
ปฏทินิลงประกาศหนังสอืพมิพ์ "ขา่วผูถ้อืหุน้"              เดอืนกมุภาพันธ ์2561 / Februry  2018

1 1634 2 1635 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 1636 6 1637 7 1638 8 1639 9 1640 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 1641 13 1642 14 1643 15 1644 16 1645 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 1 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 2 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 3 ขึน้ไป

18 19 1646 20 1647 21 1648 22 1649 23 1650 24

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 27 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 28 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 ัง้แต่ 7 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 8 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 9 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 10 ขึน้ไป

25 26 1651 27 1652 28 1653

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

องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

อาทติย์ จนัทร ์

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่
ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่
ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร

ตอ้งการลงฉบบันี้

ลงมตพิเิศษ หรอืมตวิสิามญั 14 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 15 วนั

การนบัวนัลงประกาศ

ลงมตธิรรมดา มตสิามญั 7 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 8 วนั

                                     วนัทีล่งประกาศ                                 วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วนั 

1 9 

 
              วนัทีล่งประกาศ                                                      วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วนั 

1 16 



ปฏทินิลงประกาศหนังสอืพมิพ์ "ขา่วผูถ้อืหุน้" เดอืนมนีาคม 2561 / March  2018

1 1654 2 1655 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 1656 6 1657 7 1658 8 1659 9 1660 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 1661 13 1662 14 1663 15 1664 16 1665 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 1666 20 1667 21 1668 22 1669 23 1670 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 31 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 มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 7 ขึน้ไป

25 26 1671 27 1672 28 1673 29 1674 30 1675 31

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 ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 7 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 มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 14 ขึน้ไป

องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

อาทติย์ จนัทร ์

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่

ฉบบัที่

สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่
ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้

ลงมตธิรรมดา มตสิามญั 7 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 8 วนั

ลงมตพิเิศษ หรอืมตวิสิามญั 14 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 15 วนั

ฉบบัที่ ฉบบัที่

การนบัวนัลงประกาศ

วนัทีล่งประกาศ วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วนั

1 9 

วนัทีล่งประกาศ             วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วนั

1 16 

จองและชําระเงินล่วงหน้า *เลือกวนัที�ลงประกาศล่วงหน้าได้เลย

ดาวน์ โหลดแบบฟอร์มได้ที� www.dst.co.th/newspaper 



ปฏทินิลงประกาศหนังสอืพมิพ ์"ขา่วผูถ้อืหุน้" เดอืนเมษายน 2561 / April 2018 

1 1676 2 1677 3 1678 4 1679 5 1680 6 1681 7 1682

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

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

8 1683 9 1684 10 1685 11 1686 12 1687 13 1688 14 1689

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 16 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 17 ขึน้ไป 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 # ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 23 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 24 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 # ขึน้ไป

15 1690 16 1691 17 1692 18 19 20 21

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 23 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 24 ขึน้ไป 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 # ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 30 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 มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 6 ขึน้ไป

22 23 1707 24 1708 25 1709 26 1710 27 1711 28 1712

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต ่ 30 เม.ย.60

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 ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 6 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 มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ # ขึน้ไป

29 1713 30 1714

มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 7 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุมต ัง้แต่ 8 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 14 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุมต ัง้แต่ 15 ขึน้ไป

* ลงประกาศทกุวนั *

องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

อาทติย์ จนัทร ์

ฉบบัที่
ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัพฤหสั สง่วนัพฤหสั สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัพฤหสั

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่
ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัพฤหสั สง่วนัพฤหสั สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที ่1701-3ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

ฉบบัที่ ฉบบัที่ฉบบัที ่1704-6

สง่วนัพธุ

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่

สง่วนัพฤหสั สง่วนัพฤหสั สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร

สง่วนัศกุร ์

สง่วนัพฤหสั

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่
สง่วนัพฤหสั-วนัศกุร ์ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

วนัสดุทา้ย

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัศกุร ์

ตอ้งการลงฉบบันี้

การนบัวนัลงประกาศ

ลงมตธิรรมดา มตสิามญั 7 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 8 วนั

ลงมตพิเิศษ หรอืมตวิสิามญั 14 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 15 วนั

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

ฉบบัที ่1693-4 ฉบบัที ่1695-6 ฉบบั 1697-1700

วนัทีล่งประกาศ     วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วนั

1 9 

   วนัทีล่งประกาศ      วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วนั

1 16 

จองและชําระเงินล่วงหน้า *เลือกวนัที�ลงประกาศล่วงหน้าได้เลย

ดาวน์ โหลดแบบฟอร์มได้ที� www.dst.co.th/newspaper 


