หนังสือเวียน

กรุณาส่ง

มีนาคม 2562
ฉบับที่ 1/2562
- สรุปการดำ�เนินงานและแผนงานปี 62
ฝ่ายเหรัญญิก, ฝ่ายเลขา,
ฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
- ข่าวสังคม จปร.26 ( ภูมิภาคต่าง ๆ )
- มุมนักเขียน ( เล่าสู่กันฟัง )
- เชิญชวนร่วมงานเลี้ยงรุ่นประจำ�ปี 2562

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

สารจากประธาน
สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก จปร.26 ที่รักทุกท่าน
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนที่กรุณามอบความไว้วางใจเลือกให้ผมได้ท�ำหน้าที่
ประธานคณะกรรมการบริหารรุ่น จปร.26 อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในความเป็นจริงแล้วตลอดระยะเวลา
3 - 4 ปีที่ผ่านมา พวกเราทุกคนต่างช่วยกันสร้างสรรค์ให้รุ่นของเรามีความเข้มแข็งทางด้านการเงิน
อันเป็นปัจจัยส�ำคัญในการจัดท�ำกิจกรรมรุน่ ตลอดทัง้ ได้ชว่ ยกันวางแนวทาง กฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตั ิ
ในการด�ำเนินงานของรุ่นเราไว้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจและการปฏิบัติในอนาคต คงมีก็
แต่การปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เข้ากับสมัยนิยมและความต้องการของพวกเราส่วนใหญ่ ซึ่งคง
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างตามตัวเลขอายุที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อนสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะดี ๆ เพื่อรุ่นของเราแล้วก็อย่าได้เกรงใจ พูดคุยกันได้ในทุกโอกาสที่พบปะกัน ตัวผมเองเคยได้บอกกล่าวและท�ำความเข้าใจ
กับเพื่อนสมาชิกอยู่เสมอว่า ในรุ่นของเรานั้นสมาชิกทุกคนถือว่าเป็นกรรมการรุ่นทั้งสิ้น สามารถเข้าร่วมการประชุมรุ่นเพื่อรับทราบผลการ
ด�ำเนินงานและเสนอแนะแผนการปฏิบัติที่สมควรได้ทุกครั้ง ส�ำหรับคณะกรรมการบริหารรุ่นนั้นถือเป็นตัวแทนของเพื่อนสมาชิกทุกคนที่
มีหน้าที่น�ำแนวทางที่ได้จากการประชุมไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ดังนั้น การประชุมรุ่นในทุกครั้งจึงใช้ชื่อว่า การประชุมคณะกรรมการรุ่น
ไม่ใช่การประชุมคณะกรรมการบริหารรุ่น และสมาชิกทุกท่านมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมได้ทุกครั้ง และส�ำหรับคณะกรรมการบริหารรุ่น
ซึ่งจะต้องด�ำเนินกิจกรรมรุ่นพร้อมกับผมในวาระปี 2562 - 2563 นั้น เพื่อความสะดวกในทุกประการผมจึงขอแต่งตั้งให้คณะกรรมการ
บริหารชุดเดิมท�ำหน้าที่ต่อไปอีก 2 ปี
เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการรุ่นเป็นครั้งแรกของปี 2562 การประชุมในครั้งนี้
ถือเป็นการประชุมใหญ่ประจ�ำปี มีวาระในการรับทราบผลการคัดเลือกประธานคณะกรรมการบริหารรุ่น การสรุปผลงานในรอบปี 2560
และ 2561 และที่ส�ำคัญคือการพิจารณาและอนุมัติแผนงานของรุ่นในปี 2562 ซึ่งในรายละเอียดที่ส�ำคัญคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้น�ำ
เสนอไว้ในหนังสือเวียนฉบับนี้แล้ว โดยสรุปก็คือในปีนี้ จปร.26 จะรับผิดชอบเป็นประธานจัดงาน เพื่อน 1531 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562
และจะจัดงานเลี้ยงรุ่นประจ�ำปีที่จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2562 นอกจากนั้น ในโอกาสที่ปี 62 นี้ ประธาน จปร.26
ต้องท�ำหน้าทีป่ ระธานเพือ่ น 1531 ตามข้อตกลงระหว่างเหล่าต่าง ๆ เราจึงจะจัดท�ำสมุดโทรศัพท์เพือ่ น 1531 ทีท่ นั สมัยขึน้ เพือ่ ใช้ประโยชน์
ในการติดต่อประสานงานกัน โดยจะท�ำการแจกจ่ายในงานเลี้ยงเพื่อน 1531 ที่เราเป็นเจ้าภาพ นอกจากนั้น กิจกรรม DF และ การ
แข่งขันกอล์ฟเพื่อน 1531 ก็ยังคงให้มีการด�ำเนินการเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา
ท้ายนี้ขออ�ำนวยพรให้เพื่อนสมาชิกและครอบครัวทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป และขอขอบคุณในความ
ร่วมมือ การสนับสนุน ก�ำลังใจ ก�ำลังกาย ที่กรุณามอบให้ผมและคณะกรรมการรุ่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

พลเอก
					
		
					
		
(ไพบูลย์ คุ้มฉายา)
					
		
ประธานคณะกรรมการบริหารรุ่น จปร.26

ฝ่ายเหรัญญิก
สรุปรายการ รับ-จ่าย ปี 2561
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6

กิจกรรมด้านรายจ่าย

วงเงินอนุมัติ

รายจ่ายด้านสวัสดิการ
รายจ่ายฝ่ายปฏิบัติการ
รายจ่ายฝ่ายกิจการพิเศษ
รายจ่ายฝ่ายเลขา
สนับสนุนกอล์ฟ 1531
การกุศล
รวมเงิน

ล�ำดับ
1
2

กิจกรรมด้านรายรับ

ใช้จ่ายจริง

700,000
623,000.00
2,470,000 1,522,845.00
330,000
40,055.00
422,000
416,797.38
240,000
240,000.00
1,150,000 1,150,000.00
5,312,000 3,992,697.38
จ�ำนวนเงิน

รับ ดอกเบี้ยเงินฝาก
รับ เงินเพื่อนช่วยเพื่อน

หมายเหตุ

1,684,715.02
159,000.00
รวมเงิน 1,843,715.02

สรุปแผนการใช้จ่ายปี 2562
ล�ำดับ

กิจกรรม

1
2

รายจ่ายด้านสวัสดิการ
รายจ่ายฝ่ายปฏิบัติการ (รวม 1,528,500)
2.1 งานเลี้ยง 1531
2.2 งานเลี้ยงรุ่นประจ�ำปี 2562 (น่าน)
2.3 ค่าพาหนะสนับสนุนงานเลี้ยงรุ่นประจ�ำปี
2.4 จัดท�ำสมุดโทรศัพท์ เพื่อน 1531
2.5 ค่าจัดท�ำหนังสือเวียน
รายจ่ายฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
รายจ่ายฝ่ายเลขานุการ :
ค่าอาหารประชุม กก. ค่าใช้จ่าย สนง.26
สนับสนุนกิจกรรมต่างเหล่า ค่าหรีดประธาน
ค่าเดินทางจากภูมิภาคมาประชุม
รายจ่ายสนับสนุนกอล์ฟ 1531
รายจ่ายด้านการกุศล :
ห้องพักผู้ป่วย รพ.รร. 6
ทุนการศึกษา นนร. นตท.
รวมวงเงินอนุมัติปี 62 ทั้งสิ้น

3
4

5
6

วงเงินอนุมัติ
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หมายเหตุ

700,000
250,000 ไม่รวมเงินสมทบจากต่างเหล่า
1,000,000
200,000
58,500
20,000 (2 ฉบับ เดือน มี.ค. และ ต.ค. 62)
240,000 รวมกิจกรรมแม่บ้าน
379,000

240,000 จ�ำนวน 3 ครั้ง
1,150,000
4,237,500

ฝ่ายเลขา
สรุปผลคะแนนเลือกประธานกรรมการบริหาร จปร.26 (ปี2562 – 2563)
- ไปรษณียบัตรส่งให้สมาชิก จปร.26
จ�ำนวน 245 ใบ
- ไปรษณียบัตรส่งกลับมา
จ�ำนวน 73 ใบ
- ผลคะแนนจากไปรษณียบัตรที่ส่งกลับมา ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่
		 พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ล�ำดับ 127 ได้รับคะแนนสูงสุด 54 คะแนน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการ
บริหารรุ่นฯ ต่อไปอีก 1 วาระ ( ปี 2562 – 2563 )

ฝ่ายปฏิบัติการ
สรุปกิจกรรมที่ด�ำเนินการในปี 61
ล�ำดับ

กิจกรรม

ผลการปฏิบัติ

1
2

งานเลี้ยง เพื่อน 1531 เมื่อวันพุธที่ 14 ก.พ.61 ณ สโมสร ยบ.ทหาร
งานเลี้ยงรุ่น ประจ�ำปี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสที่ 3 พ.ค.61 ณ สวนสนประดิพัทธ์
งานเลี้ยงรุ่น ประจ�ำปี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสที่ 13 ธ.ค.61 ณ จ.โคราช
การจัดท�ำหนังสือเวียน 2 ฉบับ

เรียบร้อย
เรียบร้อย
เรียบร้อย
เรียบร้อย

3

แผนการจัดกิจกรรมในปี 62
ลำ�ดับ
1

กิจกรรม

2

งานเลี้ยงสังสรรค์
เพื่อน 1531 ครั้งที่ 1/2562
งานเลี้ยงรุ่นประจำ�ปี 2562

3

การจัดทำ�สมุดโทรศัพท์ เพื่อน 1531

4

การจัดทำ�หนังสือเวียน

สถานที่/เวลา
วันพฤหัสที่ 6 มิ.ย.62
(สโมสร ยบ.ทหาร)
วันศุกร์ที่ 13 ธ.ค. ถึง
วันอาทิตย์ 15 ธ.ค.62
(จ.น่าน)
แจกให้เพื่อน 1531
ในงานเลี้ยง 6 มิ.ย.62
จำ�นวน 2 ฉบับ
ฉบับ 1 แจกจ่าย มี.ค.62
ฉบับ 2 แจกจ่าย ต.ค.62
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หมายเหตุ

ทุกเหล่าส่งข้อมูล
ภายใน มี.ค.62
ปิดเล่ม 28 ก.พ.62
ปิดเล่ม 30 ก.ย.62

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

สรุปการจัดกิจกรรมในปี 61

1. กิจกรรม DF จ�ำนวน 6 ครั้ง โดยไม่ได้ใช้เงินจากกองทุน จปร.26 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อนสมาชิก จปร.26 ดังนี้
DF ครั้งที่ 1/61 เจ้าภาพ พี่เสริฐ ณ บ้านเลขที่ 26 สมาชิกร่วมกิจกรรมประมาณ 45 ท่าน
DF ครั้งที่ 2/61 เจ้าภาพ พี่โย่ง ณ บ้านเลขที่ 26 สมาชิกร่วมกิจกรรมประมาณ 82 ท่าน
DF ครั้งที่ 3/61 เจ้าภาพ พี่หยัม ณ บ้านเลขที่ 26 สมาชิกร่วมกิจกรรมประมาณ 70 ท่าน
DF ครั้งที่ 4/61 เจ้าภาพ พี่หรัด ณ บ้านเลขที่ 26 สมาชิกร่วมกิจกรรมประมาณ 74 ท่าน
		
(พี่คุณพัฒน์ สนับสนุนอาหารเสริม เป็ดพะโล้ แกงส้มไหลบัว พี่นิ่ม ตามด้วยขนม แสนอร่อย )
DF ครั้งที่ 5/61 เจ้าภาพ พี่อ้วน ณ รร. ชาเตรียม สมาชิกร่วมกิจกรรมประมาณ 76 ท่าน
DF ครั้งที่ 6/62 เจ้าภาพ พี่แฉะ พี่ีเชียร พี่ม้า พี่เอียง พี่โอ่ง ณ รร. ดิ เอมเมอรอล สมาชิกร่วมกิจกรรมประมาณ 79 ท่าน
2. กิจกรรมแม่บ้าน 3 ครั้ง สถานที่ อยุธยา, ลพบุรี, สุพรรณบุรี
3. กิจกรรมเยี่ยมงานอุ่นไอรัก 4 ครั้ง
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ข่าวสาร จปร.26 ในพื้นที่ภาคเหนือ
สวัสดีครับ เพื่อน จปร.26 ฤดูหนาวที่ผ่านมาอากาศหนาวเป็นห้วง ๆ มีเพื่อนหลายคณะเดินทางมาแอ่วและตีกอล์ฟในพื้นที่ มี
ความสุขกันมากครับ
..... พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พี่เล็ก (พล.ท.ศรายุทธ) ดูแลคุณนายอย่างใกล้ชิดหลังจากกลับมาจากการผ่าตัดที่
โรงพยาบาล ตอนนี้ก�ำลังพักฟื้น ขอให้สุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับ
..... เพื่อนที่เชียงใหม่ยังมีการพบปะสังสรรค์กันที่บ้าน
พีป่ ด๊ึ (พล.ต.สมชัย) ในห้วงทีเ่ พือ่ น ๆ มาเยือน จะมีพหี่ มี(พล.อ.พิชติ ), พีต่ รี(พล.ต.ชาตรี), พีอ่ ดี๊ (พล.ท.การุณ), พีเ่ หมีย่ ว (พล.ต.ชัยสิทธิ)์
และพี่เล็ก มาร่วมต้อนรับกันพร้อมหน้า ขอให้เพื่อนแจ้งมา และที่ส�ำคัญมีคาราโอเกะร้องด้วยถูกใจแม่บ้านครับ
..... พื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก ต้นเดือน ม.ค.62 จปร.26 ภาคเหนือมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และมีการประชุมเรื่องการจัดงานรุ่น จปร.26 ที่จะสัญจร
มาที่จังหวัดน่าน พวกเราจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับเพื่อนทุกคน ก�ำหนดจัดงาน 13-15 ธ.ค.62 โดยมี พี่ติ๊ก (พล.อ.ปรีชา) เป็นประธาน
พี่การ (พล.อ.ปราการ) เป็นผู้ด�ำเนินการหลัก ..... พี่นู (พล.อ.กิตติ์) ระยะนี้มีจ๊อบพิเศษเดินทางไปภูเก็ตบ่อย ๆ หลานก�ำลังน่ารัก
ขอให้ประสบความส�ำเร็จนะครับ ..... พี่แม็ก (พล.อ.สาธิต), พี่แก่ (พ.อ.วีรศักดิ์), ป้าเม้าท์ (ภรรยา พล.อ.นิวัติชัย) ทุกคนสบายดี
คิดถึงเพื่อนทุกคน ..... พี่พิเชฐ (พล.ท.พิเชฐ), พี่แดง (พล.ต.ชวลิต), พี่ยักษ์ (พล.ต.จรัญ) ทุกคนสบายดี พื้นที่เขาค้อ ภูทับเบิก และ
สนามกอล์ฟม้าศึกยังเป็นสถานที่ยอดฮิตที่น่าจะมาเที่ยวของจังหวัดเพชรบรูณ์
..... พี่อัต (พล.ต.อัตถเดช) ก็ยังรอคอยเพื่อนมาแอ่ว
เชียงราย มีเวลาว่างอย่าลืมนะครับ ..... ที่ตาก พี่ข�ำ (พล.ต.ปฎิญญา) ดูแลลูกชายอย่างใกล้ชิดก�ำลังจะสอบเอ็นทรานช์ปีนี้ ขอให้ได้
ม. และคณะที่ต้องการนะครับ ..... คุณเรณู (ภรรยา พ.อ.วินัย) ลูกชายจบ จปร แล้วบรรจุอยู่ ทภ.2 ต้องเดินทางไปดูแลบ่อยหน่อย
สงสัยจะได้สะใภ้ที่โคราชมั้ง
..... จังหวัดนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับพี่เษม (พล.อ.เกษม) ที่ได้หลานตาเป็นคนแรกแต่ต้องอยู่
เป็นโสดหลายเดือนเนื่องจากคุณยายไปช่วยดูแลเลี้ยงหลานที่ออสเตรเลีย ..... ส่วนพี่บัว (พล.ท.สุระพันธุ์) ตอนนี้ดูแลสุขภาพแข็งแรง
เหมือนเดิมแล้วหลังจากท�ำบอลลูนมา 2 เส้น ต่อไปคงตีกอล์ฟได้แบบสบาย ๆ ในห่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้รับคณะทัวร์ตีกอล์ฟ 2-3 คณะ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณะพีห่ ม่อม (พล.ท.มล.ประสบโชค) น�ำคณะมาถึง 3 ครัง้ แล้ว สงสัยคงประทับใจและชืน่ ชอบสนามกอล์ฟจิระประวัติ
เป็นพิเศษ ว่างมาได้เรื่อย ๆ นะครับ ..... จังหวัดน่าน หลังจากได้ก�ำหนดวันที่จัดงาน จปร.26 ในวันที่ 13 - 15 ธ.ค.62 ได้แล้ว พี่การ
(พล.อ.ปราการ) ก็เริ่มเตรียมการอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องการจองที่พักและเตรียมสถานที่ โดยเฉพาะการจัดทัวร์ให้เพื่อน ๆ และ
ครอบครัวได้มาสัมผัสอากาศหนาว ความสวยงามของธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่งดงามอย่างประทับใจ
								
แล้วพบกันในงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ที่จังหวัดน่านครับ
โดย พล.อ.เกษม ธนาภรณ์
รายงาน... จากส�ำนักข่าวหัวเขียวแดนใต้
ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อนชาวใต้แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยท�ำกิจกรรม ... มีทั้งกลุ่มหารายได้เพื่อปิดงบดุลย์และสร้างศักยภาพ ... มี
กลุม่ สมถะดูแลครอบครัว ... กลุม่ พาศรีภรรยาชิมช๊อปกอล์ฟเทีย่ วเยีย่ มเพือ่ น ... กลุม่ สร้างพลังและสภาวะแวดล้อมในการท�ำงานให้ลกู หลาน
..... ที่เห็นได้ชัดคือครอบครัวพี่น้อยจัดทัวร์ให้พี่เชพ พี่แอ๊ะ ไปเยี่ยมพี่อัตน้องเหมยที่ดอยแม่สะลองเมื่อหน้าหนาวที่ผ่านมาบรรยากาศ
ดีมาก (ไม่หนาวเลย) ... ต้องขอบคุณพี่อัตและน้องเหมยที่ให้การดูแลเป็นอย่างดีจนเพื่อน ๆ ภาคอื่นตามไปดู ..... พี่โต พี่ต๋อย พี่ทิ้ว
ก�ำลังหมกมุุ่นกับการสร้างงานให้มีพลัง ... แต่ทั้งสามท่านก้อไม่ทิ้งวงกอล์ฟไปร่วมก๊วนกะเพื่ิอน ๆ บ่อยครั้ง
..... อีนี่มาแปลกลุงนันท์
พอซื้อไม้ชุดใหม่แกเห่อมากไปออกรอบทุกเดือน แถมเดินสายไปตีที่หาดใหญ่ ... พี่น้อยบอกว่าคราหน้าต้องบอกล่วงหน้าสักนิดนะ จะได้
เล่นเต็มก๊วน ..... พี่ยศ พี่อ้อ ก้อติดตามแอบซุ่มดูลูกไปท�ำงานอยู่เนือง ๆ แหล่งข่าวบอกว่าพี่ยศแอบไปรีดผ้าให้ลูกสาวเพราะงานยุ่ง
มาก ... เมื่อ 3 ก.พ. ที่ผ่านมาหมูหวานท�ำเซอร์ไพรส์พาพ่อกะแม่ไปเลี้ยงฉลองเงินเดือน ๆ แรก พี่ยศกินไปดีใจไป พุงกาง ป้าหนุ่ยกลัว
น้อยหน้าก้อแอบไปท�ำกับข้าวให้ลูกชายจะได้ท�ำงานเยอะ ๆ ลุ้นให้ได้สองขั้นแข่งกะลูกพี่เชพ ..... ส่วนพี่ทิ้วบอกว่าลูกสาวผมแข็งแกร่ง
ดูแลตัวเองได้ ลูกเพื่อน ๆ ใครไม่สบายป่วยแจ้งน้องกานต์ได้นะครับที่กองแพทย์ นทพ. ..... งานเลี้ยงรุ่นที่โคราช ชาวใต้ก้อเดินทางกัน
เป็นกลุ่มก้อน ขอบคุณคณะกรรมการรุ่นด้วยครับที่สนับสนุนการเดินทางที่แสนไกลให้ใกล้ได้ ... พอมาถึงชาวโคราชก้อต้อนรับประทับใจ
ส่วนการจัดงานนั่นยิ่งใหญ่มากเห็นแล้วหนาว ... ก้อมันใกล้จะถึงคิวพวกเราชาวใต้จัดงานแล้ว
..... พี่น้อยก�ำลังวางแผนอย่างเข้มข้น
โดย 14 กุมภาที่ผ่านมาก้อใช้เวลาที่ไปร่วมงานแต่งน้องชายท่านอีกอร์เพื่อนพี่ต๋อย ... ไปส�ำรวจพื้นที่ กลับมาถึง 18 ก้อเชิญประชุมทันที
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ไม่รีรอ รับฟังความเห็นของทีมงาน ... ขั้นต้นถ้ากรรมการรุ่นตกลงก้อจะจัดงานที่ภูเก็ต ซึ่งพี่น้อยแจ้งคร่าว ๆ ว่าจะไม่น้อยหน้าชาวโคราช
แน่นอนเพราะเรามีน่านปลายปีนี้เป็นแนวทาง มีบทเรียนช่วยสอน ที่ส�ำคัญเพื่อน ๆ ใครที่มีศักยภาพถ้าท�ำได้ช่วยสนับสนุนให้การเดินทาง
ไปกลับภูเก็ตด้วยเครื่องบินมีความสะดวกขึ้นเป็นดีที่สุด ... เพื่อนต�ำรวจ 1531 เคยท�ำได้ไปกลับดอนเมือง-ภูเก็ตเพียงแค่ 1,000 บาท
ใครมีพลังแสดงตัวหน่อย ... ชาวใต้จะมาคารวะ เอาแค่ช่วงจัดงานไปกลับแอร์เอเชียจัดโปรให้ เรื่ิองอื่น ๆ พี่น้อยบอกว่าตรึงตราประทับใจ
แน่นอน ..... ครานีค้ นทีไ่ ม่เคยไปสัมผัสกะเกาะแก่งแห่งสวรรค์หรือไม่ได้ไปมานานจะได้ไปแน่นอน ... ส่วนงานเลีย้ งสังสรรค์ที่ ยบ.ทหาร
ใกล้บ้านพี่ทิ้วพี่อ้อคงหาเวลาวางแผนไปร่วมงาน ..... แต่ที่เครียดกันตอนนี้ก้อคือการเดินทางไปน่าน จะไปอย่างไรดีมันก้อไม่ไกลเท่าไร
แค่ 1300 กม. คิดแล้วหนาวจังเลย ..... ก๊อกๆๆๆ ฟังหน่อยครับ! ... พี่น้อยฝากประชาสัมพันธ์ครับ 27 ก.ค.62 เพื่อนใครไม่ติดงาน
ส�ำคัญขอเรียนเชิญร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติในงานมงคลสมรสของน้องจิ้บ ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนที่หาดใหญ่ ส�ำหรับการ์ดเชิญจะรีบส่ง
คร้าบ ... เราชาวใต้ก้อยินดีต้อนรับเพื่อนที่มาร่วมงานเช่นเคยครับ งานที่แล้วงานลูกพี่เป๊าะมีทั้งงานเลี้ยง เล่นกอล์ฟ ไปชายแดนซื้อของ
เป็นของแถมครับ ..... ส่วนพี่ยศกระซิบเบาๆๆ ของผมมะเหมี่ยวก้อใกล้ ๆ แล้วเช่นกัน ..... ลุงต๋อยเสือใต้บอกว่าลูกเพื่อนรีบแต่ง
รีบมีหลานให้เชยชมได้แล้ว ดูลูก เสธ. เป็นตัวอย่างมีหลานให้ปู่อุ้มแล้ว ..... ท้ายสุดที่อดกล่าวถึงไม่ได้คือพี่ภัทรเดช นอกจากปิดทอง
หลังองค์พระปฏิมาในการเป็นภาระเลือกจองร้านอาหารที่แสนอร่อย ๆ ให้เพื่อน ๆ ได้ชิมแล้ว ยังต้องมีภาระดึก ๆ ดื่น ๆ อดหลับอดนอน
รวบรวมข่าวสารส่งให้เพื่อนอ่านแข่งกะพี่สุ่มแรนดอมแดนอีสาน
..... เพื่อน ๆ หลายคนบอกต้องขออภัยนิด วันก่อนพี่ก๊องเป็นโต้โผ
ทอดกฐินที่หลังสวนบ้านเกิดแล้วไม่ได้มาร่วมงาน ... คราหน้าขอแก้ตัวใหม่ครับ ว่าง ๆ พี่ก๊องก้อเดินสายไปเที่ยวหาดใหญ่บ้างนะ เพื่อน ๆ
คิดถึง
..... ส่วนพี่หนุ่ม บุญเลิศ บอกว่าบ้านอยู่ตรัง ทีมงานจะจัดไปเยือน ถามทีไรอยู่ กทม. ทุกที ผ่านี่นิดผ่าโน่นหน่อยตามประสา
สว. ..... เพื่อน ๆ 1531 ที่ฝังตัวในแดนใต้ก้อมี พี่สว่าง หนูคง แถวชุมพร พี่เชนอยู่ภูเก็ต พี่สมศักดิ์ สุขโข อยู่สตูล เรา จปร.26
ภาคใต้ก้อจะพยายามรวมทีมงานให้เป็นกลุ่มก้อนให้มากที่สุดครับ
ESAN NEWS
... ชาวอิสานและครอบครัวขอขอบคุณประธานต๊อก และเพื่อน ๆ พร้อมครอบครัวที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนชาวอิสาน รวมทั้ง
ค�ำชมเชย ก�ำลังใจ ท�ำให้ประธานอิสาน พี่อุ๋ย ไชยพร เป็นปลื้มหน้าบานในฐานะผู้น�ำทัพ รับรอง เตรียมงาน จนเป็นที่ชื่นชม ... แต่งานนี้
หากไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกอิสานและภรรยา ย่อมส�ำเร็จลุล่วงไม่ได้
..... คนส�ำคัญมือประสานสิบทิศที่จะไม่กล่าวถึงคงไม่ได้
คือพี่หน่อย พีระพงษ์ เป็นบุคคลที่รู้เรื่องการเตรียมงานมากที่สุดในครั้งนี้ ฝากพี่ปราการเอาไปช่วยราชการ ทภ.3 เผื่อจะเป็นประโยชน์
ช่วยเตรียมงานได้นะครับ เจ้าตัวบอกพร้อมถ้าพี่ปราการออกปากชวน ..... ชมรมกอล์ฟอิสาน พี่แดง, พี่น้องนาง, พี่ออด, พี่มนตรี,
พี่ต้อย ทุ่มสุดก�ำลังในการต้อนรับนักกอล์ฟที่มาประลองฝีมือ ณ สนามปราบเซียน ทภ.2 ... ท�ำให้ทุกท่านได้รับความส�ำราญและประหยัด
งบประมาณด้วย นอกจากนี้พี่แดงยังเป็นผู้ใฝ่ธรรมะให้ความรู้แก่สมาชิกอิสานเกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
..... พี่อุ๋ย อาทิตย์
หลังจากรับแขกที่ รร.ขวัญเรือน อย่างประทับใจ แล้วก็เก็บตัวอยู่แต่ในสวนไม่ออกมาพบปะกันบ้างเลยนะ
..... พี่วุฒิ, พี่เต่า ดูแล
รับแขกที่ รร.แคนทารี ก็หายไปเหมือนกัน สงสัยจะย้ายไปเป็นสมาชิกส่วนกลาง ทบ. ใน กทม. แล้วมั้ง ..... พี่เล็ก, พี่ปั๋ง ดูแลเพื่อน
ชาวใต้ ทั้งน�ำเที่ยว น�ำตีกอล์ฟ และน�ำเลี้ยงอาหาร จนเพื่อนชาวใต้ชมไม่ขาดปาก ..... นอกจากนี้ มีชาวอิสานทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ต่างระดมสนับสนุนในหลาย ๆ เรื่อง เช่น ของช�ำร่วยผ้าคลุมไหล่ และน�้ำพริกคุณชายสายสุพรรณ ที่หลายคนติดใจสอบถามว่ามีขาย
ที่ไหนบอกด้วย ..... ได้รับค�ำชมเรื่องอาหารที่ออกร้านในงานล้วนอร่อยเลิศนั้น ก็มีเพื่อน จปร. สนับสนุนกันทุกร้าน ภายใต้การสรรหา
เพื่อรสชาติที่ถูกปากถูกใจ โดยภรรยาสมาชิกอิสานหลายท่าน เช่น พี่วิชา, พี่ทีป, พี่โส, พี่ตู่ ไกรฤกษ์ แม้ว่าจะดูอาหารมากมาย แต่ก็
หมดทุกร้าน สมความตั้งใจเตรียมการ
..... หลังจากพี่เมธได้ครวญเพลงแหล่ต้อนรับเพื่อน จปร. และครอบครัวไปแล้วนั้น บัดนี้
รับแจ้งว่างดออกงานอีกแล้ว เพราะให้เป็นประวัติศาสตร์จารึกไว้เป็นความประทับใจตลอดไป
..... สงสารพี่สุ่มที่เตรียมเพลงสากลไว้
หลายเพลงจะขอต่อคิวร้องด้วย แต่หมดโอกาสเพราะพิธีกรบนเวทีรีบปิดงานเสียก่อน
..... มีข่าวดีมาบอก พี่โหน่ง ธณเศรษฐ์ ได้
ลูกสาวคนใหม่มาเพิ่มโดยแต่งลูกชาย ร.ท.อาร์ม เมื่อ 17 ก.พ.62 ... การจัดงานครั้งนี้ต้องขอบคุณ พี่บรรพต ที่พาครอบครัวจากชัยภูมิมา
ร่วมต้อนรับคณะเยีย่ มเยียน และภรรยาพีป่ งุ๋ ก็มาร่วมประชุม พร้อมร่วมงานและร่วมต้อนรับเช่นกันครับ ..... พีต่ อ้ สิทธิ ได้น�ำผีตาโขน
มาสร้างความบันเทิงในงาน แล้วก็หายหน้าไปจากวงการ โดยแจ้งว่าต้องดูแลสุนัขที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานทุกวัน เป็นไปได้นะ...ไม่น่าเชื่อ!
..... พี่อ้อย วิชัยพร เห็นในงานมีคนสวยดูแลใกล้ชิด แบบนี้เพื่อนหายห่วงและอิจฉานิด ๆ ..... ยังติดใจขนมหม้อแกง พี่จุ้ย และ
มาดามร้อยเอ็ด ใครไม่ได้กินต้องเสียใจ ถ้าผ่านมาโคราช พี่จุ้ยเอาติดมาแจกเพื่อนอีกนะครับ ..... ดอกเตอร์ อ�ำนวยดรัญ หายเงียบ
ไป สงสัยไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือใน กทม. แล้ว ส่งข่าวมาบ้าง ..... พี่เสี่ยว ไม่ค่อยสบาย มีอาการตับโต น�้ำหนักลดไปมาก รักษา
สุขภาพด้วยครับ มีอะไรส่งข่าวให้เพื่อนทราบบ้าง เป็นห่วงนะครับ
..... สิ้นเดือน ก.พ. นี้ จะมีการรับส่งหน้าที่ประธานอิสาน โดย
ประธานอุ๋ยจะส่งมอบต�ำแหน่งให้กับ พี่ปั๋ง ธีระ กรใหม่ พร้อมเลี้ยงปีใหม่ย้อนหลังอิสานด้วย จึงขอแจ้งให้ทราบ เผื่อใครผ่านมาโคราช
ขอเชิญร่วมงานนะครับ ..... ส่วนพี่ติ่งขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าไม่ชอบท�ำงานชอบ D.F. อย่างเดียวครับ 555
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โดย ติ่ง ด�ำดี

คณะกรรมการจัดงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจ�ำปี 2561
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ และครอบครัว

ที่มาร่วมงานทั้งสิ้น 355 คน โดยแบ่งเป็นเหล่า ทบ. 300 คน/ ทอ. 12 คน/ ทร. 11 คน/ ตร. 11 คน และพลเรือน 1 คน ซึ่งใน
จ�ำนวนนี้มีครอบครัวของเพื่อนที่จากไป 4 คน (เราไม่ทอดทิ้งกัน จปร. 26) การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน ๆ ดังนี้
ล�ำดับ

รายการอาหารออกร้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ไก่ย่าง - ส้มต�ำ
เนื้อย่างโพนยางค�ำ
ผัดหมี่โคราช
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
หมูสะเต๊ะ
หอยทอด
ข้าวต้มปลาเก๋า
ขนมจีนน�้ำยาประโดก
ข้าวจี่+บาบีคิว+เนื้อเค็ม+ปลาร้าบอง
อาหารญี่ปุ่น by Dr.Anne

11
12
13
14
15

โรตี
ขนมหม้อแกง
เต้าทึง ร้อน/เย็น
ไอศกรีมไทยรอยัล by Bank
ผลไม้ตามฤดูกาล

จ�ำนวน

ผู้สนับสนุน

300 ชุด
30,000 บาท
6,000 บาท
8,000 บาท
10,000 บาท
8,000 บาท
5,000 บาท
200 จาน
6,000 บาท
40,000 บาท

พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก
พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร
พล.อ.วชิระ เกียรตินันท์
พล.ร.6
พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์
พล.อ.วิวรรธน์ สุชาติ
พล.อ.บวรรัตน์ ขจรเนติยุทธ
พล.ท.อาทิตย์ วัฒนบุตร
พล.ท.สรานุวัตร ประดิษฐพงษ์
พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ และ
พล.อ.ไชยพร รัตแพทย์
5,000 บาท พล.อ.ชัยวัฒน์ จ�ำรัส
500 กล่อง พล.ต.ยรรยง หงษ์จุ้ย
5,000 บาท พล.อ.ธนดล สุรารักษ์
800 แท่ง พล.อ.ไชยพร รัตแพทย์
5,000 บาท พล.อ.สิโรจน์ ชูศักดิ์

นอกจากนี้ บรรดาเพื่อนอิสานยังได้จัดของที่ระลึกสนับสนุนฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ดังนี้
1) ผ้าขาวม้าชาย 300 ผืน โดย ร.16 และ ร.23 หน่วยละ 15,000 บาท
2) ผ้าคลุมไหล่หญิง 300 ผืน โดย
		 2.1 พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ 10,000 บาท
		 2.2 พล.อ.ไชยพร รัตแพทย์
10,000 บาท
		 2.3 พล.อ.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ 10,000 บาท
		 2.4 พล.ท.วุฒิ แสงจักร
10,000 บาท
		 2.5 พล.ท.สุระพันธุ์ อินทรบัวศรี 10,000 บาท
		 2.6 พล.ท.ประพัฒน์ เอกโพธิ์
10,000 บาท
		 2.7 พ.อ.ดร.ประเสริฐ ชูแสง
8,000 บาท
		 2.8 พล.ต.บุญชัย เนาวภูต
10,000 บาท
		 2.9 พล.ท.กฤตัชญ์ สรวมศิริ
10,000 บาท
สําหรับสุราและเครื่องดื่ม นอกจากได้งบของรุ่นแล้ว ยังมีผู้ให้การสนับสนุนอีก ดังนี้
- พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ์ สนับสนุน Black Lebel 12 ขวด/ ไวน์ 36 ขวด
- พล.ต.ต.พินิจ มณีรัตน์ สนับสนุน เบียร์สดสิงห์ จํานวน 2 ถัง
- พล.อ.อาชาไนย ศรีสุข และ พล.ท.วรทัต สุพัฒนานนท์ สนับสนุน เบียร์สดสิงห์ จํานวน 3 ถัง
- เพื่อนชายสุพรรณบุรี สนับสนุน น�้ำพริกคุณชาย 250 กระปุก
เพื่อนอิสาน 1531 ขอขอบคุณเพื่อนๆ จปร.26 เตรียมทหาร 15 และ ตํารวจ 31 ทุกท่าน ตลอดจนเพื่อนพลเรือนที่สนับสนุน
การจัดงานครั้งนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทําให้การจัดงานครั้งนี้ใช้งบทั้งสิ้นเพียง 615,917 บาท ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับบรรยากาศ
ในการจัดงาน กับมิตรภาพที่อบอุ่นของพวกเรา **แล้วพบกันที่จังหวัดน่าน ปลายปี 62 นี้นะครับ**
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ประมวลภาพงานเลี้ยงรุ่น จปร.26
ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2561
ณ จังหวัดนครราชสีมา
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ข่าวสาร จปร.26 ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ถามข่าวเพื่อน ๆ ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันหรือไม่? ทุกคนตอบว่าเหมือนเดิม เล่นเอาคนรวบรวมข่าวล�ำบากใจ เลยต้องเปลี่ยน
วิธีเขียนรายงานให้ทุกท่านทราบดังนี้ครับ
		เหล็งบุญธรรมประจ�ำอยู่สนามกอล์ฟ		
สนองตอบความต้องการงานสังสรรค์
อรุณนิวัชช้างใหญ่ใจส�ำคัญ				
ด้วยมุ่งมั่นไว้หนวดเคราให้เร้าใจ
		อาจารย์บุ้งสร้างสรรค์การศึกษา		
มีต�ำราส่งเสริมให้เติบใหญ่
ปาลิตเหม่อช่วยลอนโบว์ด้วยรู้ใจ			
จะก้าวไกลแชมป์โลกไม่โปกฮา
		
ส่วนลุงเก๋าก้าวรุ่งมุ่งธรรมะ			
ใจเป็นพระตบะแตกแยกปัญหา
ชัยชนะต้องการเพียงเวลา				
เพราะศรัทธาสถาบันแห่งครอบครัว
		พี่อูฐนั้นมีแนวคิดธุรกิจใหม่			
ด้วยตั้งใจสู่เป้าเป็นเจ้าสัว
ปลูกกาแฟขายเมืองไทยไม่มีกลัว			
คิดว่าชัวร์ควรค�้ำจุนอุดหนุนกัน
		มนัสวีร์ตีกอล์ฟยังไกลอยู่			
ใครจับคู่อุ่นใจได้ดังฝัน
เพื่อนเจ็บป่วยหมอตุ้มช่วยได้พลัน			
ติดตามกันหมอทองเอกเฉกเช่นเชียว
		ตุ๋ยสิทธิค้าข้าวเมืองสุพรรณ			
เมืองบรรหารบุกเบิกเลิกเล่นเสียว
เบิ้มหนึ่งห้าโด่งดังในโซเชี่ยว				
เป็นหนึ่งเดียวGTOโก้จริง ๆ
		
คือข่าวคราวกลุ่มภาคตะวันออก		
เป็นค�ำบอกจากคุณตาเลี้ยงหลานหญิง
ลูกของใครยังไม่แต่งอย่าประวิง			
พบความจริงสุขใจวัยชรา
									
โดย คุณตาตุ้ย (พล.อ.อ�ำนาจ รัตนภานพ)
ข่าวสังคมภาคตะวันตก
สวัสดีทุกท่านครับ... หลายท่าน ยัง Happy ในการฉลองปีใหม่ และต่อเนื่อง...ถึงวันแห่งความรักที่ผ่านมากลิ่นควันแห่งความสุข
..... ท่านแรก พี่ป้อม
ยังไม่จางหายไป...เช่นเดียวกับเราชาวราดรี ที่ยังคงเหนียวแน่นเช่นเดิมครับ... ขอรายงานข่าวสารดังนี้ครับ
พล.อ.สถาพร สีมาสุรรักษ์ หลังจากไปคว้าที่ 15 ในการแข่งขันวิ่งการกุศล ประเภทอายุ เกิน 60 (มีผู้สมัคร 300 กว่าคน) ยังคงซุ่มซ้อมวิ่ง
อยู่เป็นประจ�ำ ... แว่วว่า หากมีวิ่งการกุศลจะลงสมัคร และจะเข้าเส้นชัยใน ล�ำดับที่ 15 อีก ... นอกจากนี้แล้วพี่ป้อมและคณะมีโปรแกรม
แจกแว่นให้กับผู้สูงอายุโดยต่อเนื่อง ... เมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ไปแจกที่ อบต.คลองตาคต อ.โพธาราม รบ. ขออนุโมทนา สาธุ ด้วยครับ
..... พี่หรัด พล.อ.ธนดล สุรารักษ์ หัวหน้าทีม กอล์ฟ ชาวราดรี ให้การรับรองต้อนรับคณะเพื่อน ๆ ที่แวะเวียนมาใช้บริการสนาม
กอล์ฟภาณุรังษี รวมทั้งต้อนรับเพื่อน จาก กทม. และพื้นที่ใกล้เคียงด้วยความอบอุ่น เป็นที่ประทับใจแก่เพื่อนทุกท่าน และยังฝากขอบคุณ
พี่หรัดผ่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ...ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะครับพี่หรัด
..... พี่ตั้ม พล.อ.ทวีวัฒน์ บูรณสิงห์
บริหารร้านอาหารทั้งสองร้าน ช่วงนี้เสิร์ฟอาหารจานโต ๆ กุ้ง (เป็น ตัว-ตัว) พี่ตั้มว่า เป็นช่วง High season เชิญเพื่อน ๆ แวะเวียนมา
อุดหนุนกันนะครับ และที่ขาดไม่ได้ อย่าลืม Thip เด็ก ๆ ด้วยนะครับ (รายได้หลักของร้าน)
..... เช่นเดียวกับ เลคซีนรีสอร์ท ของ
พี่เทพ พล.ท.สุเทพ ปริยเอกสุต อยู่ในช่วง High season เช่นกัน เพื่อน ๆ ที่จะมาใช้บริการรีบจองก่อนนะครับ ..... พี่แมน พล.ท.
สิทธิพร ศรีสุขโข ขึ้นบ้านใหม่เมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา และยังเปิดบ้านรับรองเพื่อน ๆ ที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนเป็นระยะ ๆ
.....
เพื่อนขุน พล.ต.สมยศ ขุนช�ำนิ ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความดัน 120, 89...จบข่าว ... ขอให้มีความสุขทุก ๆ ท่านนะครับ
.....
ส�ำหรับเพื่อนเมืองกาญจนบุรี พี่เจี๊ยบ สามารถ บอกอยู่สุขสบายดี
..... ส่วนพี่พรเทพหายเงียบจากรุ่นไปนานมากแต่ก็ทราบว่าอยู่
กาญจนบุรี ใครพบเจอช่วยบอกให้ร่วมเสวนากับเพื่อน ๆ ในรุ่นบ้างครับ
..... เพื่อนเพชรบุรีมีพี่เชาวเลขที่ยังท�ำงานช่วย รมต. อยู่
มีความสุขดีครับ
..... เพื่อนอ้วน ศุภรงค์ ยังมีพลังบารมีในพื้นที่หัวหิน ปราณบุรี ดูแลเพื่อน ๆ ได้อยู่ครับ
								
โดย ขุน หรัด โพราม
ข่าวคราวลพบุรี 26
ในห้วงเดือน ก.พ.62 ที่ผ่านมา มีงานอันเนื่องมาจากการสูญเสียครอบครัวของเพื่อน 2 ท่านคือ มารดาของพี่แป้น (นพรัตน์) กับ
ภรรยาพี่พนมวัน (ศัลยพงศ์) งานทั้งสองได้รับความกรุณาจากรุ่น จปร.26 และเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างดี ชาวลพบุรีขอขอบพระคุณเป็น
..... ในช่วงนี้พวกเราเกษียณกันหมดแล้ว แต่ยังมีเพื่อนที่ปฏิบัติงานใหญ่อยู่คือ ท่านเลขา รมว.พม. (พี่อ๋อย ธนา) กับ ผช.
อย่างสูง
เลขา (พี่ต๋อง วีรนันท์) คงอีกไม่นานคงได้กลับมาพบปะกันที่ ลบ. เหมือนเดิมแล้ว ..... มีเพื่อนเราตัดสินใจประกอบอาชีพใหม่ ท�ำไร่
สวนผสม ได้แก่ พี่บาก (สมชาย) และไร่อัจฉรากับอัจฉราคาเฟ่ของพี่ต๋อย(ก้องเกียรติ) บรรยากาศร่มรื่นสวยงามมาก ขอเชิญเพื่อน ๆ เข้า
ชมได้ครับ
..... อีกท่านเป็น นายกสมาคมกีฬาลอนโบล์ พี่เพ่ (ประพัฒน์) ขอให้ประสบความส�ำเร็จในกีฬาซีเกมส์นี้นะครับ
.....
พี่เป๊บซี่ (นิรุช) พักผ่อนอยู่บ้านกับครอบครัว แต่ก็ไปร่วมในกิจกรรมรุ่นทุกงานไม่เคยขาด
..... ส่วนพี่อี๊ด (บวรรัตน์) ก็อยู่บ้านเลี้ยง
หลานกับออกก�ำลังกายตีกอล์ฟที่ ลบ. ถ้าเพื่อนผ่านมาเชิญร่วมได้ครับ
..... ส่วนที่เหลือก็มีพี่อู๊ด (ศิริศักดิ์) ยังพักฟื้นร่างกายอยู่กับ
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ครอบครัวคงอีกไม่นานได้กับมาร่วมงานรุ่นแน่นอน
..... พี่ต้อ (ชูนล) ได้ย้ายไปอยู่กลุ่มภาคเหนือแล้ว
..... มีเพื่อนเข้ามาสังกัด
ลบ. ใหม่คอื อจ.บุง้ (นันทวงศ์) มาอาศัยอยูก่ บั ภรรยา ปลูกบ้านหลังใหญ่สวยงามมาก เชิญเพือ่ น ๆ มาเทีย่ วชมได้ครับ ..... พีอ่ น้ (ฐิตพิ ล)
กลับบ้านเดิมที่ ลบ แล้ว แต่ยังมีงานหลักที่สภาอยู่บ้าง ..... มีเพื่อนสมาชิกของเราเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศใน
ครั้งนี้ ได้แก่ พี่แป้น (นพรัตน์) สมัครเลือกตั้ง สส. ลพบุรี เขต 1 ได้หมายเลข 18 พวกเราต้องช่วยกันเชียร์ให้เต็มที่เลยนะครับ
โดย พล.อ.บวรรัตน์ ไมตรีประศาสน์
ทหารม้าสระบุรี
ความเคลื่อนไหวของเพื่อน ๆ ในเหล่าทหารม้า ..... ขอเริ่มที่ พี่แฉะ กฤษฎา ซึ่งปัจจุบันมีสุขภาพแข็งแรงดี สามารถออกรอบ
ตีกอล์ฟได้แล้ว ทุกอย่างก�ำลังดีวันดีคืน
..... พี่วิทย์ กันตภณ ออกเดินสายท่องเที่ยวกับเพื่อนและครอบครัว ทัวร์ทั้งในและนอก
ประเทศ ว่าง ๆ ก็บวชเรียนแสวงหาความสุขทางด้านรสพระธรรม ล่าสุดเห็นว่าบวชไปเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ก็ขอให้พี่ทิดจงสุขขี ๆ
.....
พีต่ อ๋ ย ก้องเกียรติ เกษตรกรไทยตัวจริงทีจ่ งั หวัดลพบุรี เพือ่ น ๆ แวะเวียนกันไปเยีย่ มพีต่ อ๋ ยไม่ขาดสาย
..... พี่เบี้ยว ฉัตรเฉลิม หัวหน้า
เหล่าทหารม้าผูเ้ ข้มแข็งรับภาระหนักอึง้ ในหลายบทบาท พีเ่ บีย้ วทีเ่ สียสละดูแลงานส่วนรวมของประเทศได้ดี เพือ่ น ๆ ทุก ๆ คนเอาใจช่วยครับ
..... พี่แดง ชัยยุทธ รับหน้าที่ส่งข่าวของเหล่าทหารม้าให้กรรมการรุ่นใหญ่ได้รับทราบ เพื่อนทหารม้าท่านใดมีข่าว ปชส. บอกกันได้
..... ปลายเดือน พ.ค.62 ทหารม้ามีนัดสังสรรค์กับเหล่าทหารปืนใหญ่ คราวนี้เหล่าทหารม้าเป็นเจ้าภาพ ... เชิญเพื่อน ๆ ทุกเหล่าร่วม
สังสรรค์ ... อีกงานที่ส�ำคัญคืองานใหญ่ของรุ่นปลายปีเดือน ธ.ค.62 ที่จังหวัดน่าน เชิญหมู่เฮาเหล่าทหารม้าสนับสนุนพี่เอียงในการเป็นเจ้า
ภาพจัดงานและดูแลเพื่อน ๆ มาเยือนพวกเฮาจาวดอย
..... พี่ไก่ เด่นดวง ทิมวัฒนา มือประสานงานระหว่างทหารม้าและรุ่นใหญ่
ตัวจริง ... หลายงานส�ำเร็จได้เพราะพี่ไก่คอยแนะน�ำและให้การช่วยเหลือ
..... พี่หมี นันทพล ประธานรุ่นเหล่าทหารม้าผู้มุ่งมั่น
เจียดเวลาน�ำครอบครัวไปเปิดหูเปิดตาที่เวียตนามพร้อมกลุ่มทัวร์พี่วิทย์ ดีใจด้วยครับที่เห็นครอบครัวมีความสุข ..... พี่เอียง ปราการ
แกนหลักของเหล่าทหารม้าในการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจ�ำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.62 ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ
จังหวัดน่าน พวกเราเหล่าทหารม้าพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพี่การเต็มที่ ..... พี่โอ่ง พนา เสือสนามจริงสิงห์สนามกอล์ฟ
ตัวจริง ตีอาทิตย์ละ 8 วัน พี่โอ่งสู้ทุกสนาม ใครอย่าหลงไปท้าดวลเชียว แล้วจะหาว่าหล่อไม่เตือน อิๆๆๆๆ ..... พี่เชฐ มีความสุขกับ
การดูแลกิจการบนภูทับเบิกทานตะวันรีสอร์ต ช่วงนี้มุ่งมั่นจัดกิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตยอดภูทับเบิก จัดได้ดีมีประโยชน์ พื้นที่สวยงาม
ใครมีโอกาสก็ขึ้นไปเยี่ยมเยียนพี่เชษฐกันบ้างนะ อย่างน้อยมีโอกาสพบปะพูดคุยร�ำลึกความหลังกันก็คงมีความสุขไม่น้อย
..... พี่สันต์
สุริยะมงคล หัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในการบูรณาการแนวเขตที่ดินของรัฐ (One map) เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เดินหน้า
สู้ต่อท�ำประโยชน์เพื่อคนส่วนรวมครับ
..... พี่เชียร สุดหล่อของเหล่าทหารม้าดูแลสุขภาพทั้งกายและใจสดชื่น ร่างกายแข็งแรง จิตใจ
ผ่องใส หน้าตานวลใย
..... พี่ม้าหรั่ง วิสิษฐ แจ้งประจักษ์ นักศึกษาหนุ่มตลอดกาลมีหลักสูตรดี ๆ ช่วยส่งเสริมให้ไปเรียนบ้างนะ
กิจกรรมนักศึกษาของพี่ม้าหรั่งน่าสนใจนะ
..... พี่อู๊ด อภิวัฒน์ เหรัญญิกเหล่าทหารม้าท�ำงานด้วยความเข้มแข็งเหมือนเดิม สุขภาพ
พี่อู๊ดก็ดีวันดีคืน สามารถไปร่วมกิจกรรมทั้งงานรุ่นงานเหล่าด้วยความทุ่มเทเป็นที่ชื่นชมของพี่ ๆ น้อง ๆ ในเหล่าทหารม้า
..... พี่ม้า
อาชาไนย รับหน้าทีห่ นักหนาสาหัสไม่มเี วลาย่างกายไปทางไหนเหมือนเพือ่ นหลายคนทีน่ า่ อิจฉา แต่พม่ี า้ ได้เสียสละท�ำงานให้ชาติบา้ นเมือง
เพื่อน ๆ ขอเป็นก�ำลังใจให้พี่ม้าสู้ ๆ ..... ในนามของเพื่อน ๆ เหล่าทหารม้าขอส่งข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนกลุ่มใหญ่ได้รับทราบเพียงเท่านี้ก่อน
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วนประการใดขออภัยนะครับ ..... จากแดงทหารม้าผู้ส่งข่าว
กรุงเทพ & ปริมณฑล
กรุงเทพ & ปริมณฑล ส่วนกลาง 13 นาย ...
..... 1. พี่สิน (กฤติเดช) ขอแสดงความเสียใจกับพี่สินและครอบครัวด้วยที่
สูญเสียพ่อตาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ผ่านมาพี่สินไม่ค่อยได้ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ เนื่องจากต้องดูแล พ่อตา แม่ยาย และแม่ตัวเอง ซึ่งป่วย
อายุมากแล้ว สวนลูกสาวจบ ม.มหิดล คณะวิทย์ สาขาชีวการแพทย์ (อินเตอร์) เกรด 3.67 เกียรตินิยม รับปริญญาปลายปีนี้
.....
2. พี่ปู่ (กัลย์สรรค์) ฝากความคิดถึงถึงเพื่อนทุกคน ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้วยความขยันขันแข็ง ไม่ขาดตกบกพร่อง ทั้งใน
ประเทศ-ต่างประเทศ
..... 3. พี่หน่อง (ชัยกรณ์) มีความสุขอยู่กับการดูแลหลานสาว และไปรับลูกสาวที่เป็นแอร์การบินไทย ที่
สุวรรณภูมิ พาแม่ไปหาหมอที่ รพ.พระมงกุฎ และหมาไป รพ.สัตว์เกษตร เป็นประจ�ำ ..... 4. พี่อ้น (ฐิติพล) เป็นเลขาประจ�ำคณะ
กมธ.การศึกษา สร้างความร่วมมือ ไทย-จีน ผลิตช่างอาชีวะระบบราง ยานยนต์ไฟฟ้า ท�ำให้นักเรียนได้ทุนและอุปกรณ์การศึกษา มา
พัฒนาฝีมือได้ส�ำเร็จ ตามนโยบายท่าน นรม. และก�ำลังวิเคราะห์แก้ปัญหานักบินไทยตกงาน ซึ่งลูกชายพี่อ้นเป็นหนึ่งในจ�ำนวนนี้ด้วย
..... 5. พี่ต้อ (บรรจงฤทธิ์) ตอนนี้ชีวิตดูดีขึ้นหน่อยครับ (Lift Trated Me Kind) มีโอกาสได้ตีกอล์ฟทุกนัดกับเพื่อน ๆ และได้ช่วย
พี่ตุ้ม (ทิวะพร) ท�ำงานบ้างเป็นครั้งคราว (เพิ่งกลับจากจีน) สุขภาพแข็งแรงดีครับ ..... 6. พี่เด๋อ (ประดิษฐ์) หลังเกษียณแล้วไม่ได้
ท�ำงานพิเศษอะไร ฝากความคิดถึงถึงเพื่อนทุกคน ว่าง ๆ ก็จะไปเยี่ยมบ้านที่พิจิตรบ้าง ยังมีพี่สาวและหลาน ๆ อยู่ที่นั่น ปัจจุบันพักอยู่
บ้านที่อ้อมน้อย สมุทรสาคร ..... 7. พี่อ้อ (วรการ พันธุมาตย์) ที่อยู่บ้านปัจจุบัน 14/4 หมู่ 2 ถ.บางไผ่-ไทรน้อย ต.หนองเพรางาย
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 ขณะนี้เป็นข้าราชการบ�ำนาญ พักผ่อนแล้ว สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ ผ่าหัวใจ ลูกชายคนโต รท.
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..... 8. พี่ลอย (สุรจิตต์) ช่วงนี้เลี้ยงหลาน (ปู่) อยู่ระยองครับ
สังกัด สบ.ทบ. คนน้อง รอ. สังกัด สม.สป.กห. โทร. 065 614 4484
กลับบ้านที่ปทุมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อนที่จะส่งเอกสารหรือการ์ดรับเชิญไปให้ ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับ เพราะในวันเวลาราชการ
ไปท�ำงานกันหมด
..... 9. พี่แม็ค (ณัฐ) หมดห่วงเรื่องลูกแล้ว คนโต ตท.52 รท. ท�ำงานที่ ปตอ.พัน 3 อีกคนท�ำงานเป็นสจ๊วต
การบินไทย
..... 10. พี่นิด (ชัยฤทธิ์) เป็นอาจารย์บรรยายวิชาท�ำสมาธิ ตามมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่ง ได้ทั้งบุญและประโยชน์
ส่วนตัว จิตใจไม่ฟุ้งซ่านครับ ..... 11. พี่อู๊ด (สันหธัตษ์) ท�ำงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ท�ำหน้าที่วิศวกร
ปรึกษาของการรถไฟ เริ่มเปิดใช้การได้ใน เม.ย. 62 ภรรยา คุณทัตธนนันท์ โทร. 089 609 8345 มีบุตรชาย 2 คน คนโตจบปริญญาโท
เกียรตินิยมด้านวิศวกรรมโยธา จาก AIT ท�ำงานแล้ว คนเล็กก�ำลังศึกษาปริญญาโท บริหาร ม.ศรีปทุม
..... 12. พี่นิ่ม (สานิต) ท�ำ
หน้าที่พ่อบ้านได้อย่างดีเยี่ยม ตื่นเช้าท�ำสวนครัว รดน�้ำต้นไม้ ออกงานสังคมบ้างเป็นครั้งคราว ลูกสาว ร.ท.หญิง (แนน) ท�ำงานอยู่
ยบ.ทหาร บก.ทท. งานพิเศษเป็นวิทยากรฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านพัฒนาศักยภาพและบริการ ส่วนลูกชาย หนุ่ม เป็นนักแสดง
นักพากย์ และโค้ชลดไขมันด้านโภชนาการ ..... 13. พี่ตุ๊ (ศุภสิทธิ์) มีบุตรชายคนเดียวหลังจากจบนิติศาสตร์จากจุฬาฯ ด้วยเกียรตินิยม
อันดับ 1 ได้เนติบัณฑิต ไปต่อ ป.โทด้านกฎหมายที่อังกฤษ 2 สาขา โดยได้เกียรตินิยมทั้ง 2 ใบ อนาคตว่าที่ผู้พิพากษา แน่นอนครับ
โดย พล.อ.นพดล สร้อยสยัมภู
ข่าวคราว ผท.26
... หลังเกษียณอายุ พี่ต้อย พัฒนพงศ์ ก็มีเวลามากขึ้น ไปเที่ยวบ้าง ไปเป็นประธานทอดกฐินบ้าง แต่ก็ยังดูแลตัวเองเหมือนเดิม
ทุกวันนี้ ใช้เวลาในการหวีผมก่อนไปข้างนอกประมาณ 1 ชม. เกลี่ยแล้วเกลี่ยอีก เรียกมาช่วยราชการจากทั่วหัว 5555... ..... เลือกตั้ง
แล้ว หวังว่าพี่ยวด วินัย ยวดยิ่ง จะได้พักผ่อนกับเขาบ้าง เพราะช่วงที่ผ่านมาเห็นเข้าร่วมคณะกรรมาธิการหลายคณะ เดือน ๆ หนึ่งไม่รู้มี
เวลาอยู่บ้านกี่วัน ช่วยชาติหลังเกษียณนะพี่ยวดนะ
..... นี่ก็อีกคน พี่ตู๋ วสุ งานหลวงไม่ได้ขาด งานราษฎร์ไม่ได้เว้น นอกจากจะไป
ช่วยงานท่านรัฐมนตรีโย่ง แล้วยังเป็นเหรัญญิกผู้แข็งขันของ จปร. 26 มาหลายสมัย รวมทั้งเป็นผู้ดูแลเงิน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ใครเจอหน้า
พี่ตู๋ควักตังค์จ่าย หรือใครโอนเงินให้ พี่ตู๋โพสต์ไม่มีเว้น ละเอียดและโปร่งใสมั่ก ๆ
..... พูดถึงเงิน “เพื่อนช่วยเพื่อน” (ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อ
ให้เพื่อน ๆ ที่ไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเพื่อน ๆ ที่เจ็บป่วย หรือไปร่วมงานของตัวเพื่อนและบุพการีที่จากไป ได้มีส่วนร่วม เสมือนหนึ่งได้ไป
ด้วยตัวเอง) ปีที่ผ่านมาชาว ผท. 26 ที่ได้รับสวัสดิการนี้โดยตรงก็คือ พี่หนุ่ม บุญเลิศ ทัดรอง (เจ้าสัวใหญ่ ร้านใบชาแห่งไอทีสแควร์ หลักสี่)
เพราะเพิ่งจะผ่านิ่วในถุงน�้ำดีออก แต่พี่หนุ่มท่านฟื้นตัวเร็วมาก ผ่าตัดได้ไม่กี่วัน ก็ลุกขึ้นแต่งตัวไปงานวันเกิดลูกชายพี่เอกพลแล้ว .....
ส่วนว่าที่คุณปู่เอกพล บุญมาก หลังลูกชายหัวแก้วหัวแหวน ซึ่งมีอาชีพเป็นผู้ก�ำกับการแสดง แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาไป ว่าที่คุณปู่ ก็เริ่ม
กลับมาแอคทีฟกับเกมกอล์ฟอีก (เฉพาะในช่วงทีว่ า่ งจากงานทีป่ รึกษาของโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ และว่างจากการดูแลว่าทีค่ ณ
ุ ย่าฐิตพิ ร
ที่ช่วงนี้ป่วยนิดหน่อยนะครับ) นัยว่า ตอนนี้วงก�ำลังดีวันดีคืน แต่ช่วงนี้ยังอยู่ในระยะที่ใคร ๆ ก็อยากได้มาอยู่ร่วมก๊วน
..... หลังปีใหม่
มานี้ ถ้าใครไม่ค่อยได้เจอหน้าพี่เรือง เรืองศักดิ์ สว่างแจ้ง ไม่ต้องแปลกใจนะครับ แกก�ำลังดูแลช่าง ให้ปิดงานสร้างบ้านของแกที่อ่างทอง
อยู่ ตกแต่งภายในเกือบ 100% แล้ว เหลือมุ้งลวด และอื่น ๆ อีกนิดหน่อย อีกไม่นาน เพื่อน ๆ คงจะได้ไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่นะครับ
..... ที่ดูเหมือนหายหน้าไปอีกคนนึงก็คือพี่เสม วินัย เสมสวัสดิ์ จะไม่หายได้ไง แกเล่นไปนอกทีนึงเป็นเดือน ๆ เข้าใจว่า เดินทาง
ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ กว่าจะกลับก็เกือบสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้ว ก็เตรียมตัวรับหลานไง 5555… ..... อีกคนที่ดูเหมือนหายหน้าไปจากไลน์
กลุ่มใหญ่และกลุ่มกอล์ฟคือพี่เสริฐ ที่จริงแกไม่ได้หายหน้าไปไหนหรอกครับ แต่วันหนึ่งแกพบว่า แกเป็นสมาชิกของกลุ่มไลน์เพื่อนห้อง
ต่าง ๆ เกือบ 50 กลุ่ม แค่อ่าน “สวัสดีตอนเช้า” กับ “ราตรีสวัสดิ์” แกก็มึนแล้ว ก็เลยมีความจ�ำเป็นต้องออกจากกลุ่มไลน์ส่วนใหญ่
เหลือแต่กลุ่มที่เป็นงาน หรือห้องข่าวสาร แต่ก็เห็นชวนเพื่อน ๆ หลายท่านไปตีกอล์ฟที่กรุงเทพกรีฑาอยู่เนือง ๆ นะครับ
..... พูดถึง
พี่เสริฐ ก็นึกถึงพี่ทีป ประทีป ถวิลทรัพย์ ที่แม้จะผันตัวไปเป็นชาวโคราชแล้ว ทั้งพี่เสริฐและพี่ทีป ก็มีที่คนละแปลงอยู่ในหมู่บ้านเพื่อน
ทหาร-ต�ำรวจ 1531 ที่ปากช่องเหมือนกัน โดยนอกจากพี่ทีปจะรับเป็นเหรัญญิกของหมู่บ้านแล้ว ยังปลูกกล้วยน�้ำว้าปากช่อง 50 เอาไว้
เต็มพื้นที่ คงเตรียมไว้ต้อนรับเพื่อนๆ ที่แวะเข้าไปนะคร้าบ...เหล่า ผท.26 เรามีกัน 10 คน จึงขอปิดท้ายรายงานฉบับนี้ ด้วยการระลึกถึง
เพื่อน พ.ท. ไพโรจน์ ติยะรังษีนุกูล นะครับ.. ไปก่อน ไปหลังไม่ส�ำคัญ ... ไปดี ไปไม่ดี สิส�ำคัญ!!! ขอให้เพื่อนพบแต่สิ่งที่ดี ๆ ทุกท่านครับ
เหล่าพลาธิการ
เหล่าพลาธิการ 7 นาย ... ..... 1. พี่โก (โกวิทย์) ป่วยเป็นเบาหวาน ความดัน 3 เดือน ไปหาหมอ รพ.พระมงกุฎ และรับยา
มาทาน ลูกสาวจบ ป.ตรี และ โท ม.จุฬา ท�ำงานที่บริษัทฝรั่ง อยู่แถวเพลินจิต ส่วนลูกชาย ร.อ. สังกัด ร.1 พัน 3 ร.อ. ..... 2. พี่ปอง
(ปิยะพงษ์) มีงานอดิเรกหลังเกษียณ ให้เพื่อน ๆ ปรึกษาเรื่องการซื้อขายรถยนต์ ซึ่งพี่ปองท�ำมาเกือบ 30 ปีแล้ว ทั้งรถเก่า, รถใหม่ป้าย
แดง ยินดีให้ค�ำปรึกษา ..... 3. พี่ชาติ (พิชาติ) ผู้มีความมุ่งมั่นส่งธรรมะให้เพื่อน ๆ ได้ศึกษา เพื่อความพ้นทุกข์ และมีความสุขทางใจ
อย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดครับ
..... 4. พี่อ๊อด (ไพโรจน์) ช่วงนี้ก็ช่วยคุณนายดูแลกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นประจ�ำ (Mayuree
Nursery) เวลาที่เหลือก็จะยุ่งกับการปั่นจักรยานที่สวนรถไฟทุกวัน สุขภาพดีเยี่ยม ..... 5. พี่บู่ (วรพล) หลังเกษียณราชการราษฎร
เต็มขั้นที่อยู่ 33/102 ซ.วิภาวดี 27 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. รหัส 10210 โทร. 081 649 6503 งานพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ คณะนิติศาสตร์
มรภ.มหาสารคาม งานภาคเอกชนเป็นทีป่ รึกษา บ.ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ ขอนแก่น ด้านครอบครัว แม่บา้ น คุณรัชนีณ์ บุตร ร.อ.หญิง สุปราณี
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สังกัด กองจัดหา พธ.ทบ.
..... 6. พีห่ ยัม (นพดล) หลังเกษียณ ช่วยคุณนายท�ำสวนที่ พุทธมณฑล และนครนายก ถือว่าได้ออกก�ำลังกาย
ไปในตัว ลูกชาย ต.ค. นี้ ร.อ. อยู่ ป. พัน 11 ร.อ. ทหารมหาดเล็ก 904 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
..... 7. พี่ไก่ (สิริศักดิ์) ชีวิตหลัง
เกษียณอายุราชการ ช่างมีเวลามากเกิน ภาระหน้าที่ความห่วงใยต่อคนรอบข้างไม่มี ได้แต่ห่วงสุขภาพตนเองเป็นส�ำคัญ ถึงอย่างนั้นก็ยัง
บินไปเยี่ยมลูกสาวที่อเมริกาปีละหลายครั้ง ทั้งที่ลูกสาวโตมากแล้ว อายุ 38 ปี หลานสาวก็อายุ 18 ปีหมดห่วงได้แล้ว ห่วงตัวเองไว้เถิด
โดย พล.อ.นพดล สร้อยสยัมภู
เหล่าทหารราบ กลุ่มที่ 1
ข่าวคราวเพื่อน ๆ พี่ต๊อก ประธานรุ่นของเรา ทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้รุ่นมีความมั่นคง... พี่เส มีกิจกรรมที่รัฐสภา มีเวลาให้
ข้อมูลข่าวสารรุ่นกับเพื่อน ๆ ทราบ... พี่ตุ้ม(ทรงศักดิ์) วิ่งออกก�ำลังกายและท�ำบุญวัดบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ... พี่ตุ้ม(ทิวะพร) เล่น
กอล์ฟ และท�ำบุญวัดพระธาตุดอยกู่ เชียงใหม่... พี่หลี ช่วยกิจกรรมของรุ่นสม�่ำเสมอ... พี่เปา ช่วยประสานกิจกรรมของรุ่นให้เพื่อน ๆ
ทราบ... พี่เจิด น�ำความรู้ใหม่ ๆ ด้านไอที. ให้เพื่อน ๆ ทราบ... พี่เปี๊ยก(ประสงค์) ร่วมกิจกรรมรุ่นสม�่ำเสมอ... พี่ป่อง(รวมพล) เล่นกอล์ฟ
สม�่ำเสมอ... พี่อู๊ด(วลิต) ร่วมกิจกรรมรุ่นสม�่ำเสมอ... พี่ติ๋ว น�ำความรู้ใหม่ ๆ ให้เพื่อน ๆ ทราบ... พี่หลวง เดินเร็วออกก�ำลังกาย และท�ำบุญ
วัดเจดีย์สามยอด ล�ำพูน... พี่เปี๊ยก(อภิชัย) ใช้เวลาว่างด้วยการออกก�ำลังกายกับกีฬาเทนนิสเป็นประจ�ำ... พี่อรรถนพ ปฏิบัติงานราชการ
(ทส.) ตามโรดแม็บ... พี่เอ๋(ชนะทัพ) มีภารกิจงานราชการที่ส�ำคัญ และร่วมกิจกรรมรุ่น... พี่เตี้ย(ชัยวัฒน์) ดูแลครอบครัว และสนใจด้าน
การเกษตร... ทรงพล มุ่งมั่นกับการออกก�ำลังกายด้วยการเดินเร็ว
โดย พล.อ.ทรงพล ไพนุพงศ์
เหล่าทหารราบ กลุ่มที่ 3
สมาชิกกลุ่มที่ 3 ทหารราบ ... (อกตีดิน...แต่มีทหารเหล่าอื่น น�ำไปใช้ผิด ๆ ... เป็นอกตีอก...ฮา) มีทั้งหมด 17 ท่าน รวมทั้ง
อิ๊กคิว ที่รุ่นมอบหมายให้รวบรวม...ติดต่อ...ประสานงาน... ..... เริ่มจาก เพื่อนเอ๊ด (อดีต หน.นนร.) ...ผู้บริหารและกรรมการหลาย
บริษัท...ต้องขอโทษที่ไม่ค่อยร่วมกิจกรรม...มักจะตรงกับที่เดินทางไปต่างประเทศ...อ้าว!!!...เพื่อนเอ๊ด ถ้าครบ 146 ประเทศ ช่วยบอกด้วย
จะได้ลงกินเนสบุ๊ค...ฮา...
..... มาถึง...เขาชื่อกานต์...พบหน้ากันประจ�ำที่สภาฯ เพื่อนกานต์...ผู้ไม่ยอมเปลี่ยนอัตลักษณ์ชาวเพชร...
เป็นผู้เชี่ยว...เชี่ยวจริง ๆ (ถามเพื่อนอ้นก็ได้) เชี่ยวชาญประจ�ำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...ตราบจนหมดวาระ...ฮา ..... แล้วก็ เพื่อนน้อย
(เกรียงไกร)...ที่ใจใหญ่...นัยว่า...คับที่อยู่ได้ แต่คับใจ...ยาก...ซึ่งเพื่อนน้อยไม่มี...ฝากขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ยังระลึกถึง...อีกไม่นาน... .....
แล้วขับรถขึ้นเหนือ หนี PM 2.5 กทม. กลายเป็น...ปะจระเข้ (หมอกควัน) ไปหาเพื่อนตั๋น (ชนะเดช) ที่ล�ำปาง...ร้านอาหารเรือนแพ...
ยินดีต้อนรับเพื่อน จปร.26 ทุกท่าน ใครผ่าน แวะคุย...นะครับ... ..... จากนั้น เลยไป...งาว...หาเพื่อนไก่ (ดิฐฐ์ภพ)...กะว่าจะขอดู
มรดกของเพื่อน ที่หวงนักหวงหนา...ค�ำตอบที่ได้...ปิ๊ก กทม. แล้วครับ...ฮา... ..... เลยต้องนั่ง บขส. (ทั้งเมื่อยและปวดฉี่) เข้า กทม. ไป
หา เพื่อนอรรถ (ณัฐพร)...ชวนให้มา DF กันบ้าง...แต่ได้รับการขอตัว...ลูกกูยังเล็กว่ะ...ขอดูลูกก่อนนะ (ไว้งานรุ่น จะไปว่ะ)...เออ...ดูก็ดู...
..... กลับมาบ้าน...เปิดดู PGA...นึกว่าจะเจอ เพื่อนต๋อย (ทวีชัย) เข้าร่วมแข่งขันด้วย...แต่ไม่มี...นึกว่าพัฒนาฝีมือเป็นโปรแล้ว...เห็น
เพื่อนในก๊วนบ่นว่า...กินเอา กินเอา...เคล็ดลับเพื่อนต๋อย...งานอื่นไม่ยุ่ง มุ่งแต่กอล์ฟอย่างเดียว...ฮา...พูดถึงเพื่อนต๋อยท�ำให้นึกถึงตอน
เป็น นนร. ชาว พัน.1 ร้อย.2
..... อีกสามท่าน...คือ เพื่อนนุ หนุ่มบุรีรัมย์ แต่เอาดีที่จีน...กลับมาไทยแล้ว...ยังรับติดต่อประสานงาน
การลงทุน ในไทย – ในจีน...อ้าว...ใครสนใจ เชิญครับ... ..... และข้างกาย มีเพื่อนที่รู้ใจ...เรียกว่า หายใจรดต้นคอ...มีเพื่อนนุ...ก็ต้อง
มีเพื่อนทูน ติดตามกันมาตั้งแต่ ลงท�ำงาน จชต. และไปจีนมาด้วยกัน... ..... พูดถึง จชต. คิดได้ทันที เพื่อนปื๊ด (อดีต ผอ.ขว.ทภ.4)
แต่กลายเป็นผู้รักษาประโยชน์บริษัทใหญ่ (เอกชน) และดัง...ด้วยฝีมือ...ท�ำให้บริษัทต่อสัญญา...ไม่รู้จะจบเมื่อไร...ฮา... ..... อ้าว...โยง
ไปหา เพื่อนหนุ่ย (เอนก)...ตอนนี้สุขภาพดีวันดีคืน...ออกงาน พบปะเพื่อนได้แล้ว...ไชโย...ด้วยการดูแลอย่างดีจากศรีภรรยา...ก็ขอให้กลับ
มาเป็นปกติในเร็ววัน...เพื่อน ๆ เอาใจช่วย...ครับ... ..... เสาร์ – อาทิตย์ ว่าง ๆ ...นั่งรถเที่ยวชมดอกทานตะวันที่ลพบุรี หรือแวะเที่ยว
เขื่อนป่าสัก...เลยไปหาข้าวกินบ้านเพื่อนมาณ ที่ล�ำนารายณ์...ข่าวว่าจะเอาดีทางการเมือง...สืบต่อ...บิดา...ได้ลงสมัคร สส. คราวนี้ด้วย...
ขอให้เพื่อนโชคดี...สมปรารถนา...
..... เลี้ยวรถกลับไปทางตะวันตก แวะที่อ�ำเภอบ้านหมอ...ถามเขาดู...เพื่อนโสอยู่หรือเปล่า เขารู้
กันทั่ว คนชอบส่องพระ (ไม่ส่องชี ผิดศีล)...ฮา... ..... อ้าว...จะครบ 17 แล้ว...ยังเหลืออีก 3 ท่าน...ก็ ท่านเชน (วสุธัช) ท่านซึ้ง
ในรสพระธรรม ได้สละทางโลก อยู่ที่วัดสุรชายาราม (หลุมดิน) ยังได้น�ำธรรมมาเผยแผ่ในไลน์ ที่พวกเรา ๆ เห็นกัน...ถ้าท่านใดว่าง จะ
ไปนมัสการก็เชิญได้...สาธุ สาธุ... ..... นี่ก็อีก ท่านหยาด...ได้เข้าสู่เพศบรรพชิต ณ ประเทศอินเดีย อยู่ที่นั่นได้ 3 เดือน ตอนนี้
จ�ำพรรษาที่วัดหนองป่าพงศ์ ท่านตั้งใจจริงที่จะศึกษาค�ำสอนของพระโพธิญาณ...และได้ข่าวว่า ท่านจะจาริกไป นมัสการท่าน ว.วชิรเมธี
ที่เชียงราย และจาริกไปเรื่อย ๆ ...ทั้งสองท่าน...ไม่มีก�ำหนดลาสิกขา ขออนุโมทนา ท่านผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา...ไชโย ศาสนาพุทธ
ไม่หายจากเมืองไทยแล้ว สาธุ สาธุ... ..... กลับมาท่านสุดท้าย...ความพยายามอยูท่ ไี่ หน ความส�ำเร็จ...ก็หวังว่า ยัง...คงมีสกั วัน...คงมี
สักวัน เพื่อนตุ๋ย (อภิชาต)...เพื่อน ๆ ยังรอคอย...เราจะเดินไปด้วยกัน...ตามนโยบายเพื่อนต๊อก... “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”...โทรกลับ
มาหาอิ๊กคิว ด้วยนะครับ ..... สุดท้าย...ดีใจที่เพื่อน ๆ มอบหมายให้เป็น หน.กลุ่ม...เพราะตั้งแต่อยู่กับเพื่อนมา ทั้ง นตท. ทั้ง นนร.
ไม่เคยได้เป็น...หัว...เลย ท้ายแถวตลอด...คราวนี้ล่ะวะ...ได้เป็น หัว...หน้ากลุ่ม 3 (ทหารราบ) แล้ว...ฮา ฮา
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ข่าวสาร กลุ่มเบี้ยหัวแตก
กลุ่ม Ord Tran Signai Mp (กลุ่มเบี้ยหัวแตก ส่วนกลาง) มีสมาชิก 17 ท่าน ... วันนี้ มีคนติดตามแค่ 7 ท่าน ที่เหลือ ยังรีรออยู่
เชิญหลาย ๆ รอบ แต่ยอดติดตามเท่าเดิม อาจเกิดจากอัตตลักษณ์ของแต่ละท่าน และภาระที่ต้องรับรายบุคคล แต่ยังสื่อสารกันได้แบบ
ส่วนตัว ตอนนี้ มี ... สิโรจน์ (สห), ทิดโหน่ง (สพ), อ้วน ทศพร (สส), อุ๋ม (ขส), ชัยชนะ (สพ), น้อย ยศพล (สส) และแหม่ม
..... ที่ pending มี ชลิต (สห), พิริช (สพ), สมยศ แก้วศรีปราชญ์ (สส), สิทธิ์ แป้นกลาง (สพ) .... น้อง (ภรรยาพี่ขน), พี่จี๊ด
พี่คุณพัฒน์ ... ทักไลน์ กันทุกวัน ... พี่ต้อชายศักดิ์, พี่เหมี่ยว (ชัยสิทธิ์ ข่าวว่าอยู่เชียงใหม่), พี่โอ๋ (น่าจะอยู่กลุ่มปราจีน...), พี่นิพนธ์ (สห)
กับ พี่อาวุธ คลายนสูตร (สพ) เงียบเชียบเลย อยู่กระจัดกระจาย บ้างก็เก็บตัว ถามสารทุกข์สุขดิบแล้ว ท่านบอกว่า สบายดี
ตามอัตภาพแต่ไม่มีอะไรจะคุยครับ ก็จะพยายามต่อไป และจะส่งข่าวสารแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบกิจกรรมรุ่น ตลอดจนให้เพื่อน
สมาชิกได้ทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มเบี้ยหัวแตกครับ
โดย แหม่ม

บทความ เล่าสู่กันฟัง

13 ก.พ. 62

สวัสดีปีใหม่ 2562 ขอส่งเจตจ�ำนงจากใจ “ยึดถือความสุขของประเทศเป็นที่ตั้ง” ส่งท้ายปีเก่า...ถกเถียงกันมากเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง แต่เมื่อมีความชัดเจนแล้ว ก็ยังมีเหตุการณ์เมื่อ 8 ก.พ.62 อีก...( คงไม่กล่าวรายละเอียดนะครับ ) นักการเมืองได้เริ่มปรากฏ
ตัว แสดงออก ลีลาการพูดเหมือนชื่อกระเบื้อง (อย่างหนา) สะท้อนความคิดของคนการเมืองเก่า คิดเก่า ออกมาไม่น้อย...ที่ยังมุ่งหา
เสียงกับความอ่อนด้อยของประชาชน...มีเพียงบางท่านหรือบางพรรคที่คิดว่า จะท�ำให้ประชาชนฉลาด พึ่งตนเองได้...อ้าว...ชะตากรรม
ของประเทศตอนนี้อยู่ในมือของทุก ๆ คนที่มีสิทธิ์...ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่า ตลอดปีใหม่นี้ และตลอดไปว่า... “สุขของประเทศไทยคือที่
มั่นที่หมายแรก ที่คนไทยต้องช่วยกันสร้าง และไปถึงที่หมายให้ได้ ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง” ...อ้าว...เป่าปี่ ตีกลอง...ขึ้นรถหาเสียง...
เป็นที่แน่ชัดแล้ว...การเลือกตั้งจะมีขึ้นใน 24 มี.ค.62 นี้...ไปลงคะแนน บัตรใบเดียว ได้สามอย่าง... 1. สส.แบ่งเขต 2. สส.บัญชี
รายชื่อ 3. นายกรัฐมนตรี ...ปัจจัยคือ ต้องเลือก “คน”...นะ...ไม่ใช่เลือก...ค...เข้าสภา...ฮา ฮา...ก็เชิญชวนเพื่อน ๆ และครอบครัวที่มีสิทธิ์
ทั้งแดนใกล้ แดนไกล...อย่านอนหลับทับสิทธิ์ ประเทศไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง...เมื่อครั้งล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 7 ได้ยอมมอบอ�ำนาจให้
ประชาชน แต่ไม่ยอมมอบให้กับคนใด หรือคณะใด...พวกเราต้องช่วยกันรับสนองพระราชปณิธานฯ ให้บรรลุ เพื่อความผาสุกของชนชาว
สยามอย่างถ้วนหน้า...หนังสือเวียนรุ่นฉบับที่แล้ว...อิ๊กคิว...ได้กล่าว “ดูละครบุพเพสันนิวาส แล้วได้อะไร (ทางการเมืองบ้าง)” ...ก็ไม่ขอ
กล่าวซ�้ำ และยิ่งเพื่อน ๆ ถ้าได้อ่านประวัติศาสตร์ ช่วงหลังการเปลี่ยนแปลง 2475 การเข้าสู่อ�ำนาจ (แย่งชิง) ของสองผู้น�ำ (ทั้งจอมพล
ป.พิบูลสงคราม กับนายปรีดี พนมยงค์) แล้วน�ำมาเทียบเคียงกับสภาวะปัจจุบัน...มีความเหมือน ความต่าง กันหรือไม่ อย่างไร...พอจะ
ใช้เป็นแนวทางทางการเมือง ที่เราจะลงคะแนน...จะท�ำให้ตัดสินใจได้มั่นใจยิ่งขึ้น
อ้าว...พูดการเมืองเสียยาว...เพื่อไม่ให้ตก Trend ...กลับมาที่รุ่น จปร.26 ปีนี้ครบวาระการบริหารงาน...ได้เลือกคณะผู้บริหาร
กันใหม่ (ทุกคนในรุ่นเป็นกรรมการ ทุกคนก็คนเก่า...นิ)...ได้ผู้บริหารใหม่ แต่ชุดเก่า...แฮ่...นโยบายเก่า...มุ่งมั่นปฏิญญา 3 ห้วง...ประธาน
คนใหม่แถลงนโยบายใหม่...ของเก่า (ดีอยู่แล้ว)...ทุกอย่าง (เน้นย�้ำ)...ทั้งที่ท�ำการ กรรมการสามัญ กรรมการบริหาร (หรือจะเป็นเหล้าเก่า
ขวดเก่า..เอ๊ะ ๆ ...แต่ก็เข้มข้น...ดีมาก ๆ )...อิ อิ...ตอนนี้...นโยบายรุ่น...อยู่ในห้วงที่สอง 20 ปีแรก (ปี 60 – 80)...ที่เพิ่มเติมคือ...เราจะไม่ทิ้ง
เพื่อนไว้ข้างหลัง...(อ๊ะ อ๊ะ...เหมือนของใครนะ) ท่านประธานอยากให้เพื่อนๆ ทุกคนมีส่วนร่วม ทั้งงานรุ่น ทั้งกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ทั้ง
กอล์ฟ ทั้ง DF หรือกิจกรรมน�ำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ แล้วน�ำมาแลกเปลี่ยนในวง DF ก็ได้...หรือหากมี
ข้อเสนอใด ก็เสนอแนะได้ทุกเมื่อ...และได้มอบหมายเพื่อน ๆ บางคนให้ช่วยติดต่อประสานงาน เพื่อน ๆ บางท่านอาจลืม...กิจกรรมของ
รุ่น...ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค...ให้เข้ามาร่วม...เบื้องต้น...ก็ประสบผลส�ำเร็จระดับหนึ่ง...ก็ดีใจกับรุ่นของเราด้วยครับ
ช่วงทีผ่ า่ นมา...ความวิกฤตของอากาศ... ต่างได้รบั ผลกระทบกันถ้วนหน้า...ไปทัว่ ประเทศ...ความเป็นฤดู (ห้วงเวลา) จะเปลีย่ นแปลง
ไป...ร้อนยาว หนาวน้อย ฝนตกหนัก แต่สั้น น�้ำจะท่วม อย่างรุนแรง...ชาวไทยพร้อมหรือยัง ที่จะปรับตัวรองรับ...เอลนีโญ และลานีญา...
จะมาเร็วขึ้น ไม่เหมือนเดิม...ที่ยังเห็น...ความไม่ตระหนัก...การบุกรุกท�ำลายป่าต้นน�้ำล�ำธาร... (และเรียกร้องที่ท�ำกิน...หาว่ารังแกคนจน)...
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ใส่ยา สารเคมี ไหลลงล�ำธารต้นน�้ำ ฯลฯ...ที่เห็นชัดในต่างประเทศ US หิมะตกที่รัฐวอชิงตัน อุณหภูมิติดลบ 50 องศา
ญี่ปุ่นก็เช่นกัน...แต่ที่ AUSTRALIA ประเทศด้านใต้ร้อนถึง 40 องศา...แล้วฤดูร้อนนี้ล่ะ...THAILAND จะเป็นอย่างไร...อดีต ปี 32 พายุ
เกย์ ปี 47 สึนามิ ปี 54 น�้ำท่วมใหญ่ภาคกลาง (สะเทือนไปทั้งโลก)...มาปี 61 นี้...เจอ PM 2.5...ก็หวังว่า รัฐบาลใหม่คงมาช่วยบรรเทา
แก้ไข (อิ อิ) ปัดเป่าความทุกข์ของคนไทยได้บ้าง...นั่นเป็นภัยธรรมชาติ...มาถึงภัยจากบุคคล...ว่าด้วยเสียงระฆัง...วัดไทรฯ กับคอนโด
กลายเป็นทอล์คอ๊อฟเดอะทาวน์ขึ้นมา ทั้ง ๆ ที่ไม่น่าจะเกิดกับเมืองพุทธ ที่มีประเพณี ตีกลอง เคาะระฆัง บอกสัญญานให้พระสงฆ์ท�ำ
กิจกรรม และชาวบ้านใกล้เคียงก็จะได้รับรู้ พร้อมทั้งท�ำกิจกรรมตามไปด้วย...จนกลายเป็นวัฒนธรรมประจ�ำชาติ (ทุกถ้วนทั่วหัวระแหงใน
เขตแดนไทย ก็ท�ำกิจกรรมนี้)...แม้กระทั่งในอดีต ตลาดต่าง ๆ ก็จ้างยามเคาะสัญญาณยามค�่ำคืน...ไม่เห็นมีใครโวย...ดีเสียอีกที่ช่วยเป็นหู
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เป็นตา ป้องกันพวกหัวขโมย เป็นการระวังภัยไปในตัว...มีของดี...แล้วไม่รักษา... ฮื่อ ๆ ... ๆ ... “ประเทศกูมี”...อิ อิ...
การให้...เป็นสาเหตุและปัจจัยหลักในปัจจุบันที่ขาดแคลนลงไป...รัฐบาลพยายาม...ให้...พยายามพลิกให้คนไทยฟื้นกลับการ
“ให้” ขึ้นมา...แต่จะได้แค่ไหน...ก็อยู่ที่ทุกภาคส่วน ต้องตระหนักและช่วยกัน...ช่วยกันเปลี่ยนแปลงมุมมอง...อย่ามองคนแต่ภายนอก...
อิ๊กคิว อ่านบทความ พอจ�ำเอามา...เล่าสู่กันฟัง...เสริม...การให้... คนจนใช้แสงสว่างจากเทียน...ข้าง ๆ บ้านมีคฤหาสน์ วันหนึ่งไฟฟ้าดับ
นานมาก คนที่คฤหาสน์คิดว่า...เดี๋ยวคนจนต้องมาขอเทียน...เขาจะไม่ให้แน่ ๆ เพราะจะเคยตัว...พอเวลาผ่านไปได้สักระยะหนึ่ง มีเด็กมา
กดกริ่งที่ประตู...ถามว่า มีเทียนหรือไม่...คนที่คฤหาสน์แสร้งบอกว่า ไม่มี...เด็กน้อยก็ส่งเทียนให้ แล้วพูดว่า... “แม่ให้เอามาให้ เพราะ
เห็นอยู่คนเดียว”...กลับมาที่ คสช. ได้ให้อะไรบ้าง...เพื่อนหลายท่านต่างมีส่วนร่วม คสช. เกือบ ๆ ทุกคน (เพราะช่วงนั้นยังไม่เกษียณ)...ทั้ง
ในส่วนภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการ คณะท�ำงาน สภาปฏิรูป หรือไม่ก็สภานิติบัญญัติแห่งชาติ...(ก็ใกล้จะหมดวาระกัน
แล้ว)...อิ๊กคิว ขอทบทวน ที่ คสช. “ให้” ...รัฐบาลได้ใช้...แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 แนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมอัญเชิญ
ศาสตร์พระราชา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางบริหาร ตั้งแต่ระดับประเทศ ชุมชน สังคม ครอบครัว และปัจเจกชน
โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา... มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้
มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย เตรียมพร้อมสู่สังคม
สูงวัย ด้านสาธารณูปโภค มีการเชื่อมต่อ ล้อ ราง เรือ และอากาศ อ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
แต่ถึงท�ำเยอะขนาดนี้...ชาวๆๆๆๆ...ก็ยังวิจารณ์ว่า ไม่แก้ปัญหาหลัก...ความเหลื่อมล�้ำ และการคอร์รัปชั่น (น่าจะยอมรับ)...ก็
ไม่ว่ากันนะ...อื้อ...แม้จะหนักไปนิด ด้วยความเป็นห่วง...ก็เอาเรื่องจริงมาพูด เรื่อง...การให้...ซึ่งยังไม่เพียงพอ...ยังต้องให้เกิด “การให้”
ซึ่งกันและกันต่อไป
เพื่อการเติบโตไปข้างหน้า...ด้วยการให้อย่างมีสติ...แต่ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง...และน่ากลัว (เพื่อนที่มีความรู้ช่วย
วิเคราะห์ด้วย) ทุนจีน ทั้งรายเล็ก (ท�ำการค้า) รายใหญ่ (ที่ลงทุนใน EEC )...ตลอดจนเข้ามาบริหารในมหาวิทยาลัยเอกชน บาง ม. ใช้ อจ.
ที่เป็นคนจีนสอน หรือในมหาวิทยาลัยของรัฐหลาย ๆ แห่ง...ต่างตั้งสถาบันจีนศึกษา...เกือบจะทุกสถาบัน...(อิ๊กคิวไม่แน่ใจ ผลของมัน...
ช่วยกันคิด...นะครับ)...การครอบง�ำทางวัฒนธรรม...เริ่มจากทางการศึกษา...ง่ายที่สุด...ท�ำให้ย้อนกลับไปคิด ในอดีต ภายหลังการเปลี่ยน
แปลงฯ...บริษัทจีนแต่งตั้งให้ ข้าราชการผู้ใหญ่ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน/ กรรมการ/ หรือที่ปรึกษา...หรือเมืองไทยจะเป็นเช่นนั้น...โอ๊ย...ไม่
อยากคิด...หยุดดีกว่า...ให้ ดร.ดรัณ รับเอาไปคิดต่อ...แฮะๆๆ...แก่แล้ว...คิดมากจัง...ฮื่อ...ๆ...ๆ
อิ๊กคิว
13 ก.พ.62

ขอเชิณร่วมงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจ�ำปี 2562
ณ จ.น่าน ระหว่าง 13 - 15 ธันวาคม 2562

ทัศนศึกษา เหนือสุดแดนสยาม ล้านนาตะวันออก
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วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดภูมินทร์

วัดพระธาตุช้างค�้ำวรวิหาร

วัดมิ่งเมือง

วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)

วัดภูเก็ต

ถนนคนเดิน

ดอยเสมอดาว

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
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เสาดินนาน้อย

กำ�หนดการที่สำ�คัญ
วันศุกร์ที่ 13 ธ.ค.62
08.00
- รถตู้รับจากสนามบินน่าน เข้าที่พัก
		
- รถบัส/รถยนต์ส่วนตัว แยกเข้าที่พักตามสถานที่ที่จอง
10.00
- รถตู้รับสมาชิกจากที่พักและสนามบินไปรับประทานอาหาร
		
กลางวัน ณ โรงแรมเทวราช
13.00
ทัศนศึกษาพระธาตุเขาน้อย พระธาตุแช่แห้ง
14.30
ทัศนศึกษาวัดภูมินทร์ วัดช้างค�้ำ นั่งรถรางชมเมือง
16.00
ร่วมพิธีสืบชะตาหลวง ณ วัดมิ่งเมือง (ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศล)
18.00
รับประทานอาหารริมน�้ำน่าน (ดนตรี + การแสดง)
20.00
ทัศนศึกษาถนนคนเดิน
วันเสาร์ที่ 14 ธ.ค.62
07.00
อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00
ทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวน่าน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
		
1) อ.ปัว วัดบ้านก๋ง, ผ้าทอล�ำดวน, กาแฟไทลื้อ, วัดภูเก็ต
		
2) อ.นาน้อย ดอยเสมอดาว, ดอยขุนสถาน, เสาดินนาน้อย
17.00
งานเลี้ยงรุ่นประจ�ำปี ณ Green Lake Resort
		
- งานเลี้ยงขันโตกล้านนา / การแสดงพื้นเมือง / ร�ำวงย้อนยุค
วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค.62
		
- ทัศนศึกษาตามอัธยาศัย / เดินทางกลับ
		
		

การเดินทาง
- รุ่นจัดรถบัสปรับอากาศเดินทางเป็นส่วนรวม
- เดินทางเองโดยรถยนต์, เครื่องบิน (มีเที่ยวบินวันละ 6 เที่ยว)

		
		
		

ที่พัก
1. Green Lake ห่างตัวเมือง 30 นาที เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยง (จองเต็มแล้ว)
2. โรงแรมเทวราช อยู่กลางเมืองใกล้ถนนคนเดิน + ตลาดเช้า (จองเต็มแล้ว)
3. โรงแรมศศิดารา ห่างตัวเมือง 15 นาที ใกล้ Green Lake (เหลือประมาณ 60 ห้อง)

การจองที่พักและเลือกเส้นทางทัวร์ (14 ธ.ค.)
ติดต่อ พล.อ.ปราการ ชลยุทธ 080 054 6920
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