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

- สารจากประธาน
- ผลการประชุมคณะกรรมการรุ่น คร้ังท่ี 2/2554
- เพื่อนถึงเพื่อน 
- เสียงจากหอกลอง (สป.15) 
- ข่าวสังคม บก.ทท. 
- แวดวงนักรบสีน้ำเงิน (นทพ.) 
- ข่าวเพื่อนในรั้ว สปท. 
- ซุบซิบ ยศ.ทบ. 
- ข่าวสารเพื่อน จปร. (ลพบุรี) 
- ข่าวสังคมอีสาน 
- ข่าว จปร.26 ใน ทภ.3 
- สานใจสู่สันติชายแดนภาคใต้ 
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายเลขา 

สารจากประธาน 

เรียน  เพือ่น จปร.26 ทีร่กัทกุทา่น 

 กอ่นอืน่ในนามของคณะกรรมการรุน่ จปร.26 ตอ้งขอขอบคณุเพือ่น ๆ ทกุคนทีไ่ดส้ละเวลามารว่มงานเลีย้ง จปร.26 

ประจำปี 2554 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  เมื่อวันที่  21  พฤษภาคมที่ผ่านมา อันเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี 

ของพวกเราได้เป็นอย่างดี   เรามีครอบครัวเพื่อน ๆ ที่มาร่วมงานเฉพาะที่จองห้องพักรวมแล้วถึง 148 ครอบครัว ใช้บริการ  

ห้องพัก รวม 2 วัน ถึง 284 ห้อง  มียอดผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงทั้งสิ้นซึ่งรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้พักที่โรงแรมประมาณกว่า 530 คน  เรียกว่า 

“ทุบสถิติกระเจิงทุกรายการ” ที่ต้องขอบคุณมาก ๆ ก็คือผู้ร่วมงานทุกท่านที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือ สร้างบรรยากาศแห่ง

ไมตรีจิตและมิตรภาพระหว่างเพื่อนได้อย่างยอดเยี่ยม ภาพของการทักทายที่อาบด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะดังลั่นตามแบบ 

ฉบับของเรา  ภาพของบรรดาลูก เมีย พ่อ แม่ ของพวกเราที่มีความสุขและสนิทสนมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ภาพของเพื่อน

บรรพตที่มาพร้อมครอบครัวและถูกอุ้มให้ขึ้นไปพบปะเพื่อน ๆ บนเวทีพร้อมลูกชาย 2 พะหน่อ  ภาพภรรยาเพื่อนต๊อกพนมมือ

ไหว้และส่งต่อสร้อยทองคำที่จับฉลากได้ให้กับเพื่อนบรรพต  ภาพใบหน้าเปื้อนยิ้มของเพื่อนดอกและภรรยาของเพื่อนเราที่จาก

ไปท่ามกลางกลุ่มสนทนา  สิ่งเหล่านี้ล้วนอบอวลอยู่ในบรรยากาศงานเลี้ยงครั้งนี้ของเราอย่างน่าชื่นใจ  เสียดายแทนเพื่อน ๆ ที่

พลาดโอกาสดี ๆ อย่างนี้ไป  ไม่เป็นไรครับ ปีหน้าอย่าพลาดก็แล้วกัน  ขอขอบคณุเพือ่นตอ๊กผูจ้ดุประกายแนวคดิและระดมการ

สนบัสนนุจากเพือ่น ๆ   ขอบคณุทกุทา่นทีส่นบัสนนุการจดังานทั้งที่เป็นเงินสดและสิ่งของ ขอบคุณคณะกรรมการจัดงานฝ่าย

ต่าง ๆ โดยเฉพาะเพื่อนวินัยเจ้าของพื้นที่ที่กรุณาร่วมกันวางแผนงานและกำกับดูแล  ตลอดจนให้ความเอื้อเฟื้อในทุก ๆ ด้าน    

และเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการรุ่น จปร.26 เพื่อสรุปผลการจัดงาน รายละเอียดได้แจ้งไว้ภายใน

ฉบับแล้วนะครับ  ทั้งนี้คณะกรรมการรุ่นทุกคนได้ฝากบอกมาว่าจะสร้างสรรค์งานเลี้ยงรุ่นประจำปีของเราให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป  

 ระหว่างงานเลี้ยงรุ่นมีเพื่อน ๆ ชำระเงินบำรุงรุ่นปี 53 และปี 54 รวมแล้วเป็นเงินถึง 188,000.- บาท ผมจึงขอ

เชิญชวนให้เพื่อนที่ไม่ได้ไปร่วมงานได้ร่วมชำระเงินบำรุงรุ่นของเราตามรายละเอียดที่ฝ่ายเลขาลงไว้ในฉบับด้วยครับ  โดยที่เงิน

ส่วนนี้จะใช้เพื่อสวัสดิการ การช่วยเหลือเพื่อน ๆ กรณีสูญเสีย เจ็บป่วย และประสบภัยเท่านั้น  บางทีท่านอาจทราบข่าวแต่อยู่

ไกลหรอืมคีวามจำเปน็ไมส่ามารถไปรว่มงานได ้ เงนิบำรงุรุน่ประจำปทีีท่า่นไดม้อบไว ้ กจ็ะเปน็เหมอืนกบัวา่ทา่นไดร้ว่มชว่ยเหลอื

และทำบุญด้วยแล้วเหมือนกัน 

 ท้ายสุดนี้ ขอแจ้งเตือนไว้นิด  อย่าลืม!! งานเพื่อน 1531 ที่โรงแรมพลูแมน ซอยรางน้ำ  ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554  

วางแผนทำตัวให้ว่าง  แล้วใส่แจ็คเก็ตรุ่นไปแสดงพลังความสามัคคีกันให้มาก ๆ นะครับ       สวัสดีครับ 

 

พล.ท.  

(วิเชียร   ศิริสุนทร) 

ประธาน จปร.26 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรุ่น จปร.26 ครั้งที่ 2/2554  เมื่อ  17  มิถุนายน  2554 

	 1.	สรุปผลการจัดงานเลี้ยงรุ่น	ประจำปี	2554   

   1.1 รายรับรายจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลำดับ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

 1 ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงรุ่น 1,572,864   

 3 เก็บค่าห้องพักเพิ่ม วันที่ 20-21 พ.ค.54 (122x1,000) 123,000   

 4 ค่าห้องพักวันที่ 20 พ.ค.54     (53x2,700)  143,100  

 5 ค่าห้องพักวันที่ 21 พ.ค.54   (231x2,700)  623,700  

 6 ค่าห้องพักเจ้าหน้าที่วันที่ 20-21 พ.ค.54 (14x1,450)  20,300  

 7 ค่าอาหารจัดเลี้ยงวันที่ 21 พ.ค.54  (500x850)  425,000  

 8 ค่าห้องจัดเลี้ยงเสียเพิ่ม  (เกินเวลา)  5,000  

 9 ค่าเครื่องดื่ม  41,150  

 10 ค่าของขวัญทั้งหมด  257,014  

 11 ค่าเสื้อแจ๊กเก็ต (285x350)  99,750  

 12 ค่าจัดทำสมุดโทรศัพท์รุ่น (600x30)  18,000  

 13 ค่าสติ๊กเกอร์ติดรถ (200x10)  2,000  

 14 ค่าใช้จ่ายด้านการแสดงและธุรการ  60,850  

  - ค่าจัดทำวิดีทัศน์, ค่าฉากหลังเวที, ค่าเช่าเครื่องเสียง  

    และจอวิดีทัศน์, รางวัลชุดการแสดง, งานธุรการ    

  รวมทั้งหมด 1,695,864 1,695,864   - 

   1.2 รายชื่อผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเป็นเงินสดรวม 1,572,864.- บาท ประกอบด้วย 

  1) พล.ท.วิเชียร  ศิริสุนทร  2) พล.ท.กฤษพงศ์   แก้วจินดา 3) พล.ต.ชาตอุดม  ติตถะสิริ 

  4) พล.ต.สถาพร   สีมาสุรรักษ์  5) พ.อ.ประเสริฐ  ชูแสง  6) พล.ต.เกษม   ธนาภรณ์ 

  7) พล.ต.ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข   8) พล.ต.ธนดล   สุรารักษ์  9) พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ 

  10) พล.ต.ไพบูลย์  คุ้มฉายา  11) พล.ต.วลิต  โรจนภักดี  12) พล.ต.ชวลิต  ชุนประสาน 

  13) พล.ต.กฤษฎา  อารีรัชชกุล  14) พล.ต.ตะวัน  เรืองศรี  15) พล.ต.ศุภกร  สงวนชาติศรไกร 
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  16) พล.ต.ไชยพร  รัตแพทย์  17) พล.ต.สุชาติ  หนองบัว  18) พล.ต.ปรีชา  จันทร์โอชา 

  19) พล.ต.ประสงค์  บุตรขวัญ  20) พล.ต.อดุลยเดช  อินทะพงษ์ 21) พล.ต.ทวีชัย  กฤษชีวิน 

  22) พล.ท.สุรศักดิ์  ศรีศักดิ์  23) พล.ท.สมหมาย  เกาฏีระ 24) พล.ท.สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ 

  25) พล.ต.ศรายุธ  รังษี  26) พล.ต.สิทธิ  จันทร์สมบูรณ์ 27) พล.ต.นิวัตร  มีนะโยธิน 

  28) พล.ต.เยาวดนัย  ภู่เจริญยศ  29) พล.ต.ชนะทัพ  อินทามระ 30) พล.ต.ธนา  วิทยวิโรจน์ 

  31) พล.ต.อนันตพร  กาญจนรัตน์ 32) พล.ต.สุรจิตต์  วิจารณ์  33) พล.ต.สมยศ  แก้วศรีปราชญ์ 

  34) พ.อ.ชัยยุทธ  พร้อมสุข  35) พล.ท.กันตภณ  ปทุมลังการ์ 36) พล.ต.วินัย  เสมสวัสดิ์ 

  37) พล.ต.พัฒนพงษ์  อาอาจอิทธิชัย 38) พล.ท.ฐิตินันท์  ธัญญสิริ 39) พล.ท.ทรงพล  ไพนุพงศ์ 

  40) พล.ต.ชนินทร์  จันทรโชติ  41) พล.ต.นครินทร์  นาคอาทิตย์ 42) พล.ต.สมพงษ์  มุกดาสกุล 

  43) พล.ต.เด่นดวง  ทิมวัฒนา  44) พ.อ.อาชาไนย  ศรีสุข  45) พ.อ.สิทธิพร  ศรีสุขโข 

  46) พ.อ.นันทพล  จำรัสโรมรัน  47) พล.ต.สุวโรจน์  ทิพย์มงคล 48) พ.อ.อภิชัย  หงส์ทอง 

 

        1.3 รายชื่อผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน (เป็นสิ่งของ) 

  1) พล.ต.ชาตอุดม  ติตถะสิริ รางวัลจับฉลากสร้อยคอทองคำ 1 เส้น (50 สตางค์) 

  2) พล.ต.ธนา  วิทยวิโรจน์ ชุดของขวัญไข่เค็ม  200  กล่อง 

  3) พล.ท.วิสิษฐ์    แจ้งประจักษ์ รางวัลจับฉลาก 1 ชิ้น (พัดลมไฟฟ้า) 

  4) พล.ต.สุระพันธุ์   อินทรบัวศรี ชุดของขวัญเครื่องทำความสะอาด 170 กล่อง 

  5) พล.ต.ชำนิ   รักษ์เรือง เสื้อยืดคอปกภูฟ้าพร้อมสติ๊กเกอร์  40  ชุด 

  6) พ.อ.ยศพล   มีพรม นาฬิกาปลุก  50  เรือน 

  7) พ.อ.ประพัฒน์   เอกโพธิ์ เบียร์สด  3  ถัง 

  8) พล.ต.สุพจน์   สุวรรณเตมีย์ ชุดของขวัญ 60 ชุด,  จนท.สนับสนุนงานทะเบียน  12  นาย 

  9) พล.ต.วินัย   สร้างสุขดี ดนตรี,  อาหารทะเล,  จนท.สนับสนุนงานบริการและพิธีสงฆ์ 

	 2.	การเก็บเงินบำรุงรุ่น		 ในระหว่างงานเลี้ยงรุ่น มีผู้ชำระเงิน

บำรุงรุ่น ประจำปี 53 และ 54  รวมเป็นเงิน  188,000 บาท  ซึ่งฝ่าย

เลขาได้จัดทำสถานภาพการชำระเงินบำรุงรุ่นลงไว้ในเว็บไซด์ของ

คณะกรรมการรุ่น www.jpr26.com  เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจ

สอบได้ โดยหากชำระไว้เดิมตั้งแต่คณะกรรมการรุ่นชุดก่อนจะลงไว้ว่า 

“จ่ายแล้ว” หากชำระภายในปี 54 ซึ่งคณะกรรมการรุ่นชุดปัจจุบัน

เป็นผู้รับไว้จะลงว่า “1,000” สำหรับท่านที่ต้องการชำระเงินบำรุงรุ่น  

กรุณาโอนเงินเข้า 

  บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขา บก.ทบ.  

หมายเลขบัญชี 077-2-12788-2  

  ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการ จปร.26  โอนเงินแล้วขอความ

กรุณา โทร.แจ้ง เหรัญญิก 08-6307-2312 เพื่อปรับหลักฐาน  

ในสถานภาพการชำระเงินบำรุงรุ่นให้ถูกต้อง 

  สำหรบัเงนิสว่นนีจ้ะใชจ้า่ยเพือ่การสวสัดกิารชว่ยเหลอืเพือ่น ๆ 

กรณีสูญเสีย  เจ็บป่วย  และประสบภัยเท่านั้น 



- 4 -

	 	 	 	 3.	สรุปสถานภาพการเงินของรุ่น	(ณ 17 มิ.ย. 54) 

	 4.	การแจกจ่ายเสื้อแจ็คเก็ตรุ่น			

  ในชั้นต้นประธานรุ่นได้อนุมัติให้จัดทำเสื้อ แจ็คเก็ตจำนวน 265 ตัว เพื่อแจกจ่ายให้

เพื่อน จปร.26 ทุกคน จำนวน 253 ตัว อีก 12 ตัว เตรียมไว้สำหรับภรรยาของเพื่อนที่จากไป

และมาร่วมงาน  ผู้แทนเพื่อนต่างเหล่าที่เราเชิญมาร่วมงาน รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนบางท่าน  

ซึ่งปรากฏว่าในการแจกจ่ายจริง ขนาดของเสื้อไม่ตรงกับความต้องการ  ท่านประธานจึงตัดสินใจ

สั่งตัดเพิ่มอีก 20 ตัว  เป็นขนาด XL 12 ตัว  และ XXL อีก 8 ตัว  ซึ่งเพื่อนปู่ พ.อ.กัลย์สรรค์   

(นพดล) จันทร์เสน เป็นผู้รับผิดชอบประสานและแจกจ่าย ท่านใดยังไม่ได้รับหรือต้องการเปลี่ยน

ขนาดเสื้อก็ขอให้ประสานกับ เพื่อนปู่ 08-1898-4401 

 ลำดับ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ

 1 รับเงินจากคณะกรรมการรุ่น จปร.26 (ชุดเดิม) 3,255,899.07  3,255,899.07 

 2 รับเงินบำรุงรุ่น ประจำปี 53 และ 54 จากสมาชิก 202,000.00  3,457,899.07 

 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงและประชุมคณะกรรมการรุ่น  33,374.00 3,424,525.07 

  เมื่อ 24 มี.ค.54 ณ สโมสร ทบ. วิภาวดี

 4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน  1,715.00 3,422,810.07

  เมื่อ 29 มี.ค.54 ณ สโมสร ทบ. เทเวศน์

 5 มอบเงินช่วยงานฌาปนกิจมารดา พ.อ.กานต์  รื่นบันเทิง  9,000.00 3,413,810.07

  เมื่อ 18 พ.ค.54

 6 ค่าของใส่บาตรพระ (งานเลี้ยงรุ่น)  4,948.00 3,408,862.07 

 7 ร่วมทำบุญอุทิศกุศลให้เพื่อน จปร. 26 ผู้จากไป (งานเลี้ยงรุ่น)   10,000.00 3,398,862.07

 8 มอบเงินช่วยเหลือให้ ร.อ.บรรพตฯ (งานเลี้ยงรุ่น)  10,000.00 3,388,862.07 

 9 มอบเงินช่วยเหลือให้ พ.อ.อุกฤษฎ์ ฯ (งานเลี้ยงรุ่น)  10,000.00 3,378,862.07 

 10 มอบเงินช่วยงานฌาปนกิจบิดา พล.ต.นครินทร์  นาคอาทิตย์  9,000.00 3,369,862.07

  เมื่อ 17 มิ.ย.54

สรุป ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2554  เงินกองทุน จปร.26 มีอยู่จำนวน  3,369,862.07 บาท 

	 5.	การพิจารณาระเบียบสมาชิก	จปร.26		ว่าด้วยการดำเนินงานของรุ่น    

  ฝ่ายเลขาได้ยกร่างระเบียบสมาชิก จปร.26 ว่าด้วยการดำเนินงานของรุ่น เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรุ่น  ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับส่วนใหญ่ของ

ร่างระเบียบนี้  แต่ยังคงมีข้อความที่สมควรแก้ไขบางประการ  จึงได้มอบให้ฝ่ายเลขานำไป

ปรับปรุงและนำเสนอที่ประชุมใหม่ในครั้งต่อไป 
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	 6.	งานเลี้ยงศิษย์เก่าเตรียมทหาร	รุ่น	15	(เพื่อน	1531) 

   ตามที่เพื่อนเหล่าตำรวจรับเป็นเจ้าภาพจัดงานพบปะสังสรรค์ นตท. รุ่น 15 และ นตร. รุ่น 31  

ณ โรงแรมพลูแมน  ซอยรางน้ำ  ในวันศุกร์ที่  22  กรกฎาคม  2554 นั้น  ผู้แทนเหล่าตำรวจได้ประสาน

ขอให้โอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานให้จำนวน 300,000.- บาท    ( ทร. และ ทอ. โอนเงนิใหแ้ลว้ เหลา่ละ 

200,000.- ในส่วนของ ตร. ออกค่าใช้จ่าย 300,000.- บาท) ที่ประชุมอนุมัติให้ใช้เงินกองทุนของรุ่นที่มีอยู่

สำรองจ่ายเพื่อการนี้ไปก่อน และเห็นควรจัดกิจกรรมหารายได้แข่งขันชกมวยการกุศล เพื่อหาเงินทดแทน   

ทั้งนี้ ประธานรุ่นได้ขอให้คณะกรรมการได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เพื่อน ๆ จปร.26 ไปร่วมงานกันให้

มาก ๆ  เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี  งานครั้งนี้เชิญเดี่ยวไม่รวมครอบครัว  มีแผนจะจัดอีกครั้งตอน

ปลายปี ซึ่งครั้งที่สองนี้จะเชิญครอบครัวด้วย 

เพื่อนถึงเพื่อน (14) ...... 23 พ.ค.54 

 “น้ำจะท่วมฟ้า ปลาจะกินดาว”  นอสตราดามุสเคยทำนายไว้ ภัยพิบัติ

จะเกิดขึ้นทั่วโลก  ในศตวรรษที่ 21 สงสัยจะเป็นจริง ทั้งโคลนถล่ม น้ำท่วม 

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดและซึนามิ.....ในส่วนของประเทศสารขัณธ์... “หนาว

ในเดอืนเมษาฯ...เดอืนธนัวากลายเปน็ฤดรูอ้น” จะไมใ่หเ้ชือ่นอสตราดามสุอยา่งไร 

บิ๊กชุ่ย...จาก เสธ.ทน.3 เขากล่าว?    ถึงภูมิศาสตร์จะเปลี่ยนแปลง  ฟ้าจะโกรธ   

แผ่นดินพิโรธ.....แต่ จปร.26 ยังเป็น All for one มิเสื่อมคลาย.....เสียดาย

เพื่อน ๆ ที่ไม่ได้มาร่วม.....การจัดงานรุ่น 21 พ.ค.54 Organized ใหม่.....ทั้ง

กระชับ....เรียบง่าย....แต่ตระการ....เหมาะสมกับคำว่า Change and Create 

ของ จปร.26 หลายคนถือโอกาส.....พาครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก พ่อตา แม่ยาย) 

มาพักผ่อนล่วงหน้า (ศุกร์ที่ 20 พ.ค.) ให้เวลากับครอบครัว  พาทัวร์.....พาเที่ยว  

กินอาหาร  ชมการแสดง  วันงานเลี้ยงรุ่น (เสาร์ที่ 21 พ.ค.)   นั่นถือเป็นวันของ

เพื่อน ๆ จะต้องพบปะแลกเปลี่ยนและทดสอบทัศนคติจากผองเพื่อน  “ยัง

เหมือนเดิม.....หรือ...เขาเปลี่ยนไป” 

 ทุกทั่วสารทิศที่ จปร.26 อยู่   มารวม  ณ  โรงแรมดุสิตรีสอร์ท พัทยา 

(โรงแรมห้าดาว) แม้ผู้นำ Asean ทั้ง 9 ประเทศ ยังไม่มีโอกาสได้พัก.....เพราะ

บารมีไม่ถึง (ถูกกลุ่มการเมืองบุกเมื่อครั้งการประชุมสุดยอดผู้นำอาเชี่ยน ปี 52) 

... JPR26 บารมีสูงส่ง  ได้พักได้นอนกันสนุกสนาน.....หลายคนฉกฉวยโอกาส....

(เลยนึกถึงคำคมของเพื่อนแหบ..... “ถ้าโอกาสมาถึงแล้วไม่รีบฉกฉวย.....ท่านจะ

รอไรอีกเล่า.....แล้วสบถด้วยคำลงท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนแหบ”) หลาย

ท่านใช้โอกาส หน้าข้าว - หน้าเหล้า แลกเปลี่ยนทัศนคติและระบายความทุกข์  

(ขอความเห็นใจ) กับเจ้ากรมฝ่ายอำนวยการ (กพ., ยก., กร. และ สปช.) เว้น 

จก.กบ. ติดภารกิจเดินทางไปอเมริกา แต่ก็ฝากเงินอิ๊กคิวมาร่วมกิจกรรมด้วย

แล้ว.....เห็นม่ะ!!!  มางานรุ่นแล้วมีดีอยู่อย่างงี้!! 

 หลายทา่นฝากคำชมผูจ้ดังานผา่นอิก๊ควิ.....โรงแรมเลศิ.....อาหารยอด การ

แสดงเยีย่ม..กระชบั ของทีร่ะลกึ/ของขวญัลำ้คา่.....จปร.26 และแม่บ้านเบิกบาน

ยิ้มแย้ม คณะผู้ประสานงานก็ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้ความร่วมมือ จาก

ใจจริงของผู้ประสานงานหลัก (พล.ท.วิเชียร) และผู้ช่วยประสานงาน (ย่อยๆ) 
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อีกหลายท่าน และพร้อมรับคำติชมและแก้ไขข้อบกพร่องจากเพื่อนเพื่อไปแก้ไขให้ดี...... “สี่เท้ายังรู้พลาด.....กิ้งกือจะใส่รองเท้าเสียเวลา

ไปบ้าง ก็น่าให้อภัยกัน” จริงไหมเพื่อนแหม่ม...ผู้แทนรุ่นเหนือสุดแดนสยามก็เห็น ผบ.กกล.ผาเมือง (เพื่อนปราการ), ผบ.กกล.นเรศวร     

(เพื่อนเกษม) กับ เสธ.ทน.3 (เพื่อนเชน) ตะวันออกดินแดนดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนใคร มี รอง ผบ.กกล.สุรินทร์ (เพื่อนเมธ) (เพื่อนจุ้ย)  

ตะวันออกเฉียงเหนือมี (เพื่อนโสภณ)  ตะวันตก ผบ.กกล.สุรสีห์ (เพื่อนติ่ง) ใต้สุดแดนสยาม รอง ผบ.ฉก.สันติสุข (เพื่อนเป๊าะ) .....ครั้ง

หน้าจะให้ผู้แทนเหล่านี้ Debate วิสัยทัศน์กันดีไหม    เพื่อนท่านไหนเห็นชอบ ส่ง SMS  มาที่อิ๊กคิวได้เลย จะจัดเวทีประชัน  ใครชนะได้

รางวัล Johnnie’s back label Reserve  จากเพื่อนติ่งของเรา..... ครั้งนี้สมาชิกมากันมากกว่าทุกครั้งที่จัดงานรุ่น...ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ใด ๆ  แถมด้วยของขวัญติดไม้ติดมือกลับบ้านถ้วนหน้าพร้อมเสื้อแจ๊คเก็ตรุ่น.....ใครที่ยังไม่ได้..ในส่วนของ ทบ.รับได้ที่ อิ๊กคิว  ส่วน สป.  

รับได้ที่เพื่อนแมน  และส่วน ทท.  รับได้ที่เพื่อนสุพจน์ .....ท่ามกลางบรรยากาศ พูดคุย...การเลือกตั้งที่จะมาถึงใน 3 กรกฎานี้  “ผมจะ

ชี้แจงลูกน้องผมอย่างไร...เลือกพรรคไหนดี”   คำถามจากเพื่อนไก่  คำตอบที่ได้... ยังหาคนถูกใจยังไม่มี..และผมจะ “vote  no”  คำ

ตอบที่ได้จากเพื่อนบัว...อิ๊กคิวเลยตั้งคำถามฝากไปถึงลูกน้องเพื่อน ๆ...ถ้าจะกินข้าวมีกับข้าว 3 จานแล้วท่านจะเลือกกินจานไหน....นั่น

ต้องตัดสินใจเอง  โดยใช้หลักกาลามสูตรของพระพุทธเจ้า....เป็นคำตอบที่ถูกต้องและเป็นคำตอบสุดท้าย 

 หลายท่านมีความคิดแบบผู้ใหญ่.....ใกล้เกษียณ   แต่ยังมีความอิจฉาเหมือนเด็ก    เมื่อได้ยินเพื่อนปานจะแต่งงาน (28 ธ.ค.54  ณ  

สโมสรราชนาวี  พระราชวังเดิม ขอเชิญเพื่อน ๆ ทุกคนมาเป็นสักขีพยาน.....เพื่อนปานยืนยันที่ครองความเป็นโสดมาว่า.....ผมไม่ได้เป็นตุ๊ด

ครับ).....หลายท่านสงสัยเจ้าสาวอายุเท่าไร.....โดยเฉพาะเพื่อนตุ่นในฐานะที่เป็นเพื่อนเกลอกันมานาน.....กลัวเพื่อนปานจะตกม้าก่อน.....

ฮา...ยังไง....เพื่อนปานช่วยใช้นาฬิกาพูดได้ของเพื่อนน้อยให้คุ้มค่า ปลุกทุก 7 โมงเช้า  วิ่งออกกำลังก่อนแต่งงานเด้อ!!!!....หลบ ๆ เลี่ยง ๆ 

เจอเพื่อนเป๊าะ...ใต้จะสันติสุขไหม..งคำถามจากอิ๊กคิว  แต่เพื่อนเป๊าะให้ไปถามเพื่อนทิพย์.. คำตอบที่ได้   “เขาให้ผมเกิดมาพูด..ถ้าไม่พูด

ผมก็หมดอาชีพ.”.... เป็นคำตอบสุดท้าย...งง ?    

 จากนั้น........ผู้ประสานงานหลัก (เพื่อนเชียร) เป็นผู้แทนเพื่อน ๆ แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับเพื่อน ๆ ที่ก้าวหน้า

เป็น พล.ต., พล.ท. และเงินอนุเคราะห์เพื่อนดอกและเพื่อนบรรพต ที่มีน้ำใจมาร่วมงานถึงแม้ร่างกายจะไม่อำนวย...แต่จิตใจ  จปร.26  

เต็มร้อย  ก็ฝากเพื่อน ๆ ไว้นิด... “ใครที่เดินข้ามสะพานไปได้แล้ว  หันกลับมาฉุดผู้ที่กำลังจะข้ามไปด้วย.....”  จนได้เวลา...ท้องฟ้าใสและ

คลืน่ทะเลสงบ.....จปร.26 นดัพบกนัยามเชา้ดว้ยการนำของเพือ่นอว้น (มคันายกตวัจรงิ.....เสยีงดงั) รว่มทำบญุอทุศิสว่นกศุลใหก้บัเพือ่น ๆ   

ที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว (21 ท่าน+นนร.ทศพล งามสุชาติ และ ร.ต.เสมอศักดิ์  เปรมประสงค์)   ได้นำปัจจัยถวายท่านเจ้าอาวาสวัดเจ้าสัว 

47,300.-บาท  กิจกรรมรุ่นครั้งนี้ใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ  ค่าห้อง  774,000  อาหาร 430,000 บาท ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก  รายละเอียด

เลขารุ่นคงสรุปให้ฟังแล้ว.....ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จด้วยจิตอาสาของเพื่อน ๆ ทุกคน  ที่ช่วยกันทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี 

               “.เมืองใดไร้สิ่งอันพึงมี  ย่อมเสื่อมศักดิ์ศรีไร้ค่า 

                                             ........ ฯลฯ ............ 

    เมืองใดไม่มีทหารหาญ  เมืองนั้นไม่นานเป็นข้า 

                                      ......... ฯลฯ ............ 

    เมืองใดไร้ธรรมอำไพ  เมืองนั้นบรรลัยแน่เอย ฯ ”    ---------------------     อิ๊กคิว 
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                เสียงจากหอกลอง (สป.๑๕) !!!!!! 

ข่าวสังคม บก.ทท. 

เกษมนิรันดร์  ผู้เชี่ยวชาญงานในพระราชดำริ ชาว สป.15 ยินดีต้อนรับครับ.... เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ชาวสป.15 .....ต้อง

ขอขอบคุณท่าน พล.ท.สุรศักดิ์ฯ จก.กกส.กห. และ พล.ท.กฤษณพงศ์ฯ จก.พท.ศอพท. ที่กรุณาร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงแสดงความ

ยินดีกับนายพลใหม่ใน กห.และ สป. ทั้ง 3 ท่าน มีพวกเรา สป.15 มาร่วมงานกันหลายท่าน ที่ร้านอาหารฝรั่งเศส “ลีญอง” ซอยร่วมฤดี ฯ 

มีสมาชิก สป.15 พิเศษคือ พ.อ.สรานุวัต  ประดิษฐพงษ์ มาร่วมด้วย ท่านว่าท่านเป็น สป. แต่ไม่สังกัด สป.(จริงของมันวะ????!!!)... 

พวกเราเอ็นจอยไวร์แดงไปร่วมสิบขวด (เสียแต่วา่ตอ้งกลบัไปทำงานตอ่....ไมเ่ชน่นัน้ไมต่ำ่กวา่ 2 ลงั) ขอบคณุๆๆ มากๆๆ ครบั.......ทา่น 2 

เจา้กรมฯ บอกขนหนา้แขง้ลว่งไมก่ีเ่สน้  คราวหนา้ จัดอีกนะครับ!!!!!!!.... เมื่อวันเลี้ยงรุ่น จปร.26 ที่พัทยา ชาว สป.15 ไปกันอย่างพร้อม

เพียง เสียดายที่บางทา่นอยากไปใจจะขาดแตต่ดิภารกจิเลยไปรว่มดว้ยไมไ่ด.้.. (แตค่ราวหนา้ตอ้งไปใหไ้ดน้ะจะ๊!!!) สว่นบางทา่นกห็ายหนา้

หายตาไปเลย ตดิตอ่ก็ไม่รับสาย????  ไม่รู้ว่าต้องลงหนงัสอืพมิพแ์จง้คนหายหรอืเปลา่  เพือ่น ๆ ในรุน่อยากรูว้า่สบายดอียูห่รอืปา่ว!!!!!! ชว่ย

สง่ขา่ว!!!!...ชว่ยสง่ขา่วหนอ่ย????  .....ทีน่า่ชืน่ชมกท็า่น พล.ต.ชนนิทร ์จนัทรโชต ิผช.ผอ.สนผ.กห. ทา่นไปรว่มงานรุน่ไมไ่ดแ้ตก่ข็อสง่เงนิชว่ย

สนบัสนนุงานเลีย้งรุน่....ฝากผมไปใหพ้รอ้มเงนิ บำรุงรุ่นประจำปีอีกด้วย นับถือๆๆๆ........มีอีกหลายท่านที่ให้การสนับสนุนรุ่นในครั้งนี้เช่น

กัน (ดูได้จากสรุปค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงรุ่น)!!!!!”””...ใครมคีวามพรอ้ม...อยากชว่ยรุน่ของเรากเ็ชญิ!!!!ไมม่กีารกะเกณฑห์รอืบงัคบักนั....ตามสบาย

ไทยแลนดค์รบัผม///// ...พวกเราชาว สป.15 ขอรว่มแสดงความเสยีใจกบัการจากไปของบดิาทา่น พล.ต.นครนิทร ์นาคอาทติย ์ (แมว) หน.

ศอปข.สนผ.กห....ในวยัอนัควร....เพราะทา่นม ีอายุถึง 91 ปีแล้ว ....พวกเราจะอายุยืนถึงท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้?????? ในวันสวดบิดาพี่แมว...

พวกเราหลายคนต่างเกี่ยงกันนั่งเก้าอี้ด้านหน้า....ไม่ใช่อะไร!!!!กลัว!!!ใกล้โลงงงงนะ.....!!!!!.จบดีก้า..สวัสดี!!!!!. 

 ขอเริ่มที่ผู้อาวุโสสุด ๆ ... พล.ท.สมหมาย เต็งหนึ่งของรุ่น...ครองยศ พล.ท. 

ตำแหน่งหลักมาแล้วหลายปีทั้ง  จก.ยบ.ทหาร  และ ปช.ทหาร  ...ฝีมือระดบันีต้อ้ง

เชยีรก์นัสดุ ๆ ...ทกุวนันีด้แูลเพือ่น ๆ อยู ่ 3 ทา่น ทัง้ทา่นเปา (พล.ต.พสิทุธิ)์ รอง ปช.

ทหาร  ทีข่ยนัออกตรวจเยีย่มหนว่ย ... ท่านหยัม (พล.ต.นพดล) ขุนพลระวังหลัง แต่

 .......อกีวาระหนึง่ทีเ่สยีงกลองในศาลาวา่การกลาโหมไดม้โีอกาสลัน่อกีครัง้!!!!!!!  กอ่นอืน่กต็อ้งขอ

แสดงความยินดีกับ 3 นายพลใหม่ ล่าสุดใน  กห. และ สป.ท่านแรกก็...พลตรีเสรี  วงศ์ประจิตร....

ท่านต่อมา พลตรสีมยศ  แกว้ศรปีราชญ ์...และทา่นพลตรปีระดษิฐ ์ ออ่นพุม่ (เด๋อ) .....ตอนนี้ สป.15 

ก็เหลือเพื่อนเราที่ยังไปไม่ถึงฝั่ง(นายพล) อีกแค่ 3 ชีวิตที่ต้องดิ้นต่อไป!!!! คือ 1. พ.อ.สิทธิพร  ศรีสุขโข 

(แมน)  รองหน.ศอปข.สนผ.กห... 2. พ.อ.วีรพันธ์  มณีพงษ์ (ปุ๊)  นปก. ประจำ สป. ....พ.อ.ศิลป์พงศ์ 

(พนมวัน)  เปลีย่นมณ ี(เจีย๊บ) นปก. ประจำ ศอว.ศอพท. .....ทราบขา่วจาก พท.ศอพท. วา่เพือ่นเราจาก

ทบ. มาชว่ย พี่เอ็ดดี้ (พล.ท.กฤษณพงศ์  แก้วจินดา) ที่.พท.ศอพท. อีก 1 ท่าน คือ พล.ต.ดนัยพัฒน์  

นั่งหน้าห้อง ...สุดท้ายก็ท่านหมู (พล.ต.วันชัย) ผอ.สำนักทรัพยากร รายหลังนี้ เพื่อน ๆ บ่น ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นหนวดกันเลยนะครับ...... 

มาต่อที่ ขว.ทหาร มีท่านปุย (พล.ท.สุรพงษ์) นั่งทำหน้าที่เจ้ากรมมาใกล้จะครบเทอมแล้วเหมือนกัน...มีเพื่อนในสังกัดคนแรกก็เพื่อนปาน 

(พล.ต.จุลพจน์) ที่ตอนนี้ได้นายพลในตำแหน่งที่ปรึกษา สปท. ไปแล้ว ... อีกท่านก็ พล.ต.วสันต์ อดีต ผอ. สำนักข่าวกรอง ...สุดท้าย   

บิ๊กอ๊อด (พ.อ.วชิระ เกียรติอนันทน์) ลูกหม้อ ขว. อีกคน ทำงานปิดทองหลังพระมาตลอด เร็ว ๆ นี้ น่าจะได้ข่าวดีเสียทีนะ ขอเอาใจช่วย 

ย้ายมาดูที่ศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ มี พล.ท.อรรถนพ ทำงานขยันขันแข็งกับการกู้ทุ่นระเบิดแถวชายแดนไทย – กัมพูชา... อย่าเก็บเสีย

หมดละ เหลือเอาไว้ให้ทหารฮุนเซนเหยียบเล่นบ้าง... ที่หน่วยนี้มีนายพลเหล่า สพ. คนแรกของรุ่น (พี่อู๊ด) เป็นรองฯ  ...บอกชื่อเล่นหลาย

คนยังนึกไม่ออก...บอกชื่อจริง พล.ต.กฤติเดช หลายท่านก็ยังงง...ใครว่ะ ...เฉลย  พี่สินชัยของเรายังไง ...ถึงบางอ้อเลยใช่ไหม  รายนี้

เปลี่ยนชื่อไม่พอ ยังต่อนามสกุลให้ยาวขึ้นอีกนิด จาก ภูมิเรศสุนทร เป็น ภูมิเรศทศสุนทร (ฝ่ายเลขาฯ ระวังทำเนียบรุ่นจะผิดเด้อ)..... บิ๊ก 

พล.ท. รอตำแหน่งหลักอีกท่าน ...กำลังมาแรง ว่ากันว่าน้ำเลี้ยงดี พี่เปิ้น (พล.ท.สุริยัณต์)  ฝากเตือนเพื่อน ๆ ใหร้ะวงัโรคกระเปาะลำไส้
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อกัเสบทีม่กัจะเกดิกบัคนอาย ุ50 อพั ...ตอ้งระวงัอยา่ใหท้อ้งผกู  กนิผกัผลไมม้าก ๆ ทีเ่ตอืนเพราะเจอมากบัตวัเอง  ตอ้งไปนอนปวดลำไสอ้ยู่

โรงพยาบาลเสยี 3 วนั ......มคีนบน่ถงึทา่นรองตอ้ย (พล.ต.พฒันพงษ)์ รอง จก.ผท. หมู่นี้ไม่ยักกะเห็นมาแอบซุ่มที่ร้านแมกไม้ (ต้นทางด่วน) 

เหมือนเคย  สงสัยงานเยอะ หรือไม่ก็เจอแหล่งใหม่เสียแล้ว ...อดีตนักบิน ที่ปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นนักร้องเสียงทองไปเรียบร้อย กำลัง

ศึกษา วปอ. รุ่นปัจจุบัน ไม่ใช่ใครที่ไหน พี่ตุ่น (พ.อ.สรานุวัตร)  ข่าวว่ากำลังคอยให้ บก.ทท. ตั้งหน่วยบินใหม่ที่ ผบ.หน่วยอัตราพลตรี  

พี่ท่านจะขอเป็นคนแรก ........อ้าว!!!! ทีนี้ถึงตาท่านเพ่ (พ.อ.ประพัฒน์) เสียที รายนี้เพื่อนใกล้ชิดบอกมาให้คอยระวังสังเกตอาการให้ดี  

อาการขั้นต้นเริ่มด้วยร้องเพลงแล้วเริ่มแปลงเนื้อร้อง ....ขั้นต่อมาจะนั่งไม่ติดที่ลุกเดินไปมาวุ่นวาย ....ขั้นสุดท้ายจะเข้าไปทักทายวุ่นวาย

สังสรรค์กับโต๊ะใกล้เคียง  ทีนี้แหละตัวใครตัวมันครับท่าน.... รายนี้แว่ว ๆ มาว่าส้มหล่นลูกเบ่อเริ่ม...ด้วยท่าน ปธ.คปษ.บก.ทท. กรุณาให้

ร่วมก๊วนพาไปทัวร์ยุโรปเสีย 4 ประเทศ ทั้งเยอรมัน  ออสเตรีย  ฮังการี  เช็ค  ป่านนี้ฟาดขาหมูเยอรมันพุงกางไปแล้ว.... ข่าวด่วนล่าสุด!!! 

ทุกวันที่ 15 ของเดือน (หากตรงเสาร์-อาทิตย์ เลื่อนเป็นวันจันทร์) ขอเชิญหนุ่ม ๆ ทั้งหลาย (รู้ตัวว่าแก่ก็อย่าไป) พบกันที่ร้านต้นทางด่วน 

แจ้งวัฒนะ จากผู้ก่อการ...พี่...เมฆ...แตน...แมน...เพ่...ขน... กติกามี 3 ข้อ (1) ใครชอบดื่มอะไรกรุณาหิ้วมาเอง  (2) มีผู้ติดตามได้ 1 

ท่าน (3) กินเสร็จจ่ายเงินแล้วจะเก็บล่วงหน้าไว้เดือนต่อไป..กันเบี้ยวใครไม่มาเสียสิทธิ์......เชิญเพื่อน ๆ พบปะสังสรรค์ในรูปแบบ “เปลี่ยน

กันร้อง  แลกกันฟัง” 

         ....จบแล้ว...รักเพื่อนทุกคนว่ะ 

         นายแจ้ง  วัฒนะ 

แวดวงนักรบสีน้ำเงิน (นทพ.) 

  ขอแสดงความยินดีกับ พี่หมี (พล.ท.พิชิต  พินิตตานนท์) อดีต ผอ.สนภ.2 นทพ.  ที่ได้รับพระราชทานยศ พลโท ในตำแหน่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.....เพื่อนแก่ (พ.อ.เอกพล  บุญมาก) ปษ.ผอ.สนภ.2 นทพ. ยืนยัน

มาว่าอย่างไรก็พลตรีแน่นอน เพราะตอนนี้ยื่นเรื่องขอเออรี่ไปแล้ว  แถมหันมาถามท่านเลขารุ่นว่า กูเกษียณก่อนเพื่อน แล้วมีของขวัญจาก

รุ่นหรือเปล่าว่ะ....ได้ยินท่านเลขาตอบว่า  เออ! ดีมีเรื่องเข้าประชุมครั้งหน้าแล้ว...ฮา...  ส่วนเพื่อนปู่คนนี้ไม่ยอมใช้วิธีเออรี่...หันไปพึ่งด้าน

ดวงดาวและโหราศาสตร์ แถมไสยศาสตร์อีกนิดหน่อย... เปลี่ยนชื่อจาก นพดล มาเป็น พัชรวัฒน์ (แปลว่า ผู้มีความเจริญ)  ล่าสุด เปลี่ยน

ใหม่อีกแล้ว มาเป็น กัลย์สรรค์ (แปลว่า ผู้มีความสุข) รู้สึกเกรงใจฝ่ายเลขาจัง!!! ... ผอ.สทพ.นทพ. (พล.ต.สุพจน์  สุวรรณเตมีย์) ฝาก

บอกมาว่า ยินดีให้คำแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจงานด้านปศุสัตว์  เกษตรกรรม  และอาชีพเสริม  ที่ตอนนี้รับผิดชอบอยู่เต็ม ๆ  รายนี้เพิ่ง

ทำเอาเพื่อน ๆ ตกอกตกใจกันไปหมด  จากอดีตที่ร้องเพลงตกคีย์ เดี๋ยวนี้ร้องได้เนี๊ยบมาก ๆ สงสัยได้ครูดี... พี่เหรียญ (พล.ต.พิพัฒน์  

เหรยีญบบุผา)  นอกจากจะเปน็มนษุยไ์อทแีลว้  ทา่นยงัฝกัใฝธ่รรม ดว้ยการนำลกูนอ้งฟงัธรรมทกุเดอืน ... ใครทีม่โีอกาสลงไปทางภาคใต ้

อยา่ลมื! ถามหาพีท่ิว้ (พ.อ.วฒุนินัท ์ เพชรขาวเขยีว) ปษ.ผอ.สนภ.4  พรอ้มออกรอบทนัท.ี..พีเ่มฆ (พ.อ.วรเทพ  บญุอรยิะ) บรรณาธกิาร 

วารสารระดับโปร ของ นทพ. รับหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ นั่งหน้านิ่วคิ้วขมวด  มาตั้งแต่ถามหาระเบียบการรุ่น ทำสมุดโทรศัพท์ เตรียมงาน

เลี้ยงรุ่น  ทำหนังสือเวียน  จัดทำเว็บไซด์รุ่น  ยันส่ง SMS  วันก่อนแอบเห็นไประบายเครียดอยู่ร้านต้นทางด่วน ไม่รู้ว่ามีอะไรดี  แถมยัง

ฝากเชิญเพื่อน ๆ ใครว่างเชิญสังสรรค์ทุกวันที่ 15 ของเดือน  ที่ห้องอาหารต้นทางด่วน  แจ้งวัฒนะ...เอ้า!!! ไปช่วยกันคลายเครียดหน่อย

ครับผม..... พี่เบิ้ม (พล.ต.อดุลย์ศักดิ์  บุญวัฒนะกุล) เหรัญญิกใหญ่ ช่วยราชการใกล้ชิดท่านประธาน เหมาะกับภารกิจที่ได้รับ  ฝาก

ประชาสัมพันธ์มาเหมือนกัน  บอกว่า “เพื่อน ๆ ท่านใดสงสัยว่าชำระเงินบำรุงรุ่นแล้วหรือยัง  สามารถเปิดดูได้ที่ www.jpr26.com” .....

ทา่นประธาน เพือ่นเชยีร (พล.ท.วเิชยีร ศริสินุทร) ทกุวนันีย้งันัง่ยิม้เปน็ปลืม้ไมห่ายทีเ่หน็เพือ่น ๆ มารว่มงานเลีย้งรุน่ทีพ่ทัยากนัเนอืงแนน่  

ฝากขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน...ข่าวแว่วจากวงในมาว่า ...ตุลานี้มีลุ้น...งานนี้ต้องช่วยเชียร์กันหน่อยครับ จบก่อนแล้วกัน ขอเวลาไปหาชื่อ

ใหม่อีกสักรอบ       โดย...ชาย 3 ชื่อ 
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ข่าวเพื่อน ในรั้ว  สปท. 

ซุบซิบ ยศ.ทบ. 

หาเวลากลับมาทำงาน ขยันและทำดี ต้องมีคนเห็นครับ...พี่จี้ด (พ.อ.ธีรวุธ) ผอ.ศภษ. เจ้าพ่อศูนย์ภาษา ฝากบอกเพื่อน ๆ ว่า ใครอยาก

พัฒนาภาษา ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ จีนกลาง เวียดนาม พม่า เขมร หรือมลายูท้องถิ่น/มาเลเซีย  ยินดีสนับสนุนเอกสาร ตำรา หากไม่โดน

ย้ายไปไหนซะก่อน... พี่เตี้ย (ชัยวัฒน์) รอง ผบ.วทบ. ระยะนี้ไม่ค่อยอยู่หน่วย มีแต่ไปประชุมนอกหน่วย ไม่รู้เป็นการเดินสายโชว์ตัวรึป่าว 

…พี่แดง (พ.อ.ประมาณ)  อจ.อก.สอศ. คิดเร็ว ทำเร็ว ตัดสินใจแก้ปัญหาให้น้อง ๆ ได้ทันใจและตรงใจ  และที่เร็วไม่แพ้กันคือเปลี่ยนชื่อ 

เปลี่ยนเบอร์โทร ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด ...พี่อ่อน(พ.อ.ชลิต) นปก. ผู้รักการเดินทาง ไม่ว่าเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก อีสาน ใคร

ไม่อยากเดินทางยินดีไปแทน น้อง ๆ เข้าคิวให้พี่อ่อนไปแทนเพียบ....สวัสดีครับ 

ข่าวสารเพื่อน  จปร.26  (ลพบุรี) 

ทัง้ทีท่ำเองและใชล้กูนอ้งทำ โดยมอีาจารยโ์อง่ (พล.ท.พนา) อาจารยต์ู ๋ (พล.ต.วส)ุ และอาจารยต์ุน่ (พ.อ.สรานวุตัร) ขนัเกลยีว เคีย่วเขน็ 

และเอาใจช่วยกันเต็มที่ เพราะถ้าไม่ผ่าน วปอ.เขาก็ไม่ให้จบ  (แต่บางคนบอก ถ้าให้เรยีนซำ้ชัน้ไดก้จ็ะยอมสอบตก…อยากรูท้ำไมไวถ้ามดู

เอง)..... สว่นพีส่ษิฐ (พล.ท.วสิษิฐ) กแ็ฮปปี ้จากบญุกศุลทีไ่ดท้ำมาอยา่งสมำ่เสมอ และพอใจกับสถานะที่เป็นอยู่ ขณะนี้ช่วยราชการ สปท.  

.....พวกเราในรั้ว สปท. ขอเป็นกำลังใจเต็มที่ให้กับ เพื่อนต๋อย เพื่อนตุ่น และเพื่อนนิด (พ.อ.ชัยฤทธิ์) ในวาระแตง่ตัง้ ต.ค.นี ้ ขอเพือ่น

สมหวงัทกุคน โชคดีๆ ๆๆๆๆๆ..... ตน้ ก.ย. วปอ.รุน่ปจัจบุนักจ็ะสำเรจ็การศกึษา รุน่ตอ่ไปคงจะไมม่เีพือ่นเราเขา้เรยีนแลว้เนือ่งจากอาวโุสเกนิ 

บรรยากาศคงเปลีย่นไป  ทำใหอ้าจารยเ์พือ่น เหงาพอสมควร.......ศษิยเ์กา่ทัง้หลายจาก จปร.26 ผา่นมาทางนี ้แวะมาเยีย่มเยยีนบา้งนะครบั 

     ชว่งนีเ้พือ่นเราทีเ่รยีน วปอ.ทัง้ 9 คน ไมว่า่จะเปน็ พีต่ัน๋ (พล.ต.ชาตอดุม) 

พีห่รดั (พล.ต.ธนดล) พีเ่ด (พ.อ.เดชา) พีม่า้ (พ.อ.อาชาไนย) พีแ่ฉะ (พล.ต.

กฤษฎา) พี่หมี (พล.ท.พิชิต) พี่ติ่ง (พล.ต.ตะวัน) พี่แจ้ (พล.ต.เยาวดนัย) 

และพีต่อ๋ย (พ.อ.กอ้งเกยีรต)ิ กำลงัขะมกัเขมน้ทำเอกสารวจิยักนัตวัเปน็เกลยีว 

  พี่หลี (พล.ต.นิวัตร) รอง จก.ยศ.ทบ. หัวขบวน จปร.26  รับผิดชอบงานแม่บ้านดูแล

ทุกข์สุขและงานบริหาร  โดยมี เพื่อนตรี (พ.อ.มนตรี) เป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ  ติดตาม  และ

ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับน้องๆ ในรั้ว ยศ.ทบ. จนทำให้งานต่าง ๆ สำเร็จเรียบร้อย และ

รวดเรว็ขึน้กวา่เดมิ …พีเ่ปีย๊ก (พ.อ.อภชิยั) รอง เสธ.(๑) ชว่งนีส้งสยัชพีจรลงเทา้ เพราะมดีวง

เดนิทางบอ่ยลา่สดุ จก.ยศ.ทบ.มอบหมายใหเ้ปน็ หน.ชดุประเมนิความเสีย่ง ทัง้ภาคใต ้ผลงานด ีเขา้

ตา มหีวงัเขา้ควิครบั… พีเ่ด (พ.อ.เดชา) รอง เสธ.(๒) กำลงัขะมกัเขมน้เรยีน วปอ. แต่ก็ยังพยายาม

 ...ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ เพื่อนอู๊ด  (ศิริศักดิ์ ฯ)  รอง ผบ.รร.การบินทหารบก  คนใหม่  ชาวลพบุรีกำลังจะเลี้ยงแสดง

ความยินดีให้ครับ ..... เมื่อเดือน  พ.ค. ที่ผ่านมา  มีการพบปะสังสรรค์ของนักกอล์ฟ ชาวบุรี ... โดยมีราชบุรีเป็นเจ้าภาพ ปะทะกันที่

สนามภาณุรังสี  มีเพื่อนป้อม  เพื่อนรัส  เพื่อนโต  เพื่อนขุน  เพื่อนเทพ   เพื่อนแจ้  และที่ขาดไม่ได้  คือ นักต่อสู้ ...ไม่ต่อไม่สู้ คือ เพื่อน

ตั๊ม  ส่วนทีมลพบุรี นำโดย เพื่อนสงค์   เพื่อนอ๋อย    เพื่อนต๋อง และเพื่อนอี๊ด (บวรรัตน์ ฯ).....ทีมปราณบุรี  นำโดย เพื่อนตุ้ม  เพื่อนเลข    

และ เพื่อนอ้วน  ผลการต่อสู้ตัดสินโดยกรรมการจาก สป. เพื่อนพงษ์  และจาก ยศ.ทบ. เพื่อนหลี   บอก  “เสมอกัน”  เจ้าภาพเลี้ยง

เต็มที่  เมาถ้วนหน้าครับ  นัดต่อไป  ล้างตาที่ลพบุรี  (555)..... ส่วนเพื่อนคนอื่นที่ยังตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างขะมักเขม้น  คือ เพื่อนบาก 

รอง ผบ.พล.ป.  และเพื่อนต้อ (ชูนล) รอง ผบ.พล.รพศ.1 ..... ตุลานี้น่าจะสมหวังครับ  .....สำหรับเพื่อนที่ยังเก็บตัวเงียบ ๆ สบาย ๆ มี

เพื่อนศัลยพงศ์  และเพื่อนหน่อย (คชาชีพ) ส่วนเพื่อนแป๊บซี่  และอินทรีย์แป้น ก็ยังมีความสุขกับสิ่งที่ชอบครับ .....ข่าวฝากจากเพื่อนสงค์  

ณ มทบ.13 วา่ใคร ผา่นไป ผา่นมา ทางลพบรุ ี เชญิแวะเยีย่มเยยีนกนันะครบั  ตอ้นรบัเตม็ที ่  และถา้เอาถงุกอลฟ์ไปดว้ย กย็นิดรีว่มกว๊น ..... 

       สวัสดีครับ...พลร่มรายงาน 
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 พล.ต.ชวลิต ชุนประสาน (ติ่ง) ผบ.พล.ร.6/ผบ.กกล.สุรนารี  ดูจะชอบใส่เสื้อที่ปักด้านหลังว่า “รู้จักแล้วจะรัก”  หรือแจกเสื้อรูป

ป้องปากจุ๊ ๆ ให้กับผู้สื่อข่าวแถว ๆ สุรินทร์กันทุกคน  ชวนทำให้ผู้พบเห็นอยากพิสูจน์ทราบว่าจริงหรือเปล่า  แหละถึงแม้จะรบกับกอง

กำลังต่างชาติหนักขนาดใหนก็ตาม ผู้สื่อข่าวก็ไม่ได้แอ้มข่าวจากท่านเลย เห็นแต่ทำท่าจุ๊ ๆ ฉะนั้นเพื่อนจงฝันไปเรื่อยๆว่าจะเห็นพี่ติ่งให้

สัมภาษณ์สื่อมวลชน  ......พล.ต.ไชยพร รัตแพทย์ (อุ๋ย)  จอม Facebook อีกท่านหนึ่งของรุ่น  ขณะนี้อยู่ร้อยเอ็ดได้ข่าวว่าพัฒนาสนาม

กอล์ฟน่าดูจนมีชื่อ แบบนี้ท่าน รอง สมทรรศ ก็หวดกอล์ฟมันขึ้นสิ  สำหรับ ผบ. ก็ยืน ๆ ดูไปก่อนก็แล้วกัน  แต่อย่างไรเพื่อนอุ๋ยก็ยังรักษา

เจ้าแห่งการพัฒนาไม่หยุด.....พล.ต.สิทธิ จันทร์สมบูรณ์(ต้อ) ผบ.จทบ.ส.น. มีผลงานมากมายทั้งงานหน่วยและงานบุญ ติดตามได้ที่ 

Facebook ท่านกำลัง Hot อยู่  ......พ.อ.กฤตัชญ์ (สุเมธ) สรวมศิริ ก็มีความสุขอยู่ที่อุดรธานี มทบ.24 เดี๋ยวนี้หุ่นเพรียวลมขึ้น สงสัย

สนามกอล์ฟแถวอุดรธานีเขาดี .....พ.อ.กฤษณ์ มรกตพรรณ (ปุ๋ง) มีชีวิตที่สันโดษมาก จนเพื่อน ๆ เกือบลืมไปแล้ว  ขอให้ออกมาโชว์ Face 

หน่อย.....พ.อ.ไกรฤกษ์ ก้องเกียรติกูล (ตู่) เห็นว่ามีงานสอนหนังสือมากมาย ระวังรวยเกินเหตุนะเพื่อน  งานรุ่นที่ผ่านมาเลยต้องสละสิทธิ์

ไม่ไป   ปีหน้าแก้ตัวใหม่ก็แล้วกัน  เพื่อน ๆ คิดถึง  .....พ.อ.ณรงค์ศักดิ์  ศรีพิกุล น้องนางบ้านนา  ทำงานอุบลฯ สร้างบ้านโคราช  ไร่อยู่

อยู่จังหวัดเลย  ใครอยากไปเที่ยวที่ใหนเลือกเอา  ไม่เกินตุลา 55 นี้เป็นนายพลได้แล้ว อย่าช้าเดี๋ยวเกษียณก่อน ....พ.อ.ทศพล  คำสุพรหม  

(สุ่ม)  อยู่อุดรธานี มีบ้านใหญ่โตปานคฤหาสน์ ใครไปอุดรไม่มีที่พักบอกเพื่อนสุ่ม ไม่พลาดแน่  ..พ.อ.ธนกร (สมเกียรติ) จงอุตส่าห์ (แดง) 

อยู่ กกล.สุรนารี กับเพื่อนติ่ง สำหรับงานในหน้าที่ไม่ยาก ยากตรงต้องเขียนข่าวของเพื่อน ๆ ในอีสานส่งให้ท่านเมฆ (วรเทพ) ลงวารสาร

รุ่นนั้นยากกว่า .....พ.อ.ธนเศรษฐ์ ว่องโชติกุล (โหน่ง) เป็น”เพื่อนกิน”ที่หาง่ายอีกคนหนึ่ง  ถึงแม้อยู่บุรีรัมย์เชิญมาร่วมสังสรรค์ที่สุรินทร์ ก็

มักไม่พลาด พี่โหน่ง น่ารักเสมอ ....ร.อ.บรรพต บูรณะธนิต สร้างความฮือฮาให้กับเพื่อนร่วมรุ่นในรอบทศวรรต ที่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นที่

ผ่านมา เพื่อนพตยังยิ้มสู้เสมอ ไม่ท้อ ไม่ถอยกับชีวิตนี้ มีงานที่ใหนก็บอกอาจจะเซอร์ไพรซ์ให้เพื่อนเห็น......พ.อ.ประทีป ถวิลทรัพย์  

พ่อบ้านตัวอย่าง  รักครอบครัว...จะไปใหนต้องเป็นทีม พ่อ แม่ ลูก ๆ หลาน ๆ และอื่น ๆ รถคันเดียวอาจบรรทุกไม่พอ  น่ารักจริง......        

พ.อ.พีระพงษ์  เจริญดี (หน่อย)  ตอนนี้เป็นตัวแทนรุ่นอีสานโคราช ที่หาง่ายที่สุด ท่านจะพบได้ในวันราชการแถวสโมสรร่วมเริงไชย ค่าย

สุรนารี  เพราะคุมเสบียงกองทัพอยู่......พ.อ.มหพนธ์ จุลบาท  ก็เป็นเพื่อนที่มีความสุขในแบบเสี่ยวๆ (ไม่เสียว)  ยังรับราชการอยู่  บ้านอยู่

โคราช แต่ยังไม่มีเพื่อนคนไหนรู้จัก ว่าง ๆ ช่วยแนะนำกันหน่อย เดียวจะเกษียณแล้ว .....พ.อ.ยรรยง หงส์จุ้ย  เป็นเพื่อนที่น่ารัก น่าจะ

อาวโุสมากแลว้ มมีาดด ีมแีววเปน็นายพล เรว็ ๆ นี ้ไมค่วรเกนิ ต.ค.55 ฝาก ผบ.อุย๋ ดหูนอ่ย ......พ.อ.วรทตั (นริตันช์ยั) สพุฒันานนท ์(เตา่) 

เงียบ ๆ อยู่ที่ มทบ.23 ขอนแก่น น่าจะนั่งสมาธิเอาตัวแช่น้ำเย็น ๆ แถวนั้น  ใครแวะผ่านแถว ๆ นั้นก็เข้าเจรจาเยี่ยมเยือนได้  .....พ.อ.วิชา 

สงิหสรุศกัดิ ์ (แก)่ ยงัไมแ่ก ่อยูป่กัษใ์ต ้ ไมใ่ชค่นขีบ้น่แตท่นอยูเ่ฉย ๆ ไมไ่ด ้มกัมมีขุตลก ๆ เลา่เสมอ คดิไดไ้ง......พ.อ.วฒุ ิแสงจกัร จอมยทุธ์ 

แห่งเขาพระวิหาร 4.6 ตารางกิโลเมตร ใครอยากไปเที่ยวผามออีแดงบอกได้  ให้พี่วุฒิหาหลวงพ่อเจ๋ง ๆ เป่ากระหม่อมมาก ๆ หน่อย ตุลา

นี้ลุ้นหนัก ๆ ขอให้โชคดี .....พ.อ.ศิริวิทย์  เจริญวงษ์ มีชีวิตที่เรียบง่าย บ้านหลังใหญ่ก็มีแล้ว สุขภาพร่างกายก็ดีเพราะมียาอายุวัฒนะ

หลายขนานเข้าช่วย นับว่าเป็นเพื่อนที่มีความสุขในชีวิตครอบครัวมากแต่ยังไงก็อย่าพึ่งปลึกตัวห่างเพื่อน ๆ นะจะบอกให้ ....พ.อ.สมทรรศ 

(สนทรรศ) จนัทรศ์ริ ิจอมยทุธก์ระบีเ่ดีย่วดาย เคลือ่นทีร่วดเรว็ไรร้อ่งรอยเหมอืนเดมิ ......พ.อ.โสภณ จนัทรเ์ปรม รอง ผบ.มทบ.24 ทา่นใหม่ 

ย้ายมาจาก จทบ.นครพนม ขยันขันแข็งดีมาก ปีหน้าจะส่งไปร่วมรบที่ 3 จชต. ไหน ๆ ก็เป็นเจ้าจอมขมังเวทย์อยู่แล้ว ไปลองดูหน่อย ......

พ.อ.อาทิตย์ สายสรรพมงคล (แดง) รอง ผอ.รมน.จว.มหาสารคาม  อยู่ใกล้กับเพื่อนเต่าที่ขอนแก่น ยังแสดงความจำนงขอรับเสื้อแจ็คเก็ต

รุ่นอยู่ จึงรู้ว่ายังรัก crma 26 อยู่  แต่ขอเก็บตัวเงียบ ๆ หน่อย ใคร ๆ โทรหาก็มักไม่ติดเหมือนเดิม 

                                                                                                      จบข่าว.....สำนักข่าว จปร.อีสาน 22/06/2554 

ข่าวสังคม อีสาน 
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ข่าว  จปร.๒๖ ใน ทภ.๓ 

 สวัสดีครับเพื่อนที่รักทุกคน  ทางภาคเหนือของเราขณะนี้เป็นช่วงของฤดูฝน ฝนในปีนี้ก็ค่อนข้างจะมากสักหน่อย ใครที่จะคิดมา

ท่องเที่ยวคงต้องเอาไว้ช่วงต้นหนาวดีกว่า  เพราะถนนหนทางค่อนข้างจะลำบาก สำหรับสมาชิก  จปร.๒๖  ใน ทภ.๓ ต้องขอแสดงความ

ชื่นชมในคณะกรรมการรุ่น  ที่จัดงานการเลี้ยงรุ่นได้อลังการมาก  ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สามารถทำให้มีครอบครัวมาร่วมงานได้สูงสุด   

และหนาแน่นมาก   ทุกคนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “ เยี่ยม ”   ขอให้จัดให้ได้แบบนี้ทุกปี 

 ขา่วคราวของเพือ่นใน ทภ.๓ ในชว่งนีก้ไ็มม่อีะไรเปลีย่นแปลงมากนอกจากมกีารเคลือ่นไหวเลก็นอ้ย  ดงันี ้ เพือ่นติก๊ (พล.ต.ปรชีาฯ) 

ปลายปีคงกลับจากยะลา เข้าสู่ตำแหน่งที่ทุกคนในทภ.๓ รอคอย.....  เพื่อนปราการ ฯ ก็น่าจะได้ขยับตำแหน่งสูงขึ้นจาก เพชรบูรณ์ มาที่  

พิษณุโลก..... เพื่อนเชน (พล.ต.นิวัติชัยฯ)  ขณะนี้อยู่กองทัพน้อยที่  ๓   ในตำแหน่งเสนาธิการ    ฝากบอกเพื่อน ๆ  ว่าถ้าสนใจวงสวิง

เชิญที่สนามกอล์ฟดงภูเกิดได้ทุกเวลา..... เพื่อนเกษม (พล.ต.เกษมฯ)  ฝากข่าวมาว่าใครที่ผ่านมาแถวกองกำลังนเรศวร  ค่ายวชิรปราการ  

จังหวัดตาก  เชิญแวะเยี่ยมได้ตลอดเวลา สป.๓   ไม่อั้น..... เพื่อนเล็ก (พล.ต.ศรายุธฯ) ผบ.จทบ.ต.ก.  ก็อยู่ดว้ยกนักบัเพือ่นเกษม  ฝาก

บอกมาวา่ใครผา่นมาจงัหวดัตาก  คดิไรไมอ่อกบอกเพือ่นเลก็ไดท้นัท.ี.... เพือ่นแมก็ ( พล.ต.สาธติฯ)  เสธ.ใหญ ่ของกองทัพภาคที่ ๓ ที่ทุกคน

ชื่นชมในความสามารถในการเป็นผู้ประสานเพื่อน ๆ  พี่ ๆ และน้อง ๆ  ได้อย่างดีเยี่ยมจน  ผบ.ชาทุกระดับชั้นให้ความไว้วางใจเช่นกัน.....  

ใครผ่านอุตรดิตถ์อย่าลืมแวะหาเพื่อนเชษฐ์  (พล.ต.พิเชษฐ์ฯ)  ได้ตลอดเวลาแต่มีข้อแม้ว่าต้องบอกล่วงหน้า  เพราะขณะนี้กำลังเตรียมตัว

เป็นว่าที่  พ่อลูกอ่อนอยู่..... สำหรับเพื่อนขุน (พ.อ.การุณฯ) นั้น ยังคอยต้อนรับเพื่อนอยู่ที่เชียงรายเหมือนเดิม..... เพื่อนพันธ์ (พล.ต.

สัมพันธ์ฯ) ปัจจุบันทำหน้าที่ หน.สำนักงานไทย – พม่า ฝากบอกมาว่าใครสนใจไปต่างประเทศ (พม่า) เชิญได้เพราะเพื่อนดูแลเรื่อง

ชายแดนพม่าทั้งหมด..... นี่ก็อีกคนเพื่อนขำ (พ.อ.ปริญญาฯ)  ปัจจุบันเป็นรองผู้ว่าฝ่ายทหารอยู่ที่จังหวัดตาก  รับผิดชอบดูแลงานด้าน  

กอ.รมน.จว.ตาก  สรุปว่าขณะนี้จังหวัดตากมีเพื่อนเราอยู่ถึง ๔  คน คือ เพื่อนพันธ์, เพื่อนเกษม, เพื่อนเล็ก และเพื่อนขำ..... และที่จะลืม

เสียมิได้ก็คือเพื่อนโครต (พ.อ.วีระศักดิ์  แก้วเพ็ญพันธ์)  โปรดสังเกตว่านามสกุลใหม่นะครับ ทำงานอยู่ที่กองข่าว กอ.รมน.ภาค 3 .... 

สวัสดีครับ 

สานใจสู่สันติชายแดนภาคใต้ 

 ใกล้จบภารกิจปฏิบัติงานสนาม จชต. แล้ว  แต่คงไม่สายเกินไปที่จะรายงานเพื่อน ๆ ว่า  สมาชิก จปร.26 (ตท.15) ท่านใดทำงาน

อยู่ในพื้นที่ใดกันบ้าง...เริ่มจากค่ายสิรินทร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (คนทั่วไปนึกว่า อ.เมือง จ.ยะลา) มี พล.ต.อัคร ทิพโรจน์  รอง ผอ.กอ.รมน. 

ภาค 4 สน. (5) รับผิดชอบงานด้าน ปชส. และมวลชน งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการพระราชดำริ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ 

ระหว่าง 1-9 มิ.ย.54 ที่ผ่านมา ข่าวว่า นายปลื้มมาก ๆ และยังสั่งการให้ นขต.ทภ. เอาเป็นตัวอย่าง  นอกจากความสามารถเฉพาะตัวแล้ว

ยงัไดน้อ้งตุก๊ภรรยาสดุเลฟิคอยหนนุอกีแรงดว้ยนะ..... เพือ่น พ.อ.เลอชยั  มาลเีลศิ เสธ.กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ พ.อ.อตัถเดช  มาถนอม 

รอง เสธ.กอ.รมน. ภาค 4 สน.(5)  กย็งัทำงานแบบขะมกัเขมน้ สมกบัไดร้บั 1 ขัน้ ใน 6 เดอืนแรก ยงัมเีพือ่นกอ๊ง พล.ต. วรารตัน ์ กาฬบตุร 

รอง ผอ.ศขก.จชต. ซึง่ยงัทำหนา้ทีข่องฝา่ยพระยาพเิภก ชว่ยงานดา้นการขา่ว ... ลา่สดุมรีายงานขา่วดว่น พบบคุคลตอ้งสงสยัมาออกกำลงักาย

อยู่ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา  ตามไปดูถึงได้รู้ว่า ที่แท้ก็เพื่อนหยาด พล.ต.จุลเดช  จิตถวิล  ผอ.ศูนย์การเรียนรู้นี่เอง......จาก

คา่ยสรินิทรมาทางปตัตานปีระมาณ 5 กม. เปน็ทีต่ัง้ของ ฉก.ยะลา  ภายใตก้ารควบคมุของเพือ่นติก๊  พล.ต.ปรชีา  จนัทรโ์อชา  รอง มทภ.3 

ท่านนี้ไม่รู้เป็นไง ทั้งน้อง ๆ เพื่อน ๆ และพี่ ๆ ล้วนอยากมาช่วยทำงานด้วย ... วันก่อนได้ยินเสียงบ่นว่า “ลาพักทีไรมันต้องมีเหตุการณ์อยู่

เรื่อย ๆ”  เห็นทีต้องหล่อรูปเพื่อนติ๊กไว้หน้าฐาน ฉก.ยะลา คงทำให้เหตุการณ์เบาบางได้บ้างนะครับ.....จากค่ายสิรินทรมาตามถนนยะลา-

ปัตตานี (สาย 418) ก็จะถึงค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  ที่นี่มีเพื่อนเราหลายคน ทั้งพี่เป๊าะ พล.ต.บวรรัตน์  ขจรเนติยุทธ 

รอง ผอ.ศนูยส์นัตสิขุ (2),  พีแ่ดง พล.ต.ชวลติ  เรยีนแจง้  รอง ผอ.ศนูยส์นัตสิขุ (3),  พีอ่อ้ พ.อ.กติต ิ อาจสญัจร  ผช.ผอ.ศนูยส์นัตสิขุ (1)  

และน้องใหม่แต่หน้าเก่า พ.อ.ภคิน  ชื่อเดิม ภูมิรัตน์  เปียสวน  ผอ.ส่วนสารสนเทศและ ปชส. ศูนย์สันติสุข นะจ๊ะ....สรุปแล้วมีพวกเรา 

4 คน (แตก่อ่นม ี5 คน ม ีพ.อ.ชยัยศ  อุน่เรอืนดว้ย)... ออ้!. เกอืบลมื พีแ่กข่องเรา พ.อ.วชิา  สงิหสรุศกัดิ ์ รอง ผบ.ฉก.ปตัตาน ีอยูใ่กล ้ๆ 

ค่ายอิงคยุทธบริหารอีกคนหนึ่ง ...และเมื่อ 7 มิ.ย.54 ที่ผ่านมา  พวกเราที่กล่าวมาทั้งหมดได้มาร่วมเลี้ยงอาหารค่ำกันที่ร้านต้นตาล       

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และมเีพือ่น ๆ ทีท่ำงานในภาคใตม้ารว่มสมทบ เชน่  พ.อ.ศรศีกัดิ ์ เลศิลำ้ พรอ้มภรรยา, พ.อ.นพวงศ ์ สรุวชิยั พรอ้ม

ภรรยา,  นาวาเอก กฤษต  ตัวแทนจากฐานทัพเรือสงขลา,  พ.อ.อภิไธย  สว่างภพ  รอง ผบ.จทบ.ท.ส. สรุปได้ว่า ทุกชีิวิตสบายดีครับผม 

         จาก....ท่านชายครก 
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 ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายเลขา 

 1.	จากการสำรวจข้อมูลล่าสุดมีเพื่อนที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มาใช้เบอร์ใหม่ดังนี้	(ไม่ตรงกับสมุดโทรศัพท์ที่แจกไป)	 

 พล.ต.จรัญ  สารสิทธิ์   โทร. 08 7686 7111  พล.ต.ดิฐฐ์ภพ  ไก่แก้ว   โทร. 08 1867 6708 

 พ.อ.ทศพล  คำสุพรหม         โทร. 08 1954 1264 พล.ต.ธนา   วิทยวิโรจน์        โทร. 08 5215 1515 

 พ.อ.พงษ์ศักดิ์  คงคางาม      โทร. 08 1959 0872 พล.ต.พิพัฒน์  เหรียญบุบผา  โทร. 08 1599 2137 

 พ.อ.วรทัต   สุพัฒนานนท์     โทร. 08 5804 7999 พล.ท.วิสิษฐ  แจ้งประจักษ์ โทร. 08 1846 5561 

 พล.ต.สุรจิตต์  วิจารณ์          โทร. 08 9813 1526 พล.ต.เสรี  วงศ์ประจิตร โทร. 08 6050 0501 

 2.	งานเลี้ยงศิษย์เก่าเตรียมทหาร	(เพื่อน	1531)		

  คณะกรรมการจัดงานได้เชิญตัวแทนเหล่าต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม  

ณ โรงแรมพลูแมน ซอยรางน้ำ  เมื่อ 28 มิ.ย.54 ที่ผ่านมา   

    โดยผู้แทนของ จปร.26 ประกอบด้วย  ประธานรุ่น (พล.ท.วิเชียร)  

รองประธาน (พล.ต.ไพบูลย์)  เลขา (พ.อ.วรเทพ)   

 สรุปผลการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 

   1) จัดงานเลี้ยง  ณ โรงแรมพลูแมน ซอยรางน้ำ  ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554  โดยการจัดในครั้งแรกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

      ให้เพื่อน ๆ ได้มีโอกาสสังสรรค์กันอย่างทั่วถึง เพื่อรำลึกถึงวันคืนในอดีตและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น จึงไม่ได้เชิญ 

      ครอบครัวเข้าร่วมเพื่อมิต้องเป็นห่วง  ครั้งต่อไปจะจัดประมาณปลายปี ซึ่งจะเชิญครอบครัวด้วย  

  2) กำหนดการพอสังเขป   

      1800    ลงทะเบียน  รับป้ายชื่อ  จากนั้นเจ้าหน้าที่พาเข้าประจำโต๊ะ ซึ่งจัดไว้้ตามลำดับห้องเรียนสมัย ตท. ปี 1 

   (โต๊ะชั้น 1 ตอน 1, ชั้น 1 ตอน 2, .......... ) จะมีช่างภาพมาบันทึกภาพผู้มาร่วมงานไว้ในแต่ละตอน 

      1930 เริ่มลำดับงาน  ประกอบด้วย  การแสดงดนตรี,  การแสดงวงโยธวาธิตของ รร.สุรศักดิ์มนตรี   

   การกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานโดยเจ้าภาพ (ผช.ผบ.ตร.),  นักร้องวงเกอรี่เบอรี่,  ลิเดีย, การแสดง ฯล 

       2230 จบงาน 

  3) ไวน์, เครื่องดื่ม, และรายการอาหาร มีการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน (โรงแรมนี้มีชื่อในเรื่องอาหาร ปกติบุบเฟ่ต์หัวละ 2,500.-) 

  4) มีการจัดทำสมุดทำเนียบ 1531 แจกจ่ายผู้ร่วมงาน 

  5) แต่ละเหล่าทัพต้องสำรวจยอดผู้ร่วมงานส่งให้คณะกรรมการจัดงาน ภายใน 15 ก.ค.54  (จึงขอความร่วมมือจากเพื่อน ๆ  ไป 

หรือไม่ไป กรุณาแจ้งเพื่อนปู่ พ.อ.กัลย์สรรค์(นพดล) โทร. 08 1898 4401 ภายใน 14 ก.ค.54) 

 ประธานรุ่น จปร.26 (พล.ท.วิเชียร)  ฝากประชาสัมพันธ์  ขอให้เพื่อน ๆ มาร่วมงานกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้    

ทางรุ่นได้ออกค่าใช้จ่ายให้เป็นส่วนรวมไปแล้ว เป็นเงิน 300,000 บาท  ครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราเตรียมทหารจะได้มีโอกาส

กลับมารวมตัวและสร้างความสัมพันธ์ให้แนบแน่นกันอีกครั้ง  โอกาสหน้ายังมีอีกมากที่อาจจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 

        ขอบคุณครับ   

            ลุงเมฆ 


