
ปฏทินิลงประกาศหนังสอืพมิพ์ "ขา่วผูถ้อืหุน้"                  เดอืนกันยายน 2560 / September  2017

1 1525 2

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 9 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 16 ขึน้ไป

3 4 1526 5 1527 6 1528 7 1529 8 1530 9

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 ิ  7 วนั นดัประชุม 16 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 มต ิ14 วนั นดัประชุม 23 ขึน้ไป

10 11 1531 12 1532 13 1533 14 1534 15 1535 16

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 ิ  7 วนั นดัประชุม 23 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 มต ิ14 วนั นดัประชุม 30 ขึน้ไป

17 18 1536 19 1537 20 1538 21 1539 22 1540 23

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 ิ  7 วนั นดัประชุม 30 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 3 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

24 25 1541 26 1542 27 1543 28 1544 29 1545 30

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 3 ขึน้ไป 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 ิ14 วนั นดัประชุม 10 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

องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

อาทติย์ จนัทร ์

ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่

ฉบบัที่

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 ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้

การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 8 วนั

ลงมตพิเิศษ หรอืมตวิสิามญั 14 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 15 วนั

ฉบบัที่

การนบัวนัลงประกาศ

ลงมตธิรรมดา มตสิามญั 7 วนั

 วนัทีล่งประกาศ                วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วนั 

1 9 

 
   วนัทีล่งประกาศ                     วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วนั 

1 16 



ปฏทินิลงประกาศหนังสอืพมิพ์ "ขา่วผูถ้อืหุน้"                        เดอืนตลุาคม 2560 / October  2017

1 2 1546 3 1547 4 1548 5 1549 6 1550 7

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 ิ  7 วนั นดัประชุม 14 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 มต ิ14 วนั นดัประชุม 21 ขึน้ไป

8 9 1551 10 1552 11 1553 12 1554 13 1555 14

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 ิ  7 วนั นดัประชุม 21 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 มต ิ14 วนั นดัประชุม 28 ขึน้ไป

15 16 1556 17 1557 18 1558 19 1559 20 1560 21

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 ิ  7 วนั นดัประชุม 28 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 มต ิ14 วนั นดัประชุม 4 ขึน้ไป

22 23 1561 24 1562 25 1563 26 1564 27 1565 28

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 ิ  7 วนั นดัประชุม 4 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 มต ิ14 วนั นดัประชุม 11 ขึน้ไป

29 30 1566 31 1567

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

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

อาทติย์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์

ฉบบัที่

เสาร ์

SaturdaySunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ตอ้งการลงฉบบันี้

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

ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์

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 



ปฏทินิลงประกาศหนังสอืพมิพ์ "ขา่วผูถ้อืหุน้"                เดอืนพฤศจกิายน 2560 / November  2017

1 1568 2 1569 3 1570 4

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

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

5 6 1571 7 1572 8 1573 9 1574 10 1575 11

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 ิ  7 วนั นดัประชุม 18 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 มต ิ14 วนั นดัประชุม 25 ขึน้ไป

12 13 1576 14 1577 15 1578 16 1579 17 1580 18

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 ิ  7 วนั นดัประชุม 25 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 มต ิ14 วนั นดัประชุม 2 ขึน้ไป

19 20 1581 21 1582 22 1583 23 1584 24 1585 25

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 ิ  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

26 27 1586 28 1587 29 1588 30 1589

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

เสาร ์

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Saturday

อาทติย์ จนัทร ์

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่

ตอ้งการลงฉบบันี้

Friday

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

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

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ

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 
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1 1590 2

มต ิ  7 วนั นดัประชุม 9 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั นดัประชุม 16 ขึน้ไป

3 4 1591 5 1592 6 1593 7 1594 8 1595 9

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 ิ  7 วนั นดัประชุม 16 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 มต ิ14 วนั นดัประชุม 23 ขึน้ไป

10 11 1596 12 1597 13 1598 14 1599 15 1600 16

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 ิ  7 วนั นดัประชุม 23 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 มต ิ14 วนั นดัประชุม 30 ขึน้ไป

17 18 1601 19 1602 20 1603 21 1604 22 1605 23

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 ิ  7 วนั นดัประชุม 30 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 มต ิ14 วนั นดัประชุม 6 ขึน้ไป

24 25 1606 26 1607 27 1608 28 1609 29 1610 30

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 ิ  7 วนั นดัประชุม 6 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 มต ิ14 วนั นดัประชุม 13 ขึน้ไป
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ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่

ฉบบัที่

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 ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์ สง่วนัจนัทร ์ สง่วนัองัคาร สง่วนัพธุ สง่วนัพฤหสั

ตอ้งการลงฉบบันี้

ลงมตพิเิศษ หรอืมตวิสิามญั 14 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 15 วนั

ฉบบัที่

การนบัวนัลงประกาศ

ลงมตธิรรมดา มตสิามญั 7 วนั
การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 8 วนั

 วนัทีล่งประกาศ                วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วนั 

1 9 

 
   วนัทีล่งประกาศ                     วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วนั 

1 16 


