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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.๖๐ 
หน้า ๑ 

             พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จบ. ที่ได้รับ 
การเลื่อนยศสูงขึ้น จ านวน ๑ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๐  

         พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะ เยี่ยมค านบั พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.  และตรวจเยี่ยมการตรวจของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและประเมินผลการพฒันาคุณภาพชีวิตฯ และคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจ าปี ๒๕๖๐ ต่อหน่วย  
รร.ร.ศร., พัน.บร.กบร.ศร. และ รพ.ค่ายธนะรัชต์ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๐   

     พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศ 
สูงขึ้น จ านวน ๑ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. ( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๐  
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 
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         พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จบ. ที่ได้รับ 
การเลื่อนยศสูงขึ้น จ านวน ๑ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. ( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๐  

         พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกการตรวจราชการของ นทน.หลักสูตรนายทหารจเร 
กองทัพบก รุ่นที่ ๒๗ ณ ปตอ.๒ พัน.๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๐  

         พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง นทน.หลักสูตร 
นายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๗ กับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จบ. ณ สนามฟุตบอล พล.ปตอ. เมื่อ ๑ มี.ค. ๖๐  
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           พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ ให้แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตร 
นายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. ( มัฆวานรงัสรรค์ )  
เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๐  

    พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๗ ประจ าปี 
การศึกษา ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๐  

           พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๗ 
ประจ าปื การศึกษา ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ บก.ทบ. ( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๐  
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     พ.อ.ประธาน   นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑)  เป็นผู้แทน จก.จบ. ร่วมพิธีคล้ายวันสถาปนา นรด. ครบรอบปีที่ ๖๙ ณ บก.นรด.  
เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๐ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย   สิทธิสาท  ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี 

    พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ. (๑)  เป็นประธานในการอบรมตามโครงการสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพ แก่ก าลังพล  
จบ. เรื่อง Office syndrome และโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Prevention) ในวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๐ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. 
(ชั้น ๕) บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์)  

     พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้แทน จก.จบ. น าคณะ นทน.หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๗  
เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๐  
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 
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    พ.อ.ประธาน นิลพัฒน ์รอง จก.จบ.(๑) และคณะ  ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรปุผลการฝึกตรวจกิจการทั่วไปของ นทน. 
หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๗ ณ สโมสรนายทหาร พล.ปตอ. เม่ือวันที่ ๑ มี.ค. ๖๐  

    พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๒) และคณะ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการฝึกตรวจการจัดหาของ นทน. 
หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๗ ณ สโมสรนายทหาร สส. เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๐  

      พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑)   เป็นประธานโครงการอบรมตามโครงการเสร้างเสริมความรู้ ด้านสุขภาพ 
แก่ก าลังพล จบ. เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ.ชั้น ๕ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) 
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 
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             พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. มอบหมายให้ คุณจีราภรณ์   นิลพัฒน์  รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ.(๑)  และ 
พ.อ.หญิง ธนัฎฐภรณ ์   บุญสุขจิตเสรี  รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ.(๒)   เป็นผู้แทนชมรมแม่บ้านกรมจเรทหารบกร่วมงาน 
แถลงข่าวการออกสลากกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๐ ของ สม.ทบ.โดยมี คุณเบญจวรรณ   สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก 
เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินในนามของกรมจเรทหารบก จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ 
สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.พ. ๖๐  


