
 

 

 

  

 

ระเบียบสมาชิก จปร.๒๖   

วาดวยการดาํเนินงานของรุน  พ.ศ.๒๕๕๔ 

 เพื่อใหการดําเนินงานของสมาชิก จปร.๒๖ เปนไปตามวัตถุประสงคของสวนรวม และมีแนวทางปฏิบัติ

ที่ชัดเจน  จึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสมาชิก จปร.๒๖ วาดวยการดําเนินงานของรุน พ.ศ.๒๕๕๔”   

 ขอ ๒. ระเบียบนี้มีผลบังคับใชต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  โดยถือเปนขอตกลงรวมกันและเปนแนวทาง

ปฏิบัติสําหรับสมาชิก จปร.๒๖   

 ขอ ๓. ระเบียบหรือขอกําหนดอ่ืนใดเก่ียวกับสมาชิก จปร.๒๖ ที่กําหนดไวแลวและขัดแยงกับระเบียบน้ี

ใหยกเลิกและใชระเบียบน้ีแทน 

 

หมวดท่ี ๑ 

เคร่ืองหมาย 

 ขอ ๔. เครื่องหมายสําหรับสมาชิก จปร.๒๖ ใชเครื่องหมายมีลักษณะดังนี้ 

          ๔.๑ เปนสัญลักษณตราอารม (ตราแผนดิน)  

          ๔.๒ ภายใตสัญลักษณตราอารมมีแถบโคงริบบ้ินพรอมอักษร “รอยใจเปนหน่ึง จปร.๒๖”   

 

หมวดท่ี ๒ 

วัตถุประสงค 

 ขอ ๕. ระเบียบนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

          ๕.๑ เสริมสรางความสัมพันธและดํารงไวซึ่งความสามัคคีกลมเกลียว และความเปนน้ําหนึ่งใจ

เดียวของสมาชกิ จปร.๒๖  

           ๕.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหเพื่อนสมาชิก จปร.๒๖ และครอบครัวมีความเจริญรุงเรืองในชีวิต 

           ๕.๓ เพื่อใหมีการสวัสดิการแกเพื่อนสมาชิก จปร.๒๖ และครอบครัว 

           ๕.๔ เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการรุน จปร.๒๖ 
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หมวดท่ี ๓ 

สมาชิก 

 ขอ ๖. สมาชิก จปร.๒๖ แบงออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 

           ๖.๑ สมาชกิสามญั 

           ๖.๒ สมาชิกวิสามญั 

            ๖.๓ สมาชกิกิตติมศักด์ิ 

 ขอ ๗. สมาชิกสามัญ หมายถึง บุคคลที่เคยขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนเตรียมทหาร รุนท่ี ๑๕ (นตท.๑๕) 

และเคยขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รุนที่ ๒๖  

 ขอ ๘. สมาชิกวิสามัญ หมายถึง ภรรยาและบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของสมาชกิสามัญ  

 ขอ ๙. สมาชิกกิตติมศักด์ิ หมายถึง บุคคลท่ีมีความประสงคสมัครเปนสมาชิก จปร.๒๖ และไดรับ

ความเหน็ชอบจากมติของคณะกรรมการรุนในขณะนั้น  และเมื่อคณะกรรมการรุนไดออกหนังสือเวียนแจงให

เพื่อนสมาชิก จปร.๒๖ ไดทราบโดยทั่วกัน แลวไมมีผูคัดคานภายใน ๓๐ วัน ถือวาบุคคลผูน้ันไดเปนสมาชิก

กิตติมศักด์ิของ จปร.๒๖ โดยสมบูรณ  แตหากมีผูคัดคาน ใหจัดการประชุมคณะกรรมการรุนขึ้นเพื่อรับฟงคํา

ชี้แจงของผูสมัคร และใหท่ีประชุมลงมติวาจะรับเขาเปนสมาชิกกิตติมศักด์ิหรือไม โดยตองมคีะแนนเสียง

สนับสนุนไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการที่เขาประชุม 

 ขอ ๑๐. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

      ๑๐.๑ สมาชกิสามญั 

           ๑๐.๑.๑ ตาย 

           ๑๐.๑.๒ สาบสูญ 

           ๑๐.๑.๓ สมาชิกสามัญไมนอยกวาก่ึงหนึ่งลงมติใหพนจากสมาชิกภาพในกรณีที่ปรากฏ

ชัดแจงวาไดประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนที่เสื่อมเสียแกรุน จปร.๒๖ โดยที่คณะกรรมการรุนเปนผูรวบรวม

ประชามติ 

            ๑๐.๒ สมาชกิวิสามญั 

           ๑๐.๒.๑ ตาย 

           ๑๐.๒.๒ สาบสูญ 

           ๑๐.๒.๓ ผูเปนภรรยาของสมาชิกตามขอ ๑๐.๑ ไดหยาขาดหรือสมรสใหมกับบุคคลอ่ืน 

           ๑๐.๒.๔ เจาตัวย่ืนความประสงคตองการลาออกจากการเปนสมาชกิ  

           ๑๐.๒.๕ กรณีอ่ืน ๆ ใหคณะกรรมการรุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 

 ๑๐.๓ สมาชิกกิตติมศักด์ิ เชนเดียวกับสมาชิกวิสามญั 
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ขอ ๑๑. สมาชิกผูใดสิ้นสุดการเปนสมาชิกภาพแลว ผูนั้นจะยกเอาเปนเหตุหรืออางสิทธิ์เพื่อเรียกรอง

ประโยชนหรือคาเสียหายใด ๆ จากคณะสมาชิก จปร.๒๖ หรือคณะกรรมการรุน จปร.๒๖ มไิด 

 

หมวดท่ี ๔ 

สิทธิและหนาท่ี 

 ขอ ๑๒. สิทธิของสมาชิกสามัญ จปร.๒๖  มีดังนี้ 

  ๑๒.๑ สิทธิอันพึงมีและพึงไดจากการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของสมาชิก จปร.๒๖  

  ๑๒.๒ สิทธิเขารวมประชุม  เสนอความคิดเหน็  และตรวจสอบการดําเนินงานของ

คณะกรรมการรุน จปร.๒๖  

  ๑๒.๓ สิทธิในการไดรับเลือกเปนประธานรุน  คณะกรรมการรุน  และออกเสียงลงมติในที่

ประชุมไดคนละ ๑ คะแนนเสียง   

  ๑๒.๔ สิทธิในการไดรับเงินสวัสดิการและการชวยเหลือจากสมาชกิ จปร.๒๖ 

  ๑๒.๕ สิทธิในการรวมกิจกรรม รวมทั้งสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมของสมาชิก จปร.๒๖ ในแง

ที่เปนประโยชนหรือผลดีตอสวนรวม 

 ขอ ๑๓. หนาที่ของสมาชิกสามญั จปร.๒๖ มีดังนี้ 

  ๑๓.๑ ปฏบิติัตามระเบียบของสมาชกิ จปร.๒๖  

  ๑๓.๒ ติดตามขาวสารของรุนและเขารวมกิจกรรมของสมาชิก จปร.๒๖  

  ๑๓.๓ เขารวมประชุมสมาชิก จปร.๒๖ และรวมประชุมคณะกรรมการรุน  

  ๑๓.๔ ใหความรวมมือสนับสนุนการดําเนินงานของรุน รวมท้ังแจงสถานะ  ที่อยู  การติดตอ 

ใหคณะกรรมการรุนทราบเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

  ๑๓.๕ เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่รุนจัดขึ้น  อาทิ  การประชุม  งานเลี้ยงสังสรรค  กิจกรรมการ

กุศล  กิจกรรมกีฬา  เปนตน   

  ๑๓.๖ แสดงความเสียสละและมีนํ้าใจท่ีเอ้ือเฟอเผื่อแผแกสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิก จปร.

๒๖ ที่ประสบความเดือดรอนจากเหตุที่มีใชการประพฤติชั่ว เมื่อมีโอกาสหรืออยูในสถานะที่พึงกระทําไดตาม

ความเหมาะสม  รวมทั้งแจงขาวใหคณะกรรมการรุนทราบในโอกาสแรกทันที 
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หมวดท่ี ๕ 

คณะกรรมการ 

 ขอ ๑๔. คณะกรรมการซึ่งทําหนาที่บริหารกิจการของสมาชิก จปร.๒๖  เรยีกวา “คณะกรรมการรุน 

จปร.๒๖”  มีอยางนอย ๕ ตําแหนง ดังน้ี 

  ๑๔.๑ ประธาน  จํานวน  ๑ ตําแหนง 

  ๑๔.๒ รองประธาน จาํนวน ๑  ตําแหนง 

  ๑๔.๓ เลขานุการ จาํนวน ๑  ตําแหนง 

  ๑๔.๔ เหรัญญิก  จาํนวน ๑  ตําแหนง 

  ๑๔.๕ ผูประสานงานและประชาสัมพันธ จํานวน  ๑  ตําแหนง 

 ขอ ๑๕. ประธานคณะกรรมการรุน จปร.๒๖  ไดจากการลงคะแนนเสียงเลือกของสมาชกิสามญั  ดํารง

ตําแหนงคราวละ ๒ ป  โดยใหประธานมอํีานาจในการแตงต้ัง รองประธาน  กรรมการรุนฝายตาง ๆ รวมทั้งท่ี

ปรึกษา  เพื่อปฏิบัติหนาที่บริหารกิจการของสมาชิก จปร.๒๖ ตามความเหมาะสม ตามขอ ๑๔ 

 ขอ ๑๖. การรับ-สงหนาท่ี  ประธานคณะกรรมการรุน จปร.๒๖ กระทํา ๒ ปตอครั้ง  โดยใหลงคะแนน

เลือกประธานใหมใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม และรับ-สงหนาที่ภายในเดือนมกราคมของปถัดไป  

 ขอ ๑๗. การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการรุน จปร.๒๖ 

  ๑๗.๑ ออกตามวาระ 

  ๑๗.๒ ตาย 

  ๑๗.๓ ลาออก 

  ๑๗.๔ คณะกรรมการรุนที่กระทําผิดทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงรุน ใหเปนสิทธิและหนาท่ีการ

พิจารณาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการรุน จปร.๒๖  

  ๑๗.๕ การพนจากตําแหนงของประธานซึ่งมิใชออกตามวาระ ใหรองประธานคนที่ ๑ ทําหนาที่

ประธานตอไป จนกวาจะไดผูดํารงตําแหนงประธานคนใหม  

  ๑๗.๖ การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการซึ่งมิใชออกตามวาระ  ใหประธานเปนผู

พิจารณาคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงนั้น และแจงใหสมาชิกทราบ 
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หมวดท่ี ๖  

อาํนาจหนาท่ีของคณะกรรมการรุน จปร.๒๖ 

 ขอ ๑๘. คณะกรรมการรุน จปร.๒๖ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

  ๑๘.๑ บริหารงานของสมาชิก จปร.๒๖ ใหเปนไปตามระเบียบ  วัตถุประสงค และมติของ

สมาชกิ  

  ๑๘.๒ ออกระเบียบยอยและวิธีดําเนินงานในรายละเอียดโดยไมขัดตอระเบียบนี้   

  ๑๘.๓ แตงต้ังกรรมการที่ปรึกษา  กรรมการฝายตาง ๆ  เพิ่มเติม หรืออนกุรรมการ  เพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมของรุน  รวมทั้งเพื่อพิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

  ๑๘.๔ จัดงานพบปะสังสรรคเพื่อนสมาชิกไมนอยกวาปละ ๑ ครั้ง   

  ๑๘.๕ แกไขระเบียบการดําเนินงานของสมาชิก จปร.๒๖ เมื่อเห็นวาไมเหมาะสมหรือลาสมัย 

โดยดําเนินการตามความในหมวด ๙  และประกาศใหสมาชิกทราบหลังจากดําเนินการเรียบรอยแลว 

  ๑๘.๖ มีหนาที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 ขอ ๑๙. กรรมการรุนแตละตําแหนงมีหนาที่ ดังน้ี 

  ๑๙.๑ ประธาน  มีอํานาจหนาที่ 

            ๑๙.๑.๑ กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรุน  รวมท้ังบริหารกิจการของ

สมาชิก จปร.๒๖ ใหเปนไปตามระเบียบและวัตถุประสงค เปนตัวแทนของเพื่อนสมาชิกในการติดตอ

ประสานงานกับองคการหรือบุคคลภายนอก และเปนประธานการประชุม 

            ๑๙.๑.๒ ดําเนินการใหมีการรับ-สงหนาที่ประธานใหเสร็จเรียบรอยภายในเดือน

มกราคมของป ตามวาระ  โดยใหมีหลักฐานการรับ-สงหนาที่อยางสมบูรณ 

  ๑๙.๒ รองประธาน มอํีานาจหนาที่  เปนผูชวยประธาน  ทําการแทนเมื่อไดรับมอบหมาย  และ

ทําหนาที่แทนเมื่อประธานไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

  ๑๙.๓ เลขานุการ มีอํานาจหนาที่  ดําเนินการดานธุรการและกิจการบริหารทั่วไปของสมาชิก 

จปร.๒๖  เตรยีมวาระการประชุม  ทํารายงานและแจกจายแกสมาชิกตามสมควร  ตลอดจนประสานและ

อํานวยความสะดวกแกสมาชิก  จัดทําและรักษาทะเบียนสมาชิกใหทันสมัยอยูเสมอ  รวมทั้งเปนผูรักษาใหการ

ดําเนินกิจกรรมของรุนเปนไปตามระเบียบนี้ 

  ๑๙.๔ เหรัญญิก  มีอํานาจหนาที่   

            ๑๙.๔.๑ ทําหนาที่เก็บรักษาและจายเงินในบัญชีของรุน จปร.๒๖ และชี้แจง

รายละเอียดสถานภาพการเงินของรุนเปนลายลักษณอักษรใหสมาชิก จปร.๒๖ ทราบทุก ๖ เดือนเปนอยางนอย 

รวมทั้งหลังจากจัดงานสังสรรครุนทุกครั้ง 



-๖- 

 

            ๑๙.๔.๒ รับผิดชอบเรื่องการเงินและพัสดุของสมาชิก จปร.๒๖  จัดทําบัญชีและ

ทะเบียนทรัพยสิน  เก็บรักษาเอกสารการเงินทั้งหมด  รวมทั้งใหสามารถชี้แจงสถานภาพการเงินแกสมาชิกเมื่อ

มกีารรองขอไดตลอดเวลา 

  ๑๙.๕ ผูประสานงานและประชาสัมพันธ  มีอํานาจหนาที่  ติดตอ  ประสานงาน  สงขาว  และ

เผยแพรกิจกรรมของรุน จปร.๒๖ ใหสมาชิกทราบโดยทั่วถึง  รวมทั้งทําหนาท่ีเปนผูแทนคณะกรรมการรุน และ

เพื่อนสมาชิก จปร.๒๖ ในพื้นที่  เพื่อประสานใหการปฏิบัติในทุกกิจกรรมของรุนเปนไปดวยความเรียบรอย ตรง

ตามวัตถุประสงคของสวนรวม 

 

หมวดท่ี ๗ 

การประชุมและมติท่ีประชุม 

 ขอ ๒๐. การประชุมแบงออกเปน ๒ ประเภท 

  ๒๐.๑ การประชุมคณะกรรมการรุน จปร.๒๖ 

  ๒๐.๒ การประชุมใหญของสมาชิก จปร.๒๖ ทั้งหมด 

 ขอ ๒๑. การประชุมคณะกรรมการรุน จปร.๒๖  

  ๒๑.๑ ประธานรุนตองกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการรุน จปร.๒๖ อยางนอยปละ ๒ 

ครั้ง เพื่อหารือเรื่องการดําเนินงานของรุนท่ีมีความสําคัญหรือจําเปน  โดยคณะกรรมการรุน จปร.๒๖ และ

สมาชกิสามญัที่เขารวมประชุมมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในการลงมติท่ีประชุมคนละ ๑ เสียง   

  ๒๑.๒ ผูมีสิทธิ์เขารวมประชุม ไดแก คณะกรรมการรุน จปร.๒๖ และคณะกรรมการที่ปรึกษา

ทุกคน  รวมทั้งสมาชิกสามญั  สมาชกิวิสามัญ  และสมาชิกกิตติมศักด์ิ  ท่ีไดรับเชิญจากประธานรุนใหเขารวม

ประชมุ โดยในสวนของสมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักด์ิมีสิทธิ์ในการเสนอขอคิดเห็น  แตไมมีสิทธิ์

ลงคะแนนเสียงในการลงมติของที่ประชุม 

  ๒๑.๓ มติที่ประชุมของคณะกรรมการรุน จปร.๒๖ ถาระเบียบมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนให

ถือคะแนนเสียงขางมากของคณะกรรมการ  คณะกรรมการที่ปรึกษา  และสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมเปน

เกณฑ  ทั้งน้ี ตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวา ๑๐ คน หากมติในที่ประชุมไมมีเสียงขางมากใหใชมติของ

ประธานรุนเปนเกณฑ 

  ๒๑.๔ ถาประธานรุนไมสามารถมารวมประชุมได ใหมอบใหรองประธานรุนทานใดทานหน่ึง

ทําหนาที่เปนประธานในการประชุม  หากมิไดมีการมอบหมายไวใหที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการรุน หรือ

คณะกรรมการที่ปรึกษาคนใดคนหน่ึงทําหนาท่ีเปนประธานในการประชุม 
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  ๒๑.๕ หลังจบการประชุมประธานรุนตองดําเนินการใหมีการแจงมติท่ีสําคัญของการประชุม

ใหสมาชิก จปร.๒๖ ทราบโดยท่ัวถึงในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได 

  ๒๑.๖ การประชุมควรมีประเด็นและสาระอยางนอย ประกอบดวย 

   ๒๑.๖.๑ แถลงผลการดําเนินงานที่ผานมา 

   ๒๑.๖.๒ แถลงสถานภาพการเงินของรุน 

   ๒๑.๖.๓ การดําเนินงาน  ความคืบหนา  ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในกิจกรรมตาง ๆ  

 ของรุน 

   ๒๑.๖.๔ เรื่องที่ประธาน  หรือคณะกรรมการ  หรือสมาชิกสามัญ  เห็นสมควรแจงเพื่อ 

 หารือหรือลงมติในที่ประชุม 

 

หมวดท่ี ๘ 

เงินกองทุนรุน  สวัสดิการ และเงินชวยเหลืออื่น ๆ  

 ขอ ๒๒. ที่มาของเงินกองทุนรุน จปร.๒๖ 

  ๒๒.๑ รายรับจากเงินบํารุงรุนท่ีเก็บจากสมาชิกสามัญประจําป ปละ ๑,๐๐๐ บาท  

  ๒๒.๒ รายรับจากการดําเนินการจัดกิจกรรมหารายไดของรุน 

  ๒๒.๓ รายรับจากดอกเบ้ียเงินฝาก 

  ๒๒.๔ รายรับจากกรณีอ่ืน ๆ  

 ขอ ๒๓. หลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการชวยเหลือสมาชิก 

  ๒๓.๑ กรณีสมาชิกสามญัเจ็บปวยตองเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  ใหจัดของเย่ียมใน

วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท 

  ๒๓.๒ กรณีสมาชิกสามญัพิการจนถึงทุพพลภาพ หรือประสบภัยตาง ๆ ใหประธานรุน จปร.

๒๖ ประชุมคณะกรรมการรุนเพื่อพิจารณาใหการชวยเหลือเปนกรณีไป 

  ๒๓.๓ กรณีเสียชีวิต 

            ๒๓.๓.๑ สมาชิกสามัญเสียชีวิต ใหรุนรวมเปนเจาภาพงานสวดพระอภิธรรม  โดยมอบ

เงินชวยเหลือใหทายาท จาํนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

            ๒๓.๓.๒ ภรรยา  ของสมาชิกสามญัเสียชีวิต  ใหรุนรวมเปนเจาภาพงานสวดพระ

อภิธรรม  โดยมอบเงนิชวยเหลือใหสมาชิก  จํานวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
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     ๒๓.๓.๓ บิดา  มารดา  และบุตร  ของสมาชิกสามัญเสียชีวิต  ใหรุนรวมเปนเจาภาพ

งานสวดพระอภิธรรม  โดยมอบเงินชวยเหลือใหสมาชิก  จํานวน ๘,๐๐๐ บาท 

             ๒๓.๓.๔ จัดพวงหรีดเคารพศพ ตามขอ ๒๓.๓.๑,  ๒๓.๓.๒, ๒๓.๓.๓  และในกรณีท่ี

บิดา มารดาของภรรยาสมาชิกสามัญเสียชีวิต จํานวน ๒ พวง ในนามของ “เตรียมทหาร ๑๕”  และ “จปร.๒๖”  

ในวงเงิน ๑,๕๐๐ บาท 

 ขอ ๒๔. ใหประธานรุน จปร.๒๖ เปนผูมีอํานาจในการสั่งจายเงินเก่ียวกับสวัสดิการชวยเหลือสมาชิก 

และการใชจายเงินกองทุนรุนเพื่อการจัดทํากิจกรรมของรุน  รวมทั้งมีหนาที่ในการแสวงหารายไดเขากองทุนรุน

ในแนวทางท่ีสมควรเพื่อสรางความมั่นคงและศักยภาพใหแกรุนเปนสวนรวม 

 ขอ ๒๕. ใหเหรัญญิกเปนผูรักษาระเบียบการใชเงินกองทุนรุน  รวมทั้งเก็บรักษาเงนิกองทุนรุนและ

รายงานสถานภาพใหสมาชิก จปร.๒๖ ทราบ อยางนอยปละ ๒ ครั้ง (๖ เดือนตอครั้ง)   

 

หมวดท่ี ๙ 

การแกไขระเบยีบวาดวยการดาํเนินงานของรุน 

 ขอ ๒๖. การแกไขระเบียบน้ี  สามารถกระทําไดโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการรุน จปร.๒๖ โดยถือ

มติ ๒ ใน ๓ ของผูเขาประชุมในครั้งนั้น ๆ  โดยตองมกีรรมการรุนเขารวมประชุมไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของ

จํานวนคณะกรรมการรุนท้ังหมด 

 ขอ ๒๗. สมาชิกสามัญทุกคนมีสิทธิ์เสนอขอแกไขระเบียบได  โดยเสนอรายละเอียดเปนลายลักษณ

อักษรตอประธานคณะกรรมการรุน จปร.๒๖  ซึ่งประธานจะตองนําเสนอใหท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาใน

โอกาสแรกท่ีมีการประชุมคณะกรรมการรุน จปร.๒๖ หากท่ีประชุมมีมติใหแกไขระเบียบ  ใหเลขานุการ

ดําเนินการประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน 

 ขอ ๒๘. เลขานุการคณะกรรมการรุน จปร.๒๖ ตามหวงเวลา  มีหนาที่ เปนผูรักษาใหการดําเนิน

กิจกรรมของรุนเปนไปตามระเบียบนี้  รวมทั้งสามารถกําหนดระเบียบปลีกยอยขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อให

เหมาะกับสภาวการณ  โดยจัดทาํเปนลายลักษณอักษรและเสนอขออนุมัติจากประธานรุน  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๒   สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

         พลโท  วิเชียร  ศิริสุนทร 

       (วิเชียร  ศิริสุนทร) 

       ประธานคณะกรรมการรุน จปร.๒๖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
คณะนักเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รุนท่ี 26 (จปร.26) 

วันที่ ............ เดือน .................................. พุทธศักราช ...................... 

1. ขาพเจา (ยศ/ชื่อ/นามสกุล)..................................................................................................................... 

เกิดวันที่ ............................... อายุ .......... ป  เชื้อชาติ ................  สัญชาติ .................  ศาสนา .............. 

2. ปจจุบันมีภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี ............... ถนน ................................ ซอย ........................... หมูที่ ........ 

ตําบล/แขวง ............................................................ อําเภอ/เขต ............................................................ 

จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย ..................... โทรศัพท/โทรสาร ..................................... 

3. การศึกษาสงูสุด .............................................................. สาขา ............................................................ 

จากสถาบัน .......................................................................................................................................... 

4. อาชีพปจจุบัน (ลักษณะอาชีพ/ตําแหนง/สงักัด/ขยายความโดยละเอียด)..................................................... 

............................................................................................................................................................  

สถานท่ีทํางาน ..................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................  

5. การติดตอ  มอืถือ ........................................................................ โทรสาร ............................................. 

อีเมล ....................................................................................................................................................  

จดหมายจาหนาซอง .............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................  

ขาพเจามีความประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกกิตติมศักด์ิของคณะนักเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รุนที่ 26  

       โดยยินดีเขารวมและใหการสนับสนุนกิจกรรมของรุน  อีกทั้งจะปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับของ จปร.26 ที่ 

       วางไวทกุประการ 

          (ลงชื่อ) .................................................. ผูสมัคร 

                                       (..................................................) 

       สมาชกิสามญั/ผูรับรอง 1 (ลงชื่อ) ........................................................  (.................................................) 

       สมาชกิสามญั/ผูรับรอง 2 (ลงชื่อ) ........................................................  (.................................................) 

       สมาชกิสามญั/ผูรับรอง 3 (ลงชื่อ) ........................................................  (.................................................) 

       สมาชกิสามญั/ผูรับรอง 4 (ลงชื่อ) ........................................................  (.................................................) 

       สมาชกิสามญั/ผูรับรอง 5 (ลงชื่อ) .......................................................  (.................................................) 

 

 (เอกสารประกอบ  :  รูปถายขนาด 1 น้ิว 2 รูป,  สําเนาบัตรประชาชน 1 แผน, สําเนาทะเบียนบาน 1 แผน,แบบฟอรมใบประวตั ิ1 ชดุ) 

รูปถาย  

ขนาด 1 น้ิว 

จํานวน 2 รูป 

เขียนช่ือ/นามสกุล 

ดานหลังรูป 



แบบฟอรมประวัติบุคคล 

(ประกอบใบสมัครเปนสมาชิกกิตติมศักดิ ์จปร.26) 

 

 

 

 

 

 

ถายเมือ่  พ.ศ. ....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถายเมือ่  พ.ศ. ....................... 

 

1. ยศ .............. ชื่อตัว ............................................ ชื่อสกุล ......................................... ชื่อเลน ................. 

2. วันเดือนปเกิด ..................................................... สถานที่จดทะเบียนเกิด ............................................... 

เชื้อชาติ .............................. สัญชาติ ..................................... ศาสนา .................................................. 

3. ที่อยูปจจุบัน บานเลขท่ี ..................... ถนน .................................. ซอย ................................ หมูที่ ........ 

ตําบล/แขวง ............................................................ อําเภอ/เขต ............................................................ 

จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย ..................... โทรศัพท/โทรสาร ..................................... 

 

 

ภาพถาย 

ติดบัตร 

ของผูสมัคร 

 

ภาพถายผูสมคัรและครอบครัว 
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4. การศึกษา (ใหกรอกตามลําดับกอนหลัง) 

ระยะเวลา 
ชื่อและที่ต้ังสถานศึกษา หลักสูตรหรือชั้นใดถึงชั้นใด ผลการศึกษา 

จาก ถึง 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5. ประวัติการทํางาน หรือการรับราชการ (ใหกรอกตามลําดับกอนหลัง) 

ระยะเวลา 
บริษัทเอกชนหรือสวนราชการ ตําแหนงหนาที่ 

จาก ถึง 
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6. บิดามารดา 

รายละเอียด บิดา มารดา 

 ชื่อตัว  ชื่อสกุล   

 อายุ   

 สถานท่ีเกิด   

 เชื้อชาติและศาสนา   

 อาชีพปจจุบัน   

 ที่อยูปจจุบัน   

 

7. คูสมรส 

รายละเอียด คูสมรส 

 ยศ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  

 อายุ  

 สถานท่ีเกิด  

 เชื้อชาติและศาสนา  

 การศึกษา  

 อาชีพปจจุบัน  

 ที่อยูปจจุบัน  
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8. บุตรธิดา 

รายละเอียด 1 2 3 4 

ชื่อตัว 

ชื่อสกุล 

    

อายุ 

สถานภาพ 

    

สถานท่ีเกิด     

เชือ้ชาติ 

ศาสนา 

    

วุฒิการศึกษา     

อาชีพปจจุบัน     

ที่อยูปจจุบัน 

อําเภอ / จังหวัด 

    

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ) ..............................................................  

                                       (..............................................................) 

        .................../................../.................... 
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