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	 เรียน		เพื่อนสมาชิก	จปร.26
 สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก จปร.26 ที่รักทุกท่าน  ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่มอบความไว้วางใจให้ผมทำาหน้าที่
ประธานคณะกรรมการบริหารรุ่น จปร.26 ในปี 2558 - 2559  และขอถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือจากเพื่อนทุกคนให้ช่วยกันสนับสนุน 
กจิกรรมรุ่นของเราเพ่ือทำาให้เกดิความมัน่คงในทกุด้านให้มากทีส่ดุ ก่อนทีพ่วกเราทัง้หมดจะพากนัเกษยีณอายรุาชการ  เพราะหลงัจากนัน้
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ คงจะได้รับแรงสนับสนุนจากภายนอกน้อยลง หรืออาจจะทำาได้ไม่คล่องตัวเช่นในปัจจุบัน ผมได้วางเป้าหมายไว้
คราว ๆ ว่า   ในปี 58 นี้ จะจัดกิจกรรมหารายได้เข้ารุ่นให้เพียงพอสำาหรับการใช้จัดกิจกรรมภายในรอบปี โดยไม่ใช้เงินในกองทุนเดิมของ
เราที่มีอยู่  นอกจากนี้ภายในสองปีที่ผมทำาหน้าที่ประธานรุ่น ผมจะพยายามหารายได้เข้าสมทบเงินกองทุนรุ่น จปร.26 เพื่อให้รุ่นของเรา
สามารถดำาเนินกิจกรรมในอนาคตได้โดยต่อเนื่องเป็นเวลาอีก 20 ปี หลังจากเกษียณ คือ จากปี 2561-2580 และตลอดไป ซ่ึงพวกเรา
จะต้องร่วมผนึกกำาลังกันไปจนคนสุดท้ายของรุ่น  โดยเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยของความร่วมมือกับเพื่อนสมาชิกที่มีศักยภาพไปบ้างแล้ว  
ซึ่งเสียงตอบรับดีมากต้องสำาเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้แน่นอน  ผมมั่นใจว่าเราทำาได้
 สำาหรับเงินบำารุงรุ่นปีละ 1,000 บาท ได้แยกมาเปิดเป็นบัญชี “จปร.26 เพื่อนช่วยเพื่อน” ซึ่งอยากจะเชิญชวนให้เพื่อน ๆ ได้
สนับสนุนเงินบำารุงรุ่น ทั้งจ่ายรายปีหรือช่วยสมทบกองทุนนี้ เพราะจะนำาไปใช้ในสวัสดิการของเพื่อน ๆ เท่านั้น  ทุกคนหากไม่มีโอกาสไป
งานเพื่อน ด้วยเงินก้อนนี้เท่ากับทุกคนได้ร่วมในกิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ครับ
 ช่วงเวลาตั้งแต่ต้นปี 58 เป็นต้นมา  ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการรุ่นไปแล้ว 3 ครั้ง  โดย 2 ครั้งแรกเป็นการประชุมเต็มคณะ  
จัดเมื่อวันที่ 13 ม.ค. และ 11 ก.พ.58 ที่ สโมสร ทบ.วิภาวดี  ครั้งที่ 3 ประชุมเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรุ่น 
เมื่อวันที่  13 ก.พ.58 ที่สำานักงานของผมใน บก.ทท.  จากผลการประชุมทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา  ทำาให้เราได้แนวทางในการดำาเนินงานของ
รุ่นในปี 58 นี้ค่อนข้างชัดเจน  ซึ่งได้ลงรายละเอียดไว้ภายในหนังสือเวียนฉบับนี้แล้วนะครับ  โดยสรุปที่สำาคัญประกอบด้วย  
 1. การปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการบริหารรุ่นใหม่  เพื่อเพิ่มคณะกรรมการในส่วนภูมิภาคและเพิ่มชื่อสมาชิกที่มีตำาแหน่งหลัก  
เพื่อใช้ศักยภาพช่วยเหลือกิจกรรมรุ่นของเรา  
 2. การอนุมัติให้จัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ในรอบปี  รวมทั้งปฏิทินกิจกรรมรุ่น จปร.26  เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันและให้
คณะกรรมการที่มีหน้าที่ รวมทั้งเพื่อนสมาชิกที่จะมาร่วมกิจกรรมหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมได้มีเวลาเตรียมตัว และมีช่องทาง
ประสานงาน
 3. สรุปการดำาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรุ่น
 4. เรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับรุ่น  อาทิ  การบริหารงานด้านการเงิน  เงินบำารุงรุ่น  การจัดตั้งชมรมกอล์ฟ 26  เป็นต้น

 ท้ายน้ี  หากเพือ่นสมาชกิท่านใดมข้ีอเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์กบัรุน่ของเรา  สามารถพดูคยุเสนอความคดิเหน็กบัคณะกรรมการ
ท่ีเก่ียวข้องหรือเลขารุ่นรวมทั้งตัวผมเองได้  เรายินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านด้วยความเต็มใจยิ่ง   ผมหวังว่าเพื่อน ๆ ทุกคนจะ
ประสบความสำาเร็จในชีวิตราชการและส่วนตัว และโปรดอย่าลืมว่า จปร.26  เป็นของพวกเราทุกคน

              พลเอก 
               (ไพบูลย์  คุ้มฉายา)
                 ประธานคณะกรรมการบริหารรุ่น จปร.26
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พล.อ.ไพบูลย์				คุ้มฉายา
ประธานกรรมการบริหาร	จปร.26   

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
   1. พล.ท.ชาตอุดม   ติตถะสิริ  ประธานฯ 
   2. พล.ท.วิวรรธน์   สุชาติ   รองประธานฯ 
   3. พล.อ.นันทพล   จำารัสโรมรัน  กรรมการ
   4. พล.อ.สมพงศ์   มุกดาสกุล   กรรมการ 
   5. พล.อ.อนันตพร   กาญจนรัตน์  กรรมการ
   6. พล.อ.ประสงค์   บุตรขวัญ  กรรมการ
   7. พล.อ.รวมพล   มีชูอรรถ  กรรมการ
   8. พล.อ.อดุลยเดช   อินทะพงษ์  กรรมการ
   9. พล.ท.เกรียงไกร   ชัยชุมพร  กรรมการ
   10. พล.ท.ยุทธนา   กล้าการยุทธ  กรรมการ
   11. พล.ท.ศุภกร   สงวนชาติศรไกร กรรมการ
   12. พล.ท.สถาพร   สีมาสุรรักษ์  กรรมการ
   13. พล.ท.สุรไกร   จัตุมาศ  กรรมการ
   14. พล.ท.อภิชัย   หงษ์ทอง  กรรมการ
   15. พล.ท.อาชาไนย   ศรีสุข  กรรมการ
   16. พล.ท.สิริศักดิ์   วรเจริญ  กรรมการ
   17. พล.ท.กฤษฎา   อารีรัชชกุล  กรรมการ
   18. พล.ท.เกษม   ธนาภรณ์  กรรมการ 
   19. พล.ท.ทลวงรณ   วรชาติ  กรรมการ
   20. พล.ท.ปราการ   ชลยุทธ  กรรมการ
   21. พล.ท.สาธิต   พิธรัตน์  กรรมการ
   22. พล.ท.สุวโรจน์   ทิพย์มงคล  กรรมการ
   23. พล.ต.ชาติชายพัฏฐ์   สุคนธสิงห์ กรรมการ
   24. พล.ต.ธนดล   สุรารักษ์  กรรมการ
   25. พล.ต.บรรณวัฒน์   มาโกมล  กรรมการ
   26. พล.ต.ชัยวัฒน์   จำารัส  กรรมการ
   27. พล.ต.ธนกร   จงอุตส่าห์  กรรมการ
   28. พล.ต.ธนาคาร   เกิดในมงคล             กรรมการ
   29. พล.ต.วรทัต   สุพัฒนานนท์              กรรมการ
   30. พล.ต.วิบูล   ขยันกิจ   กรรมการ
   31. พล.ต.ศรายุธ   รังสี   กรรมการ
   32. พล.ต.สรชัช   วรปัญญา  กรรมการ
   33. พล.ต.สุวภัทร   ยี่โถขาว  กรรมการ
   34. พ.อ.ยศพล   มีพรหม   กรรมการ
   35. พ.อ.ดร.ประเสริฐ   ชูแสง  กรรมการ

	 คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
    1. พล.อ.ชำานิ   รักเรือง   ประธานฯ 
    2. พล.ต.จุลพจน์   อิทธะรงค์ รองประธานฯ
    3. พล.ท.กฤติเดช ภูมิเรศทศสุนทร กรรมการ
    4. พล.ท.ธรรมนูญ   ทรัพย์สำารวม  กรรมการ
    5. พล.ท.ประพัฒน์   เอกโพธิ์ กรรมการ
    6. พล.ท.บัณฑวิทย์   โรจนวิภาต กรรมการ
    7. พล.ท.ไพโรจน์   รวยลาภ กรรมการ 
    8. พล.ต.บัญชา   พงษ์สวัสดิ์   กรรมการ 
    9. พล.ต.นพรัตน์   แป้นแก้ว กรรมการ
  10. พล.ต.ศุภรงค์   ระลึกมูล กรรมการ
  11. พ.อ.ดร.ประเสริฐ   ชูแสง กรรมการ  
  12. พ.อ.นิรุช   รมยเวศม์  กรรมการ
  13. พล.ต.ทิวะพร  ชะนะพะเนาว์ เลขานุการฯ

	 คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ
   1. พล.อ.วิเชียร   ศิริสุนทร  ประธานฯ 
   2. พล.ท.อดุลย์ศักดิ์  บุญวัฒนะกุล รองประธานฯ
   3. พล.ท.ก้องเกียรติ   พลขันธ์ กรรมการ 
   4. พล.ท.พิชิต   พินิตตานนท์ กรรมการ
   5. พล.ท.วสันต์  สุริยมงคล กรรมการ 
   6. พล.ท.สุพจน์   สุวรรณเตมีย์ กรรมการ
   7. พล.ต.ทรงศักดิ์   สหสมโชค กรรมการ 
   8. พล.ต.อัคร   ทิพโรจน์  กรรมการ 
   9. พล.ท.วรเทพ   บุญอริยะ เลขานุการฯ

	 ฝ่ายเหรัญญิก
    1. พล.อ.วสุ   เฟื่องสำารวจ เหรัญญิก
    2. พล.ต.นพดล   สร้อยสยัมภู ผู้ช่วยเหรัญญิก
    3. พล.ต.ดุลย์พิทักษ์ เหรียญบุบผา ผู้ช่วยเหรัญญิก

	 ฝ่ายเลขานุการ	จปร.26	 	 	 	
   1. พล.อ.พิสุทธิ์   เปาอินทร์ เลขานุการ  
   2. พล.อ.พนา   ถนอมสิงห์  ผู้ช่วยเลขานุการ  
   3. พล.อ.วิสิษฐ   แจ้งประจักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ  
   4. พล.ท.วสันต์   สุริยมงคล ผู้ช่วยเลขานุการ
   5. พล.ท.ชัยกร   ประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขานุการ
   6. พล.ท.ทศพร   ศิลปาจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการ

	 รองประธานกรรมการบริหาร	จปร.26	 	 					ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	จปร.26
    1. พล.อ.ฉัตรเฉลิม   เฉลิมสุข          1. พล.อ.สมหมาย   เกาฏีระ
    2. พล.อ.สุรพงษ์   สุวรรณอัตถ์          2. พล.อ.กันตภณ   ปทุมลังการ์
    3. พล.อ.สุรศักดิ์   ศรีศักดิ์          3. พล.อ.นิวัตร   มีนะโยธิน   
    4. พล.อ.ปรีชา   จันทร์โอชา                                     4. พล.อ.วิเชียร   ศิริสุนทร
    5. พล.อ.วลิต   โรจนภักดี                                        5. พล.ท.ยุทธนา   กล้าการยุทธ
    6. พล.ท.สุระพันธุ์   อินทรบัวศรี

1.	รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	จปร.26	พ.ศ.2558-2559
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	 คณะอนุกรรมการส่วนภูมิภาค
  	ภาคกลาง  พล.อ.ธนา   วิทยวิโรจน์ (จว.ลบ.) 
        พล.ท.ชัยยุทธ   พร้อมสุข (จว.สบ.)
			ภาคเหนือ พล.ท.เกษม   ธนาภรณ์      
		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พล.ต.ทศพล   คำาสุพรหม (อีสานตอนบน)
    พล.ต.ประทีป   ถวิลทรัพย์ (อีสานตอนล่าง)
			ภาคตะวันตก	
  พล.ต.ธนดล   สุรารักษ์
   (จว.กจ.,รบ.,พบ.และ ปข.)
		ภาคตะวันออก	
        พล.ท.อำานาจ   รัตนภานพ
   (จว.ปจ.,นย.,ฉช.และ ชบ.)
		ภาคใต้		 พล.ต.นพวงศ์  สุรวิชัย

	 คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
   1. พล.อ.เด่นดวง   ทิมวัฒนา ประธานฯ
   2. พล.อ.ชวลิต   ชุนประสาน รองประธานฯ
   3. พล.อ.วินัย   ยวดยิ่ง  กรรมการ
   4. พล.อ.อนันตพร   กาญจนรัตน์ กรรมการ
   5. พล.ท.กรยุทธ   วัฒนวรางกูร กรรมการ
   6. พล.ท.ชัย   พรจิรกานต์  กรรมการ 
   7. พล.ท.ชัยกร   ประเสริฐสุข กรรมการ
   8. พล.ต.เดชา   เดชะชาติ  กรรมการ 
   9. พล.ต.สรานุวัตร   ประดิษฐพงษ์ กรรมการ
 10. พล.ต.สิทธิพร   ศรีสุขโข กรรมการ 
 11. พ.อ.ภคิน   ธเปียสวน  กรรมการ
 12. พล.อ.พนา   ถนอมสิงห์  เลขานุการฯ

 หมายเหตุ รายชื่อคณะกรรมการบริหาร จปร.26 พ.ศ.2558-2559 นี้ ปรับปรุงขึ้นใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
จปร.26 เมื่อ 13 มกราคม 2558 ที่ให้เพิ่มคณะอนุกรรมการส่วนภูมิภาคและเพิ่มเพื่อนสมาชิก จปร.26 ที่อยู่ในตำาแหน่งหลัก  เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในการบริหารกิจการรุ่นมากยิ่งขึ้น

2.	สถานภาพเงินกองทุน	จปร.26

วัน/เดือน/ปี รายการ จ�านวนเงิน	 หมายเหตุ

19/12/2557 ยอดยกมาจาก กก.ชุดก่อน (ในบัญชี)
เงินสดที่เบิกไว้จัดงาน รับ-ส่ง ประธานรุ่น และ อื่นๆ
ค่าจัดเลี้ยง รับ-ส่ง หน้าที่ฯ ณ Lee Kitchen
ช่วยงานศพมารดา คุณสันหธัตษ์ (ดิษฐพล)
เติมเงินค่าส่ง SMS
จัดหาไวน์สำารองไว้ใช้เลี้ยงรุ่น

15,167,122.23
100,000.00
-60,245.00
-9,400.00
-4,800.00

-22,500.00

ไม่รวมเงินสด

พล.ท.วรเทพ
พล.ร.อ.ประจักษ์

13/1/2558 ดอกเบี้ยเงินฝาก ธ.ทหารไทย
ดอกเบี้ยเงินฝาก สหกรณ์ นทพ.
รวมรับเงินจาก กก.ชุดก่อนทั้งสิ้น
ค่าจัดประชุม กก.รุ่น ฯ ครั้งที่ 1/58
ช่วยงานศพมารดา พล.ต.ปาลิต ฯ
รับเงินสนับสนุนรุ่นจาก พล.ท.ชัยยุทธ

 6,360.81
138,983.71

15,315,521.75
-26,971.00
-9,400.00
50,000.00

พล.ท.อดุลยศักดิ์
ณ สโมสร ทบ.

ในงานเลี้ยงประชุม กก.รุ่น

11/2/2558 ค่าอาหารประชุม กก.รุ่น ครั้งที่ 2/58
รับเงินบำารุงรุ่นจากพื่อน ๆ (เริ่มปี 58)

-17,028.00
119,000.00

ณ สโมสร ทบ.
จากบันทึกผู้ชำาระเงินรุ่น

16/2/2558 ช่วยงานศพมารดา พล.ท.พัฒนพงศ์ฯ -9,400.00 “เพื่อนช่วยเพื่อน”

18/2/2558 ฝ่ายหารายได้เบิกมัดจำาสนามกอล์ฟวินด์เซอร์ -54,000.00 “กองทุนสวัสดิการ”

19/2/2558 รับโอนเงินเข้าบัญชีจากผู้สมัครแข่งกอล์ฟ 1 ราย 50,000.00 พล.อ.ฉัตรชัยฯ

16/2/2558 สรุปยอดรวมเงินรุ่นทั้งสิ้น
    - บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.
    - บัญชี ธ.ทหารไทย “กองทุนสวัสดิการ จปร.26”
    - บัญชี ธ.ทหารไทย “กอล์ฟ จปร.26”
    - บัญชี ธ.ทหารไทย “จปร.26 เพื่อนช่วยเพื่อน”
    - เงินสดหมุนเวียน

15,417,722.75
13,001,000.00
2,228,150.75

50,500.00
115,200.00
22,872.00

เพื่อรับค่าสมัครแข่งกอล์ฟ
เฉพาะค่าบำารุงรุ่น
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ล�าดับ ประเภทกิจกรรม/ความรับผิดชอบ วัน/เวลา/สถานที่/รูปแบบของงาน

1 จัดแข่งขันกอล์ฟหารายได้
ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายจัดหารายได้
ผู้ประสานงาน   พล.ท.ชาตอุดม
                    พล.ท.เกรียงไกร

วันศุกร์ที่	27	มี.ค.58		(T-off	1200)
ณ วินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถ.สุวินทวงศ์
ปิดสนามคลอส A, B, C, D  ตลอดช่วงบ่าย 1200 – 1800 
ทีมธรรมดา  40,000 บาท  ผู้เล่น 4 คน  รถกอล์ฟ 2 คัน
ทีม VIP  50,000 บาท       ผู้เล่น 4 คน   รถกอล์ฟ 4 คัน (เป้าหมายเต็มที่ 80 ทีม)

2 งานเลี้ยงสังสรรค์	ตท.1531
ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้ประสานงาน   พล.ท.วรเทพ
                    พล.ท.อดุลย์ศักดิ์

วันศุกร์ที่	3	เม.ย.58		ณ สโมสร ทบ. (เทเวศร์)
- จัดเลี้ยงสังสรรค์ภาคคำ่า ระหว่าง 1730 – 2300 (เชิญครอบครัว)
- จปร.26 เจ้าภาพ, ทุกเหล่าส่งยอดเข้าร่วมงานล่วงหน้า
- จัดบอร์ดแสดงความยินดีผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ ของทุกเหล่า
- อาหารบุฟเฟ่, เครื่องดื่มทุกประเภท, ดนตรีคาราโอเกะ, การแสดงบนเวที

3 งานเลี้ยงรุ่น	ประจ�าปี	2558
ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้ประสานงาน  พล.ท.วรเทพ
                   พล.ท.อดุลย์ศักดิ์

วันเสาร์ที่	9	พ.ค.58  ณ สวนสนประดิพัทธ์ โดยปัจจุบันได้จองห้องไว้ประกอบด้วย
โรงแรมใหม่ 175 ห้อง, โรงแรมเก่า 60 ห้อง, บังกะโลริมทะเลทั้งหมด 16 หลัง
- ลงทะเบียนเข้าที่พัก, กิจกรรมชายหาด, นันทนาการ
- ของชำาร่วย แจ๊คเก็ตสูท ตัวละ 750 บาท (จก.สก. และ เลขา ดำาเนินการ)
- งานเลี้ยงกลางคืน, กิจกรรมบนเวทีของสมาชิกและครอบครัว, ลีลาศ
- การแสดง, จับฉลากแจกรางวัล (สมาชิกให้การสนับสนุน)
- รุ่นสนับสนุนค่าห้องพักส่วนหนึ่งและค่าใช้จ่ายในการจัดงานอื่นๆ

4 สังสรรค์ประจ�าเดือน
ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้ประสานงาน 
    ครั้งที่ 1  พล.ท.ชัยกรณ์
    ครั้งที่ 2  พล.ท.สิริศักดิ์  วรเจริญ
    ครั้งที่ 3  พล.ท.วรเทพ

จ�านวน	3	ครั้ง
  1) วันเสาร์ที่ 14 มี.ค.58  ณ บ้านพักประธานรุ่น ใน ร.11
  2) วันเสาร์ที่ 22 ส.ค.58  ณ บ้านพัก จก.พธ.ทบ.
  3) วันเสาร์ที่ 3 ต.ค.58   ณ สโมสร ยบ.ทหาร
- จัดเลี้ยงสังสรรค์ภาคคำ่า ระหว่าง 1730 – 2300 (เชิญครอบครัว)
- สมาชิกส่งยอดเข้าร่วมงานล่วงหน้า ลักษณะของงานเรียบง่ายเป็นกันเอง อาหารบุฟเฟ่, 
  ดนตรีคาราโอเกะ, เครื่องดื่มทุกประเภท เปิดรับการสนับสนุนจากสมาชิก
- การจัดเลี้ยงครั้งที่ 3  ในวันเสาร์ที่ 3 ต.ค.58  จัดเป็นงานเลี้ยงแสดงความยินดีนายพล  
  และเลี้ยงสมาชิกที่เกษียณอายุ ได้จองสถานที่ สโมสร ยบ.ทหาร ไว้แล้ว

5 เลี้ยงอาหารกลางวันประจ�าเดือน
ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายปฏิบัติการ)
ผู้ประสานงาน   พล.ท.ชัย (ดิเรก)
                    พล.ต.ชัยวัฒน์
 

- จัดทุกวันที่ 15 ของเดือน ที่ไม่มีกิจกรรมในข้อ 2,3 หากตรงเสาร์-อาทิตย์ เลื่อนเป็น
  วันจันทร์ถัดไป สถานที่  ณ วทบ.
- เป็นกิจกรรมที่มีกลุ่มสมาชิกดำาเนินการอยู่เดิมแล้ว (ที่ วทบ.) 
- สมาชิกส่งยอดเข้าร่วมงานล่วงหน้า
- เลี้ยงอาหารกลางวันระหว่าง 1130 – 1330 งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- รับสมัครสมาชิกที่เต็มใจร่วมเป็นเจ้าภาพ รุ่นสนับสนุนงบประมาณส่วนเกิน

6 กิจกรรมธรรมสัญจร
ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ผู้ประสานงาน   พล.อ.ประสงค์
                    พล.อ.ชำานิ

จ�านวน	2	ครั้งในรอบปี รายละเอียดอยู่ระหว่างการประสานงาน 

7 กิจกรรมแม่บ้าน
ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ผู้ประสานงาน   พล.อ.ชำานิ
                    พล.ท.อำานาจ

จ�านวน	3	ครั้งในรอบปี	อยู่ระหว่างการประสานงาน

3.	มติที่ประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมรุ่นประจ�าปี	2558
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4.	ปฏิทินกิจกรรมรุ่น	จปร.26	ประจ�าปี	2558

วันที่ เดือน กิจกรรม

  วันเสาร์ที่   14   มีนาคม สังสรรค์ประจำาเดือน + แข่งกอล์ฟ จปร.26

  วันศุกร์ที่    27   มีนาคม แข่งขันกอล์ฟหารายได้

  วันศุกร์ที่     3   เมษายน งานเลี้ยงสังสรรค์ ตท.1531

  วันจันทร์ที่  20   เมษายน เลี้ยงอาหารกลางวัน (วทบ.)

  วันเสาร์ที่    9   พฤษภาคม เลี้ยงรุ่นประจำาปี + แข่งกอล์ฟ จปร.26

  วันจันทร์ที่  15   มิถุนายน เลี้ยงอาหารกลางวัน (วทบ.)

  วันพุธที่     15   กรกฎาคม เลี้ยงอาหารกลางวัน (วทบ.)

  วันเสาร์ที่   22   สิงหาคม สังสรรค์ประจำาเดือน

  วันอังคารที่ 15   กันยายน เลี้ยงอาหารกลางวัน (วทบ.)

  วันเสาร์ที่    3   ตุลาคม สังสรรค์แสดงความยินดีนายพล + เกษียณอายุ

  วันจันทร์ที่  16   พฤศจิกายน เลี้ยงอาหารกลางวัน (วทบ.)

  วันอังคารที่ 15   ธันวาคม เลี้ยงอาหารกลางวัน (วทบ.)

  สรุป  - แข่งขันกอล์ฟหารายได้  จำานวน 1 ครั้ง
     - เลี้ยงสังสรรค์ ตท.1531  จำานวน 1 ครั้ง
            - เลี้ยงรุ่นประจำาปี   จำานวน 1 ครั้ง
   - สังสรรค์ประจำาเดือน  จำานวน 3 ครั้ง
   - เลี้ยงอาหารกลางวัน  จำานวน 6 ครั้ง
   - ธรรมสัญจร   จำานวน 2 ครั้ง  (ยังไม่ทราบวันเวลา)
   - กิจกรรมแม่บ้าน   จำานวน 3 ครั้ง (ยังไม่ทราบวันเวลา)
   - แข่งขันกอล์ฟ 26   จำานวน 3-4 ครั้ง (ยังไม่ทราบวันเวลา ครั้งที่ 3-4)

ล�าดับ ประเภทกิจกรรม/ความรับผิดชอบ วัน/เวลา/สถานที่/รูปแบบของงาน

8 กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ	26
ผู้รับผิดชอบ ชมรมกอล์ฟ จปร.26
ผู้ประสานงาน    พล.อ.พนา

จ�านวน	3-4	ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ 14 มี.ค.58 ณ สนาม ทบ.
ครั้งที่ 2 วันเสาร์  9  พ.ค.58 ณ สนามสวนสนประดิพัทธ์
ครั้งที่ 3-4  อยู่ระหว่างการประสานงาน
- จัดตั้ง  ชมรมกอล์ฟ	จปร.26, มี พล.อ.พนา  เป็นประธานชมรม โดยใช้ช่องทาง
  ประชาสัมพันธ์ ทางไลน์ กอล์ฟหลุม	15	ปัจจุบันกำาลังเปิดรับสมัครสมาชิก

9 การจัดท�าหนังสือรุ่น
ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้ประสานงาน    พล.ท.วรเทพ

กำาหนดแจกในงานเลี้ยงรุ่น ประจำาปี 59
หนังสือขนาด A4, ปกแข็ง 4 สี เคลือบยูวี, ในเล่ม 4 สี  280 หน้า, จำานวน  260  เล่ม
- จัดตั้งคณะทำางานรับผิดชอบงานโดยเฉพาะ
- จัดเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ของรุ่นเล่มก่อนที่สมาชิกส่วนใหญ่จะเกษียณอายุ มี
  ข้อมูล ของสมาชิกทุกคน ๆ ละ 1 หน้ากระดาษ A4 โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
  ออกแบบการวาง Art Work ในหน้าข้อมูลของตนเอง
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5.	สรุปแนวทางการด�าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

 การดำาเนินงานด้านการประชาสมัพนัธ์ทีค่ณะกรรมการรุน่ได้จดัทำาเพือ่ให้เพือ่นสมาชกิได้รบัทราบข่าวสารของรุ่น  แต่เดมินัน้มกีาร
ดำาเนินการอยู่แล้ว 3 ช่องทาง  ปัจจุบันเพิ่มเป็น 4 ช่องทาง ประกอบด้วย
 1. การจดัส่ง SMS โดย jpr26 เดิม พล.ท.วรเทพ เป็นผูด้ำาเนนิการ  ปัจจบัุนได้มอบให้เป็นหน้าท่ีของเหรญัญกิ พล.อ.วส ุ เฟ่ืองสำารวจ   
ดงันัน้ สมาชกิท่านใดมีข้อความต้องการประชาสมัพนัธ์ทาง SMS หรอืมกีารเปลีย่นแปลงเบอร์โทรศพัท์ของตนทีใ่ช้รบัข้อความ SMS ของรุน่ 
กรุณาแจ้งให้ พล.อ.วสุ ทราบ ที่หมายเลข 08 5158 3069 รวมทั้งสมาชิกท่านใดทราบว่าเพื่อนสมาชิกท่านอื่นมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์
โทรศัพท์ก็ขอความกรุณาแจ้งให้ พล.อ.วสุ ทราบด้วย
 2. จดัทำาเว็บไซต์ของคณะกรรมการรุน่ ชือ่ jpr26.com เดมิ พล.ท.วรเทพ เป็นผูด้ำาเนนิการ ปัจจบุนัมอบให้เป็นหน้าทีข่องเลขารุน่ 
พล.อ.พิสุทธิ์ เปาอินทร์  ซึ่งกำาลังทำาการปรับปรุงเว็บไซต์อยู่ คาดว่าจะสามารถเปิดบริการได้ในเร็ววัน
 3. การจัดทำาหนังสือเวียนรุ่น  ปัจจุบันมอบให้ฝ่ายปฏิบัติการ โดย พล.ท.วรเทพ  บุญอริยะ เป็นผู้ดำาเนินการจัดวาง Artwork นำา
ส่งโรงพิมพ์ และจัดส่งให้ถึงมือเพื่อนสมาชิก  ทั้งนี้ เนื้อหาในหนังสือ เลขารุ่นเป็นผู้กำาหนด  โดยมี พี่อ้วน พล.ท.ทศพร  ศิลปาจารย์  เป็น 
ผู้รวบรวมข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ ส่งให้
 4. ปัจจุบันคณะกรรมการมีมติให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางไลน์ขึ้นเป็นช่องทางที่ 4 ชื่อว่าไลน์ข่าวสาร	จปร.26	มอบให้
ฝ่ายกิจการพิเศษ โดย พล.อ.ชำานิ  รักษ์เรือง เป็นผู้ดำาเนินการ  ในการนี้ ท่านประธานรุ่นได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน ดังนี้ 
    - ขอให้สมาชิกทุกท่านได้เข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่มนี้  เพื่อสามารถดำารงการติดต่อกับเพื่อนร่วมรุ่นได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอความ
         ร่วมมือให้ช่วยประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เพื่อนสมาชิกใกล้ตัวได้เข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่มนี้ด้วย
    - ขอความร่วมมือให้ใช้ไลน์ของกลุ่มนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมของรุ่นเท่านั้น เรื่องที่
      นอกเหนือจากนี้ กรุณาใช้ไลน์กลุ่มอื่น  ซึ่งมีอยู่เดิมแล้วหลายกลุ่ม

6.	การเก็บเงินบ�ารุงรุ่นจากสมาชิก

 การเก็บเงินบำารุงรุ่นจากเพื่อนสมาชิกทุกคน ปีละ 1,000 บาทนั้น  ประธานรุ่นได้มอบนโยบายให้ยังคงมีการดำาเนินการตามเดิม  
โดยมอบหมายให้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบ  ทั้งนี้ การเก็บเงินบำารุงรุ่นจากเพื่อนสมาชิกตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป จะใส่ไว้ในบัญชี
ธนาคารทหารไทย	สาขากองบัญชาการกองทัพไทย	ชื่อบัญชี	“จปร.26	เพื่อนช่วยเพื่อน”	ออมทรัพย์		เลขที่บัญชี	157-2-15902-6
 โดยทีเ่งินในบญัชนีีจ้ะใช้เพือ่เป็นสวสัดิการและช่วยเหลอืเพือ่นสมาชกิ ตามระเบยีบสมาชกิ จปร.26 ว่าด้วยการดำาเนนิงานของรุน่ 
พ.ศ.2554 เท่านั้น  อันได้แก่ 
 1) จัดของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  วงเงิน 2,000 บาท
 2) เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกพิการจนถึงทุพพลภาพ หรือประสบภัยต่าง ๆ (วงเงินคณะกรรมการประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคล)
 3) กรณีสมาชิกเสียชีวิต  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม  มอบเงินช่วยเหลือทายาท  20,000  บาท
 4) กรณีภรรยาเสียชีวิต  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม  มอบเงินช่วยเหลือ  10,000  บาท
 5) กรณีบิดา มารดา และบุตร  เสียชีวิต  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม  มอบเงินช่วยเหลือ  8,000  บาท
 6) จัดพวงหรีดเคารพศพ ตามข้อ 3 - 5  จำานวน 2 พวง  ในนาม ตท.15 และ จปร.26  ในวงเงิน  1,500  บาท
 ดังนั้น เท่ากับว่าเงินบำารุงรุ่นของเพื่อนสมาชิกปีละ 1,000 บาทนั้น จะใช้เพื่อสวัสดิการยามเจ็บป่วยและร่วมทำาบุญในกรณีมีการ
สูญเสียเท่านั้น  แม้ว่าเพื่อนสมาชิกจะมีความจำาเป็นไม่สามารถไปร่วมงานของสมาชิกที่สูญเสียได้  การชำาระเงินบำารุงรุ่นประจำาปีไว้แล้ว 
ก็เท่ากับเพื่อนสมาชิกได้ร่วมทำาบุญแล้วเช่นกัน จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ส่งเงินบำารุงรุ่นเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุข้างต้น จากนั้นกรุณาโทร
แจ้งให้เหรัญญิก พล.อ.วสุ ทราบ ที่หมายเลข 08 5158 3069  

 พี่ตู๋ เหรัญญิกฝาก ปชส. มาว่าเงินบำารุงรุ่นของปีก่อน ๆ ได้ปิดยอดโดยคณะกรรมการชุดเก่า แบบว่าหมด
เวลาส่งไปเรยีบร้อยแล้ว ขอเร่ิมต้นใหม่โดยเกบ็เฉพาะปี 2558 เป็นต้นไป ซ่ึง ณ วนัท่ี 18 ก.พ.58 มีสมาชิกส่งเงินบำารุงรุ่น
มาแล้วทั้งสิ้น 115 ท่าน จากยอดเต็ม 248 คน ครับ
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	 เพื่อนถึงเพื่อน	(บก.ทบ.และ	ทภ.1)……..14 กพ. 58
 อัฐศกฤกษ์สุขีปีใหม่ คณะผู้เปลี่ยนแปลง จปร.26 (ใหม่) ได้รับเลือกเข้าบริหารรุ่น ตั้งแต่ ม.ค.58 เป็นต้นมา เพื่อปฎิรูประบบการ
บริหารให้มี good governance โดยผ่านโครงข่ายแม่นำ้า 5 สาย ( 1. คณะกรรมการอำานวยการ  2. ฝ่ายปฏิบัติการ  3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
4. ฝ่ายจัดหารายได้  5. ฝ่ายกิจการพิเศษ ) โดยมีพี่ต๊อกเป็น หน.คณะผู้เปลี่ยนแปลง  เพื่อให้การปฏิรูประบบการบริหารงาน รุ่น จปร.26 
บรรลเุป้าหมาย (จปร.26 ลงเรอืลำาเดียวกนัต้องช่วยกนัพาย) และสอดคล้องกบัสถานการณ์ จงึได้ประกาศ Roadmap แบ่งออกเป็น 3 ระยะ
 ระยะที่ 1 : ห้วงปี 58, 59, 60  จะดำาเนินการหาเงินเข้ารุ่นให้ได้ไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท เริ่มจากจัดแข่งกอล์ฟหารายได้ในปีนี้  
ก่อน ช่วย ๆ กันสำาเร็จแน่  ของเดิมที่สะสมกันมามีอยู่แล้วประมาณ 15 ล้านบาท  (3 ปีนี้ จปร.26 ส่วนใหญ่ยังรับราชการกันอยู่)
 ระยะที่ 2 : ตั้งแต่ปี 61 - ปี 80 รวม 20 ปี  (ซึ่งพากันเกษียณหมดแล้ว) รุ่นของเราจะได้ใช้เงินที่หาไว้ทำากิจกรรมรุ่นได้โดยไม่
ลำาบากและเหมาะกับบริบทและสภาพแวดล้อมของสังคมรุ่นในแต่ละปี (ระยะนี้คงจะหาเงินเข้ารุ่นยากแล้ว)
 ระยะที่ 3 : หลังจากปี 80 ส่วนที่เหลือของรุ่น ..... ก็ตัวใครตัวมัน .....ที่ยังหายใจอยู่ช่วยกันดำาเนินกิจกรรมของรุ่นต่อไป
 ส่วนรายละเอียดการดำาเนินการกิจกรรมของรุ่น ฝ่ายเลขาฯ คงชี้แจง.....กลับมาที่อิ๊กคิว รับผิดชอบติดต่อ/ติดตาม/ประสานงาน
รุ่นในส่วน บก.ทบ. และ ทภ.1 ...... แยะมาก ตั้งแต่ส่วน บก.ทบ. ชั้น 6 ที่กินข้าวกันทุกวัน นับได้ประมาณ 26 ท่านที่หมุนเวียนกันมา  
โดยมี พี่ติ๊ก ผช.ผบ.ทบ. เป็นผู้นำา  มีพี่นู เป็น หน.สง. ตามด้วย พี่เป๊าะ  พี่อี๊ด  พี่ติ่ง   ..... เข้ามาห้องตรงข้าม พี่ตั๋น รอง เสธ.(1) มี 
อิ๊กคิว เป็น หน.สง. ร่วมด้วย พี่ปั๋ง และส่วนงาน คสช. ที่รับผิดชอบ มีพี่เล็ก (รณรงค์)  และพี่ต้อ (ชูนล) ช่วยทำางาน  ..... เข้าไปห้อง
ข้างเคียง พี่อ้วน รอง เสธ.(5) มี พี่อุ๋ย เป็น หน.สง. ..... กระโดดไปห้อง พี่อ๊อด รอง เสธ.(2)  ท่านปลีกวิเวก หน้าห้องมีแต่สุภาพสตรี 
..... เลยไม่ค่อยมเีพ่ือน ๆ เข้าไปยุง่กลวัถกูกล่าวหา  ..... ข้ามไปฝ่ัง Keyman รอง ผบ.ทบ. ได้พีไ่ก่คอยเฝ้า สง.  ..... เดนิเลยไปอกีนดิ 
..... พี่เบี้ยว  เสธ.ใหญ่แห่ง ทบ. มีพี่หนิ๋งเป็นกุนซือ และพี่อู๊ด (วชิราวิโรจน์) คอยให้คำาปรึกษา  .....ข้ามไปตึก B...ที่ปรึกษา ทบ. ...พี่หมี
อดีต จก.กส.ทบ. เป็นหวัหน้า  โดยมพีีส่งค์เป็นเพ่ือนคุย  ..... เดนิย้อนไปทาง.... สง.ประสาน ทภ.4 สน.  มีเพือ่นแมว หน.ใหญ่  พีนุ่ (วภิพ) 
เป็นผู้ช่วย .....เดินขึ้น ๆ ลง ๆ แถวนั้น ก็จะพบพี่เจี๊ยบ  หน.คณะทำางานโครงสร้างหลักประกัน  พี่เรือง หน.คณะทำางานแก้ปัญหา 
เส้นเขตแดน  พี่โต้ง (เพิ่มพงษ์)  หน.คณะฯ กิจการพลเรือน และที่ขาดไม่ได้สายลับแห่ง จปร.26  พี่อุ๋ย (อาทิตย์)  รอง ผอ..สปร. และควบ 
รอง ผอ.สตบ.ทบ. ที่มีพี่น้อย (เกรียงไกร) เป็น ผอ.สตบ.ทบ. และพี่นิ่มเป็นผู้ช่วย  ...... เดินกลับไปทาง PX สาขา ทบ. เข้าห้องทำางาน 
พี่ชาติ หน.ส่วนบริหาร คสช. กำากับดูแลธุรการของ สง.ลธ.คสช. และ สง. คณะทำางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คสช. ..... ใกล้ ๆ กันนั้น ก็มี
โต๊ะทำางานของท่านโต (กรยุทธ์) ตั้งแต่ ต.ค. มานี้ อิ๊กคิวยังไม่เจอเลย  ..... ข้ามไปใน พท.ทภ.1  แวะเข้าสโมสร ทบ.เทเวศน์ พบพี่อั๋น 
จก.สก.ทบ. ที่หน้ามุย่กบัการย้ายหน่วยไปสโมสร ทบ.วภิา และพีพ่จิิตร ท่ีเดนิเข้า-ออก สโมสรเทเวศน์  ..... มุง่หน้าสูถ่นนพระราม 5 หา 
พีผ่อม  จก.ขส.ทบ. ที่ยุ่งอยู่กับการจัดหา ฮ./ซ่อม ฮ. ..... โดยมีพี่ตุ๊มองดูอยู่ห่าง ๆ  ..... เลี้ยวซ้ายข้ามคลองเปรม .... ไป สพ.ทบ.   
พีแ่หม่ม รอง จก.สพ.ทบ.  ได้ยนิว่า ถ้า จก. ย้ายไปเอา พล.อ. แล้วผมคงได้ข้ึน ..... ขอให้สมปรารถนาครับ  ..... ออกมาข้ึนรถเมล์สาย 74 
ไปสนามบินนำ้าลงป้าย พธ.ทบ. เข้าคาราวะ พ่ีไก่ .... จก. ท่ีอายนุ้อยท่ีสดุเป็นประวติัของเหล่า พธ. โดยมพีีป่อง รอง ผบ.รร.พธ. เป็นแรงส่ง  
(ขอกูมัง่)  ..... จากนัน้ล่องเรือด่วนมาขึ้นท่านำ้าซังฮี้เข้าเยี่ยม  ผู้ตรวจที่ยิ่งใหญ่ เพื่อนแบงค์  ผอ.สตน.ทบ. ..... แล้วขับรถเลาะเลียบ
สนามหลวงเข้าถวายฯ พระบรมอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ใน นรด. ร่วมสันทนาการกับพี่หลวงและพี่อู๊ด  ..... หน่วยสุดท้ายที่มิอาจลืม   
ได้เบ้าหลอมพวกเราให้มีอาชีพที่มั่นคงแด่ครอบครัว “พวกเราจะรักษามรดกของพระองค์ท่าน ไว้ด้วยชีวิต” แหล่งฟูมฟักสุดท้ายก่อน
ออกรับราชการ...เป็น เหล่าชายฉกรรก์ สุภาพบุรุษ เจนจบสิ้น...จากรั้วแดงกำาแพงเหลือง มีพี่ช้าง เสธ.ใหญ่ และเพื่อนบุ๋ง  ศาสตราจารย์
แห่งเขาชะโงกคอยต้อนรับ....นี่คือส่วนที่อิ๊กคิวรับผิดชอบว่า......Who   What  Where
 ในส่วน บก.ทบ. ทุกเช้า ..... จะนัด meeting , Eating .....ประมาณ 26 ท่าน โดยเพื่อนติ๊กเป็นผู้นำา พร้อมด้วยเพื่อน ๆ สนุกสนาน
เฮฮา ..... แลกเปลี่ยนความคิดจนได้ข้อสรุป ..... ให้จัดตั้งชมรม DF  เพื่อน ๆ หลายท่านแสดงความคิดเห็นให้ใช้มอตโตหลากหลายอย่าง 
เช่น “แต่งตัวดี  กินฟรี  มีเกียรติ” หรือ “ถึงไม่เชิญก็อย่าให้รู้  กูรูจะตามไปกิน” หรือ “ไม่เชิญก็ไป ไม่ขอไม่ให้  ไม่ไล่ไม่เลิก” ...อ้าว 
เลือกเอาตามพอใจได้เลยครับ  ขณะเดียวกันก็ประกาศรับสมัครสมาชิกใครสมัครจะต้องมีคุณสมบัติ (คฉ.)  “กินจุ  กินทน  กินนาน  กินได้
ทุกประเภท  กินได้ทุกเวลาและสถานการณ์” รับสมาชิกไม่อั้น ..... สุดท้ายได้ผู้มีจิตสาธารณะอาสาสมัคร พี่ติ่งเป็นประธานชมรม ..... ฮาฮา

ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆ	ที่ได้เป็นประธานบอร์ด	,	กรรมการ	และ	ผอ.รัฐวิสาหกิจ	ดังนี้
....เพื่อนเบี้ยว  กรรมการ ปตท.    ....เพื่อนอ๊อด  ประธาน องค์การเภสัชฯ  ....เพื่อนอ้วน  กรรมการ กทพ.  
....เพื่อนตั๋น กรรมการ การบินไทย/ กฟภ.  ....เพื่อนแม๊ก กรรมการ ไปรษณีย์   ....เพื่อนปราการ กรรมการ กนอ.
....เพื่อนติ๊ก กรรมการ บขส.   .....เพื่อนสุรไกร ผอ.โรงงานยาสูบ  ....เพื่อนชาติ กรรมการ กคช.
.... เพื่อนปุย กรรมการ TOT                

  สุดท้าย “ทำางานอย่างมีศักดิ์ศรี” จึงให้พวกเรารู้  รุ่นคิดอะไร  เราต้องรู้เท่ารุ่น
“ใครเป็นใครบ้าง  คงรู้ตัว.........แผ่นดินนี้   กองทัพนี้ ก็เป็นของพวกท่านทุกคน  จะทำาการสิ่งใดก็จงคิดเอาเถิด”          .....จาก  อิ๊กคิว
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 เสียงจาก....	“หอกลอง”	....!!!
 เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เสียงจากหอกลองได้มีโอกาสส่งเสียง.....หลังจากฉบับล่าสุดแล้วทิ้งช่วงมาเสียนาน ..... มิให้เสียเวลาเริ่มล่ะนะ 

.....หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารชั้นนายพลได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น.....หลายท่านได้ปรับเปลี่ยน
ตำาแหน่งหน้าที่กันไปหลายเดือนแล้วนั้น..... เพื่อนๆ สป.15 หลายท่านได้รับยศสูงขึ้นและบางท่านยังคงยศเดิม..... ส่องกล้องดูแล้วใน สป.
15 ของเรา คงไม่มีใครต่อยอดขึ้นเป็น ปล.กห.ได้เลย (ถ้าจะมีก็คงต้องมาจาก บก.ทท. หรือ ทบ.) ในปี 59    ..... ในอาณาจักร สป. 
อายุราชการยาวหน่อยเกษียณปี 60 พี่ติ๊ก (พลโทสุวโรจน์ ทิพย์มงคล เจ้ากรมการเงินกลาโหม / สมาชิก สนช.) ..... ปีหน้ามีลุ้นพลเอก
ตำาแหน่งหลัก จากนั้นพวกเรามองไปที่ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณกลาโหม ..... ที่ซึ่ง พี่ชาย (พลเอกอดุลยเดช อินทะพงษ์ / 
สมาชิก สนช.)  อีกหนึ่งของรุ่นเราใน สป. ครองอยู่ในปัจจุบัน และจะเกษียณในเดือน ก.ย.58  ..... อีกท่านหนึ่งที่เกษียณในปี 61 
มีอายุราชการเหลือนานที่สุดของรุ่นเรา น้องโหน่ง (พลโทฐิตินันท์ ธัญญสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป.) ..... ตุลาคม 58 นี้ มาลุ้นกันที่ตำาแหน่ง 
พลเอกในตำาแหน่งหลัก ..... ถ้าได้ ก็คั่ว 5 เสือ สป. ต่อไปได้เลย  ..... เพื่อน สป.15 ที่เกษียณ ต.ค.นี้ มีหลายคน ..... เช่น พี่ปุ๊ (พลเอก
ณฐัตพิลฯ) ... พ่ีไก่ (พลเอกสรุศกัด์ิฯ) ... พีซ้่ง (พลเอกทรงพลฯ) ... พีแ่มว (พลเอกนครนิทร์ฯ) ... พีเ่ส (พลเอกเสรฯี) ... พีเ่ลก็ (พลโทสมยศฯ) 
...พี่ยักษ์ (พลตรีจรัญฯ)  ..... เพื่อนที่ยังไม่เกษียณมีเหลืออีก 10 กว่าท่านใน สป. ... แต่ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเพราะหลายท่านไป 
ช่วยราชการ ... เริ่มที่ พี่เป็ด (พลเอกอภิกิตติ์ฯ เกษียณ 59) ไปช่วยงานท่านพลเอกวิทวัส รัชตะนันท์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ... พี่อ้าย  
(พลเอกชำานิฯ เกษียณ 59) พลเอกอาวุโสอีกหนึ่งท่านที่มีลุ้นอยู่นะครับ ... พี่ต้อ (พลเอกชายศักดิ์ฯ เกษียณ 59) ... พี่เจิด (พลเอกบรรเจิดฯ 
เกษียณ 59) ช่วยราชการอยู่ที่ กง.กห. ... พี่ไก่ (พลเอกเด่นดวงฯ เกษียณ 59) ช่วยราชการอยู่สำานักงานรอง ผบ.ทบ. พลเอกฉัตรชัยฯ ... 
พี่นู (พลเอกกิติ์ฯ เกษียณ 59) ช่วยอยู่สำานักงาน พี่ติ๊ก ผช.ผบ.ทบ. ... น้องติ๊ก (พลโทยุทธนา กล้าการยุทธ หรือสิโรจน์ ชูศักดิ์) เกษียณ 60 
ตอนนี้ไปช่วยอยู่สำานักงาน พี่เต้ (พลเอก สมหมายฯ) เสนาธิการทหาร ยังมีอายุราชการอีก 2 ปี มีลุ้นเหมือนกัน .... พี่ออด (พลโทธีระพงศ์ฯ 
เกษียณ 59) รายนี้อาวุโสพลโทมาหลายปีแล้ว ต.ค.นี้ คงไม่พลาดพลเอกแน่นอน ... พี่ก๊วยเจ๋ง (พลโทศุภจิตรฯ เกษียณ 59) ช่วยราชการอยู่
ที่ สงป.กห. ... เจี๊ยบ (พลตรีกีรติพงศ์ฯ เกษียณ 60) ไม่รู้ว่ายังช่วยอยู่ที่กรมพลังงานฯ หรือเปล่า??? ช่วยส่งข่าวด้วยครับ ... ที่เหลือก็มี เจี๊ยบ 
(พลตรีศัลยพงศ์ฯ) ... แมน (พลตรีสิทธิพรฯ) ... และ ปุ๊ (พลตรีวีรพันธ์ฯ) ทุกท่านเกษียณ 59 ทั้งหมด ..... สุดท้าย ...มีเพื่อนจาก ทบ. 
และ กองทัพไทย มาช่วยราชการที่ สง.ปล.กห. 2 ท่านคือ พลโทอำานาจ รัตนภานพ และ พลโทธรรมนูญ ทรัพย์สำารวม ตอนนี้นั่งอยู่ที่ชั้น 3 
ตึก สป.ศรีสมาน  เพื่อน ๆ สป.15 ช่วยกันดูแลหน่อยนะครับ .... จบแล้ว!!!!!

 ข่าว	จปร.26	ในรั้ว	บก.ทท.
 เริ่มจากผู้บริหารระดับสูง พี่ต๊อก (พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา) ..... นอกจากจะเป็น รอง ผบ.ทสส. แล้วยังรั้งตำาแหน่งสำาคัญระดับชาติ 
รมว.กระทรวงยุติธรรมอีกตำาแหน่งหนึ่ง ..... นับว่าได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้กับรุ่นของเราเป็นอย่างมาก ..... ทั้งนี้ มีเพื่อน จปร.26 
ไปช่วยงานที่ สำานักรัฐมนตรี หลายท่าน อาทิ พี่หลี (พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน) ... พี่เปี๊ยก (พล.ท.อภิชัย หงษ์ทอง) ... พี่แจ้ (พล.ท.เยาวดนัย  
ภู่เจริญยศ) ... พี่นุ (พล.ท.นุ โชตัสันต์) ... พี่ต้อ (พล.ท.สิทธิ จันทร์สมบูรณ์) ... พี่ตุ้ม (พล.ต.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์) ... พี่ตุ้ม (พล.ต.ทรงศักดิ์  
สหสมโชค) ... พี่ทูล (พล.ต.วิทูล บัณฑิตย์) ... และ พี่ยศ (พ.อ.ชัยยศ  อุ่นเรือน) ..... ส่วนที่ สำานักงาน รอง ผบ.ทสส. ก็มีเพื่อน จปร.26 
มาช่วยงานอยู่หลายท่านเช่นกัน อาทิ ... พี่วิสิษฐ (พล.อ.วิสิษฐ แจ้งประจักษ์)... พี่ป๋อง (พล.ท.ชัยกร  ประเสริฐสุข) ... พี่แดง (พล.ท.วสันต์  
สุริยมงคล) ... พี่อ้วน (พล.ท.ทศพร ศิลปาจารย์) ... และยังมี พี่เปา (พล.อ.พิสุทธิ์  เปาอินทร์)  ที่ถึงแม้จะเกษียณแล้วก็ยังมานั่งทำาหน้าที่ 
เลขารุ่น อย่างแข็งขันครับ  ..... ผู้บริหารระดับสูงของ บก.ทท. อีกท่านหนึ่ง พี่เต้ (พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ) เสธ.ทหาร เป็นมันสมองที่
สำาคัญของกองทัพไทย ... มีเพื่อน ๆ ไปช่วยงานอยู่ที่สำานักงาน เสธ.ทหาร หลายท่านเช่นเดียวกันได้แก่ ... พี่ตู๋ (พล.อ.วสุ เฟื่องสำารวจ)  
ทำาหน้าที่เหรัญญิกรุ่นด้วย ... พี่ติ๊ก (พล.ท.ยุทธนา กล้าการยุทธ หรอืสโิรจน์ ชศูกัดิ)์ ... พีห่ยมั (พล.ต.นพดล  สร้อยสยมัภ)ู ... และ พีเ่หรยีญ 
(พล.ต.ดุลย์พิทกัษ์ หรือช่ือเดิม พพิฒัน์  เหรยีญบบุผา)  ..... ใน บก.ทท. มเีพือ่นเราดำารงตำาแหน่ง รอง เสธ.ทหาร ถงึ 2 ท่าน คือ พีป่ยุ 
(พล.อ.สรุพงษ์  สวุรรณอตัถ์) ... และ พีอู่ด๊ (พล.อ.วลติ โรจนภกัด)ี ... ซึ่งในสำานักงานของพี่ปุยมีเพื่อนไปช่วยงานคือ พี่ต้อย (พล.ท.พัฒนพงศ์ 
องอาจอิทธิชัย) ... และ พี่นิด (พล.ท.ชัยฤทธิ์ ขวัญสอน)  ..... นอกจากนั้น บก.ทท. ยังมีเพื่อน จปร.26 อีก 1 คน ที่ช่วยงานอยู่ 
สำานักงาน ผบ.ทหารสูงสุด คือ พี่ยวด (พล.อ.วินัย ยวดยิ่ง)  ท่านนี้กำาลังขะมักเขม้นพัฒนาฝีมือกอล์ฟอยู่ ข่าวว่าตีร่วมก๊วน ผบ.ทสส. ตลอด 

..... ที่มาแปลกกว่าท่านอื่น ก็พี่สุพัฒน์ (พล.ต.สุพัฒน์ ภูตินาถ) ซึ่งไปช่วยราชการอยู่กับ รอง ผบ.ทสส. เหล่าทหารเรือ พล.ร.อ.ทวีวุฒิ  
พงศ์พิพฒัน์   ... ประจำาอยู ่สลก.บก.ทท. ม ีพีป่่อง (พล.อ.รวมพล  มชูีอรรถ) และ พีห่น่อง (พล.ต.ชัยกรณ์  นลิเจรญิ)  ... ประจำาอยู่ 
สปช.บก.ทท. มี 1 คน พี่ยักษ์ (พล.ต.ณัฐพร ฉายทองคำา) ... ในส่วนปฏิบัติการของ บก.ทท. มี พี่เชียร (พล.อ. วิเชียร ศิริสุนทร) 
ดำารงตำาแหน่ง ผอ.ศปร. ... มีเพื่อนไปช่วยงานอยู่ 4 ท่าน ได้แก่ ... พี่เมฆ (พล.ท.วรเทพ  บุญอริยะ) ... พี่เพ่ (พล.ท.ประพัฒน์  เอกโพธิ์) ... 
พี่อ๊อด (พล.ท.ไพโรจน์  รวยลาภ) ... พี่แตน (พล.ท.บัณฑวิทย์  โรจนวิภาต) ..... นอกจากนี้ ยังมีเพื่อนอีกคนไปช่วยงานอยู่ทีศ่นูย์ทุน่
ระเบดิแห่งชาติ คือ พ่ีอ๊อด (พล.ต.วชริะ เกียรตินันทน์) ..... ในส่วนการศกึษาสถานตกัศลิาของกองทัพไทย ท่ี บก.สปท. มี พ่ีโอ่ง (พล.อ.พนา  
ถนอมสิงห์) เป็นที่ปรึกษา วปอ. ... และมีเพื่อน จปร.26 ที่ได้ทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษานักศึกษา วปอ. ในปีการศึกษานี้ได้แก่ .....พี่นัย 
(พล.ท.วินัย เสมสวัสดิ์) ดูแลหมู่ช้าง ... พี่ต๋อย (พล.ท.ก้องเกียรติ  พลขันธ์)  ดูแลหมู่ไก่ฟ้า ... และคนสุดท้ายพี่ตุ่น (พล.ต.สรานุวัตร   
ประดิษฐพงษ์)  ดูแลหมู่นกเค้าแมว ... เพื่อน ๆ มีอะไรให้รับใช้บอกได้ ..... พบกันใหม่ฉบับหน้า ..... ขอให้โชคดีมีสุขทุกท่านครับ .....
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	 สังคมภาคตะวันตก (ข่าวชาวราชบุรี, กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์)
 .....ราชบุรีเมืองสนามกอล์ฟดี มีหมอนวดจับเส้น ผ้าตีนจกเด่น เน้นไหว้พระ เป็นคำาขวัญของราชบุรี ..... เฉพาะ ชาว จปร.26 และ
ครอบครัวนะครับ    .....เหนื่อยที่สุดก็พี่ป้อม .....เพราะนอกจากตำาแหน่ง จก.กช. ซึ่งต้องเดินทางตรวจงานและเยี่ยมหน่วยทหารช่าง
ทั้งหมดแล้ว ยังเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า ซึ่งอาจจะมีประชุม วันใด 
เวลาใดก็ได้ (รวมเสาร์ – อาทิตย์ด้วย)    ..... มีความสุขที่สุด ก็พี่ตั้ม พล.ต.ทวีวัฒน์ฯ หน.สำานักงาน จก.กช., กรรมการเลขานุการ 
สนามกอล์ฟภาณุรังษี, รองผู้อำานวยการก่อสร้าง กรมการทหารช่าง .....หลายตำาแหน่งนะครับ .....แต่ที่อยากให้เพื่อนมาใช้บริการ 
ก็ตำาแหน่งเลขาสนามกอล์ฟครับ..... ถ้าในสนามก็ต่อพี่ตั้มสัก 4 หลุม สู้ทุกคน    ..... สบายที่สุดก็พี่ขุน พล.ต.สมยศ   ขุนชำานิ ..... 
หลังจากเกษียณแล้ว ใช้เวลาส่งภรรยาไปทำางาน กลับบ้านกินข้าว, นอนพัก, ทำางานบ้าน เย็นรับภรรยากลับ, ไปซ้อมชิพ (แต่ไม่ออกรอบ
กลัวพี่ตั้ม) .....หมดวันแล้วเร็วจัง พี่ขุนบอก   ..... คนเก่งมีงานให้ทำาตลอดไม่ได้พัก ก็พี่เทพ (พล.ท.สุเทพฯ) รองผู้อำานวยการบริหาร
พื้นที่ สถานพักฟื้นและพักผ่อน กองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 (รอง.ผอ.บพส.2) .....รออำานวยความสะดวกเพื่อนๆทั้งสนามกอล์ฟ 
และโรงแรมที่สวนสน..... ในสนามพี่เทพก็สู้นะครับ..... แต่ต้องสวนสน..... ภาณุรังษี พี่เทพบอกสนามไม่ค่อยดี   .....พี่หรัด 
(พล.ต.ธนดลฯ) รอง จก.กช. ..... เป็นทั้งปู่ (หลานปู่ 2).....ทั้งตา (หลานตา 1)..... เช้าต้องอุ้มหลานสาวปู่ ก่อนไปทำางาน..... เผื่อจะได้เป็นปู่
ดีเด่น (แข่งกับพี่ชาย อดุลยเดชฯ ที่เป็นตาดีเด่น)   .....เพื่อนท่านอื่น ๆ ที่เคยอยู่ราชบุรี เช่น พี่โต (กรยุทธฯ), พี่เจี๊ยบ (สนทัตฯ),  
พี่แจ้ (เยาวดนัยฯ), พี่ป๋อง (ชัยกรฯ)..... ท่านไปได้ดี เป็นพลโท กันหมด..... มีพี่เจี๊ยบมาตรวจหน่วยบ้าง..... ส่วนพี่แจ้ พี่ป๋อง ตรวจสนาม
กอล์ฟเป็นครั้งคราวครับ   .....กาญจนบุรี เดิมมีเพื่อน ๆ อยู่หลายคน แต่ปัจจุบันเหลือเพียงพี่หนิง (พล.ท.พรเทพฯ) ที่กลับไปหา
ครอบครัวเฉพาะเสาร์ อาทิตย์ ..... มีพี่เจี๊ยบ (สามารถ ม้ายอุเทศ) ปักหลักอยู่ประจำาเพียงคนเดียว   .....ปราณบุรี มีพี่เชาวเลข และ 
พี่อ้วน (ศุภรงค์ฯ) กลับไปเยี่ยมเยียน เสาร์ อาทิตย์ บ้าง   .....เพชรบุรี ไม่มีเพื่อน ๆ อยู่แล้วครับ
               สวัสดีครับ

	 สังคม	จปร.26	ภาคเหนือ
 ก่อนที่จะเข้าเรื่องของเพื่อน ๆ ใน กองทัพภาคที่ 3 ผมขอ นำาเสนอ “ วรรคทอง ของท่าน ว.วชิรเมธี ” ก่อนนะครับ ฝากเพื่อน ๆ 
เป็นข้อคิด

	 ซุบซิบ	สวนรื่นฤดี
 เพื่อน จปร.26 ที่มาร่วมทำางาน กอ.รมน. ในปีนี้ ประกอบด้วย ... พี่เบี้ยว “ฉัตรเฉลิม”  ลธ.รมน. พี่ใหญ่ในรั้วสวนรื่นที่มุ่งมั่น
พัฒนางานด้านความมั่นคง  โดยมี ...พี่หนิง “พรเทพ”  หน.สง.ลธ.รมน. ช่วยติดตาม  อำานวยการ ประสานงาน  จัดประชุมแทนอย่าง 
ต่อเนื่อง  และยังมี พี่ไก่ “สุรพงษ์” เป็นที่ปรึกษา  ..... ในส่วน สง.รอง.ลธ.รมน.(3) มีพี่อ้วน “วิวรรธน์” เป็นหัวเรือ ... นอกนั้นก็มี  
พี่บาก “สมชาย”  ทำาหน้าที่ หน.สง. ... มีพี่เหม่อ “ปาลิต”  เป็นนักวิชาการ ประจำา สง.ลธ.รมน. (3)   ..... ในส่วนของ สง.ผอ.รมน. มี
พี่เอ๋ “ชนะทัพ”  กระบี่มือหนึ่งของ ผอ.รมน. ทำาหน้าที่ หน.สง. ...  พี่ต๋อย “ทวีชัย”  และ พี่เนก “เอนก” อยู่ในทีมงาน นั่งปรึกษาหารือ
กันทั้งวัน   ..... ในส่วนศูนย์ประสานการปฏิบัติ “ศปป.” ที่ขับเคลื่อนงานของ กอ.รมน.  มีเพื่อน ๆ จปร.26 ของเรา เป็นผู้บริหารอยู่ 
3 ศูนย์ด้วยกัน  เริ่มจาก พี่วุฒิ “วุฒิ แสงจักร”  รอง ผอ.ศปป.3  รับผิดชอบงานอาชญากรรมข้ามชาติ  มุ่งมั่นทำางานอย่างมีศักดิ์ศรี 
... โดยมี พี่ปาน “จุลพจน์”  เป็น ผช.ศปป.3 ... และยังมี พี่นิ่ม “สานิต”  เป็น หน.ฝ่ายประสานงาน!  ทุกเรื่อง ร่วมแจมงานอย่างน่ารัก !...  
แว่ว ๆ ว่าจะขอเป็น ผอ.007   ..... พี่แดง “ชัยยุทธ์” ดำารงตำาแหน่ง ผอ.ศปป.4  รับงานทวงคืนผืนป่า เดินหน้าลุยเอาป่าของเราคืนมา 
... กำาลังแรงสุดสุด ควบคู่กับงาน สนช. ... มีเพื่อนคู่ใจ พี่เล็ก “รณรงค์” นั่งเป็น รอง ผอ.ศปป.4  ... ช่วงนี้เดินสายให้กำาลังใจ  สร้างความ
เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ   ..... พี่เบิ้ม “องอาจ”  ผันตัวจาก รอง ผอ.รมน. จัวหวัด ฉ.ช.  เข้าเมืองกรุง ตามคำาชวนของ พี่ต้อม  
มาเป็น ผช.ผอ.ศปป.6  รับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ  ปัจจุบันย้ายห้องทำางานจากตำาหนักเพชรรัตน์เข้าสู่อาคารใหม่ 
อาคารรื่นฤดี  ชั้น 2   ..... สำาหรับพี่ต้อม “ดนัยพัฒน์” วางตัวจะให้เป็น ผอ.ศปป.6  ฟอร์มทีมชวนพี่เบิ้มมาเป็นผู้ช่วย   ยังคงทำาหน้าที่
เดิมในตำาแหน่ง  หน.สง.ปษ. โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริฯ สำานักราชเลขาธิการ ให้กับ พล.อ.นพดล  วรรธโนทัย  สง.อยู่ชั้น 2 
ของพระตำาหนักเพชรรัตน์  ..... พี่แบงค์ “ธนาคาร” รับหน้าที่ หน.กตน. กำากับดูแลตรวจสอบภายใน กอ.รมน.   ..... และสุดท้าย 
พี่เรือง “เรืองศักดิ์”  หน.คณะทำางานด้านเขตแดน ... มีสำานักงานในพื้นที่ กอ.รมน. ...... ทุกคนพร้อมต้อนรับเพื่อน ๆ ครับ  !!!!  

        คุณค่าของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า เกิดมาแล้ว  มีอายุสั้น หรืออายุยืน แต่สำาคัญอยู่ที่ว่า 
ระหว่างที่เขายังมีอายุอยู่ในโลกนั้น เขาใช้ชีวิต อย่างไรต่างหาก
  ชีวิตของผู้มีธรรม   ปีเดียวก็คุ้มค่า
  แต่ชีวิตของผู้ไร้ธรรม  ร้อยปีก็ไร่ค่า
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	 ข่าวเพื่อน	จปร.26	พื้นที่ภาค	อีสาน	
 .....ตอนนี้เพื่อน ๆ  ในอีสานที่เคยอยู่ใกล้กัน ต้องระหกระเหินแยกย้ายกันไป แต่ส่วนใหญ่มีบ้านส่วนตัวอยู่ในอีสาน จึงยังคงสื่อสาร 
สังสรรค์กันอยู่เรื่อย ๆ ..... เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รวมตัวกันไปเที่ยวทัศนศึกษา ที่เกาะช้าง จ.ตราด  โดยมีเพื่อนเสือ (รอง ผวจ.จว.ตราด)  ท่านดูแล
ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดียิ่งครับ ..... และมักจะจัดทัวร์ ชวนกันไป แต่ยังไงก็ไม่ครบกันอยู่ดี (มันเป็นอนัตตา)   .....สถานการณ์ 
ในพื้นที่เริ่มที่ตอนบน ..... ปัจจุบันมีเพื่อนเรายังอยู่ที่อุดร ได้แก่ ..... พล.ท.สิทธิฯ (อดีต ผบ.มทบ.24) ..... พล.ต.ธนกรฯ (ผบ. มทบ.24  
คนปัจจุบัน) ..... พล.ต.ทศพลฯ (รอง ผอ.รมน.อ.ด.) ..... พ.อ.โสภณฯ (รอง ผบ. มทบ.24) ..... และ พล.ต.ไกรฤกษ์ฯ (ทิดตู่) ..... ส่วนท่าน   
พล.ต.วิชาฯ เคยอยู่ด้วย ..... บอกกับใครๆว่า เป็น  ทส.มทบ. อยู่ทั้งที่ชัยภูมิ และโคราช หาตัวกันเอาเองนะครับ    .....ลงมาที่ขอนแก่น 
มี พล.ต.วรทัตฯ (ผบ.มทบ.23) ท่านมีน้ำใจยินดี ดูแลเพื่อน ๆ ที่จะผ่านมาครับ ..... และมีเพื่อนอ้อย (พล.ต.วิชัยพรฯ)  เกษียณแล้วไปสร้าง
บ้านอยู่ที่ขอนแก่นด้วย   .....ลงมาที่ มหาสารคาม มี พ.อ.อาทิตย์ฯ (รอง ผอ.รมน.ม.ค.) เป็นเจ้าพ่ออยู่ที่นั่น   .....ลงมาอีกที่โคราช 
มี พล.ท.อาชาไนยฯ (มทน.2) ซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ในตอนนี้ที่คอยดูแลเพื่อน ๆ ใน ทภ.2 ..... และจะได้สนับสนุนผลักดันเพื่อนใน ทภ.2 
ที่เหลืออยู่ให้ก้าวหน้า ต่อไปครับ ..... โดยมี พ.อ.พีระพงษ์ฯ เป็น หน.สนง.ทน.2  คอยต้อนรับเพื่อน ๆ ที่แวะเวียนไปครับ ..... และยังมี 
พ.อ.สมทรรศฯ (รอง ผบ.มทบ.21)  ที่กำาลังลุ้น เม.ย. นี้จะยังไงหนอ ..... และ พล.ต.ศิริวิทย์ฯ (ชื่อเดิม)  ทราบว่ามีบ้านอยู่ที่โคราช จะติดต่อ
ยังไง  ไปหากันเอาเองนะครับ ..... และยังมี พล.ต. ธนเศรษฐ์ฯ มีบ้านอยู่โคราชเหมือนกัน บอกกับผมว่าขอดูแลครอบครัวเป็นหลักครับ..... 
ยังไงหาเวลามาเจอกันหน่อยนะครับ ..... และ ท่าน พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ฯ มีธุรกิจเดินสายเล่นกอล์ฟ เป็นประจำา ..... ขอรับคำาท้าเพื่อน ๆ ครับ   
  .......ที่โคราช  ยังมีเพื่อนที่มีบ้านอยู่โคราช แต่ต้องไปทำางานที่ กทม.  ได้แก่ ..... พล.อ.ชวลิตฯ ..... พล.ท.ไชยพรฯ ..... พล.ท.วุฒิฯ  
.....พล.ต.ธีระฯ ..... และยังมี พล.ต.กฤษณ์ฯ  อยู่ในระหว่างการรักษาตัวแต่ก็ยังหมั่นไปดูแลสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ของ ทน.2 เป็นประจำาครับ 
.....ตอนนี้ต้องพักผ่อนรักษาตัวที่บ้าน   ถ้าเพื่อนคิดถึงก็ไปเยี่ยมที่บ้านพักใน บชร.2 ..... เกือบลืม! ยังมีเพื่อนเสี่ยว (พ.อ.มหพนธ์ ฯ) บอกกับ
ผมว่าอย่าลืมกันนะ ... เอ๊ะยังไงกันหนอ   .....และขอเพิ่มอีกท่านที่ยังมาทำางานในพื้นที่ ทภ.2 เหมือนกัน คือ  พล.อ.ดรัณฯ ยังรับผิด
ชอบการจัดการแข่งขันกีฬาทหาร (สนามม้า) ..... ทุกท่านยังอยู่ดีมีสุข แต่ต่างสถานภาพกันเท่านั้น  จึงขอฝากบอกเพื่อน ๆ ผู้ใหญ่ใน ทบ. 
อีกครั้ง  ถ้าเป็นไปได้ช่วยดูแล   คืนความสุขให้เพื่อนใน ทภ.2  เพื่อให้เดินหน้าประเทศไทยบ้าง นะครับ
                                                ผม พล.ต.ประทีปฯ   รายงานข่าวอีกครั้งครับ
                     (ผิดพลาดอย่างไร ต้องขอโทษด้วยครับ)

 “สวัสดีเจ้า ยินดีจ้าดนัก แขกแก้วมาเฮือน” ..... ถ้าขึ้นเหนือก็มักจะได้ยินคำานี้เสมอครับ เป็นคำาแสดงถึง การต้อนรับขับสู้ ด้วย
ความเคารพ นอบน้อม และเป็นกนัเอง ..... ดังนัน้ เมือ่ปลายปีงบประมาณทีผ่่านมา ทกุหน่วยงานมกัไปปิดงบประมาณทีภ่าคเหนอื เพือ่น ๆ 
หลาย ๆ คณะ ผ่านไปบอกประทับใจด้วยความสุข อย่างครบวงจร ..... และที่สำาคัญ การต้อนรับที่ประทับใจของท่านแม่ทัพภาคที่ 3 
พล.ท.สาธิต  พิธรัตน์ ..... เป็น จปร.26 คนที่ 2 ที่เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 (ต่อจากพี่ติ๊ก พล.อ.ปรีชา  จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ.) ..... พี่แม็ก 
ท่านทำางานภายใต้คติพจน์ “วินัย หน้าที่ สามัคคี มีวิสัยทัศน์” ..... คุณภาพจริง ๆ ขอเป็นกำาลังใจให้ครับ   .....แม่ทัพน้อยที่ 3 
พล.ท.เกษม  ธนาภรณ์ (พี่เษม) ได้ข่าวว่า ท่านแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบภารกิจอันใหญ่หลวงให้ ..... ถ้าทำาไม่สำาเร็จจะถูกตัดออกจาก 
กองมรดก ..... ให้เป็น หน.ทมีกอล์ฟ ทภ.3 .....กำาลงัฝึกซ้อมอย่างหนกั ..... ไม่แน่นะ แม่ทัพภาคท่ี 3 อาจจะเป็น จปร.26 ถึง 3 คน กไ็ด้ .....
เอาใจช่วยเน้อ   ..... มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ มีคนเก่าในพื้นที่ ทภ.3 เป็น 
พลเอก 1 คน ..... ขอแสดงความยินดีกับ พล.อ.นิวัติชัย  ถนอมธรรม เจ้าตัวฝากบอกว่า รอเพื่อน ๆ ....  ใครหน่อ	จะไปฉลองพลเอกให้		
   ..... นายพลพ่อลูกอ่อน พล.ต.พิเชฐ  สุขพงศ์พิสิฐ (ผบ.มทบ.31) เจ้าพ่อนครสวรรค์ ..... พดูถงึนครสวรรค์ต้องนกึถงึเทศกาลตรษุจนี 
เพือ่น ๆ ใครสนใจรีบมาซะภายในปีนี ้..... เพราะปีหน้ากไ็ม่อยูแ่ล้วจะไปเลี้ยงลูก ..... ลูกจะเข้า ป.1...5555   ..... คุณภาพคับแก้วทั้งบู๊
และบุ๋น ..... พล.ต.ศรายุธ  รังษี  (ผบ.มทบ.33)  กำาลังหลักของ คสช. ..... คุมหัวเมืองฝ่ายเหนืออยู่หมัด ..... สมแล้วที่ท่านแม่ทัพภาคที่ 3 
ไว้วางใจ ..... ใครยังไม่ได้ไปใช้บริการที่เชียงใหม่ รีบซะ ..... เมษายนนี้ไม่อยู่แล้ว ขอให้ได้ พล.ท. สมใจนะเพื่อน   .....ขอเชียร์คนนี้ 
พล.ต.การุณ  ขุนสูงเนิน ..... ให้ไปรับไม้ ส่งต่อ มทบ.33 (จาก พล.ต.ศรายุธ ฯ) ..... ปัจจุบันท่านยังอยู่ (จทบ.ต.ก.) บ้านช่องครอบครัวก็อยู่
เชียงใหม่ ..... ฝากเพื่อน ๆ ใน ทบ. ดูแลด้วย   ..... พล.ต.สมชัย  เครือวิทย์ (พี่ปื๊ด) ฝากขอโทษเพื่อน ๆ ด้วยที่ไม่ค่อยได้สังคมกับ 
เพื่อน ๆ เท่าไรนัก ..... ด้วยความจำาเป็นที่อยู่ไกล อย่าโกรธกันนะ จะขอแก้ตัวด้วยการเชิญเพื่อน ๆ ขึ้นไปที่เชียงใหม่ อากาศกำาลังดี พักที่
บ้านพี่ปื๊ดเลยสะดวกดี  ขอเชิญนะครับ    ..... พ.อ.ปฏิญญา  ลีลาศเจริญ  (พี่ขำา)  ฝากบอกว่า ขออยู่ที่จังหวัดตากตลอดไป ..... ช่วงนี้
ทำางานอยู่ที่ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ก. (ท.) ..... น่าจะเป็นนายพลเร็ว ๆ  นี้นะครับ ..... ฝากเพื่อน ๆ  ใน ทบ.ดูแลด้วย ..... เอาใจช่วยนะเพื่อน  
   ..... พ.อ.วีระศักดิ์   แก้วเพ็ญพันธุ์ (โคตรวีระ) ......ความจำาเป็นเลิศ จำาเรื่องเก่า ๆ ของเพื่อน ๆ ได้แทบทุกคน ..... ฝากบอกว่า คิดถึง
ก็โทร 087-314-4374 ..... หิวเมื่อไรก็โทร 087-314-4374  ..... มีเรื่องสุขเรื่องทุกข์ก็โทร  087-314-4374 ..... ฮักหลายเด้อ
 ณ เวลานี้ จปร.26 ที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ เหลือ 9 คน (ที่ติดต่อกันอยู่และทราบข้อมูล) ประจำาการ 6 คน นอกราชการ 3 คน 
สภาพทั่วไป พร้อมต้อนรับสมาชิก จปร.26 ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง แล้วพบกันใหม่ ขอให้โชคดีครับ
         คึดเติงหาเน้อ  จปร.26 ทภ.3
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	 รายงาน..จากส�านักข่าวหัวเขียวแดนใต้
 ช่วงนี้ บ้านเมืองของเราต้องการความรักความสามคัคี ใครมนัทำาให้วุน่วายคงต้องจดัการกนัล่ะ  ไม่งัน้ประเทศจะเดนิหน้าไปไม่ไหว
แน่.....  ตั้งแต่ได้ “พี่ปราการ” มาเป็นแม่ทัพมาสืบทอดเจตนางานสำาคัญของชาติ ... ด้วยการใช้ความเย็นมาช่วยลดอุณหภูมิภายในพื้นที่ ...   
ดู ๆ ไปแล้วชาวบ้านร้านตลาด ... ทั้งปอเนาะ มัสยิด บาบอ อบต.ฯลฯ ต่างร้องว่า ...ใช่เลย แม่ทัพท่านนี้   ..... พวกเรา จปร.26 ก็น่า
จะดีใจไปกับพี่น้องชาวใต้ด้วยนะ ... เห็นมั้ย! อัลเลาะห์ทรงเมตตาส่งคนที่มีความจริงใจและใจเย็นมาแก้ปัญหา ... กำาลังพลและข้าราชการ
ส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจและมองให้เห็นคุณค่าของความจริงใจจากท่านแม่ทัพ ... ถือเป็นสถานการณ์ที่เกื้อกูลแก่ฝ่ายเรายิ่งนัก   ..... แม่ทัพ
กำาลังเร่งเกมรุกในหลายมิติ ... ยิ่งยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนกำาลังขับเคลื่อนอย่างมีทิศทางและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
... ทำาให้บรรยากาศความร่วมมือดีขึ้นอย่างชัดเจน   ..... ตั้งแต่เริ่มต้นปี 2558 มา ทภ.4/กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร  ได้คนดีมี
ฝีมือมาให้ความคิดริเริ่มและดำาเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเกื้อกูลแก่การเผด็จศึกโดยเร็ว  เผลอ ๆ อาจถึงขั้นรุกฆาตเลยก็อาจเป็นได้  
ใครจะไปรู้....จริงมะ!  ทุกวันนี้พวกRKK. เขางง ๆ    ..... วันดีคืนดีแม่ทัพไปนอนกับลูกน้องบนยอดเขาบูโด เที่ยวเดินลาดตระเวนทำาการ
รบร่วมกับลูกน้อง ฯลฯ .... อยู่ดี ๆ ท่านบาบอ ก็อาสาร่วมปิดล้อมตรวจค้นและช่วยเกลี้ยกล่อมให้ พวก RKK. ยอมวางอาวุธและหันมาร่วม
มือพัฒนาชาติไทยกัน นับเป็นเรื่องแปลกแต่จริงในยุคนี้ ... อันนี้ต้องให้เครดิตเพื่อน ปราการ ชลยุทธ นักรบเหรียญรามาธิบดี ขวัญใจผู้นำา
ศาสนาและชาวชจต   ..... คิดถึง  “พี่เกษม  ธนาภรณ์”  แม่ทัพน้อยที่ 3 จัง ขอให้เตรียมต้อนรับแก๊งนักรบ(นำ้า)บูดู ไม่ใช่บูโด ขอยืนยัน 
กำาหนดตัวบุคลไว้แล้วไปสายบิน R-AIRLINE หาดใหญ่พิษณุโลก จำานวนคนและเวลาปิดลับไว้ก่อน (กลัวหนี) มีถุงกอล์ฟไปด้วย   .....  
“เพื่อนอ้อ” (กิตติ  อาจสัญจร)  ยังคุมกระทรวงวัฒนธรรมเหมือนเดิมเห็นทำาแต่บุญมีลุ้น เม.ย. นี้   ..... “เพื่อนนครินทร์ นาคอาทิตย์” 
และ “พี่วิภพ(วิษณุ) กิวานท์” มาช่วยเสริมงาน ทภ.4 ที่ บก.ทบ. บ่อยครั้ง ... มาร่วมเสี่ยงภัยกับแม่ทัพทางใต้ ... นับถือ ๆ ... งานเมืองกรุง
ก็ช่วย จึงทำาให้ภารกิจที่หนัก ๆ ของเจ้านายและเพื่อน ๆ เบาขึ้นเยอะเลย...จริงมั้ย !   ..... คิดถึงพี่ติ๋ว (จิตตสักก์ เจริญสมบัติ) ใครเหงาหรือ
มีงานดี ๆ อยากแบ่งปันโทรเบอร์นี้ครับ...086-9881618...  .....  “เพื่อนก๊อง วรารัตน์”  เคยเป็นหัวหน้าเกสตาโปตัวจริงอยู่ชุมพรบ้าง  
นครฯ บ้าง คอยให้คำาปรึกษาแม่ทัพอยู่เหมือนเดิม   ..... “พี่ปุ๊” (ณัฐติพล กนกโชติ)  ตามพี่อู๊ดมาแต่ไม่ยอมกลับคอยช่วยงานข่าว
แม่ทัพ ผลงานดีเยี่ยมแต่เจ้าตัวบอกยังไม่ค่อยพอใจเท่าไร   ..... “เพื่อนอัตถเดช มาถนอม”  ผู้มีหัวใจกล้าแกร่งจนนายมองเห็นได้ 
นายพลแล้ว เป็นไง บอกแล้ว “คนไม่เห็น......อัลเลาะห์ดลใจให้เห็น! อิอิ ๆ” ... โปรดอย่าลืม คอยดันหลังให้กับ “พี่ปุ๋ย” (ภคิน ธเปียสวน)  
ลุยงานสงครามแย่งชิงมวลชนกันต่อไป   ..... “เพื่อนแอ๊ะ” (เลอชัย  มาลีเลิศ) จอมวางแผน ... ได้พลโท ราศรีจับมากช่วงนี้ คอยช่วย
งานเพื่อน ๆ อย่างลับ ๆ ... หลายคนเชียร์ให้ได้ พล.อ. เร็ว ๆ (ตูจะได้ขึ้นมั่ง) อิอิๆ ... ปัจจุบันเพื่อนเป็นรอง 1 ที่ยะลา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) 
ขั้วหลายตำาแหน่ง คนดีมีฝีมือ ก็เปี่ยมสุขแบบนี้แหละโยม   ..... ที่น่าดีใจสุด ๆ ก็คือ “พี่แดง” (ชวลิต  เรียนแจ้ง) จอมยุทธศาสตร์
ชายแดนใต้ ... ขอดูอาร์(ขอพร) ให้อัลเลาะห์เรียกกลับมาแก้ปัญหาของชาติชายแดนใต้ก็ได้ดั่งใจหมาย ... เดี๋ยวนี้รับงานใหญ่พาคน 
กลับบ้าน พูดคุยสู่สันติสุข เข้าถึงรังโจรแล้วถูกแย่งซีนซะอีก ... เอ้า! อดทนอีกนิดนี่ก็ใกล้เมษาแล้ววว ... คนเข้าถึงปัญหาจริง ๆ มักมี
อุปสรรคแบบนี้เสมอล่ะ! จะบอกให้   ..... ขอแสดงความยินดีกับท่าน “ธนา  วิทยวิโรจน์”  ด้วยนะครับ  ในโอกาสที่ศรีภรรยา พ.อ.หญิง 
กุ้ง  มาช่วยชาติที่ค่ายยะลาจนได้รับรางวัลสตรีดีเด่นปี 2558 สาขาความมั่นคง เอ้า ... ทุกคนปรบมือดัง ๆ ด้วย ... ขอยืนยันว่าเป็นฝีมือ
ล้วน ๆ   ..... ปีนี้ ท่าน “ภัทรเดช/วรการ  แก้วบริสุทธิ์”  เจ้าพ่อวิทยุเครื่องแดง งานเข้ามากจนดูซูบไปเยอะ ... ผลงานเยอะแยะจับ
อะไรเป็นงานไปหมด เอาใจช่วยนะครับ   ..... ทำางานหนักมากแบกภาระทั้ง กองทัพภาคที่ 4 “พี่เชฟ” (นพวงศ์  สุรวิชัย)  คนเหนือ 
เจ้าเก่าที่มาอยู่ใต้นานมากกว่า 35 ปี ... ทำาหน้าที่มาแล้วแทบทุกตำาแหน่ง ตั้งแต่ ว่าที่ ร.ต. เป็นผู้หมวด  ผู้กอง  ผู้พัน  ผู้การกรม  เสธ.พล. 
รอง และ ผบ.พล.ร. 5  เป็นรอง มทภ.4  เคยทำาการแทน มทภ.4 ... ทำาแต่งานไม่เคยบ่น ... ชม. นี้ถูกสเป็คของผู้นำาทัพภาคใต้ ... ขอให้
ทำางานอย่างมีศักดิ์ศรีตามอุดมการณ์ของรุ่นนะ   ..... นี่ก็อีกคน “ท่านอัคร” (ปริญญา ทิพโรจน์) คนดีมีฝีมือ อดีตโฆษก ทบ. ทุ่มเท 
ทั้งกายใจให้แม่ทัพ ... งานริเริ่มสร้างสรรค์มาได้ถูกจังหวะถูกเวลาถูกสถานที่ ... อย่างนี้สิ ที่เรียกว่าของจริง   ..... “พี่จี๊ด” (ธีรวุธ  
พุ่มศฤงฆาร) นายพลโทผู้มากด้วยนำ้าใจ เพื่อน ๆ ยกให้เป็นมิตรแท้ยามยาก ... ความดีที่เพื่อนทำาไว้ไม่เลือนหายแน่   ..... “พี่เด๋อ” 
(ประดิษฐ์ อ่อนพุ่ม) นายพลผู้ไม่มีปากเสียงกับใคร ก้มหน้าตาทำางานไม่รู้เหน็ดเหนื่อย อยู่ บก.ทบ. ดี ๆ ไม่เอา ... ขอมาร่วมทำางานเคียงบ่า
เคียงไหล่กับแม่ทัพและเพื่อน ๆ ... เยี่ยมจริงๆ   ..... “พี่น้อย” (ศรีศักดิ์  เลิศลำ้า) หัวหน้า สง. มทภ. 4  เขาละ! จอมยุทธแดนใต้  
มีไซ้ด์รายเป็นถึงท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.วลัยลักษณ์ จว.นครศรีธรรมราช ... นับเป็นเกียรติประวัติของรุ่นอีกคนหนึ่ง   

 ..... “เพื่อนเป๊ปซี่” (นิรุช รมยเวศม์)  หลังจากคุมบิน ทบ.(ฮ) ทั้งภาคใต้ บริการประทับใจทุกภารกิจในยุคของพี่อู๊ด ... ปีนี้ตำาแหน่ง 
สูงขึ้นเป็นที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4  แน่ใจได้ว่าอีกไม่นานยศจะต้องสูงขึ้นด้วย   ..... ดีใจกับ “พี่ต๋อย” (อภิไธย สว่างภพ)  ได้บารมี
จากพี่อู๊ด แม่ทัพเก่า ทำาให้หลังเกษียณแล้วพี่ปราการ แม่ทัพใหม่ ยังเมตตาให้งานทำาอยู่ ... โดยเฉพาะตำาแหน่งที่ปรึกษานี่งานถนัดและ
ชอบมากครบั ... วัน ๆ เอาแต่โม้ไปเรือ่ย ๆ ... ทหารแก่กแ็บบนีแ้หละ ... อย่าไปถือสาเลย ... มนัเป็นความสขุของทหารแก่คนหนึง่เท่านัน้เอง ... 
ชวีติทกุวนันีก็้พอดอียูแ่ล้ว ... ว่าจะเขียนหนังสอืขายหาตังค์ใช้หนีค่้าบ้าน รถ แบงค์ ฯลฯ ... ตามแบบฉบับของข้าราชการไทยทัว่ ๆ ไปครบั 
... ถ้ามีแรงเชียร์เยอะ ๆ ผมเอาจริงนะ! จะบอกให้.....
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ด้วยประธานรุ่นได้อนุมัติให้จัดท�าเสื้อแจ๊คเก็ตสูทแจกเป็นของช�าร่วยงานเลี้ยงรุ่นประจ�าปี 58 วันที่ 9 พ.ค.58 
ณ สวนสนประดิพัทธ์ ในการนี้ฝ่ายเลขาจึงส่งขนาดเสื้อมาให้เพื่อนสมาชิกได้ใช้พิจารณาในการสั่งจองขนาด
เสื้อของท่านต่อไป

ขนาดเสื้อคลุมสูทชาย 
(ความยาว = นิ้ว) 

ไซส ์ อกจริง บ่า ความยาว
แขน สะโพกเสื้อ ความยาวเสื้อ 

M 34-36 17.5 23.5 38 27 
L 37-39 18 24 40 28 
XL 40-42 19 24.5 42 29 
XXL 43-45 20 24.5 44 30 
3XL 46-49 21 24.5 48 31 

 

 

 

ขนาดเสื้อคลุมสูทหญิง 
(ความยาว = นิ้ว) 

ไซส ์ อกจริง บ่า ความยาว
แขน สะโพกเสื้อ ความยาวเสื้อ 

SS 30-31 15 22.5 35 23.5 
S 32-33 15.5 22.5 37 24 
M 34-36 16 23 39 25 
L 37-39 17 23.5 41 26 
XL 40-42 17.5 24 45 27 
XXL 43-45 18 24.5 48 28 

 

หมายเหตุ 

- เ สื้ อแจ๊ ค เก็ตสู ทมีทั้ ง  ชาย -หญิ ง  หากเ พ่ือนๆดู ข้ อมู ลแล้ วกรุณายื นยั น  Size ไปที่ ฝ่ า ย เลขาฯ                
(พล.อ.พิสุทธิ์ฯ โทร 081-255-3445) ภายในสิ้น ก.พ.58 รุ่นแจกให้สมาชิก จปร.26 คนละ 1 ตัว 
- หากต้องการเพิ่มเติมให้ภรรยา จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ในราคาตัวละ 750 บาท 

ขนาดเสื้อคลุมสูทชาย 
(ความยาว = นิ้ว) 

ไซส ์ อกจริง บ่า ความยาว
แขน สะโพกเสื้อ ความยาวเสื้อ 

M 34-36 17.5 23.5 38 27 
L 37-39 18 24 40 28 
XL 40-42 19 24.5 42 29 
XXL 43-45 20 24.5 44 30 
3XL 46-49 21 24.5 48 31 

 

 

 

ขนาดเสื้อคลุมสูทหญิง 
(ความยาว = นิ้ว) 

ไซส ์ อกจริง บ่า ความยาว
แขน สะโพกเสื้อ ความยาวเสื้อ 

SS 30-31 15 22.5 35 23.5 
S 32-33 15.5 22.5 37 24 
M 34-36 16 23 39 25 
L 37-39 17 23.5 41 26 
XL 40-42 17.5 24 45 27 
XXL 43-45 18 24.5 48 28 

 

หมายเหตุ 

- เ สื้ อแจ๊ ค เก็ตสู ทมีทั้ ง  ชาย -หญิ ง  หากเ พ่ือนๆดู ข้ อมู ลแล้ วกรุณายื นยั น  Size ไปที่ ฝ่ า ย เลขาฯ                
(พล.อ.พิสุทธิ์ฯ โทร 081-255-3445) ภายในสิ้น ก.พ.58 รุ่นแจกให้สมาชิก จปร.26 คนละ 1 ตัว 
- หากต้องการเพิ่มเติมให้ภรรยา จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ในราคาตัวละ 750 บาท 

 หมายเหตุ  :  เสื้อแจ๊คเก็ตสูท ชาย - หญิง หากเพื่อน ๆ ดูข้อมูลแล้วกรุณายืนยัน Size ไปที่ฝ่ายเลขาฯ พล.อ.พิสุทธิ์ เปาอินทร์ 
โทร. 081-255-3445  ภายในสิ้น ก.พ.58  รุ่นแจกให้สมาชิก จปร.26 คนละ 1 ตัว   หากต้องการเพิ่มเติมให้ภรรยา จะต้องรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายเอง ในราคาตัวละ 750 บาท

กรุณาส่งยอดผู้ร่วมงานและความต้องการร่วมสนับสนุน  ภายในวันศุกร์ที่ 6 มี.ค.58

ทางโทรศัพท์หมายเลข 08 1403 3283  (ส่งเป็นข้อความหรือทางไลน์จะสะดวกที่สุด)

ขอเชิญสมาชิก จปร.26 และภริยา

ร่วมงานสังสรรค์ จปร.26 ประจ�าเดือนครั้งที่ 1

ณ บ้านพัก พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา  (ใน ร.11)

วันเสาร์ที่ 14 มี.ค.58 ระหว่างเวลา 1800-2300

รื่นรมย์ในบรรยากาศสบาย ๆ แบบกันเอง อาหารบุฟเฟ่ต์และออกร้าน ดนตรีคาราโอเกะ

แต่งกายตามสบาย

ข่าวประชา
สัมพนัธ์


