
ปฏทินิลงประกาศหนังสอืพมิพ์ "ขา่วผูถ้อืหุน้"                  เดอืนสงิหาคม 2561 / August  2018

1 1781 2 1782 3 1783 4

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 9 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 10 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 11 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 16 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 17 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 18 ขึน้ไป

5 6 1784 7 1785 8 1786 9 1787 10 1788 11

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 14 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 15 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 16 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 17 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 18 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 21 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 22 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 23 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 24 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 25 ขึน้ไป

12 13 1789 14 1790 15 1791 16 1792 17 1793 18

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 21 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 22 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 23 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 24 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 25 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 28 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 29 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 30 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 31 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 1 ขึน้ไป

19 20 1794 21 1795 22 1796 23 1797 24 1798 25

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 28 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 29 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 30 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 31 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 1 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 4 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 5 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 6 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 7 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 8 ขึน้ไป

26 27 1799 28 1800 29 1801 30 1802 31 1803

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 4 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 5 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 6 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 7 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 8 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 11 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 12 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 13 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 14 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 15 ขึน้ไป

จองและช าระเงนิลว่งหนา้ *เลอืกวันทีล่งประกาศลว่งหนา้ไดเ้ลย

อาทติย์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

Saturday

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 15 วนั

ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ลงโฆษณา : www.dst.co.th/newspaper

การนบัวนัลงประกาศ

ลงมตธิรรมดา มตสิามญั 7 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 8 วนั

ลงมตพิเิศษ หรอืมตวิสิามญั 14 วนั

                                     วนัทีล่งประกาศ                                 วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วนั 

1 9 

 
               วนัทีล่งประกาศ                                                     วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วนั 

1 16 



ปฏทินิลงประกาศหนังสอืพมิพ ์"ขา่วผูถ้อืหุน้"                  เดอืนกันยายน 2561 / September  2018

1

2 3 1804 4 1805 5 1806 6 1807 7 1808 8

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 11 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 12 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 13 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 14 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 15 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 18 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 19 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 20 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 21 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 22 ขึน้ไป

9 10 1809 11 1810 12 1811 13 1812 14 1813 15

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 18 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 19 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 20 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 21 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 22 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 25 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 26 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 27 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 28 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 29 ขึน้ไป

16 17 1814 18 1815 19 1816 20 1817 21 1818 22

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 25 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 26 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 27 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 28 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 29 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 2 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 3 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 4 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 5 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 6 ขึน้ไป

23 24 1819 25 1820 26 1821 27 1822 28 1823 29

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 2 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 3 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 4 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 5 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 6 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 9 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 10 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 11 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 12 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 13 ขึน้ไป

30

จองและช าระเงนิลว่งหนา้ *เลอืกวันทีล่งประกาศลว่งหนา้ไดเ้ลย

อาทติย์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

SaturdaySunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพธุ

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 15 วนั

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ลงโฆษณา : www.dst.co.th/newspaper

การนบัวนัลงประกาศ

ลงมตธิรรมดา มตสิามญั 7 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 8 วนั

ลงมตพิเิศษ หรอืมตวิสิามญั 14 วนั

                                     วนัทีล่งประกาศ                                 วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วนั 

1 9 

 
               วนัทีล่งประกาศ                                                     วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วนั 

1 16 



ปฏทินิลงประกาศหนังสอืพมิพ์ "ขา่วผูถ้อืหุน้"                        เดอืนตลุาคม 2561 / October  2018

1 1824 2 1825 3 1826 4 1827 5 1828 6

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 9 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่10 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 11 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 12 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 13 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 16 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่17 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 18 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 19 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 20 ขึน้ไป

7 8 1829 9 1830 10 1831 11 1832 12 1833 13

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 16 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่17 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 18 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 19 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 20 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 23 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่24 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 25 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 26 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 27 ขึน้ไป

14 15 1834 16 1835 17 1836 18 1837 19 1838 20

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 23 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่24 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 25 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 26 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 27 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 30 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่31 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 1 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 2 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 3 ขึน้ไป

21 22 1839 23 1840 24 1841 25 1842 26 1843 27

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 30 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่31 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 1 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 2 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 3 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 6 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่7 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 8 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 9 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 10 ขึน้ไป

28 29 1844 30 1845 31 1846

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 6 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่7 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 8 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 13 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่14 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 15 ขึน้ไป

จองและช าระเงนิลว่งหนา้ *เลอืกวันทีล่งประกาศลว่งหนา้ไดเ้ลย

อาทติย์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

Saturday

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 15 วนั

ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ลงโฆษณา : www.dst.co.th/newspaper

การนบัวนัลงประกาศ

ลงมตธิรรมดา มตสิามญั 7 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 8 วนั

ลงมตพิเิศษ หรอืมตวิสิามญั 14 วนั

                                     วนัทีล่งประกาศ                                 วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วนั 

1 9 

 
               วนัทีล่งประกาศ                                                     วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วนั 

1 16 



ปฏทินิลงประกาศหนังสอืพมิพ์ "ขา่วผูถ้อืหุน้"                เดอืนพฤศจกิายน 2561 / November  2018

1 1847 2 1848 3

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 9 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 10 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 16 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 17 ขึน้ไป

4 5 1849 6 1850 7 1851 8 1852 9 1853 10

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 13 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 14 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 15 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 16 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 17 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 20 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 21 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 22 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 23 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 24 ขึน้ไป

11 12 1854 13 1855 14 1856 15 1857 16 1858 17

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 20 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 21 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 22 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 23 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 24 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 27 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 28 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 29 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 30 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 31 ขึน้ไป

18 19 1859 20 1860 21 1861 22 1862 23 1863 24

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 27 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 28 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 29 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 30 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 1 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 4 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 5 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 6 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 7 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 8 ขึน้ไป

25 26 1864 27 1865 28 1866 29 1867 30 1868

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 4 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 5 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 6 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 7 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 8 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 11 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 12 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 13 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 14 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 15 ขึน้ไป

จองและช าระเงนิลว่งหนา้ *เลอืกวันทีล่งประกาศลว่งหนา้ไดเ้ลย

อาทติย์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

Saturday

ฉบบัที่ ฉบบัที่

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 15 วนั

ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ลงโฆษณา : www.dst.co.th/newspaper

การนบัวนัลงประกาศ

ลงมตธิรรมดา มตสิามญั 7 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 8 วนั

ลงมตพิเิศษ หรอืมตวิสิามญั 14 วนั

                                     วนัทีล่งประกาศ                                 วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วนั 

1 9 

 
               วนัทีล่งประกาศ                                                     วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วนั 

1 16 



ปฏทินิลงประกาศหนังสอืพมิพ ์"ขา่วผูถ้อืหุน้"                   เดอืนธนัวาคม 2561 / December  2018

1

2 3 1869 4 1870 5 1871 6 1872 7 1873 8

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 11 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 12 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 13 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 14 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 15 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 18 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 19 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 20 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 21 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 22 ขึน้ไป

9 10 1874 11 1875 12 1876 13 1877 14 1878 15

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 18 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 19 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 20 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 21 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 22 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 25 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 26 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 27 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 28 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 29 ขึน้ไป

16 17 1879 18 1880 19 1881 20 1882 21 1883 22

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 25 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 26 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 27 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 28 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 29 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 1 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 2 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 3 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 4 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 5 ขึน้ไป

23 24 1884 25 1885 26 1886 27 1887 28 1888 29

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 1 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 2 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 3 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 4 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 5 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 8 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 9 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 10 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 11 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 12 ขึน้ไป

30 31 1889

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 8 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 15 ขึน้ไป

การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 15 วนั

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ลงโฆษณา : www.dst.co.th/newspaper

การนบัวนัลงประกาศ

ลงมตธิรรมดา มตสิามญั 7 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 8 วนั

ลงมตพิเิศษ หรอืมตวิสิามญั 14 วนั

สง่วนัศกุร ์

ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพธุ

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

จองและช าระเงนิลว่งหนา้ *เลอืกวันทีล่งประกาศลว่งหนา้ไดเ้ลย

อาทติย์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

Saturday

                                     วนัทีล่งประกาศ                                 วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วนั 

1 9 

 
               วนัทีล่งประกาศ                                                     วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วนั 

1 16 


