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กรุณาส่ง

- สารจากประธาน
- แสดงความยินดีกับเพื่อน จปร.26  

ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ
- สรุปสถานภาพการใช้จ่ายเงินกองทุน 
  สวัสดิการ จปร.26, สรุปรายได้จากการจัดมวย 

การกุศล, สรุปค่าใช้จ่ายงานเลีย้งรุน่ จปร.26 ปี 56,  
สรปุค่าใช้จ่ายงานแสดงความยินดีเพื่อน ตท.1531

- เสียงจากหอกลอง, ข่าวสังคม บก.ทท., ซุบซิบอิสาน, 
ข่าวสาร จปร.26(ลพบุรี), ข่าวสารจาก ทภ.3, 
ข่าวจากส�านักข่าวหัวเขียวแดนใต้

 เรียนเพื่อนสมาชิก จปร.26 

  สวัสดีครับเพื่อน จปร.26 ที่รักทุกท่าน หนังสือเวียนคณะกรรมการรุ่นฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2  ประจ�าปีพุทธศักราช 

2556 ครับ หนังสือเวียนฉบับนี้ออกล่าช้ากว่าที่ควร ต้องขออภัยเพื่อน ๆ ไว้ด้วย  เนื่องจากผมรอประกาศโปรดเกล้าฯ  ช่วงเดือน

ตุลาคมประกาศก่อน จะได้แสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ ในคราวเดียว   เมื่อเดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมามีเพื่อนสมาชิก จปร.26   

ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศสูงขึ้นหลายท่าน   โดยสรุปแล้วมีเพื่อนเราได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นจ�านวน 66 ท่าน   ชั้นยศ

พลเอก 15 ท่าน  ชั้นยศพลโท 22 ท่าน  และชั้นยศพลตรี 29 ท่าน  และยังมีเพื่อนสมาชิก จปร.26 ได้รับการปรับเปลี่ยนต�าแหน่ง

อีก 28 ท่าน  โดยมีหลายท่านได้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในกองทัพ  นับเป็นความภาคภูมิใจของเราชาว จปร.26 อย่างยิ่ง    ส�าหรับ

รายชื่อ ฝ่ายเลขาฯ ได้ลงไว้ในเอกสารฉบับนี้แล้วครับ  ท�าให้สถานภาพปัจจุบัน เรามี ชั้นยศพลเอก จ�านวน 20 ท่าน  พลโท 47 ท่าน 

พลตรี  116  ท่าน  และชั้นยศอื่น ๆ จ�านวน 69 ท่าน 

  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 ทางคณะกรรมการ จปร.26 ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับเพื่อน ตท.1531 

ที่ได้รับพระราชทานยศและต�าแหน่งสูงขึ้น ณ สโมสรกรมยุทธบริการทหาร  มีเพื่อน ๆ จากเหล่าทัพมาร่วมงานกันอย่างมากมาย 

ประมาณเกือบ 500 ท่าน เพื่อร่วมแสดงความยินดีซึ่งกันและกัน ท�าให้บรรยากาศภายในงานมีความอบอุ่น เต็มไปด้วยมิตรภาพ 

แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเพื่อน ๆ เรา  เป็นที่น่าประทับใจยิ่ง  ต้องขอขอบคุณคณะท�างานและเพื่อน ๆ ทุกท่านที่มี

น�า้ใจ  ให้ความร่วมมอืและสนบัสนนุกจิกรรมของรุน่อย่างเตม็ก�าลงั  หากต้องการดภูาพถ่ายบรรยากาศในงานเลีย้ง  เพือ่น ๆ  สามารถ

เปิดดูได้ที่ www.jpr26.com    

  ส�าหรบัรายละเอยีดการหารายได้ท่ีผ่านมา ได้จดัมวยการกศุลเพือ่หารายได้เข้ารุน่ เมือ่วนัศกุร์ท่ี 29 มนีาคม 2556 

ณ สนามมวยลุมพินี   การจัดงานเลี้ยงรุ่นประจ�าปี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียนพัทยา เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556  

รวมทั้งการจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับเพ่ือน ตท.1531 ท่ีได้รับยศและต�าแหน่งสูงข้ึน  เมื่อวันศุกร์ท่ี 18 ตุลาคม 2556  

ตลอดจนสถานภาพเงินรุ่น  ได้สรุปรายละเอียดไว้ให้ทราบในเอกสารฉบับนี้แล้วครับ

  ท้ายนี้  ผมขออ�านวยพรให้เพื่อนสมาชิก จปร.26 ตลอดจนครอบครัวทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ 

ตลอดไปครับ 

         พล.อ.

         (สมหมาย  เกาฏีระ)

                  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

                       ประธานคณะกรรมการบริหารรุ่น  จปร.26

สารจากประธาน



ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน จปร.26
ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศและต�าแหน่งสูงขึ้น

(ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 ก.ย.56)

 1. เพื่อนที่ได้รับยศสูงขึ้น
  เป็นพลเอก  

  1) พลเอก ช�านิ  รักเรือง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

  2) พลเอก สุรศักดิ์  ศรีศักดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

   3) พลเอก อภิกิตต์  ศรีกังวาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

   4) พลเอก ชายศักดิ์  โสมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

   5) พลเอก จิตตสักก์  เจริญสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

   6) พลเอก ดรัณ  ยุทธวงษ์สุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

   7) พลเอก พิชาติ  เขม้นจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

   8) พลเอก ชนินทร์  จันทรโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

   9) พลเอก ทรงพล  ไพนุพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

   10) พลเอก วิเชียร  ศิริสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 

   11) พลเอก สุริยัณห์  ป้อมเปิ้น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 

   12) พลเอก พิสุทธิ์  เปาอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 

   13) พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  

   14) พลเอก นิวัตร  มีนะโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 

   15) พลเอก วินัย  สร้างสุขดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 

  เป็นพลโท
  1) พลโท อดุลยเดช  อินทะพงษ์ เจ้ากรมการเงินกลาโหม

   2) พลโท บรรเจิด  เทียนทองดี เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 

   3) พลโท นิวัติชัย  ถนอมธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

   4) พลโท วสุ  เฟื่องส�ารวจ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

   5) พลโท วันชัย  เทียนเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 

   6) พลโท วินัย  ยวดยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 

   7) พลโท สุระพันธุ์  อินทรบัวศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 

   8) พลโท กฤติเดช  ภูมิเรศทศสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 

   9) พลโท อนันตพร  กาญจนรัตน์ ปลัดบัญชีทหารบก 

   10) พลโท ชวลิต  ชุนประสาน แม่ทัพน้อยที่ 2 

   11) พลโท สิริศักดิ์  วรเจริญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก 

   12) พลโท ทลวงรณ  วรชาติ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก 

   13) พลโท นันทพล  จ�ารัสโรมรัน ที่ปรึกษากองทัพบก 

   14) พลโท กรยุทธ  วัฒนวรางกูร รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�าผู้บังคับบัญชา 
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   15) พลโท ชนะทัพ  อินทามระ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�าผู้บังคับบัญชา ส�านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 

   16) พลโท ธนา  วิทยวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 

  17) พลโท ประสงค์  บุตรขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 

   18) พลโท กฤตัชญ์  สรวมศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 

  19) พลโท บุญธรรม  เชยชื่นกลิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 

   20) พลโท สัมพันธ์  ศรีราชบัวผัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 

   21) พลโท ดิฐฐ์ภพ  ไก่แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 

   22) พลโท ดนัยพัฒน์  เกษมนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 

  เป็นพลตรี
  1) พลตรี สรานุวัตร  ประดิษฐ์พงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

   2) พลตรี วรเทพ  บุญอริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

   3) พลตรี ไพโรจน์  รวยลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

   4) พลตรี บัณฑวิทย์  โรจนวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

   5) พลตรี วชิระ  เกียรตินันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

   6) พลตรี กัลย์สรรค์  จันทรเสน ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

   7) พลตรี ชัยยุทธ  พร้อมสุข ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า 

   8) พลตรี ศิริศักดิ์  เทศนา ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก 

   9) พลตรี ชัยวัฒน์  จ�ารัส ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก 

   10) พลตรี วรทัต  สุพัฒนานนท์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย 

   11) พลตรี ธนกร  จงอุตส่าห์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร 

   12) พลตรี การุณ  ขุนสูงเนิน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก 

   13) พลตรี สุรพล  วันเพ็ญ เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

   14) พลตรี เรืองศักดิ์  สว่างแจ้ง นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�าผู้บังคับบัญชา ส�านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก

   15) พลตรี อาทิตย์  วัฒนะบุตร ผู้ช�านาญการกองทัพบก 

   16) พลตรี เชาวเลข  ชยันตร์สุภาพ ผู้ช�านาญการกองทัพบก 

   17) พลตรี บรรณวัฒน์  มาโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

   18) พลตรี ดิเรก  พรมบาง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

   19) พลตรี เอนก  ศิริสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

   20) พลตรี สิทธิ์  แป้นกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

   21) พลตรี ชาตรี  เศรษฐกร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

   22) พลตรี วีรนันท์  ทองสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

   23) พลตรี รณรงค์  โคตรด�ารงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

   24) พลตรี ปาลิต  จุลกะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

   25) พลตรี วชิราวิโรจน์  นาควิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

   26) พลตรี ศุภสิทธิ์  งามเอก ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

   27) พลตรี ทวีวัฒน์  บูรณสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

   28) พลตรี ชัยชนะ  บุญประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

   29) พลตรี อภิไธย  สว่างภพ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
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 2. เพื่อนที่ปรับเปลี่ยนต�าแหน่ง (ยศเดิม)
  1) พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร

   2) พลโท กิตติ์  คิ้มวงษ์ษา รองเจ้ากรมเสมียนตรา 

   3) พลโท สุวโรจน์  ทิพย์มงคล หัวหน้านายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ

   ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม 

  4) พลโท ยุทธนา  กล้าการยุทธ เจ้ากรมสรรพก�าลังกลาโหม 

   5) พลโท อรรถนพ  ศิริศักดิ์ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

   6) พลโท รวมพล  มีชูอรรถ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 

   7) พลโท พนา  ถนอมสิงห์ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

   8) พลโท พัฒนพงษ์  องอาจอิทธิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 

   9) พลโท ชาตอุดม  ติตถะสิริ รองเสนาธิการทหารบก 

   10) พลโท ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข รองเสนาธิการทหารบก 

   11) พลตรี ศุภจิตร  ศุภมานพ ผู้ทรงคุณวุฒิส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

   12) พลตรี วสันต์  สุริยมงคล รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย 

   13) พลตรี จุลพจน์  อิทธะรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

   14) พลตรี ปราการ  ชลยุทธ รองแม่ทัพภาคที่ 4 

   15) พลตรี นพวงศ์  สุรวิชัย รองแม่ทัพภาคที่ 4 

   16) พลตรี เยาวดนัย  ภู่เจริญยศ รองแม่ทัพน้อยที่ 1 

   17) พลตรี ไชยพร  รัตแพทย์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2  

   18) พลตรี ธนดล  สุรารักษ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง 

   19) พลตรี อภิชัย  หงษ์ทอง รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก 

   20) พลตรี กฤษฎา  อารีรัชชกุล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

   21) พลตรี ทวีชัย  กฤษชีวิน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

   22) พลตรี อ�านาจ  รัตนภานพ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

   23) พลตรี ชัยกร  ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 

   24) พลตรี วุฒิ  แสงจักร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 

   25) พลตรี พิเชษฐ์  สุขพงศ์พิสิฐ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 

   26) พลตรี ศรายุธ  รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 

   27) พลตรี เลอชัย  มาลีเลิศ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 

   28) พลตรี วิบูล  ขยันกิจ เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก 
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สรุปสถานภาพการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ จปร.26
       

1.  คณะกรรมการ จปร.26 ชุดใหม่  รับเงินจากชุดเก่า 3,370,110.24 บาท

2. รายรับ -  เงินบ�ารุงรุ่นเก็บจากสมาชิก 209,000.00 บาท

 -  จัดการแข่งขันมวยการกุศล 1,989,000.00 บาท

 -  อื่นๆ  22,178.86 บาท

  รวมรายรับทั้งสิ้น 2,220,178.86 บาท

3. รายจ่าย -  เลขารุ่นยืมเงินไว้ส�ารองจ่าย 50,000.00 บาท

 -  ช่วยเหลืองานสวดพระอภิธรรมศพ 164,000.00 บาท

 -  เยี่ยมสมาชิกป่วย รพ. 4,000.00 บาท

 -  จัดท�าหนังสือเวียน และส่งข่าวสาร 33,471.00 บาท

 -  จัดประชุมคณะกรรมการรุ่น และเลี้ยงอาหาร 28,800.00 บาท

 -  จัดงานเลี้ยงรุ่น ตท.1531  ที่ อ.ปากช่อง 157,500.00 บาท

 -  จัดเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการต่างเหล่า ในการจัดงาน ตท.1531             9,967.00 บาท

 -  จัดงานเลี้ยงสมาชิก และครอบครัว จปร.26 ที่ พัทยา 1,001,720.00 บาท

    (ไม่รวมเงินสนับสนุน  200,000 บาท)      

 -  จัดเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานยศ  ตท.1531     128,280.00 บาท

     (ไม่รวมเงินสนับสนุน  130,000 บาท)     

 -  สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ทอ. 50,000.00 บาท

 -  อื่นๆ 10,159.00 บาท

  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 1,637,897.00 บาท  

4. สรุปสถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ จปร.26  ณ วันที่  15 พ.ค. 56 3,952,392.10 บาท

สรุปรายได้จากการจัดมวยการกุศล "ศึกเพชรสุภาพรรณ"  

ณ สนามมวยลุมพินี เมื่อวันศุกร์ที่  29 มีนาคม 2556
 วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ส�าหรับจัดท�ากิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และใช้เป็นทุนสนับสนุนการด�าเนินงานของรุ่น จปร.26 

มีรายละเอียดผู้ให้การสนับสนุนและสรุป รายรับ - รายจ่าย ดังนี้

รายรับ
 1. พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ   380,000 บาท
  และเพื่อน ๆ ใน นทพ. 
 2. พล.ท.ชาตอุดม  ติตถะสิริ 500,000 บาท
 3. พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา 200,000 บาท
 4. พล.ท.นันทพล  จ�ารัสโรมรัน 100,000 บาท
 5. พล.ท.ศุภกร  สงวนชาติศรไกร 100,000 บาท
 6. พล.ต.สุรไกร  จัตุมาศ 95,000 บาท
 7. พล.อ.สุรศักดิ์  ศรีศักดิ์ 50,000 บาท
 8. พล.ท.วลิต  โรจนภักดี 40,000 บาท
 9. พล.ท.สิริศักดิ์  วรเจริญ 40,000 บาท
 10. พล.ต.ชาติชายพัฏฐ์  สุคนธสิงห์ 30,000 บาท
 11. พล.ต.ก้องเกียรติ  พลขันธ์ 20,000 บาท
 12. พล.อ.กันตภณ  ปทุมลังการ์ 20,000 บาท
 13. พล.อ.ช�านิ  รักเรือง 20,000 บาท

 14. พล.ท.ฐิตินันท์  ธัญญสิริ 20,000 บาท
 15. พล.ต.นพวงศ์  สุรวิชัย 20,000 บาท
 16. พล.ท.พนา  ถนอมสิงห์ 20,000 บาท
 17. พล.ต.วรารัตน์  กาฬบุตร 20,000 บาท
 18. พล.ต.อภิชัย  หงษ์ทอง 20,000 บาท
 19. พล.ท.กฤตัชญ์  สรวมศิริ 10,000 บาท
 20. พล.อ.กฤษพงศ์  แก้วจินดา 10,000 บาท
 21. พล.ต.ชัยยุทธ  พร้อมสุข 10,000 บาท
 22. พล.อ.ดรัณ  ยุทธวงษ์สุข 10,000 บาท
 23. พล.ท.ทลวงรณ  วรชาติ 10,000 บาท
 24. พล.ต.ทศพร  ศิลปาจารย์ 10,000 บาท
 25. พล.ต.ธนดล  สุรารักษ์ 10,000 บาท
 26. พล.ต.บรรณวัฒน์  มาโกมล 10,000 บาท
 27. พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ 10,000 บาท

- 5 -



 28. พล.ท.ปรีชา  จันทร์โอชา 10,000 บาท
 29. พล.อ.พิสุทธิ์  เปาอินทร์ 10,000 บาท
 30. พล.ต.เลอชัย  มาลีเลิศ และ 10,000 บาท
  พล.ต.ศรีศักดิ์  เลิศล�้า 
 31. พ.ต.อ.วรพล  มะกล�่าทอง 10,000 บาท
 32. พล.ต.วุฒิ  แสงจักร 10,000 บาท
 33. พล.ต.ศุภรงค์  ระลึกมูล 10,000 บาท
 34. พล.ต.สถาพร  สีมาสุรรักษ์ 10,000 บาท
 35. พล.อ.สมพงศ์  มุกดาสกุล 10,000 บาท
 36. พล.ท.สาธิต  พิธรัตน์ 10,000 บาท
 37. พล.ต.สิทธิ  จันทร์สมบูรณ์ 10,000 บาท
 38. พล.ต.สุเทพ  ปริยเอกสุต 10,000 บาท
 39. พล.ท.อนันตพร  กาญจนรัตน์ 10,000 บาท
 40. พ.อ.อภิวัฒน์  สุขใจ 10,000 บาท
 41. กัปตัน มนตรี จ�าเรียง 10,000 บาท
 42. พ.อ.ยศพล  มีพรหม 8,000 บาท
 43. พล.ท.บรรเจิด  เทียนทองดี 6,000 บาท
 44. พล.อ.วินัย  สร้างสุขดี 6,000 บาท
 45. พล.ต.สรานุวัตร  ประดิษฐพงษ์ 6,000 บาท
 46. พล.ท.สุชาติ  หนองบัว 6,000 บาท
 47. พล.ต.เกรียงไกร  ชัยชุมพร 4,000 บาท
 48. พล.อ.ทรงพล  ไพนุพงศ์ 4,000 บาท
 49. พล.ต.พิเชษฐ์  สุขพงศ์พิสิฐ 4,000 บาท
 50. พล.ท.วินัย  ยวดยิ่ง 4,000 บาท
 51. พล.ต.ศิริศักดิ์  เทศนา 4,000 บาท
 52. พล.อ.สุริยัณห์  ป้อมเปิ้น 4,000 บาท

 53. พล.อ.อภิกิตต์  ศรีกังวาล 4,000 บาท
 54. พล.ต.กฤษฎา  อารีรัชชกุล 2,000 บาท
 55. พล.ต.การุณ  ขุนสูงเนิน 2,000 บาท
 56. พล.ต.เกษม  ธนาภรณ์ 2,000 บาท
 57. พล.ต.ชรินทร์  อุนรัตน์ 2,000 บาท
 58. พล.ท.ชวลิต  ชุนประสาน 2,000 บาท
 59. พล.ท.ดิฐฐ์ภพ  ไก่แก้ว 2,000 บาท
 60. พล.ท.เด่นดวง  ทิมวัฒนา 2,000 บาท
 61. พล.ต.ธนาคาร  เกิดในมงคล 2,000 บาท
 62. พล.ท.นครินทร์  นาคอาทิตย์ 2,000 บาท
 63. พ.อ.พงษ์ศักดิ์  คงคางาม 2,000 บาท
 64. พล.ท.รวมพล  มีชูอรรถ 2,000 บาท
 65. พล.ต.วชิระ  เกียรตินันทน์ 2,000 บาท
 66. พล.ท.วสุ  เฟื่องส�ารวจ 2,000 บาท
 67. พล.ท.วินัย  เสมสวัสดิ์ 2,000 บาท
 68. พล.ท.วิสิษฐ  แจ้งประจักษ์ 2,000 บาท
 69. พล.ต.ศรายุธ  รังษี 2,000 บาท
 70. พล.ต.ศรัญย์พงษ์  เจริญวงษ์ 2,000 บาท
 71. พล.ท.สัมพันธ์  ศรีราชบัวผัน 2,000 บาท
 72. พล.ต.สิทธิพร  ศรีสุขโข 2,000 บาท
 73. พล.ท.สุวโรจน์  ทิพย์มงคล 2,000 บาท
 74. พล.ต.เสรี  วงศ์ประจิตร 2,000 บาท
 75. พล.ต.อ�านาจ  รัตนภานพ 2,000 บาท
 76. พล.ต.ไชยพร  รัตแพทย์ 2,000 บาท
 77. ในนามสมาชิก จปร.26 โคราช 2,000 บาท
 78. ไม่ทราบนาม   1,000 บาท
   รวมเป็นเงิน 2,034,000 บาท

รายจ่าย 
  ค่าสถานที่เวทีมวยลุมพินี 45,000 บาท
  คงเหลือเงินให้เหรัญญิกน�าเข้าบัญชีรุ่น จ�านวน 1,989,000 บาท

งานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจ�าปี 2556  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียนพัทยา
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สรุปค่าใช้จ่ายการจัดงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจ�าปี 2556 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียนพัทยา เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556

รายรับ

 1. รับเงินจากรุ่น 1,200,000 บาท

 2. สมาชิก จปร. 26 สนับสนุนเงิน 200,000 บาท

 รวมรายรับ 1,400,000 บาท   

รายจ่าย

 1. ค่าห้องพัก 196,900  บาท

 2. ค่าจัดเลี้ยง 403,400  บาท

 3. ค่าเสื้อ Crocodile  600 ตัว 168,000  บาท

 4. ค่าของขวัญและอื่นๆ 328,800  บาท

 5. ค่าจัดท�าท�าเนียบรุ่น จปร.26 30,000  บาท

 6. ค่าท�าบุญสังฆทานให้เพื่อนผู้จากไป 24,620  บาท

 รวมรายจ่าย 1,151,720  บาท   

  คงเหลือเงินให้เหรัญญิกน�าเข้าบัญชีรุ่น จ�านวน 248,280 บาท

 รายชื่อสมาชิก  จปร.26  ที่ให้การสนับสนุนงานเลี้ยง  จปร.26  ประจ�าปี 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตตี้จอมเทียน 

พัทยา  วันเสาร์ที่ 20 เมษายน  2556

สนับสนุนเป็นเงินสด

 1. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา 20,000 บาท

 2. พล.ต.วิวรรธน์ สุชาติ 20,000 บาท

 3. พล.ท.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 10,000 บาท

 4. พล.ต.วุฒิ แสงจักร 10,000 บาท

 5. พล.ท.ศุภกร สงวนชาติศรไกร 10,000 บาท

 6. พล.อ.กันตภณ ปทุมลังการ์ 10,000 บาท

 7. พล.ต.ธนดล สุรารักษ์ 10,000 บาท

 8. พ.อ.ประเสริฐ ชูแสง 10,000 บาท

 9. พล.อ.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ 10,000 บาท

 10. พล.ต.ไชยพร รัตแพทย์ 10,000 บาท

 11. พล.ต.นพวงศ์ สุรวิชัย 10,000 บาท

 12. พล.ต.ทวีวัฒน์ บูรณสิงห์ 10,000 บาท

 13. พล.ต.อภิชัย หงษ์ทอง 10,000 บาท

 14. พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ 10,000 บาท

 15. พล.ต.เยาวดนัย ภู่เจริญยศ 10,000 บาท

 16. พล.ต.อาชาไนย ศรีสุข 10,000 บาท

 17. พล.ท.วลิต โรจนภักดี 10,000 บาท

 18. พล.ต.ชัยกรณ์ นิลเจริญ 5,000 บาท

 19. พล.ต.บุญชัย เนาวภูติ 5,000 บาท

   รวมเป็นเงิน 200,000 บาท

สนับสนุนเป็นสิ่งของ

 1. พล.อ.ช�านิ รักเรือง  - เข็มขัดดันฮิล 1 เส้น, กระเป๋าลองชอง 1 ใบ, แว่นตาเรย์แบน  1  อัน

 2. พล.ต.สถาพร สีมาสุรรักษ์  - ทองค�าหนัก 1 บาท 

 3. พล.ท.วินัย  ยวดยิ่ง  - DVD Blue-ray ยี่ห้อ Phillips 2 เครื่อง  

 4. กัปตัน มนตรี จ�าเรียง  - ตั๋วเครื่องบินในประเทศ, ต่างประเทศ 

 5. พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา  - ทองค�า 2 สลึง 2 เส้น , พระหลวงพ่อเกษม 170 องค์ 

 6. พล.ท.ฐิตินันท์ ธัญญสิริ  - อุปกรณ์ไฟฟ้า 2 ชิ้น
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สรุปค่าใช้จ่ายงานจัดเลี้ยงแสดงความยินดีเพื่อน ตท.1531
ณ สโมสรกรมยุทธบริการทหาร  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556

รายรับ

 1. รับเงินจากรุ่น 300,000  บาท

 2. เพื่อนจาก ตท.1531 สนับสนุนเงิน 130,000  บาท

 รวมรายรับ 430,000  บาท    

รายจ่าย

 1. ค่าอาหาร 148,300  บาท

 2. ค่าสถานที่ และอื่นๆ 59,580  บาท

 3. ค่าดนตรี 15,000  บาท

 4. ค่าจัดท�าบอร์ด สถานภาพรุ่น 5,400  บาท

 5. ค่าจัดท�าท�าเนียบรุ่น 1531 30,000  บาท

 รวมรายจ่าย 258,280  บาท

 คงเหลือเงินให้เหรัญญิกน�าเข้าบัญชีรุ่น จ�านวน 171,720 บาท

 รายชื่อสมาชิก ตท. 1531 ที่ให้การสนับสนุนงานเลี้ยงแสดงความยินดี  ณ สโมสรกรมยุทธบริการทหาร วันศุกร์ที่ 18 

ตุลาคม 2556

สนับสนุนเป็นเงินสด

 1. พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ และ  20,000 บาท

  เพื่อนใน นทพ.

 2. พล.อ.ชายศักดิ์  โสมกุล 10,000 บาท

 3. พล.ท.สิริศักดิ์  วรเจริญ 20,000 บาท

 4. พล.ท.อนันตพร  กาญจนรัตน์ 10,000 บาท

 5. พ.อ.ประเสริฐ  ชูแสง 10,000 บาท

 6. เพื่อน ทร.  30,000 บาท

 7. เพื่อน ทอ.  30,000 บาท

   รวมเป็นเงิน 130,000 บาท

 สนับสนุนอื่นๆ

 1. พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์  - เบียร์ช้าง 3 ถัง 

 2. พล.ท.ชาตอุดม ติตถะสิริ  - การแสดงชุดของ Work point 

 3. พล.ต.ท.พิสัณท์ จุลดิลก  - พริตตี้ 6 คน และการแสดงชุดของช่อง 7 
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เสียงจากหอกลอง (สป.15) !!!!

 นับเป็นเวลานานหลายเดือนมากกกก.........กว่าหนังสือเวียนของรุ่น (...ขอย�้าว่าของรุ่น...) ฉบับนี้  จะได้มีโอกาสผลิตออกมาได้

เสียที !!!! ท่ามกลางความขัดแย้งของคนในชาติเรา ?????? ที่คงไม่รู้จะรบกับใคร ก็เลยหันมารบกันเองนี้แหละวะสนุกดี..!!!!  ส่วนใครที่ไม่

ฝักใฝ่สีไหน .... ก็ไปเข้าโครงการ “ช่างหัวมัน” ดีกว่า...ฮิฮิ ///.....หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้น

นายพล ตั้งแต่ 1 ต.ค.56 ออกมา  ก็มีสมาชิก 1531 เข้ามาอยู่ใน กห. และ สป. ทั้งโยกย้ายเข้ามา  และมาช่วยราชการหลายๆๆๆ ท่าน .... 

เท่าที่เห็นมีอยู่ 2 เหล่า คือ เหล่า ทบ. และ ทอ.)  พวกเราชาว สป.15 ขอต้อนรับทุก ๆ ท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ .... ใครเป็น 

ใครบ้างคงไม่ต้องแจงแล้วนะครับ .... กว่าหนังสือเวียนฉบับนี้จะออกมาได้  เขาก็รู้กันตั้งนานแล้ว ละลุงงงงงง .... เอาเป็นว่ารุ่นเราได้เป็น

หัวหน้าหน่วยหลัก จ�านวน 5 ท่าน คือ “พี่อ้าย” พล.อ.ช�านิ รักเรือง ด�ารงต�าแหน่ง หน.ฝสธ.ประจ�ารมว.กห. ,  “พี่เจิด” พล.ท.บรรเจิด 

เทียนทองดี จก.ทสอ.กห. ,  “พี่ชาย” พล.ท.อดุลยเดช  อินทะพงษ์  จก.กง.กห. , “พี่ติ๊ก” พล.ท.ยุทธนา กล้าการยุทธ (สิโรจน์ ชูศักดิ์)     

จก.กกส.กห.  และอกีหนึง่ “ติก๊” พล.ท.สวุโรจน์  ทพิย์มงคล (สภัุทร ทิพย์มงคล)  หน.กพร.กห. .... อ้อ!! ยงัมอีกีหนึง่นาย “พีพ่งษ์” พล.อ.สมพงศ์ 

มุกดาสกุล หลังจากเออรี่เป็นพลเอก ก็ไปรับต�าแหน่ง ผอ.สทป. (สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ) องค์การมหาชน ต่อจาก “พี่โหน่ง” 

พล.ท.ดร.ฐิตินันท์  ธัญญสิริ  ที่หมดวาระ และย้ายกลับมาอยู่ สป. ในต�าแหน่งเดิม (ผทค.พิเศษ สป.) ก่อน  เพื่อรอเวลาที่จะกรุยทางมุ่งสู่

ต�าแหน่งสูง ๆ ใน สป. หรือที่อื่น ๆ ต่อไป (ท่านเกษียณปี 61 ครับ???)  ตอนนี้ ใน สป. ของเรามีแล้ว 11 พลเอก (เกษียณไปแล้ว 2 ท่าน 

“พี่พงษ์” และ “พี่นวย”), 13 พลโท - พลอากาศโท (“พี่กี๊บ”), 9 พลตรี - พลอากาศตรี (“พี่เจษฎา”) และ 1 พันเอก(พิเศษ)วีระพันธ์ “ปุ๊”  

นับตั้งแต ่ป ี 2557 เป ็นต ้นไป พวกเราก็จะทยอยเริ่มเกษียณอายุราชการกันไปเรื่อย ๆ ส ่วนปีเกษียณหลักของรุ ่นเราคือ  

ปี 2558 - 2559 ที่เหลือก็มีปี 2560 - 2561 กันอยู่บ้างไม่กี่คน  ก็อยากให้รักกันไว้ให้มาก ๆ   โอกาสที่จะเจอกันมันจะยิ่งยากขึ้นๆๆๆๆ  และ

ขอถือโอกาสนี้ฝากบอกท่าน ๆ ที่หายหัวไปเป็นเวลานานนนนนนน..........!!! ขอให้กลับมาพบปะสังสรรค์กันบ้างได้แล้ว  อย่าหายหัวไป 

จนกระทั่งเกษียณเลยยยยย (เดี๋ยวพวกกูจ�าหน้ามึงไม่ได้อะ...????) จบแล้ว คร้าบบบบบบ ////

ข่าวสังคม บก.ทท.

 ... ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ปุย พล.อ.สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ ที่ได้รับการโปรดเกล้าให้เป็น รองเสนาธิการทหาร (ทบ.) โดยมี 

พล.ต.ชัยฤทธิ์  ขวัญสอน  และ พล.ท.พัฒนพงษ์  องอาจอิทธิชัย  ที่รอลุ้นข่าวดีในเดือน เม.ย.57  มาร่วมเป็น คณะที่ปรึกษา ....  ส�านักงาน 

รอง ผบ.ทสส.(ทอ.) ก็มีสมาชิก 1531 ร่วมท�างาน  โดยมี พล.อ.ต.สมนึก  สุขเกษม  เป็นหัวเรือใหญ่  ตามด้วย พล.อ.ต.สุนัย  พุ่มกาหลง 

และ พล.อ.ต.ปริญญา  พิณสายแก้ว  ซึ่งมารออยู่ล่วงหน้าแล้ว เมื่อ 4 - 5 ปีก่อน ....  ใครพบ พล.อ.สุริยัณห์  ป้อมเปิ้น  ซึ่งท�างานอยู่ที่ 

ส�านักงาน รอง ผบ.ทสส.(ทบ.) คงมีสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าหน้าตาสดชื่นขึ้น ไม่คร�่าเครียดเหมือนปีก่อน เจ้าตัวบอกสบายกาย

สบายใจ  ได้ฝึกซ้อมกอล์ฟอย่างเต็มที่  พร้อมทั้งได้ซาบซึ้งในรสพระธรรมขอตัวไปศึกษาธรรม  จึงขอให้เพื่อน ๆ ก๊วนกอล์ฟอดใจรอพบกัน

หลังปีใหม่ไปแล้ว   ส่วน พล.ท.วินัย  ยวดยิ่ง ซึ่งท�างานอยู่ในส�านักงานเดียวกัน ได้กระซิบบอกว่าเรื่องกอล์ฟยินดีรับค�าท้าทุกสนาม แต่มี

ข้อแม้ต้องไม่เกนิหลมุละ 20 บาท เช่นเดียวกบั พล.ร.ท.ประจกัษ์  สนัทัดเลขา  ซ่ึงไปแข่งขันกับกองทัพสิงคโปร์มาแล้ว  พร้อมท่ีจะหาคูฝึ่กซ้อม  

เพ่ือพัฒนาฝีมือไปแข่งขันกีฬากอล์ฟทหารโลกต่อไป  ในขณะท่ี “พี่ป๋อง” พล.ท.รวมพล  มีชูอรรถ นักกอล์ฟฝีมือระดับพระกาฬ 

ได้มีเวลาในการฝึกซ้อมมากขึ้นหลังจากย้ายสังกัดมาอยู่อาคาร 7  อนาคตธงชัยคงต้องอาย/จบข่าว

ซุบซิบอีสาน

 รายงานข่าวอสีานบ้านเฮา มือ้น้ี เป็นของ ผมอกีแล้วครับท่าน  หากไม่ถูกใจ กต้็องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ด้วย ครับ ..... เหตุการณ์ต่างๆ

ในพื้นที่ อีสานยังคงด�าเนินต่อไป เพื่อน ๆ หลายคนที่ได้ดีไปแล้ว ยงัไงกอ็ย่าลมืเพือ่นท่านอืน่ ๆ บ้างนะครบัช่วยดนัๆกนัหน่อย (มาดามดนั 

กไ็ด้)  รุน่น้อง ๆ ได้ดีน�าหน้าไปแล้ว  ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม แต่ละคนก็มีเวลาอีกไม่มาก (เกษียณอายุราชการ) 

 เมื่อ 26 ม.ค. 56  งานเลี้ยงสังสรรค์ เตรียมทหาร 1531 ที่ ปากช่อง ทองสมบูรณ์คลับ ชาวอีสานในฐานะคนในพื้นที่ได้ไปร่วมงาน

กันอย่างเต็มที่ ไม่ทราบวา่ปี 57 จะจัดแบบน้ีอีกไหม (มเีสียงตอบรบัว่า เอาอกีๆ) อยากจะบอกว่าอายมุากข้ึนแล้ว ตอนนีย้งัไปไหนได้อยู ่ใน

อนาคตข้างหน้าไม่ทราบได้ อยากไปแต่อาจจะไม่ได้ไปนะครับ (อนิจจัง สังขารไม่เที่ยง)  เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 56 พี่อุ๋ย (พล.ต.ไชยพรฯ)ได้มีลูก

สะใภ้แล้ว  และต่อมาตอนนี้ได้หลานแล้วครับ ปู่อุ๋ย  เพื่อน ๆ ทุกคนขอแสดงยินดีด้วยครับ รับขวัญหลานไปแล้วมั้ง 

 การปรับย้ายที่ผ่านมา มีหลายท่านได้ดีไปแล้ว อาทิเช่น พี่ติ่ง (พล.ท.ชวลิต  ชุนประสาน)   ได้เป็น มทน.2 แต่เนื่องจากค�าว่าน้อย 

จึงยงัไม่อาจดแูลเพือ่นได้เตม็ที ่แต่รับประกนัใจเตม็ร้อยครบั ตดิตามมาด้วยพีอุ่ย๋ (รอง มทน.2)  และพีว่ฒุ ิ(พล.ต.วฒุฯิ)จากบรุรีมัย์ มาโคราช 
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ข่าวสาร จปร.26 (ลพบุรี)

 เริ่มปีงบประมาณใหม่  ชาวลพบุรีก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ ที่ได้รับต�าแหน่งใหม่และยศสูงขึ้นทุกท่าน ... ส�าหรับลพบุรี  

มีเพื่อนแป้น (นพรัตน์) ที่เกษียณ ถอดหัวโขนกลับมาเป็นลุงแป้นที่ลพบุรี กับลุงขน (บัญชา) ... เพื่อนอ๋อย (ธนา) เป็นพลโท ไปท�างานที่  

ททบ.5 ... เพือ่นอู๊ด (ศิริศักด์ิ) ผงาดข้ึนเป็น ผบ.ศบบ. อย่างสมศกัดิศ์รี ... เพือ่นป่อง (ชัยกร) กลบัถ่ินเดมิ ผบ.มทบ.13  เป็นท่ีรกัของเพือ่นฝงู 

เช่นเดิม ... ใครผ่านไปลพบุรีจะไปเล่นกอล์ฟที่สนามจอมพล ป. เชิญครับ ... ยินดีต้อนรับ ฟรี ทุกอย่าง ... โดยมีเพื่อนอิ้ด (บวรรัตน์) เป็น 

ที่ปรึกษาและต้อนรับแขก ... เช่นเดียวกับเพื่อนบาก (สมชาย)  ผบ.พล.ป. หาตัวยากหน่อย เพราะงานท่านแยะ... เพื่อนต๋อง (วีรนันท์) เป็น 

พล.ต.หนุ่ม ที่ก�าลังมีความสุขกับการไปอบรมนายทหารชั้นนายพลที่ กทม. แบบไม่อยากจบ ... ส่วนเพื่อนเป๊ปซี่ (นิรุช) ลงไปท�างานเพื่อ

สร้างผลงานที่นครศรีธรรมราช ... เพื่อนต้อ (ชูนล)... ยังมีความสุขกับการท�างานและสอนหนังสือที่ กทม. ... แต่ก็แวะเวียนกลับลพบุร ี

ทุกอาทิตย์ ... เพื่อนศัลยพงศ์ ปีนี้มีความสุขมากกว่าใคร เพราะลพบุรีน�้าไม่ท่วม ... ปิดท้ายกับเพื่อนอ้น (ปริญญา)  ไปช่วยราชการ กอ.รมน. 

กทม. กับเพื่อนมนัสวีร์... 

(ผบ.มทบ.21) ต้องรับภารกิจมากว่าเดิม สู้ๆครับ  พี่แดง(พล.ต.ธนกรฯ)ขึ้นเป็น ผบ.จทบ.ส.น. หนุ่มไฟแรง ตอนนี้ทราบว่าก�าลังพัฒนาหน่วย

รองรับ ประชาคมอาเซียน น่าจะได้เป็นหน่วยตัวอย่างของ ทบ. นะครับ  พี่เต่า(พล.ต.วรทัตฯ) จาก ขอนแก่น ไปเป็น ผบ.จทบ.ล.ย.จากคน

พื้นที่ราบไปสู่พื้นที่ป่าภูเขา เจ้าตัวพอใจยิ้มแย้มดี  และพี่เมธ ได้ขยับเป็นพล.ท.(พล.ท.กฤตัชญ์  สรวมศิริ)แต่ต้องไกลบ้านมาท�างานที่โคราช 

กับพี่นวย (พล.อ.ดรัณฯ)  ที่สร้างความประหลาดใจขอลาออกแต่ไม่ได้ออก จาก พล.ท. กลับได้  พล.อ. (สวรรค์มีตาจริงๆ) ตอนนี้ยังต้อง

ดูแลสนามกีฬาทหารต่อไปครับ     และยังมีพี่ม้า(พล.ต.อาชาไนยฯ) ผบ.พล.ม.3 ปักหลักรอรับเพื่อนๆที่ขอนแก่น  กับพี่ต้อ(พล.ต.สิทธิฯ) 

ผบ.มทบ.24  คอยดูแลเพื่อนๆที่ อุดร ใครจะไปเที่ยวที่หนองคาย ลาว บอกท่านได้ครับ  (สอบถามเพื่อนที่เคยไปแล้วได้ครับ)  และพี่สุ่ม 

(พล.ต.ทศพลฯ)  กับพี่แดง(พ.อ.อาทิตย์ฯ) ดูแลงาน กอ.รมน.จว.อ.ด. และจว.ม.ห. ต่อไปอีกครับ  ส�าหรับท่านอื่นใน ทภ.2 ได้แก่ พี่วิชาฯ

ทราบว่า ตอนนี้เป็นตัวเกร็งที่จะได้ต�าแหน่งสูงขึ้น และคนอื่นอีกก็เหมือนกัน ทั้งพี่โสภณฯ พี่โหน่งฯ พี่ต้อยฯ พี่หน่อยฯ เดินตามกันต่อไป 

ส่วน พล.ต.ศิริวิทย์ (ชื่อเดิม)  ทราบว่าได้อยู่ช่วยงานพี่วุฒิฯ ที่ มทบ.21  ต้องการขออยู่ใกล้บ้านดีกว่า แต่อาจจะติดต่อท่านได้ไม่ง่ายนัก  

และที่ ทน.2 ยังมีพี่ปุ๋ง (พ.อ.กฤษณ์ฯ) คอยรับรองเพื่อนๆที่จะมาฝึกซ้อมกอล์ฟ ที่ ทน.2 ครับ กับกระผม (พ.อ.ประทีปฯ) คอยรับใช้เพื่อนๆ

ที่ ทน.2 เช่นกันครับ

 ตามแนวทางรับราชการในปีน้ีมเีพือ่นทีต้่องไปเป็นลงุ (เกษียณอายรุาชการ) 2 ท่าน กบัเออร่ี 1 ท่าน ได้แก่  พล.ต.ณรงค์ศกัดิ ์  ศรพีกิลุ 

และ พล.ต.ยรรยง  หงส์จุ้ย กับ พล.ต.ไกรฤกษ์  ก้องเกียรติกุล  ได้เวลาพักผ่อนเพื่อจะได้เลี้ยงหลานต่อไป(ถ้ามี)  ถึงแม้ เพื่อน ๆ ใน ทภ.2 

จะแยกย้าย กระจัดกระจาย ไปตามภูมิประเทศ แต่ก็ยังมีการติดต่อกันตลอดเวลา (ทางApp.  LINE)  กลุ่ม Esan1531 รับรองว่าไม่มีการ

จ�าหน่ายสูญหายครับ 

 ปล.เพื่อน ๆ อีสานเราทุกคน ยังรู้รัก สามัคคี ยินดีผู้มาเยือนอยู่เสมอครับ 

ข่าวสารจาก ทภ.3

  ตามที่มีบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้นายทหารรับราชการ

สนองพระเดชพระคุณ เมื่อ ก.ย.56 นั้น  ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3  ซึ่งดูแลพื้นที่ 17 จังหวัด

ภาคเหนือ ตั้งแต่ จว.อุทัยธานี ไปจนถึง จว.แม่ฮ่องสอน  รุ่นเรา จปร.26  เข้าควบคุมพื้นที่ได้

ทั้งหมดแล้ว  ด้วยความรู้ ความสามารถ โชคชะตา วาสนา  จึงน�าพาพวกเราให้ประสบ 

ความส�าเร็จได้ ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ จปร.26 ทุกคนที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ในครั้งนี้   

คนที่ยังไม่ได้ก็ขอเป็นก�าลังใจให้นะเพื่อน  สู้ สู้ สู้ ........

 จากการน�าทัพของหัวเรือใหญ่ แม่ทัพภาคที่ 3  พล.ท.ปรีชา  จันทร์โอชา   ไม่ว่าจะงานบู๊หรือบุ๋น “พี่ติ๊ก” ลุยเต็มที่  คติประจ�าใจ

แม่ทัพ  “ อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี ”  ยุค AEC ต้องบอกว่า  “ LIVE  AND  DIE  WITH  LOYALTY ” .... แม่ทัพน้อยที่ 3  “พี่แม็ค”   

พล.ท.สาธิต  พิธรัตน์  ในฐานะ รอง ผบ.ศปก.ทภ.3 (1) / รอง ผอ.รมน.ภาค 3 (1)  ร่วมลุยงานเต็มที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้น้อง ๆ  เห็นว่า 

ทั้งทัพน้อยและทัพใหญ่ท�างานร่วมกันเป็นอย่างดี พี่แม็คย�้าเสมอว่า ท�างานต้องมี TIME LINE ขอให้เป็นแม่ทัพภาคที่ 3  คนต่อไปนะ...

ผบ.ฉก.ยะลา  พล.ต.เกษม  ธนาภรณ์  รอง มทภ. 3  น�าก�าลังจากเหนือลงใต้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 1 เดือน  คงหายเครียดแล้วนะเพื่อน  

มีเพื่อน จปร.26 ในพื้นที่ จชต. ร่วมปฏิบัติการและให้ก�าลังใจเยอะ ขอให้มีผลงานดี ปลอดภัย เอาใจช่วยนะเพื่อน ..... หัวเมืองฝ่ายเหนือ
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ข่าวจากส�านักข่าวหัวเขียวแดนใต้

 บ้านเมืองของเรามันวุ่นวายกันไม่รู้จักจบจักสิ้น!  “หรือว่ามันเป็นกรรมของแผ่นดิน” จริงๆตามศาสตร์ของโหร.... ปัญหา จชต. 

เปรียบเสมือนไฟสุมขอน  หากไม่รู้จริงก็เปรียบดั่งได้กับการเอาน�้ามันไปดับไฟ  โอ้....พระพุทธเจ้า..(ช่างน่าสยองจริง ๆ )  ถ้าเราเอาความเย็น

หรือคนเย็น(ภาคเหนือ)มาช่วยลดอุณหภูมิ   ก็น่าดีไปอีกแบบหนึ่ง  อัลเลาะห์ทรงเมตตาคนที่มีความจริงใจและใจเย็น เสมอ....    ไฟสุมขอน

เป็นธรรมชาติ .....ไม่นานก็ดับไปเอง(อีก ๑๐๐ ปี) จงท�าใจยอมรับสัจธรรม ในข้อนี้......จงมองให้เห็นคุณค่าของไออุ่นจากไฟสุมขอน......ก็จะ

เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายโดยแท้

 ปีนี ้ทภ.4/กอ.รมน.ภาค 4 สน.ค่ายสรินิธร  ได้คนดมีฝีีมอืมาให้ความเย็นแก่ จชต. หลายคนเริม่ตัง้แต่เพือ่น ปราการ ชลยทุธ นกัรบ

เหรียญรามาธิบดี ขวัญใจผู้น�าศาสนาและชาวยะลา นับว่าน่าจะเป็นความหวังใหม่ (ฮารับปันบารู) ของ....แผ่นดินใต้........อีกคร้ัง   เอ้า!  

ช่วยกันทะนุถนอมกนัหน่อยอย่าให้โดน..........ภัยคกุคามทีม่องเหน็ได้ยาก......เสยีก่อนนะพีน้่อง!........พีเ่กษม  ธนาภรณ์ รบับท ผบ.ฉก.ยะลา 

ดูแลนักรบ-นักพัฒนาน่าเห็นใจ.... ท�าดีเท่าของเก่าก็ถือว่าเยี่ยมแล้ว หากมากไปชาวบ้านอาจประท้วงไม่ยอมให้กลับไปเหนือนะจ๊ะ ยิ่งได้

เพื่อนอ้อ  กิตติ  อาจสัญจร  เพื่อนอเนก  ศิริสุวรรณ  เพื่อนนครินทร์ นาคอาทิตย์  มาช่วยเสริมงานประจ�ากระทรวงส�าคัญ ๆ ก็จะท�าให้

ภารกจิทีห่นัก ๆ  เบาขึน้เยอะเลย....จรงิมัย้!..... เพือ่นก๊อง  วรารตัน์  เป็นหวัหน้าเกสตาโปตวัจรงิ รูจ้รงิ จนมคีนชงิกนัมอบตวัไม่หยดุหย่อน......

เพื่อนอัตถเดช  มาถนอม ชกลมมา 7 ปี จนอ่อนล้า แต่หัวใจกล้าแกร่งเกินจริง “คนไม่เห็น......อัลเลาะห์เห็น!” จับมือแน่นกับ พี่ปุ๋ย (ภคิน 

ธเปียสวน) ลุยงานสงครามแย่งชิงมวลชนกันฝุ่นตลบ (ชิงมวลชนอย่างเดียวนะจ๊ะ......อย่างอื่นนายเขาจัดให้แล้ว......จุ๊จุ๊ รู้แล้วอย่าเอ็ดไป....)

 เสียดาย....เพื่อน แอ๊ะ เลอชัย  มาลีเลิศ คุมค่ายใหญ่เสนาณรงค์ ผลุบ ๆ โผล่ ๆ ที่ยะลา(กอ.รมน.ภาค 4 สน.) บ้างเป็นครั้งคราว.... 

แต่ลุ้นเสียวกว่าใครเพราะระเบิดที่หาดใหญ่ทีไร ...... ดูเหมือนว่ามันจะดังกว่าที่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เสียอีก! แต่.....ที่เสียใจสุด ๆ ก็คือ 

.....พี่แดง ชวลิต  เรียนแจ้ง จอมยุทธศาสตร์ชายแดนใต้......ขอดูอาร์(ขอพร)ให้อัลเลาะห์เรียกกลับมาแก้ปัญหาของชาติชายแดนใต้โดยเร็ว

(ภายใน เม.ย.57 นี้) คนรู้ปัญหาจริง ๆ มักมีปัญหาแบบนี้เสมอนะจ๊ะ จะบอกให้! ..แม้ธนา  วิทยวิโรจน์ จะไม่มา แต่ก็ยังอุตส่าห์ส่งภรรยา 

ตอนบนมี  พล.ต.ศรายุธ  รังษี  เป็น ผบ.มทบ.33 (จว.เชียงใหม่)  ดูแลอยู่ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีเป็นคนอารมณ์ดี ข้ีเกรงใจ ใฝ่งาน  

งานบ้านไม่เคยบกพร่อง จึงเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาและเป็นท่ีประทับใจของผู้มาเยือน .... ส่วนหัวเมืองฝ่ายเหนือตอนล่างมี  

พล.ต.พิเชษฐ์  สุขพงศ์พิสิฐ  เป็น ผบ.มทบ.31 (จว.นครสวรรค์) ดูแลพื้นที่อยู่ด้วย คุณลักษณะเฉพาะตัวเช่นกัน  ยังมีจิตใจรุกรบตลอดเวลา

ท่านบอกว่าพร้อมปฏิบัติการได้เหมือนหน่วยก�าลังรบ ผ่านไป-มา แวะด้วย มีตลาดนัดสนามกอล์ฟ  ที่พัก พร้อมอาหารบริการจ้า .... เพื่อน 

“โคตร” พ.อ.วีระศักดิ์  แก้วเพชรพันธ์ (โคตรวีระ)  หลังจากเกษียณอายุแล้วเมื่อ ต.ค.55  ได้ฤกษ์ลงเสาเอกสร้างบ้านอยู่ที่  ต.บึงพระ  

อ.เมือง  จว.พิษณุโลก  เจอเมื่อไรคุยเรื่องเก่า ๆ ของเพื่อน ตั้งแต่เรียนเตรียมทหารได้ทุกคนความจ�าดีมาก ถ้าจะให้จ�าดีต้องได้ไวน์แดงสัก 2 

ขวด คล่องปรื๋อ ....  ระหว่างทางจาก จว.นครสวรรค์ ถึง จว.เชียงใหม่  น่าจะหยุดพักที่ จว.ตาก เพราะเป็นครึ่งทางพอดี  และที่ส�าคัญมี  

“พี่ขุน” พล.ต.การุณ ขุนสูงเนิน  เป็น  ผบ.จทบ.ต.ก.  รับหน้าที่ใหม่ก�าลังอุ่น ๆ เลย  ถ้าอยาก SHOP ได้เลย ที่ อ.แม่สอด  จะตีกอล์ฟ  

ที่ จว.เมียวดี เมียนม่า  ก็ยังได้ ยินดีครับ .... ถ้าแวะ จว.ตาก จะได้เจอะเพื่อนอีก 2 คน คือ พล.ท.สัมพันธ์  ศรีราชบัวผัน  ศูนย์ประสานงาน

ชายแดนไทย - เมียนม่า  และ พ.อ.ปฎิญญา  ลีลาศเจริญ  รอง ผอ.รมน. จังหวัดตาก .... ที่ จว.เชียงใหม่ มีเพื่อนอีก 2 คน คือ พล.ต.สมชัย  

เครือวิทย์ (พี่ปื๊ด) และ พล.ต.ชาตรี เศรษฐกร (พี่ตรี) .... หัวหน้าศูนย์ข่าวยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3  พี่ปื๊ด ท่านอยู่บ้าน อ.ดอยสะเก็ด  

จว.เชียงใหม่ บอกว่าเหงา ต่อห้องเตรียมรอรับเพื่อน ๆ ขอให้แวะหากันบ้าง  ส�าหรับพี่ตรี เป็น รอง ผอ.รมน. จว.เชียงใหม่  งานดีเข้าตา 

เจ้านาย สุดยอดเพือ่น .... มเีพือ่นอกี 3 คน ย้ายออกนอกพืน้ทีก่องทพัภาคที ่3  คนแรก พล.ท.นวิตัชิยั  ถนอมธรรม  ส�านกังานปลดักระทรวง

กลาโหม ตอนนี้ไปช่วยราชการเป็นที่ปรึกษา กองทัพภาคที่ 3  ยังอยู่ที่ จว.พิษณุโลก  คนที่ 3 พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ  จากรอง มทภ.3  

เป็น รอง มทภ.4  แต่ก็ไป ๆ มา ๆ  เพราะบ้านภรรยาอยู่ที่ จว.น่าน  คนสุดท้าย พล.ท.กิตติ์  คิ้มวงษา (พี่ธนู) เป็น รองเจ้ากรมเสมียนตรา  

ก็ไป ๆ มา ๆ  เพราะบ้านอยู่ จว.พิษณุโลก

 ของฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ .... พวกเราอายุมากกันแล้ว บางคนก็เกษียณแล้ว บางคนจะเกษียณปีนี้  บางคนจะเกษียณปีหน้า  และ 

ต่อ ๆ ไป  ไม่มีอะไรยั่งยืน  ชีวิตเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  อยากจะให้พวกเราหันมาดูแลสุขภาพและร่างกายกันซักหน่อย  โดยเฉพาะ 

สมยันีเ้ร่ืองอาหารส�าคญัมาก  เพราะอาหารส่วนใหญ่เร่งผลติออกมาเพือ่ตอบสนองความต้องการของมนษุย์ ปรงุรสโดยใช้สารเคมเีป็นจ�านวน

มาก   อยากจะแนะน�าเพื่อน ๆ ครับว่า ให้  งด/ลด เนื้อสัตว์ - ทานผักให้มาก (ผักปลอดสารพิษ/ปลูกเอง ) ปิ้ง, ย่าง, ทอด  ควรงด/ลด    

แต่ให้ทานประเภท ต้ม, อบ, นึ่ง  เพื่อน ๆ บางคนที่คิดว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยากให้ไปปรับสมดุลย์ร่างกายกับ  พ.อ.ณรงค์ชัย  กิ่งเกตุ  

ที่บ้านปรับสมดุลย์ จว.นครนายก  บรรยากาศดี ด้วยความปรารถนาดีครับ     ...... จาก จปร.26 ทภ.3
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(พ.อ.หญิง กุ้ง) มาช่วยชาติที่ค่ายยะลาด้วย .....นับถือจริงๆๆๆๆๆ  ...อ้าว! ท่าน ภัทรเดช/วรการ  แก้วบริสุทธิ์ เจ้าพ่อวิทยุเครื่องแดงไปขั้ว

ต�าแหน่งหนิ......อะไรที ่อ.นาทว ีดงโจรเลย ลกูพีร่ะวงัหน่อยนะคบั!  มวยฝีมอืดผีูว่้าชมตลอดเล๊ย......แต่ใจอยากให้นายชม....นดิหน่อยกเ็พยีง

พอแล้ว จริงมะ! ก้มหน้าท�างานหนักต่อไปนะ!   ได้ข่าวพวกโต๊ะครู-โต๊ะอิหม่าม รวมหัวกันขอดูอาร์ให้อยู่.....วันก่อน...ได้เจอ พ่ีอ๋อย          

(น.อ.เอกธนัช   ศรีหิรัญ) ที่ค่ายสิรินธร คุมการบิน ทอ.สนน.ทบ.(กอ.รมน.ภาค 4 สน.)อยู่ 3-4 ปีแล้ว ......ฝากเพื่อนโหมด (พล.อ.อ.พลเทพ  

โหมดสุวรรณ) เพื่อนรักสร้างปาฏิหาริย์ให้ดูหน่อย ฮับ! ......คนนี้ซิ! น่าสนใจ เม.ย.57  ไม่ต้องลุ้นมาก...เขานอนมาโดยไม่ต้องมีพระน�า จะ

ใครที่ไหนกัน! ก็ พี่ชัยยศ  อุ่นเรือน ไงเล่า....ยอมปลอมตัวอยู่หน้าเวทีม๊อบ......ไล่รัฐบาลเสมอ......เสียสละเพื่อชาติขนาดนี้......รมว.กห.  

ไม่เห็นใจอีกก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว ......ใส่เสื้อเกราะไว้ด้านหลังด้วยนะเพื่อน......รถไฟเที่ยวนี้แม่ขบวนจะสั้นแต่ได้ข่าวว่าได้นั่งคู่พลขับเลยนะ  

อ๋อ! ไม่ได้นั่งเฉย ๆ คับ! คอยช่วยใส่ไม้ฟืนด้วยนะ! ร้อนนะ! และเหนื่อยด้วย แม้ ....พี่ป๊อด/ชินทัต  มีศุข  และคุณพี่พิสัณห์  จุลดิลก  ต�ารวจ

น�้าดีแดนใต้จะกลับไปรับงานใหญ่ที่บางกอกกันแล้ว ก็ตามแต่ความประทับใจต่อความจริงใจของเพื่อน พวกเราทางใต้ไม่เคยเลือนน่ะ!  

ขอคารวะทหารเรือที่เหลืออยู่ 2 ท่าน  ชุมพล วงศ์เวคิน  และพี่ดุสิต  รามโกมุท  ในฐานะ ผบ. และ รองผบ. ทัพเรือภาคที่ 2  ด้วยที่รับเป็น

เจ้าภาพจัดเลี้ยง  “รวมเหล่าภาคใต้ปี 57” (เฉพาะสถานที่เท่านั้นอาหารให้ทหารบกรับผิดชอบ) .....เสียงโอ๊ยยยจาก..พี่ทิ้ว (วุฒินันท์  

เพ็ชรขาวเขียว) ประชุม บก.ใหญ่ (ทภ.4) แทนเจ้านายทุกทีเลย   ดูฟอร์มแล้วน่าจะเห็นข่าวดีนะคราวนี้......ฝาก พี่ปู่ (พล.ต.กัลย์สรรค์/ 

นพดล จันทรเสน) ช่วยพลักดันทุกรูปแบบด้วย......เดี๋ยวนี้ตัวเบามากเลย.........ผลักง่ายจะตาย!...แต่...คนนี้สิ! ส�าคัญมาก  ท�างานหนักมาก

แบกภาระทั้ง กองทัพภาคที่ 4 (ปกติ) ก็พี่เชฟ นพวงศ์  สุรวิชัย (คนล�าปางเจ้า!......) อยู่ใต้ตั้งแต่ ว่าที่ร.ต. เป็นผู้หมวดปัตตานี ผู้กองปัตตานี 

ผู้พันกระบี่-ตรัง ผู้การหาดใหญ่ ผบ.พล.ร.5  เป็นรอง มทภ.4 ท�าการแทน มทภ.4  รับศึกใหญ่กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หนักเอา เบาไม่

เคยเจอ พบแต่หนัก ๆ  ทั้งนั้น สู้นะเพื่อน!....  “.ขอให้ท�างานอย่างมีศักดิ์ศรีผีเจด็จฝากย�้าเตือนมา.” ....นี่ก็อีกคนต้อง พี่น้อย ศรีศักดิ์  เลิศล�้า 

เขาละ! เลขาธิการ ศปก.ทภ.4 อยู่ค่ายวชิราวุธนครศรีธรรมราช ปีนี้ได้เพื่อนเป๊ปซี่  นิรุช รมยเวศม์  คุมบิน ทบ.(ฮ) ทั้งภาคใต้  บริการ 

ประทับใจทุกภารกิจ คนนี้ก็ศิษย์เก่าฟาร์ตอนี(อิงคยุทธบริหาร) เหมือนกัน......หมู่นี้ น.อ.พิริยะ วรรลยางกูร ผบ.ศสอต.4 นครศรีฯ งานเข้า

เยอะมากหน้าตาดเูครียดเลย หายใจลกึเข้าไว้เพ่ือน......ผมเคยมาแล้ว......เชือ่เถอะครบัจงท่องจ�าไว้ว่า...... “เดีย๋วมนัก็จะผ่านพ้นไป......ๆๆๆ......” 

ขอฝากพี่โหมดอีกคน นะ!.... ดีใจด้วยพี่ต๋อย อภิไธย  สว่างภพ  ได้งานใหม่ถูกใจล่ะซิ!.......เขาให้เป็นถึงท่าน หน.คณะท�างานยุทธศาสตร์  

ทภ.4 ...... ใหม่แกะกล่องเล๊ย!.จุ๊ๆๆ...อย่าให้ไอ้พวก PULO  BRN  BMW  TOYOTA  YAMAHA ฯลฯ มันรู้เชียว! งานนี้มีคนหนาวแน่ ๆ  

ชักสงสัย? ใครกัน.!... มันหรือมึง  วะคับ!ฮิๆๆๆๆ .....ได้ พี่เชฟ,  พี่น้อย เป็นพี่เลี้ยง  คงสอบผ่านนะงานนี้......และขอฝากตัวกับ พี่อัคร,   

พี่หลี,  พี่เบี้ยว,  พี่ต๊อก และพี่ พล.ท. - พล.อ. รุ่น 15 ทุกท่านด้วยคร๊าบ......! ตรีมอ-การ์เชะ บาเยาะๆๆ หลาย ๆ ด้วยเด๊อ เจ้า...ขอรับ!

 สุดท้าย พวก RKK มันพูดกันว่า....การจะเข้ามาท�าหน้าที่เป็น แม่ทัพที่ 4 นั้น เขาว่ายากแล้ว  แต่......งานแก้ปัญหาของทัพ 4 นี่ซิ! 

มันยากซะยิ่งกว่าอีก......เพราะพวกมลายูเชื่อว่าคนสยามมันไม่รู้จักไฟสุมขอนดีพอหร๊อก! ฮึ่มๆ..เดี๋ยวจะได้เห็นดีกัลลลลล.......งง

 ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน 

  จาก....นายปลาแฆแฆ (ปลากระป๋อง)ใกล้หมดอายุแล้ว
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