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เรียน  เพื่อน  จปร.26  ที่รักทุกท่าน 

 ผมต้องขออภัยเพื่อน ๆ ที่ขาดแจ้งข่าวสาร จปร.26 ไปหลายเดือน ฉบับนี้ คงเป็นการสรุปผลงานเลี้ยงรุ่น ฯ  ให้เพื่อน ๆ ได้รับทราบ  

ซึ่งงานเลี้ยง  จปร.26  ปี  2553  เมื่อวันที่  10  ก.ค.53  ที่  รร.รีเจ้นท์ ชะอำ  ได้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย  ในปีนี้มีเหตุการณ์ทางการเมือง 

ทำให้ต้องเลื่อนการจัดงานจากห้วงปิดเทอมมาจัดในห้วงที่เปิดเทอมแล้ว  จึงอาจทำให้เพื่อน ๆ หลายท่านไม่สามารถไปร่วมได้  บางท่านก็ติด

ราชการหรอืภารกจิสว่นตวั  ซึง่ครัง้นีอ้าจนอ้ยกวา่ทกุ ๆ ปทีีผ่า่นมา  แตค่ณะ กก. จปร.26 กด็ใีจทีเ่พือ่นๆและครอบครวัทีม่ารว่มงานมคีวามสขุ  

ผมในนามของคณะ กก.จปร.26 ต้องขอบคุณเพื่อน ๆ ที่มาร่วมงาน  รวมทั้งเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุน เงินในการจัดงาน ให้การสนับสนุนของ

รางวัลจับฉลาก  ให้การสนับสนุนของ ชำร่วย/ของฝาก ให้เพื่อนที่มาร่วมงาน  โดยเฉพาะเพื่อนต๋อย (ผบ.มทบ.15) ที่ให้การสนับสนุนในฐานะ

เจ้าของพื้นที่  ทุกเรื่องที่ผมร้องขอ 

 ในการเก็บเงินบำรุงรุ่นในปี  53  ผมได้นำเอาเงินที่เพื่อน ๆ ได้จ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือ ตท.15 (ที่จ่ายเมื่อห้วงปี 50-51) ซึ่งผมได้

หารือกับเหล่าทัพต่างๆ ได้ข้อยุติว่า  ให้ชะลอการจัดทำหนังสือรุ่น ตท.15 ไปก่อน  ด้วยความไม่พร้อมทั้งข้อมูลและ เงินในการจัดทำ  โดยเงิน

ที่เพื่อนได้จ่ายกันไว้.คน ๆ ละ  1,000.- บาทคณะ กก.จปร.26 เห็นชอบให้นำมาเป็นเงินบำรุงรุ่น จปร.26 ในปี 53 ซึ่งไม่ต้องจากเพื่อน ๆ อีก 

เวน้แตบ่างทา่นทีไ่มไ่ดจ้า่ยเงนิบำรงุในป ี52 กจ็ะนำไปเปน็เงนิบำรงุในป ี52 ซึง่ไดแ้จง้รายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืเวยีนฉบบันีแ้ลว้  สำหรบัเพือ่น ๆ 

ที่ไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นที่ยังไม่ได้รับทำเนียบรุ่น จปร.26 (คนละ 4 เล่ม) ขอให้ติดต่อขอรับได้ที่ผม, พี่โย่ง, เพื่อนไก่ (เด่นดวง) และเพื่อน

ดิเรก  สำหรับเพื่อนที่อยู่ไกลทางภาคเหนือหรือใต้  สามารถมาขอรับเป็นส่วนรวมได้ 

 ในการจัดงานปีนี้ ได้มีเพื่อน ๆ บางท่านได้แสดงความจำนงที่บริจาคเงินเป็นกองทุนช่วยเหลือเพื่อนและครอบครัว ที่ประสบความ

เดือดร้อน  ซึ่งได้รวบรวมได้ จำนวน  50,000.- บาท  โดยคณะ กก.ฯ จะได้ประชุมพิจารณาในโอกาสต่อไป  จึงอยากให้เพื่อน ๆ ช่วยแจ้ง

ข้อมูลความเดือดร้อนของเพื่อน ๆ และครอบครัว  โดยเฉพาะครอบครัวเพื่อนที่เสียชีวิต ให้ผมหรือคณะ กก.ฯ ได้รับทราบ  สำหรับแผนงานใน

ปนีีข้องรุน่ ยงัมอีกี 2 เรือ่ง ทีย่งัไมไ่ดด้ำเนนิการ คอื การจดักจิกรรมจดัหารายได ้ทีก่ำหนดแผนเดมิไว ้คอื การจดัโบวล์ิง่ในหว้งเดอืน ก.ย.-ต.ค.53 

และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในโครงการจักรยานเพื่อน้อง  ก็คงต้องดำเนินการหลังจากกิจกรรมจัดหารายได้  ซึ่งผลจะนำเข้าหารือกับ

คณะ กก.ในห้วงกลาง ส.ค.53 

 ท้ายนี้ เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับย้ายนายพลประจำปี ผมทราบว่าจะมีเพื่อนๆหลายท่านได้รับการโปรดเกล้าฯ ทั้งที่ได้รับ

ยศและตำแหนง่สงูขึน้ ในคราวนี ้ซึง่กวา่ทีเ่พือ่นไดร้บัหนงัสอืเวยีนฉบบันีค้งจะมกีารประกาศแลว้ ผมขอถอืโอกาสนีแ้สดงความยนิดกีบัเพือ่น ๆ ที่

มีความเจริญก้าวหน้า และขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆ ที่ยังไม่สมหวังในครั้งนี้  โอกาสหน้ายังมีครับ  ซึ่งเพื่อน ทิพย์ (พล.ต. อัคร ฯ) ได้ฝาก

บทความให้กำลังใจเพื่อนๆในหนังสือเวียนฉบับนี้ด้วยแล้วครับ 

                                                                                                         สวัสดีครับ 

                                                                                                  พล.ต.ชาตอุดม    ติตถะสิริ 

                                                                                                                  ประธาน จปร.26 

 



 1. การจัดงานในปีนี้ได้ตั้งชื่องานไว้ว่า One for all : All for 

one (ไม่ขอแปลความหมาย) มีเพื่อน ๆ มาร่วมงานนับได้ 85 ท่าน ซึ่งก็

น้อยกว่าทุก ๆ ครั้งจากที่ผ่านมา อาจเป็นเพราะเราเลื่อนมาจัดงาน    

ในห้วงที่เด็ก ๆ เปิดเทอมแล้ว ทำให้หลาย ๆ ท่านไม่สะดวก  รวมทั้ง

สถานการณ์ทางการเมืองที่เพื่อน ๆ บางท่านต้องมีภาระรับผิดชอบ  

อย่างไรก็ตามยังมีจำนวนคนที่มาร่วมงาน(กลางคืน) ประมาณ 250 คน  

ปีนี้มีเพื่อน ๆ พาคุณพ่อและคุณแม่ มาร่วมงานรวม 6 ท่าน  โดยทาง

คณะ กก. ได้มีของที่ระลึกมอบให้ท่านในนามของลูก ๆ ทุก ๆ คน  ซึ่ง

ทุกท่านต่างมีความสุขใจ และยังได้อวยพรให้พวกเราทุก ๆ คน มีความ

ความเจริญก้าวหน้าในห้วงสุดท้ายของการรับราชการ นอกจากนั้นยังมี

ภรรยาและลูก ๆ ของเพื่อนเราที่เสียชีวิตมาร่วมงานครั้งนี้ 2 ครอบครัว  

ได้แก่ ภรรยา พ.อ. ธีรัชย์  และ ภรรยา พ.อ.ธนบดี 

 2. กิจกรรมในช่วงเช้า มีการตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟ ปาล์มฮิลล์ 

ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟที่ใกล้โรงแรมมากที่สุด ทำให้บรรดานักกอล์ฟส่วน

ใหญ่สามารถมา check-in ที่โรงแรมกันได้ก่อน  ประกอบกับประธานฯ 

ได้หาสปอนเซอร์ ค่ากรีนฟี และค่าแคดดี้ มาให้เพื่อน ๆ ได้  ทำให้มีผู้

เข้าร่วมกิจกรรมถึง 25 ท่านด้วยกัน  โดยทางคณะ กก.ฯ ได้มอบให้ 

เพ่ือนสงค์ และเพ่ือนเลข (ในฐานะเจ้าของพ้ืนท่ี) ช่วยดูแลเพ่ือน ๆ สำหรับ

บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรีบยร้อย  ไม่มีใครชักดาบใคร  มีแต่การมา

ขูดกันบ้างประปรายในงานเลี้ยงตอนเย็น ซึ่งทางคณะ กก.ฯ ได้มีการ

บันทึกภาพสำหรับกิจกรรมกอล์ฟไว้ครบทุกท่าน สามารถเข้าไปดูได้ใน 

เวป crma26.com (คลังภาพ) 

 3. กิจกรรมในช่วงบ่ายแก่ ๆ  มีกิจกรรมกีฬาริมชายหาด  และ

บรกิารซอฟดริง้พรอ้มกบัแกลม้   โดยเพือ่นอา้ย(พล.ต.ชำน)ิ และเพือ่นออ๊ด

(พ.อ.ไพโรจน)์ ซึง่ยกโขยงครอบครวัมาชว่ยงานอยา่งแขง็ขนั มกีีฬา

ประกอบด้วย ฟุตบอลและวอลเล่ย์บอลชายหาด ระหว่างทีมพ่อ VS ลูก

กับเมีย  จัดเป็นการล้างตาจากปีที่แล้ว ซึ่งก็ยังสรุปไม่ได้ว่า ใครแพ้ใคร

ชนะ แต่ท่ีแน่ ๆ คงจะต้องมีการล้างตากันต่อในปีถัดไป  สำหรับบรรดากอง

เชียร์ต่างสนุกสนานกันเต็มที่ด้วยเบียร์และกับแกล้ม โดยมีก๊วนกอล์ฟที่

จบภารกิจเร็วเข้ามาร่วมแจมด้วย 

 4. งานเลีย้งในตอนเยน็ ปนีีจ้ดัในหอ้งจดัเลีย้งอากาศเยน็สบาย 

บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง  อาหารบุพเฟ่ช้ันเย่ียมของโรงแรม 

บวกกับอาหารออกร้านที่เป็นของอร่อยขึ้นชื่อในหัวหิน ทำให้ได้รับคำชม

จากเพื่อน ๆ และภรรยาหลายท่านว่า อาหารปีนี้อร่อยกว่าทุกปีที่เคยจัด

กันมา  ประกอบกับ ไวน์ ตระกูล Rotchild ที่เพื่อนเชียร(พล.ท.วิเชียร) 

ช่วยหาแหล่งซื้อได้ในราคาถูก จำนวน  1 ลัง  สำหรับส่วนที่ราคาเกิน

ขวดละ 500 บาท เพื่อนเชียรรับผิดชอบจัดมาให้ฟรี  แม้ว่าจะไม่ใช่ของ

ฝรั่งเศส(ปลูกใน South Africa) แต่รสชาติดีเยี่ยม  ที่เป็นเซอร์ไพรของ

งานคือ เพ่ือนอู๊ด (พล.ต.วลิต) ได้เดินทางมาร่วมงานด้วย  ท้ังท่ียังเข้าเฝือก

อยู่ นับเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจยิ่ง โดยในขณะที่เพื่อนอู๊ดเดินเข้า

งานเพื่อน ๆ เรา และบรรดาครอบครัวต่างลุกขึ้นยืนปรบมือต้อนรับ   

โดยพร้อมเพียงกันอย่างมิได้นัดหมาย ไฮไลท์ของงานคือการจับของ

รางวัลใหญ่ซึ่งในปีนี้มีเพื่อนหลายท่านให้การสนับสนุนของรางวัลใหญ่ 

ร่วมกับของจับฉลากที่จัดหาโดยเงินรุ่นที่เอาแต่ของมีคุณภาพ โดยท่าน

รองสุรชัย ช่วยเป็นธุระดำเนินการให้  อานิสงส์นี้เองเลยทำให้ปีนี้เพื่อน

สุรชัยได้ทองคำกลับบ้านไป 1 เส้น 

 5. ในเช้าวันกลับ ได้มีการจัดถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศล

ใหก้บัเพือ่นทีจ่ากพวกเราไปแลว้ ซึง่ถอืเปน็กจิกรรมหนึง่ทีต่อ้งดำเนนิการ 

โดยเพื่อนอ้วน(ศุภรงค์) รับผิดชอบในฐานะคนในพื้นที่ นิมนต์พระมาทำ

พิธีที่โรงแรม ทำให้มีความสะดวกและมีเพื่อน ๆ มาร่วมกิจกรรมกันมาก  

ปีนี้วัตถุมงคลที่ได้รับคือ พระเก้าหน้า ก็ขอให้ผู้ที่ได้รับไปมีแต่ความ

เจริญก้าวหน้า  เพื่อน ๆ ที่ไม่ได้ไปแต่อยากได้ ติดต่อโดยตรงกับเพื่อน

อ้วน ณ สวนสนได้โดยตรงครับ 

 6. สำหรับของที่แจกให้กับเพื่อนที่ไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นในปีนี้ 

ประกอบดว้ย ทำเนียบรุ่น จปร.26 ฉบับกระเป๋า คนละ 4 เล่ม (ทำเผื่อไว้

ให้เพื่อนเก็บไว้ที่บ้าน ที่ทำงาน ในรถ หรือพกติดตัว) และเสื้อคอปกสี

ขาว ปักเลข 26 (ประธานฯได้สปอนเซอร์มา)   สำหรับเพื่อนที่ไม่ได้ไป

ร่วมงานและยังไม่ได้รับทำเนียบรุ่น ประสานได้โดยตรงกับประธานฯ  

เพื่อนโย่ง เพื่อนไก่(เด่นดวง) เพื่อนเรก  และเพื่อนอ้าย  สำหรับเพื่อนที่

อยู่ จชต.กำลังหาทางส่งไปให้  เพื่อน ทภ.๓ รับได้ที่เพื่อน แม็ก    ทภ.๒ 

รับที่เพื่อนแดง ในส่วนของเสื้อรุ่นมีคงเหลือจำกัด  ใครอยากได้ติดต่อ

กับประธานฯ  หรือ เพื่อนโย่ง  แต่ตามกติกาสำหรับเสื้อต้องจ่ายเงิน

บำรุงรุ่นประจำปีก่อน  สำหรับใครที่จ่ายโดยเอาค่าหนังสือรุ่น ตท.๑๕ 

ตามรายละเอียดการจ่ายเงินบำรุงรุ่นท่ีแนบมากับหนังสือเวียนน้ี ก็ติดต่อ

ขอรับที่ประธานฯได้                   

 7. สรปุคา่ใชจ้า่ยในการจดังานเลีย้งครัง้นีค้ณะ กก.ฯ ไดพ้ยายาม 

ดำเนินการด้วยความประหยัด รายละเอียดตามใบแทรกของหนังสือเวียน

ฉบับนี้  ท้ายนี้คณะ กก.จปร.26 ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกท่านที่ให้การ

สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี 

	 สำหรบัภาพการจดังานเลีย้งรุน่	จปร.	26	เพือ่น	ๆ	สามารถ	

เข้าไปดูและ	load	ได้ในwww.crma26.com	

 

สรุปการจัดงานเลี้ยงจปร.26ปี53

นับถอยหลัง                                                               

 เพื่อน ๆ และครอบครัวทุกครัว พวกเราเห็นความตั้งใจ ความทุ่มเทและความเสียสละในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เมื่อ 10 ก.ค.53 ที่ผ่าน

มา ต้องขอชมเชยด้วยใจอย่างแท้จริง กรรมการทุกคนหวังเพียงให้เพื่อนและครอบครัวมีความสุข ให้มากันหลาย ๆ คน  เพราะตระหนักดีว่าเวลาใน

ราชการเหลือน้อยลงเรื่อย ๆ ใครจัดหาอะไรได้คิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนก็จัดกันมา ขอเพียงเพื่อน ๆ มากันพร้อมหน้าพร้อมเมีย ทุกคนพร้อมใจกัน

แสดงความชื่นชมยินดี ที่งานเลี้ยงมอบความสุขให้อย่างทั่วถึง ทั้งเมีย ลูกหลานและพ่อแม่ 

 หากนับเวลาที่เหลืออีกกี่ปี " เกษียณ "  ใจหาย หลายคนสร้างความมั่นคงเตรียมพร้อมไว้แล้ว รอเวลานั้นมาถึง ยังมีไหมที่ยังต้องต่อสู้

ดิ้นรน ทั้งตัวเองและครอบครัวจะทันไหม? จะทำอย่างไรดี ชีวิตขาลงผมว่ามันเร็วน่ะ กรุณาอย่าประมาท และต้องพึงระวังสุขภาพให้ดีด้วย เพื่อน

บางคนคิดได้แล้ว ก็อยู่กับโลกอย่างรู้เท่าทัน บางคนก็ค้นพบตัวเองรับฟังความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หวั่นไหว มีความสุขกับชีวิตก่อนเกษียณ หา

หน้า 2 

(ต่อหน้า 7) 



รายรับ/การสนับสนุน	ฯ	

1)	เพื่อน	ๆ	ที่สนับสนุนเงินออกร้าน/จัดงาน	

    - พล.ท. สมหมาย  10,000.- บาท 

    - พล.ท.สุรพงษ์     10,000.- บาท 

    - พล.ท.วิเชียร     11,000.- บาท (ค่าไวน์) 

    - พล.ต.สถาพร+พ.อ.ธนดล 30,000.- บาท 

    - พล.ต.นิวัตร     10,000.- บาท 

    - พล.ต.ศุภกร     20,000.- บาท และไวน์ 1 ลัง 

    - พ.อ.ดร. ประเสริฐ    30,000.- บาท 

    - พล.ต.ฉัตรเฉลิม    10,000.- บาท 

    - พล.ต.ไชยพร     10,000.- บาท 

    - พล.ต.ชวลิต     10,000.- บาท 

    - พล.ต.ชาตอุดม+พล.ต.อนันตพร 20,000.- บาท 

    - พล.ต.ประสงค์         5,000.- บาท 

                             รวม  176,000.- บาท 

2)	เพือ่น	ๆ	ทีส่นบัสนนุเงนิตัง้กองทนุชว่ยเหลอืครอบครวั	จปร.26	

    - พล.ต.ปราการ     20,000.-บาท 

    - พล.ต.วินัย (ผบ.มทบ.14) 15,000.- บาท 

    - พล.ต.วลิต     10,000.- บาท 

    - พล.ต.อดุลยเดช     5,000.- บาท 

    - พล.ต.จุลเดช          5,000.- บาท 

                             รวม    55,000.- บาท 

3)	เพื่อน	ๆ	ที่สนับสนุนของรางวัล	จับสลาก	

    - พล.ท.ฐิศนันต์   กล้องถ่ายภาพติจิตอล 

    - พล.ต.สถาพร         โทรศัพท์มือถือพร้อม TV 

    - พล.ต.สมพงษ์      สร้อยทอง 50 สต.        

    - พล.ต.ชาตอุดม       สร้อยทอง 50 สต. 

    - พล.ต.กฤษดา         ทีวี LCD 32 นิ้ว 

    - พล.ต.สุชาติ        สลากออมสินพิเศษ 5,000.- บาท 

    - พล.ต.ชำนิ         เสื้อโปโลสีชมพู 50 ตัว 

    - พล.ต.ตะวัน          ของจับสลาก 5 ชิ้น 

         (เตาอบ, กระติกน้ำร้อน, DVD, พัดลม, เครื่องปั่น)  

    - พ.อ.สุรชัย         เครื่องเล่น DVD และทีวี LCD 29 นิ้ว 

4.	เพื่อนๆ	ที่สนับสนุนของฝากให้เพื่อนๆ	กลับบ้าน					

    - พล.ต.ตะวัน   มะขามป้อม 

    - พล.ต.เยาวดนัย ไข่ไก่ 

    - พล.ต.ทวีชัย   ชะลอมของฝากจาก เพชรบุรี 

รายจ่าย	

- ค่าจัดส่ง หนังสือแจ้งข่าว (2 ครั้ง) และไปรษณียบัตร 2,060.- บาท 

- ค่าอาหาร จนท. และคณะ กก.(ลงทะเบียน)     3,370.- บาท 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง จนท. มทบ.15 ช่วยงาน (7 นาย)    3,600.- บาท 

- ค่าเครื่องดื่ม + กับแกล้ม กิจกรรมริมชายหาด    8,500.- บาท 

- ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมริมชายหาด     9,000.- บาท 

  (เสื้อนักกีฬา, ของรางวัล และเช่าบานานาโบ๊ต)  

- ค่าไวน์ 2 ลัง เหล้า 1 ลัง               22,200.- บาท 

- ค่าตอบแทน จนท.เบียร์สด (เบียร์ฟรี)     1,000.- บาท 

- ค่าอาหารบุฟเฟ่ต์ และซอฟดริ้ง              99,000.- บาท 

- ค่าอาหารออกร้าน               86,000.- บาท 

- ค่าอาหารทะเล (โดย มทบ.15)              20,000.- บาท 

- ค่าการแสดง (ศิลปะการต่อสู้)      6,000.- บาท 

- ค่าดนตรี (ผบ.มทบ.15 สนับสนุนส่วนหนึ่ง)    4,000.- บาท 

- ค่าของรางวัลจับสลาก (33 ชิ้น)              40,000.- บาท 

- ค่าจัดทำหนังสือ ทำเนียบ จปร.26 (1,000 เล่ม)            24,000.- บาท

- ค่าห้องพักภรรยาเพื่อนที่เสียชีวิต (3 ห้อง)     5,400.- บาท 

- ค่าห้องพัก จนท./พลขับ (4 ห้อง)     5,100.- บาท 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง จนท. (2 นาย, 2 วัน)     2,000.- บาท 

- ค่า สป.3 ภรรยาเพื่อนที่เสียชีวิต     3,000.- บาท 

																																			รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น					344,230.-บาท	

สรุปรายรับ-รายจ่าย

การจัดงานเลี้ยงจปร.26ปี53
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สรุป	

1. ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินที่เพื่อนสนับสนุน ตามข้อ 1) ซึ่งต้อง

ใช้เงินรุ่น จำนวน  168,230.-บาท (344,230-176,000) 

2. เงินบำรุงที่ได้รับจากเพื่อน ๆ ปี53 ประกอบด้วย           

   - เงินที่เพื่อนจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือรุ่น 112,000 บาท 

   - เงินที่เก็บจากเพื่อนในปี 53    56,000 บาท 

                                       รวม                   68,000 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายที่ ประธาน ฯ รับผิดชอบ คือ 

    - ค่าห้องส่วนเกิน (ห้องละ 800.- บาท) 

    - ค่าใช้จ่าย ณ สนามกอล์ฟ (ไม่ต้องใช้เงินรุ่น) 



 ลำดับ ยศ-ชื่อ การชำระเงินรุ่น 

 ปี 52 ปี 53 

 1 พ.อ.กฤตย์  ม.  น    

 2 พล.ต.กฤษฎา  น   

 3 พ.อ.กฤตัชญ์  น   

 4 พล.ต.กฤษพงศ์  น  

 5 พล.ต.กัณตพล    

 6 พ.อ.การุณ    

 7 พ.อ.ก้องเกียรติ    น 

 8 พ.อ.กิตติ  อ.  น  

 9 พล.ต.เกรียงไกร    น 

 10 พ.อ.เกษม    

 11 พ.อ.โกวิท  น  

 12 พ.อ.ไกรฤกษ์   

 13 พล.ต.จรัญ   

 14 พล.ต.จิตตสักก์     น 

 15 พล.ต.จุลเดช    

 16 พ.อ.จุลพจน์   น  

 17 พล.ต.ฉัตรเฉลิม     น 

 18 พ.อ.ชนะเดช   

 19 พล.ต.ชนินทร์   น  

 20 พล.ต.ชรินทร์   

 21 พ.อ.ชลิต      น 

 22 พล.ต.ชวลิต  ช.     น 

 23 พล.ต.ชวลิต  ร.   น  

 24 พ.อ.ชัยชนะ   น  

 25 พ.อ.ชัยกร  ป.     

 26 พล.ต.ชัยกรณ์ น.     น 

 27 พ.อ.ชัยยศ   

 28 พ.อ.ชัยยุทธ     น 

 29 พ.อ.ชัยฤทธิ์   

 30 พ.อ.ชัยวัฒน์    

 31 พ.อ.ชัยสิทธิ์   น   

 32 พล.ต.กีรติพงศ์   

 33 พ.อ.ชาตรี   

 34 พล.ต.ชาตอุดม     น 

 35 พ.อ.ชาติชาย   น   

 36 พล.ท.ชายศักดิ์   น  

 37 พล.ต.ชำนิ     น 

 38 พ.อ.ชูพล   

 39 พ.อ.เชาวเลข      น 

 40 พล.ต.ไชยพร     น 

 41 พล.ท.ฐิตินันท์   น  

 42 พ.ต.ท.ธิติพล   

 ลำดับ ยศ-ชื่อ การชำระเงินรุ่น 

 ปี 52 ปี 53 

 43 พ.อ.ณรงค์ชัย     น 

 44 พ.อ.ณรงค์ศักดิ์    

 45 พ.อ.ณัฐ   

 46 พล.ท.ณัฐติพล     

 47 พ.อ.ณัฐพร   

 48 พ.อ.ดนัยพัฒน์   น  

 49 พล.ท.ดรัญ   

 50 คุณ ดิษฐพล   น  

 51 พ.อ.เดชา     น 

 52 พ.อ.ดิเรก     น 

 53 พล.ต.เด่นดวง     น 

 54 พล.ต.ตะวัน     

 55 พล.ต.ทรงพล     น 

 56 พล.ต.ทรงศักดิ์   

 57 พ.อ.ทลวงรณ     

 58 พ.อ.ทวีชัย     

 59 พ.อ.ทวีวัฒน์   

 60 พ.ท.ทศพร  บ.   

 61 พ.อ.ทศพร  ศ.   

 62 พ.อ.ทิวะพร     น 

 63 พ.อ.ธนดล     น 

 64 พล.ต.ธนา     น 

 65 พ.อ.ธนาคาร    

 66 พ.อ.ธนู     

 67 พ.อ.ธรรมนูญ   น  

 68 พ.อ.จีรวุธ   

 69 พล.ต.ธีระ   

 70 พล.ต.ธีระพงศ์   น  

 71 พล.ต.นครินทร์     

 72 พ.อ.นพดล  จ.    

 73 พล.ต.นพดล     น 

 74 พ.อ.นพรัตน์    

 75 พ.อ.นพวงศ์   

 76 พ.อ.นันทพล     น 

 77 พ.อ.นันทวงศ์   

 78 พ.อ.นิพนธ์   น  

 79 พ.อ.นิรุธ     

 80 พล.ต.นิวัตร     น 

 81 พล.ต.นิวัติชัย      น 

 82 พล.ต.นุ     น 

 83 คุณ บรรจงฤทธิ์   

 84 พล.ต.บรรเจิด   

 ลำดับ ยศ-ชื่อ การชำระเงินรุ่น 

 ปี 52 ปี 53 

 85 พ.อ.บรรณวัจน์    

 86 ร.อ.บรรพต  -  - 

 87 พ.อ.บรรหาร   น  

 88 พ.อ.บวรรัตน์  ข.     น 

 89 พ.อ.บวรรัตน์  ม.     น 

 90 พ.อ.บัญชา    

 91 พ.อ.บัณฑวิทย์    

 92 พ.อ.บุญชัย   

 93 พ.อ.บุญธรรม     

 94 ร.อ.บุญเปี่ยม  -  - 

 95 พ.อ.บุญเลิศ    

 96 พ.อ.ปฎิญญา    

 97 พล.ต.ประจักษ์     

 98 พ.อ.ประดิษฐ     น 

 99 พ.อ.ประทีป  ก.   น   

 100 พ.อ.ประพัฒน์     

 101 พ.อ.กรยุทธ   

 102 พล.ต.ประสงค์     

 103 พล.ต.ประสบโชค   

 104 พ.อ.ประเสริฐ      น 

 105 พล.ต.ปราการ     

 106 พล.ต.ปรีชา   น  

 107 คุณ ปัญญา     

 108 พ.อ.ปาลิต    

 109 พ.อ.ปิยะพงษ์     น 

 110 พ.อ.พงษ์ศักดิ์   

 111 พล.ท.พนา   น  

 112 พ.อ.พรเทพ   

 113 พ.อ.พรพรหม   

 114 พ.อ.พัฒนพงศ์   

 115 พล.ต.พิจิตร   

 116 พล.ต.พิชาติ     น 

 117 พล.ต.พิชิต   

 118 พ.อ.พิเชษฐ์   น  

 119 พล.ต.พิพัฒน์   

 120 พ.อ.พิริช   

 121 พล.ต.พิสุทธิ์     น 

 122 พ.อ.พีระพงษ์   

 123 พ.อ.เพิ่มพงษ์   

 124 พล.ต.ไพบูลย์     น 

 125 พ.อ.ไพโรจน์     

 126 พ.อ.ภูมิรัตน์   

สถานภาพการจ่ายเงินบำรุ่นจปร.26
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 ลำดับ ยศ-ชื่อ การชำระเงินรุ่น 

 ปี 52 ปี 53 

 127 พ.อ.ภัทรเดช   

 128 พ.อ.มนตรี   

 129 พ.อ.มนัสวีร์   

 130 พ.อ.มหพนธ์   

 131 พ.อ.ยรรยง   

 132 พ.อ.ยศพล     น 

 133 พ.อ.กานต์   น  

 134 พล.ต.เยาวดนัย   น  

 135 พ.อ.รณรงค์   

 136 พล.ต.รวมพล     น 

 137 พ.อ.เรืองศักดิ์   น  

 138 พ.อ.เลอชัย   น  

 139 พ.อ.วชิระ   

 140 พล.ต.วรการ   

 141 พ.ต.อ.วรพล   

 142 พ.อ.วรทัต   

 143 พ.อ.วรเทพ   น   

 144 พ.ต.อ.วรศักดิ์   

 145 พ.อ.วชิราวิโรจน์   น  

 146 พ.อ.วรารัตน์   

 147 พล.ต.วิลิต     น 

 148 พ.อ.วสุ     น 

 149 ร.อ.วสุธ  ช.   

 150 พล.ต.วสันต์     

 151 พ.อ.วุฒิ   น   

 152 คุณ วุฒิชัย   

 153 พ.อ.วุฒินันท์    

 154 พ.อ.วุฒิเกรียง   น   

 155 พ.อ.วิชา   น   

 156 พ.อ.วิชัยพร   

 157 พล.ท.วิเชียร     น 

 158 พ.อ.วิทูล   

 159 พล.ต.วินัย  ย.     น 

 160 พล.ต.วินัย  ส.     

 161 พล.ต.วินัย เสม    

 162 พ.อ.วิบูล   

 163 พล.ต.วิพัฒน์     น 

 164 พ.อ.วิวรรธน์     

 165 พล.ต.วิภพ   

 166 พล.ต.วิสิษฐ์   น  

 167 พล.ต.วิโรจน์   

 ลำดับ ยศ-ชื่อ การชำระเงินรุ่น 

 ปี 52 ปี 53 

 168 พ.อ.วีรนันท์     

 169 พ.อ.วีรพันธ์   น   

 170 พ.อ.วีรศักดิ์   

 171 พ.อ.วันชัย   น  

 172 พ.อ.ศรายุธ     น 

 173 พ.อ.ศิริวิทย์    53 

 174 พ.อ.ศิริศักดิ์     น 

 175 พ.อ.ศัลยพงษ์   

 176 พ.อ.ศรีศักดิ์   

 177 พ.อ.ศุภกร   น   

 178 พ.อ.ศุภจิตร    

 179 พ.อ.ศุภสิทธิ์     น 

 180 พล.ต.สถาพร     

 181 พ.อ.สนทัต    

 182 พ.อ.สนทรรศ   

 183 พ.อ.ธนกร     น 

 184 พ.อ.ยศธชาติ     

 185 พ.อ.สมชาย   น  

 186 พล.ต.สมชัย   

 187 พล.ต.สมพงศ์     น 

 188 พ.อ.สมยศ  ข.   น   

 189 พ.อ.สมยศ  ก.   น  

 190 พล.ท.สมหมาย     น 

 191 พ.อ.สรานุวัตร์    

 192 พล.ต.สาธิต   น  

 193 พ.อ.สานิต     น 

 194 คุณ สามารถ    

 195 พ.อ.สิทธิ  จ.     

 196 พ.อ.สิทธิ  ป.   น  

 197 พ.อ.สิทธิพร     น 

 198 พ.อ.สินชัย   

 199 พ.อ.สิริศักดิ์    

 200 พล.ต.สิโรจน์   

 201 พล.ต.สุชาติ      

 202 พ.อ.สุเทพ    

 203 พ.อ.สุพจน์    

 204 พ.อ.สุพัฒน์ ภ.   

 205 พ.อ.สุวโรจน์   น  

 206 พ.อ.สุวภัทร   

 207 พล.ต.สุรจิตต์    

 208 พ.อ.สุรชัย   น   

 ลำดับ ยศ-ชื่อ การชำระเงินรุ่น 

 ปี 52 ปี 53 

 209 พล.ท.สุรพงษ์   น   

 210 พล.ต.ดิฐฐ์ภาพ     น 

 211 พ.อ.สุรพล   

 212 พล.ท.สุรศักดิ์    น 

 213 พล.ต.สุระพันธ์   น   

 214 พ.อ.สุรศักดิ์ ส.   

 215 พล.ท.สุริยันท์    

 216 พล.ต.สัมพันธ์   น  

 217 พ.อ.เสรี   

 218 พ.อ.โสภณ  จ.    น 

 219 พ.อ.โสภณ  ห.   

 220 พล.ต.อัคร    น 

 221 พล.ต.อดุลยเดช   น  

 222 พล.ต.อดุลยศักดิ์    น 

 223 พล.ต.อนันตพร    

 224 พ.อ.องอาจ    น 

 225 พล.ท.อภิกิชต์   น  

 226 พ.อ.อภิชัย    

 227 พ.อ.อภิชาต   

 228 พ.อ.อภิไธย   น  

 229 พ.อ.อภินันท์   

 230 พ.อ.อภิวัฒน์   น  

 231 พล.ต.อรรถนพ   น  

 232 พ.อ.อรุณนิวัช   

 233 พ.อ.อัตถเดช   

 234 พ.อ.อาชาไนย     น 

 235 พ.อ.อาทิตย์  ว.     

 236 พ.อ.อาทิตย์  ส.   

 237 พ.อ.อาวุธ   

 238 พ.อ.อำนาจ  จ.   

 239 พ.อ.อำนาจ  ร.     น 

 240 พ.ต.อ.อำนาจ   

 241 พ.อ.อุกฤษฏ์   น  

 242 พล.ต.ชนะทัพ     

 243 พ.อ.อเนก     น 

 244 พ.อ.เอกพล    

 245 พ.อ.ศุภรงค์     น 

 246 พ.อ.ประมาณ   

 247 พ.อ.ธนเศรษฐ์ 

หมายเหตุ	   น = เงนิทีจ่า่ยเปน็คา่หนงัสอืรุน่  (ตท.) ซึง่ไมไ่ดจ้ดัพมิพเ์นือ่งจากเหตขุดัขอ้งบางประการ จงึไดโ้อนมาเปน็ คา่บำรงุรุน่ (ป ี52 หรอื 53) 

      ผูส้งสยั หรอืตอ้งการชำระเงนิบำรงุรุน่ สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ประธาน หรอื เหรญัญกิ รุน่ (พล.ต.ชาตอิดุม  หรอื พล.ต.ชนะทพั) 
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สถานภาพเงินจปร.26(ณสิงหาคม2553)
 

1.	บัญชีกองทุนสวัสดิการ	จปร.26	(	ออมทรัพย์	ธ.ทหารไทย)		ยอดยกมาเมื่อ 31 ม.ค. 53   146,422.42  บาท 

	 รายจ่าย	

  - จ่ายค่าบำเพ็ญกุศลศพ รวมเป็นเงิน  45,000.00 บาท 

   (มารดา พ.อ.ยศชาติ(สมคิด), มารดา พล.ต.ประสงค์, มารดา พล.ต.ชนินทร์  บิดา พ.อ.ธนเศรษฐ์ และบิดา พ.อ.ทศพล) 

  - ค่าพิมพ์ข่าว จปร. 26 ( 4 เดือน ) 24,000.00 บาท 

  - ค่าธรรมเนียม Web CRMA 26 1,500.00 บาท 

  - ค่าพวงมาลา จปร. 26 ( 5 ส.ค. 53 ) 1,000.00 บาท 

	 รายรับ	

  - ดอกเบี้ยเงินฝาก 294.60 บาท 

 คงเหลือ		75,219.02			บาท	

 

2.	บัญชีการกุศล	จปร.	26	(	ออมทรัพย์	ธ.ทหารไทย)   ยอดยกมาเมื่อ 31 ม.ค. 53    861.36  บาท 

	 รายรับ	

  - ดอกเบี้ยเงินฝาก 65.73 บาท 

  - พล.ต. สถาพรฯ สนับสนุนโครงการจักรยานยืมเรียน 80,000.00 บาท 

  - เพื่อนๆ สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือครอบครัวฯ (วันงานเลี้ยงรุ่น) 55,000.00 บาท 

	 คงเหลือ			135,927.09		บาท	

 

3.	บัญชีกองทุนสวัสดิการ	จปร.	26	(	ฝากประจำ	ธ.ทหารไทย)   ยอดยกมาเมื่อ 31 ม.ค. 53    5,563.85  บาท 

 รายรับ	

  - ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.50 บาท 

	 คงเหลือ			5,571.35		บาท	 	

 

4.	บัญชีกองทุนสวัสดิการ	จปร.	26	(	ออมทรัพย์พิเศษ	สหกรณ์ออมทรัพย์	สลก.ทบ.)  ยอดยกมาเมื่อ 31 ม.ค. 53   

3,233,262.49  บาท 

 รายรับ	

  - ดอกเบี้ยเงินฝาก (ก.พ.-ก.ค. 53)  31,377.20 บาท 

  - รับเงินบำรุงรุ่นปี 52-53 168,000.00 บาท 

 รายจ่าย   

  - ค่าใช้จ่ายการจัดงานเลี้ยงรุ่น         168,230.00 บาท 

	 คงเหลือ			3,264,409.69		บาท	

สรุปยอดเงิน	จปร.	26	คงเหลือ	รวมทั้งสิ้น			3,481,127.15	บาท	
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เพื่อนถึงเพื่อน(15)
                                                                                                                                 .............14 ก.ค.53 

 One for ALL for One (31 ปีร้อยใจเป็นหนึ่ง)ที่เลื่อนจาก พ.ค. มาเป็น 10 ก.ค.  53   ก็สำเร็จ........ชื่นบานกันไปถ้วนหน้าทั้งสมาชิกที่มา

ร่วมกิจกรรมอันหลากหลายจำนวนห้องพักที่ถูกจอง....ประมาณ 100 ห้อง ที่เป็นสมาชิกตัวจริง 80 ห้อง   เกินความคาดหมายของคณะกรรมการ  

ก็ต้องขอบคุณพวกเรากันเองหมู่มวลสมาชิกที่ให้ความร่วมมือทุกระดับ  ตามที่ประธานรุ่นแบ่งงานกันทำตามความถนัด     (ไม่ได้อวดเก่งคนเดียว)  

ร่วมมือร่วมแรงรวมพลังกันทำงาน......หลายท่านไม่มีพลังเพียงพอก็ยังส่งใจมาให้ต้องขอขอบคุณ ...............กลางวัน แม้จะมาต่างที่ต่างเวลา ต่าง

ก็แยกย้ายกันทำตามความรับผิดชอบที่รับมอบ (ถ้า จปร.26 ไม่ช่วยกันทำ  แล้วจะให้ใครทำ)......ผู้เตรียมงานมาล่วงหน้า...ก็อยู่โรงแรมคอย

ต้อนรับเพื่อนฝูงที่มาล่า (ช้าตลอดชีวิต)  คอยให้คำแนะนำ เข้าห้อง เก็บกระเป๋า..กินห้องอะไร.....เฮ้ย ! (โตขนาดนี้แล้วยังต้องคอยบอก....เพื่อนไก่

รำพึง....) กลุ่มก๊วนตีกอล์ฟต้องรีบไป......บางส่วนก็เข้ามา check in ก่อน  ดีที่ปีนี้ทางโรงแรมสามารถเคลียห้องได้ก่อนเที่ยง บางคนก็แวะสนาม

กอล์ฟเลย แล้วส่งเมียมา check in   .นั่นซิ ตท.รุ่น15 ถึงมีมาถึงวันนี้กันไงละ (ทุกคนยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม....ย้อนกลับมา......ตามหาคนที่

รำพึงรำพัน...เพื่อนไก่) ......ไก่ใน จปร.26 เป็นนิ๊กเนมของเพื่อน ๆ......ที่รวบรวมได้มีอยู่  4 คน  สองคนแรก...เป็นชื่อเล่นตัวจริงของจริง......ต่อมา..

เป็นไก่..จากนามสกุล  ..และไก่.....ตัวสุดท้ายนั้นเป็นไก่ของเล่น.....เล่นอย่างไรไปถามเพื่อนไก่เอง  แต่เรื่องเกี่ยวกับไก่สำหรับ  ตท. 15 เพื่อนเรายัง

มีอีก...แจ้(เยาวดนัย).......โต้ง(เพิ่มพงษ์) และเจี๊ยบ (ธีรพงษ์กับจีระยุทธ)....แต่ อู ไม่ใช่......นั่นมันโฆษก ศอฉ.  

 ........งานรุ่นครั้งนี้อิ๊กคิวเดินทางมากับครอบครัวของปราการ....ระหว่างทางก็คุย.สัพเพเหระเรื่องราวของบ้านเมือง...ตั้งแต่แม่อาย(เหนือ

สุดแห่งสยาม)---- สุไหงโกลก(ใต้สุดแห่งสยาม) และแม่สอด(ตะวันตก)--บ่อเกลือ(ตะวันออก) ถ้าเก็บมาเล่าคงหลายหน้า......เอาเฉพาะสำคัญ.....

สมัยเพื่อนปราการรับผิดชอบที่ฝาง(เหนือสุดของเชียงใหม่)ชาวฝางประกอบอาชีพปลูกส้มสีทองที่ขายอยู่ในท้องตลาด (มีชื่อเสียงมาก) ระหว่าง

สองข้างทางเข้าตัวเมืองฝางเต็มไปด้วยโรงงานรับแว็กซ์ส้ม.....ด้วยความตื่นตาตื่นใจของอิ๊กคิว (ไม่เคยไป) ก็ถามผู้พาเที่ยวจับใจความได้ว่าโรงงาน 

2 ข้างทางนั้นมีไว้สำหรับแว๊กซ์ส้ม .....ยังงงอีก..ถามต่อไปว่า......แว๊กซ์ไปทำอะไร.....คำตอบที่ได้     อ้อ ! เขาทำให้ผลส้มเต่งตรึง..ครับ ถึงเข้าใจ     

เลยย้อนถามกลับไป   อย่างนี้รับ Wax แม่บ้าน จปร.26 หรือเปล่าครับ     เสียงที่...คุยจ๊อกแจ้กของรถตู้ก็เงียบลงทันที่...ฮา     ความต่อเนื่องที่พูด

คุยคนละเรื่องเดียวกัน   ก็รถสามล้อถีบ ซาเล้งแดง รับซื้อของเก่า  “ใครมีเศษเหล็ก  ของเก่ามาขาย”   พ่อบ้านได้ยินจนต้องรีบออกมาบอกคนรับ

ซื้อของเก่า     เฮ้ย ! ถ้าอยากจะมีอาชีพนี้ต่อไป   เมื่อผ่านบ้านแล้วอย่าตะโกนเสียงดัง    เดี๋ยวจะถูกของเก่าว่าได้....ฮา (แล้วรับซื้อหรือเปล่า) ...คุย

กันมาพอสมควร   ถึงชะอำไม่แน่ใจว่าพักโรงแรมอะไร    ที่ผ่านมาเห็นป้าย  holiday  inn........ข้างทางซ้ายมือ  โทรถามเพื่อนอ้าย.   “จปร.26 จัด

งานที่ regent cha-am”.............เลยตอบเพื่อนอ้ายไปว่าไม่เห็น regent  cha-am  เห็นแต่.. holiday  inn.....(ที่แท้โรงแรมเดียวกัน อยู่ว่าจะเรียกชื่อ

เก่าหรือชื่อใหม่)...ทำให้ปราการต้องเบรคตัวโกร่งเลยน่ะเพื่อนไก่   แล้วพูดว่า “เฮ้ย!...หยู้ด ๆ ๆ  เรามาผิดทางว่ะ”...  ตอนบ่ายมีกิจกรรมชายหาด  

แตอ่ิก๊ควิแวป๊ไปหาเพือ่นน ุและแชฟ(ปญัญา  เกตตุระกลู  ผูเ้อาดธีรุกจิตา่งประเทศ)  ทีร่า้นหวัแจง้อยูท่างแยกหนา้อำเภอปรานบรุ.ี.......เขา้ไป 4 กม. 

แล้วแยกซ้ายมือเข้าไป 200 เมตร บรรยากาศของร้านร่มรื่นภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ โต๊ะนั่งเป็นของใช้ที่ประดิษฐ์จากเครื่องมือเกษตรกรรม  .....คุยกับ

เพื่อนแช๊ฟ   เลยรู้ว่าทำธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย  ประสบการณ์ของเพื่อนแช๊ฟที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึงทุกวันนี้ “ผมอยู่ตัวแล้ว” ที่มา..มีแต่ความ

คิดถึงเพื่อนนั่นแหละนี้ก็พึ่งกลับมาจากจีน........มุ่งมางานรุ่นโดยตรง คุยกับเพื่อนแช๊ฟแล้วได้อุทาหรณ์สำหรับเพื่อน ๆ ที่จะทำธุรกิจ..........เพื่อน

แช๊ฟขอ...ไว้ 2 เรื่อง “เมื่อเกษียณ 1.อย่าได้คิดทำธุรกิจถ้าไม่เคยทำมาก่อน  2. อย่าได้คิดเล่นการเมือง    เหตุผลถ้าเพื่อนทำธุรกิจหรือเล่นการเมือง 

(สิ่งที่ไม่มีความชำนาญแต่มีความชอบ) สิ่งที่สะสมไว้ตลอดชีวิต (เงินทอง  ความดี) จะสูญหายไปในพริบตา” เพื่อนแช๊ฟได้เล่าความหลังเมื่อไปอยุ่

อังกฤษใหม่ๆ อยากกินแกงมัสมั่น  หาซื้อไม่ได้เลยจะปรุงด้วยตนเอง (คิดว่าไม่ยาก) ไปหาซื้อเครื่องแกงจากร้านมาเลย์และมันเทศจากร้านชาว

อินเดีย ได้มาเกือบครบยังขาดถั่วลิสง(peanut) จึงไปหาซื้อที่ร้านขายอาหารนก เจ้าของร้านคุยแนะนำอาหารนกประเภทต่าง ๆ มากมายและถาม

ว่าจะซื้อกี่กระสอบ(กระสอบละ 5 กก.) เพื่อนแช๊ฟตอบกลับไป   “just  want  1  grame  to  make  a  curry W”.....ฮา 

งานให้ตัวเองรอไว้แล้ว มองเห็นเพื่อนที่ก้าวหน้ามีความมั่นคงทั้งการงานและครอบครัว ก็ขอแสดงมุทิตาจิต ถือเป็นความสำเร็จที่ปรารถนาของทุก

คน ที่ปรากฏอย่างชัดเจนคือวาสนาและดวงดาว ผมได้ยินมาว่า "หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ให้เปลี่ยนใจ" ไม่รู้จริงไหม? เพื่อนบางคนให้

เหตุผลว่าที่ไม่ได้มาร่วมงานเลี้ยงรุ่น จปร 26 เพราะไม่มีเวลา ไม่พร้อม(ยังไม่ได้ตำแหน่ง)  น่าเสียดายแทนภาพบรรยากาศ ท่ามกลางมิตรภาพที่

พวกเรา เป็นเพื่อนกันมากำลังจะหาดูยากขึ้นทุกที ลูก ๆ เราน่าจะได้รับอานิสงส์จากการที่เราได้มาพบกัน ปีละครั้ง บ้างไม่มากก็น้อย  

 การปรับย้ายครั้งนี้ มีโอกาสเป็นนายพลกันหลายคน ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม จากฝีมือ จากดวงดาว ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้า เมื่อ

ได้รับโอกาสที่ดีแล้ว    อย่าทำให้พี่ ๆ เขาผิดหวัง ที่ยังไม่ได้ก็สู้ต่อจนกว่าจะเกษียณ   " มีฝีมือ ต้องมีโอกาสและมีกองเชียร์ " ผมยืนยันอีกครั้ง อย่ามี

ศัตรู เสียเวลา หยุดวิพากษ์วิจารณ์ พูดกับใครต่อใครคล้ายขอความเห็นใจไม่ทำให้อะไรดีขึ้น หันมาปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติตัวดี

กว่าไหม  เพื่อน ๆ ก็เสมือนต้นไม้ บางต้นโตในที่ร่มแต่บางต้นโตกลางแดดหรีอโตในน้ำ พบตัวเองหรือยังครับ  พี่ที่ผมเคารพรักสอนผมว่า " เราควร

ดูตัวเองให้ออก  บอกตัวเองให้ได้  และใช้ตัวเองให้เป็น "   จุดเด่นแต่ละคน ก็คงเหมือน ในร่ม ในน้ำหรือกลางแดด 

 ผมอ่านพบใน 36 แผนที่ชีวิตพ่อ มีข้อหนึ่งกล่าวว่า "เป็นหน้าที่ของผู้พูดที่ต้องพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ฟังต้องเข้าใจที่เราพูด"

เพื่อนๆลองเปิดอ่านดู จะช่วยให้มีพลังใจ สู้กับการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไป 

                                                                                                                 ด้วยใจที่บริสุทธิ์/อัคร 
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 ณ. เวลาทีโ่พลเ้พล.้....1800...สมาชกิทีแ่ยกกนัตอนบา่ยกก็ลบัมารวมกลุม่ งานเลีย้งสงัสรรค ์  พดูคยุแลกเปลีย่นทศันคต ิประกอบการดูหนัง 

“นายร้อยสอยดาว” ที่เพื่อนเสริฐนำมาเปิด  ดูบรรยากาศแล้วทำให้นึกถึงตอนเด็กที่ยังเป็น  นนร.  แล้วก็ถอนใจ ..... “ the  river  no  return.”  .......

........กาลเวลาผ่านไป จปร.26 ต้องเปลี่ยน  ต่างขึ้นอยู่กับว่าใครทำกรรมมามากน้อยและชีวิตที่ต้องดำรงอยู่  ระหว่างคิดคำนึงก็ตื่นจากภวังค์........

. เสียงเฮฮาสนุกสนานหลังห้องงานเลี้ยง   “ อะไรจะดีเท่าเมื่อเพื่อนฝูงมาเจอกัน”  แล้วอยู่รอบโต๊ะกลม ๆ บางท่านก็ขี่ม้าขึ้นนอนไปแล้ว  ที่เหลืออยู่

ก็ตามควายกันไป  เนื้อหากิจกรรมของรุ่น หลัก ๆ ก็ต้องขอบคุณ  ผบ.มทบ.15  ที่เอื้อเฟื้อทุกอย่าง สถานที่  การเตรียมงาน สนามกอล์ฟ การแสดง

พื้นบ้านกีฬาป้องกันตัว ของคนไทยที่ชาวเพชรบุรียังรักษาอยู่   ของจับสลากจากความอนุเคราะห์ของเพื่อน ๆ ที่เป็นผู้บังคับหน่วย ตลอดจนของ

ฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้น เสือ้ยดืท-ีเชติ(โปโล) มะขามปอ้ม มะนาว  นำ้ตาล และของทีก่ำลงัแพงในปจัจบุนัคอืไขข่องแจ(้เยาวดนยั) ถว้นหนา้ทกุ ๆ คน 

บางคนได้ 2 ชิ้น....เตรียมไว้ให้เพื่อน ๆ ทุกคน (แต่ไม่ได้มา)    ละจากเวทีของงานรุ่น (เวลา 2200) ....หลายท่านก็ไปที่ Pub ใต้ทุนโรงแรม  เพื่อรอ

เวลาชิงที่ 3 ของบอลโลก     ที่จำเพื่อนได้ภายใต้แสงสลัว ๆ ก็มีเพื่อน  แหม่ม, เมฆ, ตุ้ย, อ้าย, ตั๋น, อ๊อด, หมี, ปราการ และได้มีโอกาสสนทนากับ

เพื่อนวิทย์   ดูฟุตบอลแล้วได้อะไร  ถ้าเด็กหนุ่มสาว  ก็จะตอบว่าสนุกเร้าใจ  มันพะยะค่ะ   ถ้านักพนันก็จะลุ้น ลูกครึ่งหรือครึ่งลูกกัน    สำหรับเรา ๆ 

ที่ได้   “  คน...คนเดียวเก่งไม่ได้ต้องไปทั้งทีม   ตัวอย่าง เมสซี่ (อาร์เจนตินา)  กาก้า (บราซิล) หรือ ร็อบเบน(ฮอลแลนด์) ฟุตบอลเขาให้เล่นเป็นทีม 

ดูตัวอย่างสเปนตั้งแต่กองหน้า เดวิดบิลย่า  อิเนสต้า กองกลาง ซาวี่  อลองโซ่ ปีเกย์ กองหลังปูโย และประตู คาซิยาส ทุกคนต้องเล่นประสาน

สอดคล้องกันไม่มีใครเด่นกว่าใคร Output คือความเป็นworld  champion”แล้วก็ความเคารพและยอมรับกติกาถึงแม้จะไม่พอใจ    เขาจะไม่พูด

คุยกันนอกเกมส์และหาข้อบกพร่องแก้ไขต่อไป นั้นคือ คำสรุปจากเพื่อนวิทย์     ก่อนแยกย้ายกันขึ้นนอน ด้วยความปรารถนาดีของเพื่อนเมฆจะ

รวบรวมรูปภาพ (อดีต) ของ......สมาชิก จปร.26 จัดทำเป็นรูปเล่มและแจกเพื่อน ๆ  โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเป็นประวัติของตัวเองและของรุ่นก็ขอให้

เพื่อน ๆ ที่มีภาพความทรงจำ ความหลัง หรือครั้งหนึ่งเมื่อกระนั้น Load ใส่ computor แล้วส่ง e-mail มาที่ dprombang15@gmail.com จะเป็น

ตัวกลางประสานรวบรวมให้เพื่อนเมฆจะได้รีบทำแจกจ่ายให้เพื่อน ๆต่อไป     เราเหลือเวลาจัดงานรุ่นอีกไม่เกิน 6 ครั้งเท่านั้นนะ   ก็จะเริ่มเกษียณ

กนัแลว้ นำรุน่ของเรากเ็พือ่น บญุเลศิ ป ี55 ตามมา สมคดิ ป ี58 (เชือ่หรอืไม)่ และชาตอิดุมคนสดุทา้ย ป ี60   อยา่ลมื !   ทา่นไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ 

ทั้งสิ้น  รีบส่งรูปมาเร็ว ๆ....คร๊าบ 

  เช้า(11 ก.ค. 53)......... ด้วยอารมณ์สดใส สดชื่น สมหวัง แต่ก็มีหลายท่านติดลมความง่วง...........หลังจากได้ลิมนลองรสกาแฟและ

อาหารเช้าจากโรงแรม....ก็มุ่งสู่ความสงบภายใต้บวรพุทธศาสนา....ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว รุ่นถวายสังฆทานและ

ปัจจัยเป็นเงินจำนวน 30,632 บาท ด้วยความอนุเคราะห์จากเพื่อนอ้วน (มัคนายก) รับเป็นเจ้าภาพนิมนต์พระปลัด รติพงษ์ (ฉายา ธมฺมกาโม) อายุ 

28 พรรษา (บวชมาได้ 5 ปี) เจ้าอาวาสวัดแหลมเจ้าสัวเป็นวัดเก่าทิ้งร้าง....ท่านมาบูรณะใหม่ อยู่หลังค่ายธนะรัชต์ ทางวัดยังขาดปัจจัยอีกมากใน

การบูรณะวัดและสร้างพระอุโบสถหลังใหม่  ในโอกาสงานรุ่น ๆ จึงได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้น   ก็ต้องขอบคุณผู้คิดกิจกรรมนี้...เมื่อเจ้าอาวาสรับเครื่อง

ไทยธรรม ไทยทาน ก็ถึงเวลากรวดน้ำ..... เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร....และแล้วสิ่งมหัศจรรย์สำหรับมัคนายกวัด (เพื่อนอ้วน) ก็เกิดขึ้น

จนได ้    “ปรากฏวา่ไมไ่ดเ้ตรยีมนำ้ จงึไมม่นีำ้ทีจ่ะใหก้รวด” เสยีงญาตโิยมบน่จากขา้งหลงั “ทำดมีาตลอดนะเพือ่นอว้น” มา.พลาดตอนใกลจ้บ ...ฮา  

 พบกันฉบับหน้า สนุกสนานกับ “เพลินวาร”.........เล็ก ๆ น้อย ๆ  ที่แม่บ้าน จปร.26 ไม่ควรพลาด                                                                      

           อิ๊กคิว 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 เพื่อนไก่(เด่นดวง) ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ให้เพื่อน ดอก (พ.อ.อุกฤกษ์) ได้ซื้อบ้านจัดสรร ในหมู่บ้าน พฤกษ์ลดาติวานนท์-ราชพฤกษ์   

ถ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีเป็นบ้าน ๒ ชั้นพร้อมที่ดินเนื้อที่ ๗๓ ตารางวา แบบบ้านพฤกษ์นัชชาA  newcountry style 

ของ LAND&HOUSE ๓ ห้องนอน ๓ ห้องน้ำ พร้อมห้องพักผ่อนชั้นบนชั้นล่างมี ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องอาหาร เฉลียงหน้าบ้าน เฉลียงข้าง

บ้านและที่จอดรถ๒คัน  ราคา๕,๒๐๐,๐๐๐บาท  ติดต่อ พ.อ.วรารัตน์ฯ โทร. 086 9823755 

 ขอความกรุณาจากเพื่อนๆที่มีกำลังซื้อสูง เนื่องจากเพื่อนดอกซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาด้วยกายภาพบำบัดที่ จ.สุพรรณบุรี และเข้ารับ

การรักษาที่ รพ.รร.๖ เป็นครั้งคราว ยังมีอาการที่ไม่ดีขึ้น เดินด้วยตัวเองยังทำไม่ได้อันเป็นเรื่องที่บั่นทอนกำลังใจเพื่อนดอกที่เคยเป็นผู้บังคับ

หน่วยรบ และเคยร่าเริงแจ่มใสเป็นอย่างยิ่ง 

 จากการที่เชื่อว่าจะมีอาการดีขึ้น ได้กลับมาทำงานได้เป็นปกติในเร็ววัน จึงมองอนาคตอย่างมีความหวัง และต้องการให้ครอบครัวอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข สำหรับชีวิตหลังเกษียณที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ปีจึงตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์เงินเดือนที่ไม่มีรายได้

พิเศษ เพื่อให้ทันกับการย้ายออกจากบ้านหลวง ด้วยการซื้อบ้านหลังหนึ่งโดยวิธีผ่อนทั้งเงินดาวน์พร้อมกับผ่อนค่างวดในปี๒๕๕๑ 

 แต่ทว่าเรื่องราวที่คาดการณ์ไว้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายกลับมิได้เป็นดังหวัง ภาพที่เคยคิดและวาดหวังไว้ในอนาคตเริ่มแตกสลาย 

ขวัญกำลังใจที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งบ้านสักหลังก็เริ่มหมดไป และในที่สุดก็ต้องยุติความฝันที่เคยมีเพื่อหยุดค่าใช้จ่ายในการผ่อนบ้านและหัน

มาดูแลรักษาสุขภาพตัวเองซึ่งนับวันก็ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อนดอก จึงขอร้องให้เพื่อนก๊อง เป็นตัวแทนในการขายบ้านหลังนี้ครับ เพื่อน

ดอกเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ โดยเร็ว เพื่อนท่านใดช่วยได้ก็ขอความกรุณาครับ ช่วยคิด ช่วยขาย  
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