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กรุณาส่ง

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

สารจากประธาน 
 เรียน  เพื่อนสมาชิก จปร.26 
 สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก จปร.26 ที่รักทุกท่าน หนังสือเวียนของคณะกรรมการรุ่นฉบับนี้ 
เป็นฉบับที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2555  ช่วงเวลาที่ผ่านมาระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม   
มีกิจกรรมรุ่นสำคัญของพวกเราที่ได้ดำเนินการผ่านพ้นไป คือ การจัดงานเลี้ยงรุ่นประจำปี 2555  
ที่สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 
ที่ผ่านมา  งานนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อน ๆ หลาย ๆ ท่านที่กรุณาให้การสนับสนุน  จนกระทั่งงาน
เลี้ยงของเราในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณเพื่อนเปี๊ยก (พล.ต.อภิชัย 
หงษ์ทอง) ผบ.ศร.  เพื่อนตุ้ม (พ.อ.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์)  เพื่อนเลข (พ.อ.เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ)  
เพื่อนอ้วน (พ.อ.ศุภรงค์ ระลึกมูล)  พร้อมทั้งน้อง ๆ ชาวศูนย์การทหารราบอีกหลายท่าน ที่ได้
ให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านเป็นอย่างดียิ่ง และที่ลืมไม่ได้คือ พวกเราสมาชิก จปร.26 และ
ครอบครัวทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงาน  รวมทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนในด้านการเงินและสิ่งของอีก

มากมาย  ทั้งที่มาร่วมงานและไม่ได้มาร่วมงาน  สิ่งต่าง ๆ ที่ทุกคนแสดงออกเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความรักความสามัคคีของพวกเราได้เป็น
อย่างดี  ยืนยันให้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้งว่า “ร้อยใจเป็นหนึ่ง จปร.26” นั้น เป็นความจริงที่จะยั่งยืนตลอดไป การจัดงานเลี้ยงรุ่นประจำ
ปีครั้งนี้ คณะกรรมการได้เตรียมการจัดหาค่าใช้จ่ายโดยจัดการแข่งขันกอล์ฟขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเราสามารถหารายได้
โดยที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเป็นเงินถึง 2,015,206 บาท  สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ใช้เงินไปทั้งสิ้น 1,705,377 บาท โดยที่มีเพื่อน ๆ กรุณา
ให้การสนับสนุนการจัดงานมาเป็นเงินสดจำนวน 199,000 บาท  ทำให้สรุปแล้วเรามีเงินเหลือสามารถนำเข้ากองทุน จปร.26 ได้อีก
จำนวน 508,829 บาท รายละเอียดฝ่ายเลขาได้นำมาสรุปไว้ภายในฉบับแล้วนะครับ  สำหรับเพื่อนที่ไม่สามารถไปร่วมงานเลี้ยงรุ่น
ประจำปีที่ผ่านมาได้ ขอให้ติดต่อขอรับของชำร่วยซึ่งเป็นกระเป๋าเดินทางและสมุดโทรศัพท์รุ่นเล่มใหม่ได้ที่  เพื่อนปาน (พล.ต.จุลพจน์  
อินธะรงค์) โทร. 08 6899 9407 และสำหรับกิจกรรมรุ่นที่จะดำเนินการต่อไปในระยะเวลาอันใกล้คือ การจัดโครงการธรรมสัญจรขึ้น
เปน็ครัง้ทีส่อง ณ วดัเทพศรินิทราวาสราชวรวหิาร ในวนัเสารท์ี ่21 กรกฎาคม 2555 ซึง่ฝา่ยเลขากำลงัดำเนนิการประชาสมัพนัธใ์หเ้พือ่น ๆ 
ได้รับทราบทาง SMS และเว็บไซด์ของคณะกรรมการรุ่น (www.jpr26.com)  ช่วงนี้ใกล้ฤดูปรับย้ายจึงอยากจะเชิญชวนเพื่อน ๆ ไปร่วม
กิจกรรมอันเป็นกุศลนี้กันให้มาก ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลนำร่องรอรับข่าวดีกันต่อไป 
 สุดท้ายก่อนจากกัน ในโอกาสที่อีกไม่นานนักฤดูการปรับย้ายประจำปีกำลังจะเวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง  คณะกรรมการรุ่นทุก
คนขออำนวยพรให้เพื่อน ๆ ทุกท่านประสบความสำเร็จ สมหวัง กันทุกคน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้จัดทำของที่ระลึกสำหรับนายพล
ใหม่ของรุ่นเราจำนวนมาก ๆ ไว้มอบให้เพื่อน ๆ ในงานเลี้ยงแสดงความยินดี แต่หากยังไม่สมหวังก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะอย่างไรเสีย
ทุกท่านต่างก็เป็นเพื่อนรักร่วมชีวิต จปร.26 ที่พวกเราจะต้องสนับสนุนเกื้อกูลกันและกันตลอดไป  พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีครับ 
 
           พล.ท. วิเชียร   ศิริสุนทร 
                      ประธาน จปร.26 
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 การจัดงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจำปี 2555  ณ สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ  ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2555  
ที่ผ่านมา  นับว่าประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายด้วยดีทุกประการ  สรุปพอสังเขปได้ดังนี้   
 1. จำนวนเพื่อน ๆ ที่มาร่วมงาน 
 เนื่องจากในปีนี้ห้องพักของสวนสนที่คณะกรรมการจองไว้สำหรับให้บริการเพื่อน ๆ ที่มาร่วมงาน  เราจองได้ที่โรงแรมสวนสน
แหง่ใหม ่จากการประสานงานของ พล.ท.ชาตอดุม จำนวน 150 หอ้ง และโรงแรมสวนสนเกา่อกีจำนวน 60 หอ้ง  อกีทัง้สถานทีจ่ดังานเลีย้ง
ในคืนวันที่ 27 เมษายน ใช้สถานที่ลานจัดเลี้ยงของโรงแรมเก่า เนื่องจากที่โรงแรมใหม่ไม่มีสถานที่รองรับได้  คณะกรรมการจึงได้พิจารณา
เปิดจุดลงทะเบียนของผู้ร่วมงานแบบรวมการ  ณ ร๊อบบี้ของโรงแรมสวนสนเก่า  เพื่อป้องกันความสับสน  รวมทั้งต้องการให้ผู้มาร่วมงาน
ได้เห็นสถานที่จัดงานเลี้ยงเป็นเบื้องต้น  โดย ณ จุดลงทะเบียนมีการเก็บเงินค่าห้องพักส่วนเกิน เงินบำรุงรุ่นประจำปี และมอบของชำร่วย
ให้สมาชิกที่มาลงทะเบียน  ซึ่งสมาชิกแต่ละท่านจะได้รับกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ  สมุดโทรศัพท์เล่มใหม่ 2 เล่ม รวมทั้งของที่เพื่อน ๆ นำมา
ฝากแจกจ่าย  อาทิ  ข้าวสารหอมมะลิจาก พล.ท.วิเชียร  ศิริสุนทร  สมุนไพรขมิ้นชันจาก พล.ท.ชาตอุดม  ติตถะสิริ  น้ำมันหล่อลื่น
อเนกประสงค์จาก พล.ต.สมยศ  แก้วศรีปราชญ์   ไข่เค็มจาก พล.ต.ธนา  วิทยวิโรจน์  เป็นต้น 
 สรุปผลของการลงทะเบียนในปีนี้  เรามีเพื่อน ๆ มาร่วมงานเลี้ยงจำนวน 129 ครอบครัว  ประมาณ 460 คน  มีการใช้ห้องพัก 
ประกอบด้วย  
  โรงแรมใหม่ เข้าศุกร์  27  เม.ย. ออกอาทิตย์  29  เม.ย.  จำนวน    39  ห้อง 
       เข้าเสาร์  28  เม.ย. ออกอาทิตย์  29  เม.ย.  จำนวน    93  ห้อง 
  โรงแรมเก่า  เข้าศุกร์  27  เม.ย. ออกอาทิตย์  29  เม.ย.  จำนวน    16   ห้อง  
       เข้าเสาร์  28  เม.ย. ออกอาทิตย์  29  เม.ย.  จำนวน    19   ห้อง  
  บังกะโล     เข้าศุกร์   27  เม.ย. ออกอาทิตย์  29  เม.ย.  จำนวน     6   หลัง 
       เข้าเสาร์  28  เม.ย. ออกอาทิตย์  29  เม.ย.  จำนวน     5   หลัง 
  ห้องนอนพลขับ/ผู้ติดตาม (เรือนแถวรวม) 
       เข้าศุกร์   27  เม.ย. ออกอาทิตย์  29  เม.ย.  จำนวน     5    ห้อง 
       เข้าเสาร์  28  เม.ย. ออกอาทิตย์  29  เม.ย.  จำนวน      5    ห้อง 
 ที่เซอร์ไพร้ส์เพื่อน ๆ ในปีนี้ก็คือการกลับเข้ามาพบปะสังสรรค์กันเหมือนเดิมของเพื่อนที่หายหน้าหายตาไปนานจนเกือบจะลืม 
ซึ่งไดแ้ก ่เพือ่นวฒุชิยั  อรรถศาสตรศ์ร ี(ตอ้ม) ปจัจบุนัประกอบอาชพีทำธรุกจิเครือ่งสำอางคท์องคำนาโน  และเพือ่นทว ี แนวบวัผนั (หนอ่ย) 
ปัจจุบันเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลไปเป็น พณเอกไทอิน ธงครุฑพงศา  คนหลังนี้ฝ่ายเลขาเอาข้อมูลลงในสมุดโทรศัพท์เล่มใหม่ไม่ทัน ก็ขอ
แจ้งเบอร์มือถือไว้ให้ตรงนี้เป็นเบื้องต้นก่อนคือเบอร์ 08 1408 5282  
 และเนื่องจากมีเพื่อน ๆ รวมทั้งครอบครัวมาลงทะเบียนเข้าที่พักกันตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 55  จำนวนรวมร้อยกว่าคน  ทาง
คณะกรรมการจึงได้จัดให้บริการบุฟเฟ่ต์มื้อเย็นวันศุกร์ที่บริเวณลานจัดงานเลี้ยง ถือเป็นการซักซ้อมดูความพร้อมของการจัดสถานที่และ
แสงสีไปในตัว 

สรุปผลการจัดงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจำปี 2555 



- 3 -

 วันเสาร์ที่ 28 เม.ย. 55  เวลา 0900  มีรถบัส 2 คัน รับเพื่อน ๆ และครอบครัวจากโรงแรมเก่าและใหม่ ไปร่วมบำเพ็ญกุศล ณ วัด
แหลมเจ้าสัว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  มีเพื่อนและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน โดยพิธีประกอบด้วย 
 เวลา 1000   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์,  ร่วมถวายภัตตาหารเพล,  มอบรถจักรยาน 60 คันและเครื่องกีฬาให้ รร.ในพื้นที่ 5 รร.   
 เวลา 1130   รับประทานอาหารกลางวัน  เสร็จแล้วเดินทางกลับโรงแรมสวนสน 

 3. ให้บริการ การละเล่นชายหาด 
 ระหว่างเวลา 1000 - 1700 ของวันเสาร์ที่ 28 เม.ย. 55  ได้จัดให้มี
การบริการฟรีขี่ม้าชายหาด และขี่รถ ATV  ปรากฏมีเพื่อน ๆ และครอบครัว
ให้ความสนใจพอสมควร  แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดจนผิดปกติ  
ทำให้หลายครอบครัวต้องถอนตัวไป 

 2. การบำเพ็ญกุศลและโครงการจักรยานเพื่อน้อง 

4. การใหบ้รกิารเรอืตำรวจนำ้นำเทีย่วเกาะชายทะเล 
 เวลา 1430  ของวันเสาร์ที่ 28 เม.ย. 55  
ได้จัดรถบัสรับผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน ออก
จากโรงแรมสวนสนไปขึ้นเรือของตำรวจนำ้ทีป่ากนำ้
ปราณ  พานัง่เรอืเทีย่วชมบรเิวณชายหาดและเกาะ 
ใกล้เคียง โดยมีวิทยากรของตำรวจน้ำ อ.ปราณบุรี 
บรรยายแนะนำสถานที่ตลอดเส้นทาง  สร้างความ
ประทับใจและรื่นรมณ์แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่าง
มาก การร่องเรือครั้งนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง  
จึงกลับเข้าฝั่ง  
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 5. งานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.26 ประจำปี 2555   

 จัดขึ้น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของโรงแรมสวนสนเก่า โดยมีการตกแต่งบรรยากาศประมาณงานวัดย้อนยุค ทั้งฉากหลังเวที  
จุดถ่ายภาพ  การละเล่นสอยดาวชิงโชค  ปาเป้า  ยิงปืนจุกไม้ก๊อก   เพรียบพร้อมด้วยอาหารบุฟเฟ่ต์และอาหารออกร้านอีก 19 ร้าน  
และการแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  รวมทั้งการฉายวีดีทัศน์สรุปผลงานของคณะกรรมการรุ่นที่ผ่านมา มีการมอบของที่ระลึก
ให้แก่เพื่อนที่ได้รับพระราชทานยศนายพลที่มาร่วมงาน มอบรางวัลเพื่อนรัก จปร.26 ให้แก่ผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมของรุ่นเป็นอย่างดียิ่ง  
ซึ่งมีอยู่ 4 ท่าน ได้แก่ พล.ท.ชาตอุดม  ติตถะสิริ,  พล.ท.ชำนิ  รักเรือง,  คุณวรรัตน์  เฉลิมสุข (ภรรยาเพื่อนเบี้ยว)  และ คุณพรรณิภา  
ศรีสุข (ภรรยาเพื่อนม้า)  มอบเงินสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้าน จปร.26  มอบเงินสนับสนุนเพื่อนบรรพต  เพื่อนอุกฤษฏ์ รวมทั้งจับฉลากมอบ
รางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท  จบงานเวลาประมาณ 2330 
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 6. รายนามผู้ให้การสนับสนุน 
     6.1 สนับสนุนเป็นเงินสด  รวม  199,000  บาท  ประกอบด้วย 
 1) พล.ต.ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข 10,000   บาท  
 2) พล.ต.ชวลิต      ชุนประสาน 10,000   บาท 
 3) พล.ต.ไชยพร     รัตแพทย์ 10,000   บาท 
 4) พล.ท.ดรัณ       ยุทธวงษ์สุข 10,000   บาท 
 5) พล.ต.ธนดล      สุรารักษ์ 10,000   บาท 
 6) พล.ต.นพวงศ์     สุรวิชัย            10,000   บาท  
 7) พล.ต.นิวัตร       มีนะโยธิน 10,000   บาท 
 8) พล.ต.ไพบูลย์     คุ้มฉายา 10,000   บาท 
 9) พล.ต.วลิต        โรจนภักดี 10,000   บาท 
 10) พล.ต.วินัย        สร้างสุขดี 10,000   บาท 
 11) พล.ต.วิวรรธน์    สุชาติ            10,000   บาท 
 12) พล.ต.วุฒิ        แสงจักร 10,000   บาท 
 13) พล.ต.ศุภจิตร   ศุภมานพ 10,000   บาท 
 14) พล.อ.สมหมาย   เกาฏีระ 10,000   บาท 
 15) พล.ต.สุพจน์      สุวรรณเตมีย์ 10,000   บาท 
 16) พล.ต.สุรไกร      จัตุมาศ 10,000   บาท 
 17) พล.ต.ธนาคาร   เกิดในมงคล 5,000   บาท 
 18) พ.อ.ยรรยง       หงส์จุ้ย 5,000   บาท 
 19) พล.ต.ศุภกร     สงวนชาติศรไกร 5,000   บาท 
 20) พ.อ.สมทรรศ   จันทร์ศิริ 5,000   บาท 
 21) พล.ต.สุชาติ       หนองบัว 5,000   บาท 
 22) พ.อ.องอาจ        ชวาลวิวัฒน์ 5,000   บาท 
 23) พล.ท.ฐิตินันท์    ธัญญสิริ 4,000   บาท 
 24) พ.อ.ศิริศักดิ์     เทศนา            3,000   บาท 
 25) พล.ต.บุญชัย      เนาวภูติ 2,000   บาท 
 
     6.2 สนับสนุนเป็นสิ่งของ  ประกอบด้วย 
  1) พล.ท.ชาตอุดม   ติตถะสิริ สมุนไพรขมิ้นชัน 200  ขวด 
  2) พล.ต.ทลวงรณ   วรชาติ  ออกร้านหอยทอด 1 ร้าน 
  3) พล.ต.ธนา         วิทยวิโรจน์ ไข่เค็ม 200 กล่อง  
  4) พล.ต.ประพัฒน์  เอกโพธิ์ ถุงกอล์ฟ 1  ใบ    
  5) พล.ต.อาชาไนย  ศรีสุข  สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง  2 เส้น 
  6) พล.ท.วิเชียร      ศิริสุนทร ข้าวสาร 300 ถุง  
  7) คุณวุฒิชัย         อรรถศาสตร์ศรี เครื่องสำอางทองคำนาโน 2 ชุด 
  8) พ.อ.ศุภสิทธิ์      งามเอก   เหล้า Green Lable 1 ขวด   
  9) พล.ต.สถาพร     สีมาสุรรักษ์ ทองคำหนัก  1  บาท  
  10) พล.ต.ธนดล     สุรารักษ์ นาฬิกาข้อมือผู้ชาย 1  เรือน 
  11) พล.ต.ธนาคาร  เกิดในมงคล เตาอบไมโครเวฟ พานาโซนิค 1  เครื่อง 
  12) พล.ท.ชำนิ      รักเรือง  เครื่องเล่น ipad 2 เครื่อง, กระเป๋าสตางค์หลุยส์วิตตอง 1 ใบ, 
        กระเป๋าใส่บัตรเครดิตหลุยส์วิตตอง 1  ใบ 
  13) พล.ต.สมยศ    แก้วศรีปราชญ์ น้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์ 204 กล่อง, เตาบาร์บีคิว 1 เตา, หม้อตุ๋น 1 เครื่อง 
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 7. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจำปี 
     7.1 ค่าห้องพักในส่วนที่รุ่นออกให้     174,850  บาท 
     7.2 กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ณ วัดแหลมเจ้าสัว   151,057  บาท 
     7.3 จัดสถานที่  ดนตรี  การแสดงและกิจกรรมในงานเลี้ยง   166,000  บาท 
     7.4 ค่าอาหาร เครื่องดื่ม       
  - มื้อเย็นวันศุกร์ที่ 27 เม.ย.55        25,000  บาท 
  - งานเลี้ยงเย็นวันเสาร์ที่ 28 เม.ย.55      244,210   บาท 
  - มื้อเช้าวันอาทิตย์ที่ 29 เม.ย.55         80,000   บาท 
     7.5 ของชำร่วย  ของขวัญรางวัล และเงินสนับสนุน 
  - ของชำร่วยกระเป๋าเดินทาง    153,400  บาท 
  - สมุดโทรศัพท์        20,000 บาท 
  - ของขวัญนายพลใหม่         9,800 บาท 
  - เงินสนับสนุน ร.อ.บรรพต และ พ.อ.อุกฤษฏ์     20,000 บาท 
  - เงินสนับสนุนกิจกรรมแม่บ้าน จปร.26     50,000 บาท  
  - ของขวัญลูก พล.ต.เกรียงไกร        6,400 บาท 
  - ขนมช็อกโกแลตแจกเด็ก         3,400 บาท 
  - รางวัลขวัญใจ จปร.26  4  ชุด      25,840 บาท 
  - รางวัลจับฉลากสำหรับสมาชิก จปร.26   136,380  บาท 
  - รางวัลจับฉลากสำหรับภรรยา      60,000 บาท 
  - รางวัลจับฉลากสำหรับบุตร      50,000 บาท 
  - รางวัลการละเล่นปาเป้า 25 ชิ้น    156,250  บาท 
  - รางวัลการละเล่นสอยดาว  500  ชิ้น   116,490  บาท 
     7.6 ธุรการและตอบแทนกำลังพล       56,300 บาท 
       รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น      1,705,377  บาท 
      เงินสนับสนุนการจัดงานจากสมาชิก จปร.26  199,000 บาท 
      สรุปใช้เงินรุ่นในการจัดงานเลี้ยงประจำปี 55      1,506,377  บาท 
 

สรุปรายรับ - รายจ่าย เงินกองทุนสวัสดิการ จปร.26 ระหว่าง ธ.ค.54 - พ.ค.55   
  ยอดยกมาจากเดือน พ.ย.54   จำนวน   3,009,769.86   บาท  
  รายรับ   
   - รับเงินบำรุงรุ่นจากสมาชิก        221,001.15 บาท 
   - รับเงินสนับสนุนโครงการธรรมะสัญจรจากสมาชิก       17,220.00  บาท 
   - รับเงินจากการแข่งขันกอล์ฟรุ่น       2,833,956.00 บาท 
   - รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและสหกรณ์ นทพ.       79,128.53 บาท 
   - รับเงินสนับสนุนงานเลี้ยงรุ่นจากสมาชิก      199,000.00 บาท 
                            รวมเป็นเงิน 3,350,305.68 บาท 
  รายจ่าย   
   - จ่ายเงินค่าจัดทำหนังสือเวียน แจ้งข่าวสาร SMS และอื่น ๆ      22,462.00 บาท 
   - จ่ายเงินช่วยงานสวดพระอภิธรรมศพ        54,400.00 บาท 
   - จ่ายเงินสนับสนุนการแข่งกอล์ฟการกุศลมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.      30,000.00 บาท 
   - จ่ายเงินงานเลี้ยงสังสรรค์ใน กทม. และแสดงความยินดีสมาชิกที่เลื่อนยศ     62,880.00 บาท  
   - จ่ายเงินทำบุญโครงการธรรมะสัญจรรุ่น        44,200.00 บาท  
   - จ่ายเงินค่าจัดการแข่งขันกอล์ฟรุ่น       818,750.00 บาท 
   - จ่ายเงินค่าจัดงานเลี้ยงรุ่น       1,705,377.00 บาท 
         รวมเป็นเงิน 2,738,069.00 บาท 
  สรุปสภาพเงินกองทุนสวัสดิการ จปร.26  ณ  วันที่ 1 มิ.ย.55  มีเงินจำนวน 3,622,006.54  บาท 



- 7 -

เสียงจากหอกลอง (สป.15) 

 ช่วงเวลาที่เขียนข่าวนี้ กำลังอยู่ในห้วงการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 45  โดยมี ทอ. เป็นเจ้าภาพ และเป็นห้วงเวลาใกล้จะ  
มกีารพจิารณาโยกยา้ยประจำปใีนหว้งเดอืนตลุาคมทีจ่ะถงึนีแ้ลว้ ใครมลีุน้ มขีัว้ กว็ิง่กนัหนอ่ย ..... สป.15 ของเรามขีัว้ พลโท กนัหลายคน 
รวมถึงพลเอก ก็มีบ้าง ..... ได้ข่าวมาว่าตำแหน่งพลโทและพลเอกปีนี้มีว่างเยอะ เพราะเกษียณกันหลายท่าน ทางที่ดี หากเป็นไปได้คว้าไว้ 
เอาอาวุโสยศ กันไว้ก่อนครับเพื่อน เพราะตำแหน่งหลักมีน้อย และเวลาที่เหลือรับราชการของพวกเราก็น้อยลงไปตามกันแล้ว ..... ตรวจดู
โผที่เพื่อน “ปุ๊” (พ.อ.วีระพันธ์)  ทำเอาไว้ให้นานแล้วนั้น พบว่า เพื่อนเราใน สป. จะมีเกษียณปี 2557 จำนวน 6 คน,  ปี 2558 จำนวน 
11 คน, ปี 2559 จำนวน 7 คน, ปี 2560 จำนวน 2 คน  และจะเหลือสุดท้ายของรุ่นที่เกษียณในปี 2561  มีแค่ 1 คน คือ พล.ท.ฐิตินันท์ 
ธัญญสิริ เพื่อน “โหน่ง” ของเรานั้นเอง ..... ประกาศคนหาย... พล.ต.จรัญ สารสิทธิ์ ท่านหายไปไหนของท่าน(วะ!)....???? ติดต่อท่านไม่
ได้เลย เบอร์โทรใหม่ที่ท่านให้ไว้ โทรไปก็ไม่รับสาย วันก่อนโทรไปตามให้ไปเข้าเวรฯ(วัง) ก็ติดต่อไม่ได้ ไม่รู้ไปเหยียบตีนใครที่ “ขอนแก่น” 
หรือเปล่า?????  ใครเจอตัวช่วยแจ้งให้ติดต่อกลับ “สน.ปล.กห.” ด่วนที่สุดครับผม ..... ตอนนี้ “พี่พงษ์” พล.ท.สมพงศ์ มุกดาสกุล ไปนั่ง
ทำงานอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ในตำแหน่งรักษาการ รอง ผอ.  ช่วยงาน “ผอ.โหน่ง” อยู่  ใครจะไปเยี่ยม โทรเช็ค
ก่อนว่าอยู่หรือเปล่า ทราบว่าต้องร่วมประชุมบ่อยมากๆๆ ..... ส่วน “พี่เพ่” (พล.ต.ประพัฒน์) ตั้งแต่เป็นนายพลไม่ค่อยเจอตัวเลย (สงสัย
งานรัดตัว...เออ!!! ดี//จะได้ผอม!!!!) โผล่มาทักทายกันบ้าง ..... เมื่อวันก่อนต้องขอขอบคุณท่านเจ้ากรมการพลังงานทหาร พล.ท.สุรศักดิ์ 
ศรีศักดิ์ ที่จัดเลี้ยงอาหารค่ำพร้อมเครื่องดื่มอย่างดีให้พวกเรา สป.15 ที่ พท.ศอพท.ราชเทวี  โดยมีท่าน ผอ.สำนักงานสนับสนุน สป.    
พล.ท.กฤษพงศ์  แก้วจินดา  ส่งดนตรีพร้อมนักร้องสาวหน้าตาดีมาสนับสนุนพวกเราชาว “สป.15”  มีพวกเรามาร่วมงานกันประมาณ 
สิบกว่าท่าน  อยากให้พวกเรามากันให้ครบ ๆ กันหน่อยในคราวหน้านะครับ ... ท่าน จก.พท.ศอพท. ท่านฝากบอกมา ..... ตอนนี้ “พี่ต่อ” 
พล.ท.ชนินทร์  จันทรโชติ   เข้าเรียนอยู่ที่สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครอง หลักสูตรนี้นักการเมืองเรียนกันหลายคน 
สงสัย !!! หลังเกษียณ “พี่ต่อ” คงเป็นนักการเมือง แน่เลย????..... เอ้า!! ช่วยกันส่งเสริมหน่อย ... ว่าแต่จะอยู่สีไหนช่วยบอกด้วย จะได้
เชียร์ให้ถูกสีถูกฝ่าย ..... ข่าวคราวเพื่อน ๆ ของเราใน สป. ขณะนี้ดูเงียบ ๆ คาดว่าคงรอลุ้นตำแหน่งใหม่กัน  งั้นจบแค่นี้ก่อนแล้วกัน หลัง
โยกย้าย ตุลาคม 2555  แล้วค่อยมาคุยกันใหม่.....  
         สวัสดีครับบายยยยย!!!!... //// 

 เริม่ทีพ่ีป่ยุ (พล.ท.สรุพงษ)์ จก.ยก.ทหาร ชว่งนีต้อ้งรบังานในความรบัผดิชอบเยอะมาก ๆ ตามตำแหนง่เจา้กรมหลกัของกองทพัไทย 
เอกสารมีมากเสียจนจำไม่หวาดไม่ไหว ดีที่มีเพื่อนคอยช่วยทุกเช้าจะโทรศัพท์รบกวนให้แก้เอกสารให้ถูกต้อง  ขนาดไม่ต้องดูเบอร์ก็รู้ว่า
ใครโทรไปหา  ในว่าผลงานเป็นที่ชื่นชอบของผู้บังคับบัญชา ขนาด รมว.กห. ยังชม ..... พี่หมาย (พล.อ.สมหมาย) หัวหอกของรุ่น ปัจจุบัน
รับบทหนักเป็น หน.สน.ผบ.ทสส. อีกตำแหน่งหนึ่ง  ต.ค. นี้ ต้องจับตามองทั้งสองท่านน่าจะมีข่าวดี ..... ปีนี้พี่ยวดยิ่ง (พล.ต.วินัย) ดูจะมี
ความสุขเอามาก ๆ จนเพื่อนที่สำนักงานแอบอิจฉา ปัจจุบันเรียนอยู่ วปม. ข่าวว่าตอนนี้รักษาสุขภาพน่าดู ตรวจเช็คร่างกายเตรียมทำงาน
เตม็ทีใ่นเดอืน ต.ค. ...... พีต่อ้ย (พล.ต.พฒันพงษ)์ คงจะหายใจหายคอไดท้ัว่ทอ้งหนอ่ย เพราะความรบัผดิชอบเบาลงมาก ตัง้แต ่กกล.๙๘๐ 
ไทย/ดาร์ฟูร์ กลับมาแล้ว เลยไม่ต้องกลัว เสธ.ทหาร เรียกมาแก้หนังสือตอนกลางดึก วันก่อนเห็นไปร่วมสังสรรค์กับแก๊งค์ต้นทางด่วน   
ตกปากรับคำกับเพื่อน ๆ ว่าจะเริ่มเล่นกอล์ฟอย่างจริงจัง  กลัวเกษียณแล้วจะหาก๊วนลงไม่ได้้  ก็เอาใจช่วยนะครับ ...... คนที่มีความสุข
ที่สุดเห็นจะต้องยกให้พี่หยัม (พล.ต.นพดล) พบกันตอนอาหารกลางวันแกมีเรื่องมาคุยให้เพื่อน ๆ บันเทิงบ่อย ๆ อยู่กับเจ้านายที่กำลัง
อารมณ์ดีก็ยังงี้แหละ ..... พี่เชียร (พล.ท.วิเชียร) ประธานรุ่นคนเก่ง ทุ่มเต็มที่กับงานเลี้ยงรุ่นประจำปีที่ผ่านมา ฝากขอบคุณเพื่อน ๆ และ
ครอบครัวที่ไปร่วมงานและที่ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ทุกท่าน เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ณ ปัจจุบันพวกเรามีความใกล้ชิดสนิทสนม 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น แว่วมาว่า หาก ต.ค. นี้ มีข่่าวดี ปีหน้ารับรองเต็มที่กว่านี้อีก ช่วงนี้กำลังเดินสายตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ
หน่วยรอง อ้าว!!...ขยัน ๆ หน่อย เพื่อน ๆ กำลังลุ้นช่วย ..... ลุงเมฆ (พ.อ.วรเทพ) ฝ่ายเลขารุ่น จบงานเลี้ยงรุ่นประจำปี ยังบ่นกะปอด   
กะแปดไม่เลิก  ทั้งเรื่องอากาศที่ร้อนจนผิดปกติวิสัย และวิดีทัศน์ที่อุตส่าห์อดตาหลับขับตานอนทำอยู่หลายวัน  คืนวันซ้อมชัดแจ๋วทั้งภาพ
ทั้งเสียง พอวันจริงไม่ได้ดั่งใจ ไม่เป็นไรน่า คนไปร่วมงานเขาว่า โอเค กันทั้งนั้น  มีแต่ฝ่ายเลขานั่นแหละที่ไม่ยอมโอเคกับเขา ..... พี่เบิ้ม    
(พล.ต.อดุลย์ศักดิ์) เหรัญญิกรุ่น ฝากประชาสัมพันธ์ ใครยังไม่จ่ายเงินบำรุงรุ่น กรุณาดำเนินการ หากสงสัยหรือลืมไปว่าจ่ายหรือยัง ให้
เปดิตรวจสอบที ่ www.jpr26.com ..... พีอ่า้ย (พล.ท.ชำน)ิ จก.ยบ.ทหาร ตอนนีไ้ดช้ือ่วา่เปน็เจา้กรมทีข่ยนัขนัแขง็และดแูลลกูนอ้งไดอ้ยา่ง
ยอดเยีย่ม พดูอยูเ่สมอวา่ใชง้านเขาหนกั กต็อ้งดแูลกนัใหเ้ตม็ที ่เหน็ไดจ้ากบรรดาทีป่รกึษาทัง้ พีอ่อ๊ด (พ.อ.ไพโรจน)์  พีแ่ตน (พ.อ.บณัฑวทิย)์  
พีป่าน (พล.ต.จลุพจน)์ ตา่งพากนัตวักลม นา่รกั กนัเปน็แถว ..... ฝากถงึเพือ่น ๆ ทกุทา่นดว้ยความหวงัด ี ใหเ้วลาในการดแูลสขุภาพตวัเอง
บ้าง  วัยประมาณพวกเรา โรคภัยมันมาไม่บอกไม่กล่าว  ตัวอย่าง พี่เพ่ (พล.ต.ประพัฒน์) วันก่อนขาดราชการก๊วนต้นทางด่วน วันรุ่งขึ้น
ถึงได้รู้ว่า เบาหวานขึ้นจนช็อคเข้าโรงพยาบาล  ตอนนี้ตั้งหลักกลับมาพักที่บ้านแล้ว ฝากบอกขอบคุณเพื่อน ๆ ที่เป็นห่วง .....  

ข่าวสังคม บก.ทท. 
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บันทึกกลุ่ม ณ สวนอาหารต้นทางด่วน 

 รายงานข่าวจากจุดพบปะกลุ่มย่อยของบรรดาขุนศึก-ขุนพล ตท.15 ... กฎกติกา ทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยประมาณ จะ
หมุนเวียนมาร่วมรับประทานอาหาร ดื่ม และร่วมยุทธการประชันเสียงเพลงกันตามถนัด  แล้วแชร์ค่าใช้จ่ายหรือตามสปิริตแล้วแต่โอกาส   
พุธที่ 20 มิ.ย. 55 ที่ผ่านมา  ได้เห็นพี่ต้อย (พล.ต.พัฒนพงศ์)  พี่ขน (พล.ต.บัญชา)  พี่เมฆ (พ.อ.วรเทพ)  พี่แตน (พ.อ.บัณฑวิทย์)  พี่อู๊ด   
(พล.ต.กฤติเดช-สินชัย)  และเลดี้ประจำตัวขุนศึกอีก 2 ท่าน มาร่วมสังสรรค์กัน งวดนี้น้อยหน่อย ทั้งที่หลายคนรับปาก แต่ก็ไม่เป็นไร 
ทำให้ทุกคนมีโอกาสโชว์เสียงเพลงได้มากขึ้น บทสรุปของเรื่องราวที่เสวนาพอสังเขป ... 
 ความเป็นจริงของช่องว่างในอดีต (แม้จะไม่งดงามในสมัยนั้น แต่ก็ทำให้เพื่อนแข็งแกร่ง) หมุนเวียนบอกเล่าสู่กันฟัง บ้างบอกเล่า
ถึงการติดตามดูชีวิตของผู้กระทำ(ดีใส่ตัว) ว่าต่อไปมันจะแน่แค่ไหน ยิ่งตอนเป็นลุงแก่ ๆ ยศใหญ่แต่หากอดีตไร้ซึ่งความเป็นธรรม รักลูก   
(น้อง)มาก รักเมียน้อย อาศัยอคติในมโนธรรมเป็นอาวุธทิ่มแทงบุคคลรอบข้าง  ทำงานแบบปากกดัตนีถบี (แปลวา่ ปากกดัพี-่ตนีถบีนอ้ง 
หรอืปากกดัหวันม-ตนีถบีกางเกงใน) เพือ่ใหต้วัเองยนืหยดัขยายหว้งเวลาเสวยสขุ  ในตำแหน่ง หรือมีความสุขกับอิตถีที่มีส่วนกัดกร่อนจิตใจ 
ผู้คนในกองทัพ ผู้อยู่ในกฎกติกาของ : เหล้า รบ รัก และรัฐปฏิรูป  
 นัยแห่งความหมาย   เหล้า-น้ำสื่อประสานใจ   รบ-การทำงานที่มีความเสี่ยงสูง   รัก-อะไรก็ได้อันเป็นสิ่งดีทั้งหลาย   รัฐปฏิรูป-
อะไรที่นอกกฎเกณฑ์หรือจำเป็นต้องพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งต้องกระทำ  
 รวมถงึการตกปากรบัคำของเพือ่นทีจ่ะเริม่ไดรฟ้กอลฟ์ใหมอ่กี 2 คน (ตอ้ย + อูด๊) หลงัจากถกูหวา่นลอ้ม จนรบัปากวา่จะคลอ้ยตาม
ด้วยเหตุของคำพูดเพื่อนเมฆที่ว่า “มีแต่คนตายเท่านั้นที่ไม่มีเวลา คนเป็นทุกคนล้วนมีเวลา วันละ 24 ชั่วโมงเท่ากัน  อยู่แต่ว่าจะจัดสรร
เอาไปใช้ทำอะไร” สรุปได้เพียงนี้ในค่ำคืนนั้น ก่อนพิษแอลกอฮอล์จะกลั่นแกล้ง   
 คำคมก่อนจาก ... “ขับรถนั้นง่ายกว่าขับเมียลงจากรถ” (เพราะเป็นรถของเมีย) ... “ลาภยศเหมือนฝัน รูปโฉมโนมพรรณดั่ง
ดอกไม้  แต่ชีวิตเหมือนสายฟ้าแลบ” (พี่รุ่นเดอะของพวกเราชาว จปร. ท่านหนึ่งเขียนไว้หลายสิบปีแล้ว)     
         โดย  สินชัย ... (หรือกฤติเดช...วะ...เอื๊อก!!!) 

 ในรั้ว สปท. พล.ท.พนา ถนอมสิงห์ (พี่โอ่ง) กำลังรอลุ้นอาจจะมีเซอร์ไพร้ส์เร็ว ๆ นี้ ..... พี่วอสอ พล.ท.วิสิษฐ์ แจ้งประจักษ์ กำลัง
ศึกษาหลักสูตร กกต. เรียนหนักมากพักบ้างก็ได้ ไม่ต้องเข้าเรียนทุกคอร์สก็ไม่มีใครตามทันแล้ว ..... พี่ตู๋ พล.ต.วสุ เฟื่องสำรวจ ขมักเขม่น
กับงานในหน้าที่อย่างหนักไม่ค่อยมีเวลาไปพัฒนาฝีมือ ..... พี่ปาน พล.ต.จุลพจน์ อิทธรงค์ ปษ.สปท. หายจ้อยไป พี่แดงบ่นคิดถึง ที่    
แล้วมาให้อภัยหมดแล้ว กลับมาด่วน ..... พี่ต๋อย พล.ต.ก้องเกียรติ พลขันธ์ นี่ก็อีกคนที่ต้องรอให้ฟ้าเปิด จะทำอะไรต้องสุขุมไม่วู่วาม ..... 
พ.อ.สรานวุตัร ประดษิฐพ์งษ ์พีตุ่น่ กำลงัซเีรยีสเตรยีมการแถลงยทุธศาสตร ์ ของ วปอ.2554 เปน็กำลงัใจใหอ้ยา่ทอ้ ..... พีน่ดิ พ.อ.ชยัฤทธิ์ 
ขวญัสอน ไดร้บัความไวว้างใจจาก ผบ.รร.ชท.อยา่งมาก รายนีม้ลีุน้อกีเชน่กนั ..... นา่เสยีดาย พล.ต.วสนัต ์สรุยิะมงคล พีแ่ดง ทีก่ำลงัคาบลกู
คาบดอก แต่อย่างว่า เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ เลยต้องกลับไป ขว.ทหาร ข้อหามีชื่อเล่นเหมือน ผบ.? ..... เอ้า!!! ช่วยกันเชียร์พวกที่
ยังรอกำลังใจจากเพื่อน ๆ ..... เกือบลืม ผอ.วสท.สปท. พี่โจ้ พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร ตท.15 มีโอกาสว่าที่ ผบ.ทอ.  อย่ากระพริบตา 
 กระแชะ วปม.5 
 ท่านประธาน วปม.5 ผู้แข็งขัน พี่ป่อง พล.ท.รวมพล มีชูอรรถ  ได้รับความไว้วางใจจาก วปอ. แต่งตั้งเป็นถึง รมว.กห. แก้ปัญหา
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยินดีด้วยครับท่าน รมว.กห. อ้อ!!! มีเพื่อนร่วมก๊วนหลายรายฝากบอกมาว่า  เล่นกีฬาเขาต้องรู้แพ้รู้ชนะน่ะ ท่าน รมว. 
เอาแต่ชนะรับทานอยู่คนเดียว เพื่อน ๆ เบื่อว่ะ ..... เชี่ยวชาญและรู้จริงด้าน ICT พี่เจิด พล.ต.บรรเจิด เทียนทองดี เลยได้รับมอบหมายให้
เป็นประธาน line ของรุ่น วปม.5 ..... ตั้งใจทำยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติไม่พอ พี่แดง พ.อ.ชัยยุทธ 
พร้อมสุข ยังตั้งใจทำยุทธวิธีกอล์ฟ วปม.5 ให้ดีด้วย ..... ท่านเปา แห่งค่ายลูกเสือ วปม.5 พล.ต.วิวรรธ สุชาติ เด็ดขาดในเรื่องการบริการ
รับใช้โดยมิแหนงหน่าย ชาว วปม.5 happy มาก ..... อย่าท้อกับการทำยุทธศาตร์การเล่นกอล์ฟแบบ วปม.5 พี่ยวด พล.ต.วินัย ยวดยิ่ง 
เข้าค่ายบ่อย ๆ เดี๋ยวเก่งเอง ..... ผบ.พื้นที่ กทม. น่าเห็นใจ พี่ต๋อย ท่านรองประธานคณะกรรมการกลาง วปม.5 พล.ต.ทวีชัย กฤษชีวิน 
เรยีนกห็นกั งานกห็นกั ..... ชว่งนีพ้ีต่อ้เงยีบไปนะ ดเูปน็นายทหารผูใ้หญม่าก มุง่ธรรมะธรรมโมเขา้ไว ้พล.ต. สทิธ ิจนัทรส์มบรูณ ์ผบ.มทบ.24 
..... น่าเห็นใจ พี่วุฒิ แสงจักร ต้องเดินทางร้อยเอ็ด-กรุงเทพฯ เป็นว่าเล่น ประมาณว่าคงจะถึง 1,000 ไมล์ กว่าจะสำเร็จการศึกษา ..... 
ส่วนพี่น้อย คุณสิริญา อินทามระ ลูกน้องพี่ถัมภ์ ตั้งใจมาเรียนทุกเช้า อย่าให้งานด้านการยุติธรรมเสียหายนะ เรื่องการเรียนไม่ต้องเป็น
ห่วงดูแลพี่เอ๋ให้ดี ..... เตรียมทหาร15 ของเรา มีทหารเรือมาเรียน วปม.5 อยู่ 3 ท่าน  พี่แจ็ด พล.ร.ต ยุทธนา เกิดด้วยบุญ ช่วงนี้เดินทาง
ไปดูงานของหน่วยที่ยุโรปคงไม่ลืมมาสอบในวันที่ 18 นะพี่แจ็ด ..... ทหารเรืออีกท่าน พล.ร.ต.พัลลภ สมิตานนท์ จก.ยก.ทร. มาเรียน    
ไม่ขาดแม้งานท่านจะเยอะ ยกนิ้วให้ครับพี่ลภ และโฆษกเสียงเพราะของรุ่น เพื่อนกาญจน์ พล.ร.ต.ธนกาญจน์ ใคร่ครวญ ไม่เสียชื่อเพื่อน 
ตท.15 
          จบแล้วครับ โอกาสหน้าเจอกันใหม่ 

ข่าวในรั้ว สปท. 
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เพื่อนถึงเพื่อน              ..............29  มิ.ย.55 
 เพื่อนถึงเพื่อนฉบับนี้  ตั้งสติอยู่นาน  หลังทำใจได้ เมื่อ NASA ถอนเครื่องมือ Come back สู่แยงกี้ เฮ้อ!  ประเทศจีนเขาส่งยาน
อวกาศเสิ่นเจิ้น 1-7 แล้ว ปัจจุบันส่งยานอวกาศเป็นสถานีทดลองลอยฟ้าเหมือนฝรั่งหัวแดงแล้ว อนิจจา ! ประเทศสารขันธ์ยังติดอยู่กับ 
“เสมา – เรไร”......... ย้อนกลับงานรุ่นที่สวนสน ขอสดุดีกับวีรชน 26 ท่าน ที่พวกเราได้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียสละเหล่านั้นได้
เสวยทิพยสุขในดินแดนอนันตโลก  ขอยกย่องท่านผู้กล้า และ สงวนสิทธิ์อย่าได้มีสมาชิกเพิ่มอีกเลย 
 ช่วงนี้บ่อยและถี่มากที่ได้รับข่าวสารการสูญเสียบุพการีทั้งฝ่ายชายและหญิงของพวกเรา ทุกอย่างเป็นไปตามสังขาร  ก็ขอเป็น
ตัวแทนเพื่อนๆ แสดงความเสียใจด้วย ทั้งที่มีโอกาสไปร่วมงานและไม่ได้ไปร่วมงาน........โลกมีทั้งด้านมืดและก็มีด้านสว่าง.......ก็ขอแสดง
ความยินดีกับบุตรหลานเพื่อนๆ หลายคน  ที่จบการศึกษา  บางท่านก็ได้ทำงานเลย บางท่านก็เรียนต่อปริญญาโท  โดยเฉพาะที่ London 
เหวี่ยงแหลงไปต้องมีลูกหลาน ตท.15 อยู่แน่ หลายท่านลูกหลานแต่งงานมีครอบครัวไปแล้ว  
 เมื่อ 28 มิ.ย. แวะเข้าไป บก.ทบ. พบเพื่อนฝูงจากกรมฝ่ายอำนวยการ  กรมฝ่ายยุทธบริการ(9 สาย) มาชุมนุมกันมากมาย  
“ว่าด้วยการลงนามร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยียุทโธปกรณ์ที่ได้จัดหาใน ทบ.ให้กับ สทป.” งานนี้เพื่อนโหน่ง  เพื่อนพงษ์  หน้าบาน
ทั้งคู่   ก็ขอให้สำเร็จ นะเพื่อน..........  เปิด Facebook  เห็น รอง ผบ.นทพ. ถ่ายรูปคู่กับ เพื่อน ตท.15 ที่เป็นทหารอากาศ นัยว่าเป็นงาน 
“ส่งมอบคลองที่ขุดลอกแล้ว” เลยนึกถึงว่าปีที่แล้วบ้านอิ๊กคิวอยู่ถัดจากหน่วย นทพ. (วัดไผ่เขียว) น้ำสูงแค่สะเอว ก็หวังว่าอย่าส่งมอบกัน
เพลินจนลืมบ้านตัวเองล่ะ......... ลงไปตอนล่างของ ทภ.1 ที่ราชบุรี มีเพื่อนตั้มเป็นหัวหอก จัดชุมนุมผู้มีวิทยายุทธ์พิสูจน์ฝีมือเรื่องกอล์ฟ
กันอย่างต่อเนื่อง  ใช่ว่าจะมีฝีมือแต่เรื่องกอล์ฟอย่างเดียว  แต่ยังมีฝีมือในงานด้วย  คาดว่าน่าจะมี ตท.15 ได้เป็น  จก.กช. ในงวดนี้   
นะครับ........ ผ่านเพชรบุร เพื่อนแจ้ ตั้งแต่ได้เป็น ผบ.มทบ.15 ทำงานหามรุ่งหามค่ำ ไม่กลับ กทม. จนแม่บ้านต้องตามลงไปให้กำลังใจ  
เลยไปถึงปราณบุรี ได้ข่าว ผบ. ศร. เอาจริงเอาจังพัฒนาเหล่า ร. ให้ทัดเทียมเหล่าอื่นๆ ตามปณิธานว่า “หัวใจของกองทัพคือทหารราบ”   
ขอให้สำเร็จโดยเร็ว......... กลับไปที่ สตน.ทบ.  มีเพื่อนแบงค์ เป็น หน.หน่วย นำคณะออกตรวจหน่วยด้วยหวังให้เกิด ธรรมาภิบาล โดยมี 
รอง ผอ.สตน.ทบ. (เพื่อนหนุ่ย) รับลูก เอาไหนเอากัน นั่นแหละ กองทัพบกไทยจงเจริญ......... แวะเข้ากรมสวัสดิการทหารบก จัดสัมมนา
อบรมเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ทั้งระดับสัญญาบัตรและนายทหารประทวนทั่วกองทัพบก  เพื่อไปทำความเข้าใจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกำลัง
พลของหน่วย  โดยมีเพื่อนอั๋น (รอง จก.สก.ทบ.) เป็นแรงสนับสนุนไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อย  ก็รอผลลุ้นรับมอบเป็น จก. เร็วๆ ครับ......... ใน
ส่วนของเพื่อนน้อย หนึ่งเดียวของ ตท.15 ที่ยังเหนียวแน่น ใน สส. บอก“ผมยอมเสียสละเกษียณ 58 ขณะเป็น ผอ.กอง” นั่นคือ สิ่งในใจ
ของเพื่อนน้อย และยังมีเรื่องมาเล่าให้ฟังได้เสมอ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ หนังสือ ลับ ลวง พราง ภาค 5 สนใจติดต่อสอบถามได้......... ส่วน 
รอง ผบ.รร.สพ.ทบ.  งานเยอะยุ่งกับการตรวจสอบสเป็ค  สป. สพ.ก็ให้มุ่งมั่นต่อไป  อย่าให้มีการระเบิดซ้ำสองก็แล้วกัน  ฮา...... ข้ามไป
ดินแดนมาตุลี  เงียบหายทั้งเพื่อนตุ๊  เพื่อนผอม ส่งข่าวด้วย ถ้าไม่อยากลงข่าวหน้า 1  ประกาศคนหาย......... วกกลับข้ามไป  ยศ.ทบ. 
ขว้างก้อนหินเข้าไปต้องมี ตท.15 ร้องโอยแน่นอน  ในนั้นยังยึดกลุ่มอยู่กันอย่างเหนียวแน่น  เคยรวมกลุ่มกินข้าวกลางวัน ช่วงนี้ขาดไป 
อ้าว!  เริ่มใหม่ได้แล้ว......... มาที่เจ้าพ่อทุ่งบางเขน  เพื่อนอ้วน  จก.ยย.ทบ.ใหม่ถอดด้ามของเรายินดีรับใช้เพื่อนๆ ที่หน่วยหรือบ้าน เก่า 
เซ ซีด ผุ รับซ่อมให้  เว้นเพื่อนที่หัวใจผุ......... ไปทุ่งดอนเมือง (เพื่อนยุ้ย) หนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ ขะมักเขม้นกับการเลือก Radar เข้า
ประจำการเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บให้กับกองทัพไทย......... หัวใจยังระลึกถึงให้กำลังใจกับเพื่อนที่อยู่ภาคตะวันออก  ทั้งเพื่อนจิ๋ว, เบิ้ม, พิริช  
ช่วงประชุม ครม.สัญจรภาคตะวันออก ครั้งที่แล้ว ถือว่างานเข้า  ก็ส่งกำลังใจช่วยนะครับ......... ย้อนกลับเข้า บก.ทบ.  จก.ฝ่ายอำนวย
การ หลายท่านยุ่งอยู่กับการปรับโครงสร้าง ทบ. จะให้ จก.ฝ่ายอำนวยการ เป็น พล.ท. กำลังต่อรองกับ กห. หรือจะต้องรอน้ำท่วมหลัง
เป็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้......... อิ๊กคิวสอบถามเพื่อนตั๋น ปช.ทบ. ถึงเหตุการณ์ถูกมอเตอร์ไซค์นำขบวนชน หน้าบ้านตัวเอง  สอบถามไป ได้
รับคำตอบว่า “ก่อนข้ามผมมองทั้งซ้ายและขวา ดูแล้วไม่มีรถ ไม่รู้มันมาตอนไหน” อิ๊กคิว สืบไปที่พัน สห. ในฐานะที่อดีตเคยดูแล 
สอบถามพลขับที่ชนตอบมาว่า “ผมก็ดูแล้วไม่มีคนข้าม”  ไม่มีรถ ! ไม่มีคนข้าม ! แล้วเกิดเรื่องได้อย่างไรเป็นปริศนา น่านำเสนอใน
รายการ got talent ดีไหม ฮา !! ......... ข่าวน่ายินดี  วปม. รุ่นหน้า (รุ่นขยายอายุ) ตท.15  ที่เข้าเรียน  เพื่อนเกษม,   เพื่อนต้อ  ด้าน
เพื่อนปองบ่น  “ผมผิดตรงไหนที่อายุน้อย  เขาให้รอก่อน” (สรุปไม่ได้เข้าเรียน) .......อิ๊กคิวก็เช่นกัน “ผมผิดตรงไหนที่อายุมากไม่ได้     
เข้าเรียน(อายุเกินเกณฑ์)”......... เข้ามาแวดวง กอ.รมน. พบเพื่อนดรัญบอก ผมจะเอาชนะอวิชชาโดยมุ่งมั่นในการเรียนดอกเตอร์ พี่ท่าน
กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “ระบบที่เหมาะสมของทหารกองประจำการ (conscript) ” ให้อิ๊กคิวช่วยหางานวิจัยอ้างอิงหน่อย  ก็เอาใจช่วย
ให้เป็นดอกเตอร์เร็ว ๆ 
 สุดท้าย ความเจริญและยิ่งใหญ่ของอาณาจักรบาบิโลนไม่ได้เกิดขึ้นได้ภายในวันเดียวหรือคนเดียว “พรรคพวกา  วัตติ  โลโก”  
(อ่านว่า  พักวะกา วัดตะตี  โลโก) สัตว์โลกอยู่มีพรรคพวก  อริสโตเติลว่า  มนุษย์เป็นสัตว์สังคม  ต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  เพื่อดำรง
เผ่าพันธุ์  สร้างความปลอดภัยให้แก่กันและสร้างหฤหรรษ์ในชีวิต  การจะมีเพื่อนได้โดยเริ่มขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเข้าเป็น นตท.   นนร.  และ
คบหากันเรื่อยมา    ถึงแม้ปัจจุบันจะแยกย้ายกันไปทำงาน มีครอบครัว  ก็ยังคิดคำนึง  ส่งความรู้สึกให้กำลังใจ   เอื้ออารีและอาทรต่อกัน 
ทำอย่างนี้  เราจึงมีพรรคพวกเป็นเกลอ อยู่ด้วยกันมาทุกวันนี้ นั่นคือ ปัจจัยไปสู่ความสำเร็จ 
             .............อิ๊กคิว   
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ซุบซิบ ยศ.ทบ. 

 เหตเุพราะกองทพับกกำหนดใหป้ ี 2555 เปน็ปแีหง่การพฒันาบคุลากรของ ทบ.  ยศ.ทบ. 
จงึเพิม่ความเขม้ขน้การพฒันาบคุลากร และปรับปรุงการฝึกศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  โดยมี
พี่หลี (พล.ต.นิวัตร) เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในฐานะ รอง จก.ยศ.ทบ.(1) ทั้งเร่งรัดปรับปรุง 
ติดตามตรวจสอบแบบเกาะติด รวมทั้งทำหน้าที่เป็นครูใหญ่สอนงานน้อง ๆ ใน ยศ.ทบ. ให้คิด
กว้าง คิดรอบคอบ และทำงานเป็น ...... ในขณะที่พี่แฉะ (พล.ต.กฤษฎา) รอง จก.ยศ.ทบ.(2) 
รับผิดชอบงานด้านธุรการ กำลังพล และส่งกำลังบำรุง ก็ต้องรับ  บทหนักกับการตรวจตราความ
ถูกต้องของเอกสารและต้องลงนามวันละเป็นร้อยชื่อ ...... แต่งถึงงานจะมากเพียงใด พี่แฉะก็ยัง
เจียดเวลาไปเดนิตลาดนดัวนัพฤหสั มองหาของเกา่ไปสะสมตามความชอบไดห้ลายชิน้ ...... ดา้นพีเ่ด 

  
 พี่ชาติ (พล.ต.สุชาติ) จก.กพ.ทบ. คนเก่ง ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมมาก็จะครบ 5 ปีแล้ว รับ
งานหนักมาตลอด ด้วยเหตุหลักการที่ว่า งานที่ไม่รู้จะเข้าสายไหนดี ก็ให้เข้าสาย 1 ไว้ก่อน เลย
ทำให้ไม่ค่อยจะมีเวลาว่าง  นาน ๆ จึงจะได้เห็นออกมาปะทะกอล์ฟกับแก๊งค์พี่เสรีสักครั้ง  ปีนี้
เพื่อน ๆ ฝากเอาใจช่วยกันทุกคน ให้มีข่าวดีเสียที ...... หัวหอกทหารม้านามว่า พี่เบี้ยว (พล.ต.
เฉลิม) จก.ยก.ทบ. นี่ก็อีกคนที่ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจมาก หลักการดี มีแววชัดเจนว่าต้อง
ก้าวหน้า รบกวนให้ช่วยหายใจเข้าไว้เป็นพอ ...... ด้าน พี่อ๊อด (พล.ต.ศุภกร) จก.กบ.ทบ. ผู้มี
โลกทัศน์อันกว้างไกล ด้วยเหตุไปดูงานต่างประเทศมาแล้วทั่วโลก ทำให้การส่งกำลังบำรุงของ ทบ. 

สายด่วน บก.ทบ. 

มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเข้าสู่สากลมากขึ้น กลัวแต่ว่ากรมฝ่ายยุทธบริการจะตามไม่ทันเสียเท่านั้น ...... หนึ่งเดียวคนนี้แน่นอนที่สู๊ด พี่ตั๋น   
(พล.ท.ชาตอุดม) ปช.ทบ. ความหวังของรุ่นใน ทบ. อีกคน ที่มองกันว่าน่าจะไปถึงเป้าหมายสูงสุด แต่ช่วงนี้ดวงกำลังพระศุกร์เข้าพระเสาร์
แทรก แถมมีอังคารมาเยี่ยม เลยฟาดเคราะห์โดนรถมอเตอร์ไซด์ (รถนำ ผบ.ทบ.) ชนจนกลิ้งอยู่ถนนหน้าบ้าน โชคดีหัวแข็ง(โตด้วย) รอด
มาได้ เพื่อนฝูงฝากบอกไม่ต้องห่วง มาทำงานด้วยความเข็มแข็งเรียบร้อยแลัว   เฮ้อ... โล่งอกไปที ยังไงเสียเพื่อน ๆ ก็ยังเป็นกำลังใจให้
เต็มร้อยครับ ......สำหรับ พี่เอ๋ (พล.ต.ชนะทัพ) รอง ปช.ทบ. กับ พี่โย่ง (พล.ต.อนันตพร) ผช.ปช.ทบ. ต่างก็ช่วยกันทำงานสนองนโยบาย
ท่าน ปช.ทบ. อย่างไมบ่กพรอ่ง สามคัคกีนัไวป้ระเทศไทยเจรญิแน ่ ซวด ซวด ...... แตท่ีต่อ้งสง่แรงใจใหก้นัเปน็กรณพีเิศษก ็ พีช่าย (พล.ต.
อดลุยเดช) จก.กง.ทบ. อดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ด  ผลงานที่ผ่านมาจัดอยู่ในเกรด A  ทีมมีคะแนนเป็นอันดับ 5 ของ 18 
ทีม  แต่ต้องพ้นหน้าที่ไปแบบงง ๆ คงมุ่งมั่นในการทำทีมจนลืมระมัดระวังหลัง จำไว้ “จงทำดีได้แต่อย่าเด่นจนเป็นภัย ไม่มีใครเขาอยาก
เห็นเราเด่นเกิน”  สัจธรรมของชีวิต ...... เพื่อนรายนี้หลายคนไม่ค่อยอยากให้ไปเยี่ยมหน่วยนัก พี่แบงค์ (พล.ต.ธนาคาร) ผอ.สตน.ทบ. 
ตั้งแต่เข้ารับหน้าที่ก็จัดการปรับปรุงพัฒนาหน่วย  รวมทั้งสวัสดิการกำลังพลอย่างต่อเนื่อง  โดยมีพี่หนุ่ย (พ.อ.เอนก) รอง ผอ.สตน.ทบ. 
คอยสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเข็มแข็ง หลายคนฝากบอกว่า  ยังไงเวลาไปตรวจหน่วยก็เบา ๆ กันเอง ๆ หน่อยก็แล้วกัน....... 
            โดย....หัวแถว 

(พ.อ.เดชา) กบัพีจ่ีด้ (พ.อ.ธรีวธุ) รอง เสธ.ยศ.ทบ. สองแรงแข็งขัน ต่างช่วยกันประสานงาน กำกับดูแลงานต่าง ๆ ใน ยศ.ทบ. ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะการกลั่นกรองงานระหว่างน้อง ๆ ไปยัง 4 เสือ ยศ.ทบ. เห็นแล้วเหนื่อยแทน ยังไงก็สู้สู้นะครับ คาดว่า ต.ค
. นี้คงมีข่าวดี ...... พ.อ.มนตรี ยังทำหน้าที่เลขานุการของพี่หลีเหมือนเดิม มิ.ย. นี้ก็จะครบ 10 ปีแล้ว น่าจะถึงเวลาขยับขยายซะที ...... พ.
อ.สมชาย (เหน่ง) ไปช่วยราชการ ศปป.1 กอ.รมน. รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด ที่กำลังเป็นวาระแห่งชาติ เลยไม่ค่อยมีเวลากลับมาเยี่ยม
หน่วย  สงสัยงานหนัก ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับ ...... พ.อ.ชัยวัฒน์ (เล็ก) รอง ผบ.วทบ.ฝ่ายบริหาร แต่ยังคงทำหน้าที่เป็นนักวิชาการ (
จำเป็น) ตรวจงานเอกสารวิจัยของ   นกัศกึษา ยงัไงกเ็หลอืทีว่า่งในหอ้งทำงานไวเ้ดนิบา้งนะครบั ...... พ.อ.สรชชั (แดง) รายนีท้า่นเปลีย่นชือ่
ไปมาอยูห่ลายรอบ ปจัจบุนักลบัมาใช้ชื่อ สรชัช อีกครั้ง ตอนนี้กำลังงานเข้าชุก หลังจากจัดการแข่งขันกอล์ฟศิษย์เก่า วทบ. เสร็จ ก็ไปจัด
ทอดผ้าป่า วทบ. ที่วัดพระธาตุพนม ใน 30 มิ.ย.55 เสร็จแล้วจะต้องกลับมาเตรียมงานรับพระราชทานวุฒิบัตร ยศ.วทบ. ใน 31 ก.ค.55 
ตามด้วยเตรียมพา นศ.วทบ. ไปฝึกนอกที่ตั้งที่ จว.เลย ใน ส.ค.55 พอกลับจากฝึกก็ต้องจัดพิธีปิดการศึกษา อย่างนี้แหละที่เขาเรียกกันว่า 
ต้องทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็น น๊อตละครับ ...... พ.อ.ชลิต (อ่อน) พี่ที่น่ารักของน้อง ๆ ใน วทบ. ใครมีปัญหาไม่สามารถเดินทางไปดูงาน
กับ นศ.วทบ. ได้ ขอให้บอก     พี่อ่อนรับอาสาไปแทนได้ทุกทริป  ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะ  เพื่อน ๆ เป็นห่วง...... 
                 โดย...ท้ายแถว 
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ข่าวสาร จปร.26 (ลพบุรี) 

 ขอเริม่ตน้ดว้ย เพือ่น จปร.26 (ลพบรุ)ี 
และครอบครัวทุกคนต้องขอแสดงความยินดีกับ
เพือ่น ๆ ทีไ่ดร้บัการโปรดเกลา้ฯ เปน็นายพล 
รวมถึงเพื่อน ๆ ที่ได้รับการเลื่อนยศและ
ตำแหน่งสูงขึ้นทุกท่านด้วย ..... สำหรับที่ลพบุรี
ก็มีเพื่อนป่อง (ชัยกร) รวมอยู่ด้วย  ซึ่งชาว
ลพบุรีได้แสดงความยินดี 3 วัน 3 คืนไปแล้ว
ครับ ..... สำหรับการพบปะสังสรรค์ของพวก
เราที่ผ่านมา เพื่อนขน (บัญชา) “คนรักเพื่อน” 
ได้จัดงานเลี้ยงแบบเขี่ยลูกให้เพื่อน ๆ ในพื้นที่
ลพบุรี  โดยจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่บ้านพัก
ส่วนตัวในหมู่บ้านศรินยา ลพบุรี บรรยากาศดี
มาก เพื่อนฝูงพาครอบครัวไปร่วมกินกันเพียบ  

รวมถึงเพื่อนอ้น ตร. (ฐิติพล)   เพื่อนหน่อย (คชาชีพ)   และเพื่อนหัวไก่ ทอ. (วิชาญ) ด้วย ..... ถัดจากนั้นชาวลพบุรีก็ได้มีโอกาสไปเล่น
กอล์ฟที่สนามกอล์ฟ ทบ. (สวนสน) ปะทะกับชาวบุรีทั้งหลาย อาทิ ราชบุรี เพชรบุรี ปราณบุรี และสามเสนบุรี ฯลฯ  พร้อมร่วมงานเลี้ยง
สังสรรค์ อิ่มอร่อยกับเมนูทะเลในบรรยากาศ มั่ว ๆ เมา ๆ บวกการแย่งร้องเพลงกับเจ้าถิ่น อย่างเพื่อนอ้วน (ศุภรงค์)  เพื่อนตุ้ม (ทิวะพร)  
โดยงานนี้ชาวลพบุรีของเรา นำทีมโดย เพื่อนอ๋อย (ธนา)  เพื่อนอี๊ด (บวรรัตน์)  เพื่อนป่อง (ชัยกร)  เพื่อนเป๊บซี่ (นิรุช)  เพื่อนบาก   
(สมชาย)  เพื่อนขน  รวมถึงเพื่อนต่างเหล่าประกอบด้วย  เหล่า ทอ. นำทีมโดย เพื่อนกี้ (กัปตันมนตรี)  ทร. นำทีมโดย เพื่อนเจี๊ยบ (ดุสิต) 
ฯลฯ  สรุปว่าแฮปปี้กันทุกคน  ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพ นำโดยเพื่อนหลี (นิวัตร)  เพื่อนแฉะ    (กฤษฎา)  เพื่อนเปี๊ยก (อภิชัย)  เพื่อนหรัด 
(ธนดล)  เพื่อนแจ้ (เยาวดนัย)  และชาวสามเสน/ปราณบุรี ทุกท่านด้วยครับ ..... สำหรับกิจกรรมแม่บ้าน จปร.26 ลพบุรี ก็มีนะครับ 
นอกจากจะไปร่วมสังสรรค์กับแม่บ้าน จปร.26 ที่ สโมสร ทบ. แล้ว ก็ยังมีรวมตัวฝึกซ้อม วิทยายุทธ ด้านเสียงเพลงกันเป็นครั้งคราว โดย
ในเดือน มี.ค. จัดกันที่ห้องอาหารชายทะเล นำโดย คุณแจ๋ว (ภริยา เพื่อนต๋อง)  คุณอ้อย  (ภริยา เพื่อนสงค์)  คุณตุ๊ก (ภริยา เพื่อนบาก)  
คุณแด๊ด (ภริยา เพื่อนอี๊ด)  คุณแหม่ว (ภริยา เพื่อนเป๊บซี่)  คุณนารถ (ภริยา เพื่อนป่อง)  และมีคุณน้อง (ภริยา เพื่อนขน) เป็นหัวเรือใหญ่
จัดงานนี้  โดยมีเพื่อนพนมวัลย์ (ศัลยพงศ์)  เพื่อนอู๊ด (สิริศักดิ์) มาร่วมเป็นกองเชียร์  แต่ตอนจบก็เมากันทุกเพศครับ ..... สำหรับเพื่อน
แป้น (นพรัตน์) ระยะนี้เก็บตัวเงียบไม่ค่อยกลับลพบุรี เพื่อน ๆ คิดถึงนะ ..... ส่วนเพื่อนต้อ (ชูนล) แม้งานจะยุ่งแต่ก็ยังพบปะเพื่อนฝูงที่มา
เยี่ยมเยือน ลพบุรี อย่างสม่ำเสมอครับ  โดยครั้งหลังสุด เพื่อนสงค์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองท่านรองอู๊ด (วลิต) ที่เดินสายตรวจเยี่ยมหน่วย
ที่มีสนามกอล์ฟในอัตรา 
           ***สวัสดี ***  

ศร. มาแล้ว 
 
 ผา่นพน้ไปเรยีบรอ้ยแลว้ครบั สำหรบังานเลีย้งสงัสรรค ์“รอ้ยใจเปน็หนึง่ จปร.26” ซึง่จดัไปเมือ่ 28 เม.ย.55  ณ สวนสนประดพิทัธ ์ 
งานนี้เพื่อน ๆ ทุกคนประทับใจกันมาก ในบรรยากาศงานย้อนยุคแบบงานวัด การแสดงที่หลากหลาย, อาหาร, เครื่องดื่ม และที่พักที่
สะดวกสบาย  งานนี้ต้องขอขอบคุณท่าน พล.ต.อภิชัย หงส์ทอง ผบ.ศร. ในฐานะเจ้าของพื้นที่  ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
กับเพื่อน ๆ และครอบครัวเป็นอย่างดี และที่ขาดไม่ได้ก็คือ พ.อ.ทิวะพร  ชะนะพะเนาว์  รอง ผบ.ศร.(๑)  แม่งานในครั้งนี้  ที่เนรมิตให้
บรรยากาศของงาน  และการแสดงตา่ง ๆ เปน็ไปอยา่งสนกุสนานและประทบัใจ   นอกจากนี ้ยงัม ีพ.อ.เชาวเลข  ชยนัตรส์ภุาพ ผอ.กวก.ศร.  
ที่คอยอำนวยความสะดวก ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี   อีกทั้งพี่อ้วน พ.อ.ฤทธิรงค์  ระลึกมูล  คุณพ่อดีเด่นที่ไปเฝ้าดูแลลูกสาวคนโปรดซึ่ง
เปลี่ยนสถานที่ศึกษาไปเรียนที่ กทม. ก็ยังกลับมาต้อนรับเพื่อนฝูงและอำนวยความสะดวกเพื่อนในงานนี้โดยเฉพาะ ปัจจุบันพี่อ้วนได้
เปลี่ยนแนวทางไปเอาดีทางฟุตบอลสังกัด อาร์มี่ ยูไนเต็ด ที่ กทม. เรียบร้อยแล้ว  โดยก่อนไปก็ยังไม่ทิ้งลายคว้าเหรียญทองเทนนิส        
ผู้สูงอายุกีฬากองทัพบกไปครองได้  เลยได้รับการปูนบำเหน็จจาก ผบ.ศร. ไป 2 ขั้น ก็ขอแสดงความยินดีด้วย  ในปีต่อไปทุกคนที่ ศร.
หวังว่า เพื่อน ๆ คงจะมาเยี่ยมเยียนพวกเราอีกครั้ง ในบรรยากาศของ “จปร.26 ร้อยใจเป็นหนึ่ง” ณ  สวนสนประดิพัทธิ์   
         ยินดีต้อนรับ...ด้วยความยินดียิ่งครับ 
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ซุบซิบอีสาน 

 รายงานข่าวอีสานบ้านเฮา มื้อนี้ เป็นคิวของ บิ๊กแก่ เจ้าเก่า 
เป็นผู้รายงาน ..... เริ่มต้นด้วยสรุปกิจกรรมการพบปะสังสรรค์ ของ
ชาวอสิานทีผ่า่นมา มอียู ่2 ครัง้ในรอบ 3 เดอืน ..... เริม่จาก 10 ม.ค. 55  
มีการเลี้ยงแซยิด ครบรอบ 60 ขวบบริบูรณ์ให้กับ เฒ่าพเนจร พีเ่สีย่ว 
(พ.อ.มหพนธ)์  โดยม ี ปลดัเสอื (เพือ่นใหม ่ 1531) ปลดัจงัหวดั นม. 
รว่มเปน็หวัเรอืใหญ ่มพีีน่วย (พล.ท.ดรณั) รว่มเปน็สปอนเซอร์  ทุกคน 
ต่างอวยพรขอให้พี่เสี่ยวสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้หลังอำลาชีวิต ...   
รับราชการนะครับ  พวกเราไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้ว ..... ตามติดด้วย 
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 55  เฒ่าทรนง พี่น้องนาง (พ.อ.ณรงค์ศักดิ์) ได้จัด

งานแต่งให้กับลูกชายคนสุดท้องที่ขอนแก่น ในงานนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่า ต่อไปพวกเราจะถือโอกาสจัดงานเลี้ยงรุ่นในงานแต่งของลูก
เพื่อนเราไปด้วย  หากไม่มีงานแต่งเราก็จะจับลูกของเราแต่งงานกันเอง สรุปว่า จะต้องมั่วเลี้ยงรุ่นในงานแต่งลูกให้ได้ ..... มาถึงพ่อเฒ่า
ทรหดคนสุดท้าย พี่จุ้ย (พ.อ.ยรรยง) รอเกษียณปีหน้าพร้อมกับ เฒ่าทรนง บอกอย่างปลงตกว่า ไม่ไหวแล้ว ๆ  งานนี้ต้องขออวยพรให้ทั้ง
สองท่านได้นายพลก่อนเกษียณนะ ... รู้แล้วยังว่า Animal willdo เป็นอย่างไร ? ... รายต่อไปท่านนี้อยู่โคราชมา ตั้งแต่ไอ้นั่นเท่าไอ้นี่ ??? 
จนเดีย๋วนี ้ ไอน้ีเ่ทา่ไอน้ัน่ ??? พีแ่ดง (พ.อ.ธนกร)  ปจัจบุนัมอีนัตอ้งระเหเรร่อ่นไปอยูส่กลนคร อยา่งนีต้อ้งทำใจ  รูห้รอืยงัทีเ่ขาวา่กฎขอ้ที ่1  
ผบช. ย่อมถูกต้องเสมอ กฎข้อที่ 2 ถ้าไม่เข้าใจให้อ่านกฎข้อที่ 1 ใหม่ ..... ส่วนพี่วิทย์ (พ.อ.ศิริวิทย์) รอง ผบ.จทบ.สร. แว่วว่ากำลังกลืน  
ไม่เข้าคายไม่ออก ไม่รู้จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง เพื่อนฝูงเอาใจช่วย ยกการ์ดสูง ๆ ไว้เพราะต้องทำนาให้แร้งกาเอาไปกิน ..... รายนี้
ปรากฎโฉมใหเ้พือ่นเหน็เปน็ครัง้แรกในรอบหลายป ี  พีแ่ดง (พ.อ.อาทติย)์  ทำเอาเพือ่นฝงูตกใจ  ตายหา่!!!!! เพือ่นกนูีห่วา่ ... นีถ่า้ลกูไอน้าง   
ไม่แต่ง กูคงไม่เห็นมัน ..... นี่ก็อีกราย เงียบสนิท   สมฉายากระบี่เดียวดาย พี่ต้อย (พ.อ.สมทรรศ) ช่วยกรุณาปรากฎกายออกมาบ้าง อย่า
มัวแต่วิปัสสนากำถันมากนัก ..... อีกหนึ่งหนัง ชอบนั่งยิ้มอย่างเดียว กูไม่รู้ กูไม่เห็น พี่เต่า (พ.อ.วรทัต) เปรย ๆ มาว่า ปล่อยกูไว้อย่างนี้
แหละ ... โถเพื่อน ข้าวเปลือกพันธุ์ดีบนพื้นปูนแท้ ๆ   ..... ไปอยู่ปัตตานีกับพี่ติ่ง  พี่งู (พ.อ.โสภณ) ร่วมเผชิญเหตุการณ์หนัก ๆ มาตลอด 
ระวังรักษาตัวให้ดี  เพื่อน ๆ ยังเป็นห่วงอยู่ ..... มีน้องเป็นนายมาเยอะแล้ว  คราวนี้มีเพื่อนมาเป็นนาย พี่โหน่ง (พ.อ.ธนเศรษฐ์) บอกมาว่า 
สบายมาก มีหนักกว่านี้อีกม๊าย  สงสายอาราย ที่พูดแบบนี้ไม่ได้เมาเหล้า แต่เมารัก ..... เกือบลืม มีเพื่อนรายงานเข้ามาว่าปัจจุบัน นินจาตู่   
(พ.อ.ไกรฤกษ์) ผู้เคลื่อนไหวไร้เงา ได้เปิดกิจการหอพักนักศึกษาที่อุดร  รับเฉพาะนักศึกษาสาวหุ่นดีมีอารมณ์ร่วม  ใช่ความจริงหรือไม่ขอ
ให้เจ้าตัวกรุณายืนยันข่าวด่วน  เพื่อน ๆ กำลังอยากขอไปเยี่ยมชมกิจการ ..... เจา้พอ่ Face book ตวัจรงิ พีต่อ้ (พล.ต.สทิธ)ิ พยคัฆร์า้ยแหง่
เทอืกเขาภพูาน อยา่มวัเพลนินะ เดก็ ๆ มนัจะหลอกเจาะไขด่ำเอาได ้ ..... นายพลแววแสงจา้ (พล.ต.วฒุ)ิ เรยีน วปม. พรอ้มพีต่อ้ปนีี ้  ตัง้ใจ
เรยีนใหเ้ตม็ทีน่ะ  ทั้ง 2 ท่าน เพราะ รรก. ส่วนหลังเตรียม ลุยสนั่น ลั่นทุ่งแล้ว  ฮา ..... หัวหน้าใหญ่ของทัพ 2 ของเรา พี่ติ่ง (พล.ต.ชวลิต) 
ต้องเผชิญเหตุการณ์ใน 3 จชต. ซึ่งดูเหมือนจะหนักขึ้นทุกวัน  ขอให้ปลอดภัยกลับมาเป็นหลักชัยให้เพื่อน ๆ ... ขณะนี้พี่แก่ทราบแล้ว 
สาเหตุที่มันวางระเบิด เพราะมันไม่อยากถือ มันหนักมันว่ะ ฮาๆๆ ..... ได้คุยกับพี่เมธ (พล.ต.กฤตัชญ์ ) ผบ.จทบ.สน. แล้ว รู้สึกดีจัง 
เหมือนได้คุยกับ   ท่านมหาเปรียญ 9 ประโยค สาธุ สาธุ กับเส้นทางสายธรรมะ ขออนุโมทนาบุญด้วย ..... ทำอะไรก็สำเร็จไปทุกอย่าง พี่
อุ๋ย (พล.ต.ไชยพร) ไอ้หนุ่มเกินร้อยตัวจริง ไม่ว่าจะ ราชการหรือธุรกิจส่วนตัว ..... เงียบสนิทอีกคน พี่ปุ๋ง (พ.อ.กฤษณ์) หายไปไหน ทราบ
ข่าวแต่ว่ากำลังฝึกจะเทรินโปร์ให้ลูกสาวอยู่ เหนื่อยหน่อยนะ วันพุธก็ต้องเล่นกีฬา วันธรรมดาตีกอล์ฟ ..... อยากเรียน วปม. กับเค้าบ้าง 
พี่สุ่ม (พ.อ.ทศพล) หัวเราะลั่น วปม. ไม่ได้ ปม. ก็เอาวะ พวกเรามันลูกอีสาน ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นของนอกกาย ข้าวเหนียว ส้มตำคือ
ความสุขที่แท้จริง ใครไปอุดรแวะรีสอร์ทท่านได้ ทุกอย่างฟรี ..... มีความสุขได้ทุกสถานการณ์ ไอ้หนุ่มโคราช พี่หน่อย (พ.อ.พีระพงษ์) 
ร่วมลุ่ยกับเพื่อน ๆ ได้  ทุกงาน มีอะไรก็บอกมา จัดให้เต็มที่  ตอนนี้เป็นหลักในการจัดงาน ยกให้เป็นตัวยืน ..... ไม่กล่าวถึงไม่ได้ คนนี้ 
พี่เนี้ยว (พ.อ.ประทีป)   หน.สนง.ผบช.รอง มทภ.2 ปัจจุบันกลายเป็นที่พึ่งยามยากของเพื่อนโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะพี่แดงกับพี่แก่...เจอลูก
อ้อน เอาน่า ... พี่ติ่งเค้าไม่ว่าหรอก  แค่นี้ก็ เสร็จ...โก๋...ฮิ ๆ (40 ลิตร นะ) ..... สุดท้าย ท้ายสุดก็พี่แก่ (พ.อ.วิชา) กลายเป็นสัมภเวสีไปแล้ว 
เร่ร่อนไปทุกคำสั่ง เพื่อนหลายคนเป็นห่วงบอก ระวังนะมึง  จะข้ามไปอยู่ฝั่งลาวโดยไม่รู้ตัว ใครมีธุระอะไรที่จังหวัดอุดร ให้รับใช้ ยินดี
ต้อนรับครับ 
   

 
 
          BIG. แก่ 
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 14 จว.ภาคใต้ของประเทศไทย ปัจจุบันมีเพื่อน ๆ และครอบครัว จปร.26 รวมทั้ง ตท.15 อยู่
หลายท่าน ที่ผ่านมาทุกคนต่างก็อยากจะเดินทางมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ๆ ใน ทภ. อื่น ๆ และ
ส่วนกลาง...ติดอยู่ที่อุปสรรค์อันใหญ่หลวงในเรื่องของระยะทางและเวลาที่ว่างเว้นจากภารกิจมันไม่ค่อย
จะตรงกับเวลานัดหมายของรุ่น...ที่สำคัญคือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  เพราะอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
กันเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้อยู่ในตำแหน่งรองนายพล ..... ลองไล่ ๆ ดู ตั้งแต่ชุมพรมี พ.อ.ศรีศักดิ์   
(น้อย) เป็น รอง จทบ.ชุมพร  ซึ่งกำลังขั้วสุด ๆ ต้องทำหน้าที่อยู่โยงเฝ้าค่ายชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ
ดูแลให้บริการพี่ ๆ น้อง ๆ ที่ขึ้น-ล่องผ่านชุมพรเข้า กทม. ตลอดเวลา ..... ด้าน พล.ต.เลอชัย (แอ๊ะ)   
ผบ.จทบ.ช.พ.  ปัจจุบันไปทำหน้าที่ เสธ กอ.รมน.ภาค 4 สน. อยู่ ณ ค่ายสิรินธร จ.ยะลา ซึ่งห่างจาก

จปร.26 ณ ชายแดนภาคใต้ 

หนว่ยประมาณ 600 กม. ..... ลงใตไ้ปทีส่รุาษฎรฯ์ บชภ.8 ม ีตท.15 พล.ต.ต.พสิณัห ์(เจีย๊บ) เปน็ รอง ผบช.ภ.8 ..... ไปถงึนครศรธีรรมราช 
ค่ายวชิราวุธ ทอ. ส่ง  น.อ.พิระยะ (ซิง) มาเป็น ผอ.ศสอต. 4  ยังมี พ.อ.อภินันท์ (นัน) ที่ไปตั้งรกรากอยู่กลางเมือง และในบางครั้งก็จะมี 
พ.อ.พงษศ์กัดิ ์ (ปืด๊) ผูจ้ดัการทัว่ไปสายปอ้งกนัการสญูเสยีบรษิทัโฮมโปรจำกดั ลงมาเยีย่มเยยีนบา้งเปน็ครัง้เปน็คราว  สว่นทีค่า่ยเทพสตรี   
ทุ่งสง พล.ต.นพวงศ์ (เชฟ) ดำรงตำแหน่ง ผบ.พล.ร.5 ใหม่ถอดด้าม ชื่ออยู่ที่นี่แต่ตัวไปเป็น ผบ.ฉก.สงขลา ที่ จชต. สำหรับหน่วยข้างเคียง  
มีเพื่อน พ.อ.อภิไชย (ต๋อย) เป็น รอง ผบ.จทบ. ทุ่งสง อยู่ประจำ ..... ใต้ลงมาอีก ที่พัทลุง  มี พ.อ.วุฒินันท์ (ธิ้ว) ปษ นทพ.ภาค 4   
นั่งประจำเป็นส่วนหน้าของประธานรุ่น (พี่เชียร) คอยดูแลให้บริการเพื่อน ๆ และครอบครัวอยู่ รวมทั้งยังบริการข้อมูลข่าวสารระหว่าง
เพื่อน ๆ ใน ทภ.4 กับส่วนกลาง ..... ลงมาถึงสงขลามีครบ 3 เหล่า พ.อ.ภัทรเดช (วรการ) เป็น รอง ผอ.กอ.รมน.สข.  พ.อ.ชัยยศ (ยศ)   
อยู่คณะทำงานด้านสุขภาพของ ทบ. (ค่ายเสนาณรงค์)  ในส่วน ทร. ที่กองเรือ ภาค 2  พล.ร.ท.ทวีป (วีป) เป็น ผบ.  พล.ร.ต.ศิริชัย (น้อย) 
เป็นรอง ฯ  พล.ร.ต.จรูญ (เล็ก) เป็น ผบ.ฐานทัพเรือสงขลา  และ พล.ร.ต.ธัธรณ (ชุมพล) เป็น ฝสธ. โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ใน จชต. ซึง่ทา่นนีไ้ดเ้ปน็เจา้ภาพเลีย้งรุน่ ตท.15 ไปแลว้ครัง้หนึง่ มเีพือ่น ๆ มารว่มงาน 19 คน (ยงัไมค่รบ) และพรอ้มจะเลีย้งครัง้ตอ่ไปดว้ย       
ในส่วนตำรวจภูธร ภาค 9  มี  พล.ต.ต.ชินทัต (ป๊อด) เป็นรอง บชภ.9 อยู่สงขลา ให้การสนับสนุนเพื่อน ๆ ในทุกเรื่องที่สามารถดำเนิน
การได้  ..... เลยมาถึงปัตตานี ที่นี่เรามีเพื่อนจาก ทภ.2 มาช่วยปราบโจรใต้ 2 คน คือ พล.ต.ชวลิต (ติ่ง) รอง มทภ.2  มาเป็น ผบ.ฉก.
ปัตตานี และ พ.อ.โสภณ (โส) ซึ่งมาเป็นรองอยู่เกือบปีแล้ว เพื่อนทั้งสองจะจบภารกิจกลับอีสานในปี 56 ..... แว่ว ๆ ว่าในอนาคต ทบ.   
มีแผนยุบรวม ฉก.ปัตตานี กับ ฉก.สงขลา แล้วให้ พล.ร.5 รับผิดชอบ เพื่อนเชฟของเราคงต้องรับหน้าที่หนัก ..... เลี้ยวขวาไปยะลา 
จังหวัดนี้มีเพื่อน ๆ อยู่กันหลายคน ทั้ง พ.อ.กิตติ (อ้อ) เป็น รอง ผอ.รมน ยล.  พล.ต.เลอชัย (แอ๊ะ) เป็น เสธ รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า   
พ.อ.อตัถเดช (อดั) เปน็ รอง เสธ. ทีก่ำลงัมาแรง มทภ. 4 วางใจและใชง้านหนกัมาก  พล.ต.อคัร (ทพิ) เปน็ ปษ./โฆษกฯ พล.ต.ชวลติ (แดง) 
เป็น รอง ผบ. ศูนย์บูรณาการ  พล.ต.วรารัตน์ (ก๋อง) เป็น รอง ผบ.ศูนย์ข่าวกรอง  พ.อ.ภคิน (ปุ๋ย) เป็น สายลับ007 และ น.อ.เอกชนัช   
(ภาคภูมิ) เป็น นตต.ทอ. ..... ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ทัพเรือ ภาค 3  มี  พล.ร.ท.ธราธร เป็น ผบ. และ พล.ร.ต.บุญชัย (ผอม) เป็นรองฯ .... 
 เพื่อน ๆ แต่ละคนในภาคใต้ต่างมีความพยายาม มุ่งมั่น และทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มกำลัง และเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง 
ยินดีด้วยกับเพื่อนที่รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวอยู่กับสภาวะแวดล้อมได้อย่างมีความสุข ครอบครัวก็อบอุ่น วันเวลา
รับราชการเหลือน้อยลงเรื่อยๆ นึกถึงเหตุการณ์ในอดีต แล้วก็เห็นแต่เพื่อนๆ นี่แหละที่ได้อยู่เคียงข้างกันตลอดมา และจะอยู่ตลอดไป 
 “หากคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ขอให้คุณเปลี่ยนใจ” แล้วพบกันใหม่ 
           รกัเพือ่น ... อคัร 

แวดวงนักกอล์ฟ 

 สวัดดีครับเพื่อน ๆ ชมรมกอล์ฟวันอาทิตย์ จปร.26 ขอรายงานผลประกอบการให้เพื่อน ๆ ที่สนใจได้
ทราบ เผื่อจะเข้ามาแจม กันบ้าง ..... โดยขณะนี้เริ่มมีสมาชิกทั้งประเภทประจำและประเภทขาจรมาร่วมดวล  
วงสวิงกันมากขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งชมรมของเราได้ทำการจองก๊วนไว้ทุกเช้าวันอาทิตย์ SHOT GUN หลุม 15 เวลา 
06.00  ..... ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก พี่น้อย (พล.ต.เกรียงไกร) จองไว้ให้เพื่อน ๆ 3 ก๊วนติดกัน โดย
มอบหมายให้พี่เด (พ.อ.เดชา) เป็นผู้ประสานการจัดก๊วน  ..... สถานภาพปัจจุบัน ใน 3 ก๊วนนั้น จะมีก๊วนแรกซึ่ง

เป็นสมาชิกค่อนข้างถาวร ได้แก่ พี่แมน พี่ต่อ พี่อ้าย พี่เมฆ พี่อ๊อด และพี่นก  ก๊วนแรกนี้ใครไม่คุ้นเคยหลงเข้าไปสมาธิเป็นต้องกระเจิง 
ด้วยการรบกวนทุกรูปแบบ  มีกติกาอยู่ข้อเดียว ห้ามเอาไม้แย่ตูด ..... สำหรับก๊วนที่ 2 มีสมาชิกถาวรคือ พี่วสันต์ พี่ตั๋น พี่พงษ์ และพี่เด  
ส่วนสมาชิกหมุนเวียนจะมี พี่ต๋อย พี่โอ่ง พี่ตู๋ พี่ลอย(หลงมาจากก๊วนใหญ่ของพี่ป่อง)  และที่มาจากต่างเหล่าได้แก่ พี่พจน์(ตำรวจ) พี่อ้อย  
(ทอ.การบินไทย)  พี่กุ๊ก(ทอ.แอร์เอเซีย)  ก๊วนนี้ต่อสู้ในระบบป๊อกเด้ง 20/ 10/ 5 ผลการแข่งขันโดยทั่วไป แต่ละคนต้องส่งเงินให้พี่วสันต์
ซื้อห่านพะโล้กลับบ้านเฉลี่ยเดือนละ 10 ตัว (ตอนนี้ลดจำนวนห่านลงได้หน่อย เพราะพี่พงษ์ พี่ต๋อย มาร่วมก๊วนบ่อยขึ้น) .....   
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 1. ขอเชิญสมาชิก จปร.26 ร่วมกิจกรรมโครงการธรรมสัญจร  จปร.26  ครั้งที่ 2/2555 
 โครงการธรรมสัญจร จปร.26  เป็นกิจกรรมที่จะจัดให้บรรดาสมาชิก จปร.26 และครอบครัว 
ได้ไปเยี่ยมชมพระอารามสำคัญในพุทธศาสนา  รวมทั้งได้กราบสักการะพระพุทธรูปสำคัญ  สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำวัด ที่บุคคลทั่วไปหาโอกาสเข้าชมได้ยาก  ตลอดจนได้เข้าเฝ้ากราบนมสัการพระสงฆช์ัน้ผูใ้หญ่
ระดบัเจา้ประคณุสมเดจ็และเกจอิาจารยท์ีเ่ปน็ทีเ่คารพนบัถอื  โดยจดักจิกรรมในวนัเสาร ์ประมาณเดอืนละ
ครัง้หรอืสองเดอืนครัง้ตามแตโ่อกาสอำนวย ซึง่ในครัง้แรกเราไดพ้าสมาชกิไปธรรมสญัจร ณ วดัราชบพธิ
สถติมหาสมีารามราชวรวหิารไปแลว้  

เลขา...ประชาสัมพันธ์

 สำหรบัโครงการธรรมสญัจรในครัง้ที ่2 นี ้จะไดน้ำสมาชกิไปเยีย่มชมวดัเทพศรินิทราวาสราชวรวหิาร เขตปอ้มปราบศตัรพูา่ย 
กทม. ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 (เฉพาะผู้มีลุ้น ต.ค. นี้ ไม่ควรพลาด !!!)  โดยมีกำหนดการประกอบด้วย 
 เวลา  0930 -  คณะ จปร.26 พร้อมภายในพระอุโบสถ 
 เวลา  1000 -  เจา้ประคณุสมเดจ็พระธรีญาณมนุ ีกรรมการมหาเถรสมาคม คณะผูป้ฏบิตัหินา้ทีส่มเดจ็พระสงัฆราช  
    และเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  พร้อมคณะสงฆ์อีก 8 รูป ขึ้นประจำบนอาสน์สงฆ์ 
  -  คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ผู้แทนคณะ จปร.26 ถวายเครื่องสังฆทานและอาหารปิ่นโต 
  -  คณะสงฆอ์นโุมทนา (กรวดนำ้  รบัพร)  คณะ จปร.26 รบันำ้พระพทุธมนตจ์ากเจา้ประคณุสมเดจ็พระธรีญาณมนุ ี 
 เวลา  1030 -  วิทยากรบรรยายสรุปประวัติความเป็นมา  ความสำคัญของวัด และประวัติเจ้าคุณนรฯ 
  -  ผู้แทนถวายพวงมาลัยและจุดธูปเทียนบูชาอัฐิธาตุพระภิกษุ พระยานรรัตน์ราชมานิต (เจ้าคุณนรฯ) 
 เวลา  1130 -  จบกิจกรรม เชิญสมาชิกร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร “กินลมชมสะพาน”  
     ซอยสามเสน 3 เชิงสะพานพระราม 8 
    หมายเหตุ  เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียม เครื่องไทยธรรม สังฆทาน และอาหารกลางวัน (ต้องจองโต๊ะ) 
        กรุณาแจ้งยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใน 18 ก.ค. 55 ที่หมายเลข 08 3197 0040 
 
 2. สมาชิกเปลี่ยนชื่อ 1 ท่านคือ  พ.อ.ชาตชาย  สุคนธสิงห์  เปลี่ยนเป็น  พ.อ.ชาติชายพัฏฐ์  สุคนธสิงห์ 
 3. สมาชกิเปลีย่นเบอรม์อืถอื ไดแ้ก ่พ.อ.ยศธชาต ิ พลูเพิม่  เปลีย่นมาเปน็ 08 3159 1895 และ 08 9616 1072 
 4. เพิ่มเติมข้อมูลสมาชิก จปร.26 ในสมุดโทรศัพท์ 1 ท่าน ได้แก่  
  ลำดับที่ 261  คุณพณเอกไทอิน ธงครุฑพงศา (หน่อย) (ทวี แนวบัวผัน)  มือถือ 08 1408 5282  

           ที่อยู่  59/9 หมู่ 3 ถ. กรุงเทพฯ-ปทุมธานี ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

           ภรรยา  คุณอัญชลี ฐานวิเศษ (ลูกตาล)  โทร.  08 1668 3086

ก๊วนที่ 3 เป็นก๊วนสำหรับขาจร ซึ่งพี่เดจะเชิญชวนเพื่อน ๆ มือใหม่มาสนุกกัน อาทิ  พี่เสรี  พี่ชาติ  พี่ออด  และพี่มอญ (ถ้าโทร ฯ แล้ว  
รับสาย)  เป็นสมาชิก ..... ก๊วนที่ 3 นี้ สถานภาพยังไม่แน่นอน มาครบบ้าง หายไปทั้งก๊วนบ้าง  จึงใคร่ขอเชิญเพื่อน ๆ ที่มีเวลาว่าง และมี
ความอดทนต่อการถูกแซวสูงมาร่วมสนุกสนานตีกอล์ฟออกกำลังกาย พบปะสนทนากับเพื่อน ๆ ผ่อนคลายความตึงเครียด โดยติดต่อจอง
ที่ว่างเข้าก๊วนได้ที่พี่เดได้ตลอดเวลา  บอกมาต้น ๆ สัปดาห์หน่อยก็ดีนะครับจะได้มีเวลาจัดลงก๊วนได้เหมาะสม อย่างไรก็อย่าให้เกินเที่ยง
วันเสาร์  เพราะจะต้องยืนยันจำนวนก๊วนให้พี่น้อยครับ 
 นอกจากนี้พากเรายังมีก๊วนขาใหญ่ของรุ่นอยู่อีก 1 ก๊วน ปกติจะต่อสู้กันในวันพุธ วันอาทิตย์ และวันที่ ผบ.ชา มีภารกิจลับ 
สมาชิกประจำประกอบด้วย พี่หมาย พี่ป่อง พี่เปา พี่น้อย พี่เหล็ง พี่ขน พี่ต้อย(พ.ต.อ.อำนาจ นิลวิไล จาก DSI) พี่บัว  สมทบด้วยพี่เชียร
ในบางโอกาส  เรียนเชิญเพื่อน ๆ  ที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มได้ แต่ต้องแจ้งเตือนไว้สักนิดว่า ควรเป็นผู้มีคุณสมบัติประกอบด้วย ฝีมือดี ใจมั่นคง  
มีทุนสนับสนุน มารยาทงาม  ใครสนใจรีบแจ้งที่พี่ป่อง (ผู้จัดการก๊วน) ด่วนมาก่อนได้ก่อน  สนนราคาต่อรองกันได้ ทุกระดับ 
 สำหรบัเพือ่นทีต่อ้งการใชบ้รกิารสนามกอลฟ์ ทบ. แยกตา่งหาก นอกเหนอืจากทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ พีน่อ้ยและพีเ่หลง็พรอ้มใหบ้รกิาร 
ได้ทุกโอกาส กรุณาประสานล่วงหน้าก็แล้วกัน  พบกันใหม่ฉบับหน้า 
      
          จากชมรมกอล์ฟ ตท.15 
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ประมวลภาพงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจำปี 2555 
ณ สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ  ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2555 

จัดเตรียมสถานที่และการซักซ้อมในคืนวันศุกร์ (27 เม.ย. 55) 

บำเพ็ญกุศลและกิจกรรมสาธารณประโยชน์เช้าวันเสาร์ (28 เม.ย. 55) 
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บริการ การละเล่น ทัศนศึกษา 

งานเลี้ยงคืนวันเสาร์ (28 เม.ย. 55) 


