
กรมจเรทหารบกกรมจเรทหารบกกรมจเรทหารบก   
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENTINSPECTOR GENERAL DEPARTMENTINSPECTOR GENERAL DEPARTMENT   

ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.๕๘๕๘๕๘   

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ ให้แก่นายทหารนักเรียน และพิธีปิดการศึกษา 
หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๕๘ 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๕  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ.(๑) ชั้น ๕ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๕๘ 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจกิจการทั่วไป จบ. ต่อหน่วย จทบ.น.พ.       
และ ร.๓ พัน.๓ ค่ายพระยอดเมืองขวาง อ.เมือง จว.น.พ. เมื่อ ๑๐ มี.ค.๕๘ โดยมี พ.อ.นภดล  จันทร์จารุ เสธ.จทบ.น.พ.  

และ พ.ท.ศิวดล  ยาคล้าย ผบ.ร.๓ พัน.๓ ให้การต้อนรับ 



ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.๕๘  

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

พ.อ.ประธาน  นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๒) และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจกิจการทั่วไปหน่วยทหารพราน 
ต่อหน่วย กรม ทพ.๑๓ อ.คลองหาด จว.ส.ก. เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๕๘ 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลและครอบครัว 
และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ขั้นที่ ๑ โดย ทภ.๑ ต่อหน่วย ร.๑ พัน.๓ รอ. โดยมี พล.ต.พงษ์ศวัสดิ์  พรรณจิตต์ ผบ.พล.๑ รอ.  

และ พ.ท.ไชยศิริ  วิบูลมงคล ผบ.ร.๑ พัน.๓ รอ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๕๘ 

พ.อ.ประธาน  นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๒) และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจกิจการทั่วไปหน่วยทหารพราน                   
ต่อหน่วย กรม ทพ.๑๒ บ.ดงยาง ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก. เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๕๘ 

กรมจเรทหารบกกรมจเรทหารบกกรมจเรทหารบก   
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ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.๕๘๕๘๕๘   

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลและครอบครัว 
และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ขั้นที่ ๑ โดย ทภ.๑ ต่อหน่วย ร.๑๑ พัน.๓ รอ. โดยมี พ.ท.กุลบุตร  ปัจฉิม ผบ.ร.๑๑ พัน.๓ รอ.  

ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๕๘ 



ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.๕๘  

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 
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ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.๕๘๕๘๕๘   

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานด าเนินการจับสลากหน่วยรับการตรวจสอบและประเมินผล 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ ทภ.๑ โดยมี  

พล.ต.วราห์  บุญประสิทธิ์ รอง มทภ.๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๕๘ 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานด าเนินการจับสลากหน่วยรับการตรวจสอบและประเมินผล  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ พล.ม.๒ รอ.  

โดยมี พ.อ.เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๘ 

พ.อ.ประธาน  นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๒) และคณะ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการฝึกปฏิบัติการรับตรวจกิจการทั่วไป 
ของนายสิบนักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๕ ณ ม.พัน.๔ รอ. และมอบโล่ที่ระลึกเพ่ือแสดงความขอบคุณให้กับ 
ร.อ.เฉลมิชยั  แดงนุย้ ฝอ.๓ ม.พัน.๔ รอ. ผูแ้ทน ผบ.ม.พัน.๔ รอ. ทีใ่หก้ารสนบัสนนุเจา้หนา้ทีแ่ละสถานทีท่ าการฝกึฯ เมือ่วนัที ่๒๕ ม.ีค.๕๘ 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกการตรวจกิจการทั่วไปของนายสิบนักเรียน หลักสูตรเจ้าหน้าที่ 
รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๕ ณ ม.พัน.๔ รอ. โดยมี พ.ท.นิโรธ  ทองม่วง ผบ.ม.พัน.๔ รอ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๕๘ 



ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.๕๘  

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 
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ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.๕๘๕๘๕๘   

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานการแข่งขันฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ครู/อาจารย์ และนายสิบนักเรียน 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๕ ณ สนามฟุตบอล ม.พัน.๔ รอ. เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๘ 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ ให้แก่นายสิบนักเรียน และพิธีปิดการศึกษา 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๕๘ 

พ.อ.ดนัย  กฤตเมธาวี รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้แทน จก.จบ. น าคณะนายสิบนักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๕ 
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) บริเวณถนนหลานหลวง แขวงโสมนัส กทม. เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๕๘ 



ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.๕๘  

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 
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ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.๕๘๕๘๕๘   

พ.อ.ประธาน  นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๒) น าคณะ หน.นขต.จบ. ตรวจเยีย่มก าลงัพลตามโครงการ  
“หนว่ยทหารและหมูบ่า้น/ชมุชนสขีาว” ประจ าป ี๒๕๕๘ พร้อมเยี่ยมครอบครัวก าลังพลที่มีความต้องการพิเศษ                

ณ ที่พักอาศัยในพ้ืนที่บางเขน, ดินแดง และพญาไท เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๕๘ 

พ.อ.ดนยั  กฤตเมธาว ีรอง จก.จบ.(๑) น าคณะ หน.นขต.จบ. ตรวจเยีย่มก าลงัพลตามโครงการ  
“หนว่ยทหารและหมูบ่า้น/ชมุชนสขีาว” ประจ าป ี๒๕๕๘ พร้อมเยี่ยมครอบครัวก าลังพลที่มีความต้องการพิเศษ                

ณ ที่พักอาศัยในพ้ืนที่เกียกกาย, สามเสน และท่ามหาราช เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๕๘ 


