หนังสือเวียน

กรุณาส่ง

มีนาคม 2560
ฉบับที่ 1/2560

- สรุปการใช้จ่ายเงินกองทุนรุ่น จปร.26
- ผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร จปร.26
- การจัดกิจกรรม จปร.26 ในปี 2560
- สรุปผลการจัดงาน ตท.1531
- ประมวลภาพงาน ตท.1531, ภาพบ้านเลขที่ 26
- ข่าวสังคม จปร.26
- งานเลี้่ยงรุ่น ประจำ�ปี 2560

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

สารจากประธาน
สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก จปร.26 ที่รักทุกท่าน
หนังสือเวียนรุ่นฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี 2560 ซึ่งตามแผนงานของปีนี้ เราจะจัดท�ำหนังสือเวียนจัดส่งให้ถึงมือเพื่อน ๆ ทุกคน
จ�ำนวน 2 ฉบับด้วยกัน เฉลี่ยแล้ว 6 เดือนต่อหนึ่งฉบับ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้เราจะมีช่องทางติดต่อสื่อสารกันหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์
jpr26.com, sms jpr26, ไลน์ข่าวสาร jpr26, ไลน์ประสานกิจกรรม จปร.26, ไลน์ จปร.26 ครับ แต่หนังสือเวียนรุ่นก็ยังคงมีความ
ส�ำคัญ เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถส่งข่าวสารได้เป็นจ�ำนวนมาก มีความถาวรเปิดอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ และยังเป็นเสมือนบันทึกประวัติศาสตร์
สามารถใช้ตรวจสอบเรื่องราวกิจกรรมในอดีตของพวกเราได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีเพื่อนสมาชิกของเราหลายคนที่พอเกษียณอายุราชการ
ไปแล้วก็ไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของรุ่นในสื่อช่องทางอื่น ๆ
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการรุ่นได้จัดการประชุมรวม 2 ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกเป็นการประชุมเพื่อ
สรุปผลการด�ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารรุ่นชุดที่แล้ว ซึ่งมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2558-2559 รวมทั้งมีการประกาศผล
การลงคะแนนทางไปรษณียบัตรเลือกประธานคณะกรรมการบริหารรุ่นคนใหม่ เพื่อเข้ามารับผิดชอบการบริหารงาน จปร.26 ในปี
2560-2561 ซึง่ ผมขอขอบคุณเพือ่ นสมาชิก จปร.26 ทุกท่าน ทีก่ รุณามอบความไว้วางใจให้ผมรับผิดชอบกิจกรรมของรุน่ ต่อไปอีก 2 ปี และ
ผมขอให้คณะกรรมการรุ่นชุดเก่าทั้งหมดยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นหลักต่ออีก 2 ปีเช่นกัน โดยจะมีการแต่งตั้งคนใหม่เสริมเข้ามาเป็นบางท่าน
เพื่อความเหมาะสม โดยเฉพาะส่วนของสมาชิกในภูมิภาค ซึ่งคงจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป นอกจากนั้นในการประชุม
ครั้งแรกนี้ ยังมีการพิจารณาอนุมัติแผนการจัดกิจกรรมในปี 2560 ด้วย ที่ส�ำคัญได้แก่
งานเลี้ยงเพื่อน 1531 (จปร.26 เจ้าภาพ) ณ สโมสร ยบ.ทหาร
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
งานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจ�ำปี 2560
ณ สวนสนประดิพัทธ์
ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
งานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.26 ครั้งที่ 1/60 ณ สโมสร บก.ทท.
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
งานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.26 ครั้งที่ 2/60 ณ สโมสร ยบ.ทหาร
ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2560
จะเห็นว่างานเลีย้ งส่วนใหญ่จดั ในวันธรรมดาไม่ใช่วนั หยุดเสาร์ - อาทิตย์ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการลดภาระของหน่วยเจ้าของพืน้ ที่ อีกทัง้
พวกเราส่วนใหญ่ก็เกษียณอายุกันแล้ว ส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารรุ่นครั้งที่สอง จัดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2560 เรื่องที่
ประชุมส่วนใหญ่เป็นเรื่องการบริหารกิจการรุ่นทั่วไป สามารถดูรายละเอียดได้ภายในฉบับ
ในปี 2558 และ 2559 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการและเพือ่ นสมาชิกได้ชว่ ยกันท�ำให้รนุ่ ของเรามีความมัน่ คงและเข้มแข็งได้อย่างดียงิ่
มีความส�ำเร็จสมตามความตั้งใจของพวกเราทุกประการ ผมหวังว่าในปี 2560 และ 2561 พวกเราจะได้ช่วยกัน
สร้างมาตรฐานของกิจกรรมต่าง ๆ ให้มคี วามสมบูรณ์และเป็นทีพ่ งึ พอใจของทุกคน ท้ายทีส่ ดุ นี้ ผมขอเชิญชวน
เพื่อนสมาชิก จปร.26 และครอบครัวทุกท่าน ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจ�ำปี 2560 ณ อาคาร
จัดเลีย้ ง สวนสนประดิพทั ธ์ 1 (ห้องแอร์จุ 500 คน) ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน
ซึ่งคณะกรรมการจะได้มอบหนังสือรุ่น จปร.26 เล่มสุดท้ายของพวกเราให้กับทุก ๆ ท่าน เพือ่ เป็น
ทีร่ ะลึกและบันทึกความทรงจ�ำในความรัก ความสามัคคี ความผูกพันและเอือ้ อาทร ทีเ่ คยมี เคยเป็น
ตลอดจนเป็นเครื่องยืนยันการด�ำรงอยู่ของพวกเรา จปร.26
		

		

พลเอก
		
(ไพบูลย์ คุ้มฉายา)
		
ประธานคณะกรรมการบริหารรุ่น จปร.26

เหรัญญิก  สรุปการใช้จ่ายเงินกองทุนรุ่น จปร.26  ในปี 2559
ล�ำดับ

รายการ

จ�ำนวนเงิน

1
2
2
2

รายจ่ายด้านสวัสดิการ “จปร.26 เพื่อนช่วยเพื่อน” ปี 59
รายจ่ายการจัดงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 และ เพื่อน 1531
รายจ่ายการจัดกอล์ฟสังสรรค์ 1531
รายจ่ายด้านอื่นๆ (กิจกรรมเพื่อน 1531 และ รร.ตท. รร.จปร., กิจกรรมแม่บ้าน,
จัดหาไวน์, ประชุม กก.บริหาร, ค่าโอนเงิน, ค่าไปรษณีย์, เครื่องเขียน)
5 มอบทุนการศึกษา รร.ตท., รร.จปร. และโรงเรียนห่างไกล
6 รายจ่ายนอกแผนงาน (ปรับปรุงบ้านเลขที่ 26, ซี้อคอมพิวเตอร์, ค่า SMS)
                                                                        รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

ฝ่ายเลขา  สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหาร จปร.26 ครั้งที่ 1/2560
ณ บ้านเลขที่ 26 บางเขน กรุงเทพมหานคร   วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559

1. สรุปการดำ�เนินงานในห้วง 2 ปีที่ผ่านมา ( ปี 2558 – ปี 2559 )
1.1 การดำ�เนินงานในปี 2558
		 1.1.1 ด้านการจัดการประชุมฯ
1)  จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร จปร.26 จำ�นวน 4 ครั้ง
2)  ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ ตท.1531 จำ�นวน 2 ครั้ง  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- เสนอรายชื่อผู้แทนรุ่น ตท.15 เป็นอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น
- เสนอรายชื่อศิษย์เก่า ตท.15 เข้าพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น
- เสนอรายชื่อศิษย์เก่าที่ทุพพลภาพ รับทุนจากมูลนิธิศิษย์เก่า
- จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อน 1531
		1.1.2 ด้านสวัสดิการ
1)  สมาชิก จปร.26 เสียชีวิต 3 ราย
2)  บิดา – มารดา ของสมาชิกฯ เสียชีวิต 9 ราย
3)  บิดา – มารดา ของภรรยาสมาชิกฯ เสียชีวิต 6 ราย
4)  สมาชิกฯ ป่วย 12 ราย
		1.1.3 ด้านการสนับสนุนกิจกรรมภายนอก
1)  การแข่งขันกอล์ฟ ชนอ.22 เป็นเงิน 30,000.- บาท
2)  กิจกรรมการกุศลจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ เป็นเงิน 40,000.- บาท
3)  การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อน 1531 เป็นเงิน 50,000.- บาท
4)  กอล์ฟมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เป็นเงิน 30,000.- บาท
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-287,000.00
-1,894,776.00
-473,400.00
-281,815.00
-250,000.00
-1,056,925.00
-4,243,916.00

		 1.1.3 ด้านอื่น ๆ
1)  ปรับปรุงรายชื่อและผังการจัด คณะกรรมการบริหาร จปร.26
2)  จัดทำ�นโยบาย ประธานคณะกรรมการ จปร.26
3)  จัดทำ�แผนการดำ�เนินงาน/งบประมาณของฝ่ายเลขานุการฯ
4)  ปรับปรุงระเบียบรุ่นฯ
5)  จัดทำ�รายชื่อและผังการจัด คณะกรรมการแม่บ้าน จปร.26
6) จัดหาพานพุ่มวันสถาปนา รร.จปร. ครบ 118 ปี เป็นเงิน 1,000.- บาท
1.2 การดำ�เนินงานในปี 2559
		 1.2.1 ด้านการจัดการประชุมฯ
1)  จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร จปร.26 จำ�นวน 5 ครั้ง
2)  ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ ตท.1531 จำ�นวน 2 ครั้ง  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- เสนอรายชื่อผู้แทนรุ่น ตท.15 เป็นอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น
- เสนอรายชื่อศิษย์เก่า ตท.15 เข้าพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น
- เสนอรายชื่อศิษย์เก่าที่ทุพพลภาพ รับทุนจากมูลนิธิศิษย์เก่า
- จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อน 1531
		1.2.2 ด้านสวัสดิการ
1)  บิดา – มารดา และบุตรของสมาชิกฯ เสียชีวิต จำ�นวน 10 ราย
2)  บิดา – มารดา ของภรรยาสมาชิกฯ เสียชีวิต จำ�นวน 5 ราย
3)  สมาชิกฯ ป่วย จำ�นวน 6 ราย
4)  ภรรยาและบุตรของสมาชิกฯ ป่วย จำ�นวน 3 ราย
		 1.2.3 ด้านการสนับสนุนกิจกรรมภายนอก
1)  การแข่งขันกอล์ฟ ชนอ.22  เป็นเงิน 30,000.- บาท
2)  การแข่งขันโบว์ลิ่ง ชนอ.22 เป็นเงิน 40,000.- บาท
3)  การแข่งขันกอล์ฟ นนร.72 เป็นเงิน 30,000.- บาท
4)  การแข่งขันโบว์ลิ่ง นรต.31 เป็นเงิน 60,000.- บาท
5)  กิจกรรมกอล์ฟเพื่อน 1531 เป็นเงิน 108,100.- บาท
1.2.4 ด้านอื่นๆ
1)  จัดแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีเพื่อนที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว
2)  ทำ�หนังสือขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนงานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.26 จำ�นวน 14 ฉบับ
3)  ทำ�หนังสือขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ จปร.26 จำ�นวน 10 ฉบับ
4)  ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินสวัสดิการรุ่นฯ
5)  จองเพื่อปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยพิเศษ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ จำ�นวน 1 ห้อง วงเงิน 3 ล้านบาท
6)  จัดหาพานพุ่มวันสถาปนา รร.จปร. ครบ 119 ปี เป็นเงิน 1,000.- บาท
7)  มอบทุนการศึกษาให้ นตท. 5 ทุน, นนร. 10 ทุน ๆ ละ 10,000.- บาท
8)  มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านสองคอน และโรงเรียนอุดมสามัคคี  โรงเรียนละ  50,000.- บาท
9)  ทำ�หนังสือขอจองเป็นเจ้าภาพบำ�เพ็ญพระราชกุศลฯ จำ�นวน 3 คณะ ๆ ละ 50 คน
10)  ทำ�หนังสือขอพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ และบรมราโชวาท (สมัยสำ�เร็จการศึกษาเมื่อปี 2522)
       เพื่อลงในหนังสือรุ่นฯ
11)  จัดทำ�ไปรษณียบัตรส่งให้สมาชิกฯ เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการบริหาร จปร.26
2. ผลการเลือกประธานกรรมการบริหาร จปร.26 ( ปี 2560 - 2561 )
       ผลการเลือกประธานกรรมการบริหาร จปร.26 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2560 - 2561 โดยวิธีการจัดส่งไปรษณียบัตรลงคะแนน
เสียงสรุปผลการดำ�เนินการปรากฏว่าสมาชิก จปร.26  จำ�นวนทัง้ สิน้   248  คน ส่งไปรษณียบัตรออกเสียงเลือกประธาน  จำ�นวน  131 คน  
มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อทำ�หน้าที่ประธานกรรมการบริหารรวมทั้งสิ้น 11 คน ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการรุ่นสูง
ที่สุดได้แก่  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 97 คะแนน
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3. แผนการจัดกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์แม่บ้าน จปร.26  ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
3.1. ก�ำหนดจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ให้แม่บ้าน จปร.26 ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น
การร่วมกิจกรรมทางศาสนา การช่วยเหลือสังคม และการทัศนศึกษา ฯลฯ
3.2 กลุ่มเป้าหมายคือ แม่บ้าน จปร.26 ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
3.3 ก�ำหนดการจัดกิจกรรม 2 เดือน/ครั้ง (โดยประมาณ)
3.4 การสนับสนุนงบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหาร จปร.26 ปีละ 50,000 บาท และขอรับการสนับสนุน
ยานพาหนะ สป.3 พร้อมพลขับจากกองทัพไทย
3.5 ตารางกิจกรรมประจ�ำปี (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
1) เดือน พ.ย.59 - ทัศนศึกษา จ.กาญจนบุรี (วิถีไทย)
2) เดือน ม.ค.60 - เลี้ยงอาหารทหารบาดเจ็บราชการสนาม
3) เดือน มี.ค.60 - ทัศนศึกษาโครงการพระราชด�ำริ คลองลัดโพธิ์ และสถานที่ใกล้เคียง จ.สมุทรปราการ
4) เดือน พ.ค.60 - ทัศนศึกษาร่วมท�ำบุญ
5) เดือน ก.ค.60 - ทัศนศึกษาด้านการเกษตร จ.ระยอง
6) เดือน ก.ย.60 - ทัศนศึกษาโครงการพระราชด�ำริ เขื่อนขุนด่านปราการชล และสถานที่ใกล้เคียง จ.นครนายก

ฝ่ายเลขา  สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหาร จปร.26 ครั้งที่ 2/2560
ณ บ้านเลขที่ 26 บางเขน กรุงเทพมหานคร  วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560

1. ประธานชี้แจงเรื่องบ้านใน ร.11 รอ. ใช้ท�ำเป็นส�ำนักงานรุ่นฯ ให้ใช้ชื่อเรียกว่า “บ้านเลขที่ 26”
2. เหรัญญิกชี้แจงสถานภาพเงินรุ่นฯ ถึง ณ วันที่ 16 ม.ค.60 [เอกสารที่แนบ 1]
3. ฝ่ายเลขานุการเสนอรายละเอียดและงบประมาณ การปรับปรุงบ้านเลขที่ 26 เพิ่มเติม พร้อมสิ่งของประจ�ำส�ำนักงาน
รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจ�ำเดือนเฉพาะเดือน กพ.60 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ด�ำเนินการในกรอบวงเงิน 300,000 บาท
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายประจ�ำเดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค.60 เป็นต้นไป เดือนละ 10,000 บาท
4. กรรมการส่วนภูมิภาคที่เดินทางมาร่วมการประชุมรุ่นฯ ทุกครั้ง รุ่นจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมประชุม
ตามความเป็นจริง
5. การดูแลบ้านเลขที่ 26 ได้ขอรับการสนับสนุนพลทหารกองประจ�ำการไว้ 2 นาย ต่อเนื่องตลอดไป จาก ร.11 รอ. 1 นาย
และจาก บก.ทท. 1 นาย
6. การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จปร.26 ก�ำหนดวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ สนามวินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์
กอล์ฟคลับ ถ.สุวินทวงศ์ หนองจอก กรุงเทพฯ Shotgun Start เวลา 1200
7. ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาปรับโครงสร้างรายชือ่ คณะกรรมการบริหาร จปร.26 โดยเฉพาะคณะกรรมการภูมภิ าคให้เข้าอยูใ่ น
โครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อการบริหารงานรุ่นฯ ทั้งการแจ้งข่าวสาร/กิจกรรมของส่วนภูมิภาค จะได้รับทราบอย่างทั่วถึง
8. ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาจัดตั้ง Line กลุ่มย่อย ชื่อ “กลุ่มประสานกิจกรรม จปร.26” โดยเชิญหัวหน้ากลุ่มภูมิภาคทุกท่าน
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อการประสานงาน/แจ้งข่าวสารให้สมาชิก จปร.26 ตามภูมิภาคต่าง ๆ
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
9. การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อน 1531 ในครั้งต่อไป ทบ. เป็นเจ้าภาพ ได้ก�ำหนดสถานที่จัดงาน ณ สโมสร ยบ.ทหาร
แยกวงศ์สว่าง วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น.
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ฝ่ายปฏิบัติการ  แผนการจัดกิจกรรม จปร.26 ประจ�ำปี 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรุ่น จปร.26 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ได้อนุมัติให้คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ
ด�ำเนินการจัดกิจกรรม ประจ�ำปี 2560 ตามแผนงานที่ได้น�ำเสนอประกอบด้วย
ล�ำดับ

กิจกรรมที่จะด�ำเนินการ

สถานที่/เวลาด�ำเนินการ

รูปแบบของงาน

1

งานเลี้ยงสังสรรค์ ตท.1531 วันพฤหัสที่ 16 ก.พ.60
- จัดเลี้ยงสังสรรค์รวม 4 เหล่า ระหว่าง 1730 – 2200
สถานที่ สโมสร ยบ.ทหาร - อาหารบุฟเฟ่ + ออกร้าน / เครื่องดื่มทุกประเภท
แยกวงศ์สว่าง
- ดนตรี ดุรยิ างค์ ทบ./ ดนตรีไทย
- เชิญชวนสมาชิกสนับสนุนออกร้าน อาหาร / เครื่องดื่ม

2

งานเลี้ยงรุ่น จปร.26
ประจ�ำปี 2560

วันพุธที่ 3 พ.ค.60
สถานที่
- สวนสนประดิพัทธ์

- 1 เม.ย.60 เปิดรับจองห้องพักและส่งยอดผู้ร่วมงาน
- 3 พ.ค.60 ลงทะเบียนเข้าที่พัก, รับของช�ำร่วย
การแข่งขันกอล์ฟ
ลงทะเบียนเข้างานเลี้ยง
- 4 พ.ค.60 ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เพื่อนผู้จากไป

3

งานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.26

ครั้งที่ 1
วันพฤหัสที่ 20 ก.ค.60
สถานที่ สโมสร บก.ทท.
แจ้งวัฒนะ

- จัดเลี้ยงสังสรรค์ ระหว่าง 1730 – 2200 (เชิญครอบครัว)
- จัดแข่งกอล์ฟในช่วงบ่ายสนาม ทบ.
- ลักษณะของงานเลี้ยงเรียบง่าย เป็นกันเอง
- อาหารออกร้าน ดนตรี คาราโอเกะ เครื่องดื่มทุกประเภท
- เชิญชวนสมาชิกสนับสนุนออกร้าน อาหาร / เครื่องดื่ม

ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 23 ก.ย.60
สถานที่ สโมสร ยบ.ทหาร
แยกวงศ์สว่าง

- จัดเลี้ยงสังสรรค์รวม 4 เหล่า ระหว่าง 1730 – 2200
- แสดงความยินดีนายพล และเลี้ยงอ�ำลาชีวิตรับราชการ
- อาหารออกร้าน ดนตรี คาราโอเกะ เครื่องดื่มทุกประเภท
- เชิญชวนสมาชิกสนับสนุนออกร้าน อาหาร / เครื่องดื่ม

4

การจัดท�ำสมุดโทรศัพท์

ก�ำหนดแจกจ่าย
- ขนาด 9 x 12 ซ.ม.
ในงานเลี้ยงรุ่นประจ�ำปี 60 - ปกแข็ง 2 สี เนื้อใน 1 สี
(3 พ.ค.60)
- ข้อมูล ยศ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่
คนละ 2 เล่ม

5

การจัดท�ำหนังสือรุ่น จปร.26 ก�ำหนดแจกจ่าย
หนังสือขนาด 21 x 29.2 ซม.
ในงานเลี้ยงรุ่นประจ�ำปี 60 ปกแข็ง 4 สี เคลือบยูวี / ในเล่ม 4 สี 300 หน้า
(3 พ.ค.60)
จ�ำนวนพิมพ์ 300 เล่ม
คนละ 1 เล่ม

6

การจัดท�ำหนังสือเวียน

จ�ำนวน 2 ฉบับ

หนังสือเวียนฉบับที่ 1 แจกจ่ายในเดือน ..............
หนังสือเวียนฉบับที่ 2 แจกจ่ายในเดือน ..............
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สรุปผลการจัดงานเลี้ยง ตท.1531 (เพื่อน 1531)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  ณ สโมสรกรมยุทธบริการทหาร
1. การแบ่งความรับผิดชอบ
1.1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ จปร.26
- วางแผน ประสานงาน จัดท�ำก�ำหนดการ ประชาสัมพันธ์ และก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
1.2 สโมสร ยบ.ทหาร
- จัดเตรียมสถานที่บริเวณงาน
- จัดซอฟดริ้งซ์จ�ำนวน 350 หัว
- จัด จนท. บริการอาหารและเครื่องดื่ม (เด็กเสิร์ฟ)
1.3 พลา ยบ.ทหาร
- จัดอาหารบุฟเฟ่ อาหารนักดนตรี อาหารขบเคี้ยว อาหารกล่องส�ำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ติดตาม
- เครื่องดื่มพรั้นซ์ส�ำหรับผู้ร่วมงาน 200 คน
- การตกแต่งบริเวณทางเข้างานและเวที ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ และผ้าระบาย
1.4 สยย.
- จัดบอร์ดแสดงความยินดีและบอร์ดยินดีต้อนรับ จัดท�ำป้ายชื่องานหลังเวที ฉากหลังจุดแสดงดนตรีไทย
ตกแต่งบริเวณทางเข้างานและเวทีด้วยไฟประดับ จัดท�ำเสาและติดตั้งป้ายประจ�ำซุ้มออกร้านอาหาร
1.5 พัน.สห. ยบ.ทหาร จัด จนท.สห. 4 นาย รปภ.พื้นที่ และอ�ำนวยความสะดวกการจราจรร่วมกับ จนท.สโมสร ยบ.ทหาร
1.6 พธ.ทบ. จัดหาและก�ำกับดูแลการออกร้านอาหาร จัดภาชนะใส่อาหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ท�ำความสะอาดภาชนะใส่อาหาร
1.7 ดย.ทบ. สนับสนุนดนตรี
2. การสนับสนุน
2.1 การสนับสนุนจากต่างเหล่า
1) นนร.72 สนับสนุนเงิน 30,000.- บาท
2) ชนอ.22 สนับสนุนเงิน 30,000.- บาท
3) นรต.31 สนับสนุนเงิน 50,000.- บาท
2.2 การสนับสนุนจากสมาชิก จปร.26
1) พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สนับสนุน สถานที่ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และก�ำลังพล
2) พลเอก สิริศักดิ์ วรเจริญ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก สนับสนุนวงดนตรีจากดุริยางค์ทหารบก และสนับสนุนให้
กรมพลาธิการทหารบก ช่วยประสานงานจัดหาอาหารออกร้านมาให้บริการภายในงาน
2.3 การสนับสนุนเป็นเจ้าภาพออกร้านอาหาร
1) เพื่อนพลังงาน 15 		
สนับสนุนออกร้าน เครื่องดื่มอเมซอล
2) พลเอก ธนดล สุรารักษ์
สนับสนุนออกร้าน ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
3) พลเอก ทลวงรณ วรชาติ
สนับสนุนออกร้าน เย็นตาโฟวัดแขก
4) พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ สนับสนุนออกร้าน ส้มต�ำ ข้าวเหนียว ไก่หนังกรอบ ป้าแก้ว
5) พลเอก วลิต โรจนภักดี
สนับสนุนออกร้าน ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ชลธิชา
6) พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ		
สนับสนุนออกร้าน เต้าทึง และไอศกรีม
7) พลเอก สิโรจน์ ชูศักดิ์		
สนับสนุนออกร้าน ขนมครกเข้าวัง
3. ผลการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยมีข้อมูลที่ส�ำคัญดังนี้  
3.1 มีสมาชิกและครอบครัว 1531 เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ส�ำรวจจากการลงทะเบียน ดังนี้
จปร.26 มาร่วมงาน จ�ำนวน 126 คน รวมทั้งครอบครัวมาร่วมงาน 203 คน
นนร.72 มาร่วมงาน จ�ำนวน 17 คน รวมทั้งครอบครัวมาร่วมงาน 26 คน
ชนอ.22 มาร่วมงาน จ�ำนวน 37 คน รวมทั้งครอบครัวมาร่วมงาน 67 คน
นรต.31 มาร่วมงาน จ�ำนวน 9 คน รวมทั้งครอบครัวมาร่วมงาน 12 คน
รวมมีสมาชิก 1531 มาร่วมงานที่ลงทะเบียน 189 คน รวมผู้ร่วมงานทั้งหมด 308 คน
(ทั้งนี้มีผู้ร่วมงานที่ไม่ลงทะเบียนประมาณ 40 คน รวมผู้ร่วมงานทั้งหมดประมาณ 348 คน)
3.2 มีค่าใช้จ่ายในการจัดงานเป็นเงินทั้งสิ้น 295,300.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้ายบาทถ้วน)
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ประมวลภาพงานเลี้ยง ตท.1531 (เพื่อน 1531)  เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2560
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บรรยากาศบ้านเลขที่ 26
ณ วันศุกร์ที่  17 มีนาคม 2560  เวลา 1430
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ข่าวเพื่อน จปร.26  พื้นที่ภาคอีสาน
ข่าวจากชาวอีสาน ที่เงียบหายไปนาน ได้กลับมาเสนอให้เพื่อนพ้อง
น้องพี่ จปร.26 ได้ทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มข้าวเหนียว .....แม้ว่าจะมี
ระบบไลน์ติดต่อกันอยู่แล้วก็ตาม แต่ความสัมพันธ์ทางตัวอักษรในหนังสือเวียน
รุ่น จปร.26 ก็เปรียบเสมือนกระตุ้นต่อมแห่งความรู้สึกให้ตื่นตัว ..... เพื่อฟังข่าว
ของเพื่อน ๆ สักปีละ 2 ครั้ง ..... (อันนี้ลอกมาจากคณะท�ำหนังสือรุ่น เขากระซิบ
มานะครับ...)
..... ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ หลายคน ที่ลูก ๆ จบการศึกษา
มีงานท�ำกันเป็นเรื่องเป็นราว สร้างความสุขใจให้พ่อ-แม่ เป็นอย่างยิง่ บางคน
ก็ได้ท�ำงานในภาคเอกชน บางคนเป็นครูอาจารย์ บางคนรับราชการเป็นทหารตามแนวทางพ่อ บางคนท�ำธุรกิจส่วนตัว หรือบางคนก็
เรียนต่อ พ่อแม่ก็หน้าบาน ..... เช่น “พี่แดง ธนกร” เป็นต้น ลูกสาวจบ ป.โท ศิลปะศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ Sheffield ประเทศ
อังกฤษ ตอนนี้หน้าพี่แดงยังหุบไม่ลงอยู่เลยครับ
..... ระยะหลังมานี่คณะทัวร์อีสานภายใต้การน�ำของ “พี่วิชา (ชรา=แก่)”
เที่ยวเยือนภาคเหนือ, ใต้ ..... ข่าวว่าพา “เพื่อนเต่า วรทัต” ไปทรมานสังขารกับอากาศหนาวในญี่ปุ่น น่าสงสาร...
..... “พี่ปั๋ง ธีระ”
ก็จัดคณะไปรับแขกที่เชียงคานและอุดร (แขกรับเชิญ พี่เชน – พี่มนัส – พี่ปุ๋ย) เมื่อไม่นานมานี้ แฮปปี้กันโดยเฉพาะฝ่ายภรรยา เราเรียก
ทริปนีว้ า่ “ทริปกระชับสัมพันธ์”
..... ขอแจ้งข่าว “พีอ่ อ้ ยหวาน วิชยั พร” ท่านย้ายบ้านไปอยูข่ อนแก่นแล้วนะครับ คนน่ารักไปอยูค่ นเดียว
ส่งไลน์มาบ่อย ๆ นะครับ เพื่อนคิดถึง ..... ส�ำหรับเพื่อน ๆ นอกอีสาน ถ้าสนใจเข้าไลน์ อีสาน 1531 เชิญนะครับ เรามีสมาชิก 49 ท่าน
..... ทัง้ อีสานจริง ...อีสานปลอม ...เคยเป็นอีสาน ...และใจอยากเป็นอีสาน เข้ามาเยีย่ มคุยเย้าแหย่กนั แบบสบาย ๆ ครับ ไม่มีเรื่องเครียด
มีแต่เรื่องสนุกสนาน รื่นรมย์สมอุราตามประสาคนเกษียณทั้งกายและใจ
.....“พี่ต้อย หรรษยศ” ก�ำลังหาก๊วนกอล์ฟอีสาน มีสมาชิก
เข้าร่วมแล้ว ดังนี้ ...พีโ่ หน่ง ธนเศรษฐ, พีม่ นตรี, พีณ
่ รงค์ศกั ดิ์ น้องนาง, พีอ่ อด ธีระพงศ์ ...เข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับประทานอาหารต่อ
หลังออกรอบ ...แต่จะไปออกแรงต่อที่ไหนหรือไม่ต้องถามกันเอง
..... คนชอบส่องพระ หายหน้าไปอยู่ไหนครับมีคนถามหา
“พี่ต้อ สิทธิ” ...ได้ข่าวว่าไปลาวบ่อย ๆ อือ! น่ากลัวส่องลึกซึ้ง
..... พี่ศิริวิทย์, พี่เสี่ยว มหพนธ์, พี่แดง อาทิตย์ หายเงียบไปเลย
ครับ ติดต่อยากมาก ขอให้ติดต่อเพื่อนบ้างนะครับ ...เพื่อน ๆ คิดถึงและเป็นห่วงมาก อยากให้เข้ากลุ่มไลน์ หรือมาร่วมกิจกรรมบ้างเป็น
ครั้งคราวครับ
..... “พี่อุ๋ย ไชยพร” มีแผนเปิดร้านค้าในต่างประเทศ เลยส่งศรีภรรยาดอกเตอร์ไปเรียนการชงกาแฟ ...แบบนีเ้ รียก
ไม่แก่เกินไปทีจ่ ะเรียนรูท้ กุ สิง่
..... ปีนพี้ นี่ อ้ งอีสานไม่มใี ครถูกหวย เพราะ “อาจารย์มนตรี” มัวแต่ทาสีบา้ นทัง้ วัน ...หรือเข็ดซื้อหวยแล้ว
ครับ 555
..... เพื่อน ๆ ใครมีอุปกรณ์ไฟฟ้าช�ำรุดใช้งานไม่ได้กรุณาส่งซ่อมได้ที่บ้านพิกุลทิพ ...จะมี “ลุงณรงค์ศักดิ์” บริการให้ฟรี
...แต่ขอเน้นต้องเป็นของเก่า ของใหม่ซ่อมไม่เป็นครับ
..... “พี่หน่อย พีระพงษ์” เปิดบ้านใหม่ต้อนรับเพื่อน ๆ เป็นสมาชิกถาวรที่
..... “พี่เมธ กฤตัชญ์” ได้เข้าถึงรสพระธรรม จนเป็น
โคราชแล้วนะครับ ...แต่ท�ำไมยังไปสุพรรณบ่อย ๆ สงสัยมีอะไรดีหรือเปล่า
วิทยากรพิเศษ ใครจิตใจไม่สงบ ปรึกษาท่านได้
..... “ท่าน ดร.ดรัณ (พี่นวย)” ย้ายไปอยู่ กทม. อย่าลืมกลับมาโคราชบ้างนะครับ
เดีย๋ วปลวกขึน้ บ้านนะจะบอกให้
..... “พีบ่ รรพต” อยูจ่ ตั รุ สั ชัยภูมิ มีความสุขตามฐานะครับ ... ฝากขอบคุณเพือ่ น ๆ จปร.26 ทุกท่าน
ทีย่ งั คิดถึงและห่วงใยกันเสมอมาตลอด
..... “พีป่ ระทีป เนีย้ ว” ตอนนีซ้ บู ผอมไปมาก บอกใช้เงินไม่หมดสักที คนมันรวยอ่ะ ต้องเหนือ่ ย
ใช้เงิน
..... “พี่จุ้ย ยรรยง” อยู่ร้อยเอ็ด แต่มาร่วมงานอีสานทุกครั้งเป็นประจ�ำ ...ใครบอกบุญมาพี่แกก็ช่วยทุกท่านไม่เคยปฏิเสธ
..... “พีเ่ ล็ก รณณรงค์” กลับมาอยูโ่ คราชยัง ? ... เพือ่ นก๊วนกอล์ฟถามหา ...ช่วยมารับประทานหมูดว้ ยครับ เค้าขอร้อง
..... “พีว่ ฒ
ุ ”ิ
ช่วยกลับมาดูบา้ นสีวลีทโี่ คราชบ้าง ...ตอนนีท้ หารทีเ่ ฝ้าบ้านพาครอบครัวมาอยูค่ รอบครองแล้ว ระวังจะโดนยึด ถ้าไม่มาเกิน 10 ปี เป็นของ
ทหารแน่ ๆ
..... เศรษฐกิจพอเพียงและอนุรกั ษ์เพลงสุนทราภรณ์ตอ้ ง “ท่านสุพจน์ สุวรรณเตมีย”์ เป็นสมาชิกอีสานทีอ่ ดุ ร ใครผ่านมา
แวะเยี่ยมเยียนได้ ท่านต้องการเหยื่อครับ
..... “พี่โสภณ” จอมขมังเวทย์แห่งภาคอีสาน ใครต้องการหาอาจารย์ดงั ติดต่อได้ พีโ่ สรูจ้ กั
ทุกอาจารย์
..... “ภรรยาพีป่ งุ๋ (กฤษณ์) และครอบครัวอยูท่ โี่ คราชนะครับ ...ใครต้องการติดต่อน้องแป๋ว โทร. 08 1264 0851
.....
ส่วนครอบครัวของ “พีเ่ ล็ก ธีรชั ย์” หลานทีไ่ ปอยู่ กทม. ใครต้องการติดต่อ ตอนนีพ้ �ำนักอยูท่ ี่ 22/81 คอนโดยูดไี ลท์จตุจกั ร ถ.วิภาวดี-รังสิต
ซ.รวมศิริมิตร กทม. 10900
..... สุดท้ายนี้ขอฝากข้อคิดว่า “อายุเราเป็นตัวเลขมากขึ้น แต่ชีวิตเราเป็นตัวเลขน้อยลง” ใช้มันให้มี
ความสุขดีกว่าครับ อย่ามัวแต่ท�ำร้ายทั้งอายุและชีวิตให้เสียเวลาท�ำไม
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ข่าวสาร จปร.26 ในพื้นที่ภาคเหนือ
จ.เชียงใหม่   ..... พี่เล็ก (พล.ท.ศรายุธ รังษี) มีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยว ... อีกทั้งยังขึ้นลงกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ดูแล
ลูกสาวลูกชาย ... เตรียมตัวเลี้ยงหลาน
..... พี่ตรี (พล.ต.ชาตรี เศรษฐกร) เป็นชาวเมืองเชียงใหม่เต็มตัว ... ท�ำสวนในพื้นที่ 10 กว่าไร่
อนาคตพ่อเลี้ยงแน่นอน
..... พี่อี๊ด (พล.ท.การุณ ขุนสูงเนิน) อยู่ทั้งเชียงใหม่และช่วยงานที่ตาก ... ขยันจริง ๆ เพื่อนท่านใดจะมา
เยี่ยมเยียนเจอตัวได้ที่สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล
..... พี่หมี (พล.อ.พิชิต พินิตตานนท์) ยังคงรับราชการอยู่ที่ บก.ทท. ขยันเดินทางไป
มาระหว่างกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ มีอะไรติดต่อประสานงานได้
..... พี่ปื๊ด (พล.ต.สมชัย เครือวิทย์) มีบ้านสวยอยู่ที่ดอยสะเก็ด มี
ความสุขดีอยูก่ บั ครอบครัว ... พร้อมต้อนรับเพือ่ น ๆ ทุกคนทีจ่ ะไปแอ่วเหนือ จ.เชียงราย
.....พีอ่ ตั (พล.ต.อัตถเดช มาถนอม) จบภารกิจ
จากภาคใต้กลับมาปลูกบ้านอยู่บนดอยแม่สลอง ... ทิวทัศน์สวยงามและอากาศดีมาก ... ฝากบอกเพื่อน ๆ ผ่านไปมาอย่าลืมแวะเยี่ยมเยียน
กันนะครับ จ.น่าน   ..... พี่การ (พล.อ.ปราการ ชลยุทธ) ... เพื่อน ๆ พากันแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว
นับเป็นที่ภาคภูมิใจของ จปร.26 เป็นอย่างมาก ... ปัจจุบันยังคงท�ำงานทั้งในหน้าที่ สปท. และยังปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหา จชต. ให้รัฐบาล
พี่การ พร้อมต้อนรับเพื่อน ๆ ที่จะมาเที่ยว จ.น่าน เสมอ จ.พิษณุโลก
..... พี่ติ๊ก (พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา) ยังคงปฏิบัติภารกิจ
ในหน้าที่ สนช. ... ต้องเดินทางไปมาระหว่างพิษณุโลก - กรุงเทพฯ เป็นประจ�ำ ... ช่วงวันหยุดพี่ติ๊กยินดีต้อนรับเพื่อน ๆ อยู่ที่สนามกอล์ฟ
ดงภูเกิด
..... พี่แม็ก (พล.อ.สาธิต พิธรัตน์) ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ... ก�ำลังพยายาม
อย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ... และรวมทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ แอคทีฟ อีกด้วย
..... พี่นิ (พล.อ.นิวัติชัย ถนอมธรรม) ยังมีปัญหาด้านสุขภาพต้องไปพบแพทย์ตามนัดเป็นห้วงเวลา ...ช่วงนี้ก�ำลังอยู่ระหว่างพักฟื้น
ร่างกาย ... อวยพรขอให้สุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิม ... สู้ ๆ นะ พวกเราทุกคนเป็นก�ำลังใจให้ครับ
....พี่นู (พล.อ.กิตติ์ คิ้มวงษ์ษา)
อยูบ่ า้ นพักผ่อน มีความสุขกับการเลีย้ งหลาน ... ปัจจุบนั ยังต้องขึน้ ล่องกรุงเทพฯ - พิษณุโลกอยู่ ... หลานก�ำลังน่ารักน่าชังครับ
..... พีแ่ ก่
(พ.อ.วีรศักดิ์ แก้วเพ็ญพันธุ์) ใช้ชีวิตเรียบง่าย ... ปลีกวิเวกอย่างมีความสุขตามอัตภาพ ... ไม่ค่อยมีข่าวคราวส่งให้เพื่อนทราบเลย
จ.เพชรบูรณ์
..... พีเ่ ชฐ (พล.ท.พิเชฐ สุขพงศ์พสิ ฐิ ) เป็นเจ้าของทานตะวันรีสอร์ททีภ่ ทู บั เบิก ... บรรยากาศดีมาก พร้อมต้อนรับเพือ่ น ๆ
ที่จะมาเที่ยวเสมอ
..... พี่แดง (พล.ต.ชวลิต เรียนแจ้ง) ช่วงนี้ยังท�ำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ บ้าง กลับเพชรบูรณ์บ้าง เวลาว่างก็พักผ่อน
ตีกอล์ฟมีความสุขดี ... คิดถึงเพื่อนทุกคน
..... พี่ยักษ์ (พล.ต.จรัญ สารสิทธิ์) พักผ่อนอยู่กับครอบครัวและมีความสุขกับการได้
ท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ จ.ตาก
.....พี่ข�ำ (พล.ต.ปฏิญญา ลีลาศเจริญ) เกษียณแล้ว มีความสุขกับการรับ-ส่งลูกชายคนเดียวที่ยังเรียน
อยูช่ นั้ มัธยม
..... คุณเรณู วงษ์สวรรค์ (ภรรยา พ.อ.วินยั วงษ์สวรรค์) ท�ำงานอยูท่ โี่ รงพยาบาลจังหวัดตาก ลูกชายอยู่ จปร. ปี 3
จ.นครสวรรค์
..... พี่บัว (พล.ท.สุระพันธ์ุ อินทรบัวศรี) เป็นเจ้าของกิจการรถกอล์ฟที่สนามจิรประวัติ ปัจจุบันร่วมกับวัดเปิด
หลักสูตรอบรมธรรมะเสาร์-อาทิตย์ ... เดินทางผ่านนครสวรรค์จะตีกอล์ฟหรือฟังธรรมบอกพีบ่ วั ได้
..... พีเ่ ษม (พล.อ.เกษม ธนาภรณ์)
เกษียณแล้ว พักผ่อน, ตีกอล์ฟ, ท่องเทีย่ ว, เป็นราชองครักษ์พเิ ศษ แอคทีฟ ยินดีตอ้ นรับเพือ่ น ๆ ทีน่ ครสวรรค์นะครับ
รายงาน... จากส�ำนักข่าวหัวเขียวแดนใต้
สวัสดีครับเพื่อน ๆ จปร.26 ... ในส่วนของ จปร.26 พื้นที่ภาคใต้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังดังนี้ครับ
..... เริ่มจากกลุ่มภาคใต้ได้จัด
กิจกรรมพบปะเสวนาปัญญภิวัตน์ไปเมื่อ 12 มี.ค.60 ... โดยมีกิจกรรมออกก�ำลังกายกีฬากอล์ฟ ...จัดทัศนศึกษาไหว้พระ 9 วัด ... และ
เสวนาสังสรรค์
..... ข่าวบุคคลท่านแรก ขอเริ่มจาก ... พี่เลอชัย ... ซึ่งยังคงเหนียวแน่นในการดูแลเอาใจใส่เพื่อน ๆ ...ทั้งคอยเตือนเรื่อง
การดูแลสุขภาพและประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
..... พี่เชฟ (นพวงศ์) ...ยังคงมุ่งมั่นแก้ปัญหา
สามจังหวัดชายแดนใต้ร่วมกับพี่ปราการอย่างเข้มแข็ง ...และยังคงเป็นคนพูดน้อยอยู่เหมือนเดิม
..... ส�ำหรับพี่ทิ้ว (วุฒินันท์) เกษียณ
แล้วครับ ... แต่ยังวุ่นวายกับการแก้ปัญหาของประเทศชาติ ... ติดเข้าประชุมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ... จนภรรยาที่บ้านบ่น ... ไม่มีเวลา
..... พี่ยศของพวกเรา
มาดูแลการสร้างบ้านจนผู้รับเหมาหนี ... แถมยังใจบุญบริจาคสมทบให้เพื่อน ๆ ในสนามกอล์ฟอยู่เป็นประจ�ำ
ตอนนีไ้ ด้หน้าทีใ่ หม่ ... เป็นพลขับ รถรับ-ส่งให้ลกู หมูหวาน จนภรรยาบ่นว่า คุณไม่ดแู ลฉันเลย
..... พีก่ ร้อง (วรารัตน์) ... หายหน้าหายตา
ไปเลย ... ได้ข่าวว่าไปดูแลสวนผลไม้ที่ อ.หลังสวน ... ทิ้งเมียไว้ที่ นครฯ กลับมาดูแลกันบ้างลูกพี่
..... พี่ต๋อย (อภิไธ) ช่วงนี้มีเรื่องราว
ให้วนุ่ วายเยอะมาก ... ทัง้ ลูกชายจะแต่งงาน ... ลูกสาวจะเข้าท�ำงาน ... และยังต้องท�ำงานหนักแลกรายได้ ... เห็นใจครับ ... ขนมอร่อยไม่คอ่ ย
ได้กิน ... เห็นแล้วเหนื่อยแทน
..... พี่น้อย (ศรีศักดิ์) ... ยังคงเป็นเพื่อนที่น่ารักของทุก ๆ คน ... คอยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของรุ่น
..... พี่กาน (ภัทรเดช) ยังคอยแอบไปดูแลป้องกันกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่สาม จชต. และช่วยประสานการปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง ... แต่มาช้า
คนสุดท้ายตลอด
..... พี่อ้อ (กิตติ) ตอนนี้ใครต้องการติดต่ออาจจะยากสักนิด ... ได้ข่าวว่าเมียห้ามรับสาย ... แต่บอกกับเพื่อนเสมอว่า
กูแข็งแรงดีกินไข่ทุกวัน
..... พี่โต (บุญชัย) ชวนเพื่อนให้ไปเที่ยวภูเก็ต ... บอกพร้อมต้อนรับเสมอ ... แต่ถ้าไปเมื่อไหร่กูจะไม่อยู่ 555
..... พี่เรือง (เรืองศักดิ์) ยังคอยดูแลความปลอดภัยอยู่แถว อ.สะเดา
..... พี่เปาะชอบแอบมาวนเวียนอยู่แถวสงขลาโดยไม่บอก
เพือ่ นฝูง ... แล้วยังมาท�ำเป็นน้อยใจว่า มาแล้วเพือ่ นหายหน้ากันหมด ..... พีแ่ ป๊บซี่ (นิรชุ ) น่านับถือ ... อยูไ่ กลถึงลพบุรี แต่ยงั เหนีย่ วแน่น
กับภาคใต้ตลอด ... นับถือนำ�้ ใจ
..... พีอ่ ตั (อัตถเดช) ตอนนีเ้ ร่งสร้างสวนและบ้านทีด่ อยแม่สลอง ... ชวนเพือ่ น ๆ ทุกคนไปเทีย่ วหนาวนี้
... ไปแน่ครับ คอยต้อนรับพวกเราให้ดนี ะเอย ... ไม่สว่างไม่เลิก
..... พีอ่ คั ร โฆษกยอดฝีมอื ... ท�ำกิจกรรมสร้างทาวเฮาส์และเป็น
ที่ปรึกษาหลายบริษัทที่ภูเก็ตน่านับถือครับ ... มีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ ... โดย  มือใหม่หัดขับ
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ข่าวภาคตะวันออก
กลุม่ เรามีเฮ เมือ่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ท.อรุณนิวชั ช้างใหญ่ ครองอัตรา พล.อ. ... ขอแสดงความยินดีดว้ ยครับ
..... พล.ท.สิทธิ ปิยะสนธิ อยู่สุพรรณจนพูดเหน่อ คงเป็นขุนแผนสุพรรณไปแล้ว ... ใครสนใจเรื่องค้าข้าวติดต่อได้ เพราะเป็นที่ปรึกษา
บริษัท โรงสีทรัพย์ถาวร จ�ำกัด จ.สุพรรณบุรี ครับ
..... ศาสตราจารย์คนแรกและคนเดียวของรุ่น พล.ต.นันทวงศ์ โชคถาวร ใช้ชีวิต
สบาย ๆ อยู่ลพบุรี ... ใครอยากได้ตัวไปช่วยงานรีบติดต่อนะครับ ... ระวังจะโดนแย่งตัวไปก่อน
..... พล.ต.ปาลิต จุลกะ เป็นบอร์ด
การประปาส่วนภูมิภาคอยู่พักใหญ่ ... ช่วงนี้หมดวาระแล้ว อยู่สวน อยู่บ้าน ใครที่อยู่ต่างจังหวัดประสบปัญหาน�้ำประปาไหลอ่อย ๆ หรือ
ขุ่นไปหน่อยต้องขออภัย ... เพราะตอนนี้พี่เหม่อไม่ได้เป็นบอร์ดแล้ว
..... พล.ต.มนัสวีร์ ครามานนท์ ไปยกของหนักจนหลังเจ็บ ...
เลยล�ำบากตอนตีกอล์ฟ ... แต่ยังคงโดนกินยากเหมือนเดิม ... พักนี้เดินทางต่างประเทศกับพี่ดวงบ่อย ๆ เพราะลูกชายเป็นนักบินนกแอร์
แถมลูกสาวยังเป็นนางฟ้าแอร์โฮสเตสอีกด้วย
..... พล.ท.บุญธรรม เชยชืน่ กลิน่ เล่นไลน์กบั เพือ่ น ๆ ส่งภาพหวานแหววไปต่างประเทศ
กับป้าเจี๊ยบให้เพื่อน ๆ ได้ชมกัน ... แต่ยังคงเป็นห่วงเพื่อนที่ตีกอล์ฟสกอร์ไม่ดี ... พี่บุญธรรมบอกมีไม้กอล์ฟปรับสกอร์ได้ สนใจก็ต้องยอม
ควักกระเป๋ากันหน่อย
..... ใครที่มีปัญหาเส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดหัวใจตัน ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำบายพาสหรือบอลลูน ก็สามารถท�ำให้
หัวใจกลับมาท�ำงานปกติได้ ด้วยการปรับสมดุลร่างกาย “วิชาเทพประสิทธิ์” สามารถเข้ามารับการรักษาและฝึกเป็นหมออาสาวิชา
เทพประสิทธิ์ได้ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เม.ย.60 ณ บ้านปรับสมดุล โดย พ.อ.ณรงค์ชัย กิ่งเกตุ 08 1487 8606, 08 1834 5653 แล้วท่าน
จะโชคดี มีดวงตาเห็นธรรมทันทีที่มีทุกข์
..... พูดถึงดวงตาเห็นธรรม พี่เก๋า พล.ต.อ�ำนาจ จันทราสินธุ์ ก็เห็นเหมือนกัน เพราะศึกษา
ธรรมอย่างลึกซึ้งถ่องแท้ ... แต่อาจจะมีหลุด เห็นเป็นน้องพริตตี้บ้างเป็นครั้งคราว
..... พล.ต.ชัยชนะ บุญประสิทธิ์ ผู้น�ำครอบครัว
ต้นแบบความสุขอย่างพอเพียง ... ปัจจุบันเป็นคุณปู่แล้ว มีร้านน�้ำแข็งใสเกล็ดหิมะให้ลูกสะใภ้ ตั้งอยู่ทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรปราจีนบุรี
... ใครผ่านแวะอุดหนุนกันหน่อย
..... พีเ่ บิม้ พล.ท.องอาจ ชวาลวิวฒ
ั น์ มีความสุขกับการออกก�ำลังกายขีจ่ กั รยานเสือภูเขา สัญญาว่า
จะไม่ยอมลงไปนอนตรวจพื้นถนนอีกเป็นอันขาด 555
..... พล.อ.อ�ำนาจ รัตนภานพ ปฏิบัติหน้าที่เสริม รายงานข่าว หน้าที่หลัก
พลขับรับ - ส่งทนายโอ๋ ครับผม
ข่าวสังคมภาคตะวันตก
ข่าวคราวช่วงนี้ คงเป็นเรื่องที่เพื่อน ๆ นักกอล์ฟ จปร.26 ผู้มาเยี่ยมเยียนสนามกอล์ฟภาณุรังสีติดอกติดใจ ... ทั้งสนามที่ท้าทาย
และการต้อนรับทีอ่ บอุน่ ของเพือ่ น ๆ ราชบุรี ... โดยมีแกนหลักคือ เพือ่ นหรัด (ธนดล) ทีย่ งั ไม่เกษียณ ต้องประชุม ๆ และเลีย้ งหลานแข่งกับ
พี่ชาย อดุลยเดช ... (ฝีมือไม่เท่าไร ...พี่ผอมบอก !!) ...พร้อมด้วยเพื่อนขุน (สมยศ) เพื่อนแมน (สิทธิพร) เพื่อนเทพ (สุเทพ) และเพื่อนตั้ม
..... แต่ระยะนีเ้ พือ่ นตัม้ ต้องพักฟืน้ ...รักษาตัวจากการผ่าตัดโคนขาหนีบอีกสักหนึง่ เดือน ... ใครอยากแก้แค้น
(ทวีวฒ
ั น์) ทีใ่ ห้การต้อนรับ
เรื่องฝีมือกอล์ฟรอหน่อยนะครับ ... แต่ทุกวันยังรอต้อนรับเพื่อน ๆ อยู่ที่ร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในราชบุรี (เจ้าตัวเป็นคนบอก) ... กลางวัน
พบได้ที่ร้านบนคลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟภาณุรังสี ... กลางคืนพบได้ที่ร้าน เสธ.ต. หน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
..... เพื่อนป้อม
(สถาพร) ปลูกบ้านริมน�้ำแม่กลองเสร็จแล้ว ตอนนี้เป็นชาวราชบุรีโดยสมบูรณ์แล้ว
..... นี่ก็อีกคน เพื่อนแมน (สิทธิพร) คนราชบุรี
โดยก�ำเนิด ... กลับมาตั้งหลักที่บ้านเกิด และก�ำลังปลูกบ้านริมแม่น�้ำแม่กลอง อีกสักพักคงเชิญเพื่อนที่คุ้นเคยมาเยี่ยมเยือนที่บ้าน
หลังใหม่ โปรดรอ !!!
..... เพื่อนขุน (สมยศ) ก�ำลังหาสูตรยาดีแผนโบราณไว้ให้เพื่อน ๆ ได้เอาไว้ดูแลสุขภาพ ... ใครอยากรู้โทรสอบถาม
เพื่อนขุนได้
..... เพื่อนสัมพันธ์ ลาออกจากสมาชิก ทภ.3 ... ขอมาอยู่ราชบุรี พร้อมกับขอร่วมเป็นสมาชิกกอล์ฟด้วย แต่ยังไม่มาให้
พี่ตั้มทดสอบฝีมือเลย ... รีบหน่อยนะครับ ทุกวันอังคารเตรียมใบละสองพันมาเยอะ ๆ นะครับ
..... เพื่อนเชาวเลข ยังช่วยงาน
รมต.พลังงานอยู่ ... แต่ถ้ามีเวลาว่างก็พร้อมหารายได้พิเศษในสนาม ก๊วนรับด้วยครับ คนงานเยอะ !!! ... น่ากลัวหรือน่ากินไม่รู้ 555
..... เพื่อน ๆ ที่กาญจนบุรี พี่พรเทพ, พี่สามารถ ไม้อุเทศ มีข่าวคราวอะไรก็ส่งมาที่เพื่อนหรัดได้เลยนะครับ 08 7151 1515 ครับ
..... เพื่อนเทพ (สุเทพ) ขะมักเขม้นกับการดูแล เลคซีน รีสอร์ต อยู่ระหว่างทางไปอ�ำเภอสวนผึ้ง เพื่อน ๆ คนใดสนใจใช้บริการ
เพื่อนเทพบอกลดให้พิเศษสุดครับ... จบข่าว
ข่าวสาร จปร.26 ในพื้นที่สระบุรี ณ เดือน มี.ค.60 มีดังนี้ครับ
..... พี่แอ๊ด พล.ต.กฤตย์ มหิธิบุรินทร์ ตอนนี้สบายใจดีแล้ว ... ในห้วงที่ผ่านมา คุณพ่อภรรยาเสียชีวิต มีเพื่อน ๆ มาร่วมงาน
หลายคน ... ขอบคุณเพือ่ น ๆ แทนพีแ่ อ๊ดด้วยนะครับ
..... พีอ่ ดู๊ พล.ต.อภิวฒ
ั น์ สุขใจ วันนีส้ ขุ ภาพร่างกาย สมบูรญ์แข็งแรงเหมือนเดิม
แล้ว ... และจิตใจตอนนีเ้ ต็มร้อยพร้อมร่วมกิจกรรมกับรุน่ ได้ทกุ ๆ ที่ ... เลีย้ งรุน่ เตรียมทหารทีผ่ า่ นมา ... พีอ่ ดู๊ ควงป้าจิม๋ เข้าร่วมงาน น่ารักจัง
..... พี่เพ่ พล.ท.ประพัฒน์ เอกโพธิ์ กลับมาเยี่ยมบ้านเดิม ... ได้รับเชิญเป็นประธานงานศพ ญาติ ๆ ในพื้นที่สระบุรี ... ขอบคุณครับ
ที่ยังไม่ลืมชาวเมืองหระรี
..... พี่คิด พล.ต.สมคิด พูลเพิ่ม แผลผ่าตัดบายพาส ดีวัน ดีคืน ... ใกล้ออกรอบได้แล้วหละ ... ฝากบอกมา
ไม่ตอ้ งห่วงนะ ... ลุงสมงิ สู้ ๆ
..... พีห่ าร พล.ต.บรรหาร พัทมุข ... สุขภาพทัง้ กายทัง้ ใจเข้มแข็งดี ... สู้ ๆ ครับพีห่ าร เอาใจช่วยกันเหมือน
เดิมครับ
..... พี่แดง พล.ท.ชัยยุทธ พร้อมสุข สนช. คนงานเยอะ ... งานสภายังแยะและยุ่งเหมือนเดิม ... คงอีกสักพักถึงจะได้พัก
เหมือนเพื่อน ๆ เค้า
..... พี่ม้า พล.อ.อาชาไนย ศรีสุข เพื่อนม้ายังคงมีงานหนักอยู่ทั้งสองที่ ทั้งที่กระทรวงและท�ำเนียบรัฐบาล ... สู้ ๆ
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พี่ม้าพวกเราเอาใจช่วย
..... พี่แมว พล.อ.นครินทร์ นาคอาทิตย์ ยังอยู่ดีมีสุข ... ซ�ำบายดีเพื่อน ๆ ไม่ต้องห่วงนะ ... ถึงแม้ยังไม่มี
โอกาสกลับมาเยี่ยมสระบุรี ... แต่ก็ส่งใจถึงเพื่อน ๆ เสมอ ... คิดถึงนะตัว
..... พี่สิว พล.ท.ปริญญา ทิพย์โรจน์ ชาวสระบุรีโดยแท้ ไป
เจริญเติบโตในพื้นที่ ทภ.4 ... วันก่อนกลับมาบ้านเดิมพร้อมศรีภรรยา ร่วมงานเลี้ยงรุ่น สบ.1 ที่สระบุรี แฮปปี้ ๆ ยังมีความสุขดีครับผม
..... พี่เจี๊ยบ พล.ท.กีรติพงศ์ เดชวงค์สุทัศน์ ขับรถผ่านสระบุรีไปเขาใหญ่บ่อย ๆ ถือว่าเป็นชาว จปร.26 พื้นที่สระบุรีด้วยนะครับยินดี
ต้อนรับครับผม
..... พี่หมี พล.อ.นันทพล จ�ำรัสโรมรัน ... เดี๋ยวนี้มาออกก�ำลังกับชมรมกอล์ฟ จปร.26 แล้วนะ ... เพื่อสุขภาพทั้งใจ
และกายนะครับ อยู่ไปนาน ๆ หมื่นปี
..... พี่ไก่ พล.อ.เด่นดวง ทิมวัฒนา สูญเสียคุณพ่อไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ... ชาว จปร.26 พื้นที่สระบุรี
ขอร่วมแสดงความเสียใจด้วย
..... ขอต้อนรับพี่เบี้ยว พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เข้ามาเป็นเพื่อน จปร.26 พื้นที่สระบุรี ... พี่เบี้ยว
สบายดี งานในเชิงประสิทธิภาพ ทั้งในสภาและงานที่รัฐบาลมอบหมาย ก�ำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดี ... เอาใจช่วยด้วยคนครับผม ... เพื่อน ๆ
ท่านอื่นหากมีข่าวคราวอะไรจะให้กลุ่มสระบุรีช่วยประชาสัมพันธ์ทางหนังสือเวียนรุ่น ยินดีด�ำเนินการให้ด้วยความเต็มใจนะครับ
												
...จบข่าว
ข่าวชมรมกอล์ฟ จปร.26

- 13 -

์
ธ
ั
น
พ
ั
ม
ส
า
ขา่ วประช

“อย่าลืม พบกัน”
งานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจ�ำปี 2560

จัด ณ อาคารจัดเลี้ยง สวนสน 1 (ห้องแอร์)
รับของช�ำร่วย
หนังสือรุ่น “เราคือ จปร.26”
สมุดโทรศัพท์ (อัพเดทล่าสุด)
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