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ฉบับที่ 2/2555

 เรียน  เพื่อนสมาชิก จปร.26 
 สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก จปร.26 ที่รักทุกท่าน หนังสือเวียนของคณะกรรมการรุ่นฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 
2555  ช่วงเวลาที่ผ่านมาระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ เรามีกิจกรรมรุ่นที่สำคัญ ประกอบด้วย  
 การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ของแม่บ้าน จปร.26  ที่สโมสร ทบ. วิภาวดี ในวันแห่งความรัก (วาเลนไทน์) 14 กุมภาพันธ์ 2555 
งานนี้มีแม่บ้านของเรามาร่วมงานกันพอสมควรทีเดียว บรรยากาศสนุกสนานกันขนาดไหนลองเปิดเว็บไซต์  www.jpr26.com ของ  
คณะกรรมการรุ่นดูนะครับ งานนี้บรรดาแม่บ้านของเราเขานัดกันแต่งชุดชมพูมาร่วมงาน  มีบรรดาพ่อบ้านบางท่านที่ต้องทำหน้าที่พลขับ
ติดตามมาด้วย  ทางรุ่นเลยขอให้ พล.ต.สุรไกร ช่วยเปิดห้องรับรอง VIP 2 ให้   ท่านก็เลยรับเป็นเจ้าภาพเรื่องอาหารต้อนรับพลขับ
กิตติมศักดิ์ไปด้วย  ต้องขอขอบคุณไว้เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้   
 การจัดประชุมคณะกรรมการรุ่นที่ ยบ.ทหาร  เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2555  ประชุมจบก็เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อน ๆ  งานนี้
ทา่นพลโท ชำน ิ  เจา้กรม ยบ.ทหาร  รบัเปน็เจา้ภาพตลอดงาน  โดยเฉพาะสถานทีจ่ดังานเลีย้ง เพือ่น ๆ ทีไ่ปรว่มงานพากนัออกปากชมวา่ 
บรรยากาศเยี่ยมจริง ๆ  ท่านจัดเป็นสวนหย่อมบนระเบียงชั้น 10 ของอาคาร บก.ยบ.ทหาร  มีทั้งดนตรีไพเราะ  นักร้องสาวสวย  อาหาร
รสเลิศ  เสียดายแทนคนที่ไม่ได้ไป  แต่เห็นท่านเจ้ากรมรับปากว่าจะจัดงานอย่างนี้อีกเรื่อย ๆ ตามแต่โอกาสจะอำนวย  ทีนี้ก็อย่าให้พลาด  
คอยฟังข่าวกันดี ๆ นะครับ  โอกาสนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนเพื่อน ๆ กล่าวขอบคุณ พี่อ้าย เป็นอย่างสูง  และก็ขอขอบคุณเผื่อไว้ในโอกาส
ต่อ ๆ ไปด้วยนะครับ  สำหรบัเรือ่งราวของการประชมุ ฝา่ยเลขาไดส้รปุไวภ้ายในฉบบัแลว้ มทีีส่ำคญัไดแ้ก ่ 
  การจดัแขง่ขนักอลฟ์การกศุล จปร.26 ซึ่งกำหนดจัด  ณ  สนามกอล์ฟเลควูดครันทรีคลับ  ถนนบางนา-ตราด  ในวัน
ศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555   งานนี้ต้องขอแรงเพื่อน ๆ ที่มขีดีความสามารถช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อรุ่นของเรา สำหรับเพื่อนที่ต้องการ
ใบสมัครและหนังสือนำเพื่อเอาไปช่วยจัดหาทีมเข้าแข่งขัน  ติดต่อขอรับได้ที่ พล.ต.อดุลย์ศักดิ์ (เหรัญญิกรุ่น) ครับ    
  เรื่องที่สอง การจัดงานเลี้ยงรุ่นประจำปี 2555 ซึ่งกำหนดจัดที่โรงแรมใหม่สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555  ซึ่งขณะนี้ลุงเมฆฝ่ายเลขาของเรากับพี่ตุ้ม (พ.อ.ทิวะพร) กำลังเตรียมการกัน
อย่างขะมักเขม้น  สำหรับการจองห้องพักในปีนี้ใช้วิธีโทรศัพท์จองอย่างเดียวนะครับ  ไม่มีไปรษณียบัตร  เพื่อตัดปัญหาเอกสารตกค้าง
เช่นในปีที่ผ่านมา โรงแรมใหม่ที่สวนสนสวยมากน่าพาครอบครัวไปเที่ยว  แถมด้วยมีสนามกอล์ฟติดชายทะเล ใครยงัไมเ่คยไป ไมค่วร
พลาด อยากใหม้ารว่มงานกนัมาก ๆ งานแบบนีจ้ดัเพยีงปลีะครัง้  มาพบปะสงัสรรคก์นัหนอ่ย เพือ่น ๆ คอยอยูน่ะครบั    
  และเรือ่งสดุทา้ย การจดัโครงการธรรมสญัจร ซึง่จะเริม่ครัง้แรก โดยการนำชมวดัราชบพธิสถติมหาสมีารามราชวรวหิาร 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 นี้ครับ   
 ก่อนจากกันฝ่ายเลขาฝากประชาสัมพันธ์ว่า จะมีการจัดทำสมุดโทรศัพท์รุ่นขึ้นมาใหม่เพื่อแจกจ่ายในงานเลี้ยงรุ่น  ใครที่เปลี่ยน
ชื่อ  นามสกุล  ตำแหน่ง  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  กรุณาแจ้งให้ลุงเมฆทราบด้วย  พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีครับ 
 
           พล.ท. วิเชียร   ศิริสุนทร 
                      ประธาน จปร.26 
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 1.  การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จปร.26    

 การแข่งขันกอล์ฟการกุศล จปร.26  กำหนดจัด ณ สนามกอล์ฟเลควูดคันทรีคลับ ถนนบางนา-ตราด  ก.ม.18  จ.สมุทรปราการ  
ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555   โดย T-off พร้อมกันทั้ง 3 คลอส  เวลา 1200  ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งใบสมัครและหนังสือนำ
ให้กับเพื่อน ๆ เพื่อนำไปหาทีมเข้าแข่งขันและหาผู้สนับสนุน  สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้  ต้องขอขอบคุณ พลโท ชำนิ  รักเรือง  
ซึง่ไดก้รณุารบัเปน็ประธานดำเนนิงานในดา้นการจดัการแขง่ขนัทัง้หมด  คาดวา่จะหาเงนิเขา้กองทนุรุน่ไดไ้มต่ำ่กวา่  1,500,000.-  บาท  เพือ่น
ที่ต้องการลงนามในเอกสารนำด้วยตัวเอง  เพื่อความสะดวกในการประสานงานกับผู้สนับสนุน  กรุณาติดต่อ พ.อ.วรเทพ (081 8232483)  
เพื่อจัดส่งแบบฟอร์มไปให้  รายละเอียดการจัดแข่งขัน www.jpr26.com   
 
 2. การจัดงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจำปี 2555 

 กำหนดจัด  ณ  สวนสนประดิพัทธ์  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555  โดยทางฝ่ายเลขาร่วมกับ
ศูนย์การทหารราบเป็นหลักในการจัดเตรียมงาน  มีแผนงานประกอบด้วย 
 
 1)  กำหนดการ 
      วันเสาร์ที่  28  เมษายน  2555  
      เวลา  0900    เปิดลงทะเบียนเข้าที่พัก 
  เวลา  1000    รถบัสนำผู้ร่วมงานไปวัดแหลมเจ้าสัว  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบฯ ชมความคืบหน้าการสร้างอุโบสถ 
  เวลา  1100 เลี้ยงพระเพลและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนผู้จากไป 
  เวลา  1130 มอบทุนการศึกษาและจักรยานในโครงการจักรยานเพื่อน้อง   
    รับประทานอาหารกลางวัน  เสร็จแล้วเดินทางกลับเข้าที่พักสวนสน 
  เวลา  1230 นักกอล์ฟเริ่ม  T-off 
  เวลา  1330  เปิดบริการความหรรษาบริเวณชายหาด (ขี่ม้า, บานาน่าโบ๊ต, เรือนำเที่ยว  ฯลฯ) 
  เวลา  1800 งานเลี้ยงสังสรรค์ 
      วันอาทิตย์ที่  29  เมษายน  2555 
  เวลา  0900 รถบัสนำผู้ร่วมงานไปทัศนศึกษาหาดทรายใหญ่  ฯลฯ 
  เวลา  1100 กลับเข้าโรงแรมที่พัก 
  เวลา  1200 เช็คเอาท์ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
 2)  การจัดเตรียมสถานที่ 
      2.1) คณะกรรมการได้สั่งจองห้องพักไว้ล่วงหน้า ดังนี้ 
             - ห้องพัก โรงแรมสวนสนใหม่ จำนวน  150  ห้อง  (อัตราค่าห้อง 1,200/วัน) 
  - ห้องพัก โรงแรมสวนสนเก่า  จำนวน  100  ห้อง  (อัตราค่าห้อง 800/วัน) 
      2.2)  การจองห้องพักของสมาชิก จปร.26   
   เปิดให้จองห้องพักได้ระหว่างวันที่  1 - 15 เม.ย.55 ที่ พ.อ.วรเทพ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 083 197 0040  
             (มีเจ้าหน้าที่รับสาย)   ตรวจสอบผลการจอง www.jpr26.com  ผู้จองก่อนจัดเข้าโรงแรมใหม่ตามลำดับ 
      2.3)  สวัสดิการในเรื่องที่พัก 
   - ห้องพักแรกของผู้ที่เข้าวันเสาร์ออกอาทิตย์  รุ่นออกให้ทั้งหมด 
    - ห้องพักของวันศุกร์ และห้องพักที่สอง - สาม รับผิดชอบตัวเอง 
 
 3)  การจัดงานเลี้ยง   
                - จัดเป็นงานรื่นเริงย้อนยุค  ดนตรีประมาณสุนทราภรณ์  สุเทพ, ชรินทร์, สายัณ  สัญญา, ยอดรัก,  พุ่มพวง   
      - มีการละเล่นสอยดาว  ปาเป้า  ม้าหมุน  ยิงปืน  ฯลฯ 
      - เวทีขนาดใหญ่  ฉากหลังเป็นบรรยากาศของงานวัดที่สนุกสนาน 
      - มีฟลอร์ลีลาศ  รำวง  เล่นเกมส์แจกรางวัล 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรุ่น จปร.26  ครั้งที่ 1/2555  ณ  สโมสรกรมยุทธบริการทหาร  วันที่ 16 ก.พ.55 
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      - อาหารบุพเฟ่ต์  + ออกร้านอาหาร 15 ร้าน (โดยมีคนบริการแต่งกายและจัดร้านเข้าบรรยากาศ)  
      - มีจุดถ่ายภาพครอบครัวที่ตกแต่งสวยงามในบรรยากาศย้อนยุค 
      - ดนตรีใช้วงดนตรีศูนย์การทหารราบวงใหญ่เป็นหลัก  โดยให้จัดเตรียมเพลงและชุดรีวิว  การแสดงให้เข้ากับบรรยากาศ      
      - การแสดงย้อนยุคประเภทกลองยาว  ลำตัด  โขนสด (ชุดสั้น ๆ) 
      - เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกและครอบครัวได้มีส่วนในการจัดการแสดงมาสนับสนุน (จัดเตรียมรางวัลมอบให้แก่ผู้สนับสนุน) 
      - พิธีการบนเวทีต้องเน้นเรียบง่ายและกระชับ   
 4)  สำหรับเพื่อนที่ต้องการให้การสนับสนุนงานเลี้ยงรุ่นประจำปี  สามารถดำเนินการโดย   
      4.1 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล  ณ วัดแหลมเจ้าสัว 
      4.2 สนับสนุนทุนการศึกษา  หรือทุนจัดซื้อจักรยานในโครงการจักรยานเพื่อน้อง 
       4.3 สนับสนุนงานเลี้ยงรุ่น 
  - ของรางวัลจับฉลาก 
  - ชุดการแสดง 
  - สนับสนุนออกร้านอาหาร 
 
 3. โครงการธรรมสัญจร  จปร.26 

 โครงการธรรมสัญจร จปร.26  เป็นกิจกรรมที่จะจัดให้บรรดาสมาชิก จปร.26 และครอบครัว ได้ไปเยี่ยมชมพระอารามสำคัญใน
พุทธศาสนา  รวมทั้งได้กราบสักการะพระพุทธรูปสำคัญ  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ที่บุคคลทั่วไปหาโอกาสเข้าชมได้ยาก  ตลอดจนได้เข้าเฝ้า
กราบนมัสการพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าประคุณสมเด็จและเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือ  โดยจะจัดกิจกรรมในวันเสาร์  ประมาณ
เดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งตามแต่โอกาสอำนวย สำหรับในครั้งแรกนี้จะได้พาไปธรรมสัญจร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ   ในวันเสาร์ที่  10  มีนาคม  2555  นี้  ซึ่งทางคณะกรรมการรุ่นได้ติดต่อประสานงานกับทางวัดไว้
ล่วงหน้าแล้ว  สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมให้เดินทางไปพร้อมกันที่วัด บริเวณด้านหน้าตำหนักอรุณ  ในเวลา  08.00  น. จากนั้นจะมี 
อศจ.และวิทยากรจากทางวัดนำเข้าถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์  บำเพ็ญกุศลถวายสังฆทาน  เยี่ยมชมและถวาย
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด  โดยมีกำหนดการดังนี้ 
 

โครงการธรรมสัญจร  จปร.26  ครั้งที่ 1/2555   
ณ  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  

วันเสาร์ที่  10  มีนาคม  2555 
*********************** 

  เวลา  0800 -  คณะพร้อมบริเวณด้านหน้าตำหนักอรุณ 
  เวลา  0809 -  ถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาส 
  เวลา  0830 -  คณะพร้อมภายในวิหาร 
  เวลา  0839 -  พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ 
    -  ผู้แทนฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
    -  ผู้แทนฯ ถวายพวงมาลัยสักการะพระบรมรูป ร.4, 5, 7  
       และ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 18 
    -  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
    -  ผู้แทนถวายเครื่องสังฆทาน 
    -  พระสงฆ์อนุโมทนา 
  เวลา  0930 -  วิทยากรแนะนำประวัติความเป็นมาของวัด 
  เวลา  0945 -  วิทยากรนำคณะร่วมสักการะพระประธานในพระอุโบสถ 
  เวลา  1000 -  ถวายสักการะพระพุทธรูปปางนาคปรกในพระเจดีย์ 
    -  ถวายสักการะพระรูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า องค์ที่ 11 และองค์ที่ 18   
    -  เยี่ยมชมสุสานหลวง 
    -  จบกิจกรรม 



- 4 -


