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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน มิ.ย. ๕๙ 
หน้า ๑ 

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. น าก าลังพล จบ. รับฟังการบรรยายการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  
เพ่ือให้ก าลังพลและครอบครัวเกิดความรู้ ความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ณ ห้องเรียน จบ . ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) 
เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๙ โดยมี วทิยากรบรรยายจาก สธน.ทบ.  

 พล.ต.สมศกัดิ ์สรไชยเมธา จก.จบ. น าก าลงัพลเขา้รว่มพิธถีวายราชสกัการะและถวายพระพรชยัมงคล พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๙ ณ ห้องจัดเลี้ยง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. 
โดยมี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เป็นประธาน  

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา  และเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มแม่บ้าน มทบ.๒๔ ณ มทบ.๒๔ โดยมี พล.ต.อ านวย จุลโนนยาง ผบ.มทบ.๒๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๙ 

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา และคณะ เข้าเยี่ยมค านับ พล.ท.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ จก.พบ. และเข้าท าการตรวจเยี่ยมการตรวจ 
การจัดหาต่อหน่วย พบ. เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๕๙ 

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารประทวน จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศ 
สูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ จบ. บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่  ๑๔ มิ.ย. ๕๙ 
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 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างแฟลตสวัสดิการ ทบ. ณ บริเวณพ้ืนที่ สก.ทบ. 
แห่งใหม่ ถนนเทอดด าริ เขตดุสิต กทม. เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๙ โดยมี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธี   

 พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้แทน จบ. ร่วมชมการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศและกิจกรรมต่างๆ  
และร่วมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ บก.ทบ. ประจ าปี ๒๕๕๙ ณ สนามหญ้า หน้า บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๕๙  
โดยมี พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธานในพิธีปิดฯ  

       

       พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) 
พรอ้มคณะ เปน็ผูแ้ทน จบ. รว่มพิธเีนือ่งในโอกาส 
วันสถาปนาหน่วย กง.ทบ. ครบรอบ ปีที่ ๗๗ 
ณ กง.ทบ. เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๕๙ 

 พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรม "กลาโหมโปร่งใสไร้คอร์รัปชัน" ซึ่งจัดโดย ศปท.กห. ร่วมกับ 
ส านกังาน ป.ป.ช. ซึง่ รมว.กห.และ ประธาน ป.ป.ช. ใหเ้กยีรตลิงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื ในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการทจุรติ ฯ 
เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๙ เวลา ๐๙๐๐ ณ สโมสร ทบ. ถนนวภิาวดีรังสิต  

 พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) น าก าลังพล จบ. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพ่ือถวาย  
ความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง  
เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๙ 
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 พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๒) พร้อมคณะเป็นผู้แทน 
จบ. ร่วมพิธี เนื่องในโอกาส วันสถาปนาหน่วย สวพท. ครบรอบปีที่ ๕๕ 
ณ สวพท. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๕๙  

 พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๒) เป็นผู้แทน จก.จบ. ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจแนะน าการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๙ 

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. มอบหมายให้ คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ .(๑) ภรรยา  
พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) น าคณะชมรมแม่บ้าน จบ. ตรวจเยี่ยมครอบครัวก าลังพล ตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดา  
ที่พิการทุพพลภาพฯ  จ านวน ๔ ราย พ้ืนที่ แฟลตเกียกกาย, เขตลาดพร้าว และเขตทวีวัฒนา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๙ 

 พ.อ.ประธาน นลิพัฒน ์รอง จก.จบ.(๑) พรอ้มคณะ เปน็ผูแ้ทน จบ. รว่มพิธเีนือ่งในโอกาส วนัสถาปนา สธน.ทบ. ครบรอบ ปทีี ่๑๑๐ 
ณ สธน.ทบ. ใน บก.ทบ. ถนนราชด าเนินนอก เขตพระนคร กทม. เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๙ 

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. มอบหมายให้ คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ .(๑) ภรรยา  
พ.อ.ประธาน นลิพัฒน ์รอง จก.จบ.(๑) เปน็หวัหนา้คณะ น าผูแ้ทนชมรมแมบ่า้น จบ. รว่มฟังบรรยายพิเศษเรือ่ง “สง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค”์ 
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๙ 


