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

กรุณาส่ง

     เรียนเพื่อนสมาชิก จปร.26 

 สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก จปร.26 ท่ีรักทุกท่าน พบกันครั้งนี้เป็นครั้งท่ี 2 ของปี 57 หลังจากงานเลี้ยงสังสรรค์ประจ�าป ี

ณ โรงแรมรีเจ้นท์ชะอ�าบชี รีสอร์ท ได้ผ่านไปเมือ่วันที ่3 พฤษภาคม 2557  ซ่ึงในงานเลีย้งปีนีน้ัน้ มีเพือ่น ๆ และครอบครวั มาร่วมงาน 

กันอบอุ่นมากกว่าทุกปี แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและมิตรภาพของรุ่นเรา   งานนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อน ๆ หลาย ๆ ท่าน 

ท่ีให้การสนับสนุนการจดังานทัง้ด้านการเงนิและสิง่ของมากมาย  ซึง่ฝ่ายเลขาฯ จะได้สรปุรายละเอยีดไว้ภายในฉบบันีแ้ล้วครบั และ

ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษส�าหรับแม่บ้าน จปร.26 ที่น่ารักทุกท่าน ที่มีน�้าใจสละเวลาซ้อมการแสดงบนเวที  ช่วยเหลือกิจกรรม      

ของรุ่นอย่างเต็มก�าลังความสามารถ การแสดงสวยงาม เป็นที่ประทับใจยิ่ง

 ส�าหรับกิจกรรมการหารายได้  ได้จัดมวยการกุศล “ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกริกไกร” เพ่ือหารายได้เข้ารุ่น เม่ือวันศุกร์ที่ 

6 มิถุนายน  2557 ณ สนามมวยลุมพินี  ซึ่งเราสามารถหารายได้ โดยที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเป็นเงินถึง 693,794 บาท รายละเอียดอยู่

ภายในฉบับนี้ครับ

 เนือ่งจากคณะกรรมการรุน่ชุดปัจจุบนัซ่ึงได้ปฏบิตัหิน้าทีม่าตัง้แต่ต้นปี 2556 จนถงึปัจจบุนั จะหมดวาระลงในเดอืนธันวาคม 

2557 ตามระเบียบสมาชิก จปร.26 ว่าด้วยการด�าเนินงานของรุ่น พ.ศ.2554 ได้ก�าหนดให้ด�าเนินการลงคะแนนเลือกประธานใหม่ 

ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม และส่งหน้าที่ให้คณะกรรมการรุ่นชุดใหม่ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป   ผมจึงขอเชิญชวนให้

เพื่อนสมาชิก จปร.26 ทุกท่าน ได้ออกเสียงเลือกตั้งประธานฯ   โดยกรอกรายละเอียดลงในไปรษณียบัตรที่แนบมา  แล้วส่งกลับคืน

ภายใน 30 ก.ย.57  ท้ายนี้ผมและคณะกรรมการรุ่นชุดปัจจุบันทุกคน ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก จปร.26 ตลอดจนครอบครัวทุกท่าน 

ที่กรุณาให้การสนับสนุนกิจกรรมรุ่นด้วยดีมาโดยตลอด และขออ�านวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป

                    ด้วยความเคารพรักเสมอ

  

         พล.อ.

         (สมหมาย  เกาฏีระ)

                  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/

                       ประธานคณะกรรมการบริหารรุ่น  จปร.26

สารจากประธาน

- สารจากประธาน  
- สรปุสถานะภาพการใช้จ่ายเงินกองทนุสวัสดิการ จปร.26
- ขอบคุณเพื่อน จปร.26 ที่ให้การสนับสนุนงานเลี้ยง

สังสรรค์ จปร.26, ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยง
- สรุปรายได้จากการจัดมวยการกุศล “ศึกลุมพินี

แชมเปี้ยนเกริกไกร”
- ซุบซิบอีสาน,  ข่าวจากส�านักข่าวหัวเขียวแดนใต้
- เลขา...ประชาสัมพันธ์
- รายชื่อสมาชิก จปร.26



งานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.26 ประจ�าปี 2557  ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอ�า บีช รีสอร์ท
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ มอบเงินสนับสนุนเข้ากองทุนสวัสดิการ จปร.26
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ขอบคุณสมาชิก จปร.26  ที่ให้การสนับสนุนงานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.26 ประจ�าปี 2557
พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ และเพื่อน นทพ. 100,000  บาท

พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา 100,000  บาท

พล.อ.ชายศักดิ์  โสมกุล 20,000  บาท

พล.อ.วินัย  สร้างสุขดี 20,000  บาท

พล.อ.สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ 20,000  บาท

พล.ท.ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข 20,000  บาท

พล.ท.ชวลิต  ชุนประสาน 20,000  บาท

พล.ท.ทลวงรณ  วรชาติ 30,000  บาท

พล.ท.ปรีชา  จันทร์โอชา 50,000  บาท

พล.ท.ประสงค์  บุตรขวัญ 10,000  บาท

พล.ท.เยาวดนัย  ภู่เจริญยศ 10,000  บาท

พล.ท.วลิต  โรจนภักดี 30,000  บาท

พล.ท.ศุภกร  สงวนชาติศรไกร 50,000  บาท

พล.ท.สุชาติ  หนองบัว 10,000  บาท

พล.ท.สาธิต  พิธรัตน์ 10,000  บาท

พล.ท.สิริศักดิ์  วรเจริญ 50,000  บาท

พล.ท.อนันตพร  กาญจนรัตน์ 100,000  บาท

พล.ต.ก้องเกียรติ  พลขันธ์ 10,000  บาท

พล.ต.การุณ  ขุนสูงเนิน 10,000  บาท

พล.ต.ชัยกร  ประเสริฐสุข 20,000  บาท

พล.ต.ชัยยุทธ  พร้อมสุข 25,000  บาท

พล.ต.ชัยวัฒน์  จ�ารัส 10,000  บาท

พล.ต.ชาติชายพัฎฐ์  สุคนธสิงห์ 20,000  บาท

พล.ต.ไชยพร  รัตแพทย์ 20,000  บาท

พล.ต.ทศพร  ศิลปาจารย์   10,000  บาท

พล.ต.ธนกร  จงอุตส่าห์ 10,000  บาท

พล.ต.บุญชัย  เนาวภูติ 10,000  บาท

พล.ต.พิเชษฐ์  สุขพงศ์พิสิฐ 20,000  บาท

พล.ต.วรทัต  สุพัฒนานนท์ 10,000  บาท

พล.ต.เลอชัย  มาลีเลิศ 20,000  บาท

พล.ต.วิวรรธน์  สุชาติ 20,000  บาท

พล.ต.วุฒิ  แสงจักร 10,000  บาท

พล.ต.ศรายุธ  รังสี 20,000  บาท

พล.ต.ศิริศักดิ์  เทศนา 20,000  บาท

พล.ต.สิทธิ  จันทร์สมบูรณ์ 10,000  บาท

พล.ต.สมชาย  ฤกษ์พิชัย 20,000  บาท

พล.ต.อาชาไนย  ศรีสุข 10,000  บาท

พ.อ.ยศพล  มีพรหม 2,000  บาท

รวม 957,000  บาท

ขอบคุณสมาชิก จปร.26 ที่ให้การสนับสนุนของขวัญจับฉลาก
พล.อ.ช�านิ  รักเรือง   แพ็คเก็ตทัวร์ฮ่องกง  3  วัน  2 คืน

พล.อ.กัณตภณ  ปทุมลังการ์    โทรศัพท์มือถือ  Samsung GALAXY Note 8

พล.ท.ชาตอุดม  ติตถะสิริ   ทองค�า 1 บาท, ทองค�า 50 สตางค์ 2 เส้น, กล่องรับสัญญาณ ทีวี  25  กล่อง   

จปร.26  กรมการทหารช่าง  ทองค�า 1 บาท, ทองค�า 50 สตางค์  3 เส้น

พล.อ.สมพงษ์  มุกดาสกุล  ทองค�า 50 สตางค์  2 เส้น

พล.ต.สมยศ  แก้วศรีปราชญ์ ชุดเครื่องครัว

ขอบคุณสมาชิก จปร.26 ที่ให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม
พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ  ซุ้มอาหาร sea food 1 ซุ้ม

พล.ต.กฤษฎา อารีรัชกุล spy wine cooler  3  ถัง
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ค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.26  ประจ�าปี 2557
1. โรงแรมรีเจนท์ ชะอ�า บีช

 1.1. ค่าห้องพักที่รุ่นจ่าย 129 นาย x 1,000 บ. เป็นเงิน 129,000 บาท

 1.2  เพื่อนต่างเหล่า + เพื่อน ผบ.นทพ. 22ห้อง x 1,800 บ. เป็นเงิน 39,600 บาท

 1.3  ห้องพัก จนท.(น.ประทวน ) นทพ. 5 ห้อง x 1,200 บ. เป็นเงิน 6,000 บาท

 1.4  ห้องพักที่เพื่อนจองแล้วไม่มาร่วมงาน เป็นเงิน        28,800 บาท 

 1.5 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 246,500 บาท

 1.6 ค่าน�าเข้าดนตรี เป็นเงิน 15,000 บาท

 1.7 น�าเข้าซุ้มอาหาร 6 ซุ้ม x 2,500 บ. เป็นเงิน 15,000 บาท

 1.8. ค่าห้องท�าบุญ เป็นเงิน 5,000 บาท

 1.9 ดอกไม้แสดงความยินดี  1,500 บ. x 2 ข่อ เป็นเงิน 3,000 บาท

   รวมเป็นเงิน 487,900 บาท

2. ศูนย์การทหารราบ

 2.1 ข้าวต้มทะเล 200 ที่ เป็นเงิน     8,000 บาท

 2.2 ไอศกรีม 2 ถัง เป็นเงิน     4,500 บาท

 2.3 ไก่ย่างส้มต�า  200 ที่ เป็นเงิน   10,000 บาท

 2.4 ก๋วยเตี๋ยวเป็ด 200 ที่ เป็นเงิน     8,000 บาท

 2.5 ข้าวเหนียวมะม่วง 200 ที่  เป็นเงิน   10,000 บาท

 2.6 เบียร์ 2 ถัง เป็นเงิน     7,050 บาท

 2.7 เบี้ยเลี้ยงพนักงานเสริฟเบียร์สด 2 คน เป็นเงิน     1,200 บาท

 2.8 ดนตรี+อาหารนักดนตรี / นักแสดง เป็นเงิน    24,500 บาท

 2.9 สังฆทาน เป็นเงิน    15,600 บาท

 2.10 ค่าบ�ารุงวัด (ขอยืมของสังฆกรรม) เป็นเงิน      1,000 บาท

 2.11 ป้ายซุ้มอาหาร เป็นเงิน        500 บาท
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 2.12 เบี้ยเลี้ยงอนุศาสตร์(น.) 400 บ. x 1 นาย เป็นเงิน        400 บาท

 2.13 เบี้ยเลี้ยงผช.อนุศาสตร์ (ป.) 300 บ. x 1 นาย  เป็นเงิน        300 บาท

 2.14 เบี้ยเลี้ยงผช.อนุศาสตร์ (พลทหาร)  200 บ. x 2 นาย  เป็นเงิน        400 บาท

 2.15 เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมดนตรี(น.) 400 บ. x 1 นาย เป็นเงิน        400 บาท

 2.16 เบี้ยเลี้ยงจนท.ดูแลซุ้มอาหาร (น.) 400 บ. x 1 นาย เป็นเงิน        400 บาท

 2.17 เบี้ยเลี้ยงจนท.ดูแลซุ้มอาหาร(ป.) 300 บ. x 3 นาย  เป็นเงิน        900 บาท

 2.18 เบี้ยเลี้ยงผู้รับผิดชอบพลทหาร (น.) 1 นาย เป็นเงิน        400 บาท

 2.19 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร 200 บ. x 9 นาย เป็นเงิน      1,800 บาท

  รวมเป็นเงิน 95,350 บาท

3. ฝ่ายเลขา ฯ ด�าเนินการ

 3.1  ฉากหลังเวที,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน    6,060 บาท

 3.2  อาหารญี่ปุ่น เป็นเงิน  35,000 บาท

 3.3  สแน็ค เป็นเงิน    3,550 บาท

 3.4  เหล้า / ไวน์ เป็นเงิน  56,600 บาท

 3.5  เบี้ยเลี้ยง จนท.นทพ.  (น.) 500 บ. X 4 นาย X 2 วัน เป็นเงิน    4,000 บาท 

 3.6  เบี้ยเลี้ยง จนท.นทพ. (ป.) 400 บ. X 11 นาย X 2 วัน เป็นเงิน    8,800 บาท

 3.7  ของขวัญจับรางวัลทองค�า1บ.2เส้น50สต.3เส้น เป็นเงิน   77,550 บาท

 3.8  ทีวีแอลจี 42 นิ้ว 5 เครื่อง 20,500 บ.x 5 เครื่อง เป็นเงิน 102,500 บาท

 3.9  ค่าใช้จ่ายนักแสดง สนภ.1 เป็นเงิน   18,000 บาท

 3.10  ค่าเสื้อโปโลรุ่น จปร.26 เป็นเงิน 180,000 บาท

 3.11  ค่าส่งไปรษณีย์ เป็นเงิน         37 บาท 

 3.12  ติดต่อประสานงานโรงแรม เป็นเงิน     1,701 บาท 

 3.13  ฟิวเจอร์บอร์ดท�าแผ่นป้ายรางวัล เป็นเงิน         85 บาท

 3.14  กล่องและกระดาษห่อของขวัญ เป็นเงิน       135 บาท

 3.15  แก้ปัญหาของ พล.อ.พิสุทธิ์ เป็นเงิน     5,000 บาท

 3.16  ค่าโทรศัพท์ พล.ต.กัลย์สรรค์ ฯ เป็นเงิน        300 บาท

 3.17  ค่าโทรศัพท์ พล.ต.พิพัฒน์ ฯ เป็นเงิน        300 บาท

 3.18  ค่าโทรศัพท์ พ.อ.หญิงดุจเดือน ฯ เป็นเงิน        300 บาท

 3.19  ค่าโทรศัพท์ พ.อ.หญิงพูนพัฒนา ฯ เป็นเงิน        300 บาท

 3.20  ค่าน�้ามันรถยนต์ พ.อ.หญิงดุจเดือน ฯ เป็นเงิน        500 บาท

 3.21  ค่าเทปโฟม / สก๊อตเทป / เชือกฟาง เป็นเงิน        683 บาท

 3.22  ค่าห้องพัก จนท.เตรียมการ ( 2 พ.ค.57) เป็นเงิน     1,250 บาท

 3.23  น�้าดื่มระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นเงิน       120 บาท

 3.24  ค่าทางด่วน ของรถ จนท.นทพ. เป็นเงิน       315 บาท

 3.25  อาหารเช้า จนท.ลงทะเบียน (วันที่ 3 พ.ค. 57) เป็นเงิน     1,300 บาท 

 3.26  อาหารกลางวัน จนท.นทพ. (วันที่ 3 พ.ค. 57) เป็นเงิน     1,425 บาท

 3.27  อาหารกลางวัน จนท.นทพ. (วันที่ 4 พ.ค. 57)  เป็นเงิน     2,300 บาท

 3.28  ค่าน�้ามันรถตู้ เป็นเงิน        800 บาท 

  รวมเป็นเงิน  508,911 บาท

                     สรุป  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,092,161     บาท
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สรุปรายได้จากการจัดมวยการกุศล 

“ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกริกไกร”  
ณ สนามมวยลุมพินี เมื่อวันศุกร์ที่  6 มิถุนายน 2557

1. พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ 100,000 บาท

    และเพื่อน ๆ นทพ.

2. พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา 100,000 บาท

3. พล.ท.อนันตพร  กาญจนรัตน์ 40,000 บาท

4. พล.ต.ชาติชายพัฏฐ์  สุคนธสิงห์ 40,000 บาท

5. พล.อ.สมพงศ์  มุกดาสกุล 20,000 บาท

6. พล.ท.ชวลิต  ชุนประสาน 20,000 บาท

7. พล.ท.ทลวงรณ  วรชาติ 20,000 บาท

8. พล.ท.วลิต  โรจนภักดี 20,000 บาท

9. พล.ท.ศุภกร  สงวนชาติศรไกร 20,000 บาท

10. พล.ท.สถาพร  สีมาสุรรักษ์ 20,000 บาท

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

12. พล.ต.ศิริศักดิ์  เทศนา 20,000 บาท

13. พล.ต.สมชาย  ฤกษ์พิชัย 20,000 บาท

14. พล.ต.วุฒิ  แสงจักร 14,000 บาท

15. พล.ต.ศรายุธ  รังษี 12,000 บาท

16. พล.อ.วิเชียร  ศิริสุนทร 10,000 บาท

17. พล.ท.ฐิตินันท์  ธัญญสิริ 10,000 บาท

18. พล.ท.พนา  ถนอมสิงห์ 10,000 บาท

19. พล.ท.สาธิต  พิธรัตน์ 10,000 บาท

20. พล.ท.อรรถนพ  ศิริศักดิ์ 10,000 บาท

21. พล.ต.ธนกร  จงอุตส่าห์ 10,000 บาท

22. พ.อ.ประเสริฐ  ชูแสง 10,000 บาท

23. พล.ต.วรทัต  สุพัฒนานนท์ 10,000 บาท

24. พล.ต.สิทธิ  จันทร์สมบูรณ์ 10,000 บาท

25. พล.อ.วินัย  สร้างสุขดี 10,000 บาท

26. พล.ท.สุวโรจน์  ทิพย์มงคล 6,000 บาท

27. พล.ต.ธนดล  สุรารักษ์ 6,000 บาท

28. พล.ต.บุญชัย  เนาวภูต 6,000 บาท

29. พล.ต.อ�านาจ  รัตนภานพ 6,000 บาท

30. พล.ต.ทศพร  ศิลปาจารย์ 6,000 บาท

31. พล.ท.เด่นดวง  ทิมวัฒนา 5,000 บาท

32. พล.ท.วสุ  เฟื่องส�ารวจ 5,000 บาท

33. พล.ต.เกษม  ธนาภรณ์ 4,000 บาท

34. พ.อ.สุวภัทร  ยี่โถขาว 4,000 บาท

35. พล.ต.ก้องเกียรติ  พลขันธ์ 2,000 บาท

36. พล.ต.ธนาคาร  เกิดในมงคล 2,000 บาท

37. เพื่อน ทร. 10,000 บาท

38. บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น 4,000 บาท

39. ไม่ทราบนาม 19,794 บาท

40. ไม่ทราบนาม 10,000 บาท

41. ไม่ทราบนาม 6,000 บาท

42. ไม่ทราบนาม 2,000 บาท

43. ไม่ทราบนาม 2,000 บาท

44. ไม่ทราบนาม 2,000 บาท

     รวมเป็นเงิน 693,794 บาท

 ขอบคณุ พล.ต.สุรไกร  จตัมุาศ จก.สก.ทบ. ให้การสนบัสนนุจัดพมิพ์บตัรมวยการกุศลและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมเช่าสถานที่เวทีมวยลุมพินี จ�านวนเงิน 60,000 บาท

 วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ส�าหรับจัดท�ากิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และใช้เป็นทุนสนับสนุนการด�าเนินงานของรุ่น จปร.26 

มีรายละเอียดผู้ให้การสนับสนุนและสรุป รายรับ - รายจ่าย ดังนี้
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ซุบซิบอีสาน

ข่าวจากส�านักข่าวหัวเขียวแดนใต้

 ข่าวเพื่อน จปร.26 จาก ที่ราบสูง ภาคอีสาน ....ไม่มีอะไรมาก แค่อยากบอกว่า.... เพื่อน ๆ ในอีสานยังรักกันมาก และจะรักกัน

ตลอดไป จะไม่นอกใจเป็นอันขาด (จิงป่าว)    สถานการณ์ในพื้นที่  เพื่อนเรายังกระจุกตัวอยู่ที่อีสานตอนบนโดยเฉพาะ มทบ.15 (อุดรฯ) 

ทั้งพี่ต้อ (สิทธิ)  พี่วิชา พี่โสภณ และ พี่สุ่ม (ทศพล) ตอนนี้ก�าลังด�าเนินการในเรื่องปรองดอง ตามนโยบาย คสช.  แต่แว่ว ๆ ว่าต้องมีคนไป

ท�าให้พี่ต้อปรองดองกับพี่สุ่มด้วย  ไปสอบถามกันเองนะ  อ้อยังมีพี่ตู่ (ไกรฤกษ์) ได้ข่าวว่าท�าธุรกิจอยู่  ขอให้เจริญรุ่งเรือง .....ที่สกลนคร  

พี่แดง (ธนกร) ก�าลังท�างานเดินหน้าประเทศไทยในเรื่องปรองดองอย่างต่อเนื่อง ทราบว่า ท้ังต้องร�าวงกับชาวบ้านและให้สัมภาษณ์  จะ 

ดังใหญ่แล้ว ตุลานี้น่าจะมีข่าวดี    .....ที่เลย มีพี่เต่า (วรทัต) ไม่มีเพื่อนอยู่ด้วย   แต่ยังคงท�างานอย่างเข้มแข็งไม่น้อยหน้าใคร   ลงมา.....ที่

บุรีรัมย์ พี่โหน่ง (ธนเศรษฐ์) ได้นายพลไปแล้วปล่อยให้พี่ต้อย (สนทรรศ) ท่านอยู่โดดเดี่ยว  เพื่อน ๆ ไม่ค่อยจะได้เจอะเจอ หาเวลามาเจอ

กันหน่อยนะ    .....ที่มหาสารคาม มีพี่แดง (อาทิตย์) ท�างาน กอ.รมน.จว. เหมือนจะอยู่โดดเดี่ยว   เพื่อน ๆ มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนหน่อย 

ก็ดีนะครับ  .....ที่โคราช มีพี่ติ่งเป็นหัวหอก ดูแลเพื่อน ๆ  เป็นอย่างดี  โดยมีพี่อุ๋ย (ไชยพร) รอง มทน.2 ท�างานช่วยพี่ติ่ง และตอนนี้ท�าหน้าที่ 

หัวหน้าศูนย์ปรองดอง ทภ.2 ที่ขยันจริง ๆ เดินสาย  เป็นทั้งประธานฯ และวิทยากร  ชี้แจงทั่วอีสาน อย่างไม่รู้จักเหนื่อย  ขอให้บอกเถอะ

ไปทุกที่ ผลงานเด่น น่าจะมีข่าวดีเร็ว ๆ นี้  และมีพี่วุฒิ (ผบ.มทบ.21) อีกท่าน ที่ตอนนี้ไม่ค่อยว่างต้องเดินทางตรวจพื้นที่ดูแลรักษาความ

สงบตามนโยบาย คสช.  แต่ก็ยังมีเวลาให้เพื่อนอยู่เสมอ .....ที่ บก.ทภ.2 มีพี่ม้าอาชาไนย (รอง มทภ.2) ก�าลังท�างานอย่างมีศักดิ์ศรี ตามคติ

ของรุ่นเรา อนาคตไปไกลครับ โดยมีพี่หน่อย (พีระพงษ์) ท�างานช่วยดูแลส�านักงานให้อยู่  และยังมีพี่ปุ๋ง (กฤษณ์) มีเพื่อน ๆ หลายคน 

โทรมาถามผม   ยังป่วยอยู่ ยังไงก็เข้มแข็งไว้นะ  เพื่อน ๆ ยังดูแลกันอยู่ไม่ทิ้งกันเด็ดขาด  ..... เกือบลืม พี่วิทย์ (ศิริวิทย์ หรือศรัญย์พงษ์) 

ทราบว่าก�าลังปฏิรูป หรือปรับปรุงบ้านอยู่  จะเป็นลุงในปีนี้แล้ว ยังไงก็ออกมาสันทนาการกันบ้างก็ดีนะครับ      และอีกท่านที่ถือว่าท�างาน

ใน ทภ.2 เหมือนกัน  .....พี่นวย (ดร.ดรัณ) รับผิดชอบ การจัดการแข่งขันกีฬาทหาร  เป็นผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมของรุ่นมาโดยตลอด   

เพื่อน ๆ ทุกคนทราบดี  น่าเสียดายที่ท่านไม่ได้อยู่ใน คสช.  จะได้ข้อคิดเห็นที่ใครได้ฟังแล้วต้องอึ้งแน่นอน

 สรุปแล้วทุกท่านก็ยังอยู่ดีมีสุข แต่ต่างสถานะกันเท่านั้น และขอฝากบอกเพื่อน ๆ ใน ทบ. ถ้ามีโอกาส  ช่วยดูแล  คืนความสุขให้

เพื่อนใน ทภ.2  เพื่อให้เดินหน้าประเทศไทยบ้างนะครับ                ผม พ.อ.ประทีปฯ  รายงานข่าวครับ 

 ความเคลื่อนไหวของเพื่อน ๆ ในพื้นที่ ทภ.4 และ จชต. ท่านแรกคือ.....พี่อู๊ด (วลิต)  มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4  ตั้งแต่รับหน้าที่   

ได้ท�างานด้วยความมุ่งมั่น จนเป็นที่กล่าวขวัญ ชื่นชมของพี่  เพื่อน และน้อง ว่าเป็น  มทภ.4 /ผอ.รมน.ภาค 4  ที่มีความมุ่งมั่น  ขยันท�างาน  

เอาใจใส่  ห่วงใย  ผู้ใต้บังคับบัญชา  ด้วยการเดินทางไปให้ก�าลังใจในทุกพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์และปัจจัยส่วนหนึ่งเกิดจากมี พี่น้อย (ศรีศักดิ์)  

และพี่เชฟ (นพวงศ์) ที่ดูแลส่วนหลัง หรือที่ตั้งปกติ  ให้ขับเคลื่อนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมทั้งมีพี่การ (ปราการ) ที่ดูแลสาย 3,5 

พี่ก๊อง (วรารัตน์) สาย 2  และพี่เอ๊ะ (เลอชัย) สาย 1,4 และ 6  และพี่ต๋อย (อภิไชย)  ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4  ช่วยงานอย่างเต็มขีดความ

สามารถ  สมกับค�าขวัญของรุ่น  คือ “ ท�างานอย่างมีศักดิ์ศรี ”

 ช่วงนี้  พี่ปุ้ย  ก�าลังสนุกสนานกับงานมวลชนทั้งไทยพุทธ  ไทยมุสลิม  โดยการเฉพาะขับเคลื่อนงานพหุวัฒนธรรม  โดยปัจจุบัน  

มีแฟนคลับอยู่มากในหลายพื้นที่  โดยปัจจุบันใช้ชื่อ ภคิน  ธเปียสวน...  ส�าหรับเพื่อนนอกพื้นที่ที่ลงมาใน จชต.  หากสนใจที่จะออกรอบ  

พี่ทิ้ว (วุฒินันท์)  ยินดีต้อนรับอาทิตย์ละ 7 วัน  แต่ขอให้เป็นสนามใน อ.หาดใหญ่  จว.ส.ข.  โดยเฉพาะสนามของ มทบ.42  ที่มีพี่เอ๊ะ  

(เลอชัย) เป็นเจ้าของสนาม...  พี่ปุ๊  ได้หวนกลับคืนถิ่นเก่าอีกครั้งในฐานะ ผอ.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. .....  พี่เกษม  ผบ.ฉก.ยะลา  ก�าลัง

รับบทหนักอยู่ในขณะนี้เช่นกัน  มีเพื่อนแวะเวียนมาให้ก�าลังใจพูดคุยโดยเฉพาะนายพลใหม่  กิตติ  May be go  (ช่วงหลังอารมณ์ดี  หัวเราะ

ทั้งวัน)  พี่แดง (ชวลิต)  และพี่อ๋อย (เพชรภูมิ)  ซึ่งมียาดี  โดยเฉพาะกาแฟยะลาที่พี่ทิ้วและพี่เด๋อ (ประดิษฐ์) สนใจสั่งซื้อ  เพื่อน�ามาใช้งาน... 

เช่นเดียวกับ พี่เป๊ปซี่ (นิรุช) รอง ผบ.หน่วยบิน ทบ. ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร จว.ป.น.  แต่ก็ได้ติด ฮ. มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนที่ค่ายสิรินธร  

จว.ป.น. เป็นประจ�า

 พี่การ (ภัทรเดช) รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.  ช่วงนี้มีงานเยอะ  เนื่องจากรับหน้าที่  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข. (ส่วนหน้า)  ที่มี 

ที่ตั้งอยู่ที่ อ.นาทวี  จว.ส.ข.  จึงไม่ค่อยมีโอกาสแวะเวียนมาหาเพื่อนฝูงท่ี จว.ย.ล.  แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นหลักในการประสานงาน   

งานเลี้ยงรุ่น... ได้เจอกับพี่ยศ (ชัยยศ) ที่งานเลี้ยงรุ่นภาคใต้   เมื่อ พ.ค.57  ที่ มทบ.42  ยังคงเป็นคนรักครอบครัว  พาทั้งภรรยาและลูกสาว

มาร่วมงานเลี้ยงด้วย... หลังจากรับงาน  รอง เสธ.รมน.ภาค 4 สน.  พี่เล็ก (อัตถเดช) บอกว่า  ตั้งแต่รับหน้าที่นี้ถึงบ้านหลับด้วยความเพลีย  

ต้องฝากให้พ่ีเอ๊ะ ดแูลสุขภาพเพือ่นหน่อยอย่าใช้งานหกัโหม...  พีจ่ีด๊ (ธรีวธุ) ผูร้อบรูท้กุด้าน รบัปรกึษา แนะน�า ช่วยเหลอื เพือ่น ๆ  โดยเฉพาะ

เรื่องลูกให้มีงานท�า  เนื่องจากเพื่อนเราบางคนท�างานจนขาดการดูแลครอบครัวหรือการรับรู้ข้อมูลน้อย... สุดท้ายก็คงต้องเป็นพี่หยาด   

(จุลเดช) ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4  ในโครงการพระราชด�าริที่เพิ่งกลับจากไปร่วมพิธีรับปริญญาบัตรของลูก ๆ ที่บอสตัน สหรัฐฯ
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เลขา...ประชาสัมพันธ์

1. รุ่นได้เตรียมเสื้อยืดคอปก crocodile  สีเขียวส�าหรับมอบให้เพื่อน ๆ และภรรยา ทุกท่าน ส�าหรับท่านที่
ติดภารกิจ ไม่สามารถไปร่วมงานเลี้ยงที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอรับได้ที่ เพื่อนที่สังกัด สป.รับที่ เพื่อนติ๊ก  
(พล.ท.สุวโรจน์ ทิพย์มงคล) โทร.  08 1905 4164, 08 6908 2322 เพื่อนที่สังกัด บก.ทท. และเพื่อนที่เกษียณ 
หรือลาออกแล้ว ติดต่อรับที่เพื่อนปู่ (พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน) โทร. 08 6305 8454  เพื่อนที่สังกัด ทบ. 
รับที่ เพื่อนอ๊อด (พล.ท.ศุภกร  สงวนชาติศรไกร) โทร. 08 1860 1991

2. รบกวนเพื่อนสมาชิก จปร.26 ทุกท่านเลือกประธานรุ่น โดยกรอกล�าดับหมายเลขของเพื่อนที่ท่านเห็น

สมควรลงในไปรษณียบัตรที่แนบมาให้และส่งคืนกลับมาให้ พล.อ.พิสุทธิ์ เปาอินทร์  ภายใน 30 ก.ย.57 นี้  จากนั้นประธานรุ่นท่าน

ต่อไปจะด�าเนินการเลือกคณะกรรมการบริหารรุ่นชุดใหม่ ซ่ึงกรรมการชุดนี้จะมีความส�าคัญยิ่งต่อสถานภาพและความเป็นไปของ 

รุ่นเรา เพราะต้องวางรากฐานให้ดีก่อนพวกเราจะเกษียณอายุราชการครับ

3. กรุณาตรวจสอบการช�าระเงินบ�ารุงรุ่น ประจ�าปี 2557 จาก www.jpr26.com ด้วยครับ  ใครยังไม่ด�าเนินการก็ขอความกรุณา

ติดต่อ พล.ต.อดุลย์ศักด์ิ  โทร. 08 6307 2312 เหรัญญิกด้วย  จะได้รวบรวมน�าส่งให้คณะกรรมการชุดใหม่ต่อไป  เอาเฉพาะ 

ปี 2557  ปีที่แล้ว ๆ มา ไม่ว่ากัน

4. เพ่ือน จปร.26 ท่านใดทีย่งัไม่ได้โอนเงนิค่าบตัรมวยการกศุล “ศกึลมุพนิแีชมเป้ียนเกรกิไกร” กรณุาโอนเข้าบญัชอีอมทรพัย์ ธนาคาร

ทหารไทย สาขาถนนสรงประภา ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการ จปร.26  เลขที่ 135-2-26813-8 แล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐานมาให้ท่ี

หมายเลข 0 2193 6149 และแจ้งที่ พล.ต.อดุลย์ศักดิ์  โทร. 08 6307 2312 ครับ

5. ส�าหรับรูปงานเลี้ยงสังสรรค์ จปร. 26 ประจ�าปี 2557 ที่ รีเจนท์ ชะอ�า บีช รีสอร์ท สามารถเปิดดูได้ที่ www.jpr26.com หาก

ต้องการภาพถ่ายก็สามารถดาวน์โหลดจากเว็บด้วยการคลิ๊กที่ภาพที่ท่านต้องการได้เลยครับ

6. ความเคลื่อนไหวของเพื่อน ๆ ที่รับราชการใน สป., บก.ทท., ทภ.3  ที่ไม่ได้แจ้งข้อมูลเนื่องจากมีภารกิจ  จึงไม่มีเวลาสรุปความ

เคลื่อนไหวของเพื่อน ๆ ในเอกสารฉบับนี้  และจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ

7. มีสมาชิกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์หลายท่าน ดังนี้

  - พล.ต.จุลเดช  จิตถวิล เปลี่ยนมาใช้หมายเลข 09 2598 4242

 - พล.ต.ทศพร  ศิลปาจารย์ เปลี่ยนมาใช้หมายเลข 09 2539 3966

 - พล.ต.นพรัตน์  แป้นแก้ว เปลี่ยนมาใช้หมายเลข 08 1353 3120

 - พล.ต.วิบูล  ขยันกิจ เปลี่ยนมาใช้หมายเลข 08 3064 3010

 - พล.อ.สุรศักดิ์  ศรีศักดิ์ เปลี่ยนมาใช้หมายเลข 09 1515 5456, 08 5226 0698

 - พ.ต.ท.ฐิติพล อ้นหาด  เปลี่ยนมาใช้หมายเลข  08 1393 9111

 ส�าหรับท่านที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่จะด�าเนินการแก้ไขให้ในท�าเนียบรุ่นเล่มใหม่ครับ

สถานภาพเงินกองทุน จปร.26  ณ วันที่  1 ก.ค.57

สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. 3,625,705.04 บาท

ธนาคารทหารไทย 1,931,593.43 บาท

รวม 5,557,298.47 บาท
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1. พล.ท.กรยุทธ  วัฒนวรางกูล

2. พล.ต.กฤตย์  มหิทธิบุรินทร์

3. พล.ท.กฤตัชญ์  สรวมศิริ

4. พล.ท.กฤติเดช  ภูมิเรศทศสุนทร

5. พล.ต.กฤษฎา  อารีรัชชกุล

6. พ.อ.กฤษณ์  มรกตพรรณ

7. พล.อ.กฤษพงศ์  แก้วจินดา

8. พล.ต.ก้องเกียรติ  พลขันธ์

9. พล.อ.กันตภณ  ปทุมลังการ์

10. พล.ต.กัลย์สรรค์  จันทรเสน

11. พล.ต.กานต์  รื่นบรรเทิง

12. พล.ต.การุณ  ขุนสูงเนิน

13. พล.ท.กิตติ์  คิ้มวงษ์ษา

14. พล.ต.กิตติ  อาจสัญจร

15. พล.ต.กีรติพงศ์  เดชวงศ์สุทัศน์

16. พล.ต.เกรียงไกร  ชัยชุมพร

17. พล.ต.เกษม  ธนาภรณ์

18. พ.อ.โกวิทย์  สุดใจ

19. พล.ต.ไกรฤกษ์  ก้องเกียรติกุล

20. พ.ท.คชาชีพ  บุญศิริ

21. พล.ต.จรัญ  สารสิทธิ์

22. พล.อ.จิตตสักก์  เจริญสมบัติ

23. พล.ต.จุลเดช  จิตถวิล

24. พล.ต.จุลพจน์  อิทธะรงค์

25. พล.ท.ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข

26. พ.อ.ชนะเดช  ประหารข้าศึก

27. พล.ท.ชนะทัพ  อินทามระ

28. พล.อ.ชนินทร์  จันทรโชติ

29. พล.ต.ชรินทร์  อุนรัตน์

30. พ.อ.ชลิต  แย้มจินดา

31. พล.ต.ชวลิต  เรียนแจ้ง

32. พล.ท.ชวลิต  ชุนประสาน

33. พล.ต.ชัยกร  ประเสริฐสุข

34. พล.ต.ชัยกรณ์  นิลเจริญ

35. พล.ต.ชัยชนะ  บุญประสิทธิ์

36. พ.อ.ชัยยศ  อุ่นเรือน

37. พล.ต.ชัยยุทธ  พร้อมสุข

38. พล.ต.ชัยฤทธิ์  ขวัญสอน

39. พล.ต.ชัยวัฒน์  จ�ารัส

40. พ.อ.ชัยสิทธิ์  ศรีอ�าไพ

41. พล.ต.ชาตรี  เศรษฐกร

42. พล.ท.ชาตอุดม  ติตถะสิริ

43. พล.ต.ชาติชายพัฏฐ์  สุคนธสิงห์

44. พล.อ.ชายศักดิ์  โสมกุล

45. พล.อ.ช�านิ  รักเรือง

46. พล.ต.ชูนล  หาสารีสร

47. พล.ต.เชาวเลข  ชยันตร์สุภาพ

48. พล.ต.ไชยพร  รัตแพทย์

49. พล.ท.ฐิตินันท์  ธัญญสิริ

50. พ.ต.ท.ฐิติพล  อ้นหาด

51. พ.อ.ณรงค์ชัย  กิ่งเกตุ

52. พล.ต.ณรงค์ศักดิ์  ศรีพิกุล

53. พล.ต.ณัฐ  จิตต์แจ้ง

54. พล.ท.ณัฐติพล  กนกโชติ

55. พ.อ.ณัฐพร  ฉายทองค�า

56. พล.ท.ดนัยพัฒน์  เกษมนิรันดร์

57. พล.อ.ดรัณ  ยุทธวงษ์สุข

58. พล.ท.ดิฐฐ์ภพ  ไก่แก้ว

59. พล.ต.ดิเรก  พรมบาง

60. พล.ต.เดชา  เดชะชาติ

61. พล.ท.เด่นดวง  ทิมวัฒนา

62. พล.อ.ทรงพล  ไพนุพงศ์

63. พล.ต.ทรงศักดิ์  สหสมโชค

64. พล.ท.ทลวงรณ  วรชาติ

65. พล.ต.ทวีชัย  กฤษชีวิน

66. พล.ต.ทวีวัฒน์  บูรณสิงห์

67. พล.ต.ทศพร  ศิลปาจารย์

68. พล.ต.ทศพล  ค�าสุพรหม

69. พล.ต.ทิวะพร  ชะนะพะเนาว์

70. พล.ต.ธนกร  จงอุตส่าห์

71. พล.ต.ธนดล  สุรารักษ์

72. พล.ต.ธนเศรษฐ์  ว่องโชติกุล

รายชื่อสมาชิก จปร.26
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73. พล.ท.ธนา  วิทยวิโรจน์

74. พล.ต.ธนาคาร  เกิดในมงคล

75. พล.ต.ธรรมนูญ  ทรัพย์ส�ารวม

76. พล.ต.ธีรวุธ  พุ่มศฤงฆาร

77. พล.ต.ธีระ  กรใหม่

78. พล.ท.ธีระพงศ์  อุไรเลิศ

79. พล.ท.นครินทร์  นาคอาทิตย์

80. พล.ต.นพดล  สร้อยสยัมภู

81. พล.ต.นพรัตน์  แป้นแก้ว

82. พล.ต.นพวงศ์  สุรวิชัย

83. พล.ท.นันทพล  จ�ารัสโรมรัน

84. พ.อ.นันทวงศ์  โชคถาวร

85. พ.อ.นิพนธ์  ดิษฐขัมภะ

86. พ.อ.นิรุช  รมยเวศม์

87. พล.อ.นิวัตร  มีนะโยธิน

88. พล.ท.นิวัติชัย  ถนอมธรรม

89. พล.ต.นุ  โชติสันต์

90. คุณบรรจงฤทธิ์  คงพันธ์

91. พล.ท.บรรเจิด  เทียนทองดี

92. พล.ต.บรรณวัฒน์  มาโกมล

93. ร.อ.บรรพต  บูรณะธนิต

94. พ.อ.บรรหาร  พัทมุข

95. พล.ต.บวรรัตน์  ขจรเนติยุทธ

96. พล.ต.บวรรัตน์  ไมตรีประศาสน์

97. พล.ต.บัญชา  พงษ์สวัสดิ์

98. พล.ต.บัณฑวิทย์  โรจนวิภาต

99. พล.ต.บุญชัย  เนาวภูต

100. พล.ท.บุญธรรม  เชยชื่นกลิ่น

101. ร.อ.บุญเยี่ยม  ปั่นมณี

102. พล.ต.บุญเลิศ  ทัดรอง

103. พ.อ.ปฎิญญา  ลีลาศเจริญ

104. พล.ท.ประจักษ์  สาตราวาหะ

105. พล.ต.ประดิษฐ์  อ่อนพุ่ม

106. พ.อ.ประทีป  ถวิลทรัพย์

107. พล.ต.ประพัฒน์  เอกโพธิ์

108. พล.ท.ประสงค์  บุตรขวัญ

109. พล.ต.มล.ประสบโชค  เกษมสันต์

110. พ.อ.ประเสริฐ  ชูแสง

111. พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ

112. พล.ท.ปรีชา  จันทร์โอชา

113. คุณปัญญา  เกตุตระกูล

114. พล.ต.ปาลิต  จุลกะ

115. พ.อ.ปิยะพงษ์  ปูรณโชติ

116. พ.อ.พงษ์ศักดิ์  คงคางาม

117. คุณพณเอกไทอิน  ธงครุฑพงศา

118. พล.ท.พนา  ถนอมสิงห์

119. พล.ต.พรเทพ  พัชราพันธุ์

120. พล.ท.พัฒนพงศ์  องอาจอิทธิชัย

121. พล.ต.พิจิตร  ขจรกล�่า

122. พล.อ.พิชาติ  เขม้นจันทร์

123. พล.ท.พิชิต  พินิตตานนท์

124. พล.ต.พิเชษฐ์  สุขพงศ์พิสิฐ

125. พล.ต.พิพัฒน์  เหรียญบุบผา

126. พ.อ.พิริช  ชูแกล้ว

127. พล.อ.พิสุทธิ์  เปาอินทร์

128. พ.อ.พีระพงษ์  เจริญดี

129. พล.ต.เพิ่มพงษ์  ณ พัทลุง

130. พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา

131. พล.ต.ไพโรจน์  รวยลาภ

132. พ.อ.ภคิน  ธเปียสวน

133. พ.อ.ภัทรเดช  แก้วบริสุทธิ์

134. พล.ต.ภัทรพล  ชลานุเคราะห์

135. พ.อ.มนตรี  สุดยินดี

136. พล.ต.มนัสวีร์  ครามานนท์

137. พ.อ.มหพนธ์  จุลบาท

138. พล.ต.ยรรยง  หงษ์จุ้ย

139. พล.ต.ยศธชาติ  พูลเพิ่ม

140. พ.อ.ยศพล  มีพรหม

141. พล.ท.ยุทธนา  กล้าการยุทธ

142. พล.ท.เยาวดนัย  ภู่เจริญยศ

143. พล.ต.รณรงค์  โคตรด�ารงค์

144. พล.ท.รวมพล  มีชูอรรถ

145. ร.ต.ท.เรืองศักดิ์  แตงเกษม

146. พล.ต.เรืองศักดิ์  สว่างแจ้ง

147. พล.ต.เลอชัย  มาลีเลิศ

148. พล.ต.วชิระ  เกียรตินันทน์
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149. พล.ต.วชิราวิโรจน์  นาควิโรจน์

150. พล.ต.วรการ  พันธุมาตย์

151. พล.ต.วรทัต  สุพัฒนานนท์

152. พล.ต.วรเทพ  บุญอริยะ

153. พ.ต.อ.วรพล  มะกล�่าทอง

154. พ.ต.อ.วรศักดิ์  นิ่มแย้ม

155. พล.ท.วรารัตน์  กาฬบุตร

156. พล.ท.วลิต  โรจนภักดี

157. พล.ท.วสันต์  สุริยมงคล

158. พล.ท.วสุ  เฟื่องส�ารวจ

159. ร.อ.วสุธัช  กรวิภาสเรือง

160. พล.ท.วันชัย  เทียนเกษม

161. พล.ต.วิชัยพร  ศกุนะสิงห์

162. พ.อ.วิชา  สิงหสุรศักดิ์

163. พล.อ.วิเชียร  ศิริสุนทร

164. พ.อ.วิทูล  บัณฑิตย์

165. พล.ท.วินัย  ยวดยิ่ง

166. พล.อ.วินัย  สร้างสุขดี

167. พล.ท.วินัย  เสมสวัสดิ์

168. พล.ต.วิบูล  ขยันกิจ

169. พล.ต.วิภพ  กิวานนท์

170. พล.อ.วิโรจน์  กัณหะกาญจนะ

171. พล.ต.วิวรรธน์  สุชาติ

172. พล.ท.วิสิษฐ  แจ้งประจักษ์

173. พล.ต.วีรนันท์  ทองสุก

174. พ.อ.วีรพันธ์  มณีพงษ์

175. พ.อ.วีระศักดิ์  แก้วเพชรพันธ์

176. พล.ต.วุฒิ  แสงจักร

177. พ.อ.วุฒิเกรียง  ธระเสนา

178. คุณวุฒิชัย  อรรถศาสตร์ศรี

179. พล.ต.วุฒินันท์  เพ็ชรขาวเขียว

180. พล.ต.ศรายุธ  รังษี

181. พล.ต.ศรีศักดิ์  เลิศล�้า

182. พล.ต.ศัลยพงศ์  เปลี่ยนมณี

183. พล.ต.ศรัญย์พงษ์  เจริญวงษ์

184. พล.ต.ศิริศักดิ์  เทศนา

185. พล.ท.ศุภกร  สงวนชาติศรไกร

186. พล.ต.ศุภจิตร  ศุภมานพ

187. พล.ต.ศุภรงค์  ระลึกมูล

188. พล.ต.ศุภสิทธิ์  งามเอก

189. พล.ท.สถาพร  สีมาสุรรักษ์

190. พล.ท.สนทัต  อินทรตั้ง

191. พล.ต.สมชัย  เครือวิทย์

192. พ.ต.สมชาย  มัธยมจันทร์

193. พล.ต.สมชาย  ฤกษ์พิชัย

194. พ.อ.สมชาย  สินธนัง

195. พ.อ.สมทรรศ  จันทร์ศิริ

196. พล.อ.สมพงศ์  มุกดาสกุล

197. พล.ต.สมยศ  ขุนช�านิ

198. พล.ต.สมยศ  แก้วศรีปราชญ์

199. พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ

200. พ.อ.สรชัช  วรปัญญา

201. พล.ต.สรานุวัตร  ประดิษฐพงษ์

202. คุณสันหธัตษ์  บุญธรรม

203. พล.ท.สัมพันธ์  ศรีราชบัวผัน

204. พล.ท.สาธิต  พิธรัตน์

205. พ.อ.สานิต  ปัญจมะวัต

206. คุณสามารถ  ม้ายอุเทศ

207. พล.ต.สิทธิ์  แป้นกลาง

208. พล.ต.สิทธิ  ปิยะสนธิ

209. พล.ต.สิทธิ  จันทร์สมบูรณ์

210. พล.ต.สิทธิพร  ศรีสุขโข

211. พล.ท.สิริศักดิ์  วรเจริญ

212. พล.ท.สุชาติ  หนองบัว

213. พล.ต.สุเทพ  ปริยเอกสุต

214. พล.ต.สุพจน์  สุวรรณเตมีย์

215. พล.ต.สุพัฒน์  ภูตินาถ

216. พล.ต.สุรไกร  จัตุมาศ

217. พล.อ.สุรจิตต์  วิจารณ์

218. พล.อ.สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์

219. พล.ต.สุรพล  วันเพ็ญ

220. พล.อ.สุรศักดิ์  ศรีศักดิ์

221. พล.ท.สุระพันธุ์  อินทรบัวศรี

222. พล.อ.สุริยัณห์  ป้อมเปิ้น

223. พ.อ.สุวภัทร  ยี่โถขาว

224. พล.ท.สุวโรจน์  ทิพย์มงคล
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225. พล.ท.เสรี  วงศ์ประจิตร

226. พ.อ.โสภณ  จันทร์เปรม

227. พล.ต.โสภณ  หอยสังข์

228. พล.ต.องอาจ  ชวาลวิวัฒน์

229. พล.ท.อดุลยเดช  อินทะพงษ์

230. พล.ต.อดุลย์ศักดิ์  บุญวัฒนะกุล

231. พล.ท.อนันตพร  กาญจนรัตน์

232. พล.อ.อภิกิตต์  ศรีกังวาล

233. พล.ต.อภิชัย  หงษ์ทอง

234. พล.ต.อภิชาต  บูรณดิลก

235. พล.ต.อภิไธย  สว่างภพ

236. พ.อ.อภินันท์  สุวรรณสมพงษ์

237. พ.อ.อภิวัฒน์  สุขใจ

238. พล.ท.อรรถนพ  ศิริศักดิ์

239. พ.อ.อรุณนิวัช  ช้างใหญ่

240. พล.ต.อัคร  ทิพโรจน์

241. พ.อ.อัตถเดช  มาถนอม

242. พล.ต.อาชาไนย  ศรีสุข

243. พ.อ.อาทิตย์  สายสรรพมงคล

244. พล.ต.อาทิตย์  วัฒนะบุตร

245. พ.อ.อาวุธ  คลายสูตร

246. พล.ต.อ�านาจ  จันทราสินธุ์

247. พล.ต.อ�านาจ  รัตนภานพ

248. พ.ต.อ.อ�านาจ  นิลวิไล

249. พ.อ.อุกฤษฏ์  สุวรรณบุปผา

250. พล.ต.เอกพล  บุญมาก

251. พล.ต.เอนก  ศิริสุวรรณ

พล.อ.พิสุทธิ์  เปาอินทร์

สำานักงานผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

เลขที่ 2  ถนนนาวงประชาพัฒนา  แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ

1 0 2 1 0

เลือก ประธานคณะกรรมการบริหารรุ่น จปร.26

ข้อเสนอแนะในการเลือกประธานคณะกรรมการบริหารรุ่น จปร.26

(กรุณาส่งกลับภายใน 30 ก.ย.57)

ลำาดับหมายเลข
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