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กรุณาส่ง

- สารจากประธาน  
- สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารรุ่น จปร.26
  ครั้งที่ 1/2557
- การจัดงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจ�าปี 2557
- การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ตท.1531
- สถานภาพเงินกองทุน จปร.26
- เลขา...ประชาสัมพันธ์

     เรียนเพื่อนสมาชิก จปร.26 

 สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก จปร.26 ที่รักทุกท่าน หนังสือเวียนคณะกรรมการรุ่นฉบับนี้เป็นฉบับแรก ประจ�าปีพุทธศักราช 

2557  ต้องขออภยัเพือ่น ๆ  ทกุคนทีเ่ว้นช่วงการออกหนงัสอืเวยีนไปเสยีนาน  ทัง้นี ้ด้วยเหตขุองภารกจิทีร่บัผดิชอบและสถานการณ์

บ้านเมืองบีบบังคับ  จากความส�าเร็จในการจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับเพื่อน ตท.1531 ที่ได้รับพระราชทานยศและต�าแหน่งสูง

ขึ้น ณ สโมสรกรมยุทธบริการทหาร  เมื่อวันที่ 18 ต.ค.56 ที่ผ่านมา  ท�าให้มีเพื่อนต่างเหล่าตลอดจนบรรดาแม่บ้านหลายท่านมา

ปรารภกับผมว่าจัดงานได้ดี กระชับ สนุกสนาน อาหารอร่อย และได้เสนอว่าควรจัดงาน ตท.1531 ในลักษณะนี้อีกบ่อย ๆ เพราะ

ใกล้จะเกษียณกันแล้ว ควรหาเวลามากระชับความสัมพันธ์กันให้มากเข้าไว้  ผมก็เลยถือโอกาสเรียนเชิญบรรดาคณะกรรมการรุ่น

ของ นนร.72, ชนอ.22 และ นรต.31 มาร่วมประชุมกับคณะกรรมการรุ่น จปร.26  ณ สโมสรทหารบก วภิาวด ี เมือ่วนัพฤหสับดทีี่ 

20 ก.พ.57  ทีผ่่านมา  โดยการประชุมในครัง้นีม้วีาระส�าคญัอยู ่2 ประการ คอื การหารอืเรือ่งการจัดงานเลีย้งรุน่ จปร.26 ประจ�าปี 2557  

และการจดังานเลีย้งสงัสรรค์ ตท.1531 ตามทีม่เีพือ่น ๆ เรยีกร้องกนัเข้ามามาก  ซึง่พอจะเรยีนสรปุถงึผลการประชมุทีส่�าคญัได้ว่า  

 1. การจดังานเลีย้งรุน่ จปร.26 ในปีนี ้ก�าหนดจดั  ณ  โรงแรม รเีจนท์ ชะอ�า บีช รสีอร์ท จ.เพชรบรุ ี ในคนืวนัเสาร์ที ่3 พ.ค.57  

ด้วยในสปัดาห์ดงักล่าวมวัีนหยดุติดต่อกนั 3 วนั (วนัจันทร์ท่ี 5 พ.ค.57 เป็นวันฉตัรมงคล)  เพือ่น ๆ จะได้มเีวลาพกัผ่อนอกีหนึง่วัน 

หลังกลบัจากงานเล้ียง

 2. การจดังานเลีย้งสังสรรค์ ตท.1531 ครัง้ต่อไปก�าหนดจดั ณ สโมสรทหารบก วภิาวด ี ในวนัศกุร์ท่ี 18 เม.ย.57  โดยในคร้ังนี้

ทาง นรต.31 รบัเป็นเจ้าภาพ (เหล่าอืน่ ๆ สนบัสนนุเงนิช่วยงาน)   โดยผูแ้ทน นรต.31 รบัปากจะจดันกัร้อง นกัแสดง ท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบ 

มาให้บรรดาแม่บ้านได้กระทบไหล่กนัอย่างใกล้ชดิ  

 ส�าหรับการจัดงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจ�าปี 2557 และ ตท.1531 นั้น มีรายละเอียดอยู่ด้านในครับ  ส่วนเรื่องการจัดหา

รายได้เข้ากองทุน จปร.26 ประจ�าปีน้ีจะจัดหลังงานเลี้ยงรุ่นผ่านพ้นไปแล้ว เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันยังไม ่

เหมาะสม  ทั้งนี้่ได้ก�าหนดไว้ว่าจะจัดการแข่งขันชกมวยการกุศล ประมาณเดือน มิ.ย.57   โดยจะแจ้งรายละเอียดและขอความ 

ร่วมมือจากเพื่อน ๆ ในคราวต่อไป 

 ท้ายนี้ ผมหวังว่าเพื่อน ๆ  และครอบครัวจะมาร่วมพบปะสังสรรค์กันอย่างอบอุ่น ทั้งในงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 และงานเลี้ยง

สังสรรค์ ตท.1531 อย่างเช่นในครั้งที่ผ่านมานะครับ

         พล.อ.

         (สมหมาย  เกาฏีระ)

                  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/

                       ประธานคณะกรรมการบริหารรุ่น  จปร.26

สารจากประธาน



 1. การจัดงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจ�าปี 2557 

    1.1  สถานที่จัดงาน  ณ โรงแรม รีเจนท์ ชะอ�า บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี  

    1.2  ก�าหนดการ

          วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557

  เวลา  1000 เปิดลงทะเบียน บริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม

  เวลา  1400 เช็คอินเข้าที่พัก

  เวลา  1800 - 2300 งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ห้องเพชรบุรีแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1

          วันอาทิตย์ที่ 4  พฤษภาคม 2557

  เวลา  0900 ท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนผู้จากไป ณ ห้องรีเจนท์ฮอลล์ 1 ชั้น 3

  เวลา  1100 เช็คเอ้าท์ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

   1.3  ราคาห้องพัก  

   - ห้องพักสุพีเรีย เตียงคู่ ราคาปกติ 3,200 บาท จองได้ในราคา 1,800 บาท/ห้อง/คืน,

     เตียงเสริม 1,000 บาท/เตียง  (รุ่นออกให้ 1,000 บาท/ครอบครัว ส�าหรับห้องพักคืนวันที่ 3 พ.ค.57)

  - ห้องพักพลขับ 1,200 บาท/ห้อง (พัก 2 คน  ต้องจองล่วงหน้า)

  - สิ่งอ�านวยความสะดวกในโรงแรม ฟิตเนส สระว่ายน�้า ไม่มีค่าใช้จ่าย หากต้องการใช้บริการห้องสปา

    มีค่าใช้จ่าย  ติดต่อที่โรงแรมโดยตรง

    1.4  ของช�าร่วย  

   - เสื้อยืดคอปก crocodile  ส�าหรับสมาชิก จปร.26 และภริยา  เพื่อใช้ใส่ร่วมงานสังสรรค์ 

      (คนละ 1 ตัว รวมเป็น 2 ตัว)

  - ขนาดเสื้อผู้ชาย  S, M, L, XL, 2XL, 3XL   

  - ขนาดเสื้อผู้หญิง  36, 38, 40, 42

    1.5  การจองที่พัก ให้แจ้งยอดจ�านวนห้อง จ�านวนผู้ร่วมงานเลี้ยง จ�านวนพลขับ แจ้งขนาดเสื้อและแจ้งเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลท�าเนียบรุ่น ขอความกรุณาให้สมาชิกได้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 9 เม.ย.57  โดยแจ้งความประสงค์และสอบถาม

เพิ่มเติมได้ที่  

  - พ.อ.หญิงพูนพัฒนา วงศ์ประจิตร    โทร. 08 9212 5045 

  - พ.อ.หญิงดุจเดือน  สูยะนันทน์       โทร. 08 1697 5918 

  - พ.ท.หญิงปานกมล  เรืองสวัสดิ์      โทร. 08 6351 9365 

สรปุผลการประชมุคณะกรรมการบรหิารรุน่ จปร.26  ครัง้ที ่1/2557 

ณ สโมสรทหารบก(วภิาวด)ี วนัพฤหสับดทีี ่20 กมุภาพนัธ์ 2557
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    1.6  ปัจจบุนัมเีพือ่นสมาชกิ จปร.26 ได้แจ้งแสดงความจ�านงให้การสนบัสนนุการจัดงานเลีย้งรุน่ จปร.26 ประจ�าปี 2557 

ทีโ่รงแรม รเีจนท์ ชะอ�า บีช รีสอร์ท ใน 3-4 พ.ค. 57  ดงัน้ี

 - พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ ผบ.นทพ. และเพื่อน นทพ. ยืนยัน/แจ้งยอดภายหลัง   

 - พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา          ผช.ผบ.ทบ.     ยืนยัน/แจ้งยอดภายหลัง

 - พล.ท.ชาตอุดม  ติตถะสิริ         รอง เสธ.ทบ./กอญ.ททบ. ยืนยัน/แจ้งยอดภายหลัง

 - พล.ท.ปรีชา  จันทร์โอชา          มทภ.3     ยืนยัน/แจ้งยอดภายหลัง

 - พล.ท.อนันตพร  กาญจนรัตน์  ปช.ทบ. ยืนยัน/แจ้งยอดภายหลัง

 - พล.ท.ศุภกร  สงวนชาติศรไกร ผช.เสธ.ฝกบ.ทบ. 50,000 บาท

 - พล.ท.สิริศักดิ์  วรเจริญ จก.พธ.ทบ. 50,000 บาท

 - พล.ท.ทลวงรณ  วรชาติ จก.ยศ.ทบ. 30,000 บาท

 - พล.ต.ชัยยุทธ  พร้อมสุข ผบ.ศม. 25,000 บาท

 - พล.ต.สมชาย  ฤกษ์พิชัย ผบ.พล.ป. 20,000 บาท

 - พล.ต.ชัยกร  ประเสริฐสุข ผบ.มทบ.13 20,000 บาท

 - พล.ต.พิเชษฐ์ สุขพงศ์พิสิฐ ผบ.มทบ.31 20,000 บาท

 - พล.ต.ชาติชายพัฏฐ์  สุคนธสิงห์  ผบ.ศอ.สพ.ทบ. 20,000 บาท

 - พล.ต.ศรายุธ  รังษี   ผบ.มทบ.33 20,000 บาท

 - พล.ต.เลอชัย  มาลีเลิศ ผบ.มทบ.42      20,000 บาท

 - พล.ต.สิทธิ  จันทร์สมบูรณ์ ผบ.มทบ.24                    20,000 บาท  

 - พล.ต.ศิริศักดิ์  เทศนา ผบ.ศบบ.ทบ. 20,000 บาท

 - พล.ต.วรทัต  สุพัฒนานนท์ ผบ.จทบ.ล.ย. 10,000 บาท

 - พล.ต.ธนกร  จงอุตส่าห์   ผบ.จทบ.ส.น. 10,000 บาท

 - พล.ต.การุณ  ขุนสูงเนิน ผบ.จทบ.ต.ก. 10,000 บาท

 - พล.ต.ก้องเกียรติ  พลขันธ์ ผอ.สจว.สปท. 10,000 บาท

 - พล.ต.วุฒิ  แสงจักร ผบ.มทบ.21 10,000 บาท

 - พล.ต.บุญชัย  เนาวภูติ นอกราชการ 10,000 บาท
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    สมาชิกท่านใดที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.ทหารไทย สาขาถนนสรงประภา 

ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการ จปร.26 เลขที่ 135-2-26813-8 และติดต่อได้ที่ พล.อ.พิสุทธิ์  เปาอินทร์  โทร. 08 1255 3445 

จากนั้นกรุณา Fax หลักฐานมาให้ที่หมายเลข  0 2193 6149

    ในชั้นต้นได้รวบรวมงบประมาณที่เพื่อน ๆ ให้การสนับสนุนได้เป็นเงินทั้งสิ้น 875,000 บาท

    1.7 ผู้ให้การสนับสนุนของรางวัล 

         พล.อ.ช�านิ  รักเรือง  ให้การสนับสนุนของรางวัลจ�านวน 2 ชิ้น 

          หากสมาชิกท่านใดต้องการสนับสนุนของรางวัลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ 

                    พล.อ.พิสุทธิ์  เปาอินทร์  โทร. 08 1255 3445

 2. การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ตท.1531 

      2.1 ก�าหนดจัดทุก 4 เดือน โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 

     2.2 การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ตท.1531 ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 1/2557)  

 - ก�าหนดจัด ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี ในวันศุกร์ที่ 18 เม.ย.57 (เริ่ม 1800) โดยเหล่า ตร.รับเป็นเจ้าภาพ   

  และขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิก ตท.1531 ทุกท่านพร้อมภริยาร่วมงาน  

 - เจ้าภาพรับปากที่จะจัดงานให้สนุกสนาน  กระชับ ไม่ยืดเยื้อ พร้อมทั้งจะจัดการแสดง ตลอดจนศิลปินดารา 

  ที่เป็นที่ชื่นชอบมาให้บรรดาแม่บ้านได้กระทบไหล่กันอย่างใกล้ชิด

 - ส�าหรับเหล่าอ่ืน ๆ  จะให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณ  โดยคณะกรรมการของแต่ละเหล่าจะได้ประสานงาน 

  กันต่อไป

 - ในเรื่องกิจกรรมร่วมของแม่บ้าน  สรุปได้ว่า หากจะจัดเป็นชุดการแสดงก็ขอให้ทางเจ้าภาพประสานงาน

  ให้เป็นการแสดงร่วมกันของแม่บ้านทุกเหล่า เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี และความเป็น

  เอกภาพของ ตท.1531

     2.3 การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ตท.1531 ในครั้งต่อไป (ครั้งที่ 2/2557)  

 - เหล่า ทร. และ ทอ. ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ 

 - จะจัดประมาณเดือนสิงหาคม  รายละเอียดจะได้มีการหารือกันต่อไปภายหลัง    

สถานภาพเงินกองทุน จปร.26  ณ วันที่ 20 ก.พ.57

สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. 3,625,705.04 บาท

ธนาคารทหารไทย 379,047.28 บาท

รวม 4,004,752.32 บาท

เลขา...ประชาสัมพันธ์

1. มีสมาชิกเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ 1 ท่าน คือ

   พ.อ.สานิต  ปัญจมะวัต  เปลี่ยนเป็น  09 4429 9397

    ทีอ่ยูใ่หม่  559/121 ม.กลางเมือง  ซ.เสือใหญ่(รชัดา 36)  แขวงจนัทรเกษม  เขตจตุจกัร  กทม. 10900

2. สมาชิกท่ีให้การสนบัสนนุการจดังานเล้ียงสงัสรรค์ จปร.26 ประจ�าปี 2557   กรณุาโอนเงนิเข้าบัญชี  

    ออมทรัพย์ ธ.ทหารไทย  สาขาถนนสรงประภา ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการ จปร.26 เลขที่ 135-2-26813-8 แล้ว

    กรุณา Fax หลักฐานมาให้ที่หมายเลข  0 2193 6149  ถึง พล.ต.อดุลย์ศักดิ์  บุญวัฒนะกุล
3. ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิก จปร.26 ทุกท่าน  ร่วมช�าระเงินบ�ารุงรุ่นประจ�าปี 2557 (1,000 บาท)
    โดยโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์  ธ.ทหารไทย สาขา ถนนสรงประภา ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการ จปร.26 
    เลขที่ 135-2-26813-8   จากนั้นกรุณา Fax หลักฐานมาให้ที่หมายเลข  0 2193 6149
    มีข้อสงสัยโทร.มาคุยกันได้ที่ พล.ต.อดุลย์ศักดิ์  บุญวัฒนะกุล  08 6307 2312
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