
ปฏทินิลงประกาศหนังสือพิมพ์         เดือนพฤษภาคม 2562 / May  2019

มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 9 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 10 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 11 ขึน้ไป

มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 16 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 17 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 18 ขึน้ไป

มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 14 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 15 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 16 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 17 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 18 ขึน้ไป

มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 21 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 22 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 23 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 24 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 25 ขึน้ไป

มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 21 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 22 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 23 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 24 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 25 ขึน้ไป

มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 28 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 29 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 30 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 31 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 1 ขึน้ไป

มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 28 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 29 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 30 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 31 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 1 ขึน้ไป

มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 4 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 5 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 6 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 7 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 8 ขึน้ไป

มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 4 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 5 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 6 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 7 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 8 ขึน้ไป

มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 11 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 12 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 13 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 14 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 15 ขึน้ไป

ลงมติธรรมดา / มติสามัญ 7 วนั  (นับรวมกนั 9 วนั รวมวนัประกาศและวนัประชุม)

ลงมติพเิศษ / มติวสิามัญ 14 วนั  (นับรวมกนั 16 วนั รวมวนัประกาศ และวนัประชุม)
การนับวนั : ให้นับจากวนัที่ลงประกาศในหนังสือพมิพ์ บวกไป 15 วนั
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงโฆษณาใหม่ : www.dst.co.th 

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
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ส่งเอกสารล่วงหน้า 1 วนั   ลงประกาศวนัถัดไป
อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ
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การนับวนั : ให้นับจากวนัที่ลงประกาศในหนังสือพมิพ์ บวกไป 8 วนั
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                                     วนัทีล่งประกาศ                                 วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วัน 

1 9 

 
               วนัทีล่งประกาศ                                                     วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วัน 

1 16 



ปฏทินิลงประกาศหนังสือพิมพ์          เดือนมิถุนายน 2562 / June  2019

มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 11 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 12 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 13 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 14 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 15 ขึน้ไป

มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 18 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 19 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 20 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 21 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 22 ขึน้ไป

มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 18 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 19 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 20 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 21 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 22 ขึน้ไป

มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 25 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 26 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 27 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 28 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 29 ขึน้ไป

มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 25 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 26 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 27 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 28 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 29 ขึน้ไป

มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 2 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 3 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 4 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 5 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 6 ขึน้ไป

มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 2 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 3 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 4 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 5 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 6 ขึน้ไป

มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 9 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 10 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 11 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 12 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 13 ขึน้ไป

ลงมติธรรมดา / มติสามัญ 7 วนั  (นับรวมกนั 9 วนั รวมวนัประกาศและวนัประชุม)

ลงมติพเิศษ / มติวสิามัญ 14 วนั  (นับรวมกนั 16 วนั รวมวนัประกาศ และวนัประชุม)
การนับวนั : ให้นับจากวนัที่ลงประกาศในหนังสือพมิพ์ บวกไป 15 วนั
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงโฆษณาใหม่ : www.dst.co.th 

28

1

27

30

29

การนับวนัลงประกาศ

การนับวนั : ให้นับจากวนัที่ลงประกาศในหนังสือพมิพ์ บวกไป 8 วนั

23 24 25 26

22

9 10

16 17 18 19 20 21

13 14

2 3 4 5 6

15

7 8

11 12

ส่งเอกสารล่วงหน้า 1 วนั   ลงประกาศวนัถัดไป
อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

                                     วนัทีล่งประกาศ                                 วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วัน 

1 9 

 
               วนัทีล่งประกาศ                                                     วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วัน 

1 16 



ปฏทินิลงประกาศหนังสือพิมพ์          เดือนกรกฎาคม 2562 / July  2019

มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 9 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 10 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 11 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 12 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 13 ขึน้ไป

มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 16 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 17 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 18 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 19 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 20 ขึน้ไป

มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 16 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 17 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 18 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 19 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 20 ขึน้ไป

มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 23 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 24 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 25 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 26 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 27 ขึน้ไป

มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 23 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 24 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 25 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 26 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 27 ขึน้ไป

มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 30 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 31 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 1 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 2 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 3 ขึน้ไป

มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 30 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 31 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 1 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 2 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 3 ขึน้ไป

มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 6 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 7 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 8 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 9 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 10 ขึน้ไป

มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 6 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 7 ขึน้ไป มติ   7 วนั ประชุมวนัที่ 8 ขึน้ไป

มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 13 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 14 ขึน้ไป มติ 14 วนั ประชุมวนัที่ 15 ขึน้ไป

ลงมติธรรมดา / มติสามัญ 7 วนั  (นับรวมกนั 9 วนั รวมวนัประกาศและวนัประชุม)

ลงมติพเิศษ / มติวสิามัญ 14 วนั  (นับรวมกนั 16 วนั รวมวนัประกาศ และวนัประชุม)
การนับวนั : ให้นับจากวนัที่ลงประกาศในหนังสือพมิพ์ บวกไป 15 วนั
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงโฆษณาใหม่ : www.dst.co.th 

การนับวนัลงประกาศ

การนับวนั : ให้นับจากวนัที่ลงประกาศในหนังสือพมิพ์ บวกไป 8 วนั
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ส่งเอกสารล่วงหน้า 1 วนั   ลงประกาศวนัถัดไป
อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

                                     วนัทีล่งประกาศ                                 วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วัน 

1 9 

 
               วนัทีล่งประกาศ                                                     วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วัน 

1 16 


