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สารจากประธาน
เรียน  เพื่อน จปร.26 ที่รัก 

 ผมขอขอบคณุเพือ่น ๆ ทีไ่ดใ้หค้วามไวว้างใจเลอืกผมใหท้ำหนา้ทีป่ระธานรุน่ จปร.26  ซึ่งผมขอให้คำสัญญาว่า จะ

ทำหน้าที่รับใช้รุ่นของเราให้ดีที่สุด เพื่อน ๆ ครับ พวกเราเหลือเวลารับราชการอีกคนละไม่กี่ปีก็เกษียณกันแล้ว  ผมว่ามันถึง

เวลาแล้วที่เราจะต้องกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่น  สื่อสารกันให้ทั่วถึง  วางแนวทางที่ดีและมั่นคงไว้เพื่ออนาคต  คงไม่

มีใครอยากเห็นว่า พอเกษียณกันไปแล้วต่างแยกย้ายหายหน้ากันไปหากันไม่เจอ  ถ้าเป็นแบบนั้นมันคงจะเป็นสิ่งที่น่าเศร้า

มาก ๆ  ถึงเวลาแล้วที่เพื่อน ๆ ทุกคน จะต้องออกมาส่งข่าวคราว  แสดงตัวตน  พบปะ ช่วยเหลือส่วนรวม  ให้กำลังใจซึ่งกัน

และกัน ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้  ใครที่มันแอบซ่อนซุกตัวอยู่มุมไหน ด้วยเหตุผลใดก็ดี ต้องช่วยกันขุดคุ้ยเอาตัวออกมา 

อย่าปล่อยทิ้งไว้ ทุกคนเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมายาวนาน เราต้องไม่ทิ้งกันครับ  ผมมั่นใจว่าพวกเรา จปร.26 ไม่มี

ใครรังเกียจเพื่อนแน่นอน   

 ผมได้เชิญเพื่อนหลาย ๆ คน มาร่วมเป็นคณะกรรมการรุ่น  และได้จัดประชุมคณะกรรมการชุดใหม่   รวมทั้งรับ-

ส่งหน้าที่ประธานรุ่นไปแล้ว  เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ไปร่วมประชุมและพบปะสังสรรค์กัน

อย่างคับคั่ง ขอบคุณเพื่อนสุรไกร(จก.สก.ทบ.) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และหลาย ๆ  อย่าง  ขอบคุณเพื่อนตั๋นที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำ

ชี้แนะในรายละเอียด  ที่สำคัญต้องขอขอบคุณเพื่อนต๊อก(พล.ต.ไพบูลย์) ที่กรุณาจุดประกายความรัก ความสามัคคีและ

เสียสละเพื่อเพื่อน ๆ ด้วยการเสนอแนวความคิดให้เพื่อนที่มีศักยภาพสนับสนุนปัจจัยในการจัดงานเลี้ยงรุ่นประจำปี  และที่

สำคัญยังโทร.ฯ ประสานงานไปยังเพื่อนเหล่านั้นด้วยตัวเอง ซึ่งปรากฏว่าเสียงตอบรับดีเกินคาด ส่งผลให้ปีนี้เราสามารถจัด

งานเลี้ยงรุ่นที่โรงแรม(ระดับห้าดาว)ดุสิตธานี พัทยา ในวันเสาร์ที่ 21 พ.ค.54 ได้  โดยเพื่อนที่มาร่วมงานไม่ต้องออกค่าใช้

จ่าย(สำหรับห้องพักแรก) ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณเพื่อนอ้าย(พล.ต.ชำนิ) ที่ประสานงานจนได้ราคาถูกเป็นพิเศษด้วย 

 ผมได้ขอให้เพื่อนเมฆ(พ.อ.วรเทพ) หนึ่งในทีมเลขา ทำหน้าที่ประสานสิบทิศ  ซึ่งขณะนี้ได้เปิดเว็บไซด์ www.jpr26

.com ขึ้นมาเพื่อกระจายข่าวสารจากคณะกรรมการรุ่น  นอกจากนี้ยังจัดตั้งระบบส่ง sms เข้ามือถือของเพื่อน ๆ ได้เป็นที่

เรียบร้อย  เราตั้งใจจะใช้ช่องทางนี้เป็นหลักในการประชาสัมพันธ์ต่อไป 

 เรือ่งสดุทา้ย พล.ต.ท.สมยศ  พุม่พนัธม์ว่ง  ผช.ผบ.ตร.  รบัเปน็เจา้ภาพจดังานเพือ่น 1531 ณ โรงแรมพลูแมน ฯ   

ซ.รางน้ำ กทม. ในวันศุกร์ที่  22  ก.ค.54  งานนี้เพื่อนทุกเหล่าทัพฝากขอร้องมาให้ไปร่วมงานกันมาก ๆ เพราะเตรียมทหาร

เราไม่ได้รวมกันนานแล้ว ค่าใช้จ่ายในส่วนของ ทบ. รุ่นออกให้เป็นส่วนรวม   

        หวังว่าจะได้พบกับทุกท่านในงานเลี้ยงรุ่น 
 

พล.ท.  

(วิเชียร   ศิริสุนทร) 

ประธาน จปร.26 
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 คณะกรรมการรุ่น จปร.26 (ปี 2554)

พล.ท.วิเชียร   ศิริสุนทร ประธาน 

พล.ท.สุรศักดิ์  ศรีศักดิ์ รองประธาน  (ฝ่ายบริหาร) 

พล.ต.สชุาต ิ  หนองบวั รองประธาน  (ฝ่ายกิจกรรม) 

พล.ต.สุรไกร   จัตุมาศ รองประธาน  (ฝ่ายจัดหารายได้) 

พล.ต.ไพบูลย์  คุ้มฉายา รองประธาน  (ฝา่ยประชาสมัพนัธ)์ 

 

ฝ่ายเลขานุการ 

พล.ต.เด่นดวง   ทิมวัฒนา 

พล.ต.สุพจน์   สุวรรณเตมีย์ 

พ.อ.วรเทพ   บุญอริยะ 

พ.อ.นพดล   จันทรเสน 

พ.อ.ยศพล   มีพรหม 

  

ฝ่ายเหรัญญิก 

พล.ต.อนันตพร   กาญจนรัตน์ 

พล.ต.อดุลย์ศักดิ์   บุญวัฒนะกุล 

 

ฝ่ายจัดกิจกรรมรุ่น 

พล.ต.ชำนิ   รักเรือง 

พล.ต.วินัย   สร้างสุขดี 

พ.อ.อาชาไนย   ศรีสุข 

พ.อ.ทิวะพร   ชะนะพะเนาว์ 

พ.อ.เดชา   เดชะชาติ 

พ.อ.สรานุวัตร   ประดิษฐพงษ์ 

พ.อ.บัณฑวิทย์   โรจนวิภาต 

พ.อ.อำนาจ   รัตนภานพ 

พ.อ.ไพโรจน์   รวยลาภ 

พ.อ.ศุภสิทธิ์   งามเอก 

พ.อ.ปิยะพงษ์   บูรณโชติ 

 

ฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

พ.อ.ดร.ประเสริฐ   ชูแสง 

พล.ต.รวมพล   มีชูอรรถ 

พล.ต.วสันต์   สุริยมงคล 

พ.อ.ศุภรงค์   ระลึกมูล 

พ.อ.ณรงค์ชัย   กิ่งเกตุ 

 ฝ่ายจัดหารายได้/สนับสนุนกิจกรรมรุ่น 

 พล.ต.เกรียงไกร   ชัยชุมพร 

 พล.ต.สถาพร   สีมาสุรรักษ์ 

 พล.ต.สมพงศ์   มุกดาสกุล 

 พล.ต.ศุภกร   สงวนชาติศรไกร 

 พล.ต.กฤษฎา   อารีรัชชกุล 

 พล.ต.อดุลยเดช   อินทะพงษ์ 

 พล.ต.ชนะทัพ   อินทามระ 

 พล.ท.กฤษพงศ์   แก้วจินดา 

 พล.ท.สุรพงษ์   สุวรรณอัตถ์ 

 พล.ต.วลิต   โรจนภักดี 

 พล.ต.ตะวัน   เรืองศรี 

 พล.ต.ปราการ   ชลยุทธ 

 พล.ท.พนา   ถนอมสิงห์ 

 พล.ต.ชวลิต   ชุนประสาน 

 พล.ต.ไชยพร   รัตแพทย์ 

 พล.ท.ฐิตินันท์   ธัญญสิริ 

 พล.ต.ปรีชา   จันทร์โอชา 

 พล.ท.อรรถนพ   ศิริศักดิ์ 

 พล.ต.เกษม   ธนาภรณ์ 

 พ.อ.สิริศักดิ์   วรเจริญ 

 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ประสานงานในพื้นที่ 

 พล.ต.อัคร   ทิพโรจน์ 

 พ.อ.สิทธิพร   ศรีสุขโข        (กห.) 

 พ.อ.ประพัฒน์   เอกโพธิ์     (บก.ทท.) 

 พ.อ.ดิเรก   พรมบาง           (ทภ.๑ และ บก.ทบ.) 

 พล.ต.วสุ   เฟื่องสำรวจ       (สปท.) 

 พ.อ.ชัยวัฒน์   จำรัส           (ยศ.) 

 พ.อ.ธนกร   จงอุตส่าห์        (ทภ.๒) 

 พล.ต.นิวัติชัย   ถนอมธรรม (ทภ.๓) 

 พ.อ.อภิไชย   สว่างภพ        (ทภ.๔) 

 พ.อ.ชัยยุทธ   พร้อมสุข       (สระบุรี) 

 พล.ต.ธนา   วิทยวิโรจน์       (ลพบุรี)  

 พ.อ.กรยุทธ  วัฒนวรางกูล   (ราชบุรี) 

 พล.ต.บวรรัตน์  ขจรเนติยุทธ (จชต.) 

(ที่ปรึกษา 7, กรรมการ 61 รวม  68 คน)

คณะกรรมการที่ปรึกษา

    พล.ท.สมหมาย   เกาฏีระ พล.ท.กัณตพล   ปทุมลังการ์ พล.ต.สุรพันธ์   อินทรบัวศรี พล.ต.สิโรจน์   ชูศักดิ์    

    พล.ต.ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข พล.ต.นิวัตร   มีนะโยธิน  พล.ต.ชาตอุดม  ติตถะสิริ 

คณะกรรมการรุ่น จปร.26 
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การจัดงานเลี้ยงเพื่อน 1531   

 เมื่อ  23  มี.ค.54  ผู้แทนเหล่าตำรวจ (โดย พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผช.ผบ.ตร.) ได้เชิญผู้แทน ตท.15 เหล่า ทบ., ทร., ทอ.  

ประชุมหารือ  ผู้แทน ทบ. ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานรุ่น, ตั๋น, ต๊อก, เอ็ด(กฤษณพงศ์), เมฆ  มติที่ประชุมกำหนดจะจัด

งานเลี้ยงเพื่อน 1531 ขึ้น  2 ครั้ง 

      - ครั้งแรก  จัด ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์  8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10330    

                        ในวันศุกร์ที่  22  ก.ค.54  เชิญเฉพาะเพื่อน ๆ (ไม่รวมครอบครัว) 

      - ครั้งที่สอง  ยังไม่กำหนดเวลา (เชิญเพื่อนและครอบครัว) 

 ตำรวจรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน   โดยให้ ทร.,  ทอ.  สนับสนุนเงินเหล่าละ  200,000   บาท   ทบ. 300,000   บาท  รวมทั้งส่งผู้แทน 

เหล่าละ 2 - 3 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานและประชาสัมพันธ์ 

 งานนี้ผู้แทนจากทุกเหล่าขอร้องให้ช่วยไปร่วมงานกันให้มาก ๆ เพื่อรำลึกความหลังร่วมกัน  เจ้าภาพรับรองว่าจะประทับใจสุด ๆ  

 ข่าวดี สำหรับนักกอล์ฟ   
 

 ทีออฟ วันที่  21  พ.ค.54  เวลา 10.00 น.    สนามกอล์ฟอมตะ  สปริง  คันทรีคลับ  หนองไม้แดง  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  

 ค่าใช้จ่าย  1,500  บาท  รวมรถกอล์ฟ (ถูกสุด ๆ...ค่าใช้จ่ายปกติท่านละแปดพันกว่าบาท...ออกรอบกับเมมเบอร์ยังสี่พันกว่า) 

 มีเพียง  8  ก๊วน  ก๊วนละ  4  คน   (32 ท่าน) เท่านั้น  ประกันความผิดพลาด  โทร. จองไว้ก่อน ที่  08 3197 0040 (เวลาราชการ) 

 ขอขอบคุณ พล.ต.วินัย  สร้างสุขดี  ผู้ประสานงาน 

การจัดงานเลี้ยงรุ่น  ประจำปี 2554  (พักฟรี...นอนดุสิตธานี....ตีกอล์ฟอมตะ) 

    สวัสดิการที่รุ่นมอบให้   

  ห้องพักในคืนวันเสาร์ที่  21  พ.ค.54  ห้องแรกฟรี,  ห้องต่อไปจ่ายห้องละ 1,000 บาท   

  ห้องพักในคืนวันศุกร์ที่  20  พ.ค.54  จ่ายห้องละ  1,000  บาท 

  หากความต้องการห้องพักเกินจำนวนจะพิจารณาจัดสรร  โดยคำนึงถึงความทั่วถึงและลำดับการจอง 

    การจองห้องพัก  เปิดให้จองตั้งแต่บัดนี้  จนถึง  20  เม.ย.54   ด้วยวิธีการ 

  1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 08 3197 0040 (เวลาราชการ) 

  2. ทางแฟ็กซ์  หมายเลข  0 2983 4889 (อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)   

  3. ทาง  e-mail :  worathep1531@hotmail.com   

  4. ทางไปรษณียบัตร (ที่แนบ) 

   ข้อแนะนำ 1. ควรเลือกใช้วิธีจองลำดับ 1, 2 และ 3  เพื่อความรวดเร็ว โดยส่งข้อมูลการจองห้องพักตามตัวอย่าง 

    ในไปรษณียบัตรที่แนบ (ขอความกรุณาแจ้งข้อมูลให้ละเอียด   เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ) 

      2. แจง้ยอดพลขบัและผูต้ดิตาม  เพือ่ทีค่ณะกรรมการจะไดจ้ดัทีพ่กัให ้  สำหรบัหอ้งพกัของ ดสุติธาน ีขอความกรณุา  

    สงวนไว้สำหรับสมาชิก จปร.26  และครอบครัวของพวกเรา 

                   3. ตรวจสอบผลการจองห้องพักทาง www.jpr26.com  เพื่อความมั่นใจ 

                   4. การเช็คอินหลังเที่ยง  วันที่  20 และ 21 พ.ค.54  (ทางโรงแรมไม่มีนโยบายให้เข้าก่อนเวลา) 

    5. กรุณาช่วยกันกระจายข่าวให้ทั่วถึง  มีข้อสงสัยสอบถาม พันเอก วรเทพฯ  08 1823 2483   

  การจัดงานเลี้ยงรุ่นประจำปีนี้  กำหนดจัด  ณ  โรงแรมดุสิตรีสอร์ท พัทยา  ในวันเสาร์ที่  21 พ.ค.54   

    ขณะนี้ เพื่อนอ้าย(ชำนิ) ได้จองสถานที่ไว้แล้ว  โดยได้ราคาที่ถูกเป็นพิเศษ สำหรับโรงแรมระดับห้าดาว  คือ ห้องละ 2,700 บาท 

(จากปกติเกือบ  5,000 บาท)  งานเลี้ยงอาหารบุฟเฟ่พร้อมซอฟต์ดริ๊งก์ หัวละ 800 บาท  อาหารเช้าในส่วนที่เพิ่มหัวละ 550 บาท 

ทั้งนี้จากการจุดประกายและประสานงานของเพื่อนต๊อก(พล.ต.ไพบูลย์ฯ)  ทำให้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยในการจัดงานจากเพื่อน ๆ 

ทีม่ศีกัยภาพ โดยคาดวา่นา่จะเพยีงพอกบัรายจา่ยทัง้หมด จงึมคีวามยนิดเีรยีนเชญิเพือ่นทกุทา่นเขา้รว่มงานเลีย้งตามกตกิา ดงัตอ่ไปนี ้
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การจัดกิจกรรมหาเงินเข้ารุ่น 

 1. การเก็บเงินบำรุงรุ่นประจำปี 2554  ท่านละ 1,000 บาท  ยังคงดำเนินการเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้  

ทุกท่านมีส่วนร่วมในการดูแลรุ่นของเรา  โดยเงินของเพื่อน ๆ ส่วนนี้ทั้งหมดจะนำเข้าบัญชีธนาคาร  และนำดอกผลมาใช้เพื่อเป็น

สวัสดิการแก่เพื่อน ๆ ในกรณีได้รับความเดือดร้อน การสูญเสีย  หรือให้ความช่วยเหลือที่สมควรเท่านั้น 

 2. การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยงรุ่นประจำปี จากเพื่อน ๆ  ที่อยู่ในตำแหน่งหลักและมีศักยภาพ

เพียงพอ  รวมทั้งเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหลักแต่มีศักยภาพและยินดีดูแลเพื่อน ๆ  

   ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการรุ่นชุดใหม่ที่ผ่านมา  เพื่อนต๊อก(พล.ต.ไพบูลย์) รองประธานรุ่น รวมทั้ง

เพื่อน ๆ หลายคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมาชิก จปร.26 ของเราล้วนเหลือเวลารับราชการอีกเพียง 4-6 ปีเท่านั้น 

หลายท่านประสบความสำเร็จได้อยู่ในตำแหน่งหลักที่มีศักยภาพ แต่ยังมีอีกหลายท่านไม่เป็นเช่นนั้น  ซึ่งต้องยอมรับว่า

เราคงไม่สามารถผลักดันให้ทุกคนได้ตำแหน่งนายพลได้ทั้งหมด เราจึงควรแสดงออกถึงการไม่ทอดทิ้งกันในแนวทางที่

สามารถกระทำได้ โดยเวลาที่เหลือจากนี้ไปการจัดงานเลี้ยงรุ่นทุกปีควรขอแรงและน้ำใจจากเพื่อนที่มีศักยภาพระดม

เป็นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นการส่งความปรารถนาดีให้กันและกัน  ซึ่งรุ่นพี่ ๆ ผู้ใหญ่หลาย ๆ รุ่นก็ดำเนินการแบบนี้

เชน่กนั สำหรบัเงนิทีไ่ดร้บัจากทางอืน่ควรนำไปใชเ้พือ่เปน็สวสัดกิารรุน่และการกศุลเทา่นัน้  (ปจัจบุนัเพือ่นตอ๊กกำลงั โทร.ประสานงาน 

กบัเพือ่น ๆ อยู ่  สง่ขา่วมาวา่ทีผ่า่นมาประสบความสำเรจ็อยา่งดยีิง่)  คณะกรรมการขอขอบคณุเพือ่นทีใ่หก้ารสนบัสนนุเปน็อยา่งมาก   

(นี่แหละพวกเรา จปร.26 ไม่เคยทิ้งกัน  และจะดูแลกันและกันตลอดไป) 

 สำหรับเพื่อน จปร.26  ที่มีความประสงค์จะสนับสนุนเงินเพื่อจัดงานเลี้ยงรุ่นและอื่น ๆ กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด  สาขา บก.ทบ.  หมายเลขบัญชี  077 - 2 - 12788 - 2  ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการ จปร.26  ทั้งนี้  

ขอได้ประสานรายละเอียดเพิ่มเติมกับเหรัญญิกของรุ่น  พล.ต.อดุลย์ศักดิ์  บุญวัฒนะกุล  08 6307 2312 

 การจัดกิจกรรมอื่น ๆ จะพิจารณาความเหมาะสมจากผลสำเร็จในการจัดกิจกรรมตามข้อ 1 และ ข้อ 2 เป็นเบื้องต้นก่อน 

 
กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 การเปดิเวบ็ไซดค์ณะกรรมการรุน่ www.jpr26.com มคีวามมุง่หมายเพือ่ใหเ้ปน็ชอ่งทางในการประชาสมัพนัธ ์ ตรวจสอบ 

ข้อมูลข่าวสาร ที่รวดเร็ว ทันสมัย  รวมทั้งเป็นศูนย์รวมหรือเวทีให้เพื่อนได้ประชาสัมพันธ์ข่าวคราวของตัวเองให้ส่วนรวมรับทราบ  

ได้มอบให้เพื่อนเมฆ (วรเทพฯ)  เป็นผู้รับผิดชอบ   ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา  ผู้ที่ต้องการใช้บริการขอให้ส่งข้อมูลมาทาง e-mail :  

worathep1531@hotmail.com    

 การส่งข้อมูลทาง sms   ขณะนี้ได้จัดตั้งระบบการส่ง sms ไปยังมือถือของสมาชิก จปร.26 ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   และได้

ทดลองจัดส่ง sms โดย jpr26  ไปถึงเพื่อน ๆ ทุกท่านแล้วด้วย  หากท่านใดไม่ได้รับแสดงว่ามีข้อผิดพลาดของหมายเลขโทรศัพท์  

ขอความกรุณาติดต่อเพื่อนเมฆด่วน  (ยินดีให้บริการในกรณีต้องการส่ง sms ในหมู่เพื่อน จปร.26)   

  
กิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน ์ 

 เพื่อนเสริฐ (พ.อ.ประเสริฐฯ) ฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ แจ้งข่าวเป็นประธานทอดผ้าป่า หล่อ “พระประทาน จปร.26” 

เพื่อเป็นพระประธานอุโบสถ  วัดหินลาด หมู่ที่ 8  ต.หินลาด  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์  โดยจะมีพิธีเททองหล่อพระประธานในวันพุธที่ 

13 เม.ย.54  เวลา  09.09  น.  รายละเอียดใน www.jpr26.com   ร่วมทำบุญบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกสิกรไทย  สาขา

เอกมัย  หมายเลขบัญชี  059-2-38301-2  ชื่อบัญชี  ประเสริฐ  ชูแสง   

 เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกคนร่วมงานกุศล หาโอกาสทำบุญหล่อพระประธานอย่างนี้ได้ยากนะครับ  กุศลแรงมหาศาล    

รายละเอียดติดต่อเพื่อนเสริฐโดยตรง  หากต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ  แจ้งความจำนงมาที่เพื่อนเมฆ  (ประธานรุ่นยินดีให้บริการ

ยานพาหนะ) 

 เพื่อนอ้วน (ศุภรงค์  ระลึกมูล)  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มา 2 เรื่อง   

 เรื่องแรก  ได้ไปพบหลวงพี่เจี๊ยบ (จีรยุทธฯ) ซึ่งบวชถวาย 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  แล้วไปปลีกวิเวกอยู่ที่  

วดัพตุะเคยีน  จ.เพชรบรุ ี หลวงพีฝ่ากขออโหสกิรรมกบับรรดาเพือ่น จปร.26 ทกุคนดว้ย  เพือ่อานสิงสอ์นับรสิทุธิใ์นการอปุสมบทครัง้นี ้

 เรื่องที่สอง ผู้ใดมีจิตอันเป็นกุศลจะทำบุญกุศลสืบสานพระพุทธศาสนา  ขออย่าลืมพิจารณามาทำบุญที่วัดแหลมเจ้าสัว 

หลังค่ายธนะรัชต์  ปรานบุรี  ทั้งผ้าป่า  กฐิน  ฯลฯ  ยินดีรับเป็นผู้ประสานงาน 
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พ.อ. วรเทพ   บุญอริยะ

   28/29  อาคาร T13  เมืองทองธานี

      ถนน ป๊อบปูล่า  ต. บ้านใหม่

        อ. ปากเกร็ด  จ. นนทบุรี

1 1 1 2 0

งานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจำปี 2554

ผู้จอง (ชื่อ/นามสกุล) ................................................................มือถือ ......................

การร่วมเล่นกอล์ฟ   เล่น   ไม่เล่น

การจองห้องพัก

ผู้ติดตาม/พลขับ ............... คน (กรณีต้องการให้จัดที่พัก)

วันศุกร์ที่ 20 พ.ค.54  

   จำนวน .............. ห้อง  ผู้เข้าพัก  ผู้ใหญ่ ........... คน  เด็ก ........... คน

วันเสาร์ที่ 21 พ.ค.54  

   จำนวน .............. ห้อง  ผู้เข้าพัก  ผู้ใหญ่ ........... คน  เด็ก ........... คน

ผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์   

   ผู้ใหญ่ ............... คน  เด็ก ................ คน


