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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน ม.ค. ๖๑ 
หน้า ๑ 

 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะข้าราชการ จบ. ร่วมลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ  
  บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ม.ค. ๖๑  

 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีสงฆ์ เนื่องในวันกองทัพไทย ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยมี  
  ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีฯ ณ อนุสรณ์สถานเเห่งชาติ (ดอนเมือง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ม.ค. ๖๑  เรื่อง “ 
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กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน ม.ค. ๖๑ 
หน้า ๒ 

        พล.ต.ประธาน นลิพัฒน ์จก.จบ. รว่มพิธสีกัการะพระชยัมงคลภมู ิณ ศาลพระชยัมงคลภมู ิบก.ทบ. พรอ้มน าขา้ราชการ จบ.  รว่มพิธ ี 
 ถวายราชสกัการะพระบรมราชานสุาวรยี ์ร.๕  หนา้หอประชมุกติตขิจร บก.ทบ. และรว่มพิธสีงฆ ์ณ หอ้ง ๒๒๑  อาคาร ๒ ชัน้ ๒ บก.ทบ. 
 พรอ้มรว่มพิธกีระท าสตัยป์ฏญิาณตนตอ่ธงชยัเฉลมิพล ณ ลานอเนกประสงค ์ทภ.๑ ภายในพ้ืนที ่ร.๑๑ รอ. เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๑๘ ม.ค. ๖๑  

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานจัดกิจกรรม “วันปีใหม่ วันครอบครัว วันเด็ก กรมจเรทหารบก”     
  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับก าลังพล จบ. และครอบครัว ตามนโยบายการดูแลสวัสดิการก าลังพลชั้นผู้น้อยของ ทบ.     
  ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ม.ค. ๖๑  
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กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

  ภาพกิจกรรม เดือน ม.ค. ๖๑ 
หน้า ๓ 

   พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘  ณ ห้องเรียน   
  จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ม.ค. ๖๑  

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบหมายให้ พ.อ.นุกูล นรฉันท์ ผอ.กผน.จบ. น าข้าราชการ จบ. ร่วมสวดมนต์    
  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
  ในรัชกาลที่ ๙ และการปฏิญาณตนเพ่ือแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ม.ค. ๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.  

   พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ที่ได้รั บ 
  การเลื่อนยศสูงขึ้น จ านวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)  เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ม.ค. ๖๑  

        พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ข้ันต้นจาก ทบ.   
 ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการช่วยเหลือก าลังพล  ทบ. ที่ประสบภัยธรรมชาติ   
 จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ จ.ส.อ.หญิง ชนิสรา จันทร์อ้น สังกัด จบ. เนื่องจากเหตุ   
 บ้านพักอาศัยประสบอุทกภัยได้รับความเสียหาย  ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ.   
 อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)  เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ม.ค. ๖๑  
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT ภาพกิจกรรม เดือน ม.ค. ๖๑ 

หน้า ๔ 

        พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา วศ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๗๙ โดยมี พล.อ.อภิรัชต์   คงสมพงษ์   
  ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน ณ ตึกกองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พื้นท่ีบางเขน กทม.  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑ 

   พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. น าคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารสังกัด จบ. ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร  
  ครบรอบปีที่ ๖๐ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  
  ณ อาคารกองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จว.นครนายก เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ม.ค. ๖๑ 

   พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะราชการ จบ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสุจิตรา ปุยะติ  
  มารดา พ.อ.สทิธศิกัดิ ์ปยุะต ินายทหารจเรประจ า จบ. ณ วดัจมุพลสทุธาวาส ต.ในเมอืง อ.เมอืง จว.สรุนิทร ์เมือ่วนัอังคารที ่๓๐ ม.ค. ๖๑ 
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน ม.ค. ๖๑ 
หน้า ๕ 

   พ.อ.หญงิ ธนฏัฐภรณ ์ บุญสขุจติเสร ีรองประธานชมรมแมบ่้าน จบ. พร้อมสมาชิกชมรมแมบ่า้น จบ. และขา้ราชการ จบ. 
  เข้าอบรมโครงการสร้างความรู้การดูแลผู้สูงวัยของครอบครัวก าลังพลกองทัพบก โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท   
  นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ม.ค.๖๑ 

   พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. น าคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานเปิดตัวสโมสรฟุตบอลอาร์มี่ยู ไนเต็ด   
  ฤดูกาลแข่งขัน ๒๕๖๑ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท  ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้อง๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ.    
  เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑ 

   พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง.จก.จบ.(๑) ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปลูกจิตส านึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ ๗ ” โดยมี  
  พล.อ.สสิน ทองภักดี รอง.ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว    
  ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ม.ค. ๖๑ 


