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	 เรียน		เพื่อนสมาชิก	จปร.26
 สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก จปร.26 ที่รักทุกท่าน หนังสือเวียนในมือของท่านฉบับนี้นับเป็นฉบับที่ 2 ประจ�าปี 2558 โดยที่ 
ฉบับแรกได้ส่งถึงมือทุกท่านไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558  ช่วงเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา เราต้องสูญเสียเพื่อนสมาชิกที่รักไปสองท่าน คือ 
พล.ต.กฤษณ์  มรกตพรรณ และ พล.ต.บัญชา  พงษ์สวัสดิ์   คณะกรรมการรุ่นและเพื่อนสมาชิกได้เข้าไปช่วยเหลือจัดการศพจนเป็นที่
เรยีบร้อย ผมขอขอบคณุทุกท่านทีม่ส่ีวนร่วม  รวมทัง้ขอแสดงความเสยีใจกบัครอบครวัของเพือ่นรกัทัง้สอง และขอให้มัน่ใจว่าแม้เพือ่นปุ๋ง 
และเพ่ือนขนจะจากโลกนีไ้ปแล้ว  แต่ทัง้สองคนจะยงัคงอยูใ่นความทรงจ�าของพวกเราตลอดไป  เช่นเดยีวกบัการดแูลและความเอือ้อาทร 
ของพวกเรา ที่จะยังคงส่งไปถึงครอบครัวของเพื่อนทั้งสองตลอดไปเช่นกัน ผมขอฝากให้กรรมการรุ่นและเพื่อนสมาชิกที่ใกล้ชิดได้หมั่นส่ง
ข่าวคราวและดูแลโดยต่อเนื่องด้วยครับ ช่วงเวลาที่ผ่านมา จปร.26 มีการจัดกิจกรรมที่ส�าคัญ 4 กิจกรรม อันได้แก่ 
 1) วันเสาร์ที่  14  มีนาคม  กิจกรรมสังสรรค์ประจ�าเดือนครั้งที่ 1  ณ บ้านพักของผมใน ร.11 รอ. โดยช่วงเช้ามีการจัดแข่งขัน
กอล์ฟของชมรมกอล์ฟ จปร.26 ก่อนจะมาสนุกสนานกันในตอนเย็น ด้วยบรรยากาศแบบเป็นกันเองในสวนข้างบ้าน
 2) วันศุกร์ที่  27  มีนาคม กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟหารายได้  ณ วินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ซึ่งโดยสรุปแล้วพวกเราสามารถ
หาเงินเข้ากองทุน จปร.26 ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 3) วันศุกร์ที่  3  เมษายน  กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ตท.1531  ณ สโมสร ยบ.ทหาร  โดยงานนี้ จปร.26 เราเป็นเจ้าภาพ  ครั้ง
ต่อไปทางต�ารวจจะเป็นเจ้าภาพ  ซึ่งจะจัดในเดือนกรกฎาคม ที่จะถึงนี้
 4) วันเสาร์ที่  9  พฤษภาคม  กิจกรรมงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจ�าปี 58  ณ สวนสนประดิพัทธ์  มีเพื่อนสมาชิกและครอบครัว
มาร่วมงานเกือบ 500 คน  โดยงานนี้เราเชิญตัวแทนเพื่อนต่างเหล่ามาร่วมสังสรรค์กับเราด้วย 15 ครอบครัว และที่น่ายินดีก็คือ ครอบครัว
ของเพื่อนบรรพตและเพื่อนอุกฤษฎ์ รวมทั้งครอบครัวของเพื่อนผู้จากไปอีก 6 ครอบครัวได้มาร่วมงานด้วย เป็นเครื่องยืนยันประการหนึ่ง
ว่าพวกเราไม่เคยทอดทิ้งกัน
 ในทุกกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น มีคณะกรรมการรุ่นและเพื่อนสมาชิกของเราช่วยกันด�าเนินการและให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
อย่างเต็มที่มาโดยตลอด  ซึ่งผมรู้สึกยินดีและซาบซึ้งในความเสียสละ ความรัก และความสามัคคีของรุ่นเราเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณ 
เพือ่นสมาชกิและครอบครวัทกุท่านเป็นอย่างสงู รายละเอยีดของกจิกรรมต่าง ๆ  ได้น�ามาลงไว้ในฉบบัแล้วนะครบั  ส�าหรบัเรือ่งเงนิบ�ารงุรุน่
ปีละ 1,000 บาทนั้นในปี 58 นี้มีผู้ช�าระแล้วจ�านวน 151 คน เงินจ�านวนนี้เราได้แยกไว้ใช้เฉพาะในกิจกรรมเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือ
เพื่อนสมาชิกเมื่อเกิดการเจ็บป่วยและสูญเสียเท่านั้น แม้ว่าท่านจะไม่สามารถไปร่วมในทุกกิจกรรมได้ แต่ด้วยเงินบ�ารุงรุ่นที่ท่านได้ช�าระ
ไว้นี้เท่ากับท่านได้มีส่วนให้ความช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกผู้ประสบเหตุทุกคนเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการรุ่นได้เห็นชอบให้ปรับปรุง
ระเบียบสวัสดิการโดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ ให้เหมาะสมขึ้น รวมทั้งได้อนุมัติให้โอนงบกลางจ�านวนหนึ่งล้านบาทเข้าบัญชี
เพื่อสนับสนุนกองทุนนี้ด้วย  นอกจากนี้ผมได้มอบให้เลขาฯ จัดตั้งคณะกรรมการแม่บ้านให้เป็นระบบ จึงขอฝากให้เพื่อน ๆ เชิญแม่บ้าน
เข้ามาร่วมท�างานเพื่อความเป็นส่วนหนึ่งและอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิง และเพื่อให้การขอรับเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม
มีผู้รับผิดชอบจัดท�ารายการเช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  อีกเรื่องที่ส�าคัญคือภายในหนังสือเวียนฉบับนี้ เหรัญญิกได้สรุปค่า
ใช้จ่ายและยอดเงินรุ่นล่าสุดที่เราสามารถท�าได้ตามเป้าหมาย เพื่อมุ่งสู่ปี 2580 ด้วยกัน  คงไม่ต้องกังวลกันแล้วนะครับ
 ท้ายน้ี ขอเชญิเพือ่นสมาชกิ จปร.26 และภรรยาทกุท่านร่วมงานเลีย้งสงัสรรค์เพือ่น 1531 ครัง้ต่อไปซึง่ทางต�ารวจรบัเป็นเจ้าภาพ 
ก�าหนดจดังาน  ณ สโมสรต�ารวจ ถ.วภิาวดี ในวนัศกุร์ที ่24 กรกฎาคม 2558 นี ้ พบกนัทีง่านนะครบั

              พลเอก 
               (ไพบูลย์  คุ้มฉายา)
                 ประธานคณะกรรมการบริหารรุ่น จปร.26
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 การจัดแข่งขันกอล์ฟเพื่อหารายได้สนับสนุนสวัสดิการ จปร.26  ณ สนามกอล์ฟ วินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ  เมื่อวันศุกร์ที่ 
27 มี.ค. 58 เวลา 12.00 น.  โดยท่านประธานรุ่น พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา รมต.ยุติธรรม  ได้มอบให้คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ ซึ่งมี 
พล.ท.ชาตอุดม  ติตถะสิริ  เป็นประธานกรรมการ ด�าเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟ  โดยปิดสนามรอบบ่าย 4 คอร์ส (36 หลุม)  มีเพื่อน
สมาชิก จปร.26  ให้การสนับสนุนจัดหาทีมเข้าร่วมการแข่งขันและจัดหาสปอนเซอร์เป็นจ�านวนมาก  โดยมีบทสรุปดังนี้
 1. มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จ�านวนทั้งสิ้น 86 ทีม แบ่งเป็น
     ทีม VIP   (ค่าสมัคร 50,000 บ.)   จ�านวน  43 ทีม
     ทีม ทั่วไป (ค่าสมัคร 40,000 บ.)   จ�านวน  43 ทีม
 2. ส่งเงินสนับสนุนทีมแต่ไม่ส่งผู้แข่งขัน  ประมาณ  50  ทีม
 3. รายรับ – รายจ่าย  ฝ่ายเหรัญญิก จะชี้แจงรายละเอียดต่อไป
 4. ผลการด�าเนินการ  
     - ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านได้รับความสะดวกสบายจากการแข่งขัน ใช้รถกอล์ฟทุกท่าน
     - ของช�าร่วยเป็นร่ม CRMA 26 กระติกน�้าร้อน/เย็น ( จาก บสย.โดย พ.อ.ประเสริฐ ) 
     - อาหารกลางวัน/เย็น เครื่องดื่ม จัดเต็มได้รับค�าชมจาก นักกอล์ฟ ของไม่มีขาด
     - รางวัลการแข่งขัน/จับฉลาก ( 99 ชิ้น ) ทุกท่านที่ร่วมงาน แฮบปี้ ได้กันทั่วหน้า
     - แถมแจก น�้าตาลทรายกลับบ้าน อีก ถุงละ 1 กก. จ�านวน 400 กก. จากพี่ประสงค์
     - ท่านประธานได้มอบหมายให้ ผช.รมต.ยุติธรรม  ท่าน พล.อ.นิวัติ มีนะโยธิน มาเป็นประธานในการแข่งขันและ
                 แจกรางวัล เนื่องจากท่านประธานติดประชุม ครม.สัญจร ที่หัวหิน
     - การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกอย่างจบลงอย่างสมเกียรติ และสมศักดิ์ศรี ของรุ่น จปร.26 ตามนโยบาย
                 ท่านประธาน  
     - ขอบคุณพี่แตนที่ช่วยประสานสนาม ให้ได้ราคาพิเศษ ประหยัดเงินรุ่น
     - ขอบคุณ ศพก.ทบ.รามอินทรา ที่ให้ยืมรถกอล์ฟมาช่วยในการแข่งขัน ( 50 คัน ) 
     - ขอบคุณ บริษัทฯ มาร์แชล (ประเทศไทย) จ�ากัด สนับสนุนรางวัล HOLE IN ONE รถกอล์ฟ จ�านวน 4 คัน  
       มูลค่า 1,00,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
     - ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกท่านที่เสียสละเวลามาช่วยกันท�างาน พี่อ๋อย  พี่หมี  พี่หลี  พี่ป่อง(ชัยกร)  พี่สงค์  พี่แตน  พี่วิโรจน์
         และอีกหลาย ๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ขาดตกบกพร่องไม่ได้กล่าวถึงใคร ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
     - ขอบคุณด้วยใจจริงอีกครั้ง ที่ทุกท่านท�าให้ทุกอย่างได้บรรลุเป้าหมายตามที่ประธานต้องการ  ขอบคุณครับ
                                                                      โปรโมเตอร์  น้อย 

 คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมรุ่น ประจ�าปี 2558  ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมามีกิจกรรม
ที่ส�าคัญประกอบด้วย  
 1.	การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์	จปร.26	ประจ�าเดือน	ครั้งที่	1/2558 
     ณ บ้านพัก พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา ใน ร.11 รอ.  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558  สรุปผลการปฏิบัติดังนี้
    1.1 ได้ประสานงานและแบ่งมอบความรับผิดชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ  โดยมอบให้  
          - ยย.ทบ. รับผิดชอบ  ในเรื่องการจัดเตรียมสถานที่  
          - พธ.ทบ.  รับผิดชอบ  จัดโต๊ะ  เก้าอี้  ภาชนะใส่อาหาร  และการบริการ  
          - สก.ทบ.	 รับผิดชอบ  การออกร้านอาหาร จ�านวน 12 ซุ้ม  อาหารส�าหรับเจ้าหน้าที่  
          - ดย.ทบ.  รับผิดชอบ  ดนตรี  นักร้อง 
          - ร.11	พัน	1	รอ.  รับผิดชอบ  การอ�านวยความสะดวกการจราจร
    1.2 การสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิก จปร.26
         1.2.1 สนับสนุนซุ้มอาหาร ประกอบด้วย
          1) พล.อ.ปรีชา  จันทร์โอชา     สนับสนุน อาหารญี่ปุ่น ซูชิ โตไก 
      2) พล.อ.อดุลยเดช  อินทะพงษ์    สนับสนุน ไก่ย่างป้าแก้ว
      3) พล.ท.ทลวงรณ  วรชาติ    สนับสนุน  ก๋วยจั๊บน�้าใส เยาวราช

	 สรุปการจัดแข่งขันกอล์ฟ	จปร.26		(เพื่อหารายได้เข้ากองทุน	จปร.26)

 คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ	สรุปผลการจัดกิจกรรมรุ่นในช่วงเวลาที่ผ่านมา
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      4) พล.ต.วิบูล  ขยันกิจ   สนับสนุน  เย็นตาโฟวัดแขก     
      5) พล.ท.สถาพร  สีมาสุรรักษ์    สนับสนุน  ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ + ข้าวโพด  
      6) พล.ท.เกรียงไกร  ชัยชุมพร   สนับสนุน  สันคอหมูอบเครื่องเทศ  
      7) พล.ท.ปราการ  ชลยุทธ   สนับสนุน  ย�ารวมหลากรส (ย�าสด)    
      8) พล.อ.ดิษฐภพ  ไก่แก้ว   สนับสนุน  หมูย่างเมืองตรัง                
      9) พล.ท.ชัยกร  ประเสริฐสุข  สนับสนุน  แบล็คแคนยอน   
      10) พล.ท.วรเทพ  บุญอริยะ   สนับสนุน  เต้าทึงนมสด ซอยอุดมสุข 
      11) พล.ต.ชาติชายพัฏฐ์  สุคนธสิงห์ สนับสนุน  ไอศกรีม 
      12) พล.ต.บรรณวัฒน์  มาโกมล   สนับสนุน  ลูกชิ้นหมูปิ้งโบราณ  
      13) พล.ต.ชัยวัฒน์  จ�ารัส   สนับสนุน  ผลไม้รวม
         1.2.2 สนับสนุนเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย
         1) พล.ท.บัณฑวิทย์  โรจนวิภาต สนับสนุน  เหล้า Blacklabel  ขนาด 1 ลิตร  จ�านวน 6 ขวด 
      2) พล.ท.ชาตอุดม  ติตถะสิริ   สนับสนุน  เหล้า Blacklabel  ขนาด 1 ลิตร  จ�านวน 2 ขวด 
           เหล้า Blacklabel  ขนาด 750 ซีซี จ�านวน 2 ขวด
      3) พล.ท.อาชาไนย  ศรีสุข   สนับสนุน  ไวน์ Bin2   จ�านวน 1  ลัง  12  ขวด 
      4) พล.อ.กันตภณ  ปทุมลังการ์   สนับสนุน  ไวน์ Penfolds koonunga hill  จ�านวน  9  ขวด
      5) พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา  สนับสนุน  เบียร์สด  2  ถัง 
      6) พล.ท.สิริศักดิ์  วรเจริญ   สนับสนุน  ค่าเครื่องดื่มซอฟดริ้งซ์  ส�าหรับผู้ร่วมงานทั้งหมด   
         1.2.3 คุณประยูร  วงษ์ชื่น  ประธานกรรมการ บริษัท โชอิ้ง จ�ากัด  สนับสนุนจอภาพ 2 ชุด พร้อมระบบการถ่ายทอด
      วงจรปิด
    1.3 ผลการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยมีข้อมูลที่ส�าคัญดังนี้ 
         1.3.1 มีสมาชิกและครอบครัวเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ส�ารวจจากการลงทะเบียน จ�านวน 175 คน  โดยมีสมาชิกมา
                  ร่วมงานในช่วงค�่าที่ไม่ได้ลงทะเบียนอีกประมาณ 20 คน  รวมผู้ร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 195 คน
         1.3.2 ค่าใช้จ่ายการจัดงานที่ใช้เงินกองทุนของรุ่นจ�านวนทั้งสิ้น  35,561.- บาท

	 2.	การจัดงานเลี้ยงเพื่อน	1531  
     ณ สโมสร ยบ.ทหาร  เมื่อวันที่  3  เมษายน  2558  สรุปผลการปฏิบัติ ดังนี้
    2.1 ได้ประสานงานและแบ่งมอบความรับผิดชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ  โดยมอบให้
         - สโมสร	ยบ.ทหาร  รับผิดชอบ จัดเตรียมสถานที่  และการบริการ
         - พธ.ทบ.  รับผิดชอบ  จัดอาหาร เครื่องดื่ม
         - ดย.ทบ.  รับผิดชอบ  จัดดนตรีวงคอมโบ้ผสมไวโอลีน
            - ศปร.บก.ทท.  รับผิดชอบ จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและเชิญดอกไม้ในพิธีการบนเวที 
    2.2 การสนับสนุน
            2.2.1 นนร.72  สนับสนุนเงิน  30,000.-  บาท 
         2.2.2 ชนอ.22  สนับสนุนเงิน  30,000.-  บาท  
         2.2.3 นรต.31  สนับสนุนเงิน  50,000.-  บาท
         2.2.4 พล.ร.อ.ทวีวุฒิ  พงศ์พิพัฒน์  สนับสนุน  ก๋วยเตี๋ยวนายแกละ
           2.2.5 คุณประยูร  วงษ์ชื่น  ประธานกรรมการ บริษัท โชอิ้ง จ�ากัด สนับสนุนระบบการถ่ายทอดวงจรปิด
    2.3 ผลการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยมีข้อมูลที่ส�าคัญดังนี้  
         2.3.1 มีสมาชิกและครอบครัวเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ส�ารวจจากการลงทะเบียน ดังนี้  
         - จปร.26  มาร่วมงาน  จ�านวน  110  คน  รวมทั้งครอบครัวมาร่วมงาน  176  คน
       - นนร.72  มาร่วมงาน  จ�านวน    13  คน  รวมทั้งครอบครัวมาร่วมงาน   20  คน
        - ชนอ.22  มาร่วมงาน  จ�านวน    37  คน  รวมทั้งครอบครัวมาร่วมงาน   65  คน
        - นรต.31  มาร่วมงาน  จ�านวน    15  คน  รวมทั้งครอบครัวมาร่วมงาน   17  คน
         รวมมีสมาชิก 1531  มาร่วมงาน  175  คน  รวมผู้ร่วมงานทั้งหมด  278  คน
         2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเป็นเงินทั้งสิ้น  307,038.- บาท  (ส่วนที่ จปร.26  รับผิดชอบเป็นเงิน  197,038.- บาท)
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 3.	การจัดงานเลี้ยงรุ่น	จปร.26	ประจ�าปี	2558
    ณ สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2558  สรุปผลการปฏิบัติดังนี้
     3.1 ได้ประสานงานและแบ่งมอบความรับผิดชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ  โดยมอบให้
          - พล.ท.วรเทพ  บุญอริยะ และทีมงาน รับผิดชอบ ก�าหนดแผนงาน  การประสานงาน  การประชาสัมพันธ์  
          - พล.อ.อดุลย์ศักดิ์  บุญวัฒนะกุล และเจ้าหน้าที่ ศปร.บก.ทท.  รับผิดชอบ  เรื่องห้องพัก และอาหารเช้าวันที่ 10 พ.ค.58           
          - พล.ต.เชาวเลข  ชยันตร์สุภาพ  และเจ้าหน้าที่ ศร.  รับผิดชอบ การจัดสถานที่  อาหาร เครื่องดื่ม  ส�าหรับงานเลี้ยง และ
           พิธีท�าบุญอุทิศส่วนกุศลแก่เพื่อนผู้จากไป
     3.2 การสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิก จปร.26 
                    3.2.1 สนับสนุนอาหารออกร้าน จ�านวนทั้งสิ้น  14  ร้าน  ประกอบด้วย
                       1) พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา    สนับสนุน  อาหารทะเลเผา
                2) พล.ท.ทลวงรณ  วรชาติ   สนับสนุน  เกี๊ยวปลาทรงเครื่อง, ลอดช่องสิงคโปร์
                3) พล.ท.ปราการ  ชลยุทธ  สนับสนุน  ข้าวเหนียวมะม่วง
                4) พล.ต.วิบูล  ขยันกิจ      สนับสนุน  ก๋วยเตี๋ยวไข่เส้นปลา
                5) พล.ต.ชัยวัฒน์  จ�ารัส   สนับสนุน  ก๋วยเตี๋ยวทะเล
               6) พล.ต.สรชัช  วรปัญญา   สนับสนุน  ผัดไท, หอยทอด
                7) พล.ต.ธนกร  จงอุตส่าห์   สนับสนุน  หมูสะเต๊ะ
                8) พล.อ.อดุลยเดช  อินทะพงษ์    สนับสนุน  ไก่ย่าง, ส้มต�า
                9) พล.ต.บรรณวัฒน์  มาโกมล     สนับสนุน  หมูหัน
                10) พล.ท.ยุทธนา  กล้าการยุทธ    สนับสนุน  ข้าวต้มทะเล
                11) พล.ท.สถาพร  สีมาสุรรักษ์      สนับสนุน  อาหารทะเลเผา
                12) พล.ต.สรานุวัตร  ประดิษฐพงษ์  สนับสนุน  ไอศกรีม
                13) พ.ต.อ.อ�านาจ  นิลวิไล   สนับสนุน  กาแฟเย็น โกโก้ ชาชัก
                14) พล.ท.กฤษฎา  อารีรัชชกุล    สนับสนุน  หมูหัน
             3.2.2 สนับสนุนทองค�าจับฉลาก หนัก 1 บาท  จ�านวน 10  รางวัล  ประกอบด้วย
                1) พล.อ.ปรีชา  จันทร์โอชา
       2) พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
       3) พล.ท.ชาตอุดม  ติตถะสิริ
       4) พล.ท.ศุภกร  สงวนชาติศรไกร
       5) พล.ท. วิวรรธ์  สุชาติ
         3.2.3 พล.อ.วิเชียร  ศิริสุนทร  สนับสนุน  ก�าลังพลปฏิบัติหน้าที่รับจองห้องพัก  ลงทะเบียนเข้าที่พัก ประสานงานทั่วไป
       รวมทั้งค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของก�าลังพลส่วนนี้  เป็นเงิน  17,400.-  บาท
     3.3 ผลการจัดงานเลี้ยงรุ่นประจ�าปี 2558  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยมีข้อมูลที่ส�าคัญดังนี้  
         3.3.1 มีสมาชิก จปร.26 ลงทะเบียนเข้าที่พัก จ�านวน 137 ครอบครัว  และเพื่อนต่างเหล่า 15 ครอบครัว  ยอดคนเข้าที่พัก
                          ประมาณ 448 คน 
         3.3.2 มีสมาชิก จปร.26 และครอบครัว เข้าร่วมงานเลี้ยงเย็นวันที่ 9 พ.ค.58 จ�านวนทั้งสิ้น 486 คน 
                (นับจากจ�านวนสติ๊กเกอร์ที่แจกให้ก่อนเข้างาน)
         3.3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจ�าปี 2558  เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 995,590.- บาท  ประกอบด้วย  
            - ค่าใช้จ่ายด้าน ห้องพัก  การจัดงานเลี้ยงรุ่น  และการท�าบุญ    เป็นเงิน   735,840.-  บาท
          - ค่าของช�าร่วย เสื้อแจ็คเก็ตสูท  251 ตัว ราคาตัวละ 750 บาท เป็นเงิน   188,250.-  บาท
        - ค่าพระรูป ร.5  จ�านวน 65 กรอบ ราคากรอบละ 1,100 บาท  เป็นเงิน     71,500.-  บาท

6) เพื่อนๆ ใน บก.ทบ.
7) พล.ต.สิริศักดิ์  วรเจริญ
8) พล.ต.สุวภัทร ยี่โถขาว
9) พล.ท.สาธิต  พิธรัตน์ 
10) พล.อ.ชายศักดิ์  โสมกุล

	 4.	ปฏิทินกิจกรรมรุ่นครั้งต่อไป
    	4.1	วันพุธที่	15	ก.ค.58			 -	เลี้ยงอาหารกลางวัน	(วทบ.)
	 				4.2	วันศุกร์ที่	24	ก.ค.58		 -	งานเลี้ยงเพื่อน	1531	ณ	สโมสรต�ารวจ	ถ.วิภาวดี
	 				4.3	วันเสาร์ที่	22	ส.ค.58	 -	งานเลี้ยงสังสรรค์ประจ�าเดือน	ณ	บ้านพัก	จก.พธ.ทบ.	(พล.ท.สิริศักดิ์		วรเจริญ)
	 				4.4	วันอังคารที่	15	ก.ย.58	 -	เลี้ยงอาหารกลางวัน	(วทบ.)
	 				4.5	วันเสาร์ที่	3	ต.ค.58	 -	สังสรรค์แสดงความยินดีนายพล	+	เกษียณอายุ	ณ	สโมสร	ยบ.ทหาร
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	 สถานภาพเงินกองทุน	 จปร.26	 	 ณ	 วันที่	 29	 มิ.ย.58	 มีเงินจ�านวนทั้งสิ้น	 32,276,446.75	 บาท	 แยกเก็บไว้ในบัญชีของ
สหกรณ์และธนาคารรวม	5	บัญชีดังนี้	
 1.	บัญชีธนาคารทหารไทย	สาขา	บก.ทท.	“กองทุนสวัสดิการ	จปร.26”	 807,508.75	 บาท
	 2.	ธนาคารทหารไทย	สาขา	บก.ทท.	“กอล์ฟ	จปร.26”	 339,358	 บาท
	 3.	ธนาคารทหารไทย	สาขา	บก.ทท.	“จปร.26	เพื่อนช่วยเพื่อน”	 1,125,580	 บาท
	 4.	สหกรณ์ออมทรัพย์	นทพ. (โดย พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร หรือ พล.ท.ดุลย์พิทักษ์ เหรียญบุบผา) 13,001,000	 บาท
	 5.	สหกรณ์ออมทรัพย์	บก.ทท.	(โดย พล.อ.วสุ เฟื่องส�ารวจ หรือ พล.ท.นพดล สร้อยสยัมภู)		 17,000,000	 บาท
	 			เงินสดหมุนเวียน	 3,000						บาท
	 				 รวมทั้งสิ้น	ณ	วันที่	29	มิ.ย.58	 32,276,446.75	 บาท

 หมายเหตุ	 	ผู้ฝากเงินสหกรณ์ ฯ ได้ท�าหนังสือรับรองการฝากเงินเพื่อ จปร. 26  และไม่ขออ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของเงินในบัญชี 
ดังกล่าว โดยมีผู้ลงนามเป็นพยานก�ากับไว้เป็นหลักฐาน 2 ฉบับ
 ส�าหรับบัญชี “จปร.26 เพื่อนช่วยเพื่อน” เก็บเงินจากเพื่อน ๆ คนละ 1,000 บาท/ปี  จะใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนและครอบครัว 
ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบรุ่นฯ  ซึ่ง ณ วันที่ 29 มิ.ย.58 ได้มีการใช้จ่ายตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ครับ 
 ส่วนการจัดกอล์ฟหารายได้ ผมได้สรุป รายรับ–จ่าย แจ้งให้เพื่อนทราบด้วยเช่นกัน
         พล.อ.วสุ  เฟื่องส�ารวจ
            เหรัญญิก จปร.26

	 ฝ่ายเหรัญญิก	สรุปสถานภาพเงินกองทุน	จปร.26

บัญชี	เพื่อนช่วยเพื่อน			ณ	วันที่	29	มิ.ย.58

รับเงินบ�ารุงรุ่นจากเพื่อน ๆ (เริ่มปี 58) 151 คน จาก 246 คน  229,000.00 

ช่วยงานศพมารดา พล.ท.พัฒนพงศ์ ฯ -9,400.00 

โอนเงินเยี่ยมผู้ป่วย พล.ต.กฤษณ์  มรกตพรรณ (พล.ท.อาชาไนย) -2,000.00 

ช่วยงานศพบิดา พ.อ.อาวุธ ฯ -9,400.00 

โอนเงินช่วย พล.ต.กฤษณ์ มรกตพรรณ เสียชีวิต และพวงหรีด (พ.อ.พีระพงษ์) -21,500.00 

เงินเยี่ยมผู้ป่วย พล.ต.บัญชา  พงษ์สวัสดิ์ (พล.ท.ประพัฒน์) -2,000.00 

ช่วยงานศพ พล.ต.บัญชา ฯ เสียชีวิต และพวงหรีด -21,500.00 

ช่วยงานศพมารดา พล.ต.โสภณ ฯ และพวงหรีด -9,500.00 

ค่าเยี่ยมเพื่อนป่วย  พล.ต.บรรหาร ฯ -2,000.00 

ช่วยงานศพบิดา พล.ท.ไพโรจน์ ฯ และพวงหรีด -9,500.00 

8/5/2558 ค่าเยี่ยมเพื่อนป่วย  พล.ท.นิวัติชัย ฯ -2,000.00 

12/5/2558 ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างธนาคาร ให้ พล.ท.นิวัติชัย -120.00 

12/5/2558 ค่าพวงหรีดศพบิดาภรรยา พล.ต.สุวภัทร ฯ -1,500.00 

14/5/2558 ค่าเยี่ยมเพื่อนป่วย  พล.ต.รณณรงค์ ฯ -2,000.00 

25/6/2558 ช่วยงานศพบิดา พล.ท.สุวโรจน์ ฯ และพวงหรีด -9,500.00 

29/6/2558 ค่าพวงหรีดศพบิดาภรรยา พล.ต.สมยศ ฯ -1,500.00 

รวมจ่ายสวัสดิการ 6 เดือน -103,420.00 

คงเหลือ  125,580.00 
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รายรับล่าสุดถึงวันที่	25	มิ.ย.58	 	 	

 เพื่อน ๆ หาทีมสมัครแข่งขัน และหาผู้สนับสนุนการแข่งขัน    

 ได้รับเงินเข้าฝากในบัญชี กอล์ฟ จปร.26ทั้งสิ้น       19,605,000 บาท

รายจ่ายในการจัดการแข่งขัน	 	 	

 ค่าปิดสนามกอล์ฟวินด์เซอร์  180,000 บาท

 ค่าของช�าร่วย กระติกน�้า  50,564 บาท

 ค่าอาหารทั้งหมด  201,000 บาท

 ค่าออแกไนเซอร์ JME Golf Media  35,000 บาท

 ค่าถ้วยรางวัล และรางวัลใกล้ธง  56,950 บาท

 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แก่ผู้สนับสนุน, ป้ายงาน  92,120 บาท

 ค่าประกัน Hole-in One   36,000 บาท

 ค่าร่ม 520 คันๆละ 350 บ.  182,000 บาท

 ค่าเหล้า ค่าดนตรี Tip พนักงาน  17,500 บาท

 ค่าเบี้ยเลี้ยง จนท.และวัสดุ สนง.  15,700 บาท

 ค่ารถกอล์ฟจาก สนาม ทบ. และค่าเคลื่อนย้าย  52,000 บาท

 ค่ารถกอล์ฟวินด์เซอร์  147,000 บาท

 ค่าแคดดี้  101,400 บาท

 ส่วนลดค่าด�าเนินการจาก JME Golf Media -5,000 บาท

 ค่าซื้อรางวัลจับฉลาก (พล.ท.ชาตอุดม)  130,000 บาท

 ค่าของที่ระลึกตอบแทนผู้สนับสนุนการจัดกอล์ฟ  54,300 บาท

 ค่าร่ม 174 คันๆละ 320 บ. จัดหาเพิ่มเติม  55,680 บาท

 รวมค่าใช้จ่ายจัดกอล์ฟทั้งสิ้น 1402214 บาท

คงเหลือเงินจากการจัดกอล์ฟ		 18202786	 บาท

สรุป	รายรับ-จ่าย	การจัดหารายได้
กอล์ฟ	จปร.26	ณ	สนามวินด์เซอร์ปาร์คแอนด์กอล์ฟคลับ	(27	มี.ค.58) 
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วัน/เดือน/ปี รายการ 	จ�านวนเงิน	

16/2/2558 ยอดยกมาจากครั้งก่อน 15,417,722.75 

รับเงินบ�ารุงรุ่นจากเพื่อน ๆ (รับต่อจาก 15/2/2558) 110,000.00 

23/2/2558 รับเงินเข้าบัญชี กอล์ฟ จปร.26 จากผู้สนับสนุน (รับต่อจาก 15/2/2558) 19,555,000.00 

23/2/2558 โอนเงินเยี่ยมผู้ป่วย พล.ต.กฤษณ์  มรกตพรรณ (พล.ท.อาชาไนย) -2,000.00 

ฝ่ายปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่าย (พล.ท.วรเทพ) -20,000.00 

24/2/2558 ช่วยงานศพบิดา พ.อ.อาวุธ -9,400.00 

25/2/2558 เติมเงินค่าส่ง SMS และ เช่าพื้นที่ Website JPR26 -5,687.00 

3/3/2558 โอนเงินสนับสนุนทีมแข่งขันกอล์ฟ นนอ.22 -30,000.00 

5/3/2558 พล.อ.พนาเบิกเงินซื้อไวน์ -21,600.00 

6/3/2558 โอนเงินช่วย พล.ต.กฤษณ์ มรกตพรรณ เสียชีวิต (พ.อ.พีระพงษ์) -21,500.00 

11/3/2558 เงินเยี่ยมผู้ป่วย พล.ต.บัญชา  พงษ์สวัสดิ์ (พล.ท.ประพัฒน์) -2,000.00 

ค่าอาหารประชุม กก.รุ่น ครั้งที่ 3/58 ณ สโมสร ทบ. -10,788.00 

13/3/2558 งานเลี้ยงสังสรรค์บ้าน พล.อ.ไพบูลย์ (พล.ท.วรเทพ) -13,961.00 

20/3/2558 โอนเงินให้กิจกรรม และค่าเสื้อแจ็กเก็ตแม่บ้าน (คุณพินิจนันท์ ประเสริฐสุข) -182,690.00 

โอนเงินให้ พล.ท.วรเทพ จัดงานรุ่น 1531 -200,000.00 

โอนเงินให้ ค่าของช�าร่วยกอล์ฟ (พ.อ.ประเสริฐ) -50,504.00 

ค่าธรรมเนียมโอนเงิน -60.00 

ช่วยงานศพ พล.ต.บัญชา ฯ และพวงหรีด -21,500.00 

ช่วยงานศพมารดา พล.ต.โสภณ ฯ และพวงหรีด -9,500.00 

ค่าเยี่ยมเพื่อนป่วย  พล.ต.บรรหาร -2,000.00 

ซื้อเครดิต SMS -6,955.00 

27/3/2558 จ่ายค่าจัดกอล์ฟ 27 มี.ค. -1,042,070.00 

2/4/2558 โอนเงินให้ พล.ท.วรเทพ จัดงานรุ่น 1531 ครั้งที่ 2 -100,000.00 

2/4/2558 รับโอน ค่าจัดงานรุ่น ตท.1531 จาก ทร. ทอ.  60,000.00 

3/4/2558 จ่ายค่าจัดงานรุ่น ตท.1531 เพิ่ม และค่าดอกไม้ -8,200.00 

3/4/2558 รับเงินสดจัดงานรุ่น ตท.1531 จาก นรต.31  50,000.00 

6/4/2558 โอนเงินค่าร่มเพิ่มเติมให้ พล.ท.เกรียงไกร -15,600.00 

20/4/2558 ช่วยงานศพบิดา พล.ท.ไพโรจน์ ฯ และพวงหรีด -9,500.00 

23/4/2558 โอนเงินให้ พล.ท.วรเทพ จัดงานรุ่น จปร.26 -1,200,000.00 

8/5/2558 ค่าเยี่ยมเพื่อนป่วย  พล.ท.นิวัติชัย -2,000.00 

12/5/2558 ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างธนาคาร ให้ พล.ท.นิวัติชัย -120.00 

12/5/2558 ค่าพวงหรีดศพบิดาภรรยา พล.ต.สุวภัทร -1,500.00 

14/5/2558 ค่าเยี่ยมเพื่อนป่วย  พล.ต.รณณรงค์ -2,000.00 

สรุปการใช้จ่ายเงินรุ่น	จปร.26		ณ	วันที่	29	มิ.ย.58
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ณ บ้านพัก พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา ใน ร.11 รอ.  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558

วัน/เดือน/ปี รายการ 	จ�านวนเงิน	

14/5/2558 โอนเงินค่าของที่ระลึกตอบแทนผู้สนับสนุนการจัดกอล์ฟ (ปืนโบราณ) -54,300.00 

19/5/2558 พล.ท.วรเทพ คืนเงินเหลือจากจัดงานรุ่น จปร. 26  187,010.00 

25/5/2558 พล.ท.วรเทพ คืนเงินเหลือจากจัดงานรุ่น จปร. 26 (ครั้งที่ 2)  17,400.00 

3/6/2558 ค่าอาหารจัดประชุมกรรมการ ตท.1531 -4,872.00 

ค่า Black Label 1 ขวด วันประชุมกรรมการ ตท.1531 -1,699.00 

8/6/2558 แม่บ้าน จปร.26 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาโคราช -2,000.00 

16/6/2558 ค่าจัดหาร่มเพิ่ม 174 คันๆละ 320 บ. โดย พล.ท.เกรียงไกร -55,680.00 

25/6/2558 ช่วยงานศพบิดา พล.ท.สุวโรจน์ ฯ และพวงหรีด -9,500.00 

29/6/2558 ค่าพวงหรีดศพมารดาภรรยา พล.ต.สมยศ -1,500.00 

29/6/2558 สรุปยอดรวมเงินรุ่นทั้งสิ้น (5 บัญชี)  32,276,446.75 

     - บัญชี ธ.ทหารไทย "กองทุนสวัสดิการ จปร.26"  807,508.75 

     - บัญชี ธ.ทหารไทย "กอล์ฟ จปร.26"  339,358.00 

     - บัญชี ธ.ทหารไทย "จปร.26 เพื่อนช่วยเพื่อน"  1,125,580.00 

     - บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.  13,001,000.00 

     - บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทท.  17,000,000.00 

     - เงินสดหมุนเวียน  3,000.00 
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	 ใครเป็นใครในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	และแวดวงการเมือง	....มิ.ย.2558
 ปัจจุบันมีเพื่อน จปร.26 ของเราท�างานกันอย่างเข้มแข็ง ทั้งงานหลักในกองทัพและงานการเมืองในสภา ผมขอเป็นตัวแทนแจ้ง
ข่าวสารให้เพื่อน ๆ ได้ทราบความเคลื่อนไหวดังนี้ เริ่มต้นที่ ..... พี่เบี้ยว (พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข) ท่านเสนาธิการทหารบก  และท่าน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนส�าคัญ ... แค่งานในหน้าที่ของ เสธ.ทบ. ก็เหนื่อยผุด ๆ แล้ว ... สู้สู้ครับ ... เอาใจช่วย  ..... พีแ่ดง 
(พล.ท.ชยัยทุธ พร้อมสขุ) สมาชกิสภานิติบญัญัติแห่งชาต ิ ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมาธกิารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ..... และโฆษกคณะกรรมาธิการพาณิชย์อุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ..... และยังเป็น
กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพไทย-เกาหลี และกลุ่มมิตรภาพ ไทย-นิวซีแลนด์ เท่านั้นยังไม่พอเอางาน ศปป.4 กอ.รมน. ไปท�าด้วย ..... 
บอกว่ามันดีเหมือนกัน ..... แล้วมันจะท�าไหวมั๊ยเนี๊ยะ.....หินซะอย่าง .......ไหวอยู่แล้ว ..... พี่ตั๋น (พล.ท.ชาตอุดม ติตถะสิริ) ท่านรอง
เสนาธกิารทหารบก และท่านสมาชกิสภานติิบญัญติัแห่งชาต ิในฐานะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ของชาติปี 59 ..... นี่ก็ต้องพี่ตั๋น  พี่โย่ง  พี่ชาย เค้าเลยละครับ  ..... พี่ติ๊ก (พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา) ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เป็นกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่านผู้ช่วย ผบ.ทบ. มาประชุมในกรรมาธิการอย่างสม�่าเสมอไม่เคยขาด ..... งาน
กองทัพบกที่ท่านรับผิดชอบอยู่ก็หนักเอาการอยู่แล้ว ดูแลสุขภาพด้วยครับพี่ติ๊ก  ..... พี่อู๊ด (พล.อ.วลิต  โรจนภักดี) ท่านสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมาธิการ การพาณิชย์ อุตสากรรม และการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้มแข็ง ๆ พีอู่ด๊  ..... พีอ๊่อด 
(พล.ท.ศภุกร  สงวนชาติศรไกร) ท่านสมาชกิสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิ กรรมาธกิาร การพาณชิย์ อตุสาหกรรมและการแรงงาน ร่วมมอืกนั
ท�างานช่วยชาต ิ ขอบคณุทีค่อยแนะน�าและให้ความช่วยเหลอืเพือ่น ๆ ในกรรมาธกิารครบั  ..... พีห่มาย (พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ)  
ท่านเสนาธิการทหาร  ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขยันขันแข็งดีเยี่ยมทั้งงานในสภาและงานในกองทัพ ........สุดยอด  .....  
พี่ชาติ (พล.อ.สุชาติ หนองบัว)  ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นคนแรกของรุ่นที่ลุกขึ้นพูดในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เรื่องหลักการ หลักเกณฑ์ หลักฐาน เป็นเหตุเป็นผลต้องให้พี่ชาติเค้าเดินหน้า ชัวร์และแม่นครับเพื่อน  ..... พี่ปุย (พล.อ.สุรพงษ์  
สุวรรณอัตถ์) ท่านรองเสนาธิการทหาร  และท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ งานกองทัพคงเยอะมาก ๆ งานในสภาท่านกม็ุง่มัน่นะ 
จะบอกให้ พ่ีปยุเดนิหน้าด้วยความมัน่คง .....ครบัพีป่ยุ  ..... พีต่ิก๊ (พล.ท.สวุโรจน์ ทพิย์มงคล) ท่านเจ้ากรมการเงินกลาโหม ท่านสมาชิก
สภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิในฐานะกรรมาธกิารใหญ่ด้านการพาณชิย์ อตุสาหกรรมและการแรงงาน พีต่ิก๊คอยเอาใจช่วยพี ่ๆ เพือ่น ๆ น้อง ๆ ใน
กรรมาธกิารนีง้านหนกัมากและไม่หมูเลยนะครับพีต๊ิ่ก รบัผดิชอบดแูลกฎหมายที เล่นกัน 3 กระทรวงเลยนะ  ..... พ่ีโย่ง (พล.อ.อนนัตพร 
กาญจนรัตน์) ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังที่สุดในสภา ใคร ๆ ก็รู้จักพี่โย่ง มีงานในหน้าที่หนักหนาสาหัสหลายด้าน เรื่อง 
เงินเดือนที่ได้เพิ่มกันก็พี่โย่งนี่แหละ  ..... พี่ชาย (พล.อ.อดุลย์เดช อินทะพงษ์) ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท่านเอาใจใส่ทั้ง 
งานราษฎ์และงานหลวง ช่วงนี้หลานปู่หลานตาก็ก�าลังน่ารักนะลุงชาย ..... พี่เจอรี่ (พล.อ.วินัย สร้างสุขดี) ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถมด้วยต�าแหน่งอนกุรรมาธกิารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทางทะเล
และชายฝ่ัง เดนิทางกลบับ้านเพือ่ดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งทุกวัน ขอให้เดินทางปลอดภัยครับ  ..... พี่อ๋อย  
(พล.อ.ธนา  วิทยวิโรจน์)  ผู้เชี่ยวชาญ สนช. พล.อ.อดุลยเดช อินทะพงษ์ ประธานอนุกรรมาธิการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ. กีฬาฯ  นอกจากนั้น
ยังรับผิดชอบงานในคณะท�างานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยนะ  ..... พี่ไก่ (พล.อ.สุรศักดิ์  ศรีศักดิ์) คณะท�างานที่ปรึกษานายก
รัฐมนตรี และยังท�าหน้าที่เป็น รองประธานคณะอนุกรรมการ คตช. ด้านปลูกจิตส�านึกและสร้างการรับรู้ และรวมถึงด้านการป้องกันด้วย  

..... พี่ติ๋ว (พล.อ.จิตตสักก์  เจริญสมบัติ) นักวิชาการประจ�าคณะกรรมาธิการพาณิชย์ อุตสาหกรรม และการแรงงาน ขยันขันแข็ง 
งานในหน้าที่ เป็นที่พอใจของท่านประธานกรรมาธิการฯ ขอขอบคุณที่ช่วยเหลือคณะกรรมาธิการครับ ..... พี่ต๋อง (พล.ต.วีระนันท์ 
ทองสุข) เลขานุการประจ�าคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังท�างานในคณะท�างานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
อีกด้วย  ..... พี่เลข (พล.ต.เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ)  เลขานุการประจ�าคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ท่านเลขท่านขยัน
มากเลย ออกไปเล่นกีฬาบ้างนะเพื่อน ๆ อยากกิน  ..... พี่น้อย (พล.ต.ยศพล มีพรหม) ผูช้�านาญการประจ�าคณะกรรมาธกิารศกึษาและ
กฬีา ทีส่�าคญัเป็นถงึท่านทีป่รกึษาประธาน คตร.  ..... พีโ่ย (พล.ต.โยธนิ รืน่บรรเทงิ) ผู้ติดตาม พี่ สนช.พล.อ.องอาจ พงษศักดิ์ ขยันดูแล
พื้นที่อย่างนี้ชาวบ้านเมืองกาญจน์ อุ่นใจ ..... พี่สันต์ (พล.ท.วสันต์ สุริยะมงคล) เลขานุการ ประจ�าคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบก เป็นที่ไว้วางใจของท่านประธานอนุกรรมาธิการ ฯ เลยถูกเรียกหามิได้ขาด ท�าดี ๆ ..... มีรางวัล
 เพื่อน ๆ  ในสภาของเรายังคงต้องฟันฝ่าอุปสรรคทางการเมืองของชาติกันต่อไปอีกสักระยะ คงยังต้องเหนื่อยอีกสักพัก .... ทั้งก่อน
และหลังเกษียณ ... แต่พวกเราล้วนยังยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ว่า “จปร.26 ท�างานอย่างมีศักดิ์ศรี”..........ครับเพื่อน
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 เสียงจาก....	“หอกลอง”	....!!!
 ก่อนอื่น.....ต้องขอกล่าวถึง “พี่เบิ้ม” (พลเอกอดุลย์ศักดิ์  บุญวัฒนะกุล) พลเอกใหม่ถอดด้ามของ สป. เมื่อ เม.ย. 58 ที่ผ่านมา 
พี่เบิ้มข้ามห้วยมาจากกองทัพไทยช่วยราชการที่หน้าห้อง ปล.กห. ด้วยยศพลตรี เมื่อช่วง ต.ค.56 ... พอมา ต.ค.57 ก็ได้รับพระราชทานยศ 
“พลโท” ในต�าแหน่ง ผอ.สพร.กห. ต่อจาก พลโทสุวโรจน์  ทิพย์มงคล “พี่ติ๊ก” ที่ลุกจากต�าแหน่งนี้ไปเป็น จก.กง.กห. แทน “พีช่าย”  
(พลเอกอดลุยเดช  อนิทะพงษ์) ทีไ่ปเป็น ผอ.สงป.กห. ... ทางด้าน “พีเ่บิม้” ของเรากน็ัง่ท�างานในต�าแหน่ง ผอ.สพร.กห. (อัตรา พลโท)  ก็
คิดกันว่าปลาย ก.ย.58 คงจะเกษียณในต�าแหน่งนี้แน่ ๆ ... ค�าสั่งเดือน เม.ษ.58 ออกมา ปรากฎว่า “พี่เบิ้ม” ก็ได้รับพระราชทานยศเป็น 
พลเอก ในต�าแหน่ง ผทค.พเิศษ สป. ... ขอแสดงความยนิดด้ีวยครบั ..... ตอนนีใ้น สป. เพือ่น สป.15 หลายคนได้รับความกรุณาจาก  
“พีช่าย” (พลเอกอดลุยเดช  อนิทะพงษ์) ผอ.สงป.กห. พาไปดงูานต่างประเทศหลายประเทศ ต้องขอ “ขอบคณุ” ทีช่่วยดแูลรุน่เราด้วยครบั  

.....  หลังจาก “พี่ไก่” (พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์)  ลงจากต�าแหน่งหลัก ก็ยังไม่มีใครในรุ่นเรารับเป็นโต้โผในการเลี้ยงสังสรรค์ สป.15 
เหมือนอย่างท่านไก่ อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนานแล้ว..... (แล้วนี่จะมีใครเสนอตัวบ้างไหมครับ) อย่ารอให้เกษียณกันไปซะก่อนเลย เดี๋ยวจะ
รวมตัวกันยากนะครับ  .....ควันหลงจากไปงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ที่สวนสน มีเพื่อน สป.15 หลายคนไม่ได้ไปร่วมงาน  ซึ่งงานเลี้ยงรุ่น
ครั้งนี้ทางรุ่นได้จัดท�าเสื้อรุ่นแจกให้กับเพื่อนฯ จปร.26 ด้วย และผมได้รับมอบจากเลขารุ่นให้น�าเสื้อของเพื่อน ๆ ที่ไม่ได้มาร่วมงานกลับไป
แจกจ่าย ปัจจุบันยังมีเหลืออยู่ที่ผมอีก 1 ตัว ของ “เพื่อนมอญ” (พลตรีชรินทร์  อุนรัตน์) ใครติดต่อได้ช่วยแจ้งให้มารับที
 จากการส�ารวจตรวจสอบรายชื่อเพื่อน ๆ จปร.26 ที่สังกัด สป. มีทั้งสิ้น 34 ท่าน  เกษียณอายุราชการไปแล้วก่อนหน้านี้   
มียศพลเอก 8 ท่าน (พี่นวย, พี่เอ็ดดี้, พี่ผี, พี่พงษ์, พี่ติ๋ว, พี่ต่อ, พี่ติ๊ด, พี่ชุ่ย) ....พลโทไม่มี  และพลตรี 1 ท่านคือ “พี่มอญ” (พลตรี 
ชรินทร์ อุนรัตน์)  ส�าหรับผู้ที่ก�าลังจะเกษียณอายุราชการใน 30 ก.ย.58  มียศพลเอก 8 ท่าน (พี่ปุ๊, พี่ไก่, พี่ซ้ง, พี่ชาย, พี่แมว, พี่เส,  
พี่เบิ้ม และพี่ป่อง)  พลโท 1 ท่านคือ “พี่ยศ” (พลโทสมยศ  แก้วศรีปราชญ์)  และพลตรี 1 ท่านคือ “พี่ยักษ์” (พลตรีจรัญ สารสิทธ์)   

..... ในส่วนที่เหลืออีก 15 ท่านที่ยังสังกัด สป. อยู่ในขณะนี้ และจะทยอยเกษียณในปีต่อ ๆ ไป แบ่งออกเป็นยศพลเอก 6 ท่าน คือ  
พี่ต้อ (ปี59), พี่เป็ด (ปี59), พี่ไก่ขาว (ปี59), พี่เจิด (ปี59), พี่นู (ปี59)  และพี่อ้าย (ปี59)  พลโท 6 ท่าน มี พี่ออด (ปี59), พี่เจ๋ง (59),  
พี่ศัลยพงค์หรือพนมวัน เปลี่ยนมณี (ปี59), พี่ติ๊ก “สุวโรจน์” (ปี60), พี่ติ๊ก “ยุทธนาหรือสิโรจน์” (ปี60)  และ พี่โหน่ง “ฐิตินันท์” (ปี61)  
และอีก 3 พลตรี คือ แมน (ปี59), ปุ๊ (ปี59)  และน้องเจี๊ยบ “กีรติพงศ์หรือจีรยุทธ” (ปี60)
 ท้ายนี้ ... พวกเรา สป.15 ขอแสดงความยินดีย้อนหลังไปเมื่อ เม.ย.58 ที่ผ่านมาอีกครั้ง  ที่เพื่อนเราได้รับพระราชทานยศ 
สูงขึ้นเป็นพลเอก 2 ท่านคือ “พี่เบิ้ม” (พลเอกอดุลย์ศักดิ์  บุญวัฒนะกุล  ผทค.พิเศษ สป.)  และ “พี่ป่อง” (พลเอกชัยกร ประเสริฐสุข ผทค.
พิเศษ สป.)  ส�าหรับ “พี่ป่อง” ก็ต้องขอกล่าว “ยินดีต้อนรับสู่ สป.15” ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ.////

	 ข่าว	จปร.26	ในรั้ว	บก.ทท.
 พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ... พี่ต๊อกของพวกเราผู้ท�าหน้าที่  รอง ผบ.ทสส. และ รมว.กระทรวงยุติธรรม ก็ยังคงมุ่งมั่นในการท�างาน
ให้กับประเทศชาติของเราอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ..... มีเพื่อน จปร.26 ที่ไปช่วยงานที่ ส�านักรัฐมนตรี เพิ่มอีกหนึ่งท่านคือ พี่ป่อง 
(พล.อ.ชัยกร  ประเสริฐสุข) พล.อ.ป้ายแดง ได้ย้ายจาก ส�านักงาน รอง ผบ.ทสส. ไปรวมกลุ่มกับ พี่หลี (พล.อ.นิวัตร  มีนะโยธิน) ... พี่เปี๊ยก 
(พล.ท.อภิชัย  หงษ์ทอง) ... พี่แจ้ (พล.ท.เยาวดนัย  ภู่เจริญยศ) ... พี่ต้อ (พล.ท.สิทธิ  จันทร์สมบูรณ์) ... พี่ตุ้ม (พล.ท.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์) 
พล.ท.ป้ายแดงเช่นกัน ... พี่ตุ้ม (พล.ต.ทรงศักดิ์  สหสมโชค) ... และ พี่ยศ (พล.ต.ชัยยศ  อุ่นเรือน) พล.ต. ใหม่เอี่ยม ... ส�าหรับ พี่นุ (พล.ท.นุ 
โชติสันต์) กับ พี่ทูล (พล.ต.วิทูล บัณฑิตย์) ...ได้ข่าวว่าขอตัวไปเตรียมเออรี่กันอยู่  ..... ทางด้านส�านักงาน รอง ผบ.ทสส. ก็มี พี่วิสิษฐ 
(พล.อ.วิสิษฐ  แจ้งประจักษ์) ... พี่แดง (พล.ท.วสันต์  สุริยมงคล) ... พี่อ้วน (พล.ท.ทศพร  ศิลปาจารย์) ... และเลขารุ่น  พี่เปา (พล.อ.พิสุทธิ์  
เปาอินทร์)  ที่มานั่งท�าหน้าที่อย่างแข็งขัน ..... ในส�านักงานของ เสธ.ทหาร ของ พี่เต้ (พล.อ.สมหมาย  เกาฏรีะ) เสธ.ทหาร ...ยงั 
เกาะกลุม่กันอย่างเหนียวแน่น มเีหรญัญกิรุน่ พีตู๋่ (พล.อ.วส ุ เฟ่ืองส�ารวจ)... พีต่ิก๊ (พล.ท.ยทุธนา กล้าการยุทธ หรือสิโรจน์ ชูศักดิ์) ... พี่หยัม 
(พล.ท.นพดล  สรอ้ยสยัมภู) ... และ พี่เหรียญ (พล.ท.ดุลย์พิทักษ์ หรือชื่อเดิม พิพัฒน์  เหรยีญบบุผา) พล.ท. ใหม่ทัง้คู ่ ..... พีต้่อย 
(พล.ท.พฒันพงศ์  องอาจอทิธชิยั) ... และ พีน่ดิ (พล.ท.ชยัฤทธิ ์ ขวญัสอน) ยงัคงช่วยงาน พี่ปุย (พล.อ.สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์)  รอง เสธ.ทหาร 

..... จปร.26 ของเรา ที่ด�ารงต�าแหน่ง รอง เสธ.ทหาร อีกท่านคือ ... พี่อู๊ด (พล.อ.วลิต  โรจนภักดี) ..... ที่ขาดไม่ได้ก็คือ พี่ยวด 
(พล.อ.วินัย  ยวดยิ่ง) ที่ช่วยงานอยู่ ส�านักงาน ผบ.ทหารสูงสุด ..... ส�าหรับ พี่สุพัฒน์ (พล.ต.สุพัฒน์  ภูตินาถ) ก็ยังคงลงเรือล�าเดียวกัน
กับพี่จุ๊ (พล.ร.อ.ทวีวุฒิ  พงศ์พิพัฒน์ ) รอง ผบ.ทสส ..... พี่ป่อง (พล.อ.รวมพล  มีชูอรรถ) ... พี่หน่อง (พล.ต.ชัยกรณ์  นิลเจริญ)  และ 
พี่อ๊อด (พล.ต.วชิระ  เกียรตินันทน์)  ประจ�าอยู่ สลก.บก.ทท. ... ..... พี่ยักษ์ (พล.ต.ณัฐพร  ฉายทองค�า)  ช่วยงานอยู่ที่ สปช.บก.ทท. 
ว่าง ๆ ก็แวะมาเยี่ยมกันบ้างนะครับ ..... พี่เชียร (พล.อ.วิเชียร  ศิริสุนทร)  ผอ.ศปร. ยังดูแลเพื่อน ๆ เป็นอย่างดีมี ... พี่เมฆ  
(พล.ท.วรเทพ  บุญอริยะ) ... พี่เพ่ (พล.ท.ประพัฒน์  เอกโพธิ์) ... พี่อ๊อด (พล.ท.ไพโรจน์  รวยลาภ) ... พี่แตน (พล.ท.บัณฑวิทย์  โรจนวิภาต 

..... เพื่อน จปร.26 ที่ยังท�าหน้าที่อาจารย์อย่างเหนียวแน่นที่ บก.สปท. ได้แก่ พี่โอ่ง (พล.อ.พนา ถนอมสิงห์)  ที่ปรึกษา วปอ. และเป็น
ประธานชมรมกอล์ฟ จปร.26 น�าทีม ที่ปรึกษานักศึกษา  วปอ. .....พี่นัย (พล.ท.วินัย  เสมสวัสดิ์)  ... พี่ต๋อย (พล.ท.ก้องเกียรติ  พลขันธ์) 
และพี่ตุ่น (พล.ต.สรานุวัตร ประดิษฐพงษ์)  เพื่อน ๆ มีอะไรให้รับใช้บอกได้ ..... พบกันใหม่ฉบับหน้า ..... ขอให้โชคดีมีสุขทุกท่านครับ .....
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	 แวดวง	กอ.รมน.	“สวนรื่นฤดี” 
 ผ่านปรับย้ายกลางปี  ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ สมาชิก จปร.26 ทุกท่าน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นครับ ... ทีนี้ก็มาเข้าเรื่องใน
แวดวง กอ.รมน. สวนรื่น กันได้  ..... เริม่ที ่พี่เบิ้ม (พล.ต.องอาจ  ชวาลวิวัฒน์)  ท�าการย้ายที่ท�างานขึ้นตึกสร้างใหม่ ชั้น 2  อาคาร 
รื่นฤดี ได้ไม่ถงึเดอืน กต้็องน�าก�าลงัพล ศปป.6 ย้ายออกไปหาห้องท�างานใหม่  เนือ่งจากเหตขัุดข้องทางเทคนคิ ของการด�าเนนิการจดัซือ้ 
จดัจ้าง .... แว่วว่า อีกประมาณ 2 เดือนจึงจะได้กลับเข้าไปท�างานที่เดิม ..... พี่เบี้ยว (พล.อ.ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข) เสธ.รมน. ช่วงนี้หาเวลา
ว่างได้ยากมากก ... ท�างานหัวเป็นเกลียวหัวเป็นน๊อต ... ถ้าโคลนนิ่งตัวแทนได้ก็ดีนะ ... ประชุม กอ.รมน. ประจ�าเดือนที่ผ่านมา เห็น
สอบถามอย่างเอาจริงเอาจังและชมเชยอย่างภูมิใจ กับ พี่แดง (พล.ท.ชัยยุทธ์ พร้อมสุข) ผอ.ศปป.4 และ พี่บาก (พล.ท.สมชาย  ฤกษ์พิชัย) 
หน.สง.ลธ.รมน.(3) อดีต ผบ.ศป. ... “ท�าดีต้องชม” ..... สถานที่นัดพบเพื่อน ๆ มื้ออาหารกลางวัน นอกจากห้องอาหาร “ครัวหลวง” 
ในรั้วสวนรื่นแล้ว ยังมีอีก 2 แห่ง ที่พร้อมรับรองเพื่อน ๆ  แห่งแรก สง.รอง ลธ.รมน. ชั้น 2 ตึกบัญชาการ (ตึกหน้า)  ซึ่งพี่หนิง (พล.ท.พรเทพ  
พัชราพันธุ์) เตรียมอาหารจากครัวหลวงดั่งเดิมไว้ ... อีกแห่ง พี่เอ๋ (พล.อ.ชนะทัพ  อินทามระ) ชั้น 3 (ตึกหลัง) สง.ผอ.รมน. เน้นอาหารเหลา
ชั้นเยี่ยม เพิ่มเติมจากครัวหลวง มีพี่ต๋อย (พล.ท.ทวีชัย  กฤษชีวิน) และพี่เนก (พล.ท.เอนก  ศริสิวุรรณ) นายพลโทใหม่ คอยต้อนรบัเพือ่น ๆ 

..... แต่งตวัภมูฐิานมาท�างานทกุวนักบัสทูตวัเก่ง พีไ่ก่ (พล.อ.ดฐิฐ์ภพ  ไก่แก้ว) มารอให้ค�าปรึกษา งาน ???? .... จนต้องเรียกเพื่อน ๆ  ช่วย
ปรึกษาตูหน่อย ...  นี่ก�าลังเตรียมตัวไปศึกษาและดูงานประเทศญี่ปุ่น  เอาไปใช้ยามเกษียณ ร่วมกับพี่วุฒิ , พี่เหม่อ , พี่บาก  และพี่เรือง  
ยินดีกับเพื่อนด้วย อย่าลืมของฝากล่ะ ..... พี่อ้วน (พล.ท.วิวรรธน์  สุชาติ) เปลี่ยนงานรับผิดชอบในสายงาน กอ.รมน. แต่ทีมงานเดิม  
พีเ่หม่อ (พล.ต.ปาลติ  จุลกะ) นกัวชิาการ ประจ�า สง.ลธ.รมน. (3) ยงันัง่ท�างานทีเ่ดมินะครบั ... พีว่ฒุ ิ(พล.ท.วฒุ ิ แสงจกัร) รอง ผอ.ศปป.3 
ท�างานร่วมกับสันติบาล แก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มอบงานประชุมให้ พี่ปาน (พล.ต.จุลพจน์  อิทธะรงค์) ผช.ผอ.ศปป.3 ท�าหน้าที่
แทน เลยอยากส่งเสียงถึงพี่ติ๊กว่า ... ตุลานี้พี่วุฒิเกษียณน่าจะพิจารณาให้พี่ปานท�าหน้าที่แทนนะครับ จะได้ลุยงานต่อเนื่องได้อย่างเต็มที่ 

..... พี่นิ่ม (พล.ต.สานิต  ปัญจมะวัต) 007 หลังจากได้ยศนายพล แล้วไม่ค่อยพบเห็น ในรั้วสวนรื่นนะ  หรือได้งานดีแล้ว ... เพื่อน ๆ  
DF คิดถึง ..... พี่เล็ก (พล.ต.รณรงค์  โคตรด�ารงค์) รอง ผอ.ศปป.4 ... โหมงานหนักตามนโยบายพี่แดง ชัยยุทธ์ “ทวงคืนผืนป่า”  
แทบไม่ได้พักผ่อน จนหมอต้องเชิญเข้าพักฉุกเฉินที่ รพ.ทหารผ่านศึก ... น่าเห็นใจสาวคู่ชีวิตต้องมานอนเฝ้าทั้งที่ตัวเองก็ป่วยเหมือนกัน  
ตอนนี้พี่เล็กสมบูรณ์เต็มร้อยแล้ว  ฝากเตือนเพื่อน ๆ ดูแลสุขภาพกันเน้อ ..... พี่ต้อม (พล.ท.ดนัยพัฒน์  เกษมนิรันดร์) ยังนั่งท�างาน 
ชั้นสอง ตึกพระต�าหนักเพชรรัตน์ เหมือนเดิมนะครับ  ..... ส่วนพี่เรือง (พล.ท.เรืองศักดิ์  สว่างแจ้ง)  หน.คณะท�างานด้านเขตแดน  
ได้รับพระราชทานยศพลโทสมใจแล้ว ... ขอแสดงความยินดีด้วย  แว่ว ๆ ว่า ฟิตจัด ถึงกับอยากจะขอต่ออายุราชการนะ5555 ... ว่ากัน 
พอหอมปากหอมคอ พบกันใหม่ฉบับหน้า   สวัสดีครับ

	 ซุบซิบสังคมลพบุรี	เดือน	พ.ค.58
 สวัสดีครับ ก่อนอื่นเพื่อน ๆ และครอบครัว ตท.1531 ในสังคมลพบุรี ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ พี่ขน ด้วยความ
อาลัยยิ่ง ... และพวกเราจะเป็นก�าลังใจดูแลครอบครัวของเพื่อนขนต่อไป ... ต้องขอขอบพระคุณในน�้าใจไมตรีของผองเพื่อน ที่มีพี่อ๋อยเป็น 
หัวเรือใหญ่ ... ช่วยกันหยิบยื่น ให้พี่ขนและครอบครัวตราบวาระสุดท้าย ... “ดังค�าว่ามิตรแท้  มีภัยพึ่งได้ไหว้วาน เจือจานเกินอยู่ดูดาย”

..... อากาศที่ร้อนอบอ้าวแผ่กระจายไปทั่ว พายุร้อนน�าฝนโปรยปรายอย่างกะปริบกะปรอย เหมือนคนใกล้หมดแรง ... พี่อู๊ด 
(พล.ท.ศิริศักดิ์  เทศนา) ต้องหลบร้อนจากเมืองลิงแอบไปช่วยราชการอีกต�าแหน่งที่เมืองกรุง เพื่อฝึกงานดูแลหลานก่อนเกษียณปี 58 ... 
อย่างนี้ท่านอาจารย์(ภรรยา) ต้องให้ 2 ขั้นแน่ ๆ ..อิอิ... ..... คนเมืองลพที่ใกล้เกษียณก็พากันเข้ากรุงมุ่งท�างานเหมือนกัน..พี่อ๋อย 
(พล.อ.ธนา  วิทยวิโรจน์) เกษียณ 58 นี้ มาช่วยงานพี่โย่ง นั่งหลายต�าแหน่งในงานการเมือง ... บอกจะฝากผลงานเป็นปีสุดท้ายแล้วขอพัก
ยาว...ข้าน้อยว่าบ่แน่ดอก กลองดี  มักจะโดนตีบ่อย ๆ  555 .....ส่วนพี่อี๊ด (พล.ต.บวรรัตน์  ไมตรีประศาสน์) เกษียณ 59 ... อยู่บ้านหลัง
ใหญ่ทัพบก  ช่วยงานท่านผู้ช่วยฯ อย่างขยันขันแข็ง ทั้งงานหลวงไม่ขาด งานราษฎร์ไม่เสีย อนาคตถึงดวงดาวที่หวังแน่นอน..เชียร์ๆๆ  

..... พี่เป๊ปซี่  (พล.ต.นิรุช  รมยเวศม์) นายพลป้ายแดง ไปช่วยราชการเป็นนายทหารประสานงานกระทรวงสาธารณสุข กอ.รมน. 
ภาค 4 สน. ที่ปัตตานี ... บอกว่ายังพร้อมท�างานหลังเกษียณปี 58 นี้ได้อีกทุกที่กับเพื่อน ๆ  ตามแต่จะเมตตา ... แล้วอย่าลืมขอยาลดพุงจาก
คุณหมอสาว ๆ ด้วยนะคร๊าบ ..... ส�าหรับพี่บาก (พล.ท.สมชาย  ฤกษ์พิชัย) นั่งโต๊ะคุมงานในต�าแหน่ง หน.สง.รอง ลธ.(2) กอ.รมน. 
อย่างเข็มแข็ง ... บอกหลังเกษียณปี 58 นี้ ขอกลับบ้านลพบุรีดูแลกิจการครอบครัวและข้าทาสบริวารอย่างมีความสุข .....พี่ต้อ 
(พล.ต.ชูนล  หาสารีสร)  ไปช่วยงานการทางพิเศษของพี่อ้วน อาจมีโครงการทางด่วนไปเชียงใหม่ ...อิอิ... เพื่อน ๆ  ฝากดูแลค่าทางด่วนด้วย
ครับ ..... ส่วนพี่พนมวัน (พล.ต.ศัลยพงศ์  เปลี่ยนมณี)  ยังรักที่เดิมไม่ยอมเปลี่ยนแปลง อยู่ช่วยราชการ ศอว. ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะ
เกษียณในปี 59 ..... ปิดท้ายพี่ทศพร (พ.ท.คชาชีพ  บุญศิริ) ตั้งแต่ขอ Early ไป เมื่อปี 56 ก็ได้ย้ายถิ่นพ�านักไปตั้งนิวาสสถานอยู่  ณ 
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ... ก้มหน้าก้มตาเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เกษตรพอเพียงอย่างมีความสุข ... ระยะนี้คนเมืองลพหลายท่าน
ยุ่งอยู่กับการงานภารกิจรัดตัว อาจห่างเหินกันไปบ้างเป็นธรรมดา ... รอเวลากลับมาพบกันใหม่...
        สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ ... จากเด็กข้างท�าเนียบ
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	 ข่าวเพื่อน	จปร.26	พื้นที่ภาค	อีสาน	
 ห้วงนี้ ในภาพรวม เพื่อน ๆ ในอีสานดูเหมือนจะอยู่แบบเรียบง่าย ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้น ..... คงเนื่องมาจากเพื่อนหลายคนที่อยู่ใน
ต�าแหน่งส�าคัญได้รับการปรับย้ายออกนอกพื้นที่ไปบ้างแล้ว ... ฉบับนี้จึงขอกล่าวถึงผู้ที่ยังคงท�างานอยู่ในพื้นที่ ทภ.2 นี้เท่านั้น   ..... 
เริ่มที่อีสานตอนบน ปัจจุบันมีเพื่อนเราที่ยังท�างานอยู่ที่อุดร ได้แก่ พี่แดง (พล.ต.ธนกร จงอุตส่าห์) ผบ.มทบ.24 ท่านมีของเล่นไฮเทค 
ให้น่าทึ่งมากมาย ... อยากจะเสนอให้เป็น ผบ.หน่วยไอที ทบ. จริง ๆ ... ท่านสามารถเข้าข่ายวิทยุของหน่วยโดยใช้สมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะอยู่ 
ทีใ่ดบนโลก ... สนใจสอบถามได้ ..... ท่านอืน่ ๆ กม็ ี พีสุ่ม่ (พล.ต.ทศพล  ค�าสพุรหม) เป็น รอง ผอ.รมน.จว.อ.ด., พีโ่ส (พ.อ.โสภณ 
จันทร์เปรม) เป็น รอง ผบ. มทบ.24  ทหารใจธรรมะ และ ทิดตู่ (พล.ต.ไกรฤกษ์  ก้องเกียรติกุล)  ผู้แสวงหาความหลุดพ้น ... ทั้งสี่ท่าน 
ยังคงผนึกก�าลังกันอยู่อย่างเหนียวแน่น ... โดยเฉพาะเพื่อนโสภณมีความหวังที่ต้องลุ้นต่อไป ขอให้โชคดีครับ ... ส่วนพี่สุ่มมีลุ้น จะเอาหลัก
หรือพิเศษเพิ่มลูกชิ้น 2 ลูก  ขอให้สมหวัง โอม....เพี่ยง ..... ส่วนพี่แก่ (พล.ต.วิชา  สิงหสุรศักดิ์) ก็ก�าลังลุ้นอยู่เช่นเดียวกัน มีแผนจะมา
ช่วยงานที่ ทน. 2   แต่ตอนนี้จัดกรุ๊ปทัวร์เที่ยวภูเก็ต ใครสนใจรีบแจ้งด่วน ..... ลงมาที่ขอนแก่น มี  พี่เต่า (พล.ท.วรทัต  สุพัฒนานนท์)  
ท่านก�าลังเตรียมความพร้อมการเกษียณโดยจัดทัวร์ออกเที่ยวแบบกระทันหัน ...  และมีเพื่อนอ้อย (พล.ต.วิชัยพร  ศกุนะสิงห์) ที่มีโครงการ 
เตรียมจะไปเป็นเพื่อนที่ปรึกษาหารืออยู่ที่ขอนแก่นด้วย  ..... ลงมาที่มหาสารคาม มี พ.อ.อาทิตย์  สายสรรพมงคล  รอง ผอ.รมน.
จว.ม.ค. ได้ยึดพื้นที่อยู่ที่นั่น อย่าอยู่อย่างถาวรนะครับ ..... ลงมาอีกที่โคราช ยังคงมีพี่ม้า (พล.ท.อาชาไนย  ศรีสุข) มทน.2  เป็นผู้ใหญ่
ใจดีของเพื่อน ๆ ใน ทภ.2 ... โดยยังคงมี พล.ต.พีระพงษ์  เจริญดี  เป็น หน.สนง.ทน.2 คอยรับติดต่อประสานงานให้การสนับสนุนเพื่อน ๆ  
... โดยมีเพื่อนที่อยู่ช่วยราชการด้วย ได้แก่ พล.ต.หรรษยศ  จันทศิริพัฒน์ และ พล.ต.ประทีป  ถวิลทรัพย์ ..... นอกจากนี้ยังมีเพื่อนเรา
ที่มีบ้านอยู่ที่โคราชอีกหลายท่าน ได้แก่ พี่บัง (พล.ต.ศรัญย์พงษ์ เจริญวงษ์) ... พี่บังยังไงก็ติดต่อส่งข่าวคราวกันบ้างนะครับ ... อีกคนก็ 
พล.ต.ธนเศรษฐ์ ว่องโชติกุล   ท่านนี้ก�าลังเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณโดยอยู่แบบเงียบ ๆ ไม่ยุ่งกับใคร   และก็ พี่น้องนาง  

	 สังคม	จปร.26	ภาคเหนือ
 ซุบซิบ จปร.26 ใน ทภ.3 ช่วงนี้ พี่แม็ก (พล.ท.สาธิต  พิธรัตน์) มทภ.3 รับบทหนักเตรียมสถานที่รอรับการประชุม ครม. สัญจร 
ปลายมิถุนายนที่เชียงใหม่ หวังว่าหน่วยเหนือคงดูแลอยู่ ..... ส่วนพี่ตุ่ม (พล.ท.เกษม  ธนาภรณ์) ยังคงนิ่งสงบในต�าแหน่งแม่ทัพน้อย 
ที่ 3 คิดว่าจะมีข่าวดีในไม่ช้า ..... และขอให้พี่เชน (พล.อ.นิวัติชัย  ถนอมธรรม) มีสุขภาพแข็งแรงออกรอบกอล์ฟบ่อย ๆ ..... พี่ขุน 
(พล.ต.การุณ ขนุสูงเนิน) เตรยีมมาอยูเ่ชยีงใหม่ถาวรหลายปีก่อน ไม่เป็นไรข้ันต้นเขาให้ฝึกงานเศรษฐกจิพเิศษทีจ่งัหวดัตากไปพลาง ๆ ก่อน 

..... ส�าหรับพี่ปื๊ด (พล.ต.สมชัย  เครือวิทย์) ตัดช่องน้อยเออรี่มาอยู่บ้านสันป่าเปา ดอยสะเก็ด หลายปีแล้วเพื่อนฝูงผ่านมาแวะเยี่ยม
ดริ๊งได้ ยกเว้นวันพระ ..... ได้ข่าวว่าพี่ปู่ (พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน) อยู่ถวายงานในวัง ..... ส่วนพี่ตรี (พล.ต.ชาตรี  เศรษฐกร)  
ยังคงอยู่ช่วยงานยาเสพติดให้กับพี่แม็ก มทภ.3 ต่อไป จนกว่าจะเกษียณอายุอีก 3-4 เดือน เร็ว ๆ นี้ ..... พี่แก่ (พ.อ.วีระศักดิ์ โคตรวีระ 
นามสกุลใหม่ แก้วเพชรพันธ์) หวังว่าอยู่พิษณุโลกคงสุขสบายดี ว่าง ๆ ก็ไปทานข้าวกับเพื่อน ๆ ได้ตลอดเวลา ..... อีกคนในเชียงใหม่ 
พี่หมี (พล.อ.พิชิต  พินิจตานนท์) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  แอบซุ่มแต่งบ้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เชิญแวะเวียนได้ อีกหลายปีกว่าจะ
เกษียณ ... อ้อลืมบอกไปว่า ที่เชียงใหม่มีเพื่อนฝูงทั้ง ตท.1531 และ จปร.26 มาตั้งหลักปักฐานเพียบ คงแซวเพื่อน ๆ เพียงแค่นี้ก่อน 
อย่าโกรธกันนะคร้าบ มือใหม่หัดขับ

	 สังคมภาคตะวันตก (ข่าวชาวราชบุรี, กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์)
 ราชบุรีเมืองสนามกอล์ฟดี มีหมอนวดจับเส้น ผ้าตีนจกเด่น เน้นไหว้พระ เป็นค�าขวัญราชบุรีเฉพาะ ชาว จปร.26 และครอบครัว
นะครบั  ..... 18 เม.ย.58  พีป้่อม (พล.ท.สถาพร  สมีาสุรรกัษ์)  เป็นเจ้าภาพต้อนรบัเพือ่น ๆ ทีม่าร่วมแข่งขนักอล์ฟของชมรม จปร.26 
ครั้งที่ 2 ... พี่ป้อมแจ้งว่ายินดีเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อ ๆ ไป ..... เนื้อหอมที่สุดตอนนี้ใคร ๆ ก็จองตัวเข้าก๊วนกอล์ฟด้วยฝีมือฉกาจ 
ทีพ่ฒันาขึน้อย่างต่อเนือ่งทุกวนัครับ (เพือ่นโดนกินทกุคน) ไม่ใช่ใครท่ีไหน ... พีต่ัม้ (พล.ต.ทววีฒัน์  บูรณสงิห์) ... ฝากบอกมาว่า ... “ไม่รบัจอง
ทางโทรศัพท์นะครับ”  ..... ได้พักสักที  ก่อนจะเกษียณใน ต.ค.58 นี้ ตอนนี้กลับมาอยู่ กช. แล้วครับ  ท่านตรากตร�างานหนักมามาก
ต่อมากแล้ว ขอแสดงมุทิตาจิต ... พี่เทพ (พล.ท.สุเทพ  ปริยเอกสุต) ... พวกเราก็รอเวลานี้เหมือนกัน  ..... ออกจากถ�้าแล้ว หลังจาก 
ซุ่มซ้อมมานาน ครั้งนี้ตีกอล์ฟแบบไม่ธรรมดาเลยนะ พี่ขุน (พล.ต.สมยศ  แก้วศรีปราชญ์)  เล่นเอาเพื่อน ๆ งงไปหมดเลย  ..... ก�าลัง
ต่อรองราคา ทีด่นิสวยริมแม่น�า้แม่กลอง เตรยีมต้ังหลกัปักฐานเป็นชาวราชบุรเีต็มตวัหลงัเกษยีณ พ่ีแมน (พล.ต.สทิธพิร  ศรสีขุโข) ... เช่นเดยีว
กับพี่ป้อม ซึ่งเตรียมเป็นชาวราชบุรีริมแม่กลองเช่นกัน  ..... หน้าที่ส�าคัญตอนเช้าก่อนไปท�างาน  เมื่อหลานสาวมาเรียกปู่ ๆ ก็คือ 
ป้อนน�า้ผักและข้าวโพด 8 แถว ... แล้วอุม้หลานเดินชมดอกไม้ ... เสาร์ อาทติย์ กอ็ุม้ หวัเราะกบัหลานตา พีห่รดั (พล.ต.ธนดล  สรุารกัษ์) ... 
จะสุขใจเพียงใด ก็ต้องลองเป็นคุณปู่ กับคุณตาดูนะครับ
          สุวรรณี สุรารักษ์ รายงานค่ะ 
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(พล.ต.ณรงค์ศักดิ์  ศรีพิกุล)  ซึ่งยังคงประกอบอาชีพธุรกิจเดินสายเล่นกอล์ฟ ใครต้องการปะทะเชิญครับ ... ยังมีเพื่อนเสี่ยว (พ.อ.มหพนธ์  
จุลบาท) ซึ่งเจอกันทีไรก็จะย�้ากับผมว่า “มีนัดอะไรกันบอกด้วยอย่าลืมกันนะ” ... เอ้าเพื่อน ๆ ทราบแล้วปฏิบัติด้วย ...  และยังมี พี่นวย 
(พล.อ.ดรัณ  ยุทธวงษ์สุข)  เป็นผู้ใหญ่ใจดี ที่ยังคงสนับสนุนกิจกรรมของรุ่นมาโดยตลอด ปัจจุบันยังต้องมาดูแล การแข่งขันกีฬาทหาร 
(สนามม้า) ทุกนัด  
 และในฉบับนี้ต้องขอไว้อาลัยเพื่อนของเราที่จากไป พี่ปุ๋ง (พล.ต.กฤษณ์ มรกตพรรณ) จงไปสู่สุคติเถิดเพื่อน ทราบว่าทาง
ครอบครัวได้ฝากลูกสาวเข้าท�างานกับเพื่อนเราที่มีศักยภาพ ขอเอาใจช่วยให้ส�าเร็จนะครับ ท้ายที่สุดนี้ขอฝากถึงเพื่อน ๆ ผู้ใหญ่ ใน ทบ.  
อีกครั้ง   อย่าลืมเพื่อนใน ทภ.2  นะครับ ช่วยผลักดันกันหน่อย เพื่อความปรองดองนะครับ 
        ผม พล.ต.ประทีปฯ   รายงานข่าวอีกครั้งครับ  
                 (ผิดพลาดอย่างไร ต้องกราบขออภัยด้วยครับ)

	 รายงาน..จากส�านักข่าวหัวเขียวแดนใต้
         ในขณะที่แม่ทัพปราการ ชลยุทธ ก�าลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างได้ผลในช่วง 6 เดือน 
ที่ผ่านมา  จนก�าลังจะได้รับฉายาแม่ทัพของชาวใต้อีกคน  พวกผกร. มันก็ลองดีที่ จ.ยะลา ไม่กี่ตูม ท�าให้เกิดแรงกระเพื่อมตามที่ทุกท่าน
เห็นนั่นแหละ ... น่าเห็นใจ ทุก ๆ ท่านเลยครับ.....นี่พี่ปุ๊ (พล.อ.ณัฐติพล  กนกโชติ) เดินทางกลับบางกอกแล้วเพื่อน ๆ ยังงง ๆ อยู่แต่ต้อง
ท�าใจไว้ก่อน  ทหารอาชีพต้องแบบนี้ (ผมมีประสบการณ์มาแล้ว) ... เอ้าให้ก�าลังใจกันครับ  นักรบเราไม่ว่ากัน
 มาดคูวามเคล่ือนไหวของพวกเราใน ทภ.4 กันดีกว่า ..... พีอ่ตัถเดช (พล.ต.อตัถเดช  มาถนอม) ปัจจบุนัเป็น หน.สง.มทภ.4 
ก�ากบัดแูลงานต่าง ๆ ให้ไหลลืน่ได้อย่างดีเยีย่ม ..... พีปุ่ย๋ (พล.ต.ภคนิ  ธเปียสวน)  ตดิ พล.ต. แล้วดเูป็นหนุม่ขึน้มาก ตัง้ใจลยุงานเตม็ที่
จริง ๆ ..... ด้านพี่เป๊ปซี่ (พล.ต.นิรุช  รมยเวศม์) ก็เช่นเดียวกัน ปัจจุบันรั้งต�าแหน่ง  น.ประสานภารกิจ สธ. อัตรา พล.ต. ดูเท่ห์มากเลย 

..... อีกคนก็ พล.ต.ประดิษฐ์  อ่อนพุ่ม  ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลการประสานงานกับกระทรวงกลาโหม ..... พี่ทิพ (พล.ต.อัคร  
ทิพโรจน์) คนนี้รับประสานงานหลายหน้าที่ ทั้ง สนง. นายกฯ, กรม ปชส., สตช., สง. งปประมาณ, และยังดูแลงานด้านกีฬาเพื่อสันติสุขอีก
หลากหลายชนิดกีฬาที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมเขาชื่นชอบ ... ทราบมาว่า เร็ว ๆ นี้จะถึงคิวจัดมวยไทยไฟท์ยอดฮิต อีกแล้วครับท่าน! ..... 
พี่จี๊ด (พล.ท.ธีรวุธ  พุ่มศฤงฆาร)  รับดูแลการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ ..... พล.ท.วุฒินันท์ เพ็ชรขาวเขียว ดูแล
ประสานงานทางด้านกระทรวงคมนาคม  ถนนช่วงนี้จึงมีสภาพดีเยี่ยม ..... พี่อ้อ (พล.ต.กิตติ อาจสัญจร) ดูแลการประสานงานกับ
กระทรวงวัฒนธรรม และส�านกัพทุธฯ ... กศุลแรงจดัมาก ..... พ่ีแอ๊ะ (พล.ท.เลอชยั  มาลเีลศิ) ประสบการณ์เพยีบทัง้บูแ๊ละบุ๋น  เดีย่วนี้
นั่งจิบน�้าชายิ้มร่าได้ทั้งวัน (พล.อ.ชัวร์) ..... พี่ฉ�่า (พล.อ.ต.วีรยุทธ ฉ�่าพิรุณ) ขออยู่ท�างานใช้หนี้ชาติทดแทนคุณแผ่นดินฝากพี่ทิพใช้งาน 
(กีฬา) ฝากพี่เอ๊ะดูธุรการให้ด้วยครับ  ..... ส่วนน้องอ๋อย/น.อ.เอกธนัช  เข้าสู่โหมดเย็นแล้วโยม....ใครที่ได้นายพลช้า หรือลุ้น พลโท  
พลเอก แล้วมีปัญหา ... หากท�าใจไม่ได้ให้ไปปรึกษาพี่อ๋อยได้ ... ผมล่ะ! นับถือใจท่านจริง ๆ  ..... ขอเอาใจช่วยพี่ภัทรเดช (พ.อ.ภัทรเดช  
แก้วบริสุทธิ์)  ชายชาติ ทหารม้า เหลือโค้งสุดท้ายแล้ว จะต้องเข้าวินให้ได้ เข้าให้ถึงเส้นนะ เพื่อนฝูงช่วยดูด้วยครับผม อย่าปล่อยให้ตกหล่น 
ขอแรงกันหน่อย ..... พี่น้อย (พล.ต.ศรีศักดิ์  เลิศล�้า) หน.สง.มทภ.4 ค่ายวชิราวุธ ตั้งแต่ได้เป็นรองอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ฝ่ายกิจการ
พิเศษอีกต�าแหน่งหนึ่ง ปรากฎมีงานช้างกระโจนใส่ทันที   ทั้งงานทางดิ่งและระดับ ๒,๐๐๐ กว่าล้าน มีปัญหามานาน  มั่นใจว่า  เสธ.น้อย 
เอาอยู่แน่นอน เอ้าพี่น้อยสู้ ๆ ! ..... พี่เชพ (พล.ต.นพวงศ์  สุรวิชัย)  ตั้งแต่รั้งต�าแหน่งแม่ทัพน้อยที่ 4 เวลาเดินคู่พี่ปราการแล้วชาวบ้าน
บอกเหมือนรัก-ยม เฮ้ย! ไม่ใช่ ... เหมือนพระรามกับพระลักษณ์  ต่างหาก ... พวกทศกัณฑ์/MARA เอ็งแพ้แน่ ๆ ... เอ้าช่วยกันรักษาไว้
หน่อย ..... พ่ีแดง (พล.ต.ชวลติ  เรยีนแจ้ง)  คนทีส่ามารถให้ค�าตอบพวกเราได้ดทีีส่ดุ  ถามได้ แต่ไม่ควรถาม...งงมัย้!!! ... 555 ... ช่วงนี ้
พีแ่ดงทุม่เททัง้ชวิีตเพ่ือภารกจิส�าคญัทีไ่ม่สามารถเปิดเผย  งานก้าวหน้าเรว็มาก  เปรยีบเหมอืนม้าเลยโค้งสดุท้ายนานแล้ว ... เอ้าหยดุกลัน้ใจ
อีกเฮือกเดียว ..... ขอปรบมือดัง ๆ ให้กับ พี่แมว (พล.อ.นครินทร์ นาคอาทิตย์) และพี่ณุ (พล.ท.วิภพ  กิวานนท์)   ท�างานปิดทอง 
หลังพระที่ บก.ทบ. แก้ปํญหาให้พวกเราส�าเร็จได้ทุกเรื่อง ขอคารวะแทนทุกคนด้วยครับ ..... พี่ต๋อย (พล.ต.อภิไธย  สว่างภพ)  ยังคง
อยู่เป็นจ่ันเจาบ้าง  บาบอบ้าง (ไม่ใช่บ้าบอนะ) ... ถอืเป็นทหารเฒ่าทีพ่ร้อมท�างานเพือ่เพือ่นทุกคน ... จงอย่าลงัเลรบีใช้เสยี ... เดีย๋วแก่กว่านี้ 
... อลัไซล์เมอร์จะกินเสียก่อน ..... พี่ยศ (พล.ต.ชัยยศ  อุ่นเรือน) ติดนายพลแล้วดูดีมาก ขยันท�างานหามรุ่งหามค�่า ไม่ทราบตอนนอน
ยังสวมเครื่องแบบอยู่หรือป่าว ..... สุดท้ายคนนี้ใช่เลย ... คุณกุ้ง (พ.อ.หญิง แสงสุนีย์  วิทยวิโรจน์) นามสกุลคุ้นไหมพี่อ๋อย 555 ... 
พ.อ.หญิง หนึ่งเดียวของ  ทบ.  ที่ถือเป็นแบบอย่าง ของทหารหญิงไทยที่สมบูรณ์แบบจริง ๆ ครับ ..... ขอสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านครับ       
            “ทหารแก่ ๆ” 
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	 ข่าวชมรมกอล์ฟ	จปร.26
 ในปี 2558 พี่ต๊อก พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ประธานคณะกรรมการ จปร.26 ได้ด�าริให้จัดตั้งชมรมกอล์ฟ จปร.26 ขึ้นมา  เพื่อให้
สมาชิกชมรมฯ ได้มีกิจกรรมเล่นกอล์ฟร่วมกันทุกเดือน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างมวลสมาชิก รวมทั้งจัดการ
แข่งขันกอล์ฟของสมาชิกชมรมฯ โดยให้ พี่โอ่ง พล.อ.พนา  ถนอมสิงห์ เป็นประธานชมรมกอล์ฟ จปร.26 มี พี่นัย พล.อ.วินัย  เสมสวัสดิ์ 
และ พี่ต๋อย พล.ท.ก้องเกียรติ พลขันธ์ เป็น รองประธานชมรมฯ โดยมี พี่ตุ่น พล.ต.สรานุวัตร ประดิษฐ์พงษ์ เป็น เลขานุการชมรมฯ  
ขณะนี้มีสมาชิก จ�านวน 89 คน  ทางชมรมฯได้จัดการให้สมาชิกชมรมฯ ได้แข่งขันกอล์ฟแล้วจ�านวน 3 ครั้ง ดังนี้
 ครั้งที่ 1 จัดการแข่งขันกอล์ฟ เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา มีสมาชิกร่วม
แข่งขัน จ�านวน 50 คน
 ครั้งที่ 2 จัดการแข่งขันกอล์ฟ เมื่อวันที่  18 เมษายน 2558 ณ สนามกอล์ฟภาณุรังษี  มีสมาชิกร่วมแข่งขัน จ�านวน 40 คน โดย
ได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟและการจัดเลี้ยงอาหารจากพี่ป้อม พล.ท.สถาพร  สีมาสุรรักษ์  จก.กช. 
 ครั้งที่ 3 จัดการแข่งขันกอล์ฟ เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสน มีสมาชิกร่วม
แข่งขัน จ�านวน 78 คน

สรุปผลการแข่งขันกอล์ฟ	จปร.26

ประเภทรางวัลชนะเลิศ ครั้งที่	1 ครั้งที่	2 ครั้งที่	3

Over All Low Gross พล.อ.ประสงค์ บุตรขวัญ พล.อ.ประสงค์ บุตรขวัญ พล.อ.ประสงค์ บุตรขวัญ

Over All Low Net พล.ท.วสันต์ สุริยมงคล พล.ท.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ พล.ท.สุระพันธุ์ อินทรบัวศรี

Flight A พ.ต.อ.อ�านาจ นิลวิไล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล พล.อ.รวมพล มีชูอรรถ

Flight B พล.ต.ยศธชาติ พูลเพิ่ม พล.อ.วลิต โรจนภักดี พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ

Flight C พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา พล.ท.ก้องเกียรติ พลขันธ์ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา

Flight D พล.ต.ปาลิต จุลกะ พล.ท.ศุภกร สงวนชาติสรไกร พล.ท.กฤษฎา อารีรัชชกุล

 1 พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา
 2 พล.อ.สมหมาย เกาฎีระ
 3 พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา
 4 พล.อ.วลิต  โรจนภักดี
 5 พล.อ.วิเชียร สิริสุนทร
 6 พล.อ.สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ 
 7 พล.อ.กัณตภณ  ปทุมลังการ์
 8 พล.อ.จิตตสักต์  เจริญสมบัติ
 9 พล.อ.ชัยกร  ประเสริฐสุข
 10 พล.อ.ธนา  วิทยวิโรจน์ 
 11 พล.อ.นิวัตร  มีนะโยธิน
 12 พล.อ.บรรเจิด  เทียนทองดี
 13 พล.อ.ประสงค์  บุตรขวัญ
 14 พล.อ.พนา ถนอมสิงห์
 15 พล.อ.พิสุทธิ์  เปาอินทร์ 
 16 พล.อ.รวมพล  มีชูอรรถ
 17 พล.อ.วสุ เฟื่องส�ารวจ
 18 พล.อ.วินัย  ยวดยิ่ง
 19 พล.อ.วินัย เสมสวัสดิ์ 
 20 พล.อ.วิโรจน์  กัณหะกาญจน์ 
 21 พล.อ.วิสิษฐ์  แจ้งประจักษ์ 
 22 พล.อ.สมพงษ์  มุกดาสกุล
 23 พล.อ.สุรจิตร วิจารณ์

 24 พล.อ.สุรศักดิ์  ศรีศักดิ์ 
 25 พล.อ.สุริยัณห์  ป้อมเปิ้น
 26 พล.อ.เสรี  วงศ์ประจิตร
 27 พล.อ.อดุลยเดช อินทะพงษ์ 
 28 พล.อ.ช�านิ  รักเรือง
 29 พล.อ.นันทพล  จ�ารัสโรมรัน
 30 พล.อ.สุชาติ  หนองบัว
 31 พล.อ.อนันตพร  กาญจนรัตน์
 32 พล.ท.กฤดัชญ์  สรวมศิริ
 33 พล.ท.กฤษฎา  อารีรัชชกุล
 34 พล.ท.ก้องเกียรติ  พลขันธ์
 35 พล.ท.เกรียงไกร  ชัยชุมพร
 36 พล.ท.เกษม ธนาภรณ์
 37 พล.ท.ชัยยุทธ  พร้อมสุข
 38 พล.ท.เดชา  เดชะชาติ
 39 พล.ท.ธีระพงศ์  อุไรเลิศ
 40 พล.ท.บัณฑวิทย์  โรจนวิภาต
 41 พล.ท.บวรรัตน์  ไมตรีประศาสน์
 42 พล.ท.ปราการ  ชลยุทธ
 43 พล.ท.พัฒนพงษ์  องอาจสิทธิชัย
 44 พล.ท.ไพโรจน์  รวยลาภ
 45 พล.ท.วรเทพ  บุญอริยะ 
 46 พล.ท.วสันต์  สุริยะมงคล

 47 พล.ท.วิวรรธน์  สุชาติ
 48 พล.ท.ศิริศักดิ์  เทศนา
 49 พล.ท.ศุภกร  สงวนชาติสรไกร
 50 พล.ท.ศุภจิตร  ศุภมานพ
 51 พล.ท.สถาพร  สีมาสุรรักษ์
 52 พล.ท.สุเทพ  ปริยเอกสุต
 53 พล.ท.สุระพันธุ์  อินทรบัวศรี
 54 พล.ท.อภิชัย  หงส์ทอง
 55 พล.ท.อ�านาจ  รัตนภาน
 56 พล.ท.เอนก  ศิริสุวรรณ
 57 พล.ท.ชาติอุดม ดิตะสิริ
 58 พล.ท.ทวีชัย  กฤษชีวิน
 59 พล.ต.การุณ  ขุนสูงเนิน
 60 พล.ต.จุลพจน์ อิทธะรงค์ 
 61 พล.ต.ชัยวัฒน์  จ�ารัส
 62 พล.ต.เชาวเลข  ชยันตร์สุภาพ
 63 พล.ต.ทวีวัฒน์  บูรณสิงห์ 
 64 พล.ต.ธนดล สุรารักษ์ 
 65 พล.ต.บรรณวัฒน์  มาโกมล
 66 พล.ต.ปาลิต  จุลกะ
 67 พล.ต.มล.ประสพโชค  เกษมสันต์
 68 พล.ต.มนัสวีร์ ครามานนท์ 
 69 พล.ต.ยศธชาติ  พูลเพิ่ม

 70 พล.ต.ยศพล  มีพรหม 
 71 พล.ต.รณรงค์  โชติด�ารงค์ 
 72 พล.ต.สมยศ  ขุนช�านิ
 73 พล.ต.สรธัช  วรปัญญา
 74 พล.ต.สิทธิพร  ศรีสุขโข
 75 พล.ต.สุรพล  วันเพ็ญ
 76 พล.ต.สุวภัทร  ยี่โถขาว
 77 พล.ต.อภิไธย  สว่างภพ
 78 พล.ต.อรุณนิวัช  ช้างใหญ่
 79 พล.ต.อัคระ  ทิพยโรจน์ 
 80 พล.ต.อ�านาจ  ชวางวิวัฒน์ 
 81 พล.ต.ชาติชายพัฎฐ์  สุคนธสิงห์ 
 82 พล.ต.ทิวะพร  ชะนะพะเนาว์ 
 83 พล.ต.ศุภรงค์  ระลึกมูล
 84 พล.ต.สรานุวัตร ประดิษฐ์พงษ์
 85 พ.ต.อ.สุพจน์  พรหมศิริ
 86 พ.ต.อ.อ�านาจ นิลวิไล
 87 น.ท.อภิราช  แสงรุ่งเรือง
 88 คุณบรรจงฤทธิ์  คงพันธ์
 89 คุณบุญญรักษ์  ดวงรัตน์ 

รายชื่อสมาชิกชมรมกอล์ฟ	จปร.26
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	 สรุปการประชุมคณะกรรมการ	ตท.1531	ครั้งที่	1/2558		เมื่อวันพุธที่	3	มิถุนายน	2558		เวลา	
1630	ณ	สโมสรทหารบก(วิภาวดี)
 1. การเสนอรายชื่อผู้แทนรุ่น (ตท.15) ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบเสนอ พลเอกวิสิษฐ แจ้งประจักษ์ เป็นผู้แทนรุ่นฯ
 2. การเสนอรายชื่อศิษย์เก่าที่เสียสละชีวิต เพื่อจารึกชื่อเพิ่มเติม ณ อนุสรณ์สถานโรงเรียน
เตรียมทหาร ซึ่งในปัจจุบันเพื่อน ตท.15 ที่เสียสละชีวิต ได้รับการจารึกชื่อแล้วจ�านวน 15 นาย ที่ประชุมมีมติ

ให้แต่ละเหล่าได้ทบทวนส�ารวจรายชื่อภายในเหล่า หากมีเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ภายใน 15 มิถุนายน 2558 เพื่อจะได้เสนอให้
มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารต่อไป 
 3. การเสนอรายชื่อศิษย์เก่า (ตท.15) เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาวและศิษย์เก่า
ที่เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อรับรางวัลจักรดาวสดุดี ที่ประชุมมีมติให้แต่ละเหล่าพิจารณาเพื่อนภายในเหล่า และเสนอ
รายชื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมภายใน 15 มิถุนายน 2558  ซึ่งคณะกรรมการ ตท.15 จะได้พิจารณารายชื่อร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง โดย
พิจารณาให้เหลือ 2 นาย และส่งให้คณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น คัดเลือกเพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาวต่อไป
 4. การเสนอรายชื่อศิษย์เก่า (ตท.15) ที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และต้องปลดประจ�าการ เพื่อรับความช่วยเหลือ
จากมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหาร จ�านวน 20,000.-บาท/ปี ที่ประชุมฯ มีมติให้เสนอชื่อ ร้อยเอกบรรพต บูรณะธนิต (ในปีที่ผ่านมา รุ่นฯ ได้
เสนอ ร้อยเอกบรรพตฯ มาโดยตลอด)
 5. การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ตท.1531 ครั้งต่อไป นรต.31 เป็นเจ้าภาพ ได้ก�าหนดไว้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2558 ส่วน วัน-เวลา
และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
 6. การด�าเนินการ ด้านสวัสดิการของ ตท.1531 แต่ละเหล่าจะด�าเนินการภายในเหล่าเอง หากมีการจัดหรีดในเหล่าใดขอให้เพิ่ม
หรีด ตท.1531 ด้วย ส�าหรับการระดมทุนจะกระท�าเมื่อมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ตท.1531 เท่านั้น
 7. ประธานกรรมการบริหาร จปร.26 สั่งการให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาปรับปรุงระเบียบสวัสดิการ จปร.26 เฉพาะการเพิ่ม
วงเงินที่ให้การช่วยเหลือสมาชิก ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และน�าเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการ
บริหาร จปร.26 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
 ข้อมูลเพิ่มเติม
 1. การใช้ชื่อรุ่น หากกิจกรรมที่ด�าเนินการเกี่ยวข้องกับ รร.ตท. หรือ มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. จะใช้ “ตท.15” แต่หากกิจกรรมใดที่
ไม่เกี่ยวข้องกับ รร.ตท. หรือมูลนิธิฯ เช่นการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ หรือการประชุมฯ จะใช้ “เพื่อน 1531”
 2. การจดังานเลีย้งสงัสรรค์ เพือ่น 1531 ครัง้ต่อไป ตร. เป็นเจ้าภาพ ก�าหนดในวันศกุร์ที ่24 ก.ค.58, เวลา 1830 ณ สโมสรต�ารวจ 
ถ.วิภาวดีรังสิต
  3. สรุปผลการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อส่งเข้าคัดเลือกรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว คณะกรรมการร่วมมีมติส่งชื่อ พล.อ.ไพบูลย์ 
คุ้มฉายา และ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์  ให้คณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น คัดเลือกเพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขา 
บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
 4. คณะกรรมการรุ่น จปร.26 ได้อนุมัติให้เพิ่มวงเงินส�าหรับช่วยเหลือเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกเพื่อความเหมาะสมกับภาวะ
การปัจจุบันประกอบด้วย
     - เงินค่าจัดพวงหรีดในนามรุ่น จากเดิม     750 บาท เพิ่มเป็น   1,000 บาท
     - เงินช่วยกรณีเพื่อนเสียชีวิต จากเดิม 20,000 บาท เพิ่มเป็น 30,000 บาท
     - เงินช่วยกรณี พ่อ แม่ เมีย ลูก เสียชีวิต จากเดิม   8,000 บาท เพิ่มเป็น 10,000 บาท
     - เงินจัดของเยี่ยมเพื่อนนอนป่วย รพ. จากเดิม   2,000 บาท เพิ่มเป็น   3,000 บาท

เลขาประช
าสัมพันธ์

          ด้วยคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ จปร.26  จะจดัท�าวดีทีศัน์เพือ่ฉายในงานเลีย้งสงัสรรค์  ณ 
สโมสร ยบ.ทหาร ในวนัที ่3 ต.ค.58  จงึขอความ  ร่วมมือให้สมาชกิทีจ่ะเกษยีณอายุราชการใน ก.ย.58  
ได้กรุณาจัดส่งภาพถ่ายของท่าน ทั้งภาพเดี่ยวในชุดเครื่องแบบ, ภาพคู่กับภรรยา ภาพกับครอบครวั
หรอืเพือ่น ๆ ทีท่่าน ชืน่ชอบจ�านวน 3-6 ภาพ ให้ พล.ท.วรเทพ บญุอริยะ ภายใน ส.ค.58
 อีเมล์ - worathep1531@hotmail.com
 ไปรษณีย์    เลขที่ 28/29 อาคาร T13 เมืองทองธานี ถ.ป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ 
       อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120
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ภาพงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจ�าปี 2558
ณ สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2558


