
 เมื่อวันท่ี ๒ เม.ย. ๖๒ พล.ต. ปฏิกรณ์  เอี่ยมละออ  ผบ.มทบ.๒๗/นายทหารราชองครักษ์เวร CAT.๙๐๔  
พร้อมด้วย คุณ ตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๒๗ น าข้าราชการทหาร, ชมรมแม่บ้าน มทบ.๒๗, 
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ, ร.๑๖ พัน.๑, นักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนชุมชนรอบค่าย ร่วม    
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม

 เมื่อวันท่ี ๖ เม.ย. ๖๒ พ.อ. จิตรกร จันทร์สว่าง เสธ.มทบ.๒๗ เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.๒๗ ในพิธีวางพานพุ่ม  
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเป็นวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ บริเวณสนาม    
หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๑ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ. 

   เมื่อวันท่ี ๒๑ มี.ค. ๖๒ พล.ต. ปฏิกรณ์  เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/ผอ.ศบภ.มทบ.๒๗ เป็นประธานในพิธี       
เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจ าปี 2562 ณ บริเวณสนามหน้า ร้อย.มทบ.๒๗ โดยร่วมกับ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จว.ร.อ. ร่วมบูรณาการกัน ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ า จ านวน 60,000 ลิตร เพื่อน าไป
แจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยแล้งในพื้นท่ีของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนต่อไป “เพราะเราคือคนไทยด้วยกัน ต้องมีน้ าใจช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ไม่ทอดทิ้งกันในยามเดือดร้อน”



- ๒ -

   เมื่อวันท่ี 6 เม.ย. 62 พล.ต. ปฏิกรณ์  เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/นายทหารราชองครักษ์เวร CAT.๙๐๔  
พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน มทบ.27 และก าลังพล เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ ณ สระชัยมงคล  
วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   
เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ เนื่องใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

   เมื่อวันท่ี 8 เม.ย. 62 พล.ต. ปฏิกรณ์  เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 /นายทหารราชองครักษ์เวร CAT.๙๐๔ 
พร้อมด้วย คุณ ตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.27 น าคณะนายทหาร และคณะแม่บ้าน มทบ.27 
ร่วมพิธีท าน้ าอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด        
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ฝ่ายธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ    
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจแต่งชุดโทนสีเหลืองร่วมในพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง ณ อุโบสถวัดบึงพระลานชัย        
พระอารามหลวงฯ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 

   เมื่อวันท่ี 9 เม.ย. 62 พล.ต. ปฏิกรณ์  เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/นายทหารราชองครักษ์เวร CAT.๙๐๔    
ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระธรรมฐิติญาณ    
ท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพะลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี               
นาย วันชัย คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี และข้าราชการ หน .ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธี ณ  พระอุโบสถวัดบึงพะลานชัย พระอารามหลวง อ .เมือง 
จว.ร.อ.
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 เมื่อวันท่ี ๑๐ เม.ย. ๖๒ พล.ต. ปฏิกรณ์  เอี่ยมละออ  ผบ.มทบ.27 พร้อมด้วย คุณ ตติยา เอี่ยมละออ 
ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.27 ได้น าก าลังและครอบครัว ในสังกัด มทบ.27, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ 
และ ร.16 พัน.๑ ร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จ านวน 29 รูป และสรงน้ าพระพุทธสิงห์ 
พระพุทธรูปประจ ากองทัพบกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต รับช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย 2562 พร้อมได้ให้โอวาทแก่  
ก าลังพลและครอบครัวในวาระดิถีข้ึนปีใหม่ไทย ให้ก าลังพลนั้น เท่ียวสงกรานต์อย่างมีสติ ใช้รถใช้ถนนด้วยความ
ระมัดระวัง เพื่อป้องการสูญเสียชีวิตของก าลังพล พร้อมท้ังเน้นย้ าให้ชุดปฏิบัติการทุกชุด และเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้ตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชน ให้ปฏิบัติหน้าท่ี อย่างเต็มท่ี เต็มก าลัง เต็มความสามารถ เพื่อลด  
อุบัติและป้องกันการสูญเสียชีวิตของประชาชนให้ได้มากท่ีสุด ณ บก.มทบ.๒๗

 เมื่ อวัน ท่ี  ๑๑ เม.ย.  ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต.ปฏิกรณ์  เอี่ ยมละออ ผบ .มทบ.๒๗ มอบให้                     
คุณ ตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๒๗ และ คณะแม่บ้าน มทบ.๒๗ ร่วมมอบเงินสงเคราะห์
ช่วยเหลือบุพการีและบุตรท่ีมี ความต้องการพิเศษของก าลังพล ทบ . จ านวน ๑๘ ราย ณ ห้องประชุม        
ประเสริฐสงคราม บก.มทบ.๒๗

 เมื่อวันท่ี 9 เม.ย. 62 พล.ต. ปฏิกรณ์  เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. มอบให้            
พ.อ. ชลิต  บรรจงปรุ  รอง ผบ.มทบ.27/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. เป็นประธานการประชุมการรักษาความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยมีส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม     
จ านวน 25 คน ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม บก.มทบ.27
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 เมื่อวันท่ี ๑๑ เม.ย. ๖๒ พล.ต. ปฏิกรณ์  เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. ได้กรุณาอนุมัติให้             
พ.ท. ยุทธศาสตร์  เสนาวุฒิ รอง หก.กกร.มทบ.๒๗/รอง หน.ฝกร.กกล.รส.จว.ร.อ. เป็นผู้แทนหน่วย น าก าลังพล 
จ านวน ๒๐ นาย ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ 
บริเวณหน้า สภ.เมืองร้อยเอ็ด โดยมี ผบก.ภ.จว.ร.อ. เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อวันท่ี 11 เม.ย. 62 พล.ต. ปฏิกรณ์  เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 พร้อมด้วย คุณ ตติยา  เอี่ยมละออ 
ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.27 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ, ต ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด และขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด ลงพื้นท่ีสถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบนโยบายความปลอดภัยของผู้ที่ใช้บริการรถ บขส. ในช่วงเทศ
การณ์วันหยุดสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2562 ต่อจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 บริเวณ    
ป้อมยามบ้านหนองแวง ต.หนองแวง และจุดแยก กกต. จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานประจ าจุดบริการ พร้อมท้ังเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนท่ีสัญจรไปมาท่ีเข้ามาใช้บริการ 
เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย ลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

 เมื่อวันท่ี 16 เม.ย. 62 พ.อ. จิตรกร  จันทร์สว่าง เสธ.มทบ.27 เป็นผู้แทน ลงพื้นท่ีเยี่ยมเยียน
เจ้าหน้าท่ี   ท่ีปฏิบัติงานจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บริเวณจุดตรวจตู้ยามสามแยกศาลาลอย , จุดบริการตู้ยาม
เกาะแก้ว      อ.เสลภูมิ และจุดตรวจตู้ยามหน้าสถานีต ารวจภูธรธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด พร้อมได้มอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าท่ี ในการอ านวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย
ให้กับประชาชนในการเดินทาง  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


