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- สรุปผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ

  ฝ่ายเหรัญญิก, ฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายกิจการพิเศษ

- มุมนักเขียน,  ข่าวสังคม จปร.26

- การเลือกประธานรุ่น จปร.26

สารจากประธาน

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก จปร.26 ที่รักทุกท่าน
  หนังสือเวียนฉบับนี้เป็นฉบับที่สองของปี 2563 กำาหนดแจกจ่ายถึงมือเพื่อนสมาชิกภายใน
เดือนตุลาคมนี้  ภายในฉบับมีเนื้อหาหลายอย่างที่เพื่อน ๆ ควรจะได้รับทราบ  ก่อนอื่นขอเริ่มต้นด้วย
สรุปผลการประชุมหารือระหว่างประธานรุ่น ตท.15 เหล่าต่าง ๆ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีข้อ
ตกลงร่วมกันที่สำาคัญคือ
การจัดงาน 1531 ยังคงจัดปีละสองครั้ง จปร. เป็นเจ้าภาพ 1 ครั้ง อีก 1 ครั้งให้ 3 เหล่าที่เหลือเป็น
เจ้าภาพร่วมกัน และในช่วงสถานการณ์โควิดต้องคิดถึงความรู้สึกของสังคมและลดความฟุ่มเฟื่อยลง  
การจัดกอล์ฟ 4 เหล่า จะจัดปีละ 4 ครั้งโดยประมาณ โดยทุกเหล่าผลัดกันเป็นเจ้าภาพ เน้นการใช้
สนามของเหล่าทัพ และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น
การร่วมงานวนัสถาปนา รร.ตท. แต่ละเหล่าจดัคนเข้าร่วมงาน จปร. = 5, ทร., ทอ., ตร. เหล่าละ = 2  

การด�ารงต�าแหน่งประธาน 1531 ให้ประธานแต่ละเหล่าหมุนเวียนกันทำาหน้าที่เหล่าละ 1 ปี  (ตามลำาดับ ทบ., ทร., ทอ., ตร.) สับเปลี่ยน
ตำาแหน่งอัตโนมัติในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี  แต่เนื่องจากในปี 63 นี้ ทร. ไม่พร้อม ทางเราจึงรับทำาหน้าที่  ปี 64 จะเป็นหน้าที่ของ ทร.   
 เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำาให้เราต้องงดจัดงานเลี้ยงรุ่นประจำาปี 63 ซึ่งกำาหนดจะจัดที่ จ.ภูเก็ต และได้นำางบประมาณที่เตรียม
ไว้จัดงานส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในเครือกองทัพบก งบประมาณส่วนที่เหลือคณะกรรมการรุ่นได้ประชุมร่วมกันและมีมติเห็นว่า 
พวกเราห่างเหินจากการพบปะสังสรรค์กันมานานพอสมควร ประกอบกับสถานการณ์โควิดได้บรรเทาเบาบางลงจนเป็นที่วางใจได้ จึงได้
ลงความเห็นร่วมกันให้จัดงานพบปะสังสรรค์ในลักษณะมินิปาร์ตี้ (เล็ก ๆ ประหยัด)  ณ สวนสนประดิพัทธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 
2563  โดยเชิญเฉพาะสมาชกิ จปร.26 และภรรยาร่วมงาน  รายละเอยีดมอบหมายให้ฝ่ายปฏบิตักิาร (พล.ท.วรเทพ) ร่วมกบั พล.ท.เชาวเลข 
ไปพิจารณาดำาเนินการ  ซึ่งเพื่อน ๆ ก็คงจะได้รับทราบข่าวคราวและจองที่พักกันเป็นส่วนใหญ่แล้ว  สำาหรับรายละเอียดฝ่ายปฏิบัติการ 
ได้นำาลงชี้แจงไว้ภายในฉบับแล้ว หวังว่าพวกเราจะได้พบปะและมีความสุขร่วมกันเหมือนที่เคยผ่านมา
 การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารรุ่น ตามระเบียบสมาชิก จปร.26 ว่าด้วยการดำาเนินงานของรุ่น ได้กำาหนดให้ผู้ดำารง
ตำาแหน่งประธานรุ่นมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ครั้งละ 2 ปี ซึ่งปัจจุบันจะครบวาระในสิ้นปี 2563  จึงขอความร่วมมือให้เพื่อนสมาชิก จปร.26 
ทุกท่านได้เลือกประธานรุ่นคนใหม่ โดยเขียนหมายเลขลำาดับของสมาชิกที่ท่านต้องการให้เป็นประธานรุ่นลงในไปรษณียบัตรที่ส่งมาพร้อม
กับหนังสือเวียนฉบับนี้ และส่งกลับมาภายใน 30 พ.ย. 2563 เพื่อรวบรวมและประกาศผลให้ทราบต่อไป
 ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกท่านที่ร่วมทำาบุญสนับสนุนโครงการกองทุนโรงเรียนคุณธรรม  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล 
ที่ 9 ได้ทรงรับสั่งริเริ่มและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดสร้างโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล  เพื่อสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง  ซึ่ง
ปัจจุบันมีความทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ผลการร่วมกันทำาบุญของทุกท่านเราสามารถสนับสนุนเงินช่วยพัฒนาโรงเรียนเหล่านั้นได้
จำานวน 11 โรงเรียน  เป็นโรงเรียนในพื้นที่อำาเภอสังขละ  อำาเภอทองผาภูมิ  อำาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จำานวน 8 โรงเรียน  โรงเรียน
ในจังหวัดสุพรรณบุรี  2  โรงเรียน  และโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีอีก  1  โรงเรียน
 ท้ายนี้ขอให้เพื่อนทุกท่านมีความสุข  หมั่นรักษาสุขภาพกายและใจ  และหวังว่าจะได้พบปะพูดคุยกันในวันที่ 17 ธ.ค.นี้

                     พลเอก 

                           (ไพบูลย์  คุ้มฉายา)
            ประธานคณะกรรมการบริหารรุ่น จปร.26
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ฝ่ายเหรัญญิก

ระเบียบการใช้เงินสวัสดิการ  “จปร.26 เพื่อน ช่วย เพื่อน”  มีดังนี้ ครับ :-
 1. เพื่อนเสียชีวิต  50,000
 2. ภรรยา / บุตร เสียชีวิต  20,000
 3. บิดา / มารดาของเพื่อนเสียชีวิต 15,000
 4. บิดา / มารดาของภรรยาเสียชีวิต 10,000
 5. เพื่อนป่วยนอน รพ. 5,000 (2 ครั้ง/ปี)
 6. ภรรยาป่วยนอน รพ.  3,000  (2 ครั้ง/ปี)
 7. บุตรอายุไม่เกิน 20 ป่วยนอน รพ. 2,000  (2 ครั้ง/ปี)
 8. ค่าหรีดเคารพ ศพพวงละ  1,000
 หมายเหตุ  - รายการที่ 4 จัดหรีด 2 พวง ในนาม “เพื่อน 1531” และ “จปร.26”
     - ในการเบิกจ่าย กรุณาแจ้งเหรัญญิก  (ตู๋) 085 158 3069  

สถานภาพการเงินกองทุน จปร.26 ระหว่าง 1 ม.ค. - 30 ก.ย.63

หมายเหตุ   เงินช่วยสู้ภัยโควิด 19 ขออนุมัติกรณีพิเศษในกลุ่ม Line ข่าวสาร JPR 26
     ** เข้าดูสถานภาพการส่งเงิน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ได้ในเว็บไซด์ www.jpr26.com (เมนูหลัก) 
     สามารถโอนเงินเข้าบัญชี TMB (ทหารไทย) “จปร.26 เพื่อนช่วยเพื่อน” เลขที่ 157-2-15902-6
     และกรุณาแจ้งใน Line ข่าวสาร JPR 26 หรือ Wasu เพื่อบันทึกข้อมูลครับ

รายการใช้จ่าย จ�านวนเงิน หมายเหตุ

1. รวมจ่ายสวัสดิการ 341,625 

2. รวมจ่ายฝ่ายปฏิบัติการ (จัดเลี้ยงรุ่น) 301,080 

3. รวมจ่ายฝ่ายกิจการพิเศษ/แม่บ้าน 48,701 

4. รวมจ่ายงานฝ่ายเลขา/สำานักงาน 150,758 

5. สนับสนุนกอล์ฟ 1531 68,740 

6. การกุศล (สู้ภัยโควิด 19) 510,000 

    รวมเงินที่ใช้จ่ายไปแล้ว 1,420,904 วงเงินค่าใช้จ่ายที่อนุมัติไว้ในปี 63       3,179,000 บาท

รายรับ

1. ดอกเบี้ย  427,838.22 

2. รับเงินเพื่อนช่วยเพื่อน **  58,000 

3.รับเงินต่างเหล่าจัดงานรุ่น 1531  110,000 

   รวมเงินรายรับจนถึงปัจจุบัน  595,838.22 
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ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

1.กิจกรรมในส่วนของแม่บ้านที่ได้ด�าเนินการ  ตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงปัจจุบัน (ต.ค.63)

 1.1 เมื่อ 10 ก.ค.63  จัดทัศนศึกษากลุ่มแม่บ้าน ณ  จ.นครปฐม ยอดผู้ร่วมงาน 32 คน ผู้ติดตาม 5 คน  ใช้เงิน 33,526  บาท

 1.2 เม่ือ 11 ก.ย.63  งานสังสรรค์แม่บ้าน Mask ฟรุ้งฟร้ิง & singing ศุกร์ สุขใจ   ณ สโมสร ทบ. ถนนวิภาวดี ฯ
       ยอดผู้ร่วมงาน 30 คน ผู้ติดตาม 4 คน  ใช้เงิน  15,175  บาท
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 2. จปร.26 ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19
   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำาให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาล
รัฐและเอกชนทั่วประเทศเป็นจำานวนมาก  เกิดความขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการรักษา  สมาชิก จปร.26 ส่วนใหญ่
เสนอแนวทางให้คณะกรรมการรุ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือสถานพยาบาลในเครือข่ายกองทัพบก อันเป็นสถานท่ีท่ีพวกเรา จปร.26 และ
ครอบครัวส่วนใหญ่เข้าใช้บริการ  คณะกรรมการรุ่นจึงมีมติให้นำาเงินท่ีจัดเตรียมไว้สำาหรับจัดงานท่ีภูเก็ตส่วนหน่ึงบริจาคให้การสนับสนุน  
โรงพยาบาลในเครือกองทัพบกที่ขาดแคลน  โดยให้ตัวแทนรุ่นในภูมิภาคต่าง ๆ ประสานรายละเอียดความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล
นำาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุน  ในที่สุดคณะกรรมการรุ่นได้มีมติให้การสนับสนุนจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ให้แก่โรงพยาบาล 5 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค เป็นมูลค่าแห่งละ 100,000 บาท (รวมมูลค่า 500,000 บาท)  ประกอบด้วย  รพ.ค่ายสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช (ภาคเหนือ),  รพ.ค่ายวชิราวุธ และค่ายเสนาณรงค์ (ภาคใต้),  รพ.ค่ายสุรนารี (อีสาน),  รพ.อานันทมหิดล (ภาคกลาง)  
และ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (กทม.)  โดยให้ตัวแทนภูมิภาคต่าง ๆ เป็นผู้จัดหาและดำาเนินการส่งมอบต่อไป  
   นอกจากนั้น ยังได้ให้การสนับสนุนโครงการมูลนิธิศิษย์นายร้อยฯ ร่วมต้านโควิด 19 อีก เป็นเงิน 10,000 บาท

 2.1 เมื่อ 17 เม.ย.63  พล.อ.ปรีชา - คุณผ่องพรรณ จันทร์โอชา, พ.อ.วีรศักดิ์ แก้วเพ็ญพันธุ์ และคุณจิรยุ ถนอมธรรม เป็นผู้แทน 
จปร.26 ในพืน้ทีภ่าคเหนอื มอบอปุกรณ์แพทย์ในการรักษาและควบคุมไวรสั COVID 19 ให้ รพ.ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ประกอบด้วย 
หูฟังแพทย์ 20 ชุด (ชุดละ 3,500 บาท) เครื่องวัดอ๊อกซิเจนในกระแสเลือด 10 อัน (อันละ 3,000 บาท)  รวมมูลค่า 100,000 บาท

 2.2 เมื่อ 20 เม.ย.63  คณะผู้แทน จปร.26 ภาคใต้  ประกอบด้วย  พล.อ.นพวงศ์  สุรวิชัย,  พล.ต.ศรีศักดิ์  เลิศลำ้า,  พล.ต.อภิไธ 
อินสว่างภพ,  พล.ท.วุฒินันท์  เพ็ชรขาวเขียว  และ พล.ต.ภัทรเดช แก้วบริสุทธิ์  ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.ค่าย
วชิราวุธ และ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ประกอบด้วย  1) Video Laryngoscope จำานวน 2 เครือ่ง  2) ชดุ PPE 20 ชดุ  รวมมลูค่า 100,000 บาท
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 2.3 เมื่อ 20 พ.ค.63  พล.อ.ชวลิต  ชุนประสาน  เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน จปร.26 (อีสาน)  ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตาม
อนุมัติของคณะกรรมการรุ่นให้แก่ รพ.ค่ายสุรนารี  ประกอบด้วย  เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ  และ ชุด PPE รวมมูลค่า 100,000 บาท 
พร้อมกันนี้ทางกลุ่มได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์(เพิ่มเติม) ประกอบด้วย ชุด Surgical gown  มูลค่า 11,000 บาท

 2.4 เมื่อ 10 เม.ย.63  พล.อ.ธนา  วิทยวิโรจน์  เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน จปร.26 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี นำาอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ประกอบด้วยเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์  1  เครื่อง  และ Face shield  จำานวน  100  ชิ้น  มูลค่ารวม 100,0000 บาท  
มอบให้แก่ โรงพยาบาลอานันทมหิดล เพื่อร่วมสนับสนุนการสู้ภัยโควิด 19

 2.5 เมื่อ 17 เม.ย.63  พล.อ.ชัยกร  ประเสริฐสุข และภรรยา เป็นผู้แทน จปร.26  มอบชุดให้สารนำ้าทางไขกระดูก มูลค่า 100,000 
บาท ให้แก่ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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ฝ่ายปฏิบัติการ

 ตามมติคณะกรรมการรุ่นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  กำาหนดให้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.26  ณ สวนสนประดิพัทธ์ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563  ในลักษณะมินิปาร์ตี้  มีความประหยัด เรียบง่าย ไม่ครึกโครม  ฝ่ายปฏิบัติการจึงได้ประสานรายละเอียด
กับทางโรงแรมสวนสน 1 และ 2  รวมทั้งสนามกอล์ฟ  ซึ่งทั้งหมดนี้ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของทีมงานจากโรงแรมดุสิตธานี  มีรายละเอียด
แจ้งให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านทราบ ดังนี้
 เวลาและสถานที่จัดงาน   - วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563  ระหว่างเวลา 1800 - 2230  ณ ลานจัดเลี้ยงสวนสน 1
 ลักษณะงาน - บุฟเฟ่ต์ + ออกร้าน  
 ข้อตกลงการส�ารองที่พัก    - รุ่นได้จองที่พักประกอบด้วย  ห้องพักสวนสน 1 ทั้งหมด (106 ห้อง) 
    และห้องพักสวนสน 2 ด้านสนามกอล์ฟ (60 ห้อง)
  - รุ่นต้องส่งรายชื่อผู้เข้าพัก พร้อมเงินวางมัดจำา ภายใน 31 ต.ค.63

         ราคาห้องพัก สวนสน 1 
  - ห้องธรรมดา  เตียงคู่/เดี่ยว = 800 บาท (โปรโมชั่นพิเศษ) 
  - ห้องพิเศษ เตียงเดี่ยว = 1,500 บาท (ราคาข้าราชการ ทบ.)
  - ห้องสูทสวีท = 2,500 บาท (ราคาข้าราชการ ทบ.)
  สวนสน 2
  - ห้องธรรมดา เตียงคู่/เดี่ยว = 800 บาท (โปรโมชั่นพิเศษ) 
  - ห้องสูท = 3,250 บาท  (ราคาข้าราชการ ทบ.)
 
 การสนับสนุนจากรุ่น - รุ่นสนับสนุนค่าห้องพักธรรมดาให้สมาชิกทุกท่าน จำานวน 1 ห้อง ใน 17 ธ.ค.63  (800 บาท)
  - สำาหรับท่านที่จองห้องพิเศษและห้องสูท เพื่ิอความเท่าเทียมรุ่นจะสนับสนุนให้ท่านละ 800 บาท  

 การจองที่พัก - กติกา จองก่อน ได้ก่อน เลือกก่อน  
  - ช่องทางจอง ทางไลน์ข่าวสาร JPR 26  และโทรศัพท์ ร.ท.เจริญ 08 5904 1414
  - ข้อมูลในการจอง  จำานวนห้อง  โรงแรม (สวนสน 1 หรือ 2)  จำานวนวัน  จำานวนคน  พลขับ
  - ในส่วนของพลขับจัดห้องพักให้ ณ สวนสน 2  ห้องละ 2 คน  มีค่าใช้จ่ายคนละ 400 บาท
  - เปิดจองตั้งแต่บัดนี้  จนถึง 31 ต.ค.63
  - จะแจ้งหมายเลขห้องพักให้เพื่อนสมาชิกที่จองห้อง และพลขับทราบ ใน พ.ย.63 
    ทางไลน์ข่าวสาร JPR 26  
  - ตรวจสอบการจอง www.jpr26.com  

 สอบถามเพิ่มเติม - พล.ท.วรเทพ  โทรศัพท์ 08 1823 2483
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อิ๊กคิว
ต.ค.63

บทความ  เล่าสู่กันฟัง ต.ค. 63

Covid-19 ให้อะไรเรา
 “มรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ อริยสัจ 4 ประมวลเข้าเป็นไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรืออีกในหนึ่งประมวลเข้าตาม
โอวาทปาฏิโมกข์ 3 ข้อว่า การไม่ทำาชั่วทั้งปวง  การทำาความดีให้ถึงพร้อม และการทำาใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์”
        สถานการณ์ COVID-19 ... ต้องปฏิบัติตัวอยู่บ้าน ... ติดตาม นพ.ทวีศักดิ์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำาวัน ... 
เพิ่ม - ลด หรือเสียชีวิต ... ด้วยใจจดใจจ่อ ... ในใจก็ภาวนาให้กำาลังใจบุคลากรทางสาธารณสุขที่เผชิญหน้ากับ COVID-19 โดยตรงในภาวะ
ที่เครียดมาก ๆ ด้วยไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นเหยื่อของ COVID เมื่อไหร่ ... ด้วยความวิตกว่าจะเอาเชื้อไปติดครอบครัวบ้างหรือเปล่า ... และก็
ยังภาวนาให้สถานการณ์การแพร่ระบาดนี้หยุดยั้งโดยเร็ว ... ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกันอย่างดียิ่ง (กลายเป็นประเทศที่
จัดการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ได้ดีเป็นอันดับหนึ่ง ... และกลายเป็นวลีที่กล่าวกันกึกก้องว่า “รวมพลังสร้างชาติ” ... ทำาให้ส่วน
ต่าง ๆ ในสังคมนำาไปขยายการปฏิบัติมากมาย ทั้งหยุดอยู่บ้าน ใส่หน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง
       เมื่ออยู่บ้าน ... จะนั่งจะนอน ... ก็จะผิดวิสัยมนุษย์ ... จึงต้องหากิจกรรม ... สำาหรับผมเอง ... ก็ ปลูก แยก ย้าย ไม้ดอกไม้ประดับ  
... ในพื้นที่รอบ ๆ รั้วบ้าน ... แม้จะเป็นพื้นที่อันน้อยนิด ... แต่ผลที่ได้ ... คือความสุขอันยิ่งใหญ่   อีกส่วนหนึ่ง ก็รื้อลังหนังสือที่เหลือจาก
การบริจาคให้โรงเรียนเสนาธิการทหารบกแล้ว ... ไปสะดุดกลุ่มหนังสือเกี่ยวกับศาสนาพุทธ  หยิบออกมา 4 เล่ม “พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
อะไร” , “หัวใจพระพุทธศาสนาและคำาสอนของเกจิอาจารย์” , “พุทธศาสนา-อมตเทศนา” และ “คำาสอนในพระพุทธศาสนา”  ... นี่เป็น
ข้อดีอีกด้านของสถานการณ์ COVID-19 ... ในมุมมองของอิ๊กคิว ...
 อ้าว !... เริ่มต้นดีกว่า ... สรุปว่า ... พระพุทธศาสนาตั้งแต่ดั้งเดิมนั้น  ได้เน้นถึงความสำาคัญในการกำาหนดทัศนะอย่างมีเหตุผล  
สามารถพิสูจน์ได้  ได้กล่าวถึงสภาพตามธรรมชาติของมนุษย์  โดยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม มองไป
ในสภาพจิตว่า  อิทธิพลของจิต ได้แก่ กิเลส (ความทะเยอทะยาน) ซึ่งมี 3 ลักษณะคือ ความทะยานอยากจะให้ได้  ความทะยานอยากที่จะ
รักษาไว้ ความทะยานอยากจะทำาลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีในตัวมนุษย์เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ (ความไม่พึงประสงค์)  พระพุทธเจ้าได้บรรลุถึง
สัจธรรมแห่งการดับทุกข์ คือ อริยะสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)  ให้มนุษย์ได้นำาไปปฏิบัติเพื่อบรรลุการหลุดพ้น  โดยใช้แนวทาง 
สายกลาง ไม่เน้นทางด้านใดด้านหนึ่งของการพัวพันในกิเลสหรือการทรมาน
 แนวสอนนั้นคือ มรรค 8 ได้แก่ ศีล (วาจาชอบ, กระทำาชอบ, เลี้ยงชีพชอบ), สมาธิ (ความเพียรชอบ, ระลึกชอบ, ตั้งใจมั่นชอบ), 
ปัญญา (ปัญญาเห็นชอบ, ดำาริชอบ)  ไม่เลือกชั้นวรรณะ ไม่จำากัดเวลาหรือการบังคับ โดยให้ผู้ปฏิบัติเองโดยเสรี การประพฤติปฏิบัติของ
พระพุทธเจ้าจึงได้นำามาสู่ธรรมของผู้ใหญ่ 4 ประการ (พรหมวิหาร 4) คือเมตตา (ความรักใคร่อยากให้เป็นสุข), กรุณา (ความสงสารอยาก
ให้พ้นทุกข์), มุทิตา (ความพลอยยินดี), อุเบกขา (การวางเฉย)  ทำาให้เกิดผลต่อการผสมกลมกลืน  มีความอดทน  ปรองดองต่อกันของ
คนในสังคม  เกิดความรักความสามัคคี
 ในคำาสอนนั้นได้กล่าวถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งปวง ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  และให้ผู้คนทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความ
ประมาท หลักคำาสอนนั้นให้พิจารณาจากเหตุผลและนำาไปปฏิบัติด้วยความเพียร โดยอาศัยตนเองเป็นที่ตั้ง (ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน) ใน
ธรรมชาติมนุษย์นั้นเป็นวัฏสงสาร ถ้าบุคคลประพฤติปฏิบัติมั่นในคำาสอน (ความรับผิดชอบตนเอง) และมีวินัย (กฎเกณฑ์, ขอบเขต) ด้วย
ธรรมะทั้งมวล (ข้อเท็จจริงทั้งมวลของชีวิต) ก็จะทำาให้คนเราได้มีพลังอันสมบูรณ์และถูกต้อง  เป็นการขจัดความทะยานอยาก (สิ่งไม่พึง
ประสงค์) นำาไปสู่การขจัดความขัดแย้งระหว่างความต้องการของเรากับความเป็นจริงของชีวิต และความพยายามในทุกลักษณะของคน
เรานั้น กล่าวตามธรรมชาติแล้วนั่นคือ การแก้ปัญหานั่นเอง
 สรุป หลักคำาสอนของศาสนาพุทธก็คือ  1. การละเว้นการทำาชั่ว (ศีล) ... 2. การให้ตั้งอยู่ในความดี ... 3. การทำาใจให้สะอาด
บริสุทธิ์  (สมาธิ)  ซึ่งเป็นจรรยาบรรณสำาหรับความประพฤติ (ศีล) ที่จะกำาหนดขึ้นมาให้เกิดสวัสดิภาพความสงบสุขต่อมวลมนุษยชาติ  
หลักการศีลธรรมเหล่านี้ช่วยมุ่งสร้างความมั่นคงให้แก่สังคม ด้วยการส่งเสริมเอกภาพ ความรัก ความสมานฉันท์และสัมพันธภาพอันดีงาม
ของคนในสังคม การกระทำาดังกล่าวต้องมีจิตตั้งมั่น มีสติ ระลึกรู้ในสภาพความเป็นจริง (สมาธิ) จึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งถึงปัญหาและแก้ปัญหา
ได้ (ปัญญา) ซึ่งทั้ง 3 ข้อนั้น ทำาหน้าที่ร่วมกันเพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางคือ การหลุดพ้นของจิต (การกระทำาให้จิตบริสุทธิ์)... นั่นคือ ... 
การมีศีล (กฎ)  สมาธิ (ระลึกตั้งมั่น)  ปัญญา (ความรู้นำาไปใช้) ... ครับ
 หมายเหตุ ... ถ้าอิ๊กคิวอาจสรุปและพิมพ์ (จากสมาร์ทโฟน) ผิดพลาด ... ก็ขออภัยและขอผู้รู้ช่วยชี้แนะจะเป็นพระคุณยิ่ง ... 
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 เมื่อ 30 ก.ย. 2563 ที่ผ่านมา จปร.26 ภาคอีสาน ได้จัดงานสังสรรค์ขึ้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีเพื่อน ๆ กลุ่มอุดรธานีเป็น 
เจ้าภาพจัด นำาโดยพี่ตู่ (ไกรฤกษ์) สำาหรับพวกบ้านไกลโคราชได้จัดรถบัสไปร่วมงาน 4 วัน 3 คืน มีงานสังสรรค์ ไหว้พระ และท่องเที่ยว โดย 
พี่แดง (ธนกร) รับเป็นผู้จัดการทัวร์ชั่วคราว งานนี้มีเพื่อน กทม. และอีสานเก่าไปร่วมงานคับคั่ง รวมได้ประมาณ 60 คน ณ โรงแรม 
BLUHOTEL จว.นครพนม ต่างมีความสุขสนุกสนานกันถ้วนหน้า  ต้องขอบคุณเพื่อนโย่งที่สนับสนุนค่าจ้างเหมารถบัสส่วนหนึ่ง และเพื่อน
เชียรสนับสนุนอาหาร ไวน์ และค่าใช้จ่ายบางส่วน  
 งานสังสรรค์ จปร.26 อีสานครั้งต่อไป มีการเสนอกันว่าจะจัดที่อุบลราชธานี  โดยเพื่อน ๆ ในอุบลฯ, พล.ร.6 เก่า เป็นเจ้าภาพ 
เช่น พี่อุ๋ย (อาทิตย์), พี่น้องนาง, พี่เพ่,  พี่ตุ้ม, พี่แดง (อาทิตย์), พี่น้อย (สิทธิ์)  และเพื่อนผู้เคยทำางานอีสานตอนล่าง  คาดว่าจะจัดประมาณ 
ก.พ. หรือ มี.ค.64  
 สำาหรับงานด้านการบริหารกลุ่ม จปร.26 อีสานนั้น สรุปได้ว่ามี พี่ติ่ง (ชวลิต) เป็นหัวหน้ากลุ่มฯ และมีผู้ประสานงานประจำาพื้นที่
ประกอบด้วย  พี่แดง (ธนกร)  พื้นที่โคราช,  พี่สุ่ม (ทศพล)  พื้นที่อุดร,  พี่ต้อ (สิทธิ)  พื้นที่ขอนแก่น,  พี่จุ้ย (ยรรยง)  พื้นที่ร้อยเอ็ด  และ 
พี่แดง (อาทิตย์)  พื้นที่อุบลฯ  โดยให้พี่ปั๋งเป็นผู้แทนในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการรุ่นชุดใหญ่  
 และสำาหรับข่าวสารที่ลงในหนังสือเวียนฉบับนี้ ได้ให้เพื่อน ๆ แต่ละท่านเขียนเรื่องของตนส่งมาให้เอง มีแต่งเติมเล็กน้อยเท่านั้น 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรุ่นใหญ่คือ ไม่นั่งเทียนเขียน ...  ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้
 กลุ่มเพื่อนโคราช ..... ติ่ง (ชวลิต)  หลังได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม จปร.26 อีสาน เพ้อมาว่า จะให้เป็นหัวหน้าแก๊ง  ... 
หัวหน้า Df ... หรือเจ้าอาวาสที่ใหนก็ได้ตามใจเพื่อนปรารถนา ไม่อยากขัดใจแล้ว 555 ..... อุ๋ย (ไชยพร) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาลูก ๆ 
หลาน ๆ หนีโควิดจากอังกฤษมาอยู่เมืองไทย ทำาให้ต้องช่วยราชการกระทรวงการท่องเที่ยว (พาหลานสาว 2 คนเที่ยว หัวหิน สมุย 
เพลิดเพลินไปเลย) และอยู่การเคหะ (กักตัวในช่วงแรก) เลยไม่ได้ไปทัวร์อีสานครั้งล่าสุดกับเพื่อน ๆ ..... น้องนาง (ณรงค์ศักดิ์) การ
ดำาเนินชีวิตตอนนี้  บอกสั้น ๆ ว่า ... “ซ่อมทุกอย่าง ตั้งแต่สากกะเบือ ยันเรือรบ” ใครมีอะไรเสียส่งโรงซ่อมพี่น้องนางได้ แม้ฟันปลอมก็ยัง
ซ่อมใส่เอง เก่งไหมล่ะ ..... นวย (ดรัณ) ช่วงนี้ขอพักงาน พักผ่อนอยู่ที่บ้าน เพื่อคอยรับส่งหลานชายและหลานสาวไปโรงเรียนนะครับ 
ถึงแม้จะย้ายครอบครัวไปอยู่ กทม. แต่หัวใจยังเป็นอีสานเหมือนเดิม ..... แดง (ธนกร) ชีวิตหลังเกษียณรู้สึกว่ามีความสุขมาก ไม่ต้องมี
ภาระเหมือนตอนรับราชการอยู่  งานทางโลกก็คงเพียงพอแล้วเหลือแต่ทางธรรมที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้มากขึ้นเมื่อมีโอกาส ศึกษา
พุทธวจน และชวนเพื่อน ๆ ศึกษาโดยตั้งกลุ่มไลน์ “เพื่อนอีสาน 26 คุยธรรมะ” เพื่อนำาหลักธรรมของตถาคตไปใคร่ครวญและประพฤติ
ธรรมสมควรแก่ธรรมต่อไปในบั้นปลายชีวิต ... ส่วนลูกสาวสองคนนั้น คนโตก็ยังคงไปเรียน ดร. ที่อังกฤษอยู่เพราะได้รับทุน กพ. แต่ตอนนี้
หนีโควิดกลับไทย เรียน online ไปพลาง ๆ ก่อน ... ส่วนอีกคนไปหาประสพการณ์ชีวิตที่ออสเตรเลียสองปี ..... โหน่ง (ธนเศรษฐ์) 
ปกติจะเดินทางไปดูแลคุณแม่ป่วยที่บุรีรัมย์ และเยี่ยมลูกที่กำาลังเรียนที่กรุงเทพฯ เป็นประจำา ... ด้านสุขภาพมีเก๊าส์และความดันนิดหน่อย
ตามอายุ ..... ปั๋ง (ธีระ) อพยพขนข้าวของย้ายออกจากคอนโดกองทัพบกหน้า รพ.พระมงกุฎฯ กลับมาอยู่ที่บ้านตนเองในเทศบาล
ตำาบลบ้านใหม่ โคราช ใกล้ ๆ บ้านคุณย่า และพี่น้อง ตั้งแต่ช่วงก่อนโควิด 19 ระบาด ... ปัจจุบันยังคงเดินทางเข้าร่วมประชุมที่ กทม. ใน
ฐานะอนุกรรมาธิการฯ กับคณะกรรมาธิการฯ ของพี่ตั๋นทุกสัปดาห์ และบอกดีใจที่มีส่วนมอบอุปกรณ์ด้านการแพทย์กับเพื่อน ๆ ให้กับ 
รพ.ค่ายสุรนารี ตามโครงการของรุ่น จนเป็นโอกาสให้เกิดการนัดตรวจร่างกายประจำาปีร่วมกันของเพื่อน ๆ และภรรยาต่อเนื่องมา 
 ..... ออด (ธีระพงศ์) กับต๋อม (อัจฉรา) ภรรยาที่น่ารัก... มักขับรถเทียวขึ้นล่องกรุงเทพฯ - โคราช ... อยู่บ้านกรุงเทพฯ ก็ดูแลลูกสาว  
กับตีกอล์ฟ+ตัดหญ้า ... ส่วนบ้านโคราชอยู่ร่วมกับฝูงจิ้งจก ใช้ชีวิตตกแต่งสวนหย่อม และตีกอล์ฟกับเพื่อน ... ลูกสาว 2 คน ยังไม่ได้
แต่งงาน ... เลยยังไม่ได้เป็นตา-ยายกับเขา 555 ..... บรรพต อยู่ชัยภูมิ สุขภาพเป็นไปตามสภาพ ตามีฟ่าฟางขึ้น ยังดีที่มีลูกชาย 2 คน 
คนหนึ่งอยู่ บชร.2 โคราช และอีกคนอยู่กองทัพไทย คอยสลับกันพาพ่อแม่ไปพบแพทย์ตามนัด  คิดถึงเพื่อน ๆ เสมอ และยังติดตาม
ข่าวสารทางไลน์โดยตลอด ..... เนี้ยว (ประทีป) มีชื่ออยู่ทั้งกลุ่มอีสานและกลุ่มแผนที่ แต่ตัวตนอยู่อีสานมาตลอด เหตุเพราะตอนจบ
ใหม่ ๆ ไม่มีบ้านพักต้องอาศัยเพื่อนตำารวจอยู่ พอได้ย้ายมา ทภ. 2 มีบ้านพัก จึงปักหลักมีครอบครัวที่โคราช ปัจจุบันลูก ๆ ก็ทำางานกันแล้ว  
และยังอยู่บ้านเดียวกันเป็นครอบครัวใหญ่  สุขภาพตอนน้ียังโอเค ..... หน่อย (พีระพงษ์) สุขภาพแข็งแรงตามวัย ... ไปเปิดหู ... เปิดตา ... 
ต่างจังหวัดกับภริยาและเพื่อน ๆ บ้างเป็นครั้งเป็นคราว แต่บางครั้งก็ไปแบบฉายเดี่ยว อิ..อิ..อิ.. เพราะภริยาชอบอยู่ดูแลบ้านช่องและเป็น
ห่วงต้นไม้มาก  ส่วนใหญ่ก็เป็นไม้ผลที่ปลูกไว้(ที่บ้าน)อย่างทนุถนอม (ซึ่งเข้าใจเอาเองว่า..) ดูแลใส่ใจยิ่งกว่าสามีซะอีก คงเป็นเพราะว่า..
ต้นไม้พูดจาไม่ได้และไม่มีรีแอ็คชั่น ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า.. ..... ตรี  (มนตรี) ตั้งแต่ปี 63 เป็นต้นมา ต้องเดินทางโคราช - กรุงเทพฯ บ่อย ๆ  เพื่อ
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เยี่ยมแม่ซึ่งอายุย่าง 90 ปีแล้ว  พร้อมทั้งถือโอกาสแวะเยี่ยมลูกชายคนเล็ก  ซึ่งกำาลังเรียนอยู่ปี 3 ม.กรุงเทพฯ  แต่ถ้าเป็นห้วงวันหยุดยาว
จะรับแม่, น้า และหลาน ๆ จากกรุงเทพฯ เดินทางไปพักผ่อนบ้านพี่ชายที่ อ.แม่ทา จว.ลำาพูน และท่องเที่ยวไปเชียงใหม่-แพร่-เชียงราย  
หาของเก่า เฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสลักกลับมา Paint สี เป็นงานอดิเรกยามว่างด้วย ..... เสี่ยว (มหพนธ์) ร่างกายยังไม่แข็งแรง  เพื่อน ๆ 
ที่ยังไปไหนมาไหนได้นับเป็นบุญของเพื่อน ๆ  แล้ว ที่ยังได้เที่ยว ได้เข้าวัดฟังธรรม โดยเฉพาะพี่แดง (ธนกร) ก็คงใกล้บรรลุ ...ตอนนี้พยายาม
ประคองตัว เดิมหมอบอกว่า จะอยู่ได้ประมาณ  3 - 6 เดือน มาถึงตอนนี้ก็ปีกว่า ๆ แล้ว ได้ยาเห็ดหลินจือของเพื่อนหม่อม (ประสพโชค) 
ต้มกินมาตลอด ประกอบกับยาผงหมอพระ และอาหารเสริมหลายอย่าง เฉพาะกินยาก็อิ่มไปมื้อหนึ่งแล้ว ... วันที่ 7 ต.ค.63 นี้ ก็ต้องไป
เจาะเลือด เอ๊กซเรย์ ดูว่ามันกินตับหมดหรือยัง  ไอ้มะเร็งนี่มันคงชอบตับ เมื่อตับหมดมันคงตายไปเอง ไม่รู้จะสมน้ำาหน้ามันหรือว่าเราดี 
แล้วแต่บุญแต่กรรม ถึงคราวตายมันก็หนีไม่พ้นกันทุกคน  ..... เล็ก (รณรงค์)  มีลูกชายคนเดียว ปัจจุบันเป็น ผจก.โรงไก่ CPS ที่บางนา  
มีครอบครัวแล้ว ลูกสาว 1 คน อายุ 7 ขวบ เรียนอยู่  ร.ร.แอ๊ดเวนส์ติส ที่โคราช   ดีใจที่หลานประกวดทักษะทางภาษาอังกฤษได้ที่ 1 ของ 
ร.ร. ที่ 5 ของจังหวัด และที่ 28 ของประเทศ ... สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนภรรยามีโรคประจำาตัวคือหินปูนในสมองและต้อหิน ภาพรวม ๆ 
มีความสุขดี  ..... เต่า (วรทัต) ข้อมูลส่วนตัวไม่เปลี่ยนแปลง ภารกิจประจำาวัน รับ-ส่งหลานชายครับ ..... พี่แก่ (วิชา)  เมื่อครั้งงาน
เล้ียงสังสรรค์ท่ีนครพนม ร้องเพลง “โชคดีท่ีมีเมียแก่” ร้องจบผวากลัวจะโดนรุมสกรัม  ต่อไปจะเปล่ียนเพลงเป็น “โชคดีท่ีมีเมียเด็ก” ขณะน้ี
หนีมาเลียแผลที่ชัยภูมิ  รอต้อนรับเพื่อน ๆ ที่อยากมาเที่ยวครับ ..... พี่วุฒิ  ห้วงนี้เดินทางร้อยเอ็ด - กทม. บ่อย ๆ  กำาลังจัดระเบียบ
บ้านที่หมู่บ้านสีวลี(โคราช) อีกไม่นานคงได้สังสรรค์เฮฮาหมู่เฮาที่อีสานบ่อยขึ้นเด้อ ..... วิทย์ (ตุ๋ม) ศรัญย์พงษ์ ชีวิตครอบครัวอยู่ 
ร่วมกันมีความสุขดี ตื่นเช้ามาก็พากันเดินออกกำาลังกายรอบเส้นทางภายในเขตบ้าน  หน้านี้ฝนมาก็มีงานปลูกต้นไม้ ตอนนี้ก็มีต้นไม้บริเวณ
บ้านมากมายพอสมควร ว่าง ๆ  ก็ร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านกัน ..... ต้อย หรรษยศ(สนทรรศ)  พักนี้ไป กทม. บ้าง  โคราชบ้าง  สุขภาพ
เป็นไปตามวัย มีนัดกับหมอเรื่อย ๆ ตามวาระ ยามว่างก็จัดก๊วนกอล์ฟเพื่อนอีสาน ส่วนลูกสาวมีคนเดียว(ยังโสด) เห็นเพื่อน ๆ เป็นปู่/ตา 
ก็อยากเลี้ยงหลานอย่างเพื่อน ๆ บ้างแล้ว แต่คงต้องรออีกนาน เลี้ยงต้นไม้ไปพลาง ๆ ก่อน  มีความสุขกับการจัดสวนดูแลต้นไม้ ..... 
ตุ่น (สรานุวัตร)  หมู่บ้านเพื่อนทหาร-ตำารวจ 1531 ปากช่อง ยินดีต้อนรับเพื่อนทุกท่านครับ ขอเพียงแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อนเนิ่น ๆ เพื่อ
จะได้มาดูแลได้อย่างเต็มที่ ..... อุ๋ย  (อาทิตย์)  ความสุขของพี่อุ๋ย คือการได้มาร่วมงานเลี้ยงรุ่น เพราะได้ออกนอกบ้านหลายวันเป็นการ
ช่วยผ่อนคลายจิตใจ ได้พบปะ พูดคุยกับเพื่อน ๆ หนีความจำาเจที่บ้านไปบ้าง (ไม่ใช่หนีเมีย)  และใครจะเชื่อว่าเกษียณแล้วงานเยอะกว่า
ตอนรับราชการอีก... (ตอนรับราชการสงสัยอู้งานหรือเปล่า) ..... โต (วรศักดิ์-ตำารวจ) ... ปักหลักฐานมีบ้านอยู่ที่อำาเภอปากช่อง 
นครราชสีมา อยู่สองคนกับภริยา(หวาน) ที่ผ่านมาได้ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่นครพนม  ภริยาสนุกสนานมาก ใครผ่านปากช่องยินดี
ต้อนรับเสมอ
 กลุ่มเพื่อน ๆ อุดรธานี  .....  เสือสิ้นลายไปนานแล้ว พี่ตู่ (พล.ต.ไกรฤกษ์ ก้องเกียรตฺิกุล) เห่อหลานสาว 2 คน คนโต 5 ขวบ 
คนเล็ก 1 เดือน ที่ลูกชายเอามาฝากเลี้ยง  เนื่องจากที่อุดรธานีมีโรงเรียนดี ๆ เยอะแยะมากมาย ทำาให้เงียบหายไปจากวงการ อย่างไรเสีย
งานหลวงก็ไม่ขาด รับเป็นแม่งานใหญ่ที่จังหวัดนครพนม เตรียมเลี้ยงรุ่น Esan1531 ห้วง 30 ก.ย. นี้ เสร็จแล้วรีบบึ่งกลับไปดูหลานสาวต่อ  
... ต้องเข้าใจ ..... ถูกหมอฟันเท  พี่สุ่ม (พล.ต.ทศพล คำาสุพรหม) อยากเสริมหล่อไปทำารากฟันเทียม 4 ซี่ หมดเงินไปแสนนิด ๆ ทำาไป
ได้จะสองปีแล้วยังไม่เสร็จเลย  แถมเจอโควิด-19 เลยเจอโรคเลื่อนอีก ... กรรม ... ตอนนี้หมอเก่าย้ายไปแล้ว ฝากหมอคนใหม่ดูแลต่อ จะ
เริ่มใหม่อีกไหม ... จะเจ็บอีกใหม ... จบกัน ... หมั่นทำาบุญบ้างนะ ... อย่ามัวแต่สร้างพระประธานอย่างเดียว ..... มุ่งมั่นขยันขันแข็ง
มากช่วงนี้ พี่งู (พล.ต.โสภณ จันทร์เปรม)  เตรียมงานรับลูกสะใภ้ป้ายแดง งานนี้ดังไป 2 จังหวัด อุดรและสกลนคร วันที่ 23-24 ตุลาคม 63 
นี้ครับ ใครว่างเชิญ ไม่ว่างอย่าลืมใส่ซองมา ... ขอแสดงความยินดีดัวยครับ ..... รับราชการครั้งแรกที่อุบล ยิ่งใหญ่ที่สกลนคร ย้ายมา
ปักหมุดที่อุดร พี่เมธ (พล.ท.กฤตัชญ์  สรวมศิริ) ประธานสมาคมทหารผ่านศึกอุดรธานี ยังมีจิตอาสาสอนหลักการนั่งสมาธิให้สมาชิกฯ และ
ผู้ที่สนใจจะเรียนและนักโทษในเรือนจำาอีกด้วย  แถมยังขยันออกกำาลังกายเล่นกีฬา (กอล์ฟ) ประจำา ฟิตเปรี้ยะ สุขภาพดีมาก .....  
พี่พจน์ (พล.ท.สุพจน์ สุวรรณเตมีย์) เพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้  ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ... พี่พจน์เป็นคนชอบร้องเพลง  
โดยเฉพาะเพลงสุนทราภรณ์ ร้องได้ไพเราะแบบหาตัวจับยาก แถมมีดีกรีเป็นประธานชมรมเพลงสุนทราภรณ์จังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับ 
 กลุ่มเพื่อนขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุบลฯ ..... อ้อย (วิชัยพร)  ชีวิตสบาย ๆ สโลว์ไลฟ์   มีคู่ชีวิตใหม่  ได้ลูกสาวอีกสองต้องทำา
หน้าที่พ่อที่ดีรับส่งลูกไปโรงเรียน  ไม่ยึดติดอะไร  เพื่อน ๆ ไม่ต้องห่วง ใครคิดถึงเดินทางผ่านขอนแก่นก็แวะเยี่ยมเยียนได้ ..... ต้อ 
(สิทธิ) ไม่ได้ไปร่วมสนุกสนานกับงานสังสรรค์เพื่อนอีสานที่นครพนม  เพราะต้องไปร่วมงานเกษียณของภรรยา(หมู)  ซึ่งต้องมีคู่สมรสไป
ร่วมงานด้วย ส่วนด้านสุขภาพก็ยังแข็งแรงดีทั้งคู่ ..... จุ้ย (ยรรยง) คน 101 ครับ ตอนนี้สุขภาพพลานามัยตามวัย 67 ปี  ปวดแข้งปวด
ขาบ้าง ภรรยาเกษียณแล้วอยู่บ้านด้วยกัน ไม่ได้ขับรถรับส่งแล้ว ปลายปีนี้จะเริ่มกิจการทำาขนมหม้อแกงอีกครั้ง หลังจากหยุดมาเกือบ 2 ปี 
... ยังไม่มีหลานเพราะยังไม่มีลูกเขยครับ ..... แดง (อาทิตย์) เกษียณมาได้ 3 ปีแล้ว ตื่นเช้ามาก็เดินออกกำาลังกายหน้าบ้าน  กลางวัน
อยู่บ้านคนเดียว ตกตอนเย็นภริยาและลูกก็กลับจากทำางานมาถึงบ้าน ก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกัน  ส่วนวันหยุดราชการก็พาครอบครัว
ช้อปปิ้งนอกบ้าน และใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสนุกสนาน ..... น้อย (สิทธิ์)  ตอนนี้เป็นชาวอุบลฯ เรียบร้อยแล้ว ... ก่อนเกษียณใช้ชีวิต
อย่างวุ่นวายในเมืองกรุง  หลังเกษียณใช้ชีวิตอย่างสงบพอเพียงในต่างจังหวัด เช้าสูดอากาศบริสุทธิ์  เย็นขี่จักรยานชมธรรมชาติป่าเขา  
แค่นี้ก็สุขใจแล้ว



- 10 -

ข่าวสาร จปร.26  ในพื้นที่ภาคตะวันออก

  ..... โปรเหล็ง พบแล้ว ... “สัจธรรมแห่งชีวิต” เราทุกคนหาความสุขได้ไม่เหมือนกัน แต่ละคนจึงทำาไป สนุกเพลินไป ในสิ่งที่
ชอบ เผชิญโลกมานานจนเจนจบสิ้น ได้ Hole in one มาจนไม่อยากจะนับ แต่ก็ยังต้องทนฝ่าฟันเพราะหนีไม่พ้นกับเกมส์ชีวิตบนโลกใบนี้ 

..... ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ชนบทริมนำ้าลพบุรีที่สวยงาม ไม่รู้มียุงมากมายมาจากไหน คนในตำาบลบางขันหมากเป็นไข้เลือดออกกัน
มากมาย แต่ อจ.บุ้ง อยู่สบาย เพราะเดินไปเจอเครื่องดักยุงไฟฟ้าในบิ๊กซี เลือกเอามาอันที่มีแสงล่อยุง 2 หลอด นอกจากจะอยู่สบายไร้ยุง
แล้ว คนที่อยู่บ้านรอบ ๆ ยังสบายและปลอดภัยไปด้วย ..... นอกจากมีปรัชญาชีวิตอันลึกซึ้ง ยังเป็นผู้เข้าใจในวังวนเรื่องการเมืองอีก
ด้วย เสธ.เก๋า ให้แนวทางเผชญิสถานการณ์การเมอืงไทยไว้แนวนี ้ ... เนือ้ไม่ได้กนิ หนงัก็ไม่ได้รองนัง่ แต่ยงัจะเอากระดกูมาแขวนคอทำาไม ! 

..... ยังมุ่งมั่นช่วยบรรเทาทุกข์สัตว์โลกไปไม่มีหยุด ... หมอตุ้ม ณรงค์ชัย เคียงคู่หมอจิราวดี ใช้วิชานวดแผนไทยโบราณเทพประสิทธิ์ 
ปรับสมดุลสร้างบุญ ช่วยคนให้พ้นทุกข์ ปีนี้นอกจากเปิดบ้านที่นครนายกและกรุงเทพฯ แล้ว  ยังเปิดสำานักใหม่สาขาปากช่อง โคราชด้วย 

..... กำาลงัจะได้หลานคนที ่2 กำาหนดลมืตาออกมาดูโลกพอดเีริม่ต้นฤดหูนาวประมาณสิน้เดอืน พ.ย. นี ้คณุตาตุย้ (อ�านาจ รตันภานพ) 
ปลื้มใจมาก บอกว่ากำาลังจะได้หลานชายส่งไปเป็นทหาร ด้านคุณทนายโอ๋ ก็รีบติดต่อ ร.ร.อนุบาลเตรียมให้หลานสาวน่ารักคนแรกสมัคร
เข้าเรียนรอไว้แล้ว  ช่วยกันวางแผนจัดภาระงานบ้าน คุณตารูปหล่อจะได้มีเวลาดูแลร่างกายให้ฟิตเปรี้ยะด้วยการเล่นกีฬา หาอาหาร
ไดเอ็ทไว้ให้หุ่นดี ... พี่ตุ้ยเห็นกลุ่มอีสานจัดกิจกรรมกันบ่อย ๆ รู้สึกชื่นชม อยากจะให้กลุ่มปราจีน-นครนายก-ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี ของเรา 
มีนัดจัดเวลามาสังสรรค์กันบ้าง ที่บ้านคุ้มหลวง เรือนไทยไม้สักทองหลังแรกและหลังเดียวในนครนายกครับ ก็เสนอไว้ให้ร่วมกันพิจารณา 

..... มีความสุขแท้จริงอยู่ที่บ้าน ความสำาราญก็อยู่ที่ใจ ดูแลเลี้ยงหลาน ๆ น่ารักทั้งหมาแมว ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังรักและ
ปรารถนาดีต่อทุกคนในสังคม ... ชัยชนะ บุญประสิทธิ์ ส่งข่าวจากปราจีนบุรีว่า ครอบครัวมีความสุขดี ... เราไม่มัวหลงใหลไปตามกระแส... 

รายงาน... จากส�านักข่าวหัวเขียวแดนใต้

เรียนเพื่อน ๆ ครับ พวกเรากลุ่มทางใต้
    ... วันเวลามันก้อผ่านไปเร็วมาก  ... จะหมดปี 63 แล้ว  ... เหตุเพราะเชื้อโรคร้าย covid-19 เลยทำาให้กลุ่มภาคใต้เสียโอกาสจัดงาน      
พบปะสังสรรค์ประจำาปีของ จปร.26  ซึ่งมีแผนจะจัด ณ จว.ภูเก็ต  ..... พี่อภิไธ (ต๋อยเสือใต้) คนหาดใหญ่ ไปทำางานภูเก็ต หัวเรี่ยว
หัวแรงบ่นกะปอดกะแปดเสียดาย  ... บ่นไปพลางเข็นรถให้ป้าเล็กนั่งไป ด้วย  ... พวกเราก้อดีใจครับที่ป้าเล็กดีวันดีคืน  ขอเป็นกำาลังใจให้ 
หายป่วยกลับมาแข็งแรงเร็ว ๆ  ... ส่วนลูก ๆ พี่ต๋อยแกได้สมใจอยาก เป็นทหารหมด ไม่ว่าน้องเสธ, น้องดาว, น้องเดือน  แถมมีหลานให้ 
อุ้มแล้ว  ... อิๆๆ ... แล้วก้อเผลอเป็นไม่ได้ เสือใต้จะแอบหนีขึ้นเครื่องไปประลองยุทธกะนักกอล์ฟ  จปร.26 อยู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะกับพี่โหน่ง
เป็นประจำาไม่ขาด ..... คนที่มีส่วนช่วยรันงานที่ต้องเอ่ยถึงคือ ... พี่บุญชัย  (โต) ยังคงเข้มแข็งแม้จะถูกน้องแพทศรีภรรยา หนีไปทุ่งสง
เปิดตัวรีสอร์ท ใหม่ ทิ้งให้กำากับดูแลกิจการที่ภูเก็ต คนเดียว  ขอให้รวย ๆ ขึ้น ๆ ไป  สำาหรับเพื่อน ๆ ที่จองตั๋วเดินทางไว้แล้วคืนเงินไม่ได้    
จะหาโอกาสไปทัวร์ ภูเก็ตทีหลัง ก้อติดต่อพี่โตได้เลยครับ  ..... จากภูเก็ต  แวะเยี่ยม ... พี่กิตติ (อ้อ) ที่ อ.ทุ่งสงซะหน่อย  ที่ผ่านมาแอบหนี
ไปนอน รพ.ค่ายวชิราวุธ ไม่ยอมบอกใคร  เพื่อน ๆ เป็น ห่วงนะครับ  แนะนำาให้ฟิตร่างกายให้แข็ง แรง  เดินรอบหมู่บ้านเยอะ ๆ   ... ช่วงนี้อยู่
เฝ้าบ้านคนเดียว ปล่อยให้ภรรยา (ป้าหนุ่ย) บินไปดูแลทั้งลูกอ๋องกะว่าที่ลูกใภ้ (รึป่าว)  ... ได้ข่าวว่าพี่อ้อยังกลัวผีเหมือนเดิม ..... ผ่าน
ทุ่งสงแล้วจะแวะไปพัทลุงก้อได้ข่าวว่า เพ่ือนเลอชัย (แอ๊ะ) ขายบ้านขายช่องย้ายหนีไปอยู่กะลูก (ลูกเกล้า) พร้อมศรีภรรยาคุณอ้อยท่ีนครปฐม  
 ข่าวว่าขายบ้านคราวนี้ได้ราคางามมากเลย   ... ส่วนการติดต่อ เบอร์โทร ไม่เปลี่ยน  ที่อยู่ขอแจ้งพี่เมฆและเพื่อน ๆ ทราบ ตามนี้ครับ  99/1 
machil home  หมู่ 2  ตำา บ ลบ้าน ยาง   อ ำา เภอเมือง นครปฐม  73000  ... สำาหรับคุณหมอกานต์  ลูกสาวคนที่สองของพี่แอ๊ะ ยังอยู่กองแพทย์
นทพ.  ขยันขันแข็ง ทำางานหมดทุกอย่างที่เป็นเงิน ..... ผ่านพัทลุงก้อมาคุยกะคนหาดใหญ่ พี่ศรีศักดิ์ (น้อย) ... เงียบไปนิดหลังจาก  
ลูกจิ้บลูกสาวคนเดียวมีครอบครัวไป  พยายามแก้เหงาด้วยการเชิญเพื่อนไปทานข้าวที่บ้าน ... ตอนนี้อยู่กันสองคนกับคุณจูศรีภรรยา น่าจะ
มีข่าวดีเร็ว ๆ นี้ เรื่องลูกสาวจะมีหลานให้เชยชม ..... ใครมาหาดใหญ่ทักทายกันบ้าง พี่นพวงศ์ (เชฟ) ยังขะมักเขม้นช่วยงานพี่ปราการ
แก้ปัญหาภาคใต้  ลูกชายสองคนทำางานหมดแล้ว   ส่วนศรีภรรยา (คุณไก่) อยู่บ้านดูแลหมากับต้นไม้ ..... สำาหรับพี่บวรรัตน์ (เป๊าะ) ยัง
คงวนเวียนเดินทางพร้อมน้องหมูที่น่ารักกับลูกมะปรางค์มาหาดใหญ่อย่างสม่ำาเสมอ มาเยี่ยมลูกเอก ผบ.หน่วยนาวิก และหลานชาย (กำาลัง
เห่อ) ...  พี่เป๊าะยังถือโอกาสชวนเพื่อน ๆ มาพบปะสังสรรค์กัน  ทำาให้เพื่อน ๆ ทุกคนมีความสุข  ..... สำาหรับพี่ภัทรเดช  ช่วงนี้ดวง 
ไม่ค่อยดีรถประสบอุบัติเหตุ แล้วก็อยู่คนเดียวเหงามาก ๆ  สำาหรับการช่วยงานยังคงช่วยงานวิทยุเครื่องแดงติดตามการเคลื่อนไหวตาม
ชายแดน และรายงานข่าวในไลน์เพื่อนทุกช่องอย่างสม่ำาเสมอ ..... พี่วุฒินันท์ (ทิ้ว) หิ้วศรีภรรยาคุณนุช ออกกำาลังกายเดินป่าสังสรรค์
เฮฺฮากับเพื่อนในกลุ่มนักเดินป่า ... ลูกสาวคนโตตุ๊กติ๊ก ก็ทำางานเก่งจนได้รับคัดเลือกให้ไปดูงานที่ออสเตรเลีย  เก่งจริงแถมสวยด้วย  ... ส่วน
อีกสาวน้องตุ๊ดตู่ก็เก่งไม่แพ้พี่เหมือนกัน สุขภาพแข็งแรงทุกคน ..... ตอนนี้คนที่ฟิตวิ่งมากที่สุดคือ พี่ก๊อง (วรารัตน์) อยู่ชุมพรคอยดูแล
คุณแม่และสวนทุเรียน 100 ไร่   ปีหน้าทุเรียนจะออกลูก เพื่อน ๆ สนใจติดต่อกับพี่ก๊องโดยตรง  สำาหรับเรื่องสุขภาพแข็งแรงมาก ยังชอบวิ่ง
มาราธอนอยู่  ..... พี่ชัยยศ (ยศ) ตอนนี้ถูกศรีภรรยาน้องนุชไล่ให้ไปดูแลลูกสาว หมูหวาน ที่ กทม. ซึ่งเป็นครูสอนอยู่ที่ ร.ร.ยานนาเวศ์
วิทยา  สำาหรับลูกสาวคนโตมะเหมี่ยวเรียนหมอตาและไปเป็นหมอที่ รพ.ตรัง  ข่าวว่าจะแต่งงานเร็ว ๆ นี้ 
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ข่าวสังคมภาคตะวันตก

ถงึวนันีพ้วกเรามสีิง่ดแีท้ ทีแ่น่ ๆ คอืญาติพีน้่องและผองเพือ่น ..... อดีตนักปิงปองมือหนึ่ง ตอนนี้แรงยังมีหันมาเอาดีทางตีแบด ... กลับ
ไปเป็นชาวสุพรรณอยู่กับธรรมชาติแบบเรียบง่าย เป็นความสงบสุขที่แท้จริงของชีวิต บวกกับความมีสุขภาพดี มีบำานาญใช้ไปอย่างไม่หมด 
ยังมีอะไรในสามโลกจะสุขเท่า ... บิ๊กโป๊ป สิทธิ ปิยะสนธิ ..... ปาลิต เพื่อนที่ผ่านไปกี่ปีก็ยังต้องเรียกว่า ‘หนุ่ม’ เสมอ ถึงวันนี้เป็นทั้ง
คุณปู่และคุณตาของหลาน ๆ ที่แสนจะซุกซนและน่ารักที่สุด ... มาดามแสนสวย ... คุณนายจิ๋ม วิริยา ก็มีความสุขมากที่ได้เห็นลูกสาวที่
เฝ้าฟูมฟักมาตั้งแต่อยู่ ร.ร.ราชินี คว้าปริญญาตรีและโท สาขาสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ มาได้สำาเร็จจนมีเหย้ามีเรือน มีครอบครัวที่
แสนจะสุขสบาย ส่วนลูกชายหัวแก้วหัวแหวน น้องโดนัท วิลิต ก็เจริญก้าวหน้าในราชการได้ประดับยศ ‘พันตรี’ เป็น เสธ.นปอ. เดินตาม
เส้นทางสู่เกียรติศักดิ์ตามคุณพ่อหนุ่มมาได้อย่างลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ..... เพื่อนมนัสวีร์ ปลูกต้นไม้ลงในสวนหลายจังหวัดได้เยอะแล้ว  
เช่นเดียวกับ อจ.บุ้ง ไปขอต้นกล้ามาจากสำานักงานป่าไม้นครนายก เอาสำาเนาโฉนดไป เขาแจกให้ปีละ 200 ต้น ปลูกลงดินช่วงฤดูฝน ดูแล
รดนำ้าแค่ช่วงแรก ๆ เท่านั้น ก็จะเติบโตต่อไปได้เองตามธรรมชาติครับ ..... เสธ.ช้างใหญ่  มีห้องคาราโอเกะในบ้านสวน อ.บ้านนา 
นครนายก ร้องเพลงคู่กับหวานใจ อจ.จิบ เพลง ‘จงรัก’ เป็นเพลงที่อรุณนิวัช รักที่สุด ..... นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย 
องอาจ ชวาลวิวัฒน์ ชอบปั่นจักรยานชมวิวริมทะเลและภูเขา รับตำาแหน่ง ผช.อธิการบดี ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สถาบันการจัดการปัญญา- 
ภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี ในสังกัด CP ALL อยู่ใกล้สวนนงนุช ใครจะฝากลูกหลานมาเรียน Work Base Education หรือจะมาเที่ยวชม 
สวนสวยที่สุดระดับ Top 10 ของโลก ติดต่อเพื่อนเบิ้มได้นะครับ ..... เพื่อนอูฐ สุรพล มีความสุขมากกับการกีฬาและท่องเที่ยว จัด
ทัวร์กอล์ฟอีกแล้ว รอบนี้ไปร่วมงานเลี้ยงของเพื่อนภาคอีสาน  เที่ยวต่อปราสาทพนมรุ้ง ดูช้างสุรินทร์  และนั่งชมแม่นำ้า 2 สีที่โขงเจียมด้วย 
            ... จบข่าวครับ ...

กรุงเทพ & ปริมณฑล

 ... พี่ต้อ (บรรจงฤทธิ์) ตอนนี้อยู่บ้านทำางานเกี่ยวกับนายหน้า ออกกำาลังกายบ้างในบ้าน บางทีก็นัดสาวเที่ยว ดูหนัง กินข้าว
เหมือนเคย สุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิม ไม่เคยเป็นไข้ ตัวร้อนมา 44 ปี แล้วครับ ต้องฟิตร่างกายแม้วัยชราแล้วก็ตาม  ..... พี่อ้น  
(ฐิติพล) รองประธานคณะทำางานพิจารณายกเลิกเงินสินบนรางวัลหน่วยงานภาครัฐ ของอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
ยุติธรรมตำารวจ (ด้าน สว.) ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะและคำาแนะนำาจากเพื่อน ๆ เพื่อประเทศชาติ ประชาชน และป้องกันการทุจริตของ 
เจ้าหน้าที่รัฐ  ส่วนงานด้าน นศ.อาชีวะกับประเทศจีน ยังคงดำาเนินการอยู่ต่อไป ..... พี่อู๊ด (สันหธัตษ์) ปัจจุบันปฏิบัติงานบริษัท
เอกชน เป็นวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เกียกกาย กทม. ตำาแหน่งผู้จัดการโครงการ บ. Pro En Technologies 

 ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ชาวราชบุรีมีโอกาสได้ต้อนรับเพื่อน ๆ ทุกเหล่าทัพที่แวะมาเยี่ยมเยียน รวมทั้งมาทำากิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
มาร่วมเล่นกอล์ฟกับกลุม่นกักอล์ฟเป็นประจำาทกุวนัองัคาร ทีส่นามกอล์ฟค่ายภาณรุงัษี (เขากรวด) และมบีางคนเพิม่วนัจนัทร์มาอกีหนึง่วนั 
ที่สนามกอล์ฟรอยัลราชบุรีกอล์ฟคลับ (เขาแร้ง) โดยมีหัวหน้ากลุ่มนักกอล์ฟชาวราชบุรี  พี่หรัด (พล.อ.ธนดล สุรารักษ์) อดีตเจ้ากรมการ
ทหารช่าง ทำาหน้าทีต้่อนรับอย่างเข้มแขง็ ด้วยฝีมอืกอล์ฟทีเ่สมอต้นเสมอปลาย “เบอร์ดีอ้กีแล้ว!!!” ..... ส่วนนกักอล์ฟชาวราชบรีุทีเ่หลอื 
คอยต้อนรับเพื่อน ๆ  อย่างขะมักเขม้น ไม่ว่าจะเป็น พี่ตั้ม (พล.อ.ทวีวัฒน์ บูรณสิงห์) ด้วยมอตโต้ที่ว่า “ไม่ต่อไม่เล่น”  ถ้าต่อ “สู้ตายครับ”...  
พี่เทพ (พล.ท.สุเทพ ปริยเอกสุต) “บอกผมพร้อม! สู้เสมอ” .....  ส่วนพี่ขุน (พล.ต.สมยศ ขุนชำานิ) เพื่อน ๆ หลายคนบอกถ้าตีกับกลุ่ม 
Fight B จะตีเป็นพระเอก พอไปตีกับกลุ่ม Fight A ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น แข้งขาอ่อนไปหมด… ใครมียาดี เอามาฝากพี่ขุนหน่อยครับ... ..... 
ส่วนพี่แมน (พล.ท.สิทธิพร ศรีสุขโข) แจ้งว่าพร้อมเล่นกอล์ฟเสมอกับทุกคน เพราะส่วนใหญ่อยู่ราชบุรีอยู่แล้ว แต่ฝีมือไม่แน่นอนเพราะ
สนามซ้อมไม่เคยเหยียบครับ ..... สำาหรับพี่เลข (พล.ต.เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ) ที่ขยันขับรถมาจากเพชรบุรีเพื่อตีกอล์ฟกับเพื่อน ๆ  
อย่าลมืเอาเบีย้ประชมุมาฝากเพือ่น ๆ ด้วยนะครบั ..... สำาหรบัพีป้่อม (พล.อ.สถาพร สมีาสรุรกัษ์) อดตีเจ้ากรมการทหารช่างอกีท่าน
หนึง่ ที่ขยันเดินทางไปทำาบุญแจกแว่นตาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่าง ๆ  ทั่วประเทศไทย รวมแล้วน่าจะนับแสนอัน ขออนุโมทนาบุญด้วยครบั 

..... และเพือ่นเจีย๊บ (สามารถ ม้ายอุเทศ) ทนายความมอืดีแห่งเมอืงกาญจนบุรี มภีารกจิมากมาย ใครผ่านไปผ่านมาท่ีเมืองกาญฯ ถ้า
อยากเจออาจต้องจุดธูป 5 ดอก แล้วค่อยโทรหาอาจจะได้พบตัว ...  ถ้าเจอตัวฝากบอกด้วยว่าเพื่อนในกลุ่มภาคตะวันตก “คิดถึงนะเพื่อน
เจี๊ยบ” โผล่หัวมาเจอกันบ้างนะ!!! ..... เพื่อนเทพ (พล.ท.พรเทพ พัชราพันธุ์) ตอนนี้ไม่ค่อยได้ออกไปร่วมสังสรรค์กับเพื่อน ๆ   เนื่องจาก
ต้องคอยระวังเรื่องสุขภาพจากเส้นเลือดในสมองที่เคยตีบแล้วทำาให้เพื่อนเทพต้องเป็นอัมพฤกษ์อยู่ระยะหนึ่ง แต่ตอนนี้ค่อยยังชั่วขึ้นแล้ว 
ทำาให้ไปไหนมาไหนไม่สะดวก แต่เพื่อนบอกว่าสบายดีตามอัตภาพ หากใครผ่านไปเมืองกาญฯ แวะเยี่ยมเยียนกันได้นะครับ .....ท่าน
สุดท้าย พี่พัน (พล.ท.สัมพันธ์  ศรีราชบัวผัน) ยังทำาตัวเป็นขอมดำาดิน สำาหรับกลุ่มเพื่อนภาคตะวันตกที่หาตัวไม่เจอและไม่รับโทรศัพท์ 
อีกด้วย คิดว่าเพื่อนคงสบายดี... หากว่างเมื่อไหร่ก็ติดต่อกันมาบ้างนะครับ !  
 ก่อนจบ พี่ขุนฝากขอบคุณเพื่อน ๆ ที่มาร่วมงาน/ฝากซอง มาช่วยงานแต่งลูกชายที่ผ่านมาด้วยครับ ส่วนพี่ตั้มก็ฝากขอบคุณ 
เพื่อน ๆ ทุกท่านที่มาร่วมงานสวดและเผาลูกชายเช่นกันครับ .....
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          เผลอแป๊บเดียว มาถึงช่วงครึ่งปีหลังของ 2563 แล้วนะครับ  ขอเริ่มต้นเลยแล้วกัน ..... พี่เรือง เรืองศักดิ์ สว่างแจ้ง การดำาเนิน
ชีวิตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก ทั้งพี่เรืองและภรรยายังคงแวะเวียนไปพบหมอตามนัดเป็นประจำา แต่ก็มีข่าวดี ที่ลูกชายคนเล็กสอบ 
ผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ และได้โอนไปรับราชการเป็นข้าราชการตุลาการแล้ว  โดยเริ่มเข้ารับการอบรมตั้งแต่ ส.ค.63 เป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้น 
ต้องออกไปรับราชการประจำาศาลจังหวัดต่าง ๆ ต่อไป ... ครอบครัวนักกฎหมายนะเนี่ย คือลูกคนโตเป็นผู้พิพากษา ลูกคนเล็กเป็นอัยการ 
ภรรยา (คุณชลิดา) เป็นโจทก์ ส่วนพี่เรืองก็เป็น... 5555... ..... พี่ต้อย พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย หลังจากที่ช่วยงานที่ ทีโอที อยู่ 3 ปี  
พี่ต้อยก็ได้รับการทาบทามให้ไปรับงานในบริษัทแปรรูปไม้ส่งต่างประเทศที่ จ.กระบี่  พี่ต้อยบอกว่า เงินเดือนไม่เท่าไหร่ แต่งานสนุกท้าทาย
ครับ ก็มีท่ีบางช่วงต้องแวะนอนโรงพยาบาลบ้าง ตามประสาชายชราวัยเกษียณ แต่ตอนน้ีโอเคแล้วครับ ..... พ่ียวด วินัย ยวดย่ิง ช่วงน้ี
ไม่ค่อยได้มาตีกอล์ฟกับรุ่น เน่ืองจากหนี โควิด-19 ไปอยู่ต่างจังหวัด จะแวะเวียนมากรุงเทพฯ ก็เพ่ือไปพบแพทย์ตามนัดหรือมีธุระท่ีสำาคัญ ๆ 
แต่ก็ยังคงติดตามข้อมูลข่าวสารของรุ่นทางไลน์อยู่ตลอดเวลา  ในช่วงนี้แม้ต้องอยู่ดูแลคุณแม่ที่อายุ 90 ปีอย่างใกล้ชิด  แต่พี่ยวดก็ยังออก
กำาลังกายโดยการเดิน ว่ายน้ำาทะเล และขี่จักรยาน  เชื่อไหมครับว่า ตอนนี้พี่ยวดเป็นเพียง 1 ในไม่กี่คนของรุ่นเรา ที่น้ำาหนักใกล้เคียงกับ
ตอนเป็น นนร. และที่สำาคัญคือ มีซิกส์แพ็คชัดเจนครับ!! ..... สำาหรับพี่ตู๋ วสุ เฟื่องส�ารวจ เดิมว่าจะขอลาเพื่อน ๆ ไปเลี้ยงหลานสาว 
ซึ่งจะอายุครบ 1 ขวบที่เนเธอร์แลนด์สัก 2-3 เดือน แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดก็เลยขอเลื่อนไปก่อน ช่วงนี้แกก็เลยอยู่เมืองไทย  ออก
กำาลังกายด้วยการเดินกับภรรยา(คุณจิ๋ม) วันละ 3 กม.  ทำาต่อเนื่องมา 16 เดือน และตั้งใจจะทำาสม่ำาเสมอไปเรื่อย ๆ  เพื่อจะได้ตีกอล์ฟกับ
เพ่ือน ๆ ไปอย่างน้อยอายุ 80  ตอนน้ีพ่ีตู๋มีก๊วนออกรอบเฉล่ียอาทิตย์ละ 1-2 คร้ัง แม้ว่าสถิติน้ียังห่างจากพ่ีโอ่ง พนา แต่ก็มีความสุขสบายดี 
ยกเว้นคิดถึงหลานสาวเท่านั้นครับ ..... พี่หนุ่ม บุญเลิศ ทัดรอง เดิมเป็นเถ้าแก่ร้านชาที่ไอทีสแควร์ และทำาบ้านเช่าที่ตรัง  แถมยัง 
ผันตัวไปเลี้ยงปลาและไก่ รวมทั้งทำาสวนยาง แต่ช่วงโควิดนี้ได้ปิดร้านชาที่ไอทีสแควร์  และย้ายไปอยู่สถานที่ใหม่ที่ เลขที่ 2 โกสุมร่วมใจ 
37 แยก 18 แถวดอนเมือง มีที่จอดรถได้หลายคัน รอรับเพื่อน ๆ ไปเยี่ยมเยือน  ส่วนใหญ่แกจะยังคงกบดานอยู่ กทม. และยังคงต้อนรับ
เพื่อน ๆ ที่ร้านชาบ้างเป็นครั้งคราว และมีแผนจะเริ่มวิ่งรอกไปตรัง ตั้งแต่ ก.ย. เป็นต้นไปครับ ..... พี่เสม วินัย เสมสวัสดิ์  ช่วงโควิด  
ก็เฉา ๆ เล็กน้อย  เพราะไม่สามารถไปฉลองหลานทั้งสอง (หลานแฝด) ที่ครบ 1 ขวบที่อเมริกา ช่วงนี้พี่เสมก็เลยมีหน้าที่ดูแลภรรยา
ที่ทำาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า คงต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือน ถึงจะพาภรรยาไปเที่ยวและออกสังสรรค์กับเพื่อน ๆ ได้ครับ ..... 
ส่วนพี่เอก เอกพล บุญมาก หลังเกษียณ แกบอกว่า มีความสุขมาก ได้พักผ่อน  ทำางานบ้าน  เที่ยวโรงพยาบาล  แสวงบุญกับหมาและ 
คนป่วยเหมือนเดิม และหาเวลาตีกอล์ฟกินเพื่อน ๆ บ้างพอสนุกสนาน เมื่อปลายเดือนสิงหาคมแกพาภรรยาไปฟอกไตที่โรงพยาบาล
เหมือนเคย ระหว่างรอเพื่อนคนไข้ที่คุ้นเคยกันซึ่งขับรถมาจากสมุทรปราการ ขณะคุย ๆ กันอยู่เกิดล้มฟุบหัวใจหยุดเต้นซะอย่างนั้น พี่เอก
และญาติคนไข้ท่านอื่น ๆ  ก็เลยช่วยกันยกแกเข้าห้องฉุกเฉิน  ชีวิตจริงไม่เหมือนในหนัง --ไม่รอดครับ หวังว่าเพื่อนพี่เอกท่านนั้นจะไปสู่สุคติ
นะครับ  ..... สำาหรับพี่ทีป ประทีป ถวิลทรัพย์ บอกมาว่า ที่อยู่ เบอร์โทร รวมถึงภรรยา ตามรายละเอียดในหนังสือรุ่น ยังไม่
เปลี่ยนแปลงครับ  อายุ 65 แล้ว เริ่มมีอาการทางกาย นั่งแล้วลุกทันทีไม่ได้ ต้องค่อย ๆ ลุก  แต่บางอย่างยังลุกขึ้นได้อยู่ (ขี้คุยนิดๆ) ก้มหน้า
นาน ๆ ไม่ได้จะตาลาย  ช่วงที่ผ่านมาพี่ทีปแวะไปนอนโรงพยาบาลชั่วคราว  เพราะตาลาย บ้านหมุนอะไรนี่แหละ  ตอนนี้พี่ทีปแกบ่นว่า มี
แต่ลูกยังไม่มีหลานครับ  แกมีโปรแกรมจะไปภูเก็ตช่วง 10-13 ต.ค. เพราะมีตั๋วเครื่องบินครั้งที่จะไปงานรุ่นเหลืออยู่  ถ้าใครไป ก็นัดพบปะ
กับพี่ทีปกันได้ครับ ..... ส่วน พี่เสริฐ ประเสริฐ ชูแสง ในการประชุมกรรมการรุ่นเมื่อวันก่อน พอท่านประธาน PK เล่าให้ฟังว่า ได้ไป
ดูแลโรงเรียนพระราชทาน แกเลยเสนอแนะฝากไปว่า อยากเห็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่ในหลวงทรงสร้าง ปลูกฝังค่านิยมเป็น
กฎแก่ครูและนักเรียนทุกคนว่า “ไม่แย่ง ไม่แกล้ง ไม่ล้อ” อืมม์! พี่เสริฐเอ๋ย  ถ้าเป็นอย่างนั้นได้จริงนะ มันจะไม่ใช่แค่แห่งแรกของไทยหรอก 
มันอาจเป็นแห่งแรกของโลกด้วยซ้ำา เพราะเราเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก ๆ และปล่อยปละละเลยกัน จนกลายมาเป็นการบูลลี่ การเหยียด 
การด่าทอในสังคมจนทุกวันนี้.. มาเริ่มสร้างสิ่งดี ๆ กันครับ..  

Co.Ltd.  มีบุตรชาย 2 คน คนโตอายุ 32 ปี ทำางานบริษัทเอกชน สมรสแล้ว คนเล็กอายุ 28 ปี บริหารธรุกิจส่วนตัว โสด กำาลังศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท  ..... คุณหน่อย (ชวนันท์ งามเอก) ภรรยาพี่ตุ๊  ย้ายบ้านออกจากบ้านหลวงใน ร.11 มาอยู่บ้านส่วนตัวที่เพิ่ง 
สร้างเสร็จ ส่วนลูกชาย (นิติธร) อบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาเสร็จแล้ว รอโปรดเกล้าฯ เพื่อเป็นผู้พิพากษาต่อไป ขอให้เจริญก้าวหน้าในการรับ
ราชการยิ่ง ๆ ขึ้นไป ..... พี่ลอย (สุรจิตต์) ยังคงเลี้ยงหลานอยู่ที่ระยองเหมือนเดิม ไม่มีข่าวสารอะไรใหม่ ๆ เพิ่มเติมครับ .....  
พี่อู๊ด (กฤติเดช) สถานภาพสุขภาพดี ภรรยาเกษียณอายุราชการครูเมื่อกันยาที่ผ่านมา ลูกสาวผ่านการทดลองงานและบรรจุตั้งแต่ 3 มี.ค.
63 ตำาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ที่โรงงานองค์กรเภสัชกรรม เขตธัญญบุรี ปทุมธานี  ปัจจุบันพี่สินมีภารกิจกำากับดูแลอย่างใกล้ชิดกับคุณแม่ 
ทั้งสอง ทั้งของตัวเองและภรรยา สถานภาพนอนติดเตียง จึงไม่สะดวกที่จะออกมาสังสรรค์กับเพื่อน ๆ  งานเลี้ยงรุ่นคงต้องของดไว้ก่อน 

..... พี่แม็ก (ณัฐ) หยัมมีโอกาสเจอพี่แม็กในงานพระราชทานเพลิงพี่ธรรมนูญ ตท.8 เมื่อ 10 ก.ย.63 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 
สุขภาพยังแข็งแรง สบายดี ฝากความคิดถึงเพื่อน ๆ ทุกคนครับ ..... พี่เด๋อ (ประดิษฐ์)  ป่วยเข้ารักษาอยู่ตึกเฉลิมพระเกียรติ 
รพ.พระมงกุฎเกล้า ห้องปลอดเชื้อ ต้องให้ยาบำาบัด 30 วัน ขอให้พี่เด๋อหายป่วยไว ๆ ขอเอาใจช่วยครับ ..... สำาหรับพี่ปู่ (กัลย์สรรค์),  
พี่หน่อง (ชัยกรณ์), พี่นิด (ชัยฤทธิ์), พี่นิ่ม (สานิต), พี่วรการ  สถานภาพเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ
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เหล่าพลาธิการ

 พ่ีไก่ (สิริศักด์ิ) ตอนน้ีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีข้ึนจากเดิมมาก หลังจากผ่าตัดหัวใจถึง 2 คร้ัง สำาหรับงานเล้ียงรุ่นปลายปีท่ีสวนสน 
อยู่ระหว่างการตัดสินใจ ..... พี่หยัม (นพดล) ขอเรียนเชิญเพื่อน ๆ จปร.26 ทุกท่านร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองมงคลสมรสของ
ลูกชาย ร.อ.เด่นพงศ์  สร้อยสยัมภู ณ อาคารเอนกประสงค์ กรมยุทธบริการทหาร วงศ์สว่าง อาทิตย์ที่ 18 ต.ค.63 เวลา 12.00 น. การ 
ส่งการ์ดเรียนเชิญอาจจะไม่ทั่วถึง ตกหล่น ต้องขออภัยด้วยครับ ..... พี่อ๊อด (ไพโรจน์) ปัจจุบันไพโรจน์และภรรยาก็ยังดูแลกิจการ
สถานรับเลี้ยงเด็กอยู่ ปีหน้าก็จะให้ลูก ๆ รับช่วงดำาเนินกิจการ Mayuree Nursery  ส่วนทั้งคู่ก็จะออกกำาลังกาย และทัวร์เที่ยวทั่วไทย 
อย่างจริงจังเสียที  .....  พี่โก (โกวิทย์) สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ต้องพบแพทย์เป็นประจำา ไปร่วมงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ที่สวนสนไม่ไหว  
ส่งภรรยา คุณนงนุช (ตุ้ม) ไปแทนครับ ..... พี่ชาติ (พิชาติ) นอกจากจะมุ่งมั่นในการสร้างชมรมผู้สูงอายุ สป. ให้เป็นชมรมผู้สูงอายุ
ต้นแบบแล้ว ยังรับตรวจดวงชะตาให้กับเพื่อน ๆ และครอบครัวอย่างต่อเนื่องครับ ..... พี่ปอง (ปิยะพงษ์) สถานภาพเหมือนเดิม 
ไม่เปลี่ยนแปลงไปร่วมงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ที่สวนสนครับ ..... พี่บู่ (วรพล) สถานภาพเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง 

เหล่าทหารราบ  กลุ่มที่ 1

 พี่ต๊อก ประธานรุ่น จปร.26  แม้จะมีภาระหน้าที่ิอันสำาคัญยิ่ง  แต่ก็ยังคงให้ความสนใจ ดูแลกิจกรรมของรุ่น และเข้าร่วมใน
กิจกรรมของเพื่อน ๆ อย่างสมำ่าเสมอ   .....  พี่เส (เสรี) ทำาหน้าที่นักข่าว ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการดำาเนินกิจกรรมของ
คณะกรรมการรุ่นอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง  ช่วงนีเ้พิม่เติมข่าวสารเกีย่วกบังานเลีย้งรุน่แบบมนิปิาร์ตี ้ซึง่จะจดัในวนัที ่17 ธ.ค.นี ้ทีส่วนสน ประดพิทัธ์ 
ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ..... พี่ตุ้ม (ทรงศักดิ์) กำาลังให้เวลากับการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักใหม่ ..... พี่หลี (นิวัตร)  มี
ภารกิจทำาหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติ พร้อมทั้งดำารงตำาแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการ การกฎหมายการยุติธรรมและการ
ตำารวจวุฒิสภา ควบกับตำาแหน่งเลขาคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา แต่ยังคงให้เวลากับการเข้าร่วมกิจกรรมของรุ่น
และกิจกรรมของเพื่อน ๆ อยู่เสมอ ..... พี่เปา (พิสุทธิ์) เลขานุการคณะกรรมการบริหาร จปร.26 ประสานงานเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ของรุ่น ล่าสุดได้จัดประชุมคณะกรรมการรุ่นเมื่อวันพุธที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมา และได้ฝากประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้กรุณา 
เสียสละเวลาคัดเลือกประธานรุ่นคนใหม่ ซึ่งจะเข้ามารับผิดชอบในห้วงวาระปี 2564-2565 โดยส่งผลการคดัเลอืกด้วยไปรษณยีบตัรทีแ่นบ
ในหนงัสอืเวียนฉบบัน้ี ส่งกลบัมาภายใน พ.ย.63 ด้วยครบั ..... พีส่งค์ (ประสงค์) นกักอล์ฟชัน้แนวหน้าคนหนึ่งของรุ่น จัดงานเลี้ยง
ฉลองสมรสให้บุตรชายที่สโมสร ทบ. ไปเมื่อ 28 ก.ย. ที่ผ่านมาอย่างยิ่งใหญ่ โดยเหมาพื้นที่เต็มหมดทุกห้อง มีแขก จปร.26 และส่วนอื่น ๆ 
ร่วมงานเลี้ยงอย่างคับคั่ง แม้คนจะเยอะแต่การต้อนรับขับสู้จัดได้ดีมาก เพื่อน ๆ ฝากชมมา ... ก็ขออวยพรให้ประสบความสำาเร็จสมใจ 
ได้หลานแขง็แรง น่ารัก เรว็ ๆ และหลาย ๆ คนนะครบั ..... พีป่่อง (รวมพล) ออกกำาลงักายด้วยการเล่นกฬีากอล์ฟสมำา่เสมอ สขุภาพดี 

..... พ่ีอู๊ด (วลิต) ร่วมกจิกรรมของรุน่และกจิกรรมของเพือ่น ๆ อย่างสมำา่เสมอ ..... พีต่ิว๋ (จติตสกัก์) คอยแนะนำาให้ความรูใ้หม่ ๆ 
แก่เพือ่น ๆ ทางไลน์อยู่อย่างสมำ่าเสมอ  ล่าสุดเป็นความรู้เกี่ยวกับเส้นทางรถไฟไทย-จีน (กรุงเทพฯ-เวียงจันทร์-คุนหมิง) น่าสนใจมาก  

..... พี่หลวง (ทลวงรณ) พักอยู่ที่เชียงใหม่ เพื่อน ๆ ผ่านมาทางเชียงใหม่อย่าลืมแวะเยี่ยมบ้างครับ ..... พี่เปี๊ยก (อภิชัย)  
ออกกำาลังกายเล่นกีฬาเทนนิสสมำ่าเสมอ สุขภาพดี ..... พี่นพ (อรรถนพ) ร่วมกิจกรรมของเพื่อน ๆ  ออกกำาลังกายด้วยการเดิน และ
วิ่งบนสายพานที่บ้าน(เมื่อสภาพอากาศมีข้อจำากัด) ..... พี่เอ๋ (ชนะทัพ) ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภารกิจ
อันมีความสำาคัญต่อประเทศชาติ เพื่อน ๆ  ขอเป็นกำาลังใจ สู้ ๆ  ครับ  ..... พี่เตี้ย (ชัยวัฒน์)  ช่วงเวลานี้ช่วยงานอยู่ที่วุฒิสภาให้กับพี่ตั๋น 
(ชาตอุดม) และพี่ม้า (อาชาไนย)  เวลาว่างก็ผ่อนคลายด้วยการปลูกต้นไม้ สุขภาพยังดีอยู่  ... ทรงพล รวบรวมและบันทึก

เหล่าทหารราบ  กลุ่มที่ 2

 ..... ทหารราบ กลุ่ม 2  มี 10 ท่าน  ประกอบด้วย  อ้าย (ชำานิ),  เบิ้ม (อดุลย์ศักดิ์),  ติ๊ก (สุวโรจน์),  ปุ๊ (ณัติพล),  เป็ด,  เพิ่ม, 
อั๋น,  แตน,  เยี่ยม  และทิพ  ทุกท่านสบายดี หมั่นดูแลรักษาสุขภาพ ออกกำาลังกาย  เล่นกีฬาอย่างสม่ำาเสมอ และพบหมอตามนัด  ดูแล
ครอบครัว  ยุ่งกับหลานปู่  หลานตา ตัวน้อย ๆ  หาโรงเรียนดีให้  แล้วก้อคอยรับส่ง ดูแลแทนคุณพ่อแม่  ได้เป็นมงคลชีวิต ขยับขยายบ้าน
ใหม่ที่เหมาะสมกับครอบครัวที่เพิ่มสมาชิก หาโอกาสสร้างบุญกุศล  ทำาทาน  บริจาคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและเจ็บป่วย ... บางคน(เยี่ยม)
ตามตัวไม่เจอ ... ทุกคนรับปากว่าจะไปพบเจอเพื่อนและครอบครัว ในงานเลี้ยง จปร. 26 ที่สวนสน 17 ธ.ค. นี้แน่นอน ...จองห้องแล้ว ...
            อัคร..ครับผม
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เหล่าทหารราบ  กลุ่มที่ 3

 ข่าวคราวเพื่อน ๆ พี่ชัย (ดิเรก)  ร่วมกิจกรรมของเพื่อน ๆ และกิจกรรมของรุ่นสมำ่าเสมอ ..... พี่กานต์ (โยธิน)  พักอยู่บ้าน
ดอนเมืองกับลูกสาวคนเดียว ซึ่งจบการศึกษาด้านนวัตกรรมการสื่อสาร ม.ธรรมศาตร์ ปัจจุบันทำางานบริษัทเอกชน ชีวิตประจำาวันเลี้ยง
สุนัข 2 ตัว  ทำาสวนไม้ประดับภายในบ้าน  นั่งวิปัสสนากรรมฐาน  ออกกำาลังกายด้วยการขี่จักรยานสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทานอาหารเที่ยงกับ
เพื่อนลอย (สุรจิตต์) สองเดือนต่อครั้ง  ไม่ได้เป็นสมาชิกไลน์กลุ่มใด ๆ จึงไม่ค่อยได้รับทราบข่าวสารรุ่น  ปัจจุบันมุ่งทางธรรมหาความสงบ
ทำามาได้ 2 ปีแล้ว  17 ธ.ค.นี้ จะไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นที่สวนสน  คิดถึงเพื่อนทุกคน ..... พี่หยาด (จุลเดช) ปัจจุบันช่วยดูแลธุรกิจของ 
ลูก ๆ   ทำาให้ต้องเดินทางอุบล - ลพบุรี - ศรีสะเกษ - กรุงเทพฯ  สำาหรับบ้านพักที่กรุงเทพฯ อยู่ใกล้กับเพื่อนพิจิตร ..... พี่ไก่ (ดิฐฐ์ภพ)  
เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมู จำานวน 7 โต๊ะ ที่ซอยวัดกู้  นนทบุรี  เพื่อน ๆ ผ่านมากรุณาช่วยอุดหนุนด้วยครับ  และออกกำาลังกายด้วยการ 
เล่นกีฬาเทนนิส สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ..... พี่ยักษ์ (ณัฐพร)  ปัจจุบันยังคงพักอาศัยอยู่ที่เดิม ซอย 5 รามอินทรา ตรงข้ามสนามกอล์ฟ ทบ. 
อยู่กับภรรยาและลูกชายทั้ง 3 คน มีภารกิจประจำาคือ รับ-ส่งลูกไปเรียนหนังสือ คนโตอยู่ปี 4 (ปีสุดท้าย) คณะวิศวะเครื่องกล มศว.
องครักษ์  คนที่สองอยู่ปี 2 คณะประมง ม.เกษตรศาตร์  คนที่สาม ม.4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เวลาว่างก็จะออกกำาลังกายด้วยการเดิน 
สุขภาพปกติดี ..... พี่ปื๊ด (พงษ์ศักดิ์) ปัจจุบันทำางานในตำาแหน่งผู้จัดการทั่วไป สายป้องกันการสูญเสียที่โฮมโปร สำานักงานใหญ่ 
เกษียณอายุ 65 ปี (31 ธ.ค.65) พักอยู่บ้านที่บางกรวยกับภรรยา และครอบครัวลูกสาว  มีหลานหญิง 1 คน (อายุ 16 ปี) หลานชาย 1 คน 
(อายุ 10 ปี)  เวลาว่างจะออกกำาลังกายด้วยการขี่จักรยานไปแถว ๆ ชานเมือง แถว ๆ พุทธมณฑล สุขภาพดีไม่มีปัญหา ..... พี่โส 
(โสภณ) ภารกิจประจำา ทุกเช้าทำาบุญตักบาตร  สาย ๆ ปลูกผักสวนครัว พักอยู่ที่บ้านหมอ สระบุรี  มักมีเพื่อนเพ่ (ประพัฒน์) จากจังหวัด
อยุธยา เดินทางมาเยี่ยมเยือนประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ... ทรงพล รวบรวมและบันทึก

ข่าวสาร กลุ่มเบี้ยหัวแตก

 ... กลุ่มเบ้ียหัวแตกรายงานตัวครับ  ..... เพ่ือนต้อ (ชายศักด์ิ) หมกตัวอยู่กับตำาราวิชาการ รอจังหวะช่วยบ้านช่วยเมือง ตอนน้ี
ขอตัวไม่ออกสังคมกับเพ่ือน ๆ  สักพักนึง ... เร่ืองมันยาว ... ย่อ ๆ  หน่อยก็ได้นะ แล้วรีบหาเวลามาพบเพ่ือน ๆ  นะคร๊าบ ..... พ่ีน้อย (ยศพล) 
เจ้าพ่อเมืองทองธานี  มีความสุขและแข็งแรงดี  พบแพทย์ตามวงรอบ รอให้คุณภรรยาแสนน่ารัก EaRLY จากงาน คงอีกไม่นานแว้ว ..... 
ท่านสุรจิตร ฟู เดินสายเล่นกอลฟ์ กินเพื่อน & ให้เพื่อนกินบ้าง  แข็งแรง ๆ ครับ  ..... พี่สมยศ  แก้ว... เจอกันแต่ในไลน์อยู่ไหนนะ   
คงสบายตัว สบายใจ นะครับผม !!!!!!  ..... พี่คุณพัฒน์ (สุพัฒน์ ภูตินาถ) ช่วยศรีภรรยาทำามาหากิน ขะมักเขม้น แถมออกงานช่วยรุ่น
ตลอด งานหลวงงานราษฎร์ไม่เคยขาด   ว่าง ๆ ทำาแกงส้มไหลบัวมาให้ทานกันอีกนะคราบ ..... อดีต จก.ขส. ใหญ่ พี่อุ๋ม (สุวภัทร)  
ฝนจะตก  ฟ้าจะร้อง  ท่านก็จ้องจะไปออกรอบ ไม่กลัวฟ้ากลัวฝนบ้างหรือเจ้านาย ... หรือรอให้ใครตามตัว ..... พี่จี๊ด ณ ปากเกร็ด  
(ธีรวุธ)  มาทางไลน์ทุกวันเหมือนกัน ไม่ค่อยจะเจอตัวเป็น ๆ  ล่าสุดได้เจอในงานแต่งลูกพี่สงค์ ยังหล่อเหมือนเดิม ..... ท่านเหมี่ยว 
(ชัยสิทธิ์)  ผันตัวไปเป็นคนเชียงใหม่  ใครผ่านไป ท่านบอกพร้อมรับรองเต็มที่ ถ้าหาตัวเจอ 5555 .....  เศรษฐกิจพอเพียง ณ ปราจีน  
พี่ชัยชนะ ส่งภาพบ้านในสวนสวยมาให้ดูกันในไลน์เป็นประจำา  แถมด้วยข้อคิดคำาคมลึกซึ้ง ..... ท่านพิริช  ปักหลักอยู่บางละมุงกับ 
ศรีภรรยา เห็นส่งรูปหลานมาโชว์  ท่าทางมีความสุขมากกกกก ผมละอิจฉาจัง ..... ท่านสิทธิ ณ อุบล & ท่านนิพนธ์ ดิษบขัมภะ & 
ท่านอาวุธ  ณ สามชุก หายจากวงโคจร กทม. ไม่รู้ว่าฝังตัวอยู่ที่ไหน  มีคนเห็นว่าพี่อาวุธเป็นโรคหาคอไม่พบ เจอแต่พุงแทน ... ว่าง ๆ ก็
รบกวนมาเจอเพื่อน ๆ  บ้างนะครับ   หลายคนบ่นคิดถึง (ฝากพี่แมน สิทธิพร ตามพี่อาวุธให้ที ท่านบอกผมว่าจะให้ไปไหนให้พี่สิทธิพรไปรับ
ไปส่งด้วยจ้ะ) ..... ดร.โหน่ง (ฐิตินันท์)  ดูมีควาสุขกับการเดินสายกับเพื่อนร่วมก๊วนเหนือใต้แบบไม่กลัวเหนื่อย  แข็งแรงจริง ๆ  แถม
กระเป๋าหนักจ่ายไม่อั้นถ้าเพื่อนมีฝีมือ ยังไงเผื่อเวลาไว้ดูน้องเม่นคนสวยด้วยเด้อท่าน ..... คุณน้อง ภรรยาพี่ขน (บัญชา) ลูกคนโต 
มีหลานให้เลี้ยงแล้ว ทุกวันนี้แวะเวียนไปดูแลลูกหลานสบายใจดี  ..... ส่วนท่านชลิต ยังรอให้ลูกผลิตหลานให้อยู่ ยังไม่ประสบความ
สำาเร็จ คงต้องเดินสายเที่ยวกับศรีภรรยาไปพลาง ๆ ก่อน  เห็นว่ารีบเที่ยวซะเสียก่อนจะแก่จนเดินไม่ไหว ... คงใกล้แล้วมั้ง 555  พี่อ๊อด & 
พ่ีต๋ิวยืนยันด้วยครับจริงป่าว  ประสาคนดอนเมืองบ้านใกล้เรือนเคียง  ..... อิจฉาพ่ีต๊ิก (สิโรจน์)  มีอภิชาตบุตร ลูกเก่งกันทุกคน  คนนึง
พ่ึงรับปริญญาแพทย์จากรามาสด ๆ  อีกคนปีหน้า BBA Inter จุฬา  คนสุดท้องตอนน้ี นตท. ปี 2 แบบพ่อ เป็น หน.มว. ด้วย คะแนนเรียนดี
น่าจะได้โควต้าต่อต่างประเทศ อีกไม่นานก็เป็นผู้หมวดแล้ว ตอนนี้สูง 180 ซม. พ่อต้องแหงนหน้าคุย ..... โดยสรุป ... ทุกท่านสบายดี 
... มีป่วยเล็กป่วยน้อยบ้างตามอายุขัย   ไม่ย้ายทำาเลที่พักใหม่ ส่งเอกสารได้ตามเดิม ..... ส่วนผมเอง ชาติชายพัฎฐ์ เป็นลุงเฝ้าบ้าน 
อยู่แถวเลี่ยงเมืองปากเกร็ด คนละฝากกับพี่จี๊ด  แต่ใกล้พี่ยศพล  ภารกิจประจำาเวียนหาของอร่อยกินตามประสาคนยาก ใกล้บ้างไกลบ้าง
ตามกำาลังวังชา ใครจะนัดชวนเรื่องกินบอกได้ ขอเลือกเป็นเพื่อนกิน ยังไม่อยากเป็นเพื่อนตาย  บ้าย บาย  ลาละครับ ...
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 1. พล.ท.กรยุทธ  วัฒนวรางกูร
 2. พล.ต.กฤตย์  มหิทธิบุรินทร์
 3. พล.ท.กฤตัชญ์  สรวมศิริ
 4. พล.ท.กฤติเดช  ภูมิเรศทศสุนทร
 5. พล.อ.กฤษฎา  อารีรัชชกุล
 6. พล.อ.กฤษพงศ์  แก้วจินดา
 7. พล.อ.ก้องเกียรติ  พลขันธ์
 8. พล.อ.กันตภณ  ปทุมลังการ์
 9. พล.ต.กัลย์สรรค์  จันทรเสน
 10. พล.ต.กานต์  รื่นบรรเทิง
 11. พล.ท.การุณ  ขุนสูงเนิน
 12. พล.อ.กิตติ์  คิ้มวงษ์ษา
 13. พล.ต.กิตติ  อาจสัญจร
 14. พล.ท.กีรติพงศ์  เดชวงศ์สุทัศน์
 15. พล.ท.เกรียงไกร  ชัยชุมพร
 16. พล.อ.เกษม  ธนาภรณ์
 17. พ.อ.โกวิทย์  สุดใจ
 18. พล.ต.ไกรฤกษ์  ก้องเกียรติกูล
 19. พ.อ.คชาชีพ  บุญศิริ
 20. พล.ท.คุณพัฒน์  ภูตินาถ
 21. พล.ต.จรัญ  สารสิทธิ์
 22. พล.อ.จิตตสักก์  เจริญสมบัติ
 23. พล.ต.จุลเดช  จิตถวิล
 24. พล.อ.จุลพจน์  อิทธะรงค์
 25. พล.อ.ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข
 26. พ.อ.ชนะเดช  ประหารข้าศึก
 27. พล.อ.ชนะทัพ  อินทามระ
 28. พล.อ.ชนินทร์  จันทรโชติ
 29. พล.ต.ชรินทร์  อุนรัตน์
 30. พล.ต.ชลิต  แย้มจินดา
 31. พล.อ.ชวลิต  ชุนประสาน
 32. พล.ต.ชวลิต  เรียนแจ้ง
 33. พล.ท.ชัย  พรมบาง
 34. พล.อ.ชัยกร  ประเสริฐสุข
 35. พล.ท.ชัยกรณ์  นิลเจริญ
 36. พล.ต.ชัยชนะ  บุญประสิทธิ์
 37. พล.ท.ชัยยศ  อุ่นเรือน 
 38. พล.ท.ชัยยุทธ  พร้อมสุข
 39. พล.ท.ชัยฤทธิ์  ขวัญสอน

 40. พล.อ.ชัยวัฒน์  จำารัส
 41. พล.ต.ชัยสิทธิ์  ศรีอำาไพ
 42. พล.ต.ชาตรี  เศรษฐกร
 43. พล.อ.ชาตอุดม  ติตถะสิริ
 44. พล.อ.ชาติชายพัฎฐ์  สุคนธสิงห์
 45. พล.อ.ชายศักดิ์  โสมกุล
 46. พล.อ.ชำานิ  รักเรือง
 47. พล.ท.ชูนล  หาสารีสร
 48. พล.ต.เชาวเลข  ชยันตร์สุภาพ
 49. พล.อ.ไชยพร  รัตแพทย์
 50. พล.อ.ฐิตินันท์  ธัญญสิริ
 51. พ.ต.ท.ฐิติพล  อ้นหาด
 52. พ.อ.ณรงค์ชัย  กิ่งเกตุ
 53. พล.ต.ณรงค์ศักดิ์  ศรีพิกุล
 54. พล.ท.ณัฐ  จิตต์แจ้ง
 55. พล.อ.ณัฐติพล  กนกโชติ
 56. พล.ต.ณัฐพร  ฉายทองคำา
 57. พล.ท.ดนัยพัฒน์  เกษมนิรันดร์
 58. พล.อ.ดรัณ  ยุทธวงษ์สุข
 59. พล.อ.ดิฐฐ์ภพ  ไก่แก้ว
 60. พล.อ.ดุลย์พิทักษ์  เหรียญบุบผา
 61. พล.อ.เดชา  เดชะชาติ
 62. พล.อ.เด่นดวง  ทิมวัฒนา
 63. พล.อ.ทรงพล  ไพนุพงศ์
 64. พล.อ.ทรงศักดิ์  สหสมโชค
 65. พล.อ.ทลวงรณ  วรชาติ
 66. พล.ท.ทวีชัย  กฤษิชีวิน
 67. พล.อ.ทวีวัฒน์  บูรณสิงห์
 68. พล.อ.ทศพร  ศิลปาจารย์
 69. พล.ต.ทศพล  คำาสุพรหม
 70. พล.อ.ทิวะพร  ชะนะพะเนาว์
 71. พล.ท.ธนกร  จงอุตส่าห์
 72. พล.อ.ธนดล  สุรารักษ์
 73. พล.ต.ธณเศรษฐ์  ว่องโชติกุล
 74. พล.อ.ธนา  วิทยวิโรจน์ 
 75. พล.อ.ธนาคาร  เกิดในมงคล
 76. พล.ท.ธรรมนูญ  ทรัพย์สำารวม
 77. พล.ท.ธีรวุธ  พุ่มศฤงฆาร
 78. พล.อ.ธีระ  กรใหม่

 79. พล.ท.ธีระพงศ์  อุไรเลิศ
 80. พล.อ.นครินทร์  นาคอาทิตย์
 81. พล.อ.นพดล  สร้อยสยัมภู
 82. พล.ต.นพรัตน์  แป้นแก้ว
 83. พล.อ.นพวงศ์  สุรวิชัย
 84. พล.อ.นันทพล  จำารัสโรมรัน
 85. พล.ต.นันทวงศ์  โชคถาวร
 86. พ.อ.นิพนธ์  ดิษฐขัมภะ
 87. พล.ต.นิรุช  รมยเวศม์
 88. พล.อ.นิวัตร  มีนะโยธิน
 89. พล.อ.นุ  โชติสันต์
 90. คุณบรรจงฤทธิ์  คงพันธ์
 91. พล.อ.บรรเจิด  เทียนทองดี
 92. พล.อ.บรรณวัฒน์  มาโกมล
 93. ร.อ.บรรพต  บูรณธนิต
 94. พล.อ.บวรรัตน์  ขจรเนติยุทธ
 95. พล.อ.บวรรัตน์  ไมตรีประศาสน์
 96. พล.ท.บัณฑวิทย์  โรจนวิภาต
 97. พล.ต.บุญชัย  เนาวภูต
 98. พล.ท.บุญธรรม  เชยชื่นกลิ่น
 99. ร.อ.บุญเยี่ยม  ปั่นมณี
 100. พล.ต.บุญเลิศ  ทัดรอง
 101. พล.ต.ปฎิญญา  ลีลาศเจริญ
 102. พล.ท.ประจักษ์  สาตราวาหะ
 103. พล.ท.ประดิษฐ์  อ่อนพุ่ม
 104. พล.ต.ประทีป  ถวิลทรัพย์
 105. พล.ท.ประพัฒน์  เอกโพธิ์
 106. พล.อ.ประสงค์  บุตรขวัญ
 107. พล.ท.ม.ล.ประสบโชค  เกษมสันต์
 108. พ.อ.ประเสริฐ  ชูแสง
 109. พล.อ.ปราการ  ชลยุทธ
 110. พล.อ.ปรีชา  จันทร์โอชา
 111. คุณปัญญา  เกตุตระกูล 
 112. พล.ต.ปาลิต  จุลกะ
 113. พล.ท.ปิยะพงษ์  ปูรณโชติ
 114. พ.อ.พงษ์ศักดิ์  คงคางาม
 115. คุณพณเอกไทอิน  ธงครุฑพงศา
 116. พล.อ.พนา  ถนอมสิงห์
 117. พล.ท.พรเทพ  พัชราพันธุ์

 ตามระเบียบสมาชิก จปร.26 ว่าด้วยการด�าเนินงานของรุ่น ได้ก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานรุ่น   
มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ครั้งละ 2 ปี ซึ่งท่านปัจจุบันจะครบวาระในสิ้นปี 2563  จึงขอความร่วมมือให้เพื่อน 
สมาชิก จปร.26 ทุกท่านได้เลือกประธานรุ่นคนใหม่ โดยเขียนหมายเลขล�าดับของสมาชิกที่ท่านต้องการให้เป็น
ประธานรุ่นลงในไปรษณยีบตัรทีส่่งมาพร้อมกบัหนงัสอืเวยีนฉบบันี ้ และส่งกลับมาภายใน 30 พ.ย. 2563 เพื่อ
รวบรวมและประกาศผลให้ทราบต่อไป
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 118. พล.อ.พัฒนพงศ์  องอาจอิทธิชัย
 119. พล.ต.พิจิตร  ขจรกลำ่า
 120. พล.อ.พิชาติ  เขม้นจันทร์
 121. พล.อ.พิชิต  พินิตตานนท์
 122. พล.ท.พิเชฐ  สุขพงศ์พิสิฐ
 123. พล.ต.พิริช  ชูแกล้ว
 124. พล.อ.พิสุทธิ์  เปาอินทร์
 125. พล.ต.พีระพงษ์  เจริญดี
 126. พล.อ.เพิ่มพงษ์  ณ พัทลุง
 127. พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา
 128. พล.ท.ไพโรจน์  รวยลาภ
 129. พล.ต.ภคิน  ธเปียสวน
 130. พล.ต.ภัทรเดช  แก้วบริสุทธิ์
 131. พล.ต.ภัทรพล  ชลานุเคราะห์
 132. พล.ต.มนตรี  สุดยินดี
 133. พล.ต.มนัสวีร์  ครามานนท์
 134. พ.อ.มหพนธ์  จุลบาท
 135. พล.ต.ยรรยง  หงษ์จุ้ย
 136. พล.ต.ยศธชาติ  พูลเพิ่ม
 137. พล.ต.ยศพล  มีพรหม
 138. พล.อ.เยาวดนัย  ภู่เจริญยศ
 139. พล.ต.รณณรงค์  โคตรดำารงค์
 140. พล.อ.รวมพล  มีชูอรรถ
 141. ร.ต.ท.เรืองศักดิ์  แตงเกษม
 142. พล.ท.เรืองศักดิ์  สว่างแจ้ง
 143. พล.อ.เลอชัย  มาลีเลิศ
 144. พล.อ.วชิระ  เกียรตินันทน์
 145. พล.ต.วชิราวิโรจน์  นาควิโรจน์
 146. พล.ต.วรการ  พันธุมาตย์
 147. พล.ท.วรทัต  สุพัฒนานนท์
 148. พล.ท.วรเทพ  บุญอริยะ 
 149. พ.ต.อ.วรพล  มะกลำ่าทอง
 150. พ.ต.อ.วรศักดิ์  นิ่มแย้ม
 151. พล.ท.วรารัตน์  กาฬบุตร
 152. พล.อ.วลิต  โรจนภักดี
 153. พล.อ.วสันต์  สุริยมงคล
 154. พล.อ.วสุ  เฟื่องสำารวจ
 155. ร.อ.วสุธัช  กรวิภาสเรือง
 156. พล.อ.วันชัย  เทียนเกษม
 157. พล.ต.วิชัยพร  ศกุนะสิงห์
 158. พล.ต.วิชา  สิงหสุรศักดิ์
 159. พล.อ.วิเชียร  ศิริสุนทร
 160. พล.ท.วิทูล  บัณฑิตย์
 161. พล.อ.วินัย  ยวดยิ่ง
 162. พล.อ.วินัย  สร้างสุขดี
 163. พล.อ.วินัย  เสมสวัสดิ์

 164. พล.ท.วิบูล  ขยันกิจ
 165. พล.ท.วิภพ  กิวานนท์
 166. พล.อ.วิโรจน์  กัณหะกาญจนะ
 167. พล.อ.วิวรรธน์  สุชาติ
 168. พล.อ.วิสิษฐ  แจ้งประจักษ์
 169. พล.ต.วีรนันท์  ทองสุก
 170. พล.ท.วีรพันธ์  มณีพงษ์
 171. พ.อ.วีรศักดิ์  แก้วเพ็ญพันธุ์
 172. พล.ท.วุฒิ  แสงจักร
 173. คุณวุฒิชัย  อรรถศาสตร์ศรี
 174. พล.ท.วุฒินันท์  เพ็ชรขาวเขียว
 175. พล.ต.ศรัญย์พงษ์  เจริญวงษ์
 176. พล.ท.ศรายุธ  รังษี
 177. พล.ต.ศรีศักดิ์  เลิศลำ้า
 178. พล.ท.ศัลยพงศ์  เปลี่ยนมณี
 179. พล.ท.ศิริศักดิ์  เทศนา
 180. พล.อ.ศุภกร  สงวนชาติศรไกร
 181. พล.ท.ศุภจิตร  ศุภมานพ
 182. พล.ท.ศุภรงค์  ระลึกมูล
 183. พล.อ.สถาพร  สีมาสุรรักษ์
 184. พล.ท.สนทัต  อินทรตั้ง
 185. พล.ต.สมชัย  เครือวิทย์ 
 186. พล.ท.สมชาย  ฤกษ์พิชัย
 187. พล.ต.สมชาย  สินธนัง
 188. พล.อ.สมพงศ์  มุกดาสกุล
 189. พล.ท.สมยศ  แก้วศรีปราชญ์
 190. พล.ต.สมยศ  ขุนชำานิ
 191. พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ
 192. พล.อ.สรชัช  วรปัญญา
 193. พล.ท.สรานุวัตร  ประดิษฐพงษ์
 194. คุณสันหธัตษ์  บุญธรรม
 195. พล.ท.สัมพันธ์  ศรีราชบัวผัน
 196. พล.อ.สาธิต  พิธรัตน์
 197. พล.ต.สานิต  ปัญจมะวัต
 198. คุณสามารถ  ม้ายอุเทศ
 199. พล.อ.สิทธิ  จันทร์สมบูรณ์
 200. พล.ท.สิทธิ  ปิยะสนธิ
 201. พล.ต.สิทธิ์  แป้นกลาง
 202. พล.ท.สิทธิพร  ศรีสุขโข
 203. พล.อ.สิริศักดิ์  วรเจริญ
 204. พล.อ.สิโรจน์  ชูศักดิ์
 205. พล.อ.สุชาติ  หนองบัว
 206. พล.ท.สุเทพ  ปริยเอกสุต
 207. พล.ท.สุพจน์  สุวรรณเตมีย์
 208. พล.ท.สุรไกร  จัตุมาศ
 209. พล.อ.สุรจิตต์  วิจารณ์

 210. พล.อ.สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์
 211. พล.ท.สุรพล  วันเพ็ญ
 212. พล.อ.สุรศักดิ์  ศรีศักดิ์
 213. พล.ท.สุระพันธุ์  อินทรบัวศรี
 214. พล.อ.สุริยัณห์  ป้อมเปิ้น
 215. พล.ท.สุวภัทร  ยี่โถขาว
 216. พล.อ.สุวโรจน์  ทิพย์มงคล
 217. พล.อ.เสรี  วงศ์ประจิตร
 218. พล.ต.โสภณ  จันทร์เปรม
 219. พล.ต.โสภณ  หอยสังข์
 220. พล.ต.หรรษยศ  จันทศิริพัฒน์
 221. พล.ท.องอาจ  ชวาลวิวัฒน์
 222. พล.อ.อดุลยเดช  อินทะพงษ์ 
 223. พล.อ.อดุลย์ศักดิ์  บุญวัฒนะกุล
 224. พล.อ.อนันตพร  กาญจนรัตน์
 225. พล.อ.อภิกิตต์  ศรีกังวาล
 226. พล.อ.อภิชัย  หงษ์ทอง
 227. พล.ต.อภิชาต  บูรณดิลก
 228. พล.ต.อภิไธ  อินสว่างภพ
 229. พ.อ.อภินันท์  สุวรรณสมพงศ์
 230. พล.ต.อภิวัฒน์  สุขใจ
 231. พล.อ.อรรถนพ  ศิริศักดิ์
 232. พล.อ.อรุณนิวัช  ช้างใหญ่
 233. พล.ท.อัคร  ทิพโรจน์
 234. พล.ต.อัตถเดช  มาถนอม
 235. พล.อ.อาชาไนย  ศรีสุข
 236. พล.ท.อาทิตย์  วัฒนะบุตร
 237. พล.ต.อาทิตย์  สายสรรพมงคล
 238. พ.อ.อาวุธ  คลายนสูตร
 239. พล.ต.อำานาจ  จันทราสินธุ์
 240. พ.ต.ท.อำานาจ  นิลวิไล
 241. พล.อ.อำานาจ  รัตนภานพ
 242. พ.อ.อุกฤษฏ์  สุวรรณบุปผา
 243. พล.ต.เอกพล  บุญมาก
 244. พล.ท.เอนก  ศิริสุวรรณ

     ขอความร่วมมือสมาชิก จปร.26 
เขียนหมายเลขล�าดับของสมาชิกที่
ท่านต้องการเลือกให้เป็นประธานรุ่น
คนต่อไป  ลงในไปรษณียบัตรที่แนบ
และส่งกลับมายังฝ่ายเลขาภายใน
พ.ย.63  
               ขอบคุณครับ 


