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#กรุงเทพธุรกิจ
เชิ ญพระบรมอัฐิขึ้นสู่'พระวิ มาน'ประดิ ษฐาน ณ พระที่นัง่ จักรีมหาปราสาท
ขบวนทหารม้าอัญเชิญ พระบรมราชสรีรางคาร ไปยังวัดราชบพิธฯ-วัดบวรฯ
"พระเจ้าอยู่หวั "เสด็จบาเพ็ญ พระราชกุศลในพระราชพิธเี ชิญพระบรมอัฐิ ขึน้ ประดิษฐาน ณ
พระวิม าน ในพระที่นั ง่ จัก รีม หาปราสาท ขณะเดีย วกัน กองทหารม้า น าโดย พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิรวิ ณ
ั ณวรีนารีรตั น์ ทรงม้านาเคลื่อนริว้ ขบวนเชิญพระบรมราชสรีรางคาร จากพระศรีรตั น
เจดีย์ ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และนาไปบรรจุทว่ี ดั บวรนิเวศวิหาร
ธุรกิ จยึด'เศรษฐกิ จพอเพียง'สร้างภูมิค้มุ กันวิ กฤติ
ธุรกิจน้อมนาพระราชดารัส ยึดปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ประยุกต์ใช้ในการ ดาเนินธุรกิจ
สร้างภูมคิ ุม้ กัน พร้อมนาศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกร สร้างรายได้ ลดความยากไร้ พึง่ ตนเอง
#ผูจ้ ดั การรายวัน 360 องศา
อัญเชิ ญพระบรมอัฐิขึ้นพระที่นัง่ จักรี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เสด็จอัญเชิญพระบรมอัฐพิ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลย
เดช ขึน้ ประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นัง่ จักรีมหาปราสาท จากนัน้ ทรงอัญเชิญพระผอบพระบรม
ราชสรีรางคาร ไปประดิษฐานในพระถ้าศิลา ที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม และฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร
'พระองค์ที'เสด็จบางปูทรงนาจิ ตอาสาศึกษาธรรมชาติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปงั กรรัศมีโชติ ทรงนาจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ซึง่ เป็ นเยาวชนรุ่น
ราวคราวเดียวกัน จานวน 60 คน ไปศึกษาและเรียนรูร้ ะบบธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา ณ ศูนย์ศกึ ษา
ธรรมชาติ (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ถนนสุ ขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือ งฯ จ.
สมุทรปราการ เมือ่ วานนี้ (29 ต.ค.)
ซัด'บิ๊ กตู่'ไร้กาลเทศะ งัดม.44เลิ กผังเมือง-เปิ ดทางถมทะเล
"นักวิชาการ" ซัด "บิก๊ ตู่" ขาดกาลเทศะอย่างร้ายแรง ฉวยโอกาสช่วงวัน พระราชพิธสี าคัญ งัด
ม.44 เลิก ผังเมือ ง "3 จังหวัดอีอีซี" เปิ ดทางถมทะเลมาบตาพุ ด "ประสิทธิ ์ชัย" อัด ซ้ าใช้อ านาจปื น
ประเคนทรัพยากรให้นายทุน ทาประเทศสูญเสียหนัก และยาวนาน "วีระ" ลันพี
่ ่น้อง 3 จังหวัดอีอซี ีชาวประมง เตรียมตายได้ หากไม่ยอมขายแรงงาน เป็ นยามเฝ้าโรงงาน
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ตอกหน้ าสื่อฝรัง!่ มะกันเคยควัก$400ล้าน จัดงานศพ'ปธน.เรแกน'
"หนุ่ มไทย" ตอกกลับ "สาวฝรัง"่ วิจารณ์งบฯ จัดงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
ควรเอาไปช่วยคนจน ชี้สงิ่ ที่พระองค์ทาให้ประเทศยิง่ ใหญ่ กว่าเงินที่ใช้จดั งานมากมาย พร้อมเหน็บ
เจ็บๆ เทียบไม่ได้เลยกับเงินที่อเมริกาใช้ก่อสงครามทาลายประเทศอื่น แฉรัฐบาลสหรัฐฯ เคยใช้งบฯ
กว่า 400 ล้านเหรียญ หรือกว่า 13,000 ล้านบาท จัดพิธศี พให้ "โรนัลด์ เรแกน" อดีตประธานาธิบดี
เมือ่ ปี 47 ขณะทีท่ ตู ต่างชาติ ยก "งานพระราชพิธฯี " ยิง่ ใหญ่ -สมพระเกียรติทส่ี ุด ส่งผลดีหลายด้าน ทัง้
เชิงวัฒนธรรม-ประวัตศิ าสตร์-การท่องเทีย่ ว
'ปู'ไม่อทุ ธรณ์ คดีจานาข้าว ชง'บัวแก้ว'ถอนพาสปอร์ต
วงในอสส. เผย "ยิง่ ลักษณ์" ไม่มกี ารยื่น อุทธรณ์ต่อสูค้ ดีจานาข้าว ขณะที่ อสส. ก็มคี วามเห็น
ไม่อุทธรณ์เช่นกัน ส่งผลให้คดีถงึ ทีส่ ุดแล้ว เตรียมเสนอกระทรวงการต่างประเทศถอนพาสปอร์ตตาม
ตัวมารับโทษ
#ไทยรัฐ
ร.10เสด็จอัญเชิ ญพระบรมอัฐิร.9
องค์หญิงสุดสง่าทรงม้านาขบวนฯนาพระสรีรางคาร
ั่
พสกนิกรปกั หลักล้นสองฝงถนนรอบพระบรมมหาราชวั
ง เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
ประกอบพระราชพิ ธ ีอ ัญ เชิญ พระบรมอัฐิพ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภู ม ิพ ลอดุ ล ยเดช
ประดิษ ฐานยังพระวิม านบนพระที่นัง่ จัก รีมหาปราสาท พร้อ มชมขบวนพระบรมราชอิส ริยยศที่ 6
อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารในหลวง ร.9 บรรจุยงั วัดราชบพิธฯ และวัดบวรนิเวศฯ โดยมีพระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้าสิรวิ ณ
ั ณวรีนารีรตั น์ ทรงม้านาริว้ ขบวนทหารม้าสุดสง่างามสมพระเกียรติ ด้าน
กทม.อัญเชิญลุง้ บรรจุเถ้าดอกไม้จนั ทน์ทวั ่ กทม.ขึน้ เรือหลวงสีชงั ลอยทะเลอ่าวไทย
'ยิ่ งลักษณ์'นิ่ งเงียบ
อสส.พอใจลงโทษสูงแล้วไม่อุทธรณ์-คดีจานาข้าวถึงทีส่ ุด
พรรคการเมืองดาหน้าถล่มทวง คสช.ปลดล็อกลุยกิจกรรม "อรรถวิชช์" โวยไม่ให้ขยับปรับตัว
ฉุ กละหุกกระทบเลือกตัง้ เย้ยกามาตรา 44 อยู่ในมือไม่น่ากังวล "ศุภชัย" ท้าพิสูจน์ แค่ลมปากผู้นา
หรือจริงใจดันปฏิรปู พท.ซัดเลิกผูกขาดรักชาติอยูฝ่ ่ายเดียว "อนุ ดษิ ฐ์" จีค้ ลายกฎเหล็กชีบ้ า้ นเมืองสงบ
นิ่งจะกลัวอะไร ด้าน "เสี่ยตือ" จวก ก.ม.ลูกบังคับใช้ไป 1 เดือน แล้วห่วงเสียเวลาเสียโอกาส กรธ.สัง่
กกต.ออนไลน์โชว์ภาษียอ้ นหลังผูส้ มัคร ส.ส. 3 ปี พ้นเส้นตาย 30 วันตัง้ แต่ 27 ต.ค. "ทนายปู" ไม่ย่นื
อุทธรณ์คดีจานาข้าว อสส.เห็นพ้องคาพิพากษาโทษจาคุก 5 ปี คดีถงึ ทีส่ ุดแล้ว
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คลังจั
่ บตัวประกันโดนตร.ยิ งร่วง
เดนคุกเมายาท้าให้จบั ตาย!
ยิงปะทะเดือดกลางกรุง หนุ่ มคลังยานรกควง.38
่
จับกัลบกกับลูกค้าสาว 3 ชีวติ เป็ นตัวประกัน
ประกาศลัน่ "กูอยากโดนจับตาย" คว้าปืนจ่อหัวตัวเองลันไกหนี
่
ผดิ นรกไม่รบั กระสุนด้า นไม่สน้ิ ฤทธิ ์ยิง
สูเ้ ปิดทางหนีดวลปื นกันสนัน่ ซอยไอ้คลังโดนกระสุ
่
นตารวจ 3 นัด เจ็บสาหัส เผยประวัตโิ ชกโชนฉายา
"เอก น้าเต้า" ติดคุกคดีฆา่ 25 ปี โดนจับคดีคา้ ยาพ้นโทษออกมาสักทัง้ ตัว ตารวจแจ้ง 7 ข้อหาคาเตียง
โรงพยาบาล
ผบ.ทบ.ระดมช่วยน้าท่วม22จังหวัด
โฆษกคสช.รับบางแห่งสุดวิสยั !
สถานการณ์น้ าท่วมในภาคอีสานยังน่ าเป็ นห่วง ที่ จ. กาฬสินธุ์ ระดับน้ าชีเพิม่ สูงขึน้ ผวจ.สัง่
การให้เฝ้าระวังพนังกัน้ น้ าตามจุดเสีย่ งตลอดแนวยาว 57 กม. รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ จ.
ขอนแก่น ควบคุมดูแลเจ้าหน้ าที่อุ ดรูรวแนวคั
ั่
นดินริมแม่น้ าพองถูกน้ ากัดเซาะพังทลายยาวกว่า 30
เมตร น้ า ทะลัก ท่ ว มพื้ น ที่ 2 ต าบล ขณะที่ ผบ.ทบ.สัง่ ระดมก าลัง พล 31 กองร้อ ย ช่ ว ยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ าท่วมใน 22 จังหวัด ด้านกรมอุตุฯประกาศเตือนช่วงวันที่ 31 ต.ค.-3 พ.ย. ภาคใต้จะมี
ฝนตกหนักหลายพืน้ ทีข่ อให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก

----------------------------------------

