
มกราคม 2559

หนังสือเวียน

ฉบับที่ 1/2559

กรุณาส่ง

28/29 อาคาร T13 เมืองทองธานี  ถนนป๊อบปูล่า  ต.บ้านใหม่  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120

- สถานภาพเงินกองทุนรุ่น จปร.26
- ผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร จปร.26  
- แผนการจัดกิจกรรมปี 59 
- กิจกรรมแม่บ้านปีงบประมาณ 59
- สรุปการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เมื่อ 3 ต.ค.58
- ข่าวสังคม จปร.26
- ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดทำาหนังสือรุ่น

สารจากประธาน

	 สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก	จปร.26	ที่รักทุกท่าน  ที่ท่านถืออยู่ในมือขณะนี้เป็นหนังสือเวียนของรุ่นฉบับแรกของปี 2559  ผมจึง
ขอถือโอกาสกล่าว “สวัสดีปีใหม่” พร้อมทั้งขออำานวยพรให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจแจ่มใสสดชื่น สมหวังในสิ่งปรารถนา  พานพบแต่สิ่งดี ๆ ตลอดปี 2559 นี้นะครับ  
 ในปี 2558 ที่ผ่านมา ผมต้องขอขอบคุณบรรดาเพื่อนสมาชิกและคณะกรรมการรุ่นทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันสร้างสรรค์ความเข้มแข็ง
และความสมัครสมานสามัคคีภายในรุ่นของเราได้อย่างดียิ่ง  เห็นได้จากการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟหารายได้ ซึ่งประสบความสำาเร็จ
อย่างงดงามตามเป้าหมายที่วางไว้  การจัดกิจกรรมงานเลี้ยงรุ่น  งานเลี้ยงสังสรรค์  งานเลี้ยง 1531  ที่ในทุกครั้งต่างมีบรรดามวลสมาชิก
ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือพาครอบครัวมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง  ความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ของเพื่อน ๆ ทุกท่าน ที่แสดงออกตลอดปีที่ผ่านมา  ทำาให้ผมมั่นใจว่ารุ่นของเราจะมีความเข้มแข็งและมั่นคง  สามารถดำารงอยู่เคียงข้าง
ดูแลกันและกันตลอดไป  ต้องขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกท่านอีกครั้งที่ทำาให้รุ่นของเรามีวันนี้  
 เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา  ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร จปร.26 เพื่อกำาหนดแผนงานและกรอบ 
งบประมาณประจำาปี 2559  ซึ่งได้นำารายละเอียดมาลงไว้ในหนังสือเวียนฉบับนี้แล้วนะครับ  ผมขอกล่าวถึงเฉพาะที่สำาคัญได้แก่  
      1. มีการปรับปรุงสวัสดิการและเงินช่วยเหลือสมาชิก  ดังนี้  กรณีสมาชิกป่วยนอนโรงพยาบาล ปรับวงเงิน  จัดของเยี่ยม 
หรือเงินสด เป็น 5,000 บาท และกรณีบิดา มารดาของภรรยาสมาชิกเสียชีวิต ให้เพิ่มเติมเงินสวัสดิการช่วยเหลืออีก 5,000 บาท
      2. จะมีการจัดกิจกรรมหารายได้ประจำาปี 2559  โดยจัดแข่งขันกอล์ฟ จปร.26   ณ สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์
กอล์ฟคลับ  ในวันศุกร์ที่  18  มีนาคม  2559  มีลักษณะการดำาเนินงานเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา  แต่จะไม่รบกวนเพื่อนสมาชิกมากนัก 
เอาเฉพาะท่านที่เต็มใจและท่านที่ดำารงตำาแหน่งและมีศักยภาพสูง ซึ่ง พล.ท.เกรียงไกร ชัยชุมพร  ประธานชมรมกอล์ฟท่านใหม่ของเรา
กำาลังดำาเนินการในรายละเอียดอยู่ 
       3. กิจกรรมงานเลี้ยงประจำาปี 2559  ประกอบด้วย
          งานเลี้ยงเพื่อน 1531 (จปร.26 เจ้าภาพ)   ณ สโมสร ทบ.วิภาวดี   ในวันศุกร์ที่  19  กุมภาพันธ์ 2559 
          งานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจำาปี 2559       ณ สวนสนประดิพัทธ์     ในวันเสาร์ที่  14  พฤษภาคม 2559 
          งานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.26  ครั้งที่ 1/59    ณ สโมสร บก.ทท.       ในวันเสาร์ที่  30  กรกฎาคม 2559
          งานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.26  ครั้งที่ 2/59    ณ สโมสร ยบ.ทหาร   ในวันเสาร์ที่    8  ตุลาคม 2559

 สำาหรับเรื่องอื่น ๆ ที่สำาคัญทั้ง สถานภาพเงินกองทุนรุ่น จปร.26  กิจกรรมแม่บ้าน  และการจัดทำาหนังสือรุ่น
เล่มสุดท้ายของพวกเรา ได้นำารายละเอียดมาลงไว้ภายในหนงัสอืเวยีนฉบบันีแ้ล้วนะครบั อยากให้ทุกท่านได้

อ่านและทำาความเข้าใจในรายละเอยีด 
  โดยเฉพาะอย่างยิง่ใคร่ขอความร่วมมอืจากทกุท่าน ช่วยกนัส่งข้อมลูและภาพถ่ายเพือ่การ

จดัทำาหนงัสอืรุน่ของเราให้ฝ่ายปฏบิตักิารตามรายละเอยีดที่กำาหนด  หนังสือรุ่นเล่มสุดท้ายของเรา
เล่มนี้จะเปรียบเสมือน  ความรัก   ความผูกพัน  ความเอื้ออาทร  และความทรงจำาดี ๆ  ที่พวกเรา
มอบให้กันและกันเป็นที่ระลึก  พร้อมทั้งเป็นการถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จัก จปร.26 ด้วย
ความภาคภูมิใจยิ่งครับ 
                พลเอก 

                  (ไพบูลย์  คุ้มฉายา)
      ประธานคณะกรรมการบริหารรุ่น จปร.26
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1.	สถานภาพเงินกองทุนรุ่น	จปร.26

ล�าดับ รายการ จ�านวนเงินที่ใช้จริง จ�านวนเงินที่อนุมัติไว้

1 รายการใช้จ่ายตามแผนงานประจ�าปีที่อนุมัติไว้

1.1	สวัสดิการ	"เพื่อนช่วยเพื่อน" 201,200	 	180,000

1.2	การจัดงานเลี้ยง

     งาน ตท. 1531 (ทบ.เจ้าภาพ)  3 เม.ย.58 198,200  200,000 

     งาน ตท. 1531 (ตร.เจ้าภาพ)  15 ก.ค.58 50,000  50,000 

     งาน ตท. 1531 (ทร. ทอ. เจ้าภาพ)  28 พ.ย.58  50,000  50,000 

     งานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจำาปี 58 ที่สวนสน  9 พ.ค.58 995,590  1,200,000 

     งานเลี้ยงสังสรรค์ จปร. 26 ครั้งที่ 1 ณ บ้าน พล.อ.ไพบูลย์  14 มี.ค.58  13,961  70,000 

     งานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.26 ครั้งที่ 2  ณ สโมสร ยบ.ทหาร  3 ต.ค.58  174,000  200,000 

																																						รวมจัดงานเลี้ยงรุ่น 	1,481,751	 	1,770,000	

1.3	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการรุ่น	(จัดเลี้ยง)

     ครั้งที่ 1   13 ม.ค.58  26,971  30,000 

     ครั้งที่ 2   11 ก.พ.58  17,028  30,000 

     ครั้งที่ 3   11 มี.ค.58  10,788 

     ครั้งที่ 4    3 มิ.ย.58  (ตท.1531)  6,571 

     ครั้งที่ 5   23 ธ.ค.58 ค่านักดนตรี  5,000 

																																						รวมค่าจัดประชุม 	66,358	 	60,000	

1.4	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

     กิจกรรมแม่บ้าน  6 ครั้ง  21,900  30,000 

     ซื้อเครดิต SMS 3 ครั้ง และค่า web page รุ่น  31,902  20,000 

     ค่าจัดทำาหนังสือเวียนรุ่น จปร.26   2 ฉบับ  20,000  20,000 

     สนับสนุน ชนอ.22 และ มูลนิธิ รร.ตท. จัดกอล์ฟ ครั้งละ 30,000  60,000  100,000 

     พานพุ่ม วันที่ 5 ส.ค.  1,000  3,000 

																																								รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 	134,802	 	173,000	

																																								รวมเงินรายจ่ายตามแผนงาน 	1,884,111	 	2,183,000	

2 รายการใช้จ่ายนอกแผนงาน

2.1 ค่าจัดงานแข่งขันกอล์ฟหารายได้  27 มี.ค.58  1,402,214 -

2.2 จัดหาไวน์  21,600 -

2.3 บริจาคสมทบทุนสร้างอุทยานราชภักดิ์  400,000 -

2.4 ซื้ออุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ  94,976 -

2.5 จัดหาเสื้อแจ็กเก็ตให้แม่บ้าน  176,490 -

2.6 ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างธนาคาร  425 -

																																								รวมเงินค่าใช้จ่ายนอกแผนงาน 	2,095,705	

																																								รวมรายจ่ายในปี	2558	ทั้งสิ้น 	3,979,816	

1.1	สรุปการใช้จ่ายเงินกองทุนรุ่น	จปร.26	ในปี	2558	ตั้งแต่	ม.ค.	-	ธ.ค.58
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1.2	สรุปสถานภาพเงินกองทุนรุ่น	จปร.26	ณ	31	ธ.ค.58

ล�าดับ รายการ จ�านวนเงิน หมายเหตุ

1 รายรับ

1.1 ยอดยกมาจากปีก่อน  15,315,521.75 

1.2 รับเงินจากเพื่อน เพื่อช่วยเพื่อน  230,000.00 

1.3 รายรับจัดกอล์ฟ  19,785,000.00 

1.4 รับดอกเบี้ย  18,833.58 

																																							รวมรายรับ 	35,349,355.33	

2 รายจ่ายในปี	2558																	รวมเป็นเงิน 	3,979,816.00

																																							คงเหลือเงินกองทุนรุ่น	จปร.26 	31,369,539.83	

 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร จปร.26  ณ บ้านรับรอง ผบ.ทสส.  วันพุธที่ 23 ธ.ค.58  มีเรื่องสำาคัญที่จะเรียนให้สมาชิก 

จปร.26 ทุกท่านทราบ ดังนี้
 2.1 ที่ประชุมฯ มีมติให้ความเห็นชอบแผนการดำาเนินงาน  กิจกรรม และกรอบงบประมาณประจำาปี 2559  ตามที่ฝ่ายเลขานุการ
และฝ่ายปฏิบัติการเสนอ (รายละเอียดในหน้า 4 ) 
 2.2 ให้ความเห็นชอบแผนการดำาเนินกิจกรรม และกรอบงบประมาณประจำาปี 2559 ตามที่คณะกรรมการแม่บ้าน จปร.26 เสนอ 
(รายละเอียดในหน้า 5 )
 2.3 รับทราบการชี้แจงสถานภาพเงินกองทุนรุ่น จปร.26 ตามที่ฝ่ายเหรัญญิกเสนอ (รายละเอียดในหน้า 2 และ 3)
 2.4 อนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร จปร.26  โดยให้เพิ่มคณะกรรมการแม่บ้าน จปร.26 ไว้ภายใต้การ
กำากับดูแลและประสานงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร จปร.26 (รายละเอียดในหน้า 5 )
 2.5 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบสมาชิก จปร.26 ว่าด้วยการดำาเนินงานของรุ่น พ.ศ.2558  ในหมวดที่ 8 เงินกองทุนรุ่น  สวัสดิการ 
และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ  โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่  24  ธันวาคม  2558  เป็นต้นไป  ประกอบด้วย
       2.5.1 กรณีสมาชิกป่วยนอนโรงพยาบาล จัดของเยี่ยม/เงินสด  เดิม 3,000.- บาท  ปรับเป็น  5,000.- บาท 
     (โดยจัดให้ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี  สำาหรับสมาชิกท่านเดียวกัน)
       2.5.2 กรณี บิดา มารดาของภรรยาเสียชีวิต  เดิมจัดเฉพาะหรีด 2 หรีด  ในนาม “เพื่อน 1531” และ “จปร.26”  
     ให้เพิ่มเติมเงินสวัสดิการช่วยเหลืออีก 5,000.- บาท
        2.5.3 กรณีสมาชิกมีความเดือดร้อน ให้เสนอและนำาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จปร.26 พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 2.6 ให้จัดตั้งคณะทำางานเพื่อรับผิดชอบดำาเนินการจัดทำาหนังสือรุ่น (อยู่ระหว่างการดำาเนินการ)
 2.7 การจัดกิจกรรมหารายได้ประจำาปี 2559 ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดกอล์ฟ จปร.26  ซึ่งกำาหนดในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 
ณ สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์กอล์ฟคลับ  การดำาเนินการกระทำาในลักษณะเดียวกับปีที่ผ่านมา
 2.8 บ้านพักรับรองของ พ.อ.ประเสริฐ  ชูแสง  ที่ปากช่อง  นครราชสีมา  ขอให้เสนอแนวทางการดูแลและนำาเข้าที่ประชุมใน
โอกาสต่อไป
 2.9 ชมรมกอล์ฟ จปร.26  เนื่องจาก พล.อ.พนา  ถนอมสิงห์  ประธานชมรมกอล์ฟ จปร.26  มีภารกิจมากไม่สะดวกในการดำาเนิน
กิจกรรมของชมรม ที่ประชุมฯ มีมติให้ พล.ท.เกรียงไกร  ชัยชุมพร เป็นประธานชมรมกอล์ฟ จปร.26 แทน เพื่อดำาเนินกิจกรรมของชมรมฯ  
ต่อไป

2.	สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร	จปร.26		ครั้งที่	2	ประจ�าปี	2558		
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    1. จัดประชุมคณะกรรมการรุ่น  จำานวน 2 ครั้ง 
    2. จัดทำาหนังสือเวียน จำานวน  2 ฉบับ   
        - ฉบับที่ 1 แจกจ่ายในเดือน ม.ค.59
        - ฉบับที่ 2 แจกจ่ายในเดือน มิ.ย.59
    3. งานด้านสวัสดิการ 
        - ภรรยา  บิดา  มารดา  บุตร  ของสมาชิก จปร.26 เสียชีวิต (เงินช่วยเหลือ / พวงหรีด)
        - บิดา  มารดา  ของภรรยาสมาชิก จปร.26 เสียชีวิต (เงินช่วยเหลือ / พวงหรีด)
        - สมาชิก จปร.26 ป่วย  นอนโรงพยาบาล  (จัดของเยี่ยม/เงินสด)
          4. ด้านการสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานภายนอก 
        - สนับสนุนกิจกรรมหารายได้ (แข่งขันกอล์ฟ) ของเพื่อนต่างเหล่า
        - สนับสนุนกอล์ฟมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.
    5. ด้านอื่น ๆ 
        - ดอกไม้แสดงความยินดีในบางโอกาส
        - จัดพานพุ่มวันสถาปนา รร.ตท. และ รร.จปร.

แผนงานฝ่ายเลขาในปี	2559

แผนการจัดกิจกรรมในปี	2559	โดยฝ่ายปฏิบัติการ

ล�าดับ กิจกรรม เวลา/สถานที่ รูปแบบของงาน

1 งานเลี้ยงสังสรรค์ ตท.1531 วันศุกร์ที่ 19 ก.พ.59
  เวลา 1730 - 2300
สถานที่ สโมสร ทบ. วิภาวดี
          บริเวณลานนำ้าพุ

- งานเลี้ยงสังสรรค์ภาคคำ่า (เชิญครอบครัว)
- ทุกเหล่าส่งยอดผู้เข้าร่วมงานล่วงหน้า
- อาหารบุฟเฟ่ + ออกร้าน / เครื่องดื่มทุกประเภท
- ดนตรี / คาราโอเกะ / การแสดงบนเวที / ศิลปินรับเชิญ

2 งานเลี้ยงรุ่น จปร.26
ประจำาปี 2559

วันเสาร์ที่ 14 พ.ค.59
สถานที่ สวนสนประดิพัทธ์

- เม.ย.59 เปิดจองห้องพักและส่งยอดผู้ร่วมงาน รุ่นสนับสนุน
  ค่าห้องพักส่วนหนึ่ง
- 14 พ.ค.59 ลงทะเบียนเข้าที่พัก, รับของชำาร่วย 
                 การแข่งขันกอล์ฟ
                 ลงทะเบียนเข้างานเลี้ยง / ดนตรี / การแสดง
                 อาหารออกร้าน / จับฉลากแจกรางวัล
- 15 พ.ค.59 ทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เพื่อนผู้จากไป

3 งานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.26
จำานวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1  
วันเสาร์ที่ 30 ก.ค.59
  เวลา 1730 - 2300
สถานที่  สโมสร บก.ทท. 
           แจ้งวัฒนะ

- ลักษณะของงานเรียบง่าย  เป็นกันเอง (เชิญครอบครัว)
- สมาชิกส่งยอดเข้าร่วมงานล่วงหน้า
- อาหารออกร้าน ดนตรี คาราโอเกะ เครื่องดื่มทุกประเภท
- เชิญชวนสมาชิกสนับสนุนออกร้าน อาหาร / เครื่องดื่ม

ครั้งที่ 2  
วันเสาร์ที่ 8 ต.ค.59 
  เวลา 1730 - 2300
สถานที่  สโมสร ยบ.ทหาร 
           แยกวงศ์สว่าง

- งานเลี้ยงแสดงความยินดีนายพล และเลี้ยงสมาชิกที่
  เกษียณอายุ (เชิญครอบครัว)
- สมาชิกส่งยอดเข้าร่วมงานล่วงหน้า
- อาหารออกร้าน ดนตรี คาราโอเกะ เครื่องดื่มทุกประเภท
- เชิญชวนสมาชิกสนับสนุนออกร้าน อาหาร / เครื่องดื่ม  

4 การจัดทำาหนังสือรุ่น กำาหนดการแจกจ่าย
- งานเลี้ยงรุ่นประจำาปี 59     
  หรือ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ 8ต.ค.59

รายละเอียดในหน้า  9 - 12
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กิจกรรมแม่บ้าน	จปร.26	ประจ�าปีงบประมาณ	2559

 1. กิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างแม่บ้าน จปร.26 และกิจกรรมเพื่อสังคมในปีงบประมาณ 2559

ล�าดับ เดือน กิจกรรม หมายเหตุ

1 ตุลาคม 58 เลี้ยงอาหารเด็กด้อยโอกาส  จ.นครนายก 1. งบประมาณดำาเนินการ
   30,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายนอกงบประมาณ
    แม่บ้านผู้ร่วมกิจกรรม 
    สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. ขอรับการสนับนุน
    ยานพาหนะ และ สป.3
    พร้อมพลขับ จาก ขส.ทบ.

2 พฤศจิกายน 58 ทัศนศึกษา ไหว้พระวัดท่าซุง  จ.อุทัยธานี

3 ธันวาคม 58 ทัศนศึกษา  จ.ราชบุรี

4 มกราคม 59 ไหว้พระ 9 วัด  กรุงเทพมหานคร

5 กุมภาพันธ์ 59 ชมดอกไม้งาน Flora Park อ.วังนำ้าเขียว  จ.นครราชสีมา

6 มีนาคม 59 ทัศนศึกษาเรือหลวงจักรีนฤเบศร  จ.ชลบุรี

7 มิถุนายน 59 เลี้ยงอาหารทหารบาดเจ็บจากราชการสนาม  รพ.พระมงกุฎเกล้า

8 กรกฎาคม 59 ล่องแพ  จ.กาญจนบุรี

9 สิงหาคม 59 ไหว้พระวัดใน จ.อุดรธานี

10 กันยายน 59 Work Shop  การฝีมือ / อาหาร

 2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการแม่บ้าน จปร.26
       - จัดปีละ 2 ครั้ง
      - งบประมาณค่าอาหารและเอกสารครั้งละ  5,000 บาท

ประธานกรรมการบริหาร	จปร.26

   ผังการจัดคณะกรรมการบริหาร	จปร.26	(ปรับปรุงใหม่)

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	จปร.26 

ฝ่ายเลขานุการ

รองประธานกรรมการบริหาร	จปร.26

ฝ่ายเหรัญญิก
คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายจัดหารายได้

คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายกิจการพิเศษ

คณะกรรมการแม่บ้าน	จปร.๒๖
คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายปฏิบัติการ
คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการ

ส่วนภูมิภาค
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สรุปการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์	จปร.26		ครั้งที่	3/2558		ณ	สโมสร	ยบ.ทหาร	(3	ต.ค.58)
 
 ตามที่ได้มอบภารกิจให้คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.26 ในปี 2558  จำานวนทั้งสิ้น 3 ครั้งด้วยกัน แต่
เนื่องจากในการจัดงานครั้งที่ 2 ซึ่งกำาหนดไว้ว่าจะจัด  ณ บ้านพัก จก.พธ.ทบ.  ในวันที่ 22 ส.ค.58 นั้น  ไม่สามารถดำาเนินการได้  เนื่องจาก
มีเหตุก่อการร้ายที่แยกราชประสงค์  จึงได้เลื่อนการจัดเลี้ยงมารวมกับครั้งที่ 3  ซึ่งได้จัดขึ้น  ณ  สโมสร ยบ.ทหาร  เมื่อวันที่ 3  ต.ค.2558 
ที่ผ่านมา  ซึ่งมีรายละเอียดจะเรียนให้สมาชิกทราบดังนี้  
 1. การแบ่งความรับผิดชอบ
    1.1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ จปร.26
  - วางแผนประสานงาน  จัดทำากำาหนดการ  ประชาสัมพันธ์  และกำากับดูแลการปฏิบัติในภาพรวม
  - จัดทำาวีดีทัศน์ชุด  เพื่อน จปร.26  ความยาว 25 นาที
  - จัดหาของที่ระลึก มอบให้สมาชิกที่เกษียณอายุ และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น
    1.2 ยบ.ทหาร รับผิดชอบ  
  - จัดเตรียมสถานที่  จอและเครื่องฉาย  ระบบแสงเสียงภายใน
  - จัดเตรียมซอฟดริ้งซ์  และเจ้าหน้าที่บริการเสริฟอาหารและเครื่องดื่ม
    1.3 ศปร.บก.ทท.  รับผิดชอบ  
  - จัดทำาป้ายประชาสัมพันธ์  บอร์ดภาพหมู่ร้อยตรี จปร.26  บอร์ดผู้เกษียณอายุ  บอร์ดผู้ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น  
    1.4 พธ.ทบ.  รับผิดชอบ  
  - จัดหาและกำากับดูแลการออกร้านอาหาร  อาหารกล่องสำาหรับเจ้าหน้าที่  และอาหารค็อกเทล
    1.5 ดย.ทบ.  สนับสนุนดนตรี  /  กร.ทหาร  สนับสนุนช่างภาพ
 2. การสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิก จปร.26  และบุคคลภายนอก
    2.1 พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ  สนับสนุน สถานที่จัดเลี้ยง สิ่งอำานวยความสะดวก และพนักงานบริการ 
    2.2 พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา  สนับสนุน อาหารญี่ปุ่น นิปอนเต้
    2.3 พล.อ.ทลวงรณ วรชาติ  สนับสนุน ส้มตำา ข้าวเหนียว ไก่กรอบ
    2.4 พล.ท.ธนดล  สุรารักษ์  สนับสนุน ข้าวมันไก่โกอ๋า 
    2.5 พล.อ.ปราการ  ชลยุทธ  สนับสนุน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายใช้
    2.6 พล.ท.บรรณวัฒน์  มาโกมล  สนับสนุน ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
    2.7 พล.อ.สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์  สนับสนุน ผัดไท, หอยทอด
    2.8 พล.อ.ชายศักดิ์  โสมกุล  สนับสนุน ลูกชิ้นปิ้งเมืองทอง
    2.9 พล.ท.สรานุวัตร  ประดิษฐพงษ์ สนับสนุน หมูสะเต๊ะ
    2.10 พล.อ.สิริศักดิ์  วรเจริญ  สนับสนุน ก๋วยเตี๋ยวทะเลบางปู
    2.11 พล.ท.วิบูล  ขยันกิจ  สนับสนุน ไอศกรีมแปะเฮง
    2.12 พล.อ.ชำานิ   รักเรือง  สนับสนุน ขนมครกเข้าวัง
    2.13 พล.ท.ชาติชายภัฏฐ์  สุคนธสิงห์ สนับสนุนเงินสด 5,000     
    2.14 พล.อ.อาชาไนย  ศรีสุข  สนับสนุนเงินสด 2,000
    2.15 พล.อ.สถาพร  สีมาสุรรักษ์  สนับสนุน ไวน์ mouton cadet 24 ขวด 
    2.16 พล.อ.วิเชียร  ศิริสุนทร  สนับสนุน ไวน์ Rupert & Rothschild 24 ขวด
    2.17 พล.ต.สุวภัทร  ยี่โถขาว  สนับสนุน เหล้า Black ลิตร 12 ขวด
    2.18 กรมยุทธบริการทหาร  สนับสนุน ซอร์ฟดริ๊งค์
    2.19 คุณประยูร  วงศ์ชื่น กรรมการผู้จัดการ บ.โชอิ้ง เอนเตอร์เทรนเม้นท์ จำากัด  สนับสนุนระบบวงจรปิด
   3. สรุปผลการจัดงาน 
  3.1 ผลการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีสมาชิกและครอบครัวเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ สำารวจจากการลงทะเบียน  
จปร.26 จำานวน 149 คน  ครอบครัว 106  คน  โดยมีสมาชิก ครอบครัว และผู้ติดตาม มาร่วมงานในช่วงคำ่าที่ไม่ได้ลงทะเบียนอีกประมาณ 
20 คน  รวมผู้ร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ  275 คน
   3.2  มีค่าใช้จ่ายการจัดงานที่ใช้เงินกองทุนของรุ่นจำานวนทั้งสิ้น  174,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
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	 สังคมภาคตะวันตก
 .....ราชบุรีเมืองที่มีแต่สิ่งดี ๆ สำาหรับเพื่อน ๆ ..... เริ่มต้นที่ พี่เทพ พล.ท.สุเทพฯ ได้เตรียมอาชีพหลังเกษียณไว้นานแล้ว โดย
ศรีภรรยาจ้างให้เป็นผู้จัดการรีสอร์ท ..... บรรยากาศดีมาก นำ้า, ภูเขา เพื่อนมาพักติดต่อได้ครับ ..... รู้มาว่าชอบแอบหนีงานมาแบ่ง       
เงินเดือนให้พี่ตั้มใช้ทุกวันพุธ จริงหรือป่าว??? .....พี่ขุน พล.ต.สมยศฯ ..... ภรรยายังสาวไม่เกษียณ จึงยังมีงานประจำาทำาอยู่ รับ-ส่ง 
ภรรยา ..... แต่เวลาว่างก็ยังซ้อมลูกสั้นอยู่หน้าบ้าน เตรียมไว้ขอแบ่งเงินเดือนพี่เทพด้วยเหมือนกัน ..... พี่ตั้ม พล.ท.ทวีวัฒน์ฯ ยัง
เหมือนเดิมทุกประการ ..... เป็นเจ้าของร้านอาหาร 2 ร้าน ..... ตีกอล์ฟกินตังค์เพื่อน ๆ เป็นประจำา ..... ไม่ยอมต่อให้ใคร ..... แต่ขอแต้มต่อ
ให้ตัวเองเพื่อเป็นกำาลังใจ ..... และไม่ไปไหนไกลเกินเขต จว.ราชบุรี ..... พี่หรัด พล.ท.ธนดลฯ ..... มีหลานปู่ 2 (ชาย 1 หญิง 1) ..... 
หลานตา 1 (ชาย) ..... แค่นี้ก็แทบไม่มีเวลาทำาอย่างอื่นแล้ว ..... ที่รับแขก แจกตังค์ในสนาม เป็นความตั้งใจครับ ..... แต่ถ้าเพื่อนให้รับตังค์
ก็ยินดีครับ ..... พี่สงค์ พล.อ.ประสงค์ฯ ประธานรุ่น เบญจม 14 ทำาให้มีงานต้องกลับมาราชบุรีบ้านเกิด ..... ช่วยงานเพื่อน ๆ บ่อย ๆ 
..... คนของเพือ่น ๆ  จรงิ ๆ ครบั ..... ราชบรุเีมอืงน่าอยู ่..... มพีร้อมทกุอย่าง ..... ทำาให้พีป้่อม พล.อ.สถาพรฯ ..... พีแ่มน พล.ท.สทิธิพรฯ 
ตดัสนิใจมาปลูกบ้านอยู่ริมแม่กลอง จวนเสร็จแล้วครับ ..... ส่วนพี่เหน่ง พล.ท.สมชายฯ กำาลังดำาเนินการปรับพื้นที่ ที่ดินเดิมที่มีอยู่ 
คาดว่าน่าจะเตรียมตัวกลับมาอยู่ราชบุรีบ้านเราด้วยอีกคนครับ
               สวัสดีครับ

	 รายงาน..จากส�านักข่าวหัวเขียวแดนใต้   ....สวัสดีครับเพื่อน ๆ
 ผมขอรายงานข่าว ชาวสะตอ จปร.26 ... เป็นวาระพิเศษ ... ต้อนรับปีใหม่ 59 ..... เข้าเรื่องเลยนะครับ พี่เชพ พลเอก นพวงศ์ 
รับภาระงาน ช่วย มทภ.4 ส่วนหลัง ค่ายวชิราวุธ คู่ขนานไปกับเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา ของกองทัพบกไปพร้อม ๆ กัน มีเวลาพบปะ 
พูดคุยกับภรรยาและเพื่อนฝูงมากขึ้น ฝีมือกอล์ฟก็พัฒนาเป็นลำาดับ ..... ส่วน พี่ธิ้ว พลโท วุฒินันท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำางานของ
รฐัสภา ..... ปฏรูิปด้านการสาธารณสขุ ..... ต้องเดินทาง หาดใหญ่-กทม. เป็นประจำา ..... กำาลงัสร้างบ้านหลงัใหม่ อยูห่น้าค่ายเสนาณรงค์ 
คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 59..... ได้เข้าอยู่หลังเกษียณ ..... ด้าน พี่ต๋อย พลตรี อภิไธ (ไม่มี ย.) ..... เป็นกรรมการที่ปรึกษา บ.เอกชน 
หลายที่ ..... วิ่งลอก หาดใหญ่-ภูเก็ต เป็นประจำา ..... ถึงคราวต้องนอนป่วย รพ. ค่าย เสนาฯ ให้หมอตรวจละเอียดภายใน ..... ข่าวว่า ถอด
สายนำ้าเกลือออกแล้ว หมอตรวจไม่พบเชื้อโรคใด ๆ อาจเป็นเพราะกินเมล็ดมะฮอกกานีเป็นประจำาทุกวัน ..... และยังคงเป็นที่ปรึกษา 
มทภ.4 ด้านงานมวลชนมุสลิม ..... เป็นแม่ทัพ 4 ท่านที่ 3 แล้ว ที่ให้ความวางใจพี่ต๋อย ..... ก่อนหน้านี้ พี่อ้อ พล.ต.กิตติ เข้า รพ. ก่อน 
พี่ต๋อย สัปดาห์เดียว ..... วูบขณะขับรถต้องโทรให้พี่วรการ (พล.ต.ภัทรเดช) มารับ-ส่ง รพ.หาดใหญ่ด่วน ..... อาการปลอดภัยแล้ว แต่ยังคง
อยู่ในความดูแลของ ผบ.ทบ.(หนุ่ย) อย่างเคร่งครัด ..... ได้ข่าวกำาลังพาลูกมาสมัครเป็นนายทหารสังกัด สป. มีเพื่อน ๆ ทีม สป. คอยให้ 
คำาแนะนำาดแูล มน้ีอง เสธ. ลกูชาย พีต๋่อยร่วมด้วยอกีคน ..... พีก่าร พล.ต.ภทัรเดช เพิง่จบหลกัสตูร Cap Stone เจ้าพ่อวทิยเุครือ่งแดง 
..... กลับมาตั้งหลักอยู่หาดใหญ่ คอยประสานงานเพื่อน ๆ  อย่างต่อเนื่อง ..... พี่ยศ พล.ท.ชัยยศ ที่เป็นมือขวาของ เลขาฯ รมต.ยธ. เดิน
สายตรวจภายในเรือนจำาทั่วประเทศ ..... ล่าสุดรื้อหลังคาเรือนจำาสงขลา พบของผิดกฎหมายหลายคันรถ ย้ายด่วน ผบ.คุก ทันที ..... เป็นที่
กล่าวขานถึงความเด็ดขาดในกรมราชทัณฑ์ ..... แอบกระซิบ เพื่อนว่า “กูไม่ได้ขยัน แต่กูถูก เลขาฯ รมต. ใช้งาน” ..... ผมเอง ทิพ 
พล.ท.อัคร ยังคงปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. ภาค 4 สน. อยู่อย่างต่อเนื่อง ..... เป็นผู้ชำานาญการของ สนง.ผอ.รมน. ภาค 4 ..... เป็นที่ปรึกษา
ด้านภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ ภาพรวมส่วนกลาง และผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติการข่าวสาร ..... พร้อมกันนั้นก็เป็น คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาของกองทัพบกควบคู่ไปด้วย ..... ส่วนพี่น้อย พล.ต.ศรีศักดิ์ ท่านรองอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ทหารกล้า 
ผู้กอบกู้ภาพลักษณ์องค์กร ..... เป็นผู้แทน มทภ.4 ที่ได้รับเชิญไปช่วยงาน บริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม 
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ขจัดความขัดแย้งทั้งปวง ..... ปฏิบัติหน้าที่นี้มาเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เป็นที่ยอมรับนับถือของคณาจารย์ และ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยอย่างสูง เดินทางไปดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง เพื่อประสานความร่วมมือ นำาสู่การพัฒนา
องค์กร ก้าวสู่ AEC อย่างสง่างาม ..... พี่แอะ พล.อ.เลอชัย เออรี่รับดาวเพิ่ม ..... อยู่ระหว่างฮันนีมูนรอบสอง พาศรีภรรยาท่องเที่ยว 
ทั่วไทย ใช้เวลาหลังเกษียณอย่างมีคุณค่า ทดแทนที่ทอดทิ้งเธอ (ช่วงเวลาที่ลุยงาน ผ่านมา) อย่างมีความสุข ..... พี่เด๋อ พล.ท.ประดิษฐ์ 
กลับมาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา ทบ. อย่างเดียว ..... สังกัด สญบ.ทบ. (ส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน) อ้อมน้อย 
 ที่ภาคใต้พวกเราและครอบครัว พบปะสังสรรค์กันเสมอ เดือนเว้นเดือน (ไม่ประจำาเดือน) ..... และมีนัดออกรอบของนักกอล์ฟ 
หรือเมื่อมีอาคันตุกะมาเยือน ..... หรือต้อนรับการกลับคืนถิ่น อาทิ พล.ต.นิรุธ, พล.อ.วลิต พล.อ.เสรี, พล.ท.บวรรัตน์, พล.ท.องอาจ,  
พล.ต.ภูมิรัตน์, พล.ท.วรทัต, พล.ร.ต.ชุมพล, น.อ.เพชรภูมิ และ เพื่อน ๆ ที่เดินทางมาราชการอยู่เนือง ๆ ..... ปัจจุบันเพื่อน ๆ ที่เกษียณไป
แล้วยังคงตั้งหลักอยู่หาดใหญ่หลายท่าน ..... และจะตามมาในปี 59 ที่จะถึงอีกหลายท่าน ..... คงต้องมอบหน้าที่ความรับผิดชอบต่อให้ 
รุ่นน้อง ๆ ..... พวกเราคงต้องอยู่ให้แข็งแรง เพื่อพร้อมให้การช่วยเหลือ สิ่งใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
           “เพื่อนเป็นแล้วรักษาไม่หาย”  
                               อัคร
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ข่าวประชา
สัมพนัธ์

การจัดท�าหนังสือรุ่น	จปร.26

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรุ่น จปร.26  ได้อนุมัติให้คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการจัดทำาหนังสือรุ่น 
จปร.26  เล่มสุดท้าย เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกแก่บรรดาสมาชิก จปร.26  และส่วนราชการที่เหมาะสม  โดยอนุมัติ
วงเงินค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานในเบื้องต้นไว้เป็นเงิน  250,000 บาท นั้น  
 ฝ่ายปฏิบัติการขอนำาเสนอแนวความคิดในการจัดทำาให้เพื่อนสมาชิก จปร.26 ทุกคนได้รับทราบ และขอความ
ร่วมมือจากทุกท่านดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ในการจัดทำา  เพื่อเป็นหนังสือที่ระลึก และบันทึกความทรงจำา ในความรัก ความสามัคคี เคยมี เคยเป็น
   และการดำารงอยู่ของ จปร.26  ถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังด้วยความภาคภูมิใจ
 ชื่อหนังสือ “ เราคือ จปร.26 ”
 ลักษณะของหนังสือ
  ขนาดหนังสือ A4
  ขนาดปก กว้าง 21.8 ซ.ม. สูง 30 ซ.ม.   ปกแข็ง 4 สี เคลือบยูวี
  ขนาดภายในเล่ม กว้าง 21 ซ.ม. สูง 29.2 ซ.ม.   กระดาษอาร์ทมัน 4 สี
  จำานวนหน้ากระดาษ ประมาณ  300 หน้า
  จำานวนพิมพ์ ประมาณ  300 เล่ม
 เนื้อหาภายในเล่ม
  1) พระบรมราโชวาท ร.5 และ ร.9
   2) สาส์นจากประธานรุ่น
  3) ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
  4) ประวัติโรงเรียนนายร้อย จปร.
  5) ทำาเนียบรุ่น  ลงประวัติและภาพสมาชิก จปร.26  ท่านละ 1 หน้ากระดาษ
  6) บทความแสดงความเป็น จปร.26   โดย พล.ท.ดิเรก
  7) รำาลึกความหลัง โดย ....................................... (ภาพถ่ายในอดีตที่มีคุณค่าแก่ความทรงจำา) พร้อมคำาบรรยาย
  8) เพื่อนผู้จากไป
  9) คณะผู้จัดทำา
  10) อื่น ๆ (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการรุ่น)

ขอความร่วมมือให้สมาชิกทุกท่านได้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบพร้อมด้วยภาพถ่าย
ของท่านและครอบครัวเพื่อจัดทำา  ทำาเนียบบุคคลในส่วนของตัวท่านเอง

ตามตัวอย่างและคำาชี้แจงที่ให้ไว้ ภายในเดือน  มีนาคม  2559

       ทั้งนี้กรุณาจัดส่งข้อมูลและภาพถ่ายดังกล่าว
       ทาง Mail มาที่ worathep1531@hotmail.com 
       หรือทางไปรษณีย์   ส่ง
     พล.ท.วรเทพ  บุญอริยะ
     เลขที่  28/29 อาคาร T13 เมืองทองธานี
     ถ.ป๊อบปูล่า  ต.บ้านใหม่  อ.ปากเกร็ด
     จ.นนทบุรี  11120

หมายเหตุ   ภาพถ่ายส่งมาทางไปษณีย์ควรมีขนาดไม่เล็กกว่าภาพโปสการ์ด
     การส่งภาพถ่ายมาทางไลน์จะถูกลดความละเอียดของภาพโดยอัตโนมัติ  ผู้รับจะไม่สามารถนำาไปใช้ในการพิมพ์หนังสือได้
     สะดวกที่สุดคือสแกนภาพให้มีความละเอียดไม่ตำ่ากว่า 350 DPI แล้วส่งมาทาง Mail
     ส่งหลาย ๆ รูปให้เกินไว้ดีกว่าขาด  มีข้อสงสัยโทร.คุย พล.ท.วรเทพ  08 1823 2483   

สมาชิกที่ส่งภาพมาให้
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ตัวอย่างท�าเนียบบุคคล
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พื้นที่วางภาพ 1  ใช้ภาพ   นตท. + จปร. + นายทหาร + พ.อ. หรือ นายพล
   (นตท., จปร., นายทหาร มีในหนังสือรุ่นเดิมอยู่แล้ว  สามารถส่งมาเฉพาะ พ.อ. หรือนายพล)
   และภาพคู่สมรส / ภาพชุดพิเศษ, ชุดเต็มยศ, ชุดเครื่องแบบ / หรืออื่นๆ ที่ต้องการ
พื้นที่วางภาพ 2  ใช้ภาพ  ครอบครัว ลูก หลาน / บ้านที่อยู่อาศัย / เหตุการณ์สำาคัญในชีวิต ฯลฯ
ในกรอบด้านล่าง   ให้เจ้าของประวัติคัดเลือกมาเองตามใจชอบ อาจจะเป็น....ข้อความถึงเพื่อน / ตำาแหน่งสำาคัญในอดีต / ผลงานที่ภูมิใจ 
     / ภาพที่ชื่นชอบ / คำาขวัญ ฯลฯ  (ที่สุภาพและสร้างสรรค์)
 ทั้งนี้ในด้านข้อมูลตัวหนังสือจะวางรูปแบบตามผังนี้เท่านั้น  สำาหรับรูปภาพไม่บังคับว่าทุกท่านจะต้องใช้ชนิดของภาพตามผังนี้  
เพียงขอให้ท่านส่งภาพมาแล้วระบุว่าให้วางไว้ใน  พื้นที่ 1  พื้นที่ 2  หรือในกรอบด้านล่าง  หากท่านส่งมาโดยไม่ระบุตำาแหน่ง ผู้จัดทำาจะ
วางภาพให้เอง  ภาพที่ส่งต้องคมชัดและมีความละเอียดพอ  ควรส่งภาพให้เกินไว้ดีกว่าขาด  ส่งภายใน  มีนาคม 2559

ผังการวางข้อมูลในหน้าท�าเนียบบุคคล
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ขอความร่วมมือให้สมาชิก	จปร.26	ได้ส่งข้อมูลตามตัวอย่างต่อไปนี้		เพื่อจัดท�าหนังสือรุ่นของ	จปร.26 
(กรุณาส่งให้ พล.ท.วรเทพ บุญอริยะ ภายใน มี.ค.59)

 1. ยศ / ชื่อ / นามสกุล  ............................................................................................................
 2. ชื่อเดิม / นามสกุลเดิม ..........................................................................................................
 3. ชื่อเล่น ................................................ วันเดือนปีเกิด...........................................................
 4. ตำาแหน่งสุดท้าย (ก่อนเกษียณอายุราชการ ถ้ายังไม่เกษียณใช้ตำาแหน่งปัจจุบัน)
    ...............................................................................................................................................
 5. ตำาแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน (ทางการเมือง / ทางธุรกิจ / อื่น ๆ)
    ...............................................................................................................................................
 6. การศึกษา ก่อนเข้า ตท. (ชื่อ รร.มัธยม) ................................................................................
 7. การศึกษาหลังจบ จปร. (คัดที่สำาคัญ 1-5 หลักสูตร) ............................................................
    ...............................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................
 8. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ ......................................................................................
 9. ชื่อ / นามสกุล ของครอบครัว  หากท่านใดเสียชีวิตแล้ว ให้วงเล็บว่าเสียชีวิตไว้ด้านหลัง
       บิดา    ..............................................................................................................................
       มารดา ..............................................................................................................................
       ภรรยา ..............................................................................................................................
       บุตร ธิดา หลาน ................................................................................................................
        ..........................................................................................................................................
        ..........................................................................................................................................
        ..........................................................................................................................................
        ..........................................................................................................................................
 10. ตำาแหน่ง / ผลงานสำาคัญ / บันทึกความในใจ (เพื่อลงในกรอบด้านล่าง) ............................
      .............................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................
 11. ที่อยู่ / เบอร์โทร. / E-mail ของสมาชิก และภรรยา ..........................................................
      .............................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................


