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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2   ฉบับที�    297  วนัพธุที�    27   กนัยายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที� 26 -27  ก.ย มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที�

 ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม. 

อุณหภูมติํ�าสุด 21 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 - 36  องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางพื�นที�

  อุณหภูมติํ�าสุด 20 -25 องศาเซลเซียส สูงสุด 27 - 30 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  20 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 วนัที�  26 - 30    ก.ย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื�นที�  

 อุณหภูมติํ�าสุด  23 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส           

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 1 เมตรห่างฝั�งทะเลคลื�นสูงมากกว่า 1-2 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
 วนัที� 26-27 ก.ย. มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที�   

 ลมตะวนัตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.   

 อุณหภูมติํ�าสุด  22 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

                             ภาคกลาง
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80ของพื�นที�และมฝีนตกหนักบางพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด 22 -25 องศาเซสเซียส สูงสุด 32-35 องศาเซสเซียส 

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.  

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วนัที� 26-27 ก.ย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยล 40 - 60 ของพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด 24-26 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด 33 - 37 องศา

เซสเซียส  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15- 30 กม. / ชม.

กาํลงัพลกวา่ 2 พนัคน ร่วมฝึกซอ้มเสมือนจริง
ริ�วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที� 1-2-3

 การฝึกครั� งนี� ใชเ้วลากวา่ 3 ชั�วโมง เริ�มตั�งแต่การ

อญัเชิญพระบรมโกศจาํลองขึ�นพระยานมาศสามลาํคาน ในริ�ว

ขบวนฯที� 1 เมื�อเคลื�อนไปถึงริ�วขบวนที� 2 ที�ตั�งรออยู ่จึงอญัเชิญ

ขึ�นสู่รถบรรทุกที�จาํลองแทนพระมหาพิชยัราชรถ จากนั�นริ�วขบ

วนฯที� 2 เคลื�อนไปยงัจุดที�สมมติวา่เป็นพระเมรุมาศ เพื�ออญัเชิญ

พระบรมโกศลงสู่ราชรถปืนใหญ่   แลว้เคลื�อนเวยีนอุตราวฎั 

(เวยีนซา้ย) รอบพระเมรุมาศ แลว้จบลงดว้ยความพร้อมเพรียง

และถกูตอ้งตามราชประเพณีทุกประการ ทั�งยงัถือเป็นครั� งแรก

ที�มีการเปิดใหสื้�อมวลชนทุกแขนงไดส้งัเกตการณ์ บนัทึกภาพ

การฉุดชกั “ราชรถปืนใหญ่” ที�ใชใ้นริ�วขบวนฯที� 3 โดย “ทหาร

มหาดเลก็รักษาพระองค”์ ทั�งมีการซอ้มร่วมของทหารมหาดเลก็

รักษาพระองคที์�ประจาํแถวแซงเสดจ็สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และ

แถวแซงเสดจ็พระบรมโกศ ที�มีความเขม้แขง็และพร้อมเพรียง

เป็นอยา่งยิ�ง และหลงัการฝึก พล.ต.ณฐัวฒันเ์รียกตวัแทนทุก

หน่วยเขา้ประชุมเพื�อสรุปผล โดยระบุวา่ใหทุ้กหน่วยไปฝึก

ซ้อมแยกให้เกิดความเข้าใจในการปฎิบัติของตัวเองทุกขั�น

ตอน เพราะหวัใจสาํคญัในวนัพระราชพิธีจริง คือการอญัเชิญ

พระบรมโกศขึ�นสู่พระเมรุมาศอยา่งไรใหร้าบรื�นไม่ติดขดั ดงั

นั�น หากตอ้งซอ้มดึกถึงเที�ยงคืนกต็อ้งทาํ สาํหรับในการซอ้ม

ครั� งหนา้คือวนัที� 28 ก.ย.นี�  จะตอ้งปฎิบติัไดโ้ดยที�ไม่ตอ้งมีการ

บอกขั�นตอนในพระราชพิธี

 ที�ลานหนา้กรมทหารราบที� 11 รักษาพระองคเ์ขตบางเขนเมื�อเวลา 09.00 น. วนัที� 22  ก.ย. กองทพัภาคที� 1 นาํโดยพล.ต.ณฐัวฒัน ์อคันิบุตร ที�ปรึกษาอนุกรรมการจดัขบวนในพระราช

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช นดัหมายทุกหน่วยปฎิบติัริ�วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที� 1-2-3 กวา่ 20 หน่วยงาน อาทิสาํนกัพระราชวงั ทหาร

มหาดเลก็รักษาพระองค ์(ทม.รอ.) กรมการขนส่งทหารบก กรมพลาธิการทหารบก กรมสรรพาวธุทหารบก หน่วยบญัชาการ ป้องกนัภยัทางอากาศ นกัเรียนโรงเรียนนายร้อยสามเหล่าทพั ดุริยางค์

ทหารบก ทหารเรือ ตาํรวจมา้ นกัเรียนโรงเรียนวชิราวธุทหารบก  รวมทั�งสิ�นกวา่ 2,000 คน เขา้ร่วมฝึกซอ้มเสมือนจริง ทั�งนาํอุปกรณ์จริงที�ใชใ้นพระราชพิธีทั�งหมดเขา้ร่วมฝึกซอ้ม เช่น เครื�องสูง

กลองชนะสาํหรับราชรถราชยานใชพ้ระยานมาศสามลาํคานจาํลอง รถบรรทุกทหารขนาด 4 และ10 ตนั ทดแทนราชรถพระนาํ และพระมหาพิชยัราชรถ ราชรถปืนใหญ่องคซ์อ้ม

กาํลงัพลกวา่ 2 พนัคนกวา่  20  หน่วยงานร่วมฝึกซอ้มเสมือนจริงในการจดัริ�วขบวนพระบรม-ราช

อิสริยยศที� 1-2-3  ถกูตอ้งตามราชประเพณีที�มีการซอ้มร่วมของทหารมหาดเลก็รักษาพระองค ์มี

ทั�งความเขม้แขง็และความพร้อมเพรียงที�ลานหนา้กรมทหารราบที� 11 รักษาพระองค์
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