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- สารจากประธาน

- รายชื่อเพื่อน ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ 

  พระราชทานยศ พลตรี และพลโท

สารจากประธาน

เรียน เพื่อน  จปร.26  ทุกท่าน 

  การปรับย้ายนายทหารชั้นนายพล  ประจำปี  53  และการปรับย้ายนายทหารชั้นยศพ.อ.(พ.)  

ของทั้ง สป., บก.ทท. และ  ทบ. ประจำปี  ก็ได้มีคำสั่งออกมาเรียบร้อยแล้ว  มีเพื่อน ๆ  จปร.26  หลาย ๆ ท่าน 

ได้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้น  โดยได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น  พล.ท. จำนวน  3 ท่าน และ พล.ต. จำนวน  18  ท่าน  

ทำให้ยอดเพื่อน จปร.26 ได้รับโปรดเกล้าฯ  เป็นนายพลแล้ว รวม  95  ท่าน  ซึ่งยังไม่ถึงครึ่งรุ่น  นอกจากนั้นก็มี

เพื่อน ๆ ส่วนหนึ่งได้มีการปรับย้ายสูงขึ้นในส่วนของ พ.อ.(พ)   สำหรับเพื่อน ๆ ที่ยังไม่ได้โปรดเกล้าฯ  หรือปรับ

ย้ายสูงขึ้นในครั้งนี้ ก็อย่าเพิ่งท้อแท้ โอกาสข้างหน้ายังมี  แม้ว่าบางท่านเหลืออายุราชการไม่กี่ปี ขอให้พยายาม

รักษาสุขภาพร่างกายไว้ และพยายามไปอยู่ในตำแหน่งหรือจุดที่เหมาะสมที่ผู้บังคับบัญชาจะสามารถสนับสนุน

เพื่อน ๆ ได้  ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้(2-3 ปีข้างหน้า)  อาจจะมีเพื่อน ๆ ของเราขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสำคัญที่

สามารถให้การสนับสนุนเพื่อน ๆ ได้ 

  และตามที่ได้มีเพื่อน ๆ ของเราได้รับความเจริญก้าวหน้าขึ้นหลายท่าน คณะกรรมการ จปร.26  

จึงกำหนดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและสังสรรค์เพื่อน ๆ จปร.26  ในวันศุกร์ที่ 19 พ.ย.53  เวลา 1800-2200  

ณ  สโมสร ทบ. (วิภาวดีรังสิต)  ห้องชมัยมรุเชษฐ์   จึงขอเชิญเพื่อน ๆ ทุกท่านมาร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว  (รวมทั้ง

เพื่อน ๆ ที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับ)   สำหรับเพื่อนที่เป็นคณะกรรมการ จปร.26 จะมีการประชุมคณะ

กรรมการ จปร.26 ในวันดังกล่าวด้วย  ในเวลา 1630 ณ ห้องจัดเลี้ยง จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ มาร่วมประชุม

โดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะครับ 

  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับเพื่อน ๆ ในวันศุกร์ที่  19  พ.ย.53   

 

                                                                                                    สวัสดีครับ 

                                                                                                    พล.ต. ชาตอุดม    ติตถะสิริ 

                                                                                                            ประธาน  จปร.26 

 



รายชื่อเพื่อน จปร.26 ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศ พลโท เมื่อ ต.ค.53

 1. พลโท ทรงพล ไพนุพงศ์  ตำแหน่ง  หัวหน้านายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ 

        ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม 

 2. พลโท กฤษพงศ์   แก้วจินดา  ตำแหน่ง  เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

         และพลังงานทหาร 

 3. พลโท อรรถนพ   ศิริศักดิ์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด

รายชื่อเพื่อน จปร.26 ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศ พลตรี เมื่อ ต.ค.53

 1. พลตรี ศุภจิตร  ศุภมานพ  ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 2. พลตรี สุพจน์    สุวรรณเตมีย์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

 3. พลตรี วันชัย    เทียนเกษม  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร 

 4. พลตรี กฤติเดช    ภูมิเรศทศสุนทร  ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

 5. พลตรี พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหาร  

 6. พลตรี วสุ    เฟื่องสำรวจ  ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

  7. พลตรี เกษม    ธนาภรณ์  ตำแหน่ง  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ 

 8. พลตรี สุรชัย    จัตุมาศ  ตำแหน่ง  เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก 

 9. พลตรี สิทธิ    จันทร์สมบูรณ์  ตำแหน่ง  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร 

 10. พลตรี พิเชฐ    สุขพงศ์พิสิฐ  ตำแหน่ง  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ 

 11. พลตรี ศรายุธ    รังษี  ตำแหน่ง  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก 

 12. พลตรี วรารัตน์    กาฬบุตร  ตำแหน่ง  ผู้ชำนาญการกองทัพบก 

 13. พลตรี บวรรัตน์    ไมตรีประศาสน์  ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

 14. พลตรี บวรรัตน์    ขจรเนติยุทธ  ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

 15. พลตรี ดนัยพัฒน์ เกษมนิรันดร์  ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

 16. พลตรี พรเทพ  พัชราพันธ์ ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

 17. พลตรี บุญธรรม  เชยชื่นกลิ่น ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักปลัดกระทรวง

 18. พลตรี สุวโรจน์   ทิพย์มงคล ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

ขอเชิญเพื่อน  จปร.26  ทุกท่าน
 ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และร่วมแสดง
ความยินดีกับเพื่อน  ที่ได้รับพระราชทานยศ
นายพล
 ณ  สโมสร ทบ. (วิภาวดีฯ) 
 ห้องชมัยมรุเชษฐ์
 วันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 53   เวลา 1800


