศน์ บรษัิท โกลเดน้ บรอดคาสท ์จํากดั 330,000.00                  25 พ.ย. 64

รายการ เจาะประเด็นขา่วคํ�า โทรทัศน์ บรษัิท สานฟ้า จํากดั 220,000.00                  25 พ.ย. 64

วทิยรุายการ เก็บขา่วมาเลา่ วทิยุ บรษัิท เบรน ทร ีจํากดั 80,000.00                    25 พ.ย. 64

ชอ่ง  Nation 22 โทรทัศน์ บรษัิท เนชั�น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จํากดั ( 33,000.00                    25 พ.ย. 64

วทิย ุจส.100FM100MHz วทิยุ บรษัิท แปซฟิิค คอรป์อเรชั�น จํากดั 290,000.00                  25 พ.ย. 64

รายการ รอ้ยอาชพีพลกิฝัน โทรทัศน์ บรษัิท มนัด ีโปรดกัชั�น จํากดั 1,360,000.00               25 พ.ย. 64

รายการ Club Friday Show โทรทัศน์ บรษัิท เชน้จ2์561 จํากดั 300,000.00                  25 พ.ย. 64

เครอืแนวหนา้ สิ�งพมิพ์ บรษัิท หนังสอืพมิพแ์นวหนา้ จํากดั 21,400.00                    26 พ.ย. 64

รายการ บนัทกึทอ่งเที�ยว โทรทัศน์ บรษัิท สแควร ์เทเบิ�ล คอรเ์ปอเรชั�น จ 331,700.00                  26 พ.ย. 64

เครอืแนวหนา้ สิ�งพมิพ์ บรษัิท หนังสอืพมิพแ์นวหนา้ จํากดั 216,568.00                  26 พ.ย. 64

หนังสอืพมิพเ์ดลนิวิส์ ส ิ�งพมิพ์ บรษัิท สี�พระยาการพมิพ ์จํากดั 104,004.00                  26 พ.ย. 64



นติยสาร Stock Review และวทิย ุBusiness Line& สิ�งพมิพ์ บรษัิท บสิซเินท ไลน ์แอนด ์ไลฟ์  จํ 40,000.00                    29 พ.ย. 64

นติยสาร Stock Review และวทิย ุBusiness Line& สิ�งพมิพ์ บรษัิท บสิซเินท ไลน ์แอนด ์ไลฟ์  จํ 40,000.00                    29 พ.ย. 64

รายการ Smart Energy โทรทัศน์ บรษัิท มเีดยีฮารท์ จํากดั 200,000.00                  30 พ.ย. 64

รายการ ปันฝันปันยิ�ม โทรทัศน์ บรษัิท ปันฝัน 2013 จํากดั 312,975.00                  30 พ.ย. 64

วางสื�อโฆษณาสรา้งอาชพี ผา่นสื�ออนไลน ์Smart 
SME และ ชี�ชอ่งรวย โดยวธิพีเิศษเพื�อการพาณชิย์ สื�อดจิทิัล บรษัิท พเีอ็มจ ีคอรป์อเรชั�น จํากดั 412,500.00                  18 พ.ย. 64

วางสื�อโฆษณาสรา้งอาชพี ผา่นสื�อ Online 
Facebook Fanpage Little Monster  Social Media บรษัิท ลติเตลิมอนสเตอร ์จํากดั 101,650.00                  18 พ.ย. 64

วางสื�อโฆษณาประชาสมัพันธท์าง Social Media 
www.pineapplenewsagency.com  Website บรษัิท เออซี ีคอนซลัท ์แอนด ์

คอนเนคท ์จํากดั 20,000.00                    19 พ.ย. 64

วางสื�อโฆษณาประชาสมัพันธท์าง Facebook 
ขา่วสด Social Media บรษัิท ขา่วสด จํากดั 85,600.00                    22 พ.ย. 64

วางสื�อโฆษณาประชาสมัพันธท์างรปูแบบ ทาง
เว็บไซตเ์ดลนิวิสแ์ละสื�อออนไลนใ์นเครอืเดลนิวิส์

 Website บรษัิท สี�พระยาการพมิพ ์จํากดั 31,244.00                    22 พ.ย. 64

วางสื�อโฆษณาประชาสมัพันธท์าง Social 
Network www.aec10news.com  Website บรษัิท วรณุนันท ์มเีดยี จํากดั 41,500.00                    22 พ.ย. 64

วางสื�อโฆษณาประชาสมัพันธท์าง Social Media 
www.banmuang.co.th  Website บรษัิท นวกจิ บา้นเมอืง จํากดั 18,190.00                    22 พ.ย. 64

วางสื�อโฆษณาประชาสมัพันธท์างรปูแบบ Social 
Network ของ Mthai  Website บจก.โมโน ไซเบอ้ร์ 112,350.00                  22 พ.ย. 64

วางสื�อโฆษณาประชาสมัพันธท์าง Social Media
 Workpoint Today Social Media บรษัิท ไทย บรอดคาสติ�ง จํากดั 119,840.00                  22 พ.ย. 64

วางสื�อโฆษณาประชาสมัพันธท์าง Social Media 
ของ JS 100  Social Media บรษัิท แปซฟิิค คอรป์อเรชั�น จํากดั 33,600.00                    22 พ.ย. 64



วางสื�อโฆษณาประชาสมัพันธท์าง Social Media
 Workpoint Today Social Media บรษัิท ไทย บรอดคาสติ�ง จํากดั 29,960.00                    22 พ.ย. 64

วางสื�อโฆษณาประชาสมัพันธท์าง 
www.ceothailand.net  Website บรษัิท เอก-วรา พับลคิ รเีรชนัส ์

จํากดั 8,000.00                      23 พ.ย. 64

วางสื�อโฆษณาประชาสมัพันธท์างเว็บไซต ์
www.acnews.net

 Social 
Network บรษัิท แบรนดาเบลิ จํากดั 36,500.00                    23 พ.ย. 64

วางสื�อโฆษณาประชาสมัพันธท์างรปูแบบสื�อ
ออนไลนข์องไทยรัฐออนไลน์  Website บรษัิท ทรปิเปิล ว ีบรอดคาสท ์

จํากดั 90,814.16                    23 พ.ย. 64

วางสื�อโฆษณาประชาสมัพันธท์างรปูแบบ Social 
Network ของ The Journalist Club  Website บรษัิท เจเอ็นซ ีคลบั จํากดั 23,005.00                    24 พ.ย. 64

วางสื�อโฆษณาประชาสมัพันธท์างเว็บไซต ์
www.moneyandbanking.co.th  Website บรษัิท มเีดยี แอสโซซเิอตเต็ด 

จํากดั 21,400.00                    26 พ.ย. 64

วางสื�อโฆษณาประชาสมัพันธท์างรปูแบบสื�อ 
Online ของ ฐานเศรษฐกจิ Social Networkบรษัิท ฐานเศรษฐกจิ มลัตมิเีดยี 

จํากดั 17,120.00                    26 พ.ย. 64

ขออนุมตัเิงนิสนับสนุนงานมหกรรมประกนัภัย เนื�อง
ในวาระครบรอบ 16 ปี นติยสาร CEO THAILAND สื�อสิ�งพมิพ์ บรษัิท เอก-วรา พับลคิ รเีรชนัส ์จํากดั 50,000.00                    30 พ.ย. 64



 จัดทําป้ายโฆษณาประชาสมัพันธธ์นาคารออมสนิ
สาขาเขาคชิฌกฏู

สื�อสิ�งพมิพ์ รา้นเพาะศลิป์ 14,766.00 30 พ.ย. 64



 จัดทําป้ายโฆษณาประชาสมัพันธธ์นาคารออมสนิ
สาขาถนนสขุประยรู

สื�อสิ�งพมิพ์ รา้นพชิติศลิป 4,770.00 27 พ.ย. 64



กจิกรรมมหกรรมทางการเงนิ ธนาคารออมสนิเขต
ตรัง

สื�ออื�นๆ นอ้งมวิโฆษณา (โดยนายธรีเดช ฉนิธ 24,000.00 22 พ.ย. 64



 กจิกรรมมหกรรมทางการเงนิ เขตตรัง สื�อสิ�งพมิพ์ หา้งหุน้สว่นสามญัไอแอมพริ�นติ�ง 

(โดยนายอทุัย ตลุยกลุ) 5,440.00 22 พ.ย. 64


 จัดทําป้ายโฆษณาประชาสมัพันธธ์นาคารออมสนิ
สาขาสี�แยกโรงพยาบาลรอ้ยเอ็ด

สื�อสิ�งพมิพ์ รา้นจรวดออฟเซท 8,346.00 17 พ.ย. 64



กจิกรรมมหกรรมทางการเงนิ ธนาคารออมสนิเขต
ตรัง

วทิยกุระจายเสยีงบมจ.อสมท.สาขาตรัง 1 สาขาที� 000 5,280.45 16 พ.ย. 64



โฆษณาประชาสมัพันธ ์ผลติภัณฑท์างการเงนิของ
ธนาคาร ทางสื�อวทิยุ วทิยกุระจายเสยีงบมจ.อสมท.สาขาตรัง 1 สาขาที� 000 5,280.45 16 พ.ย. 64

 กจิกรรมมหกรรมทางการเงนิ สื�ออื�นๆ นายธเีดช  ฉนิธนทรัพย์ 24,000.00 22 พ.ย. 64

 กจิกรรมมหกรรมทางการเงนิ สื�อสิ�งพมิพ์ นายอทุัย ตลุยกลุ 5,440.00 22 พ.ย. 64
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