
ปฏทินิลงประกาศหนังสอืพมิพ์ "ขา่วผูถ้อืหุน้"                  เดอืนพฤษภาคม 2560 / May  2017

1 1436 2 1437 3 1438 4 1439 5 1440 6

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 9 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 10 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 11 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 12 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 13 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 16 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 17 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 18 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 19 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 20 ขึน้ไป

7 8 1441 9 1442 10 1443 11 1444 12 1445 13

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 16 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 17 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 18 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 19 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 20 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 23 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 24 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 25 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 26 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 27 ขึน้ไป

14 15 1446 16 1447 17 1448 18 1449 19 1450 20

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 23 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 24 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 25 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 26 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 27 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 30 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 31 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 1 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 2 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 3 ขึน้ไป

21 22 1451 23 1452 24 1453 25 1454 26 1455 27

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 30 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 31 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 1 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 2 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 3 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 6 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 7 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 8 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 9 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 10 ขึน้ไป

28 29 1456 30 1457 31 1458

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 6 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 7 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 8 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 13 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 14 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 15 ขึน้ไป

การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 15 วนั

ฉบบัที่

การนบัวนัลงประกาศ

ลงมตธิรรมดา มตสิามญั 7 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 8 วนั

ลงมตพิเิศษ หรอืมตวิสิามญั 14 วนั

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

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

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่

ตอ้งการลงฉบบันี้

Friday

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Saturday

อาทติย์ จนัทร ์

 วนัทีล่งประกาศ                วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วนั 

1 9 

 
   วนัทีล่งประกาศ                     วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วนั 

1 16 



ปฏทินิลงประกาศหนังสอืพมิพ์ "ขา่วผูถ้อืหุน้"                  เดอืนมถินุายน 2560 / June  2017

1 1459 2 1460 3

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 9 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 10 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 16 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 17 ขึน้ไป

4 5 1461 6 1462 7 1463 8 1464 9 1465 10

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 13 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 14 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 15 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 16 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 17 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 20 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 21 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 22 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 23 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 24 ขึน้ไป

11 12 1466 13 1467 14 1468 15 1469 16 1470 17

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 20 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 21 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 22 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 23 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 24 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 27 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 28 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 29 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 30 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 1 ขึน้ไป

18 19 1471 20 1472 21 1473 22 1474 23 1475 24

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 27 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 28 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 29 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 30 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 1 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 4 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 5 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 6 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 7 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 8 ขึน้ไป

25 26 1476 27 1477 28 1478 29 1479 30 1480

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 4 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 5 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 6 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 7 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 8 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 11 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 12 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 13 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 14 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 15 ขึน้ไป

การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 15 วนั

ฉบบัที่ ฉบบัที่

การนบัวนัลงประกาศ

ลงมตธิรรมดา มตสิามญั 7 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 8 วนั

ลงมตพิเิศษ หรอืมตวิสิามญั 14 วนั

ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

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

ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่

ฉบบัที่ ฉบบัที่

ฉบบัที่

สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

Friday Saturday

อาทติย์ จนัทร ์

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday

 วนัทีล่งประกาศ                วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วนั 

1 9 

 
   วนัทีล่งประกาศ                     วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วนั 

1 16 



ปฏทินิลงประกาศหนังสอืพมิพ์ "ขา่วผูถ้อืหุน้"                  เดอืนกรกฎาคม 2560 / July  2017

1

2 3 1481 4 1482 5 1483 6 1484 7 1485 8

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 11 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 12 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 13 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 14 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 15 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 18 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 19 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 20 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 21 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 22 ขึน้ไป

9 10 1486 11 1487 12 1488 13 1489 14 1490 15

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 18 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 19 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 20 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 21 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 22 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 25 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 26 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 27 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 28 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 29 ขึน้ไป

16 17 1491 18 1492 19 1493 20 1494 21 1495 22

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 25 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 26 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 27 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 28 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 29 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 1 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 2 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 3 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 4 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 5 ขึน้ไป

23 24 1496 25 1497 26 1498 27 1499 28 1500 29

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 1 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 2 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 3 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 4 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 5 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 8 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 9 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 10 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 11 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 12 ขึน้ไป

30 31 1501

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 8 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 15 ขึน้ไป

ฉบบัที่ ฉบบัที่

ฉบบัที่

ลงมตธิรรมดา มตสิามญั 7 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 8 วนั

ลงมตพิเิศษ หรอืมตวิสิามญั 14 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 15 วนั

ตอ้งการลงฉบบันี้

การนบัวนัลงประกาศ

สง่วนัศกุร ์

ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

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

Friday Saturday

อาทติย์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday

 วนัทีล่งประกาศ                วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วนั 

1 9 

 
   วนัทีล่งประกาศ                     วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วนั 

1 16 



ปฏทินิลงประกาศหนังสอืพมิพ์ "ขา่วผูถ้อืหุน้"                  เดอืนสงิหาคม 2560 / August  2017

1 1502 2 1503 3 1504 4 1505 5

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 9 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 10 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 11 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 12 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 16 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 17 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 18 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 19 ขึน้ไป

6 7 1506 8 1507 9 1508 10 1509 11 1510 12

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 15 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 16 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 17 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 18 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 19 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 22 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 23 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 24 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 25 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 26 ขึน้ไป

13 14 1511 15 1512 16 1513 17 1514 18 1515 19

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 22 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 23 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 24 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 25 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 26 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 29 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 30 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 31 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 1 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 2 ขึน้ไป

20 21 1516 22 1517 23 1518 24 1519 25 1520 26

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 29 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 30 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 31 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 1 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 2 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 5 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 6 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 7 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 8 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 9 ขึน้ไป

27 28 1521 29 1522 30 1523 31 1524

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 5 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 6 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 7 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั นดัประชุม 8 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 12 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 13 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 14 ขึน้ไป มต ิ14 วนั นดัประชุม 15 ขึน้ไป

องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

อาทติย์ จนัทร ์

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่

สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่
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

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ

ตอ้งการลงฉบบันี้

การนบัวนัลงประกาศ

ลงมตธิรรมดา มตสิามญั 7 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 8 วนั

ลงมตพิเิศษ หรอืมตวิสิามญั 14 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 15 วนั

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

 วนัทีล่งประกาศ                วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วนั 

1 9 

 
   วนัทีล่งประกาศ                     วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วนั 

1 16 


