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สารจากประธาน 

เรียน  เพือ่น จปร.26 ทีร่กัทกุทา่น 

 สวัสดีครับเพื่อสมาชิก จปร.26 ที่รักทุกท่าน  ช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้สูญเสีย

เพื่อนรักไปอีกหนึ่งท่าน คือ พล.อ.ตะวัน  เรอืงศร ี ซึง่นบัเปน็การสญูเสยีจาก “การทำงาน

อยา่งมศีกัดิศ์ร”ี ตามอดุมการณข์องรุน่ อยา่งนา่ภาคภมูใิจยิง่ ถงึแมว้า่การจากไปของเพือ่น

ติง่จะนำความโศกเศรา้อาลยัมาสูพ่วกเราเปน็อยา่งยิง่ แตใ่นขณะเดยีวกนัเพือ่นติง่กไ็ดแ้สดง

ใหท้กุคนไดเ้หน็วา่ รุน่ของเรานั้นเป็นผู้อุทิศตนตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง 

ผมขอขอบคุณเพื่อน ๆ และครอบครัวทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลา ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศล  

ทั้งพระราชทานน้ำอาบศพ  สวดอภิธรรม  และพระราชทานเพลิงศพ ท่าน พล.อ.ตะวัน  เรืองศรี  โดยถึงแม้ว่าสถานที่จัดงาน

จะอยู่ห่างไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรี แต่ก็มีพวกเราไปร่วมงานกันอย่างมากมาย เฉพาะวันที่รุ่นเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมนั้น 

มีเพื่อน ๆ และครอบครัวไปร่วมงานเกือบเจ็ดสิบคน  นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนเตรียมทหารรุ่น 15 จากเหล่าทัพต่าง ๆ ไปร่วมงาน

ด้วย  ซึ่งต้องขอขอบคุณในนามของ จปร.26 และขอบคุณแทนครอบครัวของเพื่อนติ่งไว้ ณ ที่นี้ด้วย  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาของเราได้

นำภาพบรรยากาศของงานมาลงไว้ให้ชมกันในเว็บ jpr26.com แล้วนะครับ ลองเข้าไปเยี่ยมชมดู 

 และเมื่อวันเสาร์ที่ 20 ส.ค.54 ที่ผ่านมา คณะกรรมการรุ่น จปร.26 ได้ถือโอกาสจัดการประชุมครั้งที่ 3/2554 ขึ้นที่

สโมสรทหารบกวิภาวดี  เวลา 17.30 น. โดยตั้งใจว่าให้แล้วเสร็จเวลา 18.30 น.  เพื่อให้คณะกรรมการได้เข้าร่วมงานเลี้ยง

มงคลสมรสของลูกชาย พล.ต.สุรไกร  จก.สก.ทบ. ต่อได้ที่ห้องจัดเลี้ยงใกล้ ๆ กัน  ซึ่งก็ได้ผลสมความมุ่งหมาย มีคณะกรรมการ

และเพื่อนสมาชิกมาร่วมประชุมพบปะหารือกันอย่างคับคั่ง  ต้องขอขอบคุณ พล.ต.สุรไกร เป็นอย่างมากที่นอกจากจะกรณุา

เอือ้เฟือ้สถานทีแ่ลว้ ยงัไดจ้ดัอาหาร เครือ่งดืม่ รวมทัง้พนกังานมาบรกิารในหอ้งประชมุดว้ย  สำหรบัเนื้อหาการประชุมที่สำคัญ  

ฝ่ายเลขาได้นำรายละเอียดมาลงชี้แจงให้เพื่อน ๆ ทราบภายในฉบับแล้วนะครับ  ที่สำคัญก็คือการรับเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน  ณ 

วัดแหลมเจ้าสัว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันเสาร์ที่ 15 ต.ค.54 นั้น คงต้องขอแรงเพื่อน ๆ ได้ช่วยกันคนละไม้คนละ

มือตามกำลังความสามารถและความสมัครใจของแต่ละท่าน  โดยเราได้ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะรวบรวมเงินสดสมทบสร้างอุโบสถให้

ทางวัดได้ไม่ต่ำกว่าสองแสนบาท งานนี้ถือเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนร่วมรุ่นที่จากไปรวมทั้งบุพการีผู้ล่วงลับของ

เพื่อนเราหลายท่านด้วยกัน และด้วยผลบุญที่พวกเราจะช่วยกันสร้างสมในเวลาอันใกล้นี้ ขอจงส่งผลให้พวกเราได้รับข่าวดีใน

ช่วงฤดูกาลปรับย้ายประจำปีนี้จากเพื่อน จปร.26 ของเราหลาย ๆ คนนะครับ 

 สุดท้ายก่อนจากกัน ขอฝากให้เพื่อน ๆ ทุกท่าน ได้เข้าไปเปิดดูเว็บ jpr26.com ของเรากันอย่างสม่ำเสมอ เพราะฝ่าย

เลขาได้นำเสนอข่าวคราวของรุ่นที่ทันสมัยมาลงให้ได้ทราบกันในทุก ๆ เรื่อง หรือจะมีข้อแนะนำก็ยินดีนะครับ   

พล.ท. วิเชียร   ศิริสุนทร 

ประธาน จปร.26 
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2. ระเบียบสมาชิก จปร.26 

ว่าด้วยการดำเนินงานของรุ่น  พ.ศ.2554   

    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้ร่างระเบียบสมาชิก จปร.26 ที่ฝ่าย

เลขาได้ดำเนินการปรับปรุงตามแนวทางในการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ให้เป็นระเบียบปฏิบัติของสมาชิก จปร.26  ซึ่งปัจจุบันได้นำระเบียบนี้

ลงเผยแพร่ให้สมาชิกได้รับทราบทางเว็บ jpr26.com แล้ว เนือ้หาใน

ระเบียบนี้ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่พวกเราปฏิบัติกันอยู่แล้วเพียงแต่นำมา

รวบรวมเขยีนไวใ้หช้ดัเจน  มสีว่นทีเ่ปน็เรือ่ใหมแ่ละไดน้ำมาถกแถลงกัน

อยา่งกวา้งขวางในทีป่ระชมุคอืเรือ่งของการรบัสมาชกิกติตมิศกัดิ ์ ซึง่ที่

ผ่านมาไม่มีระเบียบให้ยึดถือปฏิบัติและไม่ได้ทำเป็นหลักฐานที่ชัดเจน

ทำให้รับทราบกันไม่ทั่วถึงจนเป็นเหตุให้ขาดความต่อเนื่อง  ที่ประชุมมี

ความเห็นว่าควรจะนำสมาชิกกิตติมศักดิ์ที่เคยรับเข้าเป็นสมาชิก

ด้วยวาจาไว้ในอดีตมาเขียนใบสมัครตามแบบฟอร์มและดำเนินการ

ตามระเบียบใหม่นี้  โดยสรุปก็คือ เมื่อใบสมัครได้รับความเห็นชอบ

จากมติของคณะกรรมการรุ่นแล้ว จะได้ออกหนังสือเวียนแจ้งให้เพื่อน

สมาชิก จปร.26 ได้ทราบและรู้จักสมาชิกใหม่โดยทั่วกัน  รายละเอียด

ปลีกย่อยดูได้ในเว็บ jpr26.com หากมีข้อสงสัยติดต่อ พ.อ.วรเทพ ฯ  

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรุ่น จปร.26 ครั้งที่ 3/2554  เมื่อ  20  สิงหาคม  2554 

 1. สรุปผลการจัดงานเตรียมทหาร 1531 

   ตามที่เหล่าตำรวจได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ตท.1531  ณ โรงแรมพลูแมน เมื่อ 22 ก.ค.54 ที่ผ่านมา  ผลการจัดงานเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  โดยมีเพื่อน ตท.15 ไปร่วมงานเลี้ยงทั้งสิ้นประมาณ 300 คน  ในจำนวนนี้เป็นส่วนของ จปร.26 จำนวน 109 คนด้วยกัน 

ภายในงานไดม้กีารแจกหนงัสอืทำเนยีบเพือ่นทหาร ตำรวจ ใหแ้กผู่ร้ว่มงาน สำหรบัผูท้ีไ่มไ่ดไ้ปรว่มงาน คณะกรรมการรุน่ไดจ้ดัสง่ทำเนยีบ  

ดังกล่าวให้กับทุกท่านทางไปรษณีย์ไปแล้วนะครับ  ทั้งนี้ ทาง พล.ต.ท.สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง  ได้มีหนังสือชี้แจงผลการจัดงานมาให้ทราบ 

โดยสรุปก็คือ การจัดงานในครั้งนี้ใช้เงินไปทั้งสิ้น 834,636.- บาท  โดยในส่วนของ จปร.26 เราได้รับเงินส่วนเหลือคืนมา 49,000.- บาท 

จากยอดเต็มที่เรามอบให้ไป 300,000.- บาท  สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายเปิดดูได้ในเว็บ jpr26.com  
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 วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

  ยอดยกมาจาก เดือน พ.ค.-มิ.ย.54  3,369,862.07    3,369,862.07  

 20 มิ.ย.54 รับเงินบำรุงรุ่น ไม่ทราบผู้โอน 1,000.00   3,370,862.07  

 21 มิ.ย.54 จ่ายเงินงานเลี้ยงรุ่น ตท.1531  300,000.00  3,070,862.07  

 30 มิ.ย.54 รับเงินดอกเบี้ย ธ.ทหารไทย เลขที่ 077-3-31088-3 14.51   3,070,876.58  

  รับเงินดอกเบี้ย ธ.ทหารไทย เลขที่ 077-2-12788-2 676.04   3,071,552.62  

  รับเงินดอกเบี้ย ธ.ทหารไทย เลขที่ 077-2-13660-2 142.99   3,071,695.61  

 7 ก.ค.54 จ่ายเงินพวงหรีดงานศพ พล.ต.ต.ฉัตรกนก เขียวแสงส่อง  700.00  3,070,995.61  

 8 ก.ค.54 รับเงินบำรุงรุ่น พล.ต.วรารัตน์ ฯ   2,000.00    3,072,995.61  

  รับเงินบำรุงรุ่น พ.อ.ชาตรี ฯ   1,000.00    3,073,995.61  

  จ่ายเงินค่าหนังสือเวียนรุ่น จปร.26  3,500.00  3,070,495.61  

  จ่ายเงินค่าจัดส่งหนังสือเวียนรุ่น จปร.26  750.00  3,069,745.61  

 19 ก.ค.54 รับเงินบำรุงรุ่น พล.ต.สมชัย ฯ  1,000.00    3,070,745.61  

 25 ก.ค.54 รับเงินบำรุงรุ่น พล.ต.วันชัย ฯ  1,000.00    3,071,745.61  

 28 ก.ค.54 จ่ายเงินฌาปนกิจศพ พล.ต.ตะวัน ฯ   20,000.00  3,051,745.61  

  จ่ายเงินพวงหรีดงานฌาปนกิจศพ พล.ต.ตะวัน ฯ  1,600.00  3,050,145.61  

  จ่ายเงินฌาปนกิจศพมารดา พ.อ.สมชาย ฤ.  8,000.00  3,042,145.61  

  จ่ายเงินพวงหรีดงานฌาปนกิจศพมารดา พ.อ.สมชาย ฤ.  1,500.00  3,040,645.61  

  รับเงินบำรุงรุ่น พ.อ.บรรหาร ฯ  2,000.00    3,042,645.61  

  รับเงินบำรุงรุ่น พล.ต.ไชยพร ฯ  6,000.00    3,048,645.61  

  รับเงินบำรุงรุ่น นายสามารถ ฯ  1,000.00    3,049,645.61  

 2 ส.ค.54 จ่ายเงิน จนท.ให้บริการของ จทบ.กจ. และค่าอาหาร  1,480.00  3,048,165.61  

  เดินทางไปงานฌาปนกิจศพ พล.ต.ตะวัน ฯ    

 5 ส.ค.54 รับเงินคืนงานเลี้ยงรุ่น ตท.1531  49,000.00    

   สถานภาพเงินกองทุน จปร.26 ในปัจจุบัน  3,434,695.61  337,530.00  3,097,165.61  

 3. สรุปสถานภาพเงินกองทุน จปร.26 
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4. การเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน จปร.26 

   ตามที่ในปีนี้มีเพื่อน ๆ ของเราหลายคนได้สูญเสียบุพการี  รวมทั้งการจากไปของเพื่อน

ตะวัน  ทำให้เกิดแนวความคิดที่จะจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการทอดกฐินรุ่นขึ้น  เพื่อนำปัจจัย

ที่ได้ไปสนับสนุนการก่อสร้างอุโบสถของวัดแหลมเจ้าสัว  อำเภอปราณบุรี  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง  ยังไม่แล้วเสร็จ  ทราบว่ายังขาด

ปัจจัยอยู่อีกประมาณ 2 ล้านบาท ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ จปร.26 เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน  ณ วัด

แหลมเจ้าสัว ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554  โดยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะหาเงินสมทบการสร้าง

อุโบสถให้ได้ในวงเงินไม่ต่ำกว่า  200,000.-  บาท  โดยมีกำหนดการพอสังเขปดังนี้ 

กำหนดการ 

วันศุกร์ที่  14  ตุลาคม  2554 

 เวลา  19.00  น.    พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ฉลององค์กฐิน 

วันเสาร์ที่  15  ตุลาคม  2554 

 เวลา  10.00  น.    แสดงพระธรรมเทศนาส่งกฐิน 1 กัณฑ์ 

 เวลา  10.39  น.    ถวายกฐิน 

 เวลา  11.00  น.   ถวายภัตตาหารเพล 

 สำหรับกำหนดการวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคมนั้น  

 - การปฏิบัติมอบให้เป็นความรับผิดชอบของทางวัดกับเพื่อน จปร.26 ที่อยู่ในพื้นที่ ประกอบด้วย  พ.อ.ทิวะพร,  พ.อ.ศุภรงค์  

และ พ.อ.เชาวเลข   

 ในวันเสาร์ที่  15  ตุลาคม   

  - ตอนเช้าเวลา 0700  มีรถบัสส่วนรวมออกที่ ยศ.ทบ.  นำเพื่อน ๆ และครอบครัวเดินทางไปร่วมพิธีทอดกฐนิตามกำหนดการ 

และเมือ่ถวายภตัตาหารเพลพรอ้มกบัรบัประทานอาหารกลางวนัเรยีบรอ้ยแลว้ รถบสัจะนำผูโ้ดยสารไปทศันศกึษาหาดทรายใหญแ่ละตลาดนำ้

สามพนันามกอ่นเดนิทางกลบั กทม. โดยสวสัดภิาพ ใครตอ้งการเดนิทางไปกบัคณะนีใ้หส้ำรองทีน่ัง่ไดท้ี ่ พ.อ.กลัยส์รรค ์ (นพดล) จนัทรเสน  

เพื่อนปู่  โทร. 08 1898 4401  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  - สำหรับผู้ที่ต้องการเล่นกอล์ฟตอนบ่าย ณ สนามกอล์ฟ ทบ. (สวนสน) รวมทั้งที่ต้องการที่พักในคืนวันที่ 15 ตุลาคม ให้

แจ้งความประสงค์ได้ที่ พ.อ.ทิวะพร โทร. 08 1860 5635 และ พ.อ.ศุภรงค์ โทร. 08 1932 3011  ทั้งนี้ ปัจจุบันห้องพักที่สวนสนถูกจอง

ล่วงหน้าไว้เต็มหมดแล้ว  แต่มีที่พักใกล้ ๆ ที่  “เรือนนครา” อยู่ระหว่าง สวนสน กับ ศร.  บรรยากาศใช้ได้  เตรียมไว้ให้บริการ 

  - เยน็วนัเสารห์ลงัเลน่กอลฟ์เสรจ็ประมาณ 1800  มเีลีย้งสงัสรรคท์ีค่ลบัเฮาทส์โมสรกอลฟ์ ทบ.  เชญิเพือ่น จปร.26 และครอบครวั

ร่วมพบปะสังสรรค์    

 ในส่วนของการร่วมทำบุญ   

  - ได้จัดส่งซองกฐินมาให้เพื่อน ๆ พร้อมกับหนังสือเวียนฉบับนี้ท่านละ 3 ซอง  เพื่อว่าเพื่อนจะไปบอกบุญญาติสนิทมิตรสหายที่

ใกล้ชิด  ทั้งนี้แล้วแต่ความสมัครใจ ไม่มีการบังคับให้ร่วมทำบุญ  (รบกวนเขียนหน้าซองให้ชัดเจนเพื่อจัดทำใบอนุโมทนาด้วยนะครับ)  

  - สำหรับผู้ที่มีขีดความสามารถจะขอรับซองเพิ่ม  กรุณาติดต่อ พ.อ.วรเทพ  โทร. 08 1823 2483    

  - นอกจากนี้ทางฝ่ายเหรัญญิกได้เปิดช่องทางให้ร่วมทำบุญ  โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินร่วมทำบุญมาได้ที่  

  บัญชีธนาคารทหารไทย  สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ  

     ชื่อบัญชี พล.ต. อดุลย์ศักดิ์ บุญวัฒนะกุล เพื่อทอดกฐิน จปร.26   

     ประเภทออมทรัพย์  หมายเลขบัญชี 235 - 2 - 08757 - 7 

 



- 5 -

 สืบเนื่องจากงานเลี้ยงรุ่นที่พัทยา (ก่อนเลือกตั้ง 3 ก.ค.54) ........คุยกับเพื่อน ๆ ไว้.... 

“จะเลือกพรรคไหนดี”......อิ๊กคิวตั้งคำถามในหมู่เพื่อนฝูงว่า........ “ถ้ามีกับข้าวตรงหน้าไม่น้อย

กว่า 3 อย่าง   ให้เลือกรับประทาน....เพื่อนจะเลือกจานไหน”  เป็นคำตอบที่จะต้องตัดสินใจบน

พื้นฐานข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคล......นับแต่วันนั้นถึงวันนี้....อะไรเกิดขึ้น 

 “โลกไม่เคยหยุดหมุน สรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลง ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ต่างอยู่

ภายใต้กฎแห่งการเปลี่ยนแปลง  สรรพสิ่งจึงต้องปรับเปลี่ยนตัวให้สอดคล้องเหมาะสมกับ

สถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  ก่อนที่จะถูกสภาพแวดล้อมบังคับให้เปลี่ยน หรืออาจ

ถูกทำลาย ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนได้”  ด้วยสภาวะโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลง (ขออ้างหลัก

ไตรลักษณ์ของศาสนาพุทธ คือ อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา มากล่าวให้เห็น) และยิ่งด้วยสภาวะโลก

ในปัจจุบันมีวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดด  โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ  การติดต่อสื่อสาร  ทั้งกายภาพและระบบความคิดเปลี่ยน

อย่างสิ้นเชิง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร  ตลอดจนการส่งข้อมูลรวดเร็วและจำนวนมากโดยไม่จำกัดระยะทาง ข้อมูลข่าวสารจึงกลาย

เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จทั้งปวง ผลของการเปลี่ยนแปลงที่อิ๊กคิวนำมากล่าวอ้าง .... ส่งผลให้เห็นว่าการเลือกตั้งประเทศ

ไทยครั้งที่ผ่านมา...... สิ่งที่ไม่มั่นคง ก็กลับกลายเป็นมั่นคง และสิ่งที่มั่นคงก็จะกลับกลายเป็นไม่มั่นคง   ก็เป็นคำตอบสำหรับเพื่อน ๆ ..

...ที่เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ได้ เพราะการเมืองมันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของทุกคน  ตั้งแต่คลอดจนถึงเชิงตะกอน (เพื่อน ปั๋ง ดร.คนใหม่ของรุ่น

กล่าวไว้).....ทุกคนต้องน้อมรับและปรับตัวอยู่กับมันให้ได้........เพื่อน ๆ ทุกคนคงหวังอย่างอิ๊กคิวว่า  อย่า “ดีแต่พูด หรือดีแต่พลิ้ว” ก็

แล้วกัน.....จำได้ว่าเมื่อปี 35 ก่อนพฤษภาทมิฬ พล.อ.ชาติชาย พูดผ่านหนังสือพิมพ์..... “เมื่อท่านพูด...คนจะฟัง  เมื่อท่านลงมือทำ... 

คนจะเชื่อมั่นและศรัทธา”......สาธุ    

 ช่วงที่ผ่านมาพวกเราเสียใจกับการจากไปของเพื่อนติ่งเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะอิ๊กคิวที่เป็นเพื่อนร่วมเตียง  (เพื่อนติ่งเตียงบน  

อิ๊กคิวเตียงล่าง)  ด้วยห้องของเราติดกับ บก.ร้อย ซึ่งมีคนงานอาศัยนอนตอนกลางคืน (แถมด้วยรับจ๊อบขายขนมปัง) กิจกรรมประจำหลัง

สวดมนต์ก่อนเข้านอน จะมีเพื่อนที่กินอาหารเย็นไม่อิ่มมาฝากเพื่อนติ่งซื้อขนมปัง  เมื่อ หน.หมู่มาตรวจ ด้วยความรักเพื่อนกลัวถูกจับ

ของกลางได้  เพื่อนติ่งจะกลืนขนมปังทั้งห่อ...นั่นคือสิ่งที่อิ๊กคิวพบเห็นถึงความเสียสละ เพื่อไม่ให้เพื่อน ๆ ถูกลงโทษ  บ้านเกิดเพื่อนติ่ง

อยู่นครศรีธรรมราช ตอนจบการศึกษาก็ถามว่าจะเลือกที่ไหน...คำตอบที่ได้  “จังหวัดเลย” งงกันไหมละครับ (เพื่อนติ่งอยากรู้ Social 

terrain and Human terrain) เมื่อสำเร็จ รร.สธ.ทบ. เพื่อนติ่งมาอยู่เมืองกาญจน์ ด้วยความผูกพันเกือบทุกครั้งที่มาประชุม ณ  ทภ.1 ก็

จะนำ นิลที่เจียรนัยเป็นรูปเต่ามาฝากอิ๊กคิวเนือง ๆ  นัยว่า  อวยพรให้เพื่อนมีอายุยืนเช่นเต่า...และที่ได้ยินทุกครั้งที่เจอหน้าเพื่อนติ่ง คือ  

พวก ด-ต (ห้องเดียวกัน) รักษากันไว้ให้ดีอย่าให้หายกันไปอีก  (ดิเรก, เดชา, ดิษฐพล, เด่นดวง, โดม และตะวัน) แต่เพื่อนก็มาจากเราไป

เสียเอง  “หลับเถิดผองข้า  พวกเราจะรับอาสาภารกิจของเพื่อนต่อไป” 

 กลับมา  JPR26 .....การมีส่วนร่วมของเพื่อน ๆ เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมรุ่น  ของเพื่อนเชียร.....

ดูได้จากงานเลี้ยงรุ่นที่มียอดผู้สนับสนุน...ผู้ไปร่วมงาน ........แถมด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อย เช่น  ชมรมตีกอล์ฟทุกวันเสาร์ (สนาม ทบ.) ......

ชมรมชายขอบปะทะสังสรรค์ของทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยมี วทบ. เป็นเจ้าของสถานที่.....แต่เดือนที่แล้ว หมู่เฮาชาว กอ.รมน. ขอเป็น

เจ้าภาพบ้าง จัดที่สโมสร เทเวศร์ (คำว่า ชายขอบ เพื่อนตุ่นขอเปลี่ยนเป็น suberb  ความจริงจะเขียนภาษาอะไรก็ไม่สำคัญ ขอให้มี

ความเข้าใจตรงกันเท่านั้น  suberb ส่วนใหญ่จะใช้พูดกันในภาษาสังคมวิทยา  ส่วนชายขอบ จะชอบพูดกันในภาษารัฐศาสตร์).....แล้วยัง

มีการพบปะนอกรอบอีกหลายงาน เช่น  งานฌาปนกิจบุพการีของเพื่อน   งานแต่งงานลูกสาวของเพื่อน พวกเรามากันพร้อมหน้าพร้อม

ตาดูตัวอย่าง  งานแต่งลูกชายของเพื่อนลอย ... ลูกชายของเพื่อนสุรไกร ..... เพื่อนพ่อมากกว่าเพื่อนลูก.......เอ๊ะ!!!อะไรเกิดขึ้น  คุยกับ

เพื่อนม้า...หรือว่าเพื่อน ๆ จะมาดูแบบเพื่อจัดงานแต่งงานใหม่?? ...งานนี้เห็นทาง ศม. มากันครบถ้วน...ที่ประหลาดใจสำหรับอิ๊กคิว ก็

เพื่อนบรรหารใส่สูทเรียบร้อยแถมด้วยคำกล่าว  “ผมเปิดตัวแล้วนะ” (นัยว่า เพื่อนแดงเป็น รอง ผบ.ศม. เมื่อไหร่ผมจะเป็น รอง ผบ.รร.

ม. ต่อ)......มาที่งานพระราชทานเพลิงศพบิดาของเพื่อนเตี้ยและมารดาเพื่อนกานต์ที่วัดชลประทาน (วันเดียวกันเลย) .....คุยกับเพื่อน

อรรถนพหลายเรื่อง ...อิ๊กคิวสังเกตเห็นรองเท้าที่เพื่อนอรรถนพใส่...ขัดมันอย่างกับ นนร.ชั้นหนึ่ง  เลยถามว่าใครขัดให้ (ไม่ได้รับคำตอบ..

..ใครรู้ช่วยบอกที)  แต่ที่หายหน้าหายตาช่วงนี้ไม่ค่อยพบ  ก็เพื่อนเด่นดวงของเรา......ใน สป. บอกหน่อย.....หายไปไหน.....นี่อีกเช่นกัน  

อิ๊กคิวแอบฟังเพื่อน 2 คนอำกันต่อหน้าแฟนเพื่อน.....เพื่อนแมวของเรางัด Iphod ของ Sumsung ขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้าใครโทรเข้าจะรู้

ตำแหน่งที่โทรมาทันที  เพื่อนม้าตกหลุมที่เพื่อนแมววางไว้  งัดโทรศัพท์ประจำตัวที่อุตส่าห์อนุรักษ์ไว้ตั้งแต่ยามแรกรุ่น  และถามเพื่อน

แมวต่อหน้าภรรยาสุดที่รักว่า..... “อย่างของกูนี่โทรเข้าแล้วจะรู้ตำแหน่งมั้ยว่ะ..........ฮา!!!” 

เพื่อนถึงเพื่อน ...... 1 ก.ย.54 
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 มาที่  ชาวกอล์ฟราชบุรีโดยการนำของเพื่อนป้อม เพื่อนธนดลและชาวราชบุรีทั้งหมดช่วยกันต้อนรับนักกอล์ฟ จปร.26 เมื่อเสาร์

ที่ 3 ก.ย. ....นั่นก็เป็นความผูกพันสำหรับพวกเรา ... ถ้าจะให้ดีน่าจะมีการหมุนเวียนไปที่หน่วยที่มีศักยภาพ  เช่น  ลพบุรีหรือนครราชสีมา

บ้างเนอะ...ใครเห็นด้วยยกมือขึ้นครับ  แต่ที่ราชบุรีได้ข่าวเพื่อนตั้มรับสองเด้งทั้งในสนามและที่ครับเฮ้าส์   ในวันเดียวกัน   มีโอกาส

สนทนากับเพื่อนนุ...เห็นด้วยกับเพื่อนที่จัดกอล์ฟและกล่าวทิ้งท้าย  รักกันมาก ๆ เข้าไว้  และขอให้จริงใจกันด้วย จะเป็นแรงใจ

สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง  ส่วนเพื่อนตุ้มยังเหมือนเดิมเคย... คุยกับอิ๊กคิวเรื่องการแก้ปัญหาใต้ด้วยการส่งออกแรงงานชายอายุ 18-30 ปี... 

จะช่วยลดปัญหา RKK และได้เงินตราเข้าประเทศอีกด้วย ///// กลับมาที่สายเทค... เพื่อนผอมเมื่อครั้งที่แล้วมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งเป็น

ตั้ง ผอ.กวก.ขส.ทบ. ... เกือบส้มหล่นซ้ำสองว่าจะได้ไปดู  ฮ.VIP. สำหรับ ผบช.ที่ Russia แต่เลือกตั้งเสียก่อน...เลยหล่นไม่ถึงเท้า  /////

ไปที่กรมสื่อสาร  อนาคตเจ้ากรมคนเดียวของ ตท.15  ใครอยากรู้เรื่อง   “พลร่ม  ไผ่ไฟ” ...ลองถาม เสธ.น้อย แล้วจะไม่ผิดหวัง  (แต่ถ้า

อยากรู้  EXIT  POLL ถามอิ๊กคิวได้คร้าบ..บ..บ)  /////ไปแดนใต้พบเพื่อนจุลเดช   คำถามแรก..ผมอยากได้ พล.ท. ต้องทำอย่างไร?? ....

อ้าว! เพื่อนหนองช่วยตอบหน่อย   นี่อีกท่าน  รอง ผบ.รมน. ภาค 4 สน.ได้ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้างาน ปชส.ของ ทบ.  เห็น

เพื่อนทำงานเชิงรุก-ลู๊กค์..ก็ดีใจด้วย ... ยิ่งนำหนังสือ  “ทิ้งภูผา  เข้าหามวลชน” มาให้อิ๊กคิว...ขอบคุณที่ซู้ด   และต้องขอบคุณเพื่อนติ่ง 

(ผบ.พล.ร.6)   น้ำใจเหมือนมาจากฟากฟ้าสุราลัย  นำ Gold label(reserve)  มาฝากเพื่อนหมู่มวลสมาชิกชายขอบเสมอไม่ได้ขาด.....เจ้า

ปะคู้น........ตุลานี้.........เป็น รอง มทภ. เลยนะ   ฝากเพื่อนแดง CRMA26.COM  เรื่อง อนาคตประเทศไทยกับการอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ...ข้อความบทสรุปขาดหายไปช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ  อ้อ! อิ๊กคิวได้เขียนเรื่อง  ทิศทางประเทศไทยกับสถานการณ์ความมั่นคง

ปัจจุบัน...เพื่อน ๆ ติดตามอ่านได้ใน CRMA26.COM  ///// ฝ่ายหญิงก็ไม่น้อยหน้าฝ่ายชาย.....รวมตัวสังสรรค์เสวนาไปแล้วที่สโมสร ทบ.(

18 ส.ค.) และยังนัดกันต่อว่าจะจัดอีกเป็นวาระ 2 เดือนครั้ง ..... ก็เป็นสิ่งที่พวกเราควรส่งเสริม  “ มากมายหมู่มิตร ยามหรรษา ” /////

พวกเราทำงานกันมาตั้งแต่ 1 ก.พ.22   จนถึงปัจจุบัน ด้วยการทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี.....จนเข้าช่วงปัจฉิมวัยของอาชีพ..... มีคำพูดเล่าขาน

กันว่า....... “นกไม่มีขนจะบินสูงได้อย่างไร” ......มันจึงไม่ยอมสลัดขนแม้กระทั่งตัวตาย  เฉกเช่นเดียว จปร.26 ต้องเป็นพวกเดียวกัน ร่วม

กิจกรรมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป(อย่าปลีกวิเวกเลย...นะเพื่อนน่ะ) 

        วนัเวลาผา่นพน้ไปอยา่งรวดเรว็ ฤดกูารโยกยา้ยประจำปหีมนุวนกลบัมาอกีครัง้ ... 

เพือ่น ๆ ทุกคนในอีสานก็ใจจดจ่อติดตามข่าวสารและข่าวลืออย่างใกล้ชิด  แต่ข่าว

ทั้งหลายก็มักไม่ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้เพื่อน ๆ ในอีสานกันเลย ทั้ง ๆที่รุ่นเราก็อยู่

ระดับ รองนายพล จ่อกันอยู่ร่วม 11 คน ..... ไล่กันตามลำดับก็มี พี่จุ้ย พี่แดง พี่แก่ พี่

เมธ พี่วุฒิ พี่เต่า พี่วิทย์ พี่น้องนาง พี่โส พี่โหน่ง และพี่สมทรรศ เป็นต้น ..... ฝังตัวอยู่

ตาม มทบ. และ จทบ. ต่าง ๆ น้อง ๆ รุ่นหลังก็เขย่งก้าวกระโดดข้ามกันไป ห้าหกคน

แล้ว .....ปรับโยกย้ายงานนี้จะพอมีขยับกันหรือเปล่าเดี๋ยวก็คงจะรู้ ..... แต่ที่พอเป็น

ข่าวได้ลุ้นเบอร์หนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นพี่วุฒิ จะได้ไปแทนที่พี่ติ่ง พล.ร.6 หรือเปล่าต้อง

เอาใจช่วยกันหน่อย ..... สำหรับพี่ติ่งเป็น ผบ.พล. มานานพอสมควรแล้วน่าที่จะขึ้นเป็น รองแม่ทัพ  โดยมีความพร้อมที่จะไปรบที่

ปัตตานีภาคใต้และอาจจะมีพี่โสติดสอยห้อยตามไปด้วยกัน  ส่วนเพื่อน ๆ ที่เหลือนอกนั้นก็คงยืนตามระเบียบพักกันต่อไป 

           ทุกอย่างก็เป็นตามกฎไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ควรยึดถือยึดมั่น คิดอย่างนี้แล้ว ก็คงจะทำให้พวก

เราได้มีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นได้บ้าง .....สำหรับท่านนายพลที่กำลังฮ้อด งานแรงแซงตลอด ก็ไม่พ้นท่าน พล.ต.สิทธิ จันทร์สมบูรณ์ ผล

งานของท่านดูได้จาก Facebook งานบุญ งานพัฒนา งานสังคมและมวลชน ได้หมด มีกิจกรรมร่วมระหว่างสมาชิกFacebook อย่าง

ต่อเนื่อง ไม่ว่าร่วมพบปะ ร่วมชิงรางวัลกันสนุกสนาน ป่านนี้มีสมาชิกร่วมครึ่งเมืองสกลนครแล้ว .....ส่วนพี่อุ๋ยเมืองร้อยเอ็ด นายพลฝ่าย

ข่าว จปร.26 อีสาน มักคาบแต่ข่าวทำลายขวัญมาแจ้งให้ทราบตลอด .....เฮ้อ!!!.....  

          อีสานช่วงนี้ไม่ได้ร่วมทีมสังสรรค์กันเท่าใดเพราะพี่แก่ “วิชา” ไปรบภาคใต้ พี่แดงก็ไป กกล. สุรนารี  ตุลาคมนี้ก็คงกลับมาโคราช

กัน จะได้เป็นแกนร่วมกินร่วมสังสรรค์กันเหมือนเคย  แต่อาจลำบากหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เพื่อนกินหายากซะด้วย ... ส่วนพี่สุ่ม พี่เมธ อยู่

อุดรธานี คงมีความสุขดี ได้ข่าวว่าหนุกหนานเสียงดังลั่นทุ่งจนน่าอิจฉา...แต่อย่าลืมห่วงสังขารตัวเองกันบ้าง... เบา ๆ หน่อย 

ซุบซิบ อีสาน 

           

......................อิ๊กคิว 
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ข่าวสารจาก ทภ.3 

เพื่อน จปร.26 ที่รักทุกคน 

 ช่วงเวลาที่ผ่านมาเราต้องสูญเสียเพื่อน ตท.15 ไปถึง 2 คน คือ พล.ต.ตะวัน  เรืองศรี  

ผบ.พล.ร.9 และ พล.ต.ต.ฉัตรกนก เขียวแสงส่อง  ผบ.ตร.ภ.จว.นครราชสีมา .....จปร.26 ใน ทภ.3  

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป และขอสดุดีกับความเสียสละและความกล้าหาญของเพื่อนทั้ง 

2 คน ด้วยความจริงใจ..... และการที่มีผู้คนเป็นจำนวนมากไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพของทั้ง 

2 ทา่น  ถอืไดว้า่เปน็เครือ่งพสิจูนค์วามดแีละผลงานอยา่งชดัเจน ... ขอสดดุเีพือ่นรกัผูจ้ากไปอกีครัง้ ///// ความเคลือ่นไหวในพืน้ที ่ ทภ.3 

ช่วงนี้ก็คงไม่มีอะไรรายงานให้ทราบมากนัก ... ขออนุญาตเริ่มที่ ..... พล.ต.ปรีชา จันทร์โอชา (เพื่อนติ๊ก) จบภารกิจ ผบ.ฉก.ยะลา แล้ว 

ผลงานที่ผ่านมาเยี่ยมมาก ... เพื่อน ๆ ฝากชมมา ... ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ... เห็นแว๊บ ๆ ว่า มีข่าวดีปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์ 

ขอให้เป็นจริงเถอะ เพื่อน ๆ จะได้พึ่งบารมีกันทั่วหน้า ///เรื่องต่อไป...ตามที่คณะกรรมการรุ่น จปร.26 ได้มอบหมายให้ จปร.26 (ทภ.3) 

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของ พ.อ.ชนะเดช (สุรเดช)  ประหารข้าศึก  รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือของรุ่นให้แก่ทายาท ที่ 

จว.ลำปาง เมื่อ 25 ส.ค.54 นั้น ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย ... โดยมี พล.ต.นิวัติชัยฯ, พล.ต.เกษมฯ, พล.ต.ศรายุธฯ และ พ.อ.วีระศักดิ์ 

(เพื่อนโคตร) ร่วมงาน ... เจ้าภาพฝากขอบคุณทุก ๆ ท่านมาด้วยครับ ..... พวกเรา จปร.26 ใน ทภ.3 ต่างยังคงยึดพื้นที่อยู่เหมือนเดิม .... 

เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อย ใครไปทางไหนยังไม่รู้ ...แต่อุดมการณ์ของพวกเรายังเหมือนเดิม ..... เพื่อชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ และประชาชน.....ขอให้ทุกคนโชคดี 

 ฝากข้อคิด ไว้ปลอบใจเพื่อน “เมื่อยังไม่ถึงเวลา     เทพเจ้าองค์ใดคิดช่วยก็ไม่ได้   แต่ครั้นถึงเวลา  ทั่วฟ้าจรดดิน  อะไรก็

ต้านเจ้าไม่อยู่...จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน ” สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 

 เมิ่อ วันเสาร์ที่ 27 ส.ค.54 ,1900 ตท.15 ที่ทำงาน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้พบปะสังสรรค์และร่วมรับประทาน

อาหารค่ำ (พร้อมครอบครัวบางท่าน) ณ ภัตตาคาร ต่อฮวด 

อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

 งานนี้มี พล.ต.บวรรัตน์, พล.ต.ชวลิต, พ.อ.นพวงศ์,

พ.อ.ศรศีกัด,์  พ.อ.เลอชยั, พ.อ.สมยศ, พ.อ.กติ,ิ พ.อ.ภคนิ(คก), 

พ.อ.อภิไชย, พ.อ.อดุยวัต(วรการ), พ.อ.วุฒินันท์ 

 ผู้แทน ทร. นอ.กฤต รองเสธ ทัพเรือภาค 2 ซึ่งมา

ร่วมสังสรรค์ด้วย กล่าวเตือนเพื่อน ๆ ที่กำลังลุ้นนายพล ว่า  

"ผลไมจ้ำพวก แหว้, บว้ย, ระกำ, ทอ้, ทา่นทัง้หลายพงึละเวน้"   

 เพื่อนวุฒินันท์(ชิว) ได้ทีแถมมาว่า ควรรวมขาห่าน

อบวุ้นเส้น ที่กำลังเสริฟด้วย .....ผลปรากฏไม่มีใครเชื่อสักคน.

....ฮา 

      คิดถึงเพื่อนทุกคนครับ 

     ชายคก 

จปร.26 ณ ชายแดนภาคใต้ 

              อยากจะแจ้งข่าวทำบุญเพิ่มเติมต่อท้ายให้เพื่อน ๆ ทราบอีกหน่อย คือ วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2554 นี้เพื่อน ๆ อีสานนำโดยพี่

ติ่ง จะไปทอดกฐินที่วัดเสาธงทอง ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจัน  จังหวัดสุพรรณบุรี (ใกล้อำเภอเมืองสุพรรณฯ มากกว่า) โดยมีเพื่อน

ชาย (ฐิติวัฒน์ น้ำค้าง โทร.087 961 0175) คอยจัดโปรแกรมอำนวยการ ให้ได้ทั้งบุญกุศลและได้มีความสนุกสนาน กันซักครั้งแบบไกล

บ้านอีสานหน่อย ก็ขอเชิญเพื่อน ๆ 1531 ร่วมทำบุญด้วยกันทุกคน โดยเฉพาะเพื่อน ๆ ที่ชอบแวะบ้านเพื่อนชายที่สุพรรณบุรี คราวนี้คง

เป็นโอกาสดีได้ร่วมงานกันอย่างเต็มที่  ขอให้เพื่อน ๆ และครอบครัวทุกคนมีความสุข สวัสดีประเทศไทย.. 

         ........สำนักข่าว จปร.26 อีสาน 09/09/2554 
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เสียงจากหอกลอง (สป.๑๕) 

 สวสัดคีรบัเพือ่น จปร.26 ทกุทา่น..... ขา่วความเคลือ่นไหว จปร.26 ใน สป. ขณะนี ้ชาว สป.15 

ทุกคนต่างห่วงใยและเอาใจช่วยเพื่อน “แดง” พล.ต.วิพัฒน์  กระบวนยุทธ  ฝสธ.ประจำ สน.ปล.กห.   

ที่กำลังเจ็บป่วยรักษาตัวอยู่ที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า ตึกสมเด็จย่า ชั้น 6 ห้อง 605 .....เท่าที่ไปเยี่ยมกันมา 

พบว่าเพื่อนแดงของเรามีกำลังใจที่ดีเยี่ยม พร้อมต่อสู้กับโรคภัยที่มาเบียดเบียน.... พวกเราทุกคนต่าง

เอาใจช่วยให้เพื่อนแดงหายจากโรคภัยในครั้งนี้..... /// ข่าวสารการแต่งตั้ง ปล.กห. ท่านใหม่ในวาระ ต.ค.54 นี้ ดูรุนแรงไม่เบา..... พวกเรา 

สป.15 ก็แอบลุ้นกับพี่ ๆ เค้าด้วย..... เพราะจะว่าไปแล้ว ท่าน พล.อ.วิทวัส  รชตะนันทน์ รอง ปล.กห. ที่พวกเราหลายคนช่วยลุ้นอยู่   

ก็ดูแลพวกเราอยู่หลายคนมาโดยตลอด (โดยเฉพาะ พล.ต.สุวโรจน์  ทิพย์มงคล  ที่อยู่หน้าห้องท่าน) ...ถ้าท่านได้ขึ้นเป็น ปล.กห. คงมีพวก

เราอีกหลายคนได้มีโอกาสทำงานให้ท่านอย่างใกล้ชิดต่อไป   ส่วนคนอื่น ๆ ที่ทำงานให้ท่านอยู่ห่าง ๆ เช่น  พล.ท.อภิกิตติ์  ศรีกังวาล   

ก็อาจจะได้เป็น พล.อ. คนแรกของรุ่นเราใน สป. ในฐานะกุนซือใหญ่    เอา!! ช่วยกันลุ้นหน่อย..... ทางด้าน พล.ต.เสรี  วงศ์ประจิตร  

ขณะนี้กำลังถูกวางตัวให้เข้าทำงานในทีมงานใดทีมงานหนึ่งของ รมว.กห. คนใหม่ที่กำลังมีการวางตัวกันอยู่อย่างขะมักเขม้น   ///สำหรับ

พวกเราที่เหลือหลายคนกำลังลุ้นรอคำสั่งในวาระนี้ .....ก็มีทั้งที่หวังในตำแหน่งใหม่ที่มียศสูงขึ้น และที่กำลังลุ้นการชกป้องกันตำแหน่งเดิม

เอาไว้..... ก็ขอให้ทุกคนประสบความสมหวังกันโดยทั่วหน้า .....โชคดีทุกคน   สวัสดีครับ.....  

ข่าวเพื่อน ในรั้ว  สปท. 

 นศ.วปอ. จะสำเร็จการศึกษา ใน 15  ก.ย. และส่งตัวกลับต้นสังกัด

ในสัปดาห์ต่อไป  เพื่อน ๆ ทั้ง 8 คน คือ พี่ตั๋น พี่หรัด พี่เด พี่ม้า พี่แฉะ พี่หมี  

(พิชิต) พี่แจ้  พี่ต๋อย(ก้องเกียรติ) ก็จะกลับไปทำงาน .....ส่วนพี่ติ่ง ที่จากพวก

เราไปก็ด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างน่าชมเชยอย่างยิ่ง แม้ในการศึกษา

ก็ไม่เคยทำให้อาจารย์เพื่อนเป็นกังวล ติดตามเอาใจใส่ไม่มีบกพร่อง จึงไม่น่ามีปัญหา ที่อาจารย์เพื่อนจะผลักดันให้สำเร็จการศึกษาเป็น

กรณีพิเศษ .....ขณะนี้ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายทหาร  แต่ละคนยังไม่ทราบว่าจะมีข่าวดีหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานกัน

หรือไม่  โดยเฉพาะพี่ต๋อย พี่ม้า พี่เด คงจะลุ้นมากกว่าใคร  หมู่นี้เห็นหน้าตาผ่อง โหวงเฮ้งดีไม่น่าจะพลาด  .....ด้านการเรียนไม่มีอะไร

ห่วงทุกคนมีโอกาสใช้เวลาช่วงท้ายหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ก่อนแยกย้ายกันไปทำงานของตัวเอง  .....สำหรับเพื่อนชัยฤทธิ์ 

ทุ่มเททำงานเต็มที่ในหลักสูตร สจว. ขอให้เพื่อนโชคดี  .....ส่วนอาจารย์ตุ่นเองก็ขอให้กำลังใจ  ไม่ท้อถอย คงมีวันของเราเช่นกัน ต.ค.นี้ 

โอม... เพี้ยง!!!    เห็นพี่วิสิษฐ ทีไร(เมื่อมีโอกาสร่วมประชุม) ก็นึกชมเชยในใจว่าเข้มแข็งในด้านวิชาการสม่ำเสมอ   .....ส่วนอาจารย์โอ่ง 

กับ อาจารย์ตู๋ หมู่นี้ติดตามร่วมกิจกรรมกลางแจ้งกับนักศึกษาไม่เคยขาด ได้ยินว่าออกรอบถี่ยิ่งกว่า PGA Tournament   เขาว่าเป็นการ

เชื่อมความสัมพันธ์ในการประสานงานในอนาคต  .....สุดท้ายนี้ขอบคุณพี่เมฆ เลขาคนขยัน ที่แจ้งเตือนให้รีบส่งต้นฉบับ จะได้เวลาออก

หนังสือเวียนรุ่นแล้ว  เลยรีบเขียนรีบส่งมาให้ ... แฮ่ม...  หวัดดีเลยแล้วกัน 

  1. ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้รับแจ้งขอแก้ไขเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่จากเพื่อนเรา ดังนี้  เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ 

 พ.อ.ชัยฤทธิ์  ขวัญสอน 08-1813-6536 พ.อ.มหพนธ์  จุลบาท 08-0726-3993 

 พ.อ.สรานุวัตร  ประดิษฐพงษ์ 08-9533-4888 พ.อ.สมทรรศ  จันทร์ศิริ 08-1389-7989 

 เปลี่ยนที่อยู่   พล.ท.วิเชียร  ศิริสุนทร  จากเลขที่  71/64  แก้เป็น  เลขที่  71/65 

  2. จากการดำเนินกิจกรรมของรุ่นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่า จปร.26 ของเรามีความจำเป็นที่จะ

ต้องใช้จ่ายเงินกองทุนเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน ท่านประธานรุ่นจึงได้มีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมหาเงินเข้ากองทุนเพื่อความมั่นคงใน

อนาคต โดยจะได้นำเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักในการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการรุ่นครั้งต่อไป (รอให้คำสั่งปรับย้ายออกมาเรียบร้อยก่อน 

จึงจะนัดประชุมครั้งต่อไป)  ช่วงเวลานี้จึงขอให้เพื่อน ๆ ได้เสนอแนวความคิดหรือข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมหารายได้มาที่ฝ่ายเลขา  

เพื่อนำเข้าร่วมพิจารณาในที่ประชุมด้วยนะครับ   

  3. อย่าลืมติดตามเปิดดูเว็บไซด์ jpr26 ของเรานะครับ  รับรอง..... “ทันสมัย...ใหม่เสมอ” ... และยินดีรับคำแนะนำ 

                        ลุงเมฆ 

เลขา...ประชาสัมพันธ ์


