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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน เม.ย. ๖๐ 
หน้า ๑ 

       พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแทนเหล่าและสังกัด ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จบ. 
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๐  

     พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับก าลังพลดีเด่น ประจ าเดือน ธ.ค. ๕๙ - ก.พ. ๖๐  ณ ห้องเรียน จบ. ช้ัน ๔ บก.ทบ. 
(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๐  

        พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้กับก าลังพล จบ. โดยมี พ.อ.ประธาน นิลพฒัน์  
รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้น าก าลงัพล จบ. รดน้ าขอพร ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๐ 
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กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน เม.ย. ๖๐ 
หน้า ๒ 

   ต่พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  
และการตรวจสอบ การบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจ าปี ๒๕๖๐  ต่อหน่วย มทบ.๓๑, รพ.ค่ายจิระประวัติ และ ร.๔ เมื่อวันที่ 
๒๔-๒๕ เม.ย. ๖๐ 

      พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้แทน จก.จบ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๐  ประกอบด้วย พิธสีงฆ ์
สรงน้ าพระพุทธรูปประจ าหน่วย รดน้ าขอพรผู้บังคับบญัชาช้ันสูง  เมือ่วันท่ี ๑๒ เม.ย.๖๐ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธสิาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี  

      พ.อ.ประธาน   นิลพัฒน์  รอง  จก.จบ. (๑)  พบปะ นสน. หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีรับตรวจกิจการจเร  รุ่นท่ี ๗   ณ  ห้องเรียน จบ. ช้ัน ๔ 
บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)  เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๐   
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      พ.อ.ประธาน   นิลพัฒน์  รอง จก.จบ.(๑)  และคณะ  ตรวจเยีย่มการฝึกจัดท าเอกสารแนวทางการเตรียมการรับตรวจของ นสน.  หลักสตูร 
เจ้าหน้าท่ีรับตรวจกิจการจเร  รุ่นที่ ๗  ณ ห้องเรียน จบ. ช้ัน ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)  เมื่อวันท่ี ๒๓ มี.ค. ๖๐  

     พ.อ.ประธาน  นิลพัฒน์  รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการรับตรวจกิจการทั่วไป ของนายสิบนักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที ่
รับตรวจกิจการจเรกองทัพบก  รุ่นท่ี  ๗  ณ  ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.  เมือ่วันท่ี ๒๘ มี.ค.๖๐  

       พ.อ.ประธาน   นิลพัฒน์   รอง จก.จบ. (๑)   รับฟังการแถลงผลการฝึกและด าเนินการปิดการฝึกการปฏิบัติการรับตรวจกิจการจเรหลักสูตร  
เจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร  รุ่นที่ ๗  ณ ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.  และจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ระหว่าง ครู  อาจารย์ กับนายสิบนักเรียน  
ในหลักสูตรฯ เมื่อ ๒๙ มี.ค.๖๐ 
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หน้า ๔ 

 

       พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้แทน จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา พธ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๒๕  ณ พธ.ทบ.  
เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๐  

      พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. มอบหมายให้ คณุจีราภรณ ์นิลพัฒน์ รองประธานชมรมแม่บา้น จบ.(๑) ภรรยา พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์         
รอง จก.จบ.(๑) น าคณะชมรมแมบ่้าน จบ. ตรวจเยี่ยมครอบครัวก าลังพล ตามโครงการช่วยเหลือ บดิา มารดา  ที่พิการทุพพลภาพฯ จ านวน ๓ ราย  
พื้นที่ เขตลาดพรา้ว และเขตทวีวัฒนา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ เม.ย. ๖๐  


