
มีนาคม 2561

หนังสือเวียน

ฉบับที่ 1/2561

กรุณาส่ง

28/29 อาคาร T13 เมืองทองธานี  ถนนป๊อบปูล่า  ต.บ้านใหม่  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120

- สรุปการใช้จ่ายเงินกองทุนรุ่น จปร.26
- สรุปผลการดำาเนินงานของฝ่ายเลขา

- ผังการจัดการบริหารงานรุ่น จปร.26
- สรุปผลการดำาเนินงาน / แผนการปฏิบัติ 
  ของฝ่ายปฏิบัติการ
- ภาพงานเลี้ยง 1531 / งานเลี้ยงรุ่น 2/2560
- ข่าวสังคม จปร.26

สารจากประธาน

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก จปร.26 ที่รักทุกท่าน
         หนงัสอืเวยีนรุน่ฉบับน้ีเป็นฉบบัแรกของปี 2561 โดยทีต่ามแผนงานในปีนีเ้ราจะทำาหนงัสือเวียน 
แจกจ่ายทั้งสิ้นจำานวน 2 ฉบับ เฉลี่ย 6 เดือนต่อหนึ่งฉบับ  ก่อนอื่นผมและคณะกรรมการบริหารรุ่น 
ทุกคนขอเป็นตัวแทนเพื่อน ๆ ทุกท่าน แสดงความอาลัยและเสียใจยิ่งกับ ครอบครัวถนอมธรรมที่ได้ 
สญูเสยี พล.อ.นวิติัชยั  ถนอมธรรม (เพือ่นเชน) ไปเมือ่วนัอาทติย์ที ่4 กมุภาพนัธ์ 2561 ทีผ่่านมา ขอให้ 
ดวงวิญญาณของเพื่อนเชน จงไปสู่สุคติด้วยความมั่นใจในความรัก ความอาลัย และความเอื้ออาทร
ของพวกเราชาว จปร.26 ที่จะยังคงมีให้กับครอบครัวของเพื่อนรักตลอดไป  

 จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารรุ่น ครั้งที่ 1/2561  ณ บ้านเลขที่ 26 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้มีการสรุป
สถานภาพเงินกองทุน จปร.26  ตลอดจนการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของพวกเราตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา  ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้
ลงข้อมูลโดยสรุปให้เพื่อน ๆ ได้รับทราบภายในหนังสือเวียนฉบับนี้ไว้แล้ว  ที่สำาคัญและขอหยิบยกมาบอกกล่าวเพื่อน ๆ ในที่นี้ก็คือเรื่อง
ของการจัดกิจกรรมของฝ่ายปฏิบัติการในปี 2561  ซึ่งในปีนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง จำานวน 3 ครั้งด้วยกัน  ได้แก่
           1) งานเลี้ยงเพื่อน 1531  ณ สโมสร ยบ.ทหาร   ในวันพุธที่  14  กุมภาพันธ์  2561 (ดำาเนินการไปแล้ว)
           2) งานเลี้ยงรุ่น จปร.26  ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2561    ณ สวนสนประดิพัทธ์  ในวันพฤหัสบดีที่  10  พฤษภาคม  2561 
           3) งานเลี้ยงรุ่น จปร.26  ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2561    ณ จังหวัดนครราชสีมา  ในวันพฤหัสบดีที่  13  ธันวาคม  2561
 สำาหรับงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2561  ซึ่งยังคงมีเพื่อนเราเกษียณอายุอยู่ 2 คนสุดท้ายนั้น  จะไปรวมกับ
งานเลี้ยงเพื่อน 1531 ซึ่ง ทร., ทอ. และ ตร. จะเป็นเจ้าภาพร่วมกัน  และในงานเลี้ยงเพื่อน 1531 ที่ผ่านมาตามข้อ 1 นั้น  ได้มีการส่งมอบ
หน้าที่ประธาน 1531 จากเหล่า ทอ. มาเป็น เหล่า ตร.  ซึ่งมีกติการ่วมกันอยู่ว่าแต่ละเหล่าจะผลัดกันเป็นประธานคนละ 1 ปี  ถือเอาวัน
สิ้นปีเป็นการหมดวาระ  ปีไหนเป็นของเหล่าใดก็ให้สมาชิกภายในเหล่านั้นคัดเลือกกันมาเอง  ซึ่งปีนี้เหล่า ตร. ได้เลือก พล.ต.อ.สมยศ   
พุ่มพันธ์ม่วง  หรือพี่อ๊อด ให้ดำารงตำาแหน่งประธาน 1531
 กจิกรรมสำาคญัท่ีคณะกรรมการบรหิารรุ่นได้ดำาเนินการในห้วงเวลาท่ีผ่านมาซ่ึงขอถือโอกาสนำามาบอกเล่า ท่ีสำาคญัได้แก่ การแต่งต้ัง 
คณะกรรมการบริหารรุ่นชุดใหม่  เพื่อให้ตรงกับบุคคลที่ทำาหน้าที่อยู่และทำาหน้าที่ได้  ทั้งดำารงคนเก่าไว้และเพิ่มคนใหม่ที่เต็มใจเข้ามาช่วย 
รายละเอียดอยู่ภายในฉบับแล้วนะครับ  นอกจากนั้น ก็มีการปรับปรุงระเบียบสมาชิก จปร.26 ว่าด้วยการดำาเนินงานของรุ่น พ.ศ.2561  
ซึ่งสามารถหาอ่านรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของรุ่น  www.jpr26.com  ข้อมูลการปรับเปลี่ยนที่สำาคัญคือ การให้คงสภาพสมาชิกวิสามัญ 
ของภรรยาและบุตรไว้ แม้ว่าเพื่อนสมาชิกจะเสียชีวิตไปแล้วเพื่อให้ยังคงได้รับสวัสดิการจากรุ่นต่อไป  นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการ
ปรับปรุงเงินสวัสดิการให้กับสมาชิก ภรรยา บุตร บิดา มารดา ตลอดจนบิดา มารดาของภรรยาด้วย  
 ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริหารรุ่น จปร.26 ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกตลอดจนครอบครวัทกุท่าน ทีใ่ห้การสนบัสนนุ
กจิกรรมของรุน่มาอย่างดยีิง่ในปี 2560 ทีผ่่านมา และหวงัว่าทกุท่านคงจะให้การสนับสนุนด้วยความเต็มใจต่อไปในปีนี้เช่นกัน หากมีอะไร
ต้องการให้ปรับปรุง ขอให้บอกผ่านมาทางคณะกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งหรือตรงมาที่ผมเลยก็ได้ ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นที่
สร้างสรรค์ครับ
 
                     พลเอก 

                           (ไพบูลย์  คุ้มฉายา)
            ประธานคณะกรรมการบริหารรุ่น จปร.26
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ฝ่ายเหรัญญิก

สรุปการใช้จ่ายเงินกองทุนรุ่น จปร.26  ในปี 2560

 1. รายจ่ายรวม ด้านสวัสดิการ 556,890.00  บาท
 2. รายจ่ายรวม ด้านจัดงานเลี้ยงรุ่น 2,363,930.00  บาท
 3. รายจ่ายรวม ด้านงานฝ่ายเลขา 1,039,268.95  บาท
 4. รายจ่ายค่าจัดทำา  หนังสือรุ่น หนังสือเวียน สมุดโทรศัพท์ 554,474.00  บาท
 5. รายจ่ายสนับสนุนกอล์ฟ 1531  3 ครั้ง 123,832.00  บาท
 6. รายจ่ายด้านการกุศล ที่อนุมัติไว้เดิม 1,150,000.00  บาท
             รวมค่าใช้จ่ายเงินกองทุน จปร.26 ประจ�าปี 60 5,788,394.95  บาท

สถานภาพการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน

 1. สมาชิกให้การสนับสนุนในปี 60  170,000.00  บาท
 2. สมาชิกให้การสนับสนุนในปี 61 (ณ วันที่ 15/02/2561)  76,000.00  บาท

การอนุมัติค่าใช้จ่ายตามแผนงานประจ�าปี 2561

 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อ 24 ม.ค.61  ได้อนุมัติแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุน จปร.26
  ตามแผนงานที่แต่ละฝ่ายได้เสนอไปดังนี้   
 1. ส่วนปฏิบัติการ ได้รับอนุมัติวงเงิน  2,470,000.00  บาท
 2. กิจกรรมพิเศษ, DF และแม่บ้าน ได้รับอนุมัติวงเงิน  330,000.00  บาท
 3. กอล์ฟ 1531 ได้รับอนุมัติวงเงิน  240,000.00  บาท
 4. สวัสดิการ ได้รับอนุมัติวงเงิน  700,000.00  บาท
 5. เลขานุการ ได้รับอนุมัติวงเงิน  442,000.00  บาท
     รวมวงเงินค่าใช้จ่ายเงินกองทุน จปร.26 ในปี 61 ที่อนุมัติไว้ เป็นเงิน  4,182,000.00  บาท
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  สรุปผลการด�าเนินงานในปี 2560

1. จัดการประชุมรุ่นฯ จำานวน  8  ครั้ง รวมค่าใช้จ่าย  54,677.-  บาท
2. ด้านสวัสดิการ รวมค่าใช้จ่าย  556,890.-  บาท  ประกอบด้วย
    2.1 เพื่อนสมาชิกเสียชีวิต  1  ราย (พล.ต.บรรหาร)
    2.2 บุตรเสียชีวิต  1  ราย (พ.อ.มหพนธ์)
    2.3 บิดา มารดา ของเพื่อนสมาชิกเสียชีวิต  12  ราย
    2.4 บิดา มารดา ของภรรยาเพื่อนสมาชิกเสียชีวิต  7  ราย
    2.5 เพื่อนสมาชิก  ภรรยาและบุตรป่วย  36  ราย
3. จัดทำาหนังสือขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของรุ่นฯ  ทั้งหน่วยงานและบุคคล  จำานวน  38  ฉบับ
4. ประสานให้รุ่นฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำาเพ็ญพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 / พวงมาลา  155,000.-  บาท
5. ทำาพิธีตั้งศาลพระภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคล  ณ บ้านเลขที่ 26
6. มอบเงินให้มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ จำานวน  3  ล้านบาท  เพื่อใช้ปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ 1 ห้อง  ที่อาคารสร้างใหม่ (ชั้น 18)
7. มอบทุนการศึกษาให้แก่ นตท. 5 นาย, นนร. 10 นาย (ทุนละ 10,000.- บาท)  เป็นเงิน  150,000.- บาท
8. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหารายได้ของเพื่อนต่างเหล่า / มูลนิธิ รร.ตท. / หน่วยงานอื่น  ประกอบด้วย
    8.1 กอล์ฟการกุศล นนร. รุ่นที่ 72  จำานวน  30,000.-  บาท
    8.2 โบว์ลิ่งการกุศล ชนอ.22   จำานวน  50,000.-  บาท
    8.3 กอล์ฟการกุศลสมาคมทหารผ่านศึกอุดรธานี จำานวน  30,000.-  บาท
    8.4 กอล์ฟการกุศล ศพก.ทบ.   จำานวน  30,000.-  บาท
9. จัดพานพุ่มถวายสักการะ ร.5  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รร.ตท. / วันพระราชทานกำาเนิด รร.จปร.  เป็นเงิน  2,000.-  บาท
10. จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ / สิ่งอำานวยความสะดวก / วัสดุอุปกรณ์ประจำาสำานักงาน  เป็นเงิน  300,000.-  บาท
11. ดูแลค่าใช้จ่ายสำานักงาน / พื้นที่โดยรอบ (ค่าสาธารณูปโภค / วัสดุอุปกรณ์ดูแลสนาม / นำ้ามัน / ปุ๋ย พร้อมค่าอาหารพลทหาร)   
     เป็นเงิน  13,000.- บาท/เดือน
12. กิจกรรมชมรมแม่บ้าน จปร.26  จำานวน  1  ครั้ง   เป็นเงิน  2,000.-  บาท

สรุปการประชุมกรรมการบริหารรุ่น ครั้งที่ 1 / 2561 (24 ม.ค.61)

1. ที่ประชุมได้อนุมัติวงเงินค่าใช้จ่าย (กิจกรรมและสวัสดิการ) ประจำาปี 2561 เป็นจำานวนเงิน 4,182,000.- บาท  สำาหรับในปี    
   ต่อ ๆ ไป (2562 - 2578)  ได้วางแผนที่จะใช้จ่ายเงินรุ่นปีละ  2 ล้านบาท บวกกับดอกเบี้ยที่จะได้รับในแต่ละปี วางเป็นกรอบใน 
   การพิจารณาจัดกิจกรรมของรุ่นในแต่ละปีต่อไป
2. การจัดงานเลี้ยงรุ่นประจำาปี เฉพาะในปี 2561 ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้จัดจำานวน 2 ครั้ง
   - ครั้งแรก จัดวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ค.61  ณ  สวนสนประดิพัทธ์  อ.ปราณบุรี 
   - ครั้งที่ 2   จัดวันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค.61 ที่จังหวัดนครราชสีมา
   สำาหรับการจัดงานตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป จะเหลือการจัดงานเลี้ยงรุ่นฯ เพียงครั้งเดียว โดยจัดในช่วงปลายปี (หน้าหนาว)
3. อนุมัติให้แก้ไขระเบียบรุ่นฯ (ฝ่ายเลขานุการฯ ดำาเนินการ) ให้มีรายละเอียดครอบคลุมเหมาะสม โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบให้แก้ไข  
    ใน 2 ประเด็น    
        3.1 ปรับแก้คุณสมบัติของสมาชิกวิสามัญ กรณีสามีเสียชีวิตให้ยังคงได้รับสิทธิในสวัสดิการของรุ่นฯ
 3.2 ปรับแก้การให้เงินสวัสดิการ กรณีของบุตรสมาชิกป่วย ควรกำาหนดเกณฑ์อายุให้ชัดเจน

ฝ่ายเลขา
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ประธานรุ่นฯ
พล.อ.ไพบูลย์   คุ้มฉายา

คณะที่ปรึกษา
(อดีตประธานรุ่นฯ)

กรรมการรุ่นฯ
(สมาชิก จปร.26 ทุกท่าน)

ฝ่ายเลขานุการ
 1. พล.อ.พิสุทธิ์   เปาอินทร์
 2. พล.อ.ชัยกร   ประเสริฐสุข

ฝ่ายกิจการพิเศษ
 1. พล.อ.ชาติชายพัฏฐ์   สุคนธสิงห์
 2. พล.อ.พิชาติ   เขม้นจันทร์
 3. พล.อ.ชัยวัฒน์   จำารัส

ส่วนภูมิภาค
 ภาคกลาง
   พล.อ.ธนา   วิทยวิโรจน์  (จว.ลบ.)
   พล.ท.ชัยยุทธ   พร้อมสุข  (จว.สบ.)
 ภาคเหนือ
   พล.อ.เกษม   ธนาภรณ์
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   พล.อ.ไชยพร   รัตแพทย์
 ภาคตะวันตก
   พล.อ.ธนดล   สุรารักษ์ 
         (จว.กจ., รบ., พบ., ปบ.)
 ภาคตะวันออก
   พล.อ.อำานาจ   รัตนภานพ
         (จว.ปจ., นย., ฉช., ชบ.)
 ภาคใต้
   พล.ต.ศรีศักดิ์   เลิศลำ้า

ชมรมแม่บ้าน

ชมรมกอล์ฟ
 1. พล.อ.พนา  ถนอมสิงห์
 2. พล.อ.เดชา  เดชะชาติ

ฝ่ายเหรัญญิก
 1. พล.อ.วสุ   เฟื่องสำารวจ
 2. พล.อ.นพดล   สร้อยสยัมภู

ฝ่ายปฏิบัติการ
 1. พล.ท.วรเทพ   บุญอริยะ
 2. พล.อ.อดุลยศักดิ์   บุญวัฒนะกุล
 3. พล.อ.ทรงศักดิ์   สหสมโชค
 4. พล.อ.อำานาจ   รัตนภานพ
 5. พล.อ.ทศพร   ศิลปาจารย์

ฝ่ายจัดหารายได้
 1. พล.อ.ชาตอุดม   ติตถะสิริ
 2. พล.อ.ศุภกร   สงวนชาติศรไกร
 3. พล.อ.วิวรรธน์   สุชาติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 1. พล.อ.เด่นดวง   ทิมวัฒนา
 2. พล.ท.ชัย   พรมบาง
 3. พล.ท.สรานุวัตร   ประดิษฐพงษ์
 4. พล.ท.สิทธิพร   ศรีสุขโข

กรรมการบริหาร

รองประธาน
 1. พล.อ.อนันตพร   กาญจนรัตน์
 2. พล.อ.นิวัตร   มีนะโยธิน
 3. พล.อ.ปราการ   ชลยุทธ
 4. พ.อ.ประเสริฐ   ชูแสง

ผังการจัดการบริหารงานรุ่น จปร.26

 ส�านักงาน จปร.26  “บ้านเลขที่ 26”
 106/310  บ้านเดี่ยว  ถนนพหลโยธิน
 แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร
 กรุงเทพมหานคร  10900
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สรุปผลการด�าเนินงานของฝ่ายปฏิบัติการ ในปี 2560

ฝ่ายปฏิบัติการ

ล�าดับ กิจกรรมในแผนงาน สถานที่/เวลา ผลการด�าเนินงาน

1. งานเลี้ยงสังสรรค์ ตท.1531 วันพฤหัสที่ 16 ก.พ.60
สถานที่
  สโมสร ยบ.ทหาร 
  แยกวงศ์สว่าง

- ผลการดำาเนินงาน  เรียบร้อย
- กิจกรรม
       แสดงความยินดี  พล.อ.ไพบูลย์  / องคมนตรี
                            พล.อ.ปราการ / เกียรติยศจักรดาว
- สมาชิกร่วมงาน ทบ.=126, ทร.=17, ทอ.=37,  ตร.=9 
- ผู้ร่วมงานทั้งหมด   348 คน

2. งานเลี้ยงรุ่นประจำาปี 60
ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 3 พ.ค.60
สถานที่ 
- สวนสนประดิพัทธ์

- ผลการดำาเนินงาน  เรียบร้อย
- กิจกรรม  1) กอล์ฟสามัคคี
              2) ทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เพื่อนผู้จากไป
- ผู้ร่วมงาน ทบ.=141, ต่างเหล่า= 37 
- ผู้ร่วมงานทั้งหมด  540 คน

3. งานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.26
จำานวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1  
วันพฤหัสที่ 20 ก.ค.60
สถานที่  สโมสร บก.ทท.

- งดการจัดงาน ตามมติคณะกรรมการรุ่น

ครั้งที่ 2  
วันเสาร์ที่ 23 ก.ย.60 
สถานที่
  สโมสร ยบ.ทหาร
  แยกวงศ์สว่าง

อำาลาชีวิตรับราชการ
4 เหล่า

- ผลการดำาเนินงาน  เรียบร้อย
- กิจกรรม  1) มอบทุนการศึกษา นตท. + จปร.
              2) เกษียณอายุ  ทบ.=22,  ทร.=7,  ทอ.=6,  ตร.=3
              3) แสดงความยินดี
                  พล.อ.ฐิตินันท์  / จอมพล
                  พล.อ.สรชัช    / พลเอก
                  พล.ร.อ.ภัฎ    / พลเรือเอก
                  พล.อ.ชนะทัพ / ประธาน คตง.
- ผู้ร่วมงาน  ทบ.=120, ทร.=29, ทอ.=31, ตร.=9 
- ผู้ร่วมงานทั้งหมด  367 คน

4. การจัดทำาสมุดโทรศัพท์ กำาหนดการแจกจ่าย
  ในงานเลี้ยงรุ่น
  ประจำาปี 60

- ผลการดำาเนินงาน  เรียบร้อย
- จัดพิมพ์จำานวน  500 เล่ม
- แจกจ่ายให้สมาชิกคนละ 2 เล่ม  ในงานเลี้ยงรุ่นเมื่อ 3 พ.ค.60

5. การจัดทำาหนังสือรุ่น กำาหนดการแจกจ่าย
  ในงานเลี้ยงรุ่น
  ประจำาปี 60

- ผลการดำาเนินงาน  เรียบร้อย
- จำานวน  300 เล่ม ขนาด 21.5 x 29.2 ซม. (พร้อมกล่องใส่หนังสือ) 
- ปกแข็ง 4 สี เคลือบยูวี, ในเล่ม 4 สี  300 หน้า
- แจกจ่ายให้สมาชิกคนละ 1 เล่ม  ในงานเลี้ยงรุ่นเมื่อ 3 พ.ค.60

6. การจัดทำาหนังสือเวียน จำานวน  2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ดำาเนินการแจกจ่ายเมื่อ มี.ค.60 
ฉบับที่ 2 ไม่ได้ดำาเนินการ
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กิจกรรมนอกแผนงานประจ�าปี 60

ล�าดับ กิจกรรมนอกแผนงาน สถานที่/เวลา ผลการด�าเนินงาน

1. งานเลี้ยงรุ่นประจำาปี 60
ครั้งที่ 2

วันพฤหัสที่ 30 พ.ย.60
สถานที่ 
- เดอะซีนเนอรี่วินเทจ
  ฟาร์ม
  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี

- ผลการดำาเนินงาน  เรียบร้อย
- กิจกรรม  1) กอล์ฟสามัคคี
              2) คาวบอยไนท์
- ผู้ร่วมงาน  ทบ.=129, ทร.=5, ทอ.=36, ตร.=4
- ผู้ร่วมงานทั้งหมด  450 คน

แผนการด�าเนินงานในปี 2561

ล�าดับ กิจกรรม สถานที่/เวลา ผลการด�าเนินงาน

1. งานเลี้ยง 1531 วันพฤหัสที่ 14 ก.พ.61
สถานที่
  สโมสร ยบ.ทหาร 
  แยกวงศ์สว่าง

- ผลการดำาเนินงาน  เรียบร้อย
- กิจกรรม แสดงความยินดี  1) พล.ต.อ.สมยศ  / ประธาน 1531
                                  2) พล.อ.อนันตพร / เกียรติยศจักรดาว
                                  3) พล.อ.ชนะทัพ   / เกียรติยศจักรดาว
- สมาชิกร่วมงาน ทบ.=103, ทร.=15, ทอ.=50,  ตร.=32 
- ผู้ร่วมงานทั้งหมด   345 คน

2. งานเลี้ยงรุ่นประจำาปี 61
ครั้งที่ 1

วันพฤหัสที่ 10 พ.ค.61
สถานที่ 
- สวนสนประดิพัทธ์

- รอดำาเนินการ 

3. งานเลี้ยงรุ่นประจำาปี 61
ครั้งที่ 2

วันพฤหัสที่ 13 ธ.ค.61
สถานที่ 
- นครราชสีมา

- รอดำาเนินการ
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ประมวลภาพงานเลี้ยงเพื่อน 1531 (14 ก.พ.61)
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 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  .... เพื่อนทุกคนรู้สึกเสียใจต่อการจากไปของพี่เชน/นิ (พล.อ.นิวัติชัย) หลังจากที่สู้ชีวิตกับมะเร็งร้ายมา
ถึง 5 ปีกว่า ขอให้วิญญาณของเพื่อนไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเถิด .... ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน ที่ร่วมไว้อาลัยและช่วยเหลืองานศพ 
อย่างสมเกียรติในบั้นปลายของชีวิต  ป้าเมาท์ (คุณจิรายุ  ถนอมธรรม) พร้อมลูกชาย 2 คน ยังคงอาศัยอยู่ที่พิษณุโลก เพื่อน ๆ และ
ครอบครัว ถ้าต้องการไปเยี่ยมเยียนยินดีครับ  ..... พี่ติ๊ก (พล.อ.ปรีชา) ยังคงทำาหน้าที่ สนช. เดินทาง พิษณุโลก-กรุงเทพฯ เป็นประจำา
อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ภารกิจเพื่อชาติ เหนือสิ่งอื่นใด ..... พี่แม๊ก (พล.อ.สาธิต) ยังคงทำาหน้าที่ประธานบริษัทไปรษณีย์ไทย ตั้งใจ
พัฒนาระบบไปรษณีย์และการส่งพัสดุให้มีความก้าวหน้าทันสมัยทันกับยุคดิจิตัลที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ..... พี่แก่ (พ.อ.วีรศักดิ์ 
แก้วเพ็ญพันธุ์) เปิดร้านอาหารเมือง(อาหารเหนือ) เพื่อนผ่านมาพิษณุโลก อย่าลืมไปลองลิ้มรสอาหารนะครับ รสชาดอร่อยราคาย่อมเยาว์ 

..... พี่นู (พล.อ.กิตต์) เดินทางไปกลับ กทม. - พล. อยู่สมำ่าเสมอ / หลานกำาลังน่ารัก จึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดยินดีต้อนรับเพื่อนและ
ครอบครัวทุกท่านที่มาเยือนพิษณุโลก .... 
 พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ .....มีพี่เษม (พล.อ.เกษม) และพี่บัว (พล.ท.สุระพันธุ์) ยินดีต้อนรับเพื่อนทุกท่าน ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยว 
มาไหว้พระ ฟังธรรม หรือตีกอล์ฟ เพื่อนเดินทางผ่านทั้งขาไป – ขากลับ อย่าลืมแวะนครสวรรค์นะครับ ....
 พื้นที่จังหวัดตาก  ..... พี่ข�า (พล.ต.ปฎิญญา) เกษียณแล้วอยู่ที่จังหวัดตาก ลูกชายกำาลังโตเป็นวัยรุ่นต้องดูแลเป็นพิเศษ ..... 
คุณเรณู วงษ์สวรรค์ (ภรรยา พ.อ.วินัย) ยังคงทำางานที่ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน ๆ ท่านใดผ่านไปก็แวะทักทายกันได้ .... 
 พื้นที่จังหวัดเพชรบรูณ์ ..... พี่เชฐ (พล.ท.พิเชฐ) ขยายกิจการรีสอร์ท ที่ภูทับเบิก อย่างหรู พร้อมต้อนรับเพื่อนและครอบครัว
ทุกท่านที่จะไปเที่ยวโดยมีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ครับ ขอให้กิจการมีความรุ่งเรืองนะครับ ..... พี่แดง (พล.ต.ชวลิต) มีกีฬากอล์ฟอยู่
ในหัวใจ ทุกสนามไปได้ทุกที่ พร้อมภรรยา ตีก๊วนเดียวกันไม่รู้ว่าใครต่อใคร เพื่อน ๆ มาเที่ยวเพชรบรูณ์แจ้งเลยครับยินดีต้อนรับทุกคน 

..... พี่ยักษ์ (พล.ต.จรัญ) เดินทางขึ้นล่องระหว่างจันทรบุรีเพื่อดูแลบุพการีและทำาสวนผลไม้ กับเพชรบรูณ์เพื่อดูแลครอบครัว   
สุขภาพแข็งแรงดีครับ ใครสนใจจะลองลิ้มรสผลไม้เมืองจันทร์ ติดต่อได้ครับ ....
 พื้นที่จังหวัดน่าน ..... พี่ปราการ (พล.อ.ปราการ) ยังคงมีภารกิจเพื่อชาติ ทั้งที่ภาคใต้ และการประสานงานดูแลทรัพยากรป่าไม้
ในพื้นที่จังหวัดน่าน  ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศและธรรมชาติสวยงาม อากาศดีมาก  เพื่อน ๆ จะไปเที่ยวประสานกับพี่ปราการได้ครับ
รับรองจัดเต็ม และจังหวัดน่านจะเป็นพื้นที่เลี้ยงรุ่น จปร.26 ในปีหน้า (ปี 62) เพื่อให้เพื่อน ๆ จปร.26 ได้สัมผัสอากาศหนาวและความ
สวยงามของเมืองเหนือครับ .... 
 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ..... ชาวเชียงใหม่ 26 มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น  จัดการพบปะกันเป็นประจำาทุกเดือน มีศูนย์รวม
อยู่ที่บ้านพี่ปื๊ด (พล.ต.สมชัย) โดยมีภรรยา(พี่ตุ๋ย) เป็นแม่ครัวชั้นเยี่ยมทำากับข้าวอร่อย และที่สำาคัญมีไวน์อร่อยด้วย นอกจากนี้พี่ปื๊ดยังได้
ใช้บ้านเป็นที่รับแขกที่มาจากต่างถิ่น เช่น เพื่อน ๆ จากอีสานและกรุงเทพ ..... พี่หมี(พล.อ.พิชิต) และภรรยา(พี่แดง) นี่ก็อยู่ที่
เชียงใหม่มานานแล้ว .... เวลากลุ่มมีอะไรก็พร้อมร่วมให้การสนับสนุนทุกเรื่อง เป็นกำาลังหลักอีกคนหนึ่ง  ..... พี่ตรี (พล.ต.ชาตรี) มี
ภรรยาชื่อพี่เจี๊ยบ พี่ตรีมักจะทำาให้งานเลี้ยงพวกเรามีชีวิตชีวา เป็นนักร้องประจำาทีม โดยถ้าใครอยากฟังเพลงเหนือ พี่ตรีร้องให้ฟังได้ทั้งคืน 

..... อีกท่านหนึ่งพี่ขุน (พล.ท.การุณ) มีภรรยาชื่อพี่ดาว ทำางานอยู่ที่กรีนเลครีสอร์ท ใครอยากจองที่พักโทรจองกับพี่ดาวได้ครับ พี่ขุน
ยังมีศักยภาพเหมือนเดิม เสียงดังฟังชัดพร้อมเมาได้ตลอดเวลาถ้าเพื่อนมาหา ..... อีกท่านหนึ่ง พี่เหมี่ยว (พล.ต.ชัยสิทธิ์) มีภรรยา ชื่อ
พี่ใหม่ จะมาร่วมกิจกรรมทุกครั้ง  ..... ท่านสุดท้าย  พี่เล็ก (พล.ท.ศรายุธ ) มีภรรยาชื่อพี่ติ๋ว คู่นี้บอกได้คำาเดียวว่าเพื่อนจะทำาอะไร
เอาด้วยทั้งนั้น ชาวเชียงใหม่ถือว่ารวมตัวกันได้ดีในระดับหนึ่ง ใครที่หลงเข้ามาในเชียงใหม่ช่วยแจ้งข่าวให้ทราบด้วยนะครับ ติดต่อได้ทุก
คนครับ ....
 พื้นที่จังหวัดเชียงราย .....พี่อัต (พล.ต.อัตถเดช) ปลูกบ้านอยู่บนดอยแม่สลองเป็นพื้นที่ที่มีมนต์ขลัง เพื่อน ๆ  ที่ไปมาแล้ว รับรอง
ลืมไม่ลง พี่อัตยินดีต้อนรับเพื่อน ๆ ทุกท่านที่จะไปแอ่วเชียงรายครับ

ข่าวสาร จปร.26  ในพื้นที่ภาคเหนือ

รายงาน... จากส�านักข่าวหัวเขียวแดนใต้

 .... ช่วงนี้อากาศในภาคใต้ค่อนข้างร้อนอบอ้าว .... แต่พวกเราไม่รุ่มร้อน .... รอเวลา 10 พฤษภาคม เพื่อที่จะได้เดินทางไปงาน
เลี้ยงรุ่นที่สวนสนอีกครั้ง .... คงต้องขอบคุณคณะกรรมการรุ่นล่วงหน้าที่ยังคงสนับสนุนการเดินทางเป็นกลุ่มของเราเช่นคราที่แล้วที่ราชบุรี 
วันที่ 23 นี้ เราจะวางแผนขั้นต้นกัน ..... ในนามของสิงห์ใต้ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่โต้ง เพิ่มพงษ์ ที่สูญเสียบุพพการี และ
ครอบครัวพี่เชนที่สูญเสียเพื่อนนิวัติชัย .... ซึ่งพวกเราได้ส่งเสือต๋อยเป็นตัวแทนร่วมงานในนามของสิงห์ใต้ .... งานนี้เสือต๋อยเที่ยวยาว 
ทั้งงานราษฎร์งานหลวง งานพ่อหาญ หลายวันเทิร์นโปรได้สบาย ..... ปีนี้ก้อย่างเข้าปีที่สองแล้วที่สองสิงห์ของเราพี่เชฟ (นพวงศ์)  
และพี่เลอ (เลอชัย) ยังคงขมักเขม้นทำางานให้บ้านเมืองช่วยงานในพื้นที่สาม จชต. ..... เห็นภาพลูกหลานสิงห์ใต้ไปร่วมงาน 1531 ก้อ
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 ....ก่อนอืน่ต้องขอแสดงความเสยีใจต่อการจากไปของสมาชิกเพือ่นอสีาน 1531 พ่ีนวิติัชยั (เชน,ชุย่,น)ิ พีน่เิป็นเพือ่นท่ีได้คบหาแล้ว 
มีแต่ความอบอุ่น สบายใจ เพื่อนได้พักผ่อนแล้ว หลับให้สบายครับ เราจะจดจำาสิ่งดี ๆ  ที่เพื่อนได้ทำาไว้ไม่ลืมเลือน ..... งานเลี้ยงสังสรรค์
ปีใหม่ชาวอีสาน 1531 เมื่อ 24 ต.ค. ที่ผ่านมา มีสมาชิกและครอบครัวมาร่วมงานประมาณ 80 ชีวิต รวมสมาชิกใหม่ที่อยากเป็นชาวอีสาน
ด้วยอีก 10 ชีวิต .... เป็นไปอย่างสนุกสนาน เป็นกันเองมาก ๆ และส่งมอบหน้าที่ประธานอีสาน ระหว่างพี่ติ่งกับพี่อุ๋ย และสุดท้ายด้วย 
พี่อุ๋ยยืนยันความพร้อมรับ จปร.26 ใน 13 ธ.ค. 61 .... เพื่อนอีสานทุกคนพร้อมสนับสนุน ร่วมมือกันเต็มที่ครับ ..... ข่าวเพื่อนอุดร  
คนแรกคอืพ่ีสุม่  ทำาให้เพือ่น ๆ ไม่ตกข่าวสารบ้านเมอืง ต้องยกให้พีส่มุ รวดเรว็ทนัสมยัทกุวนั และยงันยิมการออกกำาลงักายสดุ ๆ  ..... 
พี่เมธได้รับเลือกเป็นประธานสมาคมทหารผ่านศึก จ.อุดรธานี เดินหน้าไม่หยุดกิจกรรมเพื่อทหารผ่านศึกและครอบครัว ได้จัดหาทุนก่อตั้ง
สมาคมและที่ตั้งสำานักงานชั่วคราวที่ตลาดสวัสดิการ มทบ.24 .... เชิญเพื่อน ๆ ไปแวะเยี่ยมและให้การสนับสนุน ..... สำาหรับเพื่อน ๆ 
ที่นิยมการท่องเที่ยว มาใช้บริการลุงโสและป้าหน่อย ที่พักพร้อมอาหารพื้นเมืองฟรี DF. ..... แต่ถ้าจะมาเยี่ยมพี่ตู่และน้องตุ๊ก  
ต้องขอโทษด้วยไม่ค่อยอยู่อุดร ต้องเข้า กทม. ไปดูหลานคนแรก พวกเราขอแสดงความยินดีและร่วมเห่อหลานด้วยนะครับ ..... แต่ถ้า
อยากจะสัมผัสกับเศรษฐกิจพอเพียง และความสุนทรีย์ ในบทเพลงสุนทราภรณ์ต้องพี่พจน์ นทพ. ข่าวว่าย้ายฐานที่ตั้งจากครัวลุงพจน์ 
ที่สามพร้าว ไปที่ อ.เพ็ญ แล้ว  พร้อมบริการยังครับ ..... พี่อ้อยหวาน วิชัยพรฯ ได้ส่งที่อยู่ แสนโดดเดี่ยว ตามลำาพังมาให้เพื่อน ๆ  แล้ว
นะครับ 59 หมู่ 12 ม.หนองขาม ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ใครผ่านเส้นทางนั้น ช่วยแวะเยี่ยมวิมานของชายขาดรักด้วย 
พร้อมต้อนรับ ..... ชัยภูมิมีสถานที่ของชายหนุ่มที่ชื่อชรา (พี่แก่) บรรยากาศเพื่อพัฒนาสุขภาพ รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง อยาก
ต้อนรบัเพ่ือน ได้รับกลิน่ไอแห่งความร่มเยน็ อีกทัง้ พีแ่ก่ยงัคอยติดตามข่าว เพือ่นบรรพตทีอ่ยูช่ยัภมูเิช่นกนัโดยสมำา่เสมอ ขอบคณุครบั พีแ่ก่ 

..... มีบุรุษนำ้าใจงามที่ทำางานเพื่อสังคมและศาสนา โดยเป็นกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และรองประธานมูลนิธิบุญกุศลฯ และที่
สำาคัญมีภรรยาฝีมือทำาขนมอร่อยมาก พวกเราได้ชิมกันเป็นประจำา บุรุษผู้นั้น คือ พี่จุ้ย ร้อยเอ็ด งานรุ่น จปร. 26 อย่าลืมเอามาออกร้านให้
ด้วยนะครับ ... อิอิ... พี่อุ๋ยขอร้อง ..... พี่ต้อ สิทธิ สุดหล่อ วาจามีดอีโต้ ไปที่ไหน ดังที่นั่น พกพาความสนุกสนานไปไม่มีขีดจำากัด แต่
อาจมีสาระน้อยไปนิดห้ามว่ากัน ..... ไม่รู้จะให้ตำาแหน่งพ่อบ้านดีเด่น ครอบครัวสุขสันต์กับใครดีเพราะคะแนนสูสีกันมาก ระหว่าง 
พี่อุ๋ย อาทิตย์ กับพี่เนี้ยว ประทีป ช่วยโหวตให้ด้วยครับ จะส่งเข้าชิงกับเพื่อน ๆ  พื้นที่อื่น ๆ  ด้วย ..... บ้านปลวกกินหมดแล้วครับพี่วุฒิ 
รีบกลับบ้านสิวลีด่วนครับ อย่ามัวแต่ไปท่องเที่ยวกับพี่เต่า วรทัต + พี่โตโต้ ภูเก็ต และพี่ครก ไข่ดาว 3 ฟอง สงสัยสนองนโยบายรัฐบาล 
แลกบิลค่าใช้จ่าย มาลดหย่อนภาษีหรือไงกัน ..... เกือบลืมแจ้งพี่เต่าย้ายบ้านจากเมืองทองไปแถวสะพานพระราม 4 กรุณาส่งที่อยู่
ใหม่ด้วยครับ ใครผ่านไปทางนั้นจะไปอาศัยนอนด้วยครับ โดยเฉพาะพี่หน่อย เหล่า ช. แต่เดินทางไกลแบบไร้ร่องรอย เหมือนอยู่หน่วย
ลาดตระเวน เหนือ – ใต้ – กลาง –สุพรรณ – จันทบุรี ท่านไปหมดแล้ว นินจาหน่อย ..... ก๊วนกอล์ฟอีสาน ฝากบอกเพื่อน ๆ ที่จะมา
เยี่ยมเยียนสนามโคราช ให้มาได้ตลอดเวลา เมาหลับไปแล้วก็มาปลุกได้ครับ อยากปะทะกับนักกอล์ฟผลัดถิ่นจริง ๆ มีพี่น้องนางเป็น
หัวหน้าทีม  พี่แดงฝ่ายสนับสนุน สมาชิก : พี่ตรี, พี่เล็ก, พี่ออด, พี่ต้อย, พี่โหน่ง แต่พี่ติ่งไม่ยอมร่วมก๊วน เบื่อ 20 บาท ถ่มถุยกันทั้งวัน

ESAN NEWS

ต้องขอชื่นชมที่ได้ไปมีส่วนร่วมในงานกันอย่างคับคั่ง .... คุณพ่อคุณแม่ก้ออุ่นใจที่ลูก ๆ มั่นคง  ต้องขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ได้ช่วยกันดูแลทั้ง
ที่กองทัพบก กองทัพไทย สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ..... แต่ที่เอ่ยนามได้ก้อคือป้าอ้อย ลุงอ่อน ที่ดูแลลูกอ๋องลูกติ๊กที่ ศรภ.  
ที่ นทพ. ก็มีลูกเดือน ลูกป๊อด ลูกกานต์ ส่วนลูกเสธสำานักงานปลัด น้องดาวอยู่นครศรีฯ ..... ที่สำาคัญในงานมีเสื้อแจก เสื้อที่ได้รับ 
สวยจังขอบคุณท่านประธานต๊อกครับ ..... ส่วนคนนี้ครับ พี่การ (ภัทรเดช) ต้องทำางานหนักหลังเกษียณอดหลับอดนอนแสวงหา
ข่าวสารตลอดคืนดึกดื่นไม่ค่อยนอนเอาแต่ส่ง line......ดีครับช่วยกันทักทาย ..... สิงห์ต๋อย (อภิไธ) นอกจากงานมอบแล้วงานส่วนตัว
ก็ทำางานหนัก ต้องบินจากหาดใหญ่ไปภูเก็ตประจำา  เรียกว่าต้องไปดูแลชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในภาคใต้ ..... ส่วนพี่ทิ้ว(วุฒินันท์) 
ทำางานใหญ่  ประชุมคณะอนุกรรมการทุกคณะในสภาแทบไม่มีเวลากลับบ้าน  ครอบครัวประกาศตามหา  รีบกลับมาซ่อมวงนะครับเดี๋ยว
ต้องจ่ายรอบก๊วน .... ส่วนพวกเราก้อรอวันพี่ทิ้วประกาศขึ้นบ้านใหม่จะได้ฉลองกันให้สุด ๆ ..... ตอนนี้คงมีแต่พี่ยศ (ชัยยศ) ของพวก
เราต้องworkหน่อย ผลักดันลูกหมูหวานเต็มที่ขอให้กำาลังใจนะคร๊าบ ..... สำาหรับพี่น้อย สบายดีลูกคนเดียว ทำางานมั่นคง ติดตาม 
เจ้จูไปเที่ยวแบบเบิร์ด ๆ และยังคงทำางานดูแลเพื่อน ๆ และตอนนี้ไม่กลัวใครแล้วนะครับในสนามกอล์ฟ...อิอิอิอิ  ..... พี่ปื๊ด พี่กร๊อง 
(วรารัตน์) พี่นัน (อภินันท์) พี่บุญเลิศ ใครเจอใครพบช่วยบอกหน่อยนะว่าเพื่อน ๆ คิดถึง ..... และดีใจมากที่พี่อัต (อัตถเดช) มา
ทำางานภาคใต้และอยู่ในกลุ่มเรา .... จริงแล้วเป็นคนใต้ .... แหล๋งใต้ได้ชัด เลยได้นางฟ้าจากดอยแม่สะลองมาเป็นภรรยา  ก้อต้องเดินทาง
ไกลกันหน่อย ..... พี่โต บุญชัย พักนี้เป็นเสือซุ่ม  ใช้สไตล์นินจาโผล่ตรงนี้ที  ตรงนั้นที วันก่อนเห็นไปร่วมงานพี่เชนด้วย  .... 23 ก.พ. 
นี้ พี่โตส่งชื่อลงต่อสู้ไว้แล้ว  คงรู้ผลการดวลวงสวิงกันไปแล้วว่าใครของจริงครับ ..... พี่อ้อกะป้าหนุ่ยเริ่มมีเวลาแล้ว ลูกอ๋องดูแลตัวเอง
ได้ยอดเยี่ยมแม่ไม่ต้องเดินทางบ่อย .... พี่อ้อช่วงนี้เก็บตัวเก็บตังค์เพื่อวันที่รอคอย .... ซึ่งสถานการณ์ใกล้ถึงวันที่รอคอยแล้ว แก๊งสิงห์ใต้ 
จะเริ่มออกทัวร์ไปเยี่ยมเพื่อน ๆ อาร์แอร์ไลน์บินเมื่อไร เราจะวางแผนกันทันที  มิฉะนั้นก็จะเสียโอกาสเพื่อน ๆ ทางภาคกลางตอนบน
ลพบุรี  สระบุรี (พี่ทิทย์ พี่อ๋อย ทอ. พี่เป๊บซี่ พี่แดงทหารม้า) ภาคเหนือ (พี่สมชัย พี่ชาตรี พี่เล็ก พี่เษม พี่การุณ และ พี่ปราการ ที่น่าน) 
และอีสาน (พี่หน่อย พี่ต้อ พี่ติ่ง พี่อุ๋ย พี่แดง พี่โส) เตรียมตัวนะครับ .... อิอิอิอิ  จากกลุ่มภาคใต้นะครับ
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ข่าวสังคมภาคตะวันตก

 .... พี่เทพ พล.ท.สุเทพ เชิญเพื่อน ๆ  ไปเที่ยวพักผ่อนที่ เลคซีน รีสอร์ท  รีสอร์ทติดอ่างเก็บนำ้าขนาดใหญ่  ไม่ต้องไปไกลถึงสวนผึ้ง
แล้ว บรรยากาศดี  ห้องพักมีหลากหลายรูปแบบ ลดราคาพิเศษสุด ๆ สำาหรับเพื่อน ๆ สนใจโทร. 081 823 8994 ..... พี่ป้อม 
พล.อ.สถาพร ทำาบุญขึ้นบ้านใหม่ริมแม่นำ้าแม่กลอง  เมื่อ 23 ม.ค. ที่ผ่านมา  มีห้องพักรับรองสำาหรับเพื่อน ๆ ด้วยนะครับ บรรยากาศดี  
วิวงาม นำ้าสวย ..... พี่แมน พล.ท.สิทธิพร น้องใหม่ชาวราชบุรี กลับถิ่นเก่า ปลูกบ้านริมแม่นำ้าแม่กลองเช่นกัน  กำาลังตกแต่งภายใน จะ
ทำาบุญขึ้นบ้านใหม่เมื่อไร คงจะเชิญเพื่อน ๆ มาชมวิวทิวทัศน์สวย ๆ ครับ ..... พี่ขุน พล.ต.สมยศ บอกว่ามียาดีไว้แจกเพื่อน ๆ แต่
เสนอให้ไม่ได้ต้องขอเองครับ สำาหรับกล้วยฉาบ นำ้าพริกแจกได้เลย ไม่ต้องขอ ..... พี่ตั้ม พล.อ.ทวีวัฒน์ ตั้งแต่หมอเย็บปิดไส้เลื่อนให้  
ฝีมือกอล์ฟพัฒนาลงไปมาก  ต้องเริ่มซ้อมปรับวงใหม่ ใครเคยถูกพี่ตั้มกิน รีบเอาคืนด่วน ..... พี่หรัด พล.อ.ธนดล  ช่วงนี้สุขภาพดี  
กินแต่ผักปลูกเองโดยศรีภรรยา รอปลาในบ่อที่เลี้ยงโต จะได้โปรตีนจากปลาเลี้ยงเองอีก สุขภาพดีแต่ทำาไมตีกอล์ฟเสียตังก็ไม่รู้  .....  
พี่อุ๋ย พล.อ.ไชยพร แม้จะเป็นชาวโคราช แต่มร้ีานกาแฟอเมซอนอยูข้่างสถานรีถไฟราชบรุ ี เชญิเพือ่น ๆ อดุหนนุกนัครบั ..... สำาหรบั
เพือ่น ๆ เพชรบรุ ีกาญจนบรุ ีสอบถามแล้วทกุคนมคีวามสขุด ีไม่มข่ีาวฝากในหนงัสอืเวยีน ..... ทกุวนัองัคารเวลา 1000 เชญิเพือ่น ๆ 
เล่นกอล์ฟที่สนามภาณุรังษี มีเพื่อน  ตั้ม, เทพ, ขุน, แมน, หรัด รอจ่ายตังอยู่ครับ

ข่าวสาร จปร.26  ในพื้นที่ภาคตะวันออก

         ……ทุก ๆ วันจะได้รับธรรมะทางไลน์จากพี่เก๋า พล.ต.อ�านาจ  จันทราสินธุ์  ให้มีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ สุขภาพ จิตใจ มนุษย์ 
กับลาภยศ .....พล.ต.ชัยชนะ มีความสุขในวัยเกษียณ ด้วยการดูแลสุขภาพ ดูแลครอบครัวให้อบอุ่น ลูกชายทั้งสองมีการงานที่มั่นคง 
เป็นคุณปู่คอยรับส่งหลานไป-กลับโรงเรียน ทำางานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน ล้างจาน) รดนำ้าต้นไม้ ล้างรถ เป็นการออกกำาลังกายไปในตัว แถม
ช่วยดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พี่นะยังมีความรู้ ความสามารถอีกมากมายที่ซ่อนอยู่ ใครว่าง ๆ แวะไปเยี่ยมเพื่อนทั้งสองที่ปราจีนฯ
ได้เลยครับ ..... พี่บุ้ง พล.ต.นันทวงศ์  โชคถาวร ศาสตราจารย์ คนเดียวของรุ่น ช่วงนี้ต้องกลับไปดูแลน้องสาวที่ป่วยอยู่ที่ราชบุรี ขอ
ให้น้องหายป่วยเร็ว ๆ นะครบั มแีผนจะเปิดสอนกวดวชิาทีล่พบรุ ีในวนัเสาร์ - อาทติย์ วชิาคณติศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - ม.3 
พร้อมเมื่อไหร่จะแจ้งให้เพื่อน ๆ  ทราบ .....พี่เหล็ง พล.ท.บุญธรรม  เชยชื่นกลิ่น ยังดูแลสนามกอล์ฟ ทบ. อยู่ คอยต้อนรับดูแลบริการ
เพื่อน ๆ ทุกคน ช่วงนี้ตระเวนทำาบุญกับ “ป้าเจี๊ยบ” ศรีภริยา ตั้งแต่พี่เหล็งเราใช้ไลน์เป็น จะส่งรูปและภาพเคลื่อนไหวให้เพื่อน ๆ ได้ศึกษา 
วิเคราะห์ชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกวัน .....พล.ท.สิทธิ  ปิยะสนธิ ยังนั่งเป็นที่ปรึกษาโรงสี โพธิบูรพ์ จำากัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
และเป็นรองประธาน บริหารงานบ้านเด็กและครอบครัว จ.สุพรรณบุรี เสาร์ - อาทิตย์ พักผ่อน เย็นจันทร์ - พุธ - ศุกร์ ตีแบด ส่วนอังคาร 
- พฤหัส ตีปิงปอง เรื่องเกี่ยวกับการตีถนัดมากครับ .....พล.ต.ปาลิต จุลกะ พี่เหม่อของเรา เป็นกรรมการบริษัทอาทิตย์รุ่งอรุณขนส่ง 
ที่พระประแดง ตีกอล์ฟน้อยลง มือใหม่ที่ต้องการหาสะพานไต่ยกระดับ เชิญร่วมก๊วนได้เลย ..... ส่วนคนที่ตีกอล์ฟและพัฒนาฝีมือมาก
ในช่วงนี้หนีไม่พ้นพี่นัสของเรา พล.ต.มนัสวีร์ ครามานนท์ เริ่มจากไฟลท์ A มาเป็น B และ C สุดท้ายได้ข่าวรับถ้วย ไฟลท์ D แล้ว พี่นัส
งวดหน้าจองบู้บี้ แน่นอน .....พี่อูฐ พล.ท.สุรพล อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกัน คู่ต่อสู้ คือพี่ตุ๊ พล.ต.ศุภสิทธิ์ งามเอก จองตัวร่วมก๊วนเดียวกัน
ตลอด .....พี่เบิ้ม  พล.ท.องอาจ ท่องเที่ยวธรรมชาติ ขี่จักรยานเป็นหลัก ตีกอล์ฟบ้างเป็นครั้งคราว .....พี่ช้าง พล.อ.อรุณนิวัช 
หลังเกษียณกลับมาไว้หนวดไว้เคราอีกครั้ง นำ้าหนักมากขึ้น แต่ความหล่อยังคงเดิม และเป็นผู้มีความสามารถทำานำ้าหนักขึ้น - ลงได้อย่าง
รวดเร็ว .....พี่ตุ้ม ณรงค์ชัย อยู่กับการช่วยเหลือรักษาคนให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยการนวดปรับสมดุล มีทั้งที่กรุงเทพฯ และ
นครนายก ครอบครัวนี้สร้างสะสมบุญกุศลอยู่ตลอด ใครมีปัญหาสุขภาพปรึกษาได้เลยครับ 
   รายงานข่าวจาก พล.อ.อ�านาจ  รัตนภานพ คุณตาป้ายแดง ต้องขออนุญาตไปดูหลาน “ยูซุ” ก่อนนะครับ

ครับ ...555 เค้าล้อเล่นนะ อย่าโกรธครับ ..... อยากกินแมลงหลากหลายทอด อุดมด้วยโปรตีนล้วน ๆ ไม่มียาฆ่าแมลง ต้องใช้บริการ 
พี่เสี่ยว เมื่อไรมีกิจกรรมอาหารยอดนิยมที่ออกร้าน “เสี่ยว เชิญ ชิม” งานรุ่น จปร.26 ได้อีกร้านแล้วครับ ... พี่อุ๋ย ขอร้อง ... ..... เรียน
มามากหลายสถาบัน จนเป็นด็อกเตอร์ นักวิชาการ ผู้มากด้วยประสบการณ์ จำาเป็นต้องใช้งานให้คุ้มค่า มีแต่คนขอตัวไปช่วยงาน แต่ 
กิจกรรมอีสานก็ไม่เคยขาด สนับสนุนประจำา เขาคือ อาจารย์ปั๋ง วทบ. ..... นอกจากเพื่อน จปร. ในอิสานแล้ว เรายังมีเพื่อนตำารวจ
ที่มาสนับสนุน และร่วมกิจกรรมโดยสมำ่าเสมอ นำาทีมโดยพี่เลิศ (พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ 1531) เป็นพลังให้อีสาน 1531 เข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น .... เพื่อน ๆ หลายคนที่เคยอยู่อีสาน และหรืออยากมาอยู่ในกลุ่มไลน์อีสาน  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน พวกเรายินดีต้อนรับ 
โดยประสานพี่แดง ธนกร ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบเรื่องเทคโนโลยีทั้งปวงของอีสาน 1531 (เป็นไม่มีวาระให้ออก เพราะอยาก
จบโทคอมพิวเตอร์ทำาไมหล่ะ) ..... งานเลี้ยงเพื่อน 1531 ที่ ยบ.ทหาร ที่ผ่านมา มีการแจกเสื้อรวมเหล่า สวยน่ารักมาก พวกภรรยา 
ชื่นชอบมาก ๆ จะแย่งสามีใส่ ต้องขอบคุณประธานต๊อก / พี่หลี / พี่เจี๊ยบ (พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก) ศิษย์เก่าอีสานและปัจจุบันที่ได้
สนับสนุน แต่ถ้าโอกาสข้างหน้ารบกวนทำาให้ภรรยาด้วย จะได้ไม่มาแย่งสามีครับ ชมแล้วก็ขอแบบนี้เข้าทาง DF. (กินดี มีเกียรติ ตังครบ  
มีของแถม)  ..... ต้องขอขอบคุณพี่ติ่ง ที่รับอาสาเป็นหลักในการดำาเนินการของอีสาน 1531 ในทุก ๆ เรื่อง .... ตลอดไป.....
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 .... ในห้วงปลายเดือน ม.ค.61  มีกิจกรรมของเพื่อน จปร.26 เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสระบุรีหลายกิจกรรม  .... เพื่อนทหารม้า
สระบุรีได้ให้การต้อนรับเพื่อน ๆ จากต่างเหล่าในกองทัพบกและกองทัพอากาศอย่างคึกคัก  จปร.26 เหล่า ม. ได้ถือโอกาสพบปะเพื่อน ๆ 
เหล่าทหารม้าประจำาเดือนโดยได้เชิญชวนเพื่อน ๆ กลับมาเยี่ยมบ้านของทหารม้า  ทำาให้เราชาวสระบุรีได้มีโอกาสต้อนรับเพื่อน จปร.26 
เหล่า ม. และครอบครัว รวมทั้งเพื่อน ๆ เหล่าอื่น ๆ  และเพื่อนจากกองทัพอากาศ  จำานวน 80 กว่าท่าน  ซี่งได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมเยียน 
จปร.26 พื้นที่สระบุรีด้วยความรัก ระลึกถึง และด้วยความอบอุ่น ผูกพันฉันท์เพื่อนฝูง  เป็นที่น่าประทับใจ ..... ขอบคุณพี่เบี้ยว 
พล.อ.ฉตัรเฉลมิ  เฉลิมสุข หน.เหล่าทหารม้า พีห่มี พล.อ.นนัทพล จ�ารสัโรมรนั  ประธานเหล่า ม. .... และเหรญัญกิ พีอู่ด๊ พล.ต.อภวิฒัน์ 
สุขใจ และเลขาฯ ผู้รับผิดชอบดำาเนินการต้อนรับเพื่อน ๆ พี่คิด พล.ต.ยศธชาติ พูลเพิ่ม,  พี่แอ๊ด พล.ต.กฤตย์ มหิทธิบุรินทร์,  
ป้าแหวว พ.อ.(ญ)อรวรรณ พัทมุข  ภรรยาพี่หาร พล.ต.บรรหาร พัทมุข และพี่แดง พล.ท.ชัยยุทธ  พร้อมสุข พร้อมแม่บ้านเพื่อน 
ทหารม้าชาวสระบุรี ที่ให้การต้อนรับเพื่อน ๆ จากต่างพื้นที่ด้วยความเต็มใจยิ่ง  และขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทหารม้า จปร.26 ทุกท่านที่ได้มา
ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน  มีทั้ง พี่ม้า พล.อ.อาชาไนย ศรีสุข,  พี่แฉะ พล.อ.กฤษฎา อารีรัชกุล,  พี่การ พล.อ.ปราการ ชลยุทธ, 
พี่ไก่ พล.อ.เด่นดวง ทิมวัฒนา,  พี่ต๋อย พล.อ.ก้องเกียรติ  พลขันธ์,  พี่เชียร พล.อ.วิเชียร  ศิริสุนทร,  พี่โอ่ง พล.อ.พนา  ถนอมสิงห์, 
พี่ช้าง พล.อ.อรุณิวัช ช้างใหญ่,  พี่เหน่ง พล.ต.สมชาย  สินธนัง,  พี่สันต์ พล.อ.วสันต์ สุริยะมงคล,  พี่ชัย พล.ท.สุรไกร จัตุมาศ,  
พี่เหม่อ พล.ต.ปาลิต จุลกะ,  พี่คก พล.ต.ภคิน  ธเปียสวน,  พี่แดง พล.ต.ชวลิต  เรียนแจ้ง,  พี่ณุ พล.ท.วิภพ กิวานนท์,  พี่วิทย์ 
พล.อ.กนัตภณ ปทุมลงัการ์,  พ่ีแมว พล.อ.นครนิทร์ นาคอาทติย์,  พ่ีพัน พล.ท.สมัพันธ์ ศรรีาชบวัผนั,  พ่ีนสั พล.ต.มนสัวร์ี  ครามานนท์, 
พีก่ติต์ พล.อ.กติต์ คิม้วงษา,  พีอ่อ็ด พล.อ.วชิระ  เกียรตนินัทน์  และพีป่าน พล.อ.จลุพจน์  อทิธะรงค์  ..... ขอบคณุเพือ่น จปร.26 
จาก กทม. จาก ลพบรุ ีจากอสิาน และจากภาคใต้ ทีม่าเยอืนและร่วมงานแข่งขนักอล์ฟ และงานเลีย้งในตอนเยน็ พีเ่ส  พล.อ.เสร ีวงศ์ประจติร, 
พี่สิว พล.ท.อัคร ทิพโรจน์, พี่ถั่ว พล.อ.เดชา เดชะชาติ, พี่เลข พล.ต.ชวเลข ชยันตร์สุภาพ, พี่เพ่ พล.ท.ประพัฒน์ เอกโพธิ์, 
พี่อูฐ พล.ท.สุรพล วันเพ็ญ, พี่น้องนาง พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ ศรีพิกุล, พี่แดง พล.ท.ธนกร จงอุตส่าห์, พี่ตุ๊ พล.ท.ศุภสิทธิ์ งามเอก, 
พี่ต๋อยเสือใต้ พล.ต.อภิไธ  อินสว่างภพ,  พี่ต๋อย พล.ท.ทวีชัย  กฤษชีวิน,  พี่ต้อย พล.ต.หรรษยศ  จันทศิริพัฒน์,  พี่เป๊ปซี่ พล.ต.นิรุช  
รมยเวช, พ.อ.อภินันท์ สุวรรณสมพงศ์ และเพื่อนจากกองทัพอากาศ โดยการนำาของ พี่ยักษ์ พล.อ.อ.วัธนะ มณีนัย และเพื่อน ๆ  
ทหารอากาศอีกสิบกว่าคน  มาร่วมออกกำาลังกาย ณ สนามกอล์ฟอดิศร พาแม่บ้านไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เยี่ยมชมพื้นที่อันสวยงามเขื่อนป่าสัก
ชลสิทธิ์  ได้แวะเยี่ยมชม ซื้อหาสินค้า OTOP ของจังหวัดสระบุรีด้วยความสุข  และได้กลับมาร่วมสนุกกับงานเลี้ยงตอนคำ่า  ซึ่งหลาย ๆ 
ท่าน ได้รับรางวัลการแข่งขันกอล์ฟ ทีี่เหลือต่างได้รับของฝาก ของแจก จากชาวทหารม้าสระบุรีกันทั่วหน้า เป็นที่ประทับใจของทุกคน 
หากมีโอกาสในอนาคตคงได้พบเจอกันใหม่  เพื่อนทหารม้าชาวจังหวัดสระบุรีทุกคนยินดีและพร้อมให้การต้อนรับเพื่อน ๆ จปร.26 และ
เพื่อนต่างเหล่าทัพเสมอ  ขอเพียงแวะมาเยี่ยมเยือน  เมื่อมีโอกาสผ่านมาจังหวัดสระบุรี เรายินดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ต้อนรับเพื่อน ๆ
             พล.ท.ชัยยุทธ พร้อมสุข  ผู้ประสานงานพื้นที่จังหวัดสระบุรี

ข่าวคราวลพบุรี 26

 ชาวลพบุรีขอกล่าวสวัสดีเพื่อน ๆ .... ที่ผ่านมาชาวลพบุรีว่างเว้นการพบปะกันมานานขอเล่าสู่กันฟังว่า ..... พี่อี๊ด บวรรัตน์  
“สิบพ่อค้าหรือจะเท่าพระยาเลี้ยง”  ก็ต้องลองกันหน่อย ผันกายมาคุมกิจการร้านผลิตภัณฑ์เสริมสวยใจกลางเมืองใหญ่โต ลูกค้าแน่นตรึม
ทุกวัน โดยเฉพาะสาว ๆ วัยรุ่นรักสวยงาม ก๊วนกอล์ฟเลยห่างไปเอาใจใส่ดูแลแต่ลูกค้า..เอ๊ย..ร้านเท่านั้น ขอให้เฮงเฮงเซ็งลี้ฮ้อ .....  
พี่อู๊ด ศิริศักดิ์ กลับมาพักฟื้นที่บ้าน กทม. แล้วครับ บอกขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ไปเยี่ยมและส่งกำาลังใจเสมอมา ขอคุณพระคุ้มครอง มีสุขภาพ
แข็งแรง ดีวัน ดีคืนนะครับ ..... พี่บาก สมชาย ขอชื่นชมยินดีกับความสำาเร็จของพี่บากผู้พลิกผืนดินตัวเองที่ชัยบาดาลนับร้อยไร่ 
ให้เป็นอาณาจักรไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำาริได้สมหวังดังปรารถนา กระซิบบอกเพื่อน ๆ ผ่านไปแวะเยี่ยมชมได้ทุกเวลา .....
ส่วนพี่อ้น ฐิติพล ตั้งแต่ได้เป็นอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดลพบุรี ไฟแรงส์ งานยุ่งทุกวันใครมีข้อคิดเห็น
ด้านการศึกษาส่งไปเลยครับ ..... พี่แป้น นพรัตน์ อินทรีย์แป้นกำาลังเข้าถำ้าฝึกวิชาตามโรดแมป .... นาน ๆ จะขยับปีกออกมาทักทาย
เพื่อนฝูงตามโอกาส..อิอิ..เพื่อนฝูงคิดฮอด  ..... พี่เพ่ ประพัฒน์ ท่านนายก 60 ฝ่าฝ่าแล้วยังแจ๋วฟิตปั๋ง พลัง....เหลือเฟือ ไม่ว่างเว้น 
ออกเดินสายพานักกีฬาทีมชาติแข่งหาประสบการณ์ และพัฒนาบุคลากร โดยได้รับความร่วมมือจาก รร.บางกะปิ ตั้งศูนย์ฝึกซ้อมสาธิต
และแข่งขันใน กทม. ขอปรบมือ และส่งกำาลังใจให้ประสบความสำาเร็จดังหวังตั้งใจนะครับ เลี้ยงรุ่นเมื่อไรมาสาธิตการเล่น “ลอน โบวล์ส” 
ให้แม่บ้านกับหลาน ๆ ชมหน่อยครับ ..... พี่เป๊บซี่ นิรุช เพื่อน ๆ ฝากขอบคุณพี่เป๊ปซี่และแม่บ้าน(อจ.เหมียว) รวมทั้งแม่บ้านพี่บาก  
(อจ.ตุ๊ก) ที่ให้การต้อนรับขับสู้คณะแม่บ้านเพื่อน ๆ ที่ไปเยี่ยมชมงานวังนารายณ์ลพบุรี แม้จะไม่ถึงขั้นเลิศเลอ Perfect แต่ก็ติดใจ
บรรยากาศ .... คงได้มีโอกาสต้อนรับกันอีก ..... พี่ศัลยวิทย์ ท่านพนมวัน/ศัลยวิทย์นั้น...เอ้ออ...วิ้วว...หวิ่งง....งืด...(เสียงลมพัด) 
..... พี่ปุ๋ย ภคิน ยังคงความหล่อ ใจดีเหมือนเดิม เข้ามาในเมืองแวะทักทายกันหน่อย ..... พี่เอกธนัช (เพชรภูมิ) ท่านมาซุ่มเงียบมี
นิวาสสถานแถว ๆ สะพาน 33 เจ้าตัวบอกชาวลพบุรีเจอกันเดือนละครั้งดีกว่า .... เห็นควรด้วยคร๊าบ ..... พี่ต้อ ชูนล ทักทายเพื่อน ๆ 
ทุกเช้าทางไลน์  ..... พี่อ๋อย ธนา แต่ก่อนดูแลแค่ภรรยาและลูกสาว แต่ตอนนี้รับงานหนักต้องดูแลทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงวัย  
คนพิการ อยู่กระทรวงแถววังสะพานขาว .... ส่วนกระผมบ่าววี ได้อยู่ช่วยเหลือท่านแต่ขอดูแลเฉพาะสตรีเท่านั้นครับ....อิอิ
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     เริ่มด้วย....ความสวัสดี  ความมีพลานุภาพ  กับเพื่อน ๆ จปร.26  ทุก ๆ ท่าน .... เดิมเคยเขียน. “เพื่อนถึงเพื่อน”  .... แต่หยุดไป 
ชั่วขณะหนึ่ง  ตอนนี้ด้วยการขอร้องบังคับน้อย ๆ ของเพื่อนไก่  ในฐานะ หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ....เฮ้ย...?...อิ๊กคิว  เพื่อนต๊อก ประธานฯ
บอกให้ออกหนังสือเวียนปลายเดือนนี้แล้ว...อ้าว!...แล้วอิ๊กคิวจะเขียนอะไรว๊ะนี่ (คิดอยู่ในใจดัง ๆ) .... ประชุมรุ่นก็ไม่ได้ไป...มีธุระทุกที...
เลยต้องใช้ข้อมลูของเพ่ือนเส...ทีบ่รรยายในไลน์กลุม่...กพ็อจะเป็นข้อมลูได้บ้าง...ความจรงิถ้าให้เพือ่นเสเขยีน...จะชนธง ชนใจเพือ่น ๆ มาก
ที่สุด... ครั้งหน้ามอบให้เพื่อนเส...เลยนิ...ใครเห็นด้วยยกมือขึ้น...งั้นเอาตามที่ยกมือ นะ ครับ...ฮา...
      บอกจริง ๆ ข้อมูลของรุ่น...ความจำาผมหายไปส่วนหนึ่ง...ต้องขออภัยถ้าไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาด...แก่แล้ว...อิ อิ...  ฉบับนี้คงเป็นการ
พูดเรื่องรวม ๆ ...เล่าสู่กันฟัง...ดีกว่า...คณะกรรมการรุ่น (คกก.บริหาร) ปัจจุบันดำาเนินมาเป็นสมัยที่ 2 ได้มีการปรับโครงสร้างให้ทันสมัย 
มีหน้าที่และกิจกรรมเพิ่มขึ้น...ที่อิ๊กคิวเห็น...ก็ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (ขอโทษถ้าเรียกชื่อไม่ถูก) ที่มีพี่แหม่มและเพื่อน ๆ  รับผิดชอบ  ได้ประเดิม
งานแรกให้กับเพ่ือน ๆ เป็นทีป่ระทบัใจไปแล้ว... “งานอุน่ไอรกั” ทีล่านพระรปูฯ...เพือ่น ๆ และแม่บ้านชืน่มืน่กนัถ้วนหน้า...และยงัมพีนัธกจิ
ต่อเนือ่งอกีคอื...บริหารกิจการ บรษัิท DF ทีม่เีพือ่น ๆ  เป็นหุน้ส่วนได้รบัแบ่งปันผลประโยชน์อย่างทัว่ถึงทุกคน...ทัง้นีเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค์
และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งบริษัท (บริษัท DF ขอค้างไว้ก่อน)
       พวกเราคงจำากันได้...สมัยแรกของ คกก. ชุดนี้  เพื่อนต๊อกเป็นประธานได้ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารกิจการ จปร.26 เพื่อสร้าง
ความสุขให้ถ้วนหน้า ได้แบ่งห้วงการดำาเนินการออกเป็น 3 ระยะ
         ระยะแรก : ในช่วงปลายของการรับราชการของ จปร.26 (ก่อนที่จะเกษียณกันหมด) ต้องหาเงินให้เพียงพอต่อการดำาเนินการ
ของรุ่น  โดยแต่ละปีไม่ต้องมาดิ้นรนว่าจะหาเงินที่ไหนมาจัดงานรุ่น
       ระยะที่สอง : ในห้วง 20 ปีต่อไป (2560-2580)...ใช้เงินให้เกิดประโยชน์ภายในรุ่นให้สูงสุด
           ระยะที่สาม : ให้พวกที่ยังมีศักยภาพดำาเนินกิจกรรมตามบริบทที่เป็นอยู่ขณะนั้น
     ตอนนี้เป็นห้วงที่สองของกิจกรรมรุ่น ดำาเนินมาได้ 2-3 ปี ก็ตรงตามเจตนารมณ์...แต่ที่น่าภาคภูมิใจของรุ่นคือการจัดงานรุ่นที่จังหวัด
ราชบุรี...เป็นครั้งแรกที่ paradigm shift  4.0  เปลี่ยนความคิดดั้งเดิม ออกนอก สวนสน  ชะอำา  จอมเทียน...ถือเป็นจุดเริ่มของ Start up 
ของรุ่น สร้างนวัตกรรมทางความคิดใหม่  จากที่เคยพักรวมกัน...มาเป็นพักแยกกัน...ตามหลักการสงคราม  การรวมกำาลังและการออม
กำาลัง...แต่ยังดำารงความมุ่งหมาย...สนุกสนานอิ่มเอมกันทุก ๆ คน (เดิมหลายท่านก็วิตก..จะยุ่งยาก ลำาบาก ย้ายไปย้ายมา...หรือจะสนุก
หรือไม่)...อิ๊กคิวคงไม่ต้องบรรยาย  ย้อนบรรยากาศนั้นอีกนะครับ...แต่พวกเราต้องขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ดำาเนินงานและเจ้าภาพพื้นที่และ
น้อง ๆ เหล่า ช. ทุก ๆ ท่าน ที่ทุ่มเทให้กับงานนี้อย่างเต็มที่...นั่นแหละความคิดใหม่ต้องอยู่กับบุคลากรใหม่ ๆ...ความสำาเร็จจึงจะมองเห็น...
จึงนำามาสู่การสานต่อ...การจัดงานรุ่นตาม ภูมิภาค...เริ่มแรกก็ “คกก.ภาค 2” ...รับเรื่อง ครั้งต่อไปงานรุ่นตกลงจัดที่โคราช...ได้ข่าวมาว่ามี
การประสานงานกับน้อง ๆ เหล่า ช. และขอดู VDO ทีถ่่ายทำาไว้ และมกีารประชุม คกก.ภาค 2 เตรยีมการแล้ว...ขอให้เพ่ือน ๆ อดใจรอสกันิด 
หวังอย่างยิ่งที่พวกเราคงได้สนุกสนานและพบกันอีกเมื่อวันงานนั้นมาถึง
        กลับมากล่าวถึงเพื่อน ๆ กันบ้าง ...ตอนนี้ จปร.26 ยอดตามหนังสือรุ่นปี 2557 มีจำานวน 247 คน ที่ยังรับราชการอยู่ 2 ท่านคือ
เพื่อนมาณกับเพื่อนโหน่ง  นอกนั้นเกษียณแล้วแยกย้ายดำาเนินชีวิตตามความเหมาะสม  ตามบทบาท ... เช่น บางท่านเป็นองคมนตรี บาง
ท่านเป็น รมต. บางท่านเป็น ปธ.คตง. บางท่านเป็น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ บางท่านหรือและหลายท่านเป็น สนช. บางท่านก็ยังทำางาน 
คสช. บางท่านก็เป็นคณะทำางานพิเศษแก้ปัญหา จชต. และอีกหลายท่านทำางานอยู่เบื้องหลังของท่านที่กล่าวมาแล้ว...นับว่า จปร.26 ของ
เราได้รับความไว้วางใจจากนายกฯ พอ ๆ กับรุ่นของท่านหรืออาจมากกว่าก็ได้   ก็เป็นความภาคภูมิใจของรุ่นที่มีตัวแทนอยู่ในเกือบทุกอณู
ของสังคม...และขอแสดงความยินดีกับเพื่อนโย่งและเพื่อนเอ๋  ที่ได้รับเลือกเป็นศิษย์เก่า ตท. ดีเด่นประจำาปีนี้...จากการตรวจสอบทำาเนียบ
รุ่น 1531 ปี 2557    พวกเราได้สูญเสียเพื่อนอันเป็นที่รักไปถึง 4 คนเริ่มตั้งแต่ เพื่อนขน  เพื่อนหาร  เพื่อนปุ๋ง และเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็เพื่อนชุ่ย...
นับเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่สำาหรับพวกเรา...จากเพื่อนที่  เคยกิน เคยนอน เคยเที่ยว  เคยสุข และเคยทุกข์ในการทำางานเพื่อกองทัพบก 
และเสียสละเพื่อประเทศชาติ พวกเราได้สูญเสียเพื่อนที่มีเจตนารมณ์และอุดมการณ์ความเป็นทหารของชาติด้วยกัน...ขอแสดงความอาลัย
และเสียใจมายังครอบครัวของเพื่อน ๆ เหล่านั้นอย่างสุดซึ้งหาที่เปรียบมิได้...พวกเราตั้งปณิธานว่า...จปร. 26...จะไม่ลืมเพื่อน     
 ประมาณ 40 ปีได้ ที่พวกเราชาว จปร.26 ได้มีวิถีชีวิตร่วมกันและจะร่วมกันตลอดไป....ในห้วงที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลง 
เกิดขึ้นมากมาย  บางคนเปลี่ยนชื่อ บางคนเปลี่ยนนามสกุล  หรือทั้งชื่อ-สกุล บางคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนเพื่อน ๆ สับสน  บ้างเปลี่ยน
สถานะและฐานะ เปลี่ยนที่อยู่ และบางคนเปลี่ยนคู่ด้วยเหตุจำาเป็น...เป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) ...ชีวิตหลังเกษียณ 
...เพือ่นหลายคนประสบกบัโรคหลอดเลอืด ไขมนั และแคลเซีย่ม...กเ็ป็นตวัอย่างให้พวกเราต้องระมดัระวงักนัให้มาก ทัง้เรือ่งอาหารและการ 
ออกกำาลังกายให้สมำ่าเสมอ  บางท่านที่แข็งแรงก็ดีใจกับครอบครัวด้วย  แต่บางท่านต้องพบหมอเป็นประจำา...ตามธรรมชาติของคนวัยนี้...
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และสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเรา...เกือบทุกคน การเลือกที่อยู่อาศัย บางคนผูกพันกับหน่วยในพื้นที่ บางคนก็เลือกบ้านภรรยา  บางคนกลับ
บ้านเกิดเมืองนอน...แต่บางคนต้องอาศัยอยู่กับลูก (เลี้ยงหลาน...ฮิ ฮิ)  มีการเลือกกิจกรรมตามความถนัดและวิถีบังคับ.....เช่น
 - เลือก/ภาระทำางานให้ราชการ (รัฐบาล/สนช./คกก.รัฐวิสาหกิจ) - เลือกปฏิบัติธรรม
 - เลือกเล่นกีฬา (หลายคนประกอบเป็นอาชีพ) - เลือกท่องเที่ยวกับคนรู้ใจ/เลือกหาอาหารอร่อย ๆ กิน
 - เลือกประกอบธุรกิจส่วนตัว (ทำาไร่สวน/เปิดร้านกาแฟ) - และเลือกเลี้ยงหลานด้วยความชอบหรือภาระจำายอม...ฮิโธ่...
 บาง...คน...เป็น Super Man  เลือกเกือบทุกกิจกรรม...ฮา  แต่ก็ยังมีเพื่อนอีกหลายคนที่ขาดการติดต่อกับเพื่อน ๆ ในรุ่น... 
เพื่อนต๊อกในฐานะประธานรุ่น/และเพื่อน ก็เคยเอ่ยกับอิ๊กคิวและเพื่อน ๆ  อีกหลายคน  “อยากให้เพื่อน ๆ  เหล่านั้นได้เข้ามาพบปะ สังสรรค์  
พูดคุย หรือส่งข่าวสารต่าง ๆ ให้เพื่อน ๆ ได้รับทราบข่าวลูกหลาน สุข ทุกข์เป็นอย่างไร  มีอะไรที่จะให้ส่วนรวมแบ่งปันกันได้ ...อย่าลืม   
เราคือ จปร.26...ความเป็นเพื่อนไม่มีซื้อ ไม่มีขาย  ต้องทำาด้วยตัวเอง  เป็นแล้วไม่ตาย...และเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป
 กลับมาที่...ภัตตาคาร DF ขอแจ้งให้เพื่อน ๆ ทราบว่าจะ RE-OPEN เปิดบริการที่บ้านเลขที่ 26...เดือนละครั้ง เวลากลางวัน...
กำาหนดการ วันที่อะไร  อาหารอย่างไรในแต่ละครั้ง...ฝ่ายกิจกรรมพิเศษจะแจ้งให้ทราบต่อไป...อิ๊กคิวขอเล่าความเดิมของ DF ด้วยความ
คิดหลายคน  ที่พวกเราไปปฏิบัติภารกิจต่างจังหวัด...เพื่อน ๆ ในจังหวัดนั้น ๆ และใกล้เคียงก็จะรวมตัวเลี้ยงต้อนรับพวกเราอย่างถึงที่...แต่
กลับย้อนมาดูที่ กทม.  เพื่อนต่างจังหวัดมาราชการจะไม่ได้รับการต้อนรับเช่นนั้น...หลายคนจึงคิดว่าเวลาที่เพื่อน ๆ ที่มาเรียนหลักสูตร
เป็นคณะหรือเป็นกลุ่ม เช่น หลักสูตร วทบ. น่าจะจัดเลี้ยงได้... ก็สามารถดำาเนินมาได้ 2 ครั้งแล้วก็เงียบหายไป (ประเด็นคือไม่มีเจ้าภาพที่
ชัดเจน) ...แต่โครงการ DF ยังคิดอยู่...จนมาได้เพื่อน ๆ ที่ ยศ.ทบ. ขณะนั้นมี  เพื่อนหลี  เพื่อนแฉะ  เพื่อนณุ  เพื่อนตรี  เพื่อนเหน่ง  
เพือ่นเป๊ียก  เพ่ือนมาณ  เพือ่นจีด๊  เพือ่นดอก  เพือ่นต๋ิว  เพือ่นอ่อน  เพือ่นเตีย้  และเพือ่นเด (ขว้างหนิไป...โดนแน่ ตท.15) ฯลฯ ...ร่วมกนั
ออกทุน...ด้วยความพร้อมของสถานที่ อาหาร แหล่งจอดรถ ใกล้ที่ทำางานเพื่อน (บก.ทบ., สปช.ทบ., ทภ.1, มทบ.11, สส., ขส.ทบ., สพ.ทบ. 
และอืน่ ๆ )  ใช้เวลาเดินทางไม่นาน  กนิเสรจ็กก็ลบัไปทำางานได้  ไม่มเีคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์...แลกเปล่ียนพดูคยุ ส่งข่าวสารอย่างไม่เป็นทางการ...
ใครไม่มีธุระก็อยู่คุยต่อ...ความเป็นกันเองผูกพันกันตลอดมา  (เริ่มครั้งแรก ๆ ก็ประมาณ 5,000 บาท และเพิ่มมา 8,000 ; 10,000 บาท 
ตามสภาวะเงินเฟ้อ ครั้งต่อ ๆ มาก็อาศัยเพื่อนที่มีศักยภาพและมีศรัทธาที่พวกเราจัด  มอบเงินเป็นค่าอาหาร ซึ่งประมาณการแล้วภายใน 
1 ปีจดัไม่เกิน 8 คร้ัง) ...หลกัการ จดัเดือนละครัง้ในพธุที ่15 ของเดอืน (สามารถปรบัขึน้ลงได้ถ้าตรงวนัหยดุ)...ถ้าเดอืนไหนตรงกบัวนันกัขตั
ฤกษ์ หรือมงีานทีพ่วกเราจะพบปะกนัอยูแ่ล้ว เช่น งานรุน่ งานปีใหม่ งานสงกรานต์ หรอืงานแต่งงานของลกู ๆ ...กจ็ะเลือ่นออกไปในเดอืน
ต่อไป  เป็นการประหยัดงบประมาณของเพื่อนไปในตัว  ...งาน DF ได้รับม็อตโต้จากเพื่อนติ๊ก (ปรีชา) ...พูดกันเล่น ๆ ในวงอาหารเช้าที่ 
บก.ทบ. “ไม่บอก... แต่ถ้ารู้  กรูก็จะตามไปกิน” ...พร้อมทั้งแต่งตั้งเพ่ือนติ่ง (เชาวลิต)  เป็นประธาน...ตลอดกาล...อย่างไม่มีวาระ...ฮา...
 DF ที่จะจัดครั้งต่อไป  เพื่อนต๊อก และ คกก.บริหาร ได้อนุเคราะห์ค่าอาหาร แต่ก็ยังรับความมีนำ้าใจเพื่อน ๆ ที่มีศักยภาพจะร่วม
จิตสาธารณะในค่าอาหารอย่างไม่จำากัดได้...เลยขอเชิญชวนเพื่อน ๆ มา ณ โอกาสนี้...ส่งเงินให้ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (โดยเพื่อนเตี้ย) ได้... 
และคิดว่าตารางการจัด DF คงจะออกในเร็ววันนี้...ก็ขอบอกกล่าวถึงเพื่อน ๆ  ที่ว่าง หรือเพื่อนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือเพื่อน ๆ  ใน
กิจกรรมอื่นเข้าร่วมตามวัน เวลา ที่ฝ่ายกิจการพิเศษจะแจ้งให้ทราบต่อไป...อย่าลืม กิจกรรมนี้เป็นของพวกเราทุกคน
 สุดท้ายฉบับนี้ ... “จงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า คุ้มค่ากับตัวเอง  คนรอบข้าง และสังคม” ... ครับ

                      อิ๊กคิว.....  

บทความ หมู่บ้านเพื่อนทหารต�ารวจ 1531
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 ขอแนะนำาหมู่บ้านเพื่อนทหารตำารวจ 1531 ที่ตั้งหลังวัดพิมพาราม ถ.พิมพาราม ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  เพื่อน ๆ 
หลายท่านคงไม่ทราบว่า รุ่นเราได้มีโครงการที่ดินอยู่ร่วมกัน มีมานานแล้ว โดยเป็นที่ดินเดิมของเพื่อนชาย อดุลยเดช ตั้งอยู่ที่ตำาบล
ปากช่อง อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  พี่ชายเล่าให้ฟังว่า เดิมเป็นที่ที่คุณพ่อให้เป็นสวนมะม่วง ช่วงหนึ่งก็คิดว่าอยากให้เพื่อน ๆ มี
ที่ที่ปากช่องเพื่อจะได้แวะเวียนมาพบกัน เพราะพี่ชายมาปากช่องบ่อย  ก็เลยเกิดแนวคิดที่จะแบ่งเป็นแปลงเพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ซื้อในราคาที่
ถูกกว่าปกติ และใช้ระบบผ่อนไม่มีดอกเบี้ย  พี่ชายได้มาเกือบ 20 ล้าน แต่พี่ชายก็เอาส่วนที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เพื่อน ๆ ที่
จับจองมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  เช่น  ปรับพื้นที่แบ่งแปลง  ไฟฟ้า  ประปาบาดาล  ถนน  รั้ว  ซึ่งใช้เงินไป  น่าจะเกือบ 10 ล้านบาท  แต่
มันก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่เห็นครับ  ช่วงแรกของการบุกเบิกเพื่อทำาการจัดสรรที่ดินนั้น นอกจากพี่ชายแล้ว  ก็มีพี่เหรก  พี่โย่ง    พี่ปุ๊  เข้าไป
ช่วยกันสำารวจเพื่อจัดทำาเป็นโครงการต่อมา
 พี่เหรกเสริมว่า  ก่อนวัดแบ่งโฉนด...เดิมจะเป็นสวนมะม่วงเป็นแถว ๆ แล้วปลูกข้าวโพดระหว่างแถว  
 แผนที่และที่ดินแบ่งเป็นแปลง ๆ ของใครกันบ้างดูกันเองนะครับ 
 เรามีสัญญาที่จะไม่ขายให้ใคร  นอกจากเพื่อน ๆ 1531 ของเราเท่านั้น
 ฉบับหน้ามาติดตามกันต่อว่า  ใครเป็นใคร  ทำาอะไรกันบ้างในหมู่บ้านนี้ (อ่านต่อฉบับหน้า)
            ตุ่น สรานุวัตร
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ควันหลง งานเลี้ยงรุ่นครั้งที่ 2/2560 (30 พ.ย.60)

สมาชิกสามารถเปิดชมภาพงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 (ฉบับเต็ม) ทุกงาน ได้ที่  www.jpr26.com 


