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รับลงประกาศโฆษณาให้กบัหน่วยงานราชการ

มูลนิธิ องค์กรต่างๆ, บุคคล, นิตบุิคคล, 

บริษทัจ�ากดั, บริษทัมหาชน, ส�านักงานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงนิประจ�าปี, 

ประกาศเชิญประชุมสามญัและวสิามญั 

ตรงตามรูปแบบทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ 
ปีที ่  6   ฉบับที ่ 1,146  วนัพฤหัสบดทีี ่  25   มนีาคม   พ.ศ.   2564  ราคา  15  บาท

                                      ภาคเหนือ
วนัที ่ 25 - 28  ม.ีค. อากาศร้อนกบัมฟ้ีาหลวัในตอนกลางวนั

ลมตะวนัตกเฉียงใต้   ความเร็ว 10 - 20  กม./ชม.
อุณหภูมติ�า่สุด  19 - 25  องศาเซลเซียส  สูงสุด  34 - 40  องศาเซลเซียส

                                   ภาคใต้ ฝ่ังตะวนัตก
วนัที ่ 25 - 28   ม.ีค.   64  มฝีนฟ้าร้อยละ 20 - 30 ของพืน้ที ่ตลอดช่วง

 ลมตะวนัออก  ความเร็ว  15 - 30  กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด  21 - 27 องศาเซลเซียส  สูงสุด  35 - 37  องศาเซลเซียส

                              ภาคใต้ ฝ่ังตะวนัออก
วนัที ่ 25 - 28  ม.ีค.  64 มฝีนฟ้าร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ที ่กบัลมกระโชก

แรง   ลมตะวนัออก ความเร็ว  15 - 35  กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 23 - 25  องศาเซลเซียส สูงสุด   32 - 35  องศาเซลเซียส

                      ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
วนัที ่ 25 - 28  ม.ีค.  64  มอีากาศร้อน ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพืน้ที ่

ลมตะวนัออก  ความเร็ว  10 - 20 กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด  23 - 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 35 - 40 องศาเซลเซียส

                                 ภาคกลาง
วนัที ่ 25 - 28   ม.ีค. มฟ้ีาหลวัในตอนกลางวนั ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 

ของพืน้ที ่ลมใต้  ความเร็ว  10 - 20  กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด  26 - 28  องศาเซลเซียส สูงสุด  33 - 35  องศาเซลเซียส

                        กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วนัที ่ 25 - 28 ม.ีค. มเีมฆบางส่วน กบัมฟ้ีาหลวัในตอนกลางวนั ฝนฟ้า

คะนอง ร้อยละ 10 ของพืน้ที ่ ลมใต้ ความเร็ว  10 - 20  กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด  25 - 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 33 - 38 องศาเซลเซียส
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