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สารจากประธาน
เรียน  เพื่อน จปร.26 ที่รัก 

 หนังสือเวียนฉบับนี้ คงเป็นฉบับสุดท้ายของคณะ กก.จปร.26 ชุดนี้  เนื่องจากคณะ กก.จปร.26 ที่ผมเป็น

ประธาน ครบวาระ 2 ปี ใน ธ.ค.53  จึงจะต้องมีการเลือกประธาน และคณะ กก.จปร.26 ชุดใหม่   ซึ่งเป็นไปตามผล

การประชุมคณะ กก.จปร.26 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ย.53  โดยได้สรุปผลการประชุมไว้ในหนังสือเวียนฉบับนี้แล้ว 

 ผมตอ้งขออภยัเพือ่น ๆ ทีค่ณะ กก.จปร.26 มไิดด้ำเนนิการตามแผนงานในป ี53 ทีก่ำหนดไวค้อืการจดัหารายได้

เข้ากองทุน จปร.26  ซึ่งผมและคณะ กก.ฯ ได้พิจารณาสถานภาพกองทุน จปร.26  สำหรับที่ได้มาจากการเก็บเงินบำรุง

รุ่น, ดอกเบี้ยเงินฝาก และส่วนหนึ่งก็มาจากเพื่อนช่วยกันในห้วงของการจัดงานเลี้ยง จปร. ประจำปี 52-53  สำหรับ  

ค่าใช้จ่ายใน 2 ปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับรายได้ สถานภาพเงินคงเหลือของรุ่นยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่ คณะ กก.ฯ 

ชดุนีร้บัมา  ประกอบกบัมสีถานการณต์า่ง ๆ ไมอ่ำนวย  และคณะ กก.ฯ กไ็มอ่ยากรบกวนเพือ่นในปลายป ี 53  จึงได้

พิจารณาชะลอการดำเนินการดังกล่าวไว้   

 หนังสือเวียนฉบับนี้ ออกมาล่าช้ากว่าที่ควรเป็นเพราะผมได้ขอข้อมูลเพื่อน ๆ จากพื้นที่ต่าง ๆ มาลงในความ

เคลื่อนไหวให้เพื่อนได้รับทราบ  ซึ่งเรื่องนี้เคยเป็นความตั้งใจของผมที่อยากจะลงข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเพื่อน ๆ 

ทุก 2-3 เดือน  แต่ก็ไม่สามารถทำได้  จึงได้พยายามนำข้อมูลบางส่วนที่ได้มาลงให้เพื่อน ๆ ทราบ  รวมทั้งบทความของ

ผมเองกอ็ยากจะสือ่ใหเ้พือ่นไดท้ราบเกีย่วกบัรุน่ของเรา  พรอ้มกบัไดแ้นบไปรษณยีบตัรการเลอืกคณะ กก.ฯ รุน่มาในฉบบั

นี้ด้วย  ซึ่งกว่าผมจะส่งต้นฉบับให้เพื่อนเมฆ(วรเทพ) ดำเนินการพิมพ์เป็นหนังสือเวียนก็เข้าห้วงวันหยุดปีใหม่แล้ว 

ดังนั้น หนังสือเวียนฉบับนี้น่าจะถึงเพื่อน ๆ ก็คงเป็นห้วงกลาง  ม.ค.54  อย่างไรเสียก็ต้องขอความร่วมมือจากเพื่อน ๆ 

ช่วยส่งไปรษณียบัตรกลับภายใน  31 ม.ค.54  ด้วยครับ  โดยทางคณะ กก.ฯ จะจัดการประชุมและนับคะแนนในห้วง

ต้นเดือน  ก.พ.54  

 ท้ายที่สุดนี้ ผมในนามคณะ กก.จปร.26 ชุดนี้ ต้องขออภัยเพื่อน ๆ ด้วยหากการปฏิบัติงานของพวกเรามีข้อ

บกพร่อง และไม่สามารถตอบสนองความต้องการเพื่อน ๆ ได้   และเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่  2554  ผมและคณะ กก.ฯ 

จปร.26 ทุกคน  ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  และเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เพื่อน ๆ และครอบครัว  ประสบแต่

ความสุข  มีสุขภาพแข็งแรง  มีสติปัญญาที่แจ่มใส  พร้อมที่จะเผชิญสภาวะการงานในหน้าที่ และชีวิตส่วนตัว  และมี

ความสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 
สวัสดีครับ 

พล.ต. ชาตอุดม   ติตถะสิริ 

ประธาน จปร.26 



- 2 -

สรุปผลการประชุมคณะ กก. จปร.26 เมื่อ  19  พ.ย.53, 1700

 1.  ประธาน ฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะ กก.จปร.26 ชุดปัจจุบัน ได้ปฏิบัติหน้าที่มาครบ 2 ปี โดยจะหมดวาระ 

การปฏิบัติงานใน  ธ.ค.53  แผนงานในปี 2553 ท่ียังไม่ได้ดำเนินการ คือ  การจัดกิจกรรมหารายได้  ซ่ึงเดิมกำหนดจะจัดโบว์ล่ิงในห้วง 

เดือน  ก.ย.- ต.ค.53 แต่มิได้ดำเนินการ  ประธาน ฯ ขอรับในความบกพร่องที่ไม่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้

  แต่ก็ได้พิจารณาจากสถานภาพเงินรุ่น จปร.26 ในห้วงปี 52-53 ที่ผ่านมา   กองทุน จปร.26  มีรายได้จากการจัดหารายได้ 

ปี 52, จากการเก็บเงินบำรุงรุ่นจากเพื่อน, จากดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ สลก.ทบ.  และจากที่เพื่อน ๆ ได้ให้การสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยง จปร.26 ท้ังในปี 52-53  รวมท้ังสปอนเซอร์ท่ีประธาน ฯ ขอรับการสนับสนุนมาได้  ทำให้รุ่นมีค่าใช้จ่ายสุทธิ 

ในการจัดงานเล้ียงรุ่น ในปี 52 และ 53 ไม่มาก

  สรุปว่าในปี 52-53 เงินรุ่น จปร.26 มีรายรับมากกว่ารายจ่าย  แม้ว่าในห้วงปี 53 จะมีค่าใช้จ่ายในการบำเพ็ญกุศลศพ บิดา 

มารดา ภรรยา และบุตร ของเพื่อน  ที่ต้องจ่ายทั้งในส่วนของ จปร.26 และ ตท.15 (จปร.26 รายละ 5,500.- บาท รวมค่าหรีด และ 

ตท.15 รายละ  3,500.- บาท รวมค่าหรีด)  ที่ต้องจ่ายในส่วน ตท.15 ด้วย  เพราะ สถานภาพเงิน ตท.15 มีจำกัด  และแต่ละเหล่าไม่ได้

ส่งเงินเข้ากองทุน ตท.15 จึงมีข้อตกลงร่วมกันว่า  เงินช่วยงานศพในส่วนของ ตท.15 ให้แต่ละเหล่าจ่ายให้โดยตรงกับเพื่อน ๆ เอง

 2.  สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่มีแผนว่าในปี 53 จะจัดทำกิจกรรมจักรยานเพื่อน้อง เช่นเดียวกับในปี 52 แต่เนื่องจาก 

ในปี 53 ไม่ได้จัดกิจกรรมหารายได้  จึงยังไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมจักรยานเพื่อน้อง แต่ก็มีเพื่อนป้อม (พล.ต.สถาพร ฯ) ได้สนับสนุนเงิน 

เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์มาแล้วส่วนหน่ึง  ซ่ึงในห้วงเดือน ต.ค.53  หลายพ้ืนท่ีของประเทศประสบกับอุทกภัย  ทางคณะ กก. 

ได้พิจารณานำเงินส่วนนี้ (บางส่วน) ไปจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขั้นของการฟื้นฟู ฯ (ซึ่งรับความเห็นชอบจาก 

เพื่อนป้อมแล้ว)  และเลือกพื้นที่ในเขต จ.ลพบุรี  ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่  โดยให้เพื่อนสงค์ (ผบ.มทบ.13) ช่วยดำเนินการ  

ซึ่งประธาน ฯ และเพื่อนส่วนหนึ่งได้ทำพิธีมอบสิ่งของให้ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี  เมื่อวันที่ 19 พ.ย.53

 3.  สำหรับการเลือกประธาน และคณะ กก.จปร.26 ชุดใหม่ในปี 54 ทางคณะ กก.ฯ จะทำหนังสือเวียนในเดือน  ธ.ค.53  พร้อมกับ 

แนบไปรษณียบัตรให้เพ่ือน ๆ  เลือก  ประธาน และคณะ กก.ชุดใหม่  สำหรับแนวทางการเลือกคณะ กก.ชุดใหม่  ท่ีพิจารณากันไว้ 2 หนทาง 

คือ เลือกประธาน ก่อน แล้วประธานเลือกเพ่ือน ๆ  ท่ีได้รับการเลือก เป็นคณะกก. หรือ ให้เพ่ือน ๆ  ท่ีได้รับเลือกเป็นคณะ กกฯ เลือกประธาน  

(จากกลุม่คนทีถ่กูเลอืกเปน็ประธาน) ทัง้นี ้ประธาน ฯ ไดใ้หข้อ้เสนอวา่ ประธานคนใหมค่วรเปน็ ผบ.หนว่ย  เพราะจะมศีกัยภาพและความ 

พร้อมมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็น ผบ.หน่วย  ซึ่งในขณะนี้มีเพื่อนเป็น ผบ.หน่วย กันหลายท่าน ทั้งใน สป., บก.ทท. และ ทบ.

ข่าวสารเพื่อน จปร.26/ทภ.3 
 ในปีพุทธศักราช 2554 นี้  เราชาว จปร.26/ทภ.3  ขอส่งความสุข ความสดชื่น ความสมหวัง ในสิ่งอันพึงปรารถนา  แด่เพื่อน 

จปร.26 ทุกท่าน  ด้วยความรัก และจริงใจ........ในฉบับที่แล้ว  ผมได้แจ้งตำแหน่งที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ จปร.26/ทภ.3 ให้กับ  

เพื่อน ๆ ทุกคนทราบแล้ว  ถึงในขณะนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง........ ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาว  หลายท่านมุ่งมั่นจะพาครอบครัวไป  

เทีย่วทางภาคเหนอื  หลายทา่นกไ็ดแ้อบไปมาแลว้ ประทบัใจ และอบอุน่ใจ ในการตอ้นรบัของเพือ่น ปราการ  (พล.ต.ปราการ ชลยทุธ)  

ผบ.กองกำลังผาเมือง ฝากขอบคุณมาด้วย.................ใน ทภ.3 ยังมีเพื่อนอีก 4 คน  ที่ยังลุ้นนายพล  ขอเอาใจช่วย  ฝากเพื่อนใน  

บก.ทบ. ช่วยสนับสนุนให้ด้วย  ถ้าเพื่อนใน   บก.ทบ. ดัน  ในพื้นที่ดึง  คงประสบความสำเร็จ................ 

 เกือบลืมเรื่องเพื่อน “ โคตร ”  (พ.อ.วีระศักดิ์  แก้วเพ็ญพันธ์)  ขณะนี้ปรับเป็น น.5 แล้ว ขอแสดงความยินดีด้วย  ฝาก

ขอบคุณ เพื่อน ๆ หลายท่านที่ให้การสนับสนุน............... 

 ข่าวฝากจาก  ฉก.ยะลา “ เพื่อนติ๊ก ”  (พล.ต.ปรีชา  จันทร์โอชา)  ลงไปทำงานได้ 3 เดือน  บอกว่าเริ่มเข้าที่เข้าทางดีแล้ว  

ก็ยังเดินหน้าตามยุทธศาสตร์เชิงรุก  โดยมีเพื่อนส่วนใหญ่เป็นคนเก่า ๆ ใน  ทภ.4  ให้การสนับสนุน  (เพื่อนเซฟ, เพื่อนก้อง, เพื่อนแอ้, 

เพื่อนบวรรัตน์ และเพื่อนแดง (ชวลิต))  ร่วมมือและสนับสนุนกันดี  ขอให้งานจงสำเร็จ ๆ ๆ ๆ  โชคดีเพื่อน...............เพื่อนคนอื่น ๆ  ที่

ไม่ได้กล่าวถึงสบายดีทุกคน 

                                                                                                            รักเพื่อน 

                                                                                                          จปร.26/ทภ.3 
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สถานภาพเงิน จปร.26 ( ณ  24  ธ.ค.53 )

1.  บัญชีกองทุนสวัสดิการ จปร.26   (ออมทรัพย์  ธ.ทหารไทย)  ยอดยกมา เมื่อ  ส.ค.53  จำนวนเงิน  75,219.02 บาท

     รายจ่าย  -  ค่าพิมพ์ข่าว จปร.26 (พ.อ.ณรงค์ชัย ฯ)  6,800.- บาท

                    -  ค่าบำเพ็ญกุศลศพ มารดา พ.อ.ชัยยศ ฯ, มารดา พล.ต.วิโรจน์ ฯ, ภรรยา พล.ต.สุรชัย ฯ มารดา  พ.อ.บรรหาร, 

    บุตรชาย พ.อ.เอนก ฯ, มารดา พล.ต.สมชัย ฯ, มารดา พ.ต.อ.อำนาจ ฯ, บุตรสาว พ.อ.ประมาณ ฯ, บิดา พ.อ.วีรศักดิ์ ฯ,  

    บิดา พล.ท.ชายศักดิ์ ฯ   รวมจำนวน  10  ราย 90,000.- บาท

                    -  จ่ายค่าพิมพ์ ข่าว จปร.26 (พ.อ.วรเทพ) 2 ฉบับ 5,000.- บาท

                    -  สนับสนุนโบว์ลิ่งการกุศล  กพ.ทบ.    3,000.- บาท

                            รวมรายจ่าย 104,800.- บาท         

      รายรับ    -  รับเงินบำรุงเพ่ิมเติม พล.ต.สมชัย (2,000.- บาท) พ.อ.บัณฑวิทย์ (1,000.- บาท) 

   และ พ.อ.สมชาย  สินธนัง (1,000.- บาท) รวม 4,000.- บาท

                    -  โอนเงินจากบัญชีกองทุน จปร.26 (บัญชีสหกรณ์ ฯ สลก.ทบ.) 100,000.- บาท

                                  รวมรายรับ 104,000.- บาท

   คงเหลือ    74,419.02  บาท

2.  บัญชีการกุศล จปร.26  (ออมทรัพย์ ธ.ทหารไทย) ยอดยกมาเมื่อ ส.ค.53  จำนวน 135,927.09  บาท

     รายจ่าย  -  บริจาคผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.ลพบุรี โดยประธาน ฯ และคณะ กก. ทำพิธีมอบ (มทบ.13  จัดหาวัสดุฟื้นฟู) 

   ให้ราษฎร เมื่อ 18 พ.ย.53  จำนวนเงิน    50,000.- บาท

   คงเหลือ    85,927.09  บาท

3.  บัญชีกองทุนสวัสดิการ จปร.26  (ประจำ ธ.ทหารไทย) ยอดยกมา เมื่อ ส.ค.53  จำนวน  5,571.35 บาท 

 รายรับ   -  ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก  จำนวนเงิน  17.92 บาท

   คงเหลือ   5,589.27 บาท

4.  บัญชีกองทุนสวัสดิการ จปร.26 (ออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์ สลก.ทบ.) ยอดยกมา  เมื่อ  ส.ค.53  

 จำนวน  3,264,409.69  บาท

     รายจ่าย  -  ถอนเงินเข้าบัญชี กองทุนสวัสดิการ ฯ เพื่อไว้ใช้จ่าย 100,000.- บาท

                    -  ค่าใช้จ่ายจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเพื่อน ฯ 

   เมื่อ 19 พ.ย.53     37,800.- บาท

                    -  ค่าของที่ระลึกแสดงความยินดีเพื่อน (พล.ต.) 18 ท่าน  20,160.- บาท

                    -  ทีมกอล์ฟ มูลนิธิ รร.ตท.                                               30,000.- บาท

   รวมรายจ่าย 187,960.- บาท

      รายรับ  -  รับดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน    รวมรายรับ 21,147.52 บาท

                                            คงเหลือ   3,097,597.21 บาท

                           สรุปยอดเงิน  จปร.26  คงเหลือจำนวน   3,263,532.59  บาท 
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จปร.26 อีสาน ในปี ๒๕๕๓ 
 ที่ผ่านมาก็มีเรื่องเล่าสู่กันฟังบ้างเล็กน้อยเป็นฉาก ๆ ดังนี้ 

 ฉากแรก...ว่าด้วยเพื่อนที่เป็นใหญ่เป็นโตในอีสานตอนนี้ก็หนีไม่พ้น 3 นายพลหลักคือ ท่านติ่ง(พล.ต.ชวลิต ขุนประสาน) 

ท่านอุ๋ย(พล.ต.ไชยพร รัตแพทย์)และท่านต้อ(พล.ต.สิทธิ จันทร์สมบูรณ์) ท่านเหล่านี้ต้องมีภาระที่หนักหน่วงที่จะดึงหรือดันเพื่อน ๆ 

ในอีสานให้เติบโตตามกันไป(ขอบคุณล่วงหน้า) ไม่งั้นรุ่นน้อง ๆ ก็จะกระโดดค้ำถ่อไปก่อนกันหมด แต่ก็ไม่แน่ใจเท่าไร สงสัยจะต้อง

พึ่งบารมี รองแม่ทัพภาคที่ ๓ นามสกุลไพเราะช่วยด้วยอีกแรง..........ท่านติ่งตอนนี้ทำหน้าที่หลายตำแหน่งคือ ผบ.พล.ร.6/ผบ.กกล.  

สุรนารี/ ผอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒ มีหน้าที่หลัก ๆ คือ ประชุม, พูดโทรศัพท์, สั่งการ, เดินทาง ส่วนมากก็เป็นเรื่องงานปกติ/ไม่ปกติ งาน

ตามแนวชายแดน และตดิตามสถานการณค์วามเคลือ่นไหวมวลชนสหีลากหลายตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนือ่งแบบออนไลน ์    ขณะนีห้นา้ตายุง่

(ดำขำ) ไม่เนียนเหมือนแต่ก่อน(ต้องใช่โปรแกรมรีทัชช่วย)แต่ก็ดูมีสง่าราศีจ่อ ๆ เป็นรองแม่ทัพปีนี้ละมั้ง…..ท่านอุ๋ย พอจบศึกษา

หลักสูตร วปอ. ก็มุ่งหน้ากลับทำงานแถว L.A. E-san State หลังจากปล่อยเพื่อนสองคนทำการแทนมาหนึ่งปี  ไปทำงานก็พอดีมีน้ำ

ทว่มแถวนัน้พอด ี  เลยระดมนกัขา่วทกุสาขามาถา่ยทำจนไดอ้อกหนา้หนึง่ไทยรฐั แตน่า่เสยีดายดนัมรีปูนางแบบสาวประกบอยูข่า้ง ๆ 

เบี่ยงเบนความสนใจซะนี่  ส่วนความในใจอื่น ๆ ก็ยังคิดถึงแต่เมืองโคราชอยากกลับไปพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองเช่นเดิม........ท่านต้อ 

เป็นนายพลล่าสุดและคนเดียวในอีสานของเราที่ได้ไปอยู่ จทบ.สกลนคร ถึงแม้ใจยังคิดถึงหน่วยเดิม พล.ร.๓ บ้าง  ก็ไม่ย่อท้อ อยู่ไหน

ก็ทำงานได้เต็มที่ตลอดกาล ได้ข่าวตอนนี้ได้สร้างอนุสาวรีย์วีรไทยขึ้นใหม่ใกล้จะสำเร็จแล้ว นอกจากนั้นก็พัฒนาซ่อมแซมทั้งบ้านพัก

ข้าราชการและสถานที่ทำงาน ใช้งบประมาณเลขหกหลักไปแล้วถ้าปล่อยนานกว่านี้สงสัยจะขึ้นเจ็ดหลักแน่ เพื่อนตั๋นและโย่ง ช่วย

ด้วยก็แล้วกัน 

 ฉากสอง ......เพื่อน ๆ อีสานนอกจากที่กล่าวมาแล้วก็อยู่ระดับรอง ผบ.พล., มทบ.หรือ จทบ. เช่น ท่านรอง ยรรยง, ธนกร  

(สมเกียรติ), วิชา, กฤตัชญ(์สุเมธ), ศิริวิทย์, วุฒิ, ธนเศรษฐ์, สมทรรศ, วรทัต, ณรงค์ศักดิ์ และท่านโสภณ (ตามลำดับอาวุโส

กองทัพภาค ๒) คนที่จะเกษียณนำรุ่นของอีสานในปี ๒๕๕๖นี้ก็คือท่านยรรยงกับท่านน้องนาง และตามด้วยเกษียณปี ๒๕๕๗ ก็คือ 

ท่านรองกฤตัชญ ์ และศิริวิทย ์  นอกจากนั้นก็เป็นปี ๒๕๕๘-๕๙ ส่วนเพื่อนที่อยู่ในตำแหน่งอื่น ๆ ในภาคอีสานที่ยังมุ่งมั่นทำงานไม่

ท้อถอยเช่นกนักไ็ดแ้ก ่ทา่นทศพล, พรีะพงษ,์ ประทปี, กฤษณ,์ อาทติยส์าย, ไกรฤกษ ์และมหพนธ…์….. เพือ่นจุย้(ยรรยง)ตอนนี้

สรา้งบา้นหลงัใหญ่ที่ร้อยเอ็ดเกือบเสร็จแล้ว เกษียณตอนไหนก็ไม่กลัว  ครอบครัวสมบูรณ์แบบแล้ว จะขึ้นบ้านใหม่ตอนไหนก็บอกกัน

ด้วยก็แล้วกัน......เพื่อนแดง(ธนกร)ตำแหน่งหลักอยู่ จทบ.ส.น. แต่ตอนนี้เพื่อนติ่งดึงมาร่วมทีม กองกำลังสุรนารี๖๑๕ เป็น รอง ผอ.

รมน.ภาค ๒ สย.๒ ได้อำนาจพิเศษจาก ผบ.ติ่ง คือ อนุมัติ, นำเรียนฯ...รับคำสั่งฯ(ตอน ผบ.ไม่อยู่...)ก็ดูดี ไม่เครียด........เพื่อนวิชาที่

ยังไม่แก่เพราะชอบดื่มกรีน  ตอนนี้แอบหนีไปทำ พสร.ที่ปัตตานี งานคงหนักและเครียดบ้าง   แต่ขณะนี้ไปทำชื่อเสียงด้านปลูกผัก   

ไฮโดรโปนิคแสวงเครื่องที่ภาคใต้อยู่ อย่าเพลิน...จนลืมพาม้ามาเล่นน้ำเด้อ......เพื่อนเมธ(กฤตัชญ์) อดีต รอง ผบ.กกล.สุรนารี ขณะนี้

ไปพำนกัที ่มทบ.๒๓ อดุรฯ หลงัจากพกัศกึเขมรและกลุม่ทวงคนืแผน่ดนิทีพ่ระวหาร กถ็กูสง่ไปตอ่สูก่บัเสือ้แดงทีอ่ดุรฯ ตอ่ เยีย่มจรงิ ๆ ....

เพื่อนศิริวิทย์..ก็สังกัด กองกำลังสุรนารี๖๑๕ เช่นกัน ตอนนี้ปลูกบ้านด้วยฝีมือตนเอง(คิดเอง ทำเอง จ่ายตังเอง)เกือบเสร็จแล้ว  

สขุภาพจติด ีสขุภาพกายดไีมม่อีว้น กนิผกั กนิเจ วิง่ออกกำลงักาย ตลอดจนโรคภยัไขเ้จบ็หนหีมดแลว้ หาใครหุน่ดเีทา่เพือ่นวทิยไ์มไ่ดอ้กี

แล้ว......เพื่อนวุฒิ รอง ผบ.พล.ร.๖ ผู้ที่เพื่อนติ่งหวังจะให้สืบทอดอำนาจต่อเพื่อรบกับกองกำลังต่างชาติ ตอนนี้พำนักอยู่ใกล้ผามออี

แดง ใครไป แถวนั้นก็เรียกหากันได้ เพื่อนวุฒิยินดีต้อนรับเสื้อทุกสี......เพื่อนโหน่ง ณ บุรีรัมย์ยังไปกลับโคราชเป็นเนืองนิจ สมควรได้

รับสมญาว่า บุรุษผู้รักครอบครัว (วันพุธกลับไปออกกำลังกายที่โคราช มีอะไรดีหรือเปล่า)........เพื่อนต้อยสมทรรศหรือกระบี่

เดียวดาย ลูกสาวโตเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว อย่าจำหน่ายยอด ดูลูกสาวบ่อยเด้อ เดี่ยวเพื่อนอุ่ยจะให้มาประชุมโคราชยาวนะจะบอกให้

.......เพื่อนเต่า วรทัต นั่งรอ นอนรอ ที่ มทบ.๒๓ ขอนแก่นอย่างมีความสุข ด้วยความหวังและเย็นใจ ไม่เคยได้ยินเสียงบ่นใด ๆ เลย 

แสดงว่าเอาหางแช่น้ำแล้ว  แต่ระวังศาลากลางจังหวัดหน่อยก็แล้วกัน......เพื่อนน้องนาง ท่านรอง มทบ.๒๒ อุบลฯ ตอนนี้ย้าย

ถิ่นฐานทั้งภรรยาและลูกไปอยู่ด้วย  ลูกเภสัชกรก็ได้ทำงานที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ช่างโชคดี ส่วนบ้านที่โคราชสร้างเป็นระลอก

สอง หลังจากผู้รับเหมาหยุดงานไประยะหนึ่ง ก็จวนเสร็จแล้ว  ดีใจด้วย.......เพื่อนโสภณ  จอมขมังเวท(เพื่อนวิทย์ตั้งให้) ตอนนี้กลับ

ไปทำการแทน ผบ.จทบ.น.พ. หลังจากใช้ชีวิตหนึ่งปีที่ผ่านมาลุยงานที่ กองกำลังสุรนารี๖๑๕ เกจิอาจารย์ทุกองค์และวัดทุกวัดใน

อีสานตอนล่าง ท่านโสรู้หมด ตะกรุดรุ่นไหนดี กันระเบิดได้ก็มี ถ้าถอดเสื้อออกเมื่อไร ของดีเต็มตัว ใครเห็นหละหนาว......เพื่อนสุ่ม 

รอง กอ.รมน.จว.อด. สงสัยจะขึ้นบ้านใหม่ไปแล้ว  ไม่ยอมบอกเพื่อน ๆ ว่าง ๆ ใครแวะอุดรฯก็โทรหาได้ตลอด (ส่วนมากไม่อยู่ ไป

สุพรรณฯหาเพื่อนชาย)......เพื่อนหนอ่ย พรีะพงษ ์ ยงัเปน็เพือ่นอสีานทีย่งัเฝา้เมอืงโคราชอยูอ่ยา่งยาวนาน ใครอยากพบไปไดท้ีห่อ้ง

รบัรองสโมสรรว่มเรงิไชย คา่ยสรุนาร ี แต่ถ้าเข้าไปหาที่ห้องทำงานอาจหายากหน่อยเพราะท่านเจ้าสัวใหญ่ เต็มไปด้วยของกินของใช้



- 5 -

กองเต็มห้องไปหมด มองหาตัวไม่ค่อยเจอ.......เพื่อนทีป ก็เป็นรองผู้จัดการสโมสรกอล์ฟค่ายสุรนารี ที่ยังตีกอล์ฟไม่เป็นเหมือนเดิม 

ยังคงเป็นตัวแทนรุ่นอยู่ที่โคราช มีครอบครัวปักหลักฐานอย่างมั่นคง.......เพื่อนปุ่ง  อย่าลืมไปเยี่ยมเยียน กองทัพน้อยที่ ๒ ที่มาช่วย

ราชการด้วยเด้อ   ได้ข่าวว่า ตั้งใจจริงปั้นลูกสาวเป็นนักกอล์ฟระดับโปรไปแล้ว  ขอส่งแรงใจช่วยเต็มที่.......เพื่อนแดงอาทิตย์ ตอนนี้

เป็น รอง ผอ.รมน.จว.ม.ค. คงไม่ว่างงาน  อยู่มหาสารคามเมืองกตะศิลา(ไม่ใช่ สุริยะไส) คงสงบเงียบน่าดูเพราะไม่ค่อยได้ข่าวคราว

เลย ว่าง ๆ ก็แจ้งข่าวสารบ้างก็แล้วกัน......เพื่อนตู่ ไกรฤกษ์ ถิ่นฐานอยู่อุดรแน่นอน รักครอบครัว รักการเรียนการสอน รักลูกศิษย์ทุก

คน ชอบนั่งสมาธิ(ไม่แน่ใจ)  แต่อย่าลืมรายงานข่าวตามวงรอบด้วยก็แล้วกัน.....เพื่อนบาทน้อยจุลบาทหรือมหพนธ์ในปัจจุบัน

ปกัหลกัฐานอยูแ่ถวมมุใดมมุหนึง่ของนครโคราช ยงัเปน็ทหารและมเีงนิเดอืนและครอบครวั(+) ตอนนีม้งีานพเิศษอะไรทำอยูบ่อกบา้ง 

แต่อย่าให้ลูกน้องไปตัดต้นไม้ชาวบ้านเขาเพลินก็แล้วกัน.......เออ..เกือบลืมเพื่อนบรรพต บูรณธนิต อีกคน ยังคิดถึงเพื่อน ๆ ทุกคน

เหมือนเดิม ใครผ่านอำเภอจัตุรัส ชัยภูมิ ก็แวะเยี่ยมกันบ้าง.....เพื่อนพตอยากคุยด้วยกับเพื่อนทุกคนแต่เกรงใจไปตามเวลา..... 

 ฉากสุดท้าย.... เพื่อน ๆ จปร.๒๖ ในอีสานยังรักใคร่กลมเกลียวและเหนียวแน่นเสมอ มีการจัดงานร่วมสังสรรค์ในโอกาส  

ต่าง ๆ โดยตลอด  และยินดีต้อนรับเพื่อน ๆ จากทุกภาคอย่างสม่ำเสมอ  เราทุกคนตั้งใจ "ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี" ไม่ยอมให้ใครดูหมิ่น

ศักดิ์ศรีอย่างแน่นอน  ส่วนความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่อาจจะดูเชื่องช้าไปบ้างกว่าภาคอื่นก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่บ้าง บางท่าน

ก็ใกล้เกษียณแล้วก็ยังมองไม่เห็นความแน่นอนในเบื้องหน้า ปัจจัยต่าง ๆ มีการผันแปรตลอด ดั่งเช่นหลักไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา) จนไม่อาจมีสิ่งใดที่ ยึดถือ ยึดมั่นได้  ฉะนั้นจงคิดถึงปัจจุบันขณะจิตให้ดีที่สุด จงคิดดี ทำดีตลอดเวลา ย่อมจะทำให้เรามี

ความสุขได้ โดยไม่ต้องรอรับสิ่งปรุงแต่งของโลกใบนี้  ฝากเพื่อน ๆ ที่โชคดี มีความสามารถ เติบใหญ่แล้ว  ได้เหลียวมาดูเพื่อนข้าง

หลังบ้างแม้เป็นเพียงรอยยิ้ม และคำพูดทักทายกันก็ยังดี................... 

 

ข่าวจากสำนักข่าวหัวเขียวแดนสะตอ 
             ยินดีด้วยครับ กับ   3   พลโทใหม่และ 18  พลตรี ของพวกเราในปีนี้....  แตก่็ยังมีอีกหลายคนที่มีผลงานเข้าตาทั้งกรรมการ

และคนดู ...ถึงแม้ในที่สุด.... ก็ยังมีตำหนิอีกจนได้ เช่น เพื่อนแอ๊ะ(เลอชัย  มาลีเลิศ) ควรได้ตำแหน่งหลัก แต่ดันไปมีชื่อประกวดใน

ตำแหน่งลอยซะอีก... จึงไม่ลงล็อค.....  เพื่อน เชพ (นพวงศ์) ดีพร้อมทุกอย่าง....แต่หน้าตาดูยังเด็กไปหน่อยกระมัง....จึงต้องรอให้ดู

แก่กว่านี้อีกนิด....อะไร ทำนองนั้น! สรุปว่า.....ยังไม่ใช่เวลาของเรา ...เอ้อ! ง่ายดี.... ขอให้เพื่อนจงรักษามาตรฐานแห่งตนเอาไว้

เดี๋ยวกด็เีอง...จรงิมัย้! ครบัทา่น.... กองทพั ๔ ยงัดมี ีพีเ่ปา๊ะ(บวรรตัน ์   ขจรเนตยิทุธ) รบัหนา้เสือ่ยอมเปน็นายพลแทน... ทำใหช้าว

ทหารใตเ้ปน็ปลืม้ไมอ่ายคนอืน่เขามากนกั..,และ.....โปรดฟงัประกาศอกีครัง้หนึง่วา่พีเ่ปา๊ะ เขาไมใ่ชค่นเสือ้แดง เขาเปน็คนรกัชาต ิ

และมีสีเดียวคือ...สีทหาร!.....วันก่อนเจอ พ่ีน้อย (ศรีศักดิ์) กับ พีต่๋อย (อภิไธย) นั่งวางแผนการใหญ่ที่ ค่ายวชิราวุธ  ....พิโธ่! นึก

ว่าแผนอะไร?.. ที่แท้ก็คิดแผนยุทธการ  “อยู่อย่างไรหลังเกษียณ”....ที่มีความสง่างามและเป็นสุข มีประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อน

ผองน้องพี่,.......  คิดถึงเพื่อน ชาตรี เศรษฐกร ณ เชียงใหม่ หลบภัยใต้ขึ้นเหนือไปปราบยาเสพติดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.. ...แต่เพื่อน 

ติ๊ก (ปรีชา ) กลับขันอาสาสู้ศึกภาคใต้แทนในนาม  ผบ.ฉก. ยะลา...... ช่วยล้างแผลใจ ให้  จ่า เพียรขาเหล็กด้วยนะเพื่อน!.... 

เพือ่น อตั (อตัถเดช)จอมฝมีอืเปน็คนใตไ้ดเ้มยีเหนอื อยูเ่หนอืดงั!. .แตไ่มค่อ่ยโต.. มาโตและดงัมาก..!..ที ่ยะลา(กอ.รมน.ภาค.๔ สน.) 

รอบหน้ามีลุ้น นายพลครับ  ...ท่านผู้ชม.... พี่อ้อ (กิตติ) ฝันอยากมีบ้านเล็ก ๆ น่ารักสักหนึ่งหลัง....  ขอให้สมหวังนะ! จะมาอยู่

ชมรมคนเคยรบที่หาดใหญ่เอาไหม? มีสมาชิกหลากหลาย/รุ่นนะครับ.!จะบอกให้.......เดี่ยวนี้ พี่ยศ (ชัยยศ อุ่นเรือน)  และ พี่

ภัทรเดช (แก้วบริสุทธิ์) ดวงกำลังดี มผีลงานด ีพี ่ๆ เขาชมฝากมา.... “ทอง  ...อยูท่ีใ่ดกย็งัเปน็...ทอง...จรงิเปลา่!   ไดข้า่ววา่ท่ีคา่ย

องิคยทุธบรหิาร มจีอมยทุธใหม ่๒ ทา่น ปรากฏกายแล้ว  นับเป็นความหวังใหม่ที่มั่นใจได้   หนึ่งเลยก็...สิงห์ก๊อง (พล.ต.วรารัตน์  

กาฬบุตร) แห่งสำนักพญาอินทรีย์./เหยี่ยวข่าวมือหนึ่งแต่หัวใจพิราบ....เขามอบงานใหญ่ให้มาล้วงตับพวก RKK  และอีกท่านคือ

เสธ. แดง  (โปรดอย่าเข้าใจผิด) หรือ พล.ต.ชวลิต  เรียนแจ้ง  ทีมงาน คมช.  เก่าแต่รักความยุติธรรมจึงอาสามาโชว์เพลงดาบที่ 

แหลมมลายู น่าสนใจท่านทั้งสองมากครับ  ขอดูร์อา จาก อัลเลาะฮ์จงให้พลังใจกับพวกเขาด้วย......พี่ทิ้ว (วุฒินันท์) มือประสาน

ภาค.๔ ทำดีทุกวันน่าชมเชย.ใครมีงานก่อสร้างทั้งทางดิ่ง&ทางระดับ ติดต่อได้ รับรอง ชัวร์......  เพื่อนหยาด (จุลเดช) เป็น ผอ.

เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบไปแล้ว.....งานเข้าไม่หยุด?... งานยุทธศาสตร์น่ะ!  หนักและเหนื่อย...งานอย่างนี้... ยากที่คนหมู่

มากจะเข้าใจได้ง่าย ๆ “ขอจง อดทนอดกลั้นเอาไว้”...... คิดถึง ปริญญา (พล.ต. อัคร)จังเลย?...  ภาคใต ้....ควรจะมีโฆษกที่เป็น

นักรบที่รู้จริง...ทั้งปัญหาด้านยุทธศาสตร์และยุทธวิธี.....โทษที... นี่เขาคงไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้ว่า..เรากำลังชิงแผ่นดินกันอยู่ 

กระมัง! จึงมองข้าม  อาจารย์.ทิพ ไปได้....แปลก....พวกเจ๊าะแจ๊ะหน้าจอ แอบฟังลักจำ ของเพื่อน จ้อไปวัน ๆ มันจะไปรู้อะไร?

จริงไหมเพื่อน...ยิ่งคิดถึงมากคือเพื่อน ต็อก (ไพบูลย์) ท่านรองฯ แก เหนื่อยแสนสาหัสจากแดนใต้ (นราธิวาส) ได้พักหลายเดือน
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แล้วอยู่ทีศู่นย์อำนาจใหญ่  คุมวังหลวงหัวใจของแผ่นดิน  พณฯ ท่านเต๋า(ปราชญ์)ฝากบอกมาว่า “หากท่านเป็นผู้รอบรู้  กอร์ป

ด้วยสติปัญญาและความสามารถ  โดยอุทิศตนเพื่อส่วนร่วมและประเทศชาติ  จนเป็นที่แซ่ซ้อง สรรเสริญของพี่น้องประชาชน

แล้วไซร ้....ก็.... ขอจงระมัดระวังตนไว้ให้ดีเถิด.... เพราะอาจเกิดอันตรายกับท่านได้เช่นกัน” 

            สุดท้ายนี้  อยากจะเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน  นั่นเป็นเพราะว่า เรากำลังใช้ชีวิตจริงอยู่ร่วมกับสิ่งสมมุต ิ ทั้งนั้น..... 

จริงม๊ะ!~หรือใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นล่ะ!...  ใครเข้าถึงความพอดีพอเพียงได้มากกว่ากเ็ป็นสุข.......ว่าด้วย เรื่องของบ้านของ

เมืองก็เป็นเรื่องใหญ่มาก..... ใหญ่เกินกว่าบุคคลใด คณะใด หรือคนกลุ่มใดจะแบกรับเอาไว้ได้     เรื่อง ๓ จว.ใต้ ก็เช่นเดียวกัน..... 

อาจเข้าเกณฑ์    “กฎแห่งกรรม”  ซึ่งนับว่า  เป็นกรรมของแผ่นดินโดยแท้.....อาเมน....ลา อิล ลา ฮาอิล ลันเลาะฮ์ 

                                                                   หะยีมะ    ฟาฏอณีศรีนัครา 

จากเพื่อน  อัคร 
 สวสัดปีใีหม ่๒๕๕๔ ครบั เพือ่นและครอบครวั ขอใหท้กุคนโปรดไดร้บัพรพระมหาชนก ๓ ประการดงันีค้รบั  

   ๑ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  

   ๒ ขอให้มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม 

   และ  ๓ ขอให้มีความเพียรที่บริสุทธิ์ ขอจงประสบกับทุกท่านทุกคน 

  ผมอา่นพบคตเิตอืนใจในหนงัสอื “ธรรมะวาทะ พระภธูร” นา่สนใจขออนญุาตนำมาเลา่สูก่นัฟงั อาจเกดิ 

ประโยนชบ์า้ง ไมม่ากกน็อ้ย อาท ิ  

   -  ทุกชีวิตย่อมมีปัญหา    ปัญหามีไว้แก้   ไม่ใช่มีมากลุ้ม การแก้ปัญหา เป็นหน้าที่ของชีวิต         

   -  แท้ที่จริงแล้วเรามีความทุกข์  คนอื่นเขาก็มีความทุกข์ เพียงแต่เขาไม้ได้บอกเรา  การมีความ

ทุกข์ จึงเป็นเรื่อง ธรรมดา ของคน 

   -  แก้ตัว ไม่ได้ช่วยอะไร  แต่แก้ไข ช่วยให้ดีขึ้น 

   -  วิธีจัดการกับศัตรูที่ดีที่สุด  คือ  การให้อภัยศัตรู 

   - การชอบพูดถึงความดีของเขา  คือความดีของเรา  การพูดถึงความไม่ดีของเขา  คือความไม่ดี

ของเรา 

   -  จงประหยัด  “คำติ” แต่อย่าตระหนี่  “คำชม” 

   -  ให้อภัยแก่กันตอนนี้  ดีกว่ารออโหสิตอนตาย 

   -  เรายังเคยเข้าใจผิดคนอื่น ถ้าคนอื่นจะเข้าใจเราผิดบ้าง ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไร  

ทำไมต้องหมองเศร้า ในเมื่อเราไม่ได้ผิดตามเขาเข้าใจ 

   -  การให้อภัย ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย  แต่การแก้แค้น  ต้องลงทุนมาก 

   - การโต้เถียงแม้จะมีเหตุผล แต่ใช้ท่วงทำนองที่แข็งกร้าว ยากที่จะเอาชนะได้ แต่การโต้แย้ง

โดยใช้เหตุผลที่อ่อนน้อม สามารถเอาชนะได้ 

   -  การขอที่ไม่ต้องละอาย  คือ การขอโทษ  การให้ที่ไม่ต้องออกอะไรเลย  คือ  การให้อภัย 

   -  ถ้าคิดทำความดี ให้ทำได้ทันที  ถ้าคิดทำความชั่ว ให้เลิกคิดทันที  ถ้าเลิกคิดไม่ได้ก็อย่าทำวัน

ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆๆ 

   - ลองอ่านดูอะไรที่เป็นประโยชน์ผมพลอยยินดีด้วย  เรากำลังจะเดินจากกองทัพบก ขอให้จากไป

อย่างสง่างาม ด้วยความภาคภูมิใจร่วมกัน 
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เพื่อนถึงเพื่อน (16) 
 “ ชีวิตในโลกกว้างกับความคิดในที่แคบ   มันคืออะไร ”  ………ก็เป็นคำที่อิ๊กคิวเขียนเข้าไปใน Facebook ให้สมาชิก
ช่วยแสดงความคิดเห็น..........หลายท่านตอบกลับมากมาย อาทิ “ It mean don’t shut yourself in,……try to listen more to what 
other people has to say….”  หรือ “Open your eyes, Open your mind”  หรือ “Knowledge is never come to the end, the 
fool fellow who travels around is doing better than the clever guy who always stay at home”    หรือบางคน......เปรียบกับ
การเมืองไปเลยว่า ……  “ การมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่ใช่หลักประกันว่ารัฐบาลนั้นจะเป็นประชาธิปไตยอย่าง
เดียว ถ้ารัฐบาลนั้นมีความคิดแคบ ก็อาจเป็นรัฐบาลเผด็จการก็ได้ การเลือกตั้งจึงเป็นรูปแบบภายนอกของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  ไม่ใช่เนื้อหาแท้จริงของการเมืองการปกครองในระบอบนี้  ฉะนั้นบนพื้นฐานการเมืองปัจจุบัน ที่มี
ความขัดแย้ง........เพราะความมีอำนาจ  การมีความขัดแย้ง..........ก็เพื่อหวังผลประโยชน์   ความขัดแย้งจึงดำรงอยู่..........
เพื่อครองอำนาจการเมือง.......”   นั่นเป็นมมุมองสมาชกิ Facebook แลว้มมุมองของ จปร.๒๖ ละ่ ...........เปน็เชน่ไร   คดิอะไรออก
ชว่ยบอกมากนับา้งนะ ........ชว่งเวลาผา่นไป อิ๊กคิวก็เขียนเข้าไปใน   อีก..... “ลมหนาวเริ่มมาแล้ว คุณคิดอะไรบ้าง  ทำไมคน.......
.ถึงดีใจที่อากาศหนาวกันนัก  ยิ่งหนาวยิ่งชอบ......ไม่เข้าใจจริง ๆ  คิดยังไงกัน” .......ได้คำตอบมากมาย หลายล้น.........ก็มี
เพื่อน “ดาวเด่น” ของเราตอบกันมาสะใจจริง........ “ ก็รีบ ๆ ทำงานซะ อีกไม่กี่หนาวก็เกษียณแล้ว ” ………..อ่านข้อความของ
เพื่อนไก่แล้ว ทำให้อิ๊กคิว.....รู้สึกหนาวเลย  “.......เมื่อเกษียณแล้วก็จะกลายเป็นลุงอีกคนในประเทศไทยที่ไม่ค่อยให้เกียรติ
คนแก่แล้ว...........หนาว ๆ ๆ ๆ ๆ ..นี่คือ หนาวชีวิตจริง” 
 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พ.ย.๕๓ คณะกรรมการรุ่น จปร 26 ได้จัดประชุมเตรียมการคัดสรรกรรมการรุ่นชุดใหม่ที่จะมารับงานต่อ   
(ในรายละเอยีดประธานรุน่คงไดช้ีแ้จงแลว้) และจดังานเลีย้งสงัสรรคแ์สดงความยนิดกีบัผูท้ีไ่ดร้บัโปรดเกลา้ฯ พระราชทานยศนายพล
ใหม่และเลื่อนยศสูงขึ้น(เฉพาะนายพล) ก็สุดชื่นมื่น......มีเพื่อน ๆ มาร่วมงานประมาณ ๔๐ ท่าน กำลังหลักเป็นพวก Capstone และ
ผู้ที่อยู่ใน กทม.......ดีใจด้วยทุกคน........พี่ดาวเด่น(ไก่) รวบรวม จปร.๒๖ ........ที่บรรลุนายพลแล้ว ๑๐๕ ท่าน คงเหลือ (๒๕๐ – 
๑๐๕ = ๑๔๕ ท่าน) ตัวเลขอาจเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าใกล้เคียง  หลายท่านกล่าวแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ .... แล้ว  เพื่อนบางคน
บอกว่า.....มันเป็นกรรมของใครของมัน......ก็ว่ากันไป แล้วแต่ความเชื่อของบุคคล   แต่ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในกาลามสูตร(๑๐ ข้อ)  
.......จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ลองไปทบทวนดู      
 ในงานนี้   แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้นายพล.........เอ๊ะ!!! มีเพื่อนบางคนเอ่ย........ “แล้วไม่แสดงความยินดีกับพวกที่
ประจำแล้วกลับเข้าได้ตำแหน่งหลักหรือได้ตำแหน่ง รอง ผบ.หน่วย เช่น เพื่อนหนุ่ย(เอนก)  เพื่อนเตี้ย(ชัยวัฒน์)  เพื่อน
สมคิดเลยหรือ.”........ถามอิ๊กคิวจะตอบได้ไหมนี่........ใครรู้ช่วยตอบที 
 ช่วงที่ผ่านมา....เพื่อน ๆ  หลายคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นท่ีรักยิ่ง........พ่อตัวแม่ตัว พ่อตาแม่ยาย ภรรยา และลูก ก็ขออุปโลก
เป็นตัวแทนเพื่อน ๆ  ที่ไม่สามารถมาแสดงความเสียใจในงานได้.......ก็ขอให้กำลังใจเพื่อน ๆ ทุกคน จงมีจิตใจที่เข้มแข็ง......ตลอดไป
.....ได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อน ๆ โดยเฉพาะกับเพื่อนปั๋ง(พล.ต.ธีระ)  เดียวนี้ท่านเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้ว......กำลังรอรับปริญญา   อีก
คนกำลังตามมา(ทำเอกสาร) ก็เพื่อนอินทรีย์(นพรัตน์) .....ได้แลกเปลี่ยนมุมมองของผู้ที่ได้เป็น Ph.D .......แล้ว  ไม่เบาเลยความรู้และ
ความคดิ........คำหนึง่ทีเ่พือ่นทัง้สองเอย่ถาม...... “รุน่เรามยีทุธศาสตรข์องรุน่ไหมวะ่”..........อิก๊ควิกจ็นใจไมรู่จ้ะตอบอยา่งไร(เพราะ
ไมรู่)้ ....ก็เลยพูดอย่างตรรกเป็นทีเล่นทีจริง..... “เป้าหมายก็คือ ตัวใครตัวมันว่ะ” (ล้อเล่นครับ) .....อ้าว....ใครรู้ช่วยอิ๊กคิวด้วย........ 
 สถานการณ์ชายแดน โดยเฉพาะเพื่อน ๆ ของเรา ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้บังคับหน่วย......ได้ออกช่วยเหลือประชาชน......อ้าว!
ทำบุญเข้าไว้ นี่อีกเช่นกัน ความวัวยังไม่ทันหาย.........ความควายก็เข้ามา จาก กกล.สุรนารี (เขาพระวิหาร) ยุ่งอยู่กับแขมร์ ภาค
ตะวันออก  ผา่นสง่มาภาคตะวนัตก ถงึ กกล.ผาเมอืง  กกล.นเรศวร และ กกล.สรุสหี ์ ไดต้อ้นรบัแขกตา่งแดน (กะเหรีย่งอพยพ) .......ก็
คาดการณว์า่.....อกี ๓ เดอืนแลง้หนา้นี ้  คงมงีานทำไมข่าดสายหลงัจากพมา่จดัตัง้รฐับาลเรยีบรอ้ยแลว้กด็ำเนนิการปราบชนกลุม่นอ้ย
ตอ่ไป ......ดีใจกับเพื่อนใน กกล.ฯ ได้มีงานทำอย่างต่อเนื่อง........ “ อย่าลืม สถานการณ์สร้างวีระบุรุษ ครับ ” เจ้าพระคุณ ขอ
ให้ตั้ง  พล.ร.7 เกิดเร็ว ๆ เถิด(เพื่อนขุนรออยู่)จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระ....ฮิ   ฮิ  ฮิ 
 …ราตรีนี้สั้นนัก….ได้เวลาพอสมควร  ณ  สโมสร ทบ.(วิภาวดี) เพื่อน ๆ เริ่มทยอยกลับ ก็เหลือเพื่อนกลุ่มชนชายขอบอยู่ 
สันถวะ ๗ – ๘ คน แลกเปลี่ยนความคิดบั้นปลายของชีวิตรับราชการ  จนสุดท้ายใกล้เวลานิทรา  ก่อนแยกย้ายกันกลับ เพื่อนคนหนึ่ง
....รำพึงรำพัน                                           
                “ ถึงใกล้เกษียณแล้ว.....ก็ช่างมัน   หัวข้อสำคัญ   อย่าได้เจ็บ อย่าได้ไข้  
               มีเหล้ากิน   มีเพื่อน จปร.26 ที่เข้าใจ       เทลงไป   ยกขึ้นทันที.......””” 
                              เอ้า  กรึ๊บ กะ ระ กรึ๊บ ๆ ๆ ๆ ๆ” 
          ...................อิ๊กคิว  
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ประธานรุ่นฯ ขอเขียนบ้าง 
 

 ผมได้เข้ามารับตำแหน่งประธาน จปร.26 เมื่อต้นปี 52 โดยรับตำแหน่งต่อจากเพื่อนหลี (พล.ต.นิวัตร ฯ  ซึ่งขณะนั้นดำรง

ตำแหน่ง ผบ.ศร.) ที่จริงแล้ว การเลือกประธานคนใหม่ชุดนี้ ผู้ที่ได้รับคะแนนจากเพื่อน ๆ สูงสุด คือ เพื่อนต๊อก  ขณะนั้นดำรง

ตำแหน่ง ผบ.พล.1 รอ. ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสูง  โดยเฉพาะในภาวะการเมืองที่มีความวุ่นวาย  เพื่อนต๊อก

จึงขอไม่รับตำแหน่ง  แต่ยินดีที่จะสนับสนุนรุ่นในทุก ๆ เรื่อง  เพื่อนหลี จึงได้ขอร้องแกมบังคับให้ผมรับตำแหน่งประธานรุ่น ด้วยเห็น

ว่าผมเป็นนายพลในตำแหน่งหลัก  และเป็นคนที่ไม่เคยเป็นประธานรุ่นมาก่อน  และก็หยอดคำหวานว่า  เพื่อน ๆ พร้อมที่จะให้การ

สนับสนุน  ผมจึงจำเป็นต้องรับหน้าที่ประธานรุ่น  ทั้งที่เพิ่งหายจากอาการเจ็บป่วย (ป่วยต้นปี 50 รักษาเสร็จกลางปี 51) โดยการ

ทำงานของคณะกก.ฯ ชุดของผมก็ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ เช่น การจัดงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจำปี 2 ครั้ง การจัด

กิจกรรมหารายได้(ทำได้เฉพาะปี52)  การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การจัดทำทำเนียบ จปร.26  และสิ่งที่สำคัญคือการเป็นสื่อ

กลางของเพื่อนด้วยการออกหนังสือเวียนรุ่น ซึ่งในห้วงปีแรกเพื่อนตุ้ม (ณรงค์ชัย) ดำเนินการ และในช่วงกลางปี 53 เป็นต้นมาผมขอ

ให้เพื่อนเมฆ(วรเทพ) ช่วยดำเนินการ เนื่องจากเพื่อนตุ้ม ติดภารกิจ การช่วยรักษาผู้เจ็บป่วยจากความรู้ที่มีอยู่   สำหรับการกระจาย

ข่าวสารให้เพื่อน ๆ ได้รับทราบ โดยเฉพาะ เรื่องงานศพ งานแต่ง  ฯลฯ  ซึ่งการแจ้งข่าวผ่านทาง SMS โดย เพื่อนไก่(เด่นดวง) ที่

ปฏิบัติงานนี้อย่างไม่บกพร่อง(และไม่ค่อยคิดค่าใช้จ่ายจากรุ่น ผมเองต้องขออนุมัติเงินรุ่นให้ แต่ก็น้อยกว่าที่ทำจริง) ผมต้องขอ

ขอบคุณเพื่อนไก่เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 ในที่สุดคณะ กก.จปร.26 ชุดนี้ก็ครบวาระหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี  คงต้องบอกเพื่อน ๆ ว่า  ที่ผ่านมาประธานรุ่นมัก

จะเป็น ผบ.หน่วย/หัวหน้าหน่วย  สำหรับผมไม่ได้เป็น  จึงมีความรู้สึกว่า  ไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะ

ไม่มีลูกมือช่วยเท่าไหร่  ก็ต้องอาศัยเพื่อน ๆ ที่มาช่วยเป็น กก.ฯ เป็นหลัก  ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์/ร่วมมือ และช่วยงานเป็นอย่างดี  

โดยเฉพาะในการจัดงานเลี้ยงรุ่น ฯ ประจำปี  ซึ่งถือว่าเป็นงานหลักของคณะ กก.รุ่น  ผมต้องขอบคุณเพื่อน ๆ ที่เป็นทีมงานของผมไว้ 

ณ โอกาสนี้ด้วยครับ สำหรับงานจัดหารายได้เข้ารุ่นที่ผ่านมา เรามักจะจัดมวยการกุศล  ซึ่งถือว่าง่ายสุด เหนื่อยน้อยที่สุด  ซึ่งได้รับ

ความอนุเคราะห์จากเพื่อนสุรชัย  (จก.สก.ทบ.) ตั้งแต่สมัยเป็น รอง จก.สก.ทบ.   ซึ่งผมและคณะ กก.ฯ มีความรู้สึกว่า การจัดมวย

เป็นการไถเงินโดยตรง เพราะส่วนใหญ่ผู้ซื้อบัตรจะไม่มีใครมาดูกันเลย  จึงมีแนวความคิดว่าจะจัดโบว์ลิ่งเพื่อให้ผู้ที่ให้การสนับสนุน

ได้รับผลประโยชน์ในการเข้าร่วมแข่งขัน  แต่หากจะจัดกอล์ฟก็จะยุ่งยากทั้งการจัดและการหาทีม ซึ่งจะมีวงเงินสูง  จนในที่สุดสิ่งที่เรา

ไม่ค่อยเคยทำ  และมีความลำบากยากเย็นกว่าการจัดมวย  ก็เลยไม่ได้ทำ  ผมต้องขออภัยเพื่อนไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  ถือว่าเป็นข้อ

บกพร่องของผมอีกประการหนึ่ง  แต่อย่างที่ผมได้ชี้แจงในสรุปผลการประชุมคณะ กก. รุ่น ว่าสภาพเป็นกองทุนของรุ่นเราก็ยังอยู่

ในสภาวะที่คงสภาพเดิมจากที่คณะ กก.ชุดนี้รับมา เมื่อปี 52  อย่างไรก็ตามผมก็ขอปวารณาตัวไว้ว่าในการจัดหารายได้ของ คณะ 

กก.ชุดใหม่ผมจะช่วยอย่างเต็มที่ 

 วกมาเรือ่งรุน่ จปร.26 หากถามวา่ จปร.26 มยีทุธศาสตรข์องรุน่ไหม? และจนมาถงึวนันีรุ้น่ของเราจะโตไหม?  เพือ่น ๆ 

ทีย่งัไมไ่ดเ้ปน็ นายพลจะดำรงตนอยา่งไรมอีนาคตไหม ? ผมคงขอตอบวา่ ยทุธศาสตรข์องรุน่ทีเ่ราคอื “ ทำงานอยา่งมศีกัดิศ์ร ี ” 

ที่เพื่อนจะเด็ด เป็นผู้เสนอไว้เป็นคติประจำรุ่น จนพวกเราส่วนใหญ่ซึมทราบและปฏิบัติ เป็นธรรมชาติของรุ่น  ผมเคยได้ยินพี่ ๆ 

หลายคนชมรุ่นของเราเรื่องการทำงาน  แต่ไม่ค่อยจะเอาใจเจ้านาย  ไม่หาประโยชน์ให้เจ้านาย   แถมบางคนยังพูดไม่ค่อยเอาใจ

เจ้านาย   จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรายึดถือเป็นยุทธศาสตร์รุ่น ก็ทำให้รุ่นของเราโตได้ (อย่างน้อยยอดผู้เป็นนายพลของรุน่ 16 กย็งัไม่

แซงหนา้รุน่ของเรา) เพือ่นบางคนอาจคดิวา่โตเปน็บคุคลหรอืวา่แบบตวัใครตวัมนั ซึง่ผมวา่ไมใ่ช ่ แตด่ว้ยความสามารถของ

พวกเราและการช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันก็ทำให้พวกเราขึ้นมาเป็นแผงได้ โดยเฉพาะใน ทบ. (ทั้งในสายฝ่ายเสนาธิการ 

และ ผบ.หน่วยกำลัง) 

 และสิ่งที่ผมเห็นก็คือเพื่อนที่เป็นใหญ่เป็นโต (เป็น หัวหน้าหน่วยระดับ พล.ต.-พล.ท.) ปฏิบัติในสิ่งที่เหมือน ๆ 

กัน คือ จะดึงเพื่อน ๆ ที่ไม่อยู่ในตำแหน่งหลักมาช่วยทำงานด้วย  ผมมองในอีกมุมสำหรับเพื่อนที่มีเพื่อนด้วยกันเป็น

นายดีกว่าที่มีรุ่นพี่หรือรุ่นน้องเป็นนาย  แต่การที่รุ่นของเราจะโตได้แค่ไหนถึงจุดสุดยอดไหม   มาถึงขณะนี้ก็คงยังตอบ

ไมไ่ด ้ คงตอ้งตดิตามดวูา่ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของแตล่ะหนว่ย ( ปล.กห. , ผบ.ทสส. , ผบ.ทบ.) จะหยบิพวกเราขึน้ไปโตไหม  

ซึ่งมันมีปัจจัยประกอบหลายประการ  เพื่อนบางคนคิดว่ามาถึงป่านนี้ที่พวกเราใกล้เกษียณกันแล้วยังไม่รู้อนาคตของรุ่นเลยหรือ  

ผมอยากจะยกตัวอย่าง ตท.6 ในห้วงเวลาหนึ่งไม่มีท่าทีว่าจะโต(เพราะติด ตท.5 ที่กำลังเป็นใหญ่) ไป ๆ มา ๆ เป็น ผบ.ทบ. ถึง 2 คน  

ขณะนี้ ตท.12 กำลังเป็นใหญ่   พี่เขาสามารถจะหยิบเอาใคร หรือรุ่นไหน มาเป็นทายาทก็ได้  ซึ่งรุ่นของเราก็อยู่ในข่ายเพราะมีหลาย
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ประเดน็สนบัสนนุ  ดงันัน้ผมวา่พวกเราตอ้งชว่ยกนัทำงานในลกัษณะสง่เสรมิและสนบัสนนุซึง่กนัและกนั  และรว่มกนัทำความด ี(ตามที่

เป็นนโยบายของ ผบ.ชา )  ซึ่งผมว่าพวกเราส่วนใหญ่โดยเฉพาะ ผบ.หน่วยต้องทำอยู่แล้ว (ด้วยศักดิ์ศรีและรักษาตำแหน่ง)  สำหรับ

เพื่อน ๆ ที่ยังไม่ได้นายพล  ผมคงต้องบอกเพื่อน ๆ ว่า  เนื่องจากตำแหน่งและอัตรานายพลมีน้อย  มีพี่ ๆ หลาย ๆ คนเคยบอกผมว่า 

นายพลเขาไม่เป็นกันนานหรอก หลาย ๆ คนเป็นใกล้เกษียณ บางคน 2 ปี 2-3 ยศ ก็มี หรือยศละปี พวกที่เป็นนายพลเร็ว ก็คง

เพราะ  การถึงพร้อมกันทุกอย่างของแต่ละคน (ความ สามารถ โชคชะตา และกรรมเก่า กรรมในชาติปัจจุบัน) และพวกนี้ก็จะครอง

ยศในแต่ยศนาน (3-5ปี) ต้องให้รุ่นพี่ที่จะเกษียณก่อนติดก่อน  ทั้งนี้ประเด็นสำคัญคือรุ่นไหนเป็น ผบ.ทบ. ดังนั้นเพื่อน ๆ ที่ยังไป

ไม่ถึงฝั่งต้องพยายามอยู่ในจุดที่มีงานทำ  และมาทำงานและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง(มีลมหายใจ) เพื่อให้ ผบ.ชา 

สามารถหยิบเรา หรือสนับสนุนเราให้โตได้  โดยเฉพาะ ผบ.ชา ที่วันหนึ่งในอนาคตอาจเป็นเพื่อนเรา  เหมือนตามที่

เพื่อน วิทย์ (พล.ท. กัณตภณ ฯ) เคยบอกว่าตราบใดที่ ละครยังไม่เลิก (เรายังไม่เกษียณ) เราก็มีบทต้องเล่นตามที่ผู้กำกับ

การแสดงสั่ง ใครเล่นบทที่ได้รับมอบได้ดี ก็จะได้รับให้เล่นบทที่ยากขึ้น   

 ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้เพื่อน ๆ รับทราบดังนี้ 

   1. ทำเนียบรุ่น ที่คณะ กก.ฯ ได้จัดทำและแจกจ่ายในงานเลี้ยงรุ่นปี 53 (คนละ 4 เล่ม)  สำหรับเพื่อนที่ไม่ได้ไปร่วม

งานฯ คณะกก.ฯ ได้พยายามแจกจ่ายให้เพื่อน ๆ ในพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว  ยังคงมีเหลืออยู่ที่ผม (อยู่ที่ สปช.ทบ.) เพื่อนท่านใดยังไม่ได้รับ 

สามารถประสานขอรับกับผม หรือ เพื่อนโย่งได้  หรือหากไม่สะดวกมารับ ขอให้แจ้งที่อยู่ให้ส่งไปก็ไม่ขัดข้องครับ  และ ผมได้รับแจ้ง

จาก คณุ ธฤด ี สมเพราะ ภรยิา พ.อ.ธนบด(ีสรุฤทธิ)์ สมเพราะ วา่ไดย้า้ยบา้นไปอยู ่บา้นเลขที ่ 539 หมู ่2  ซอยงามวงศว์าน 25  

(แยก 11) ถนน งามวงศ์วาน  อ.เมือง  นนทบุรี  11000 

   2. เรื่องเสื้อยืดคอปก(สีขาว)  ที่ได้แจกในงานเลี้ยงรุ่นปี 53 ปัจจุบันยังคงมีเหลือทุกขนาด(ในจำนวนไม่มากนัก)  

ตามกติกาที่กำหนดไว้คือใครจ่ายเงินบำรุงรุ่น ถึงจะได้รับ  สามารถติดต่อขอรับได้โดยตรงกับผม หรือเพื่อนโย่ง ซึ่งขณะนี้เสื้ออยู่ที่ 

สปช.ทบ. (บก.ทบ.มัฆวานรังสรรค์) 

   3. ของที่ระลึกสำหรับเพื่อนที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น พล.ต. เมื่อ ต.ค.53 ที่คณะกก.ฯ ได้จัดทำเป็น พระบรม

สาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 5  ท่านที่ไม่ได้รับในวันงานเลี้ยงแสดงความยินดี  ขอให้ประสานขอรับได้ที่ผม และเพื่อนโย่ง โดยด่วนเพ่ือ

ขอรับตามสิทธ์ครับ  

  เพื่อนเจี๊ยบ พล.ต.กีรติพงษ์ เดชวงสุทัศน์  แจ้งมาว่าจะเข้าอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในห้วงต้น ม.ค.53  จึงขออโหสิกรรมมายังเพื่อน ๆ ทุกท่านด้วย 

การเลือก ประธานและคณะ กก.จปร.26 ชุดใหม ่
 

 ในหนังสือเวียนฉบับนี้ได้แนบรายชื่อเพื่อน ๆ จปร.26 ทุกคน และไปรษณียบัตร มาด้วย  

จึงขอความร่วมมือเพื่อน ๆ เลือก  ประธานท่านใหม่ 1 ท่าน และคณะกก.ฯ 25 ท่าน (ระบุเป็น

หมายเลข)  แล้วส่งไปรษณียบัตร กลับคืน ภายใน  31 ม.ค.54  เพื่อที่ คณะ กก.ฯ ชุดปัจจุบัน   

จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 เรยีนเพือ่น ๆ วา่การคดัเลอืกประธานคนใหมค่งจะทำใน 2 วธิคีอื เอาประธานตามทีเ่พือ่น ๆ 

เลือกเป็นลำดับที่หนึ่ง  หรือ  ให้คณะ กก.ฯ ที่เพื่อน ๆ เลือก  มาเลือกประธาน (โดยพิจารณาจาก 

ประธานลำดับ 1-5 ที่เพื่อน ๆ ได้เลือกมา) 
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1.	 พ.อ.กานต์	 รื่นบันเทิง

2.	 พ.อ.กฤตย์						 มหิทธิบุรินทร์

3.		 พล.ต.	กฤติเดช(สินชัย)	ภูมิเรศสุนทร

4.	 พ.อ.กฤตัชญ์	 สรวมศิริ

5.	 พ.อ.กฤษณ์	 มรกตพรรณ

6.	 พล.ต.กฤษฎา	 อารีรัชชกุล

7.	 พล.ท.กันตภณ	 ปทุมลังการ์

8.	 พล.ท.กฤษพงศ์	 แก้วจินดา

9.	 พ.อ.การุณ	 ขุนสูงเนิน

10.	พ.อ.ก้องเกียรติ	 	พลขันธ์

11.	พ.อ.กิตติ							 อาจสัญจร

12.	พ.อ.กิตติ์	(ธนู)	 	คิ้มวงษ์ษา

13.	พล.ต.กีรติพงศ์	 เดชวงศ์สุทัศน์

14.	พล.ต.เกรียงไกร	 ชัยชุมพร

15.	พล.ต.เกษม	 ธนาภรณ์

16.	พ.อ.โกวิทย์	 สุดใจ

17.	พ.อ.ไกรฤกษ์	 ก้องเกียรติกุล

18.	พ.ท.คชาชีพ(ทศพร)	 บุญศิริ

19.	พล.ต.จรัญ	 สารสิทธิ์

20.	พล.ต.จิตตสักก์	 เจริญสมบัติ

21.	พล.ต.จุลเดช	 จิตถวิล

22.	พ.อ.จุลพจน์		 	อิทธะรงค์

23.	พล.ต.ฉัตรเฉลิม	 เฉลิมสุข

24.	พ.อ.ชัยกร	(นคร)	 ประเสริฐสุข

25.	พล.ต.ชัยกรณ์		 นิลเจริญ

26.	พ.อ.ชัยชนะ	 บุญประสิทธ์

27.	พ.อ.	ชัยยศ	 อุ่นเรือน

28.	พ.อ.ชัยยุทธ	 พร้อมสุข

29.	พ.อ.ชัยฤทธิ์	 ขวัญสอน

30.	พ.อ.ชัยสิทธิ์	 ศรีอำไพ

31.	พ.อ.ชนะเดช	 ประหารข้าศึก

32.	พล.ต.ชนินทร์	 จันทรโชติ

33.	พ.อ.ชาตรี	 เศรษฐกร

34.	พล.ต.ชาตอุดม	 ติตถะสิริ

35.	พ.อ.ชาติชาย	 สุคนธสิงห์

36.	พล.ท.ชายศักดิ์	 โสมกุล

37.	พ.อ.ชูนล(ชูชาติ)	 หาสารีสร

38.	พ.อ.เชาวเลข	 ขยันตร์สุภาพ

39.	พล.ต.ชำนิ	 รักเรือง

40.	พล.ต.ชนะทัพ(อุปถัมภ์)		อินทามระ

41.	พล.ต.ชรินทร์	 อุนรัตน์

42.	พ.อ.ชลิต	 แย้มจินดา

43.	พล.ต.ชวลิต	 ชุนประสาน

44.	พล.ต.ชวลิต	 เรียนแจ้ง

45.	พ.อ.ชัยวัฒน	 จำรัส

46.	พล.ต.ไชยพร	 รัตแพทย์

47.	พล.ท.ฐิตินันท์	 ธัญญสิริ

48.	พ.ต.ท.ฐิติพล	 อ้นหาด

49.	พ.อ.ณรงค์ชัย	 กิ่งเกตุ

50.	พ.อ.ณรงค์ศักดิ์	 ศรีพิกุล

51.	พ.อ.ณัฐ	 จิตต์แจ้ง

52.	พ.อ.ณัฐพร	 ฉายทองคำ

53.	พล.ท.ณัฐติพล	 กนกโชติ

54.	พล.ต.ดนัยพัฒน์	 เกษมนิรันดร์

55.	พล.ท.ดรัณ	 ยุทธวงศ์สุข

56.	พล.ต.ดิฐฐ์ภพ(สุรพงษ์)	ไก่แก้ว

57.	พ.อ.เดชา	 เดชะชาติ

58.	พล.ต.เด่นดวง	 ทิมวัฒนา

59.	พ.อ.ดิเรก	 พรมบาง

60.	พล.ต.ตะวัน	 เรืองศรี

61.	พล.ท.ทรงพล	 ไพนุพงศ์

62.	พล.ต.ทรงศักดิ์	 สหสมโชค

63.	พ.อ.ทลวงรณ	 วรชาติ	(เศรษสุวรรณ)

64.	พ.อ.ทวีวัฒน์	 บูรณสิงห์

65.	พ.อ.ทศพล	 คำสุพรหม

66.	พ.อ.ทศพร	 ศิลปาจารย์

67.	พ.อ.ทิวะพร	 	ชะนะพะเนาว์

68.	พล.ต.ทวีชัย	 กฤษชีวิน

69.	พ.อ.ธนกร	(สมเกียรติ)	 จงอุตส่าห์

70.	พ.อ.ธนเศรษฐ์	 ว่องโชติกุล

71.	พ.อ.ธนดล	 สุรารักษ์

72.	พล.ต.ธนา	 วิทยวิโรจน์

73.	พ.อ.ธนาคาร	 เกิดในมงคล

74.	พ.อ.ธรรมนูญ	 ทรัพย์สำรวม

75.	พ.อ.ธีรวุธ	 พุ่มศฤงฆาร

76.	พล.ต.ธีระ	 กรใหม่

77.	พล.ต.ธีระพงศ	 อุไรเลิศ

78.	พล.ต.นครินทร์	 นาคอาทิตย์

79.	พ.อ.นพดล	 จันทรเสน

80.	พล.ต.นพดล	 สร้อยสยัมภู

รายชื่อสมาชิก จปร.26
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81.	พ.อ.นพรัตน์	 แป้นแก้ว

82.	พ.อ.นพวงศ์	 สุรวิชัย

83.	พ.อ.นันทพล	 จำรัสโรมรัน

84.	พ.อ.นันทวงศ์	 โชคถาวร

85.	พ.อ.นิพนธ์		 ดิษฐขัมภะ

86.	พ.อ.นิรุช	 รมยเวศม์

87.	พล.ต.นิวัตร	 มีนะโยธิน

88.	พล.ต.นิวัติชัย	 ถนอมธรรม

89.	พล.ต.นุ	 โชติสันต์

90.	พล.ต.บรรเจิด	 เทียนทองดี

91.	พ.อ.บรรณวัฒน์	 มาโกมล

92.	ร.อ.บรรพต	 บูรณะธนิต

93.	พ.อ.บรรหาร	 พัทมุข

94.	พล.ต.บวรรัตน์		 ขจรเนติยุทธ

95.	พล.ต.บวรรัตน์		 ไมตรีประศาสน์

96.	พ.อ.บัญชา	 พงษ์สวัสดิ์

97.	พ.อ.บัณฑวิทย์		 โรจนวิภาต

98.	พ.อ.บุญชัย	 เนาวภูติ

99.	พล.ต.บุญธรรม	 เชยชื่นกลิ่น

100.	ร.อ.บุญเยี่ยม	 ปั่นมณี

101.	พ.อ.บุญเลิศ	 ทัดรอง

102.	พ.อ.ปฎิญญา	 ลีลาศเจริญ

103.	พ.อ.ประดิษฐ์		 อ่อนพุ่ม

104.	พ.อ.ประพัฒน์		 เอกโพธิ์

105.	พ.อ.กรยุทธ	 วัฒนวรางกูล

106.	พ.อ.ประมาณ	 วรปัญญา

107.	พล.ต.มล.ประสบโชค	 เกษมสันต์

108.	พ.อ.ดร.ประเสริฐ	 ชูแสง

109.	พ.อ.ปาลิต	 จุลกะ

110.	คุณปัญญา	 เกตุตระกูล

111.	พ.อ.ประทีป	 ถวิลทรัพย์

112.	พล.ต.ปราการ	 ชลยุทธ

113.	พ.อ.ปิยะพงษ์		 บูรณโชติ

114.	พล.ต.ประสงค์		 บุตรขวัญ

115.	พล.ต.ประจักษ์		 สาตราวาหะ

116.	พล.ต.ปรีชา	 	จันทร์โอชา

117.	พ.อ.พงษ์ศักดิ์		 	คงคางาม

118.	พล.ท.พนา	 ถนอมสิงห์

119.	พล.ต.พรเทพ		 พัชราพันธุ์

120.	พ.อ.พรพรหม	(จำรัส)	 ชลานุเคราะห์

121.	พล.ต.พัฒนพงษ์		 องอาจอิทธิชัย

122.	พล.ต.พิจิตร	 ขจรกล่ำ

123.	พล.ต.พิชาติ		 เขม้นจันทร์

124.	พล.ต.พิชิต	 	พินิตตานนท์

125.	พล.ต.พิเชษฐ์		 	สุขพงศ์พิสิฐ

126.	พล.ต.พิพัฒน์		 	เหรียญบุบผา

127.	พ.อ.พิริช	 ชูแกล้ว

128.	พล.ต.พิสุทธิ์		 เปาอินทร์

129.	พ.อ.พีระพงษ์		 เจริญดี

130.	พ.อ.เพิ่มพงษ์			 ณ	พัทลุง

131.	พล.ต.ไพบูลย์	 คุ้มฉายา

132.	พ.อ.ไพโรจน์	 รวยลาภ

133.	พ.อ.ภัทรเดช	 แก้วบริสุทธิ์

134.	พ.อ.ภูมิรัตน์			 เปียสวน

135.	พ.อ.มนตรี			 สุดยินดี

136.	พ.อ.มหพนธ์			 จุลบาท

137.	พ.อ.มนัสวีร์					 ครามานนท์

138.	พ.อ.ยรรยง	 หงส์จุ้ย

139.	พ.อ.ยศธชาติ(สมคิด)	 พูลเพิ่ม

140.	พ.อ.ยศพล	 มีพรหม

141.	พล.ต.เยาวดนัย	 ภู่เจริญยศ

142.	พ.อ.รณรงค์	 โคตรดำรงค์

143.	พ.อ.เรืองศักดิ์	 สว่างแจ้ง

144.	พล.ต.รวมพล	 มีชูอรรถ

145.	พ.อ.เลอชัย	 มาลีเลิศ

146.	พ.อ.วชิระ	 เกียรตินันท์

147.	พ.อ.วชิราวิโรจน์	 นาควิโรจน์

148.	พล.ต.วรการ	 พันธุมาตย์

149.	พ.ต.อ.วรพล	 มะกล่ำทอง

150.	พ.อ.วรทัต	(นิรัตน์ชัย)	 สุพัฒนานนท์

151.	พ.อ.วรเทพ	 บุญอริยะ

152.	พ.ต.อ.วรศักดิ์	 นิ่มแย้ม

153.	พล.ต.วรารัตน์	 กาฬบุตร

154.	พล.ต.วลิต	 โรจนภักดี

155.	พล.ต.วสุ			 เฟื่องสำรวจ

156.	พล.ต.วสันต์		 	สุริยมงคล

157.	ร.อ.วสุธัช		 กรวิภาสเรือง

158.	พ.อ.วุฒิ	 แสงจักร

159.	นาย	วุฒิชัย			 อรรถศาสตร์ศรี

160.	พ.อ.วุฒินันท์			 เพ็ชรขาวเขียว

161.	พ.อ.วุฒิเกรียง		 ธระเสนา

162.	พ.อ.วิชา		 สิงหสุรศักดิ์

163.	พ.อ.วิชัยพร		 ศกุนะสิงห์

164.	พล.ท.วิเชียร				 ศิริสุนทร

165.	พ.อ.วิทูล	 บัณฑิตย์

166.	พล.ต.วินัย	 ยวดยิ่ง
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209.	พล.ท.สมหมาย	 เกาฏีระ

210.	พ.อ.สิทธิพร	 ศรีสุขโข

211.	พล.ต.สิโรจน์		 ชูศักดิ์

212.	พ.อ.สุเทพ	 ปริยเอกสุต

213.	พล.ต.สุพจน์	 สุวรรณเตมีย์

214.	พ.อ.สุพัฒน์		 ภูตินาถ

215.	พล.ต.สุวโรจน์		 ทิพย์มงคล

216.	พล.ต.สุรจิตต์			 วิจารณ์

217.	พล.ต.สุรชัย	 จัตุมาศ

218.	พล.ท.สุรพงษ์		 สุวรรณอัตถ์

219.	พ.อ.สุรพล		 วันเพ็ญ

220.	พล.ท.สุรศักดิ์			 ศรีศักดิ์

221.	พล.ต.สุระพันธุ์		 อินทรบัวศรี

222.	พ.อ.สุรศักดิ์		 สุวรรณภา

223.	พ.อ.เสรี			 วงศ์ประจิตร

224.	พ.อ.โสภณ		 จันทร์เปรม

225.	พ.อ.โสภณ			 หอยสังข์

226.	พล.ต.อัคร	 ทิพโรจน์

227.	พล.ท.อภิกิตต์		 ศรีกังวาล

228.	พ.อ.	อภิชัย		 หงส์ทอง

229.	พ.อ.อภิวัฒน์	 สุขใจ

230.	พล.ต.อดุลย์ศักดิ์	 บุญวัฒนะกุล

231.	พ.อ.องอาจ		 ชวาลวิวัฒน์

232.	พล.ต.อดุลยเดช		 อินทะพงษ์

233.	พล.ต.อนันตพร	 กาญจนรัตน์

234.	พ.อ.อภิชาต	 บูรณดิลก

235.	พ.อ.อภิไธย	 สว่างภพ

236.	พ.อ.อภินันท์		 สุวรรณสมพงษ์

237.	พล.ท.อรรถนพ	 ศิริศักดิ์

238.	พ.อ.อรุณนิวัช	 ช้างใหญ่

239.	พ.อ.อัตถเดช	 มาถนอม

240.	พ.อ.อาชาไนย	 ศรีสุข

241.	พ.อ.อาทิตย์		 วัฒนะบุตร

242.	พ.อ.อาทิตย์		 สายสรรพมงคล

243.	พ.อ.อาวุธ		 คลายสูตร

244.	พ.อ.อำนาจ		 จันทราสินธุ์

245.	พ.อ.อำนาจ	 รัตนภานพ

246.	พ.ต.อ.		อำนาจ	 นิลวิไล

247.	พ.อ.อุกฤษฏ์	 สุวรรณบุปผา

248.	พ.อ.เอนก		 ศิริสุวรรณ

249.	พ.อ.เอกพล	(นที)	 บุญมาก

250.	พ.อ.ศุภรงค์		 ระลึกมูล

167.	พล.ต.วินัย	 	สร้างสุขดี

168.	พล.ต.วินัย	 เสมสวัสดิ์

169.	พ.อ.วิบูล	 ขยันกิจ

170.	พ.อ.วิวรรธน์		 สุชาติ

171.	พล.ต.วิภพ	(วิษณุ)		 กิวานนท์

172.	พล.ต.วิสิษฐ์				 แจ้งประจักษ์

173.	พ.อ.วีรนันท์			 ทองสุก

174.	พล.ต.วันชัย			 เทียนเกษม

175.	พ.อ.วีระศักดิ์			 แก้วเพชรพันธ์

176.	พล.ต.วิโรจน์			 กัณหะกาญจนะ

177.	พล.ต.วิพัฒน์	 กระบวนยุทธ

178.	พ.อ.วีรพันธ์		 มณีพงษ์

179.	พล.ต.ศรายุธ			 รังษี

180.	พ.อ.ศิริวิทย์			 เจริญวงศ์

181.	พ.อ.ศิริศักดิ์			 เทศนา

182.	พ.อ.ศรีศักดิ์		 เลิศล้ำ

183.	พล.ต.ศุภกร			 สงวนชาติศรไกร

184.	พล.ต.ศุภจิตร		 ศุภมานพ

185.	พ.อ.ศุภสิทธิ์				 	งามเอก

186.	พ.อ.ศัลยพงศ(์พนมวัน)	 เปลี่ยนมณี

187.	พ.อ.สิริศักดิ์							 วรเจริญ

188.	พล.ต.สุชาติ			 หนองบัว

189.	พล.ต.สถาพร		 สีมาสุรรักษ์

190.	พล.ท.สุริยันห์			 ป้อมเปิ้น

191.	พ.อ.สรานุวัตร			 ประดิษฐพงษ์

192.	พ.อ.สุวภัทร	(พรเลิศ)	 ยี่โถขาว

193.	พล.ต.สมพงศ์		 มุกดาสกุล

194.	พล.ต.สิทธิ				 จันทร์สมบูรณ์

195.	พ.อ.	สิทธิ์			 แป้นกลาง

196.	พ.อ.	สิทธิ		 ปิยะสนธิ

197.	พล.ต.สาธิต		 พิธรัตน์

198.	พ.อ.สานิต		 ปัญจมะวัต

199.	คุณสันหธัตษ(์ดิษฐพล)	 บุญธรรม

200.	พล.ต.สัมพันธ	 ศรีราชบัวผัน

201.	พ.อ.สมทรรศ		 จันทร์ศิริ

202.	พ.อ.สนทัต(ธีระพงศ์)	 อินทรตั้ง

203.	พ.ต.สมชาย	 มัธยมจันทร์

204.	พ.อ.สมชาย	 ฤกษ์พิชัย

205.	พ.อ.สมชาย	 สินธนัง

206.	พล.ต.สมชัย	 เครือวิทย์

207.	พ.อ.สมยศ	 ขุนชำนิ

208.	พ.อ.สมยศ	 แก้วศรีปราชญ์


