
 1 

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน ก.พ. ๖๑ 
หน้า ๑ 

 .พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. น าก าลังพล จบ. พร้อมด้วย นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และ    
  นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓  ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปี ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑   
  ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๑  

 พล.ต.ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. น าก าลังพล จบ. ร่วมชมและเชียร์ทีมสโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ด ในฤดูกาลแข่งขัน ๒๕๖๑  
  กับทีมสโมสรหนองบัวพิชญ เอฟซี ณ สนามกีฬากองทัพบก (ถนนวิภาวดีรังสิต) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ก.พ. ๖๑   

 พล.ต.ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา นรด. ครบรอบ ๗๐ ปี  โดยมี พล.อ.วีรชัย  อินทุโศภณ  
  ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๑   
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน ก.พ. ๖๑ 
หน้า ๒ 

             พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,   
  วางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงอดิศรอุดมเดช  และเข้าพบ พล.ต.วันชาติ ผลไพบูลย์ ผบ.ศม. และ   
  ท าการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุน 
  ชุมชน ทบ. ประจ าปี ๒๕๖๑  หน่วย รร.ม.ศม. จว.ส.บ. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๑   

  พล.ต.ประธาน  นิลพัฒน์ และคณะ เข้าพบ พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.๑๘ และท าการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน 
  ชุดตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  และชุดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ.  ประจ าปี ๒๕๖๑             
  ณ มทบ.๑๘ และ รพ.ค่ายอดิศร จว.ส.บ. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๑ 

 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. น าข้าราชการ จบ. ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานหน้าพระราชวังดุสิต  
  และสนามเสือป่า ส านักพระราชวัง กทม. เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๑   
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน ก.พ. ๖๑ 
หน้า ๓ 

  พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกจัดท าคู่มือการตรวจกิจการทั่วไป ของ นทน.   
   หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓  
   ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๑    

               พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ รับฟังการบรรยายสรุป ภารกิจ การจัด และผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญจา ก  
   พ.อ.ปราโมทย์ เนียมส าเภา ผบ.กรม ทพ.๒๑ ณ บก.ทพ.๒๑ อ.เมือง จว.ล.ย. และไปท าการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน 
   ของชุดตรวจกิจการทั่ว ไปหน่วยทหารพราน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ก าลังพล ทพ. ณ ร้อย.ทพ. ๒๑๐๕   
   อ.เชียงคาน จว.ล.ย. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๑  

 พล.ต.ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบเงินสงเคราะห์บุพการีของก าลังพล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพ จ านวน ๓ ราย  
  และเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของก าลังพล ทบ. จ านวน ๑ ราย  ให้กับก าลังพลของ จบ. รวม ๔ ครอบครัว 
  จากกองทุนสวัสดิการ ทบ. ณ บริเวณหน้าห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๑ 
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 
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หน้า ๔ 

           พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุน “โครงการช่วยเหลือก าลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพ 
   และครอบครัวก าลังพลกองทัพบกที่พิการ ตามโครงการจ้างงานคนพิการ เพ่ือท างานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์"   
   โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน  ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๑   

            พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. น าข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๘ ประจ าปี ๒๕๖๑  
  โดยมี พล.อ.วีรชัย  อินทุโศภณ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน  ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑  

        พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. น าข้าราชการ จบ. ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"  ณ พระลานหน้าพระราชวังดุสิต 
   และสนามเสือป่า ส านักพระราชวัง กทม. เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๑ 
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน ก.พ. ๖๑ 
หน้า ๕ 

 พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้แทน จก.จบ. น าคณะ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘     
  และ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ๓  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๑   

           พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้แทน จก.จบ. น าคณะ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘  
  และ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ๓ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า    
  เจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๑  

    พ.อ.ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ รอง.จก.จบ.(๒)  และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา ขส.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๓  ณ แหล่งสมาคม 
   นายทหารขนส่งสะพานแดง กทม.  เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๑   



 6 

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 
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หน้า ๖ 

 คุณจีราภรณ์  นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. น าสมาชิกแม่บ้านและก าลังพล จบ. เข้าร่วมพิธีเปิดและอบรม 
  โครงการสร้างความรู้การดูแลบุตรหลานก่อนวัยเรียนของครอบครัวก าลังพล ทบ.  โดยมี  รศ.ดร.กฤษติกา  คงสมพงษ์  
  อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๑  

 คุณจีราภรณ์  นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. น าสมาชิกแม่บ้าน จบ. ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"   
  ณ พระลานพระราชวังดุสิต และส านักพระราชวัง สนามเสือป่า เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๑  


