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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน  

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดอืน ส.ค. ๖๐ 
หน้า ๑  

         พล.ต.สมศักด์ิ สรไชยเมธา จก.จบ. น าก าลังพล จบ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
  ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณด้านล่าง 
  ระหว่าง อาคาร ๑ และอาคาร ๒ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน เม่ือวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๐  

 พล.ต.สมศักด์ิ สรไชยเมธา จก.จบ. น าก าลังพล จบ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒      
    ณ บริเวณอาคารสงเคราะห์ กองทัพบกส่วนกลาง เกียกกาย เม่ือวันที่ ๒ ส.ค. ๖๐                                                  

  พล.ต.สมศักด์ิ สรไชยเมธา จก.จบ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาของหน่วยงานใน บก.ทบ. จ านวน ๔ หน่วยงาน คือ กบ.ทบ., สบ.ทบ.,  
สลก.ทบ. และ กพ.ทบ. ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน เม่ือวันที่ ๗ ส.ค.๖๐  
และ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๒๒  ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ. เม่ือวันที่ ๘ ส.ค. ๖๐  
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน  

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดอืน ส.ค. ๖๐ 
หน้า ๒  

 พล.ต.สมศักด์ิ สรไชยเมธา จก.จบ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สพ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๕  ณ บก.สพ.ทบ.     
    เม่ือวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๐                  

 พล.ต.สมศักด์ิ สรไชยเมธา จก.จบ. น าก าลังพล จบ. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า     
   สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน” ณ สถานพักฟ้ืนและพักผ่อน ทบ. (บางปู) โดยมี พล.อ.สมศักด์ิ นิลบรรเจิดกุล ผช.ผบ.ทบ.(๒) 
   เป็นประธาน เม่ือวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๐    

 พล.ต.สมศักด์ิ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแหนบพระมหาวชิราวุธให้แก่ก าลังพล  
  และผู้มีสิทธ์ิได้รับการประดับแหนบฯ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เม่ือวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๐ 
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน  

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดอืน ส.ค. ๖๐ 
หน้า ๓  

   พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมจเรทหารเรือ ครบรอบ ๑๐๐ ปี  ณ จเรทหารเรือ  
   อาคาร ๕ พระราชวังเดิม เม่ือวันที่ ๑ ส.ค. ๖๐   

   พล.ต.สมศักด์ิ สรไชยเมธา จก.จบ. ร่วมงานพิธีบ าเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิด บก.ทบ. ครบรอบปีที่ ๓๑      
และพิธีมอบรางวัลก าลังพลดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกิตติขจร โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี   
เม่ือวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๐    

 พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) พร้อมคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานก าเนิด รร.จปร. ครบรอบ ๑๓๐ ปี   
  และงานรั้วแดงก าแพงเหลือง ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ รร.จปร. เม่ือวันที่ ๕ ส.ค. ๖๐   
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน  

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดอืน ส.ค. ๖๐ 
หน้า ๔  

 พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) พร้อมคณะ เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ  
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมเก้งเผือก อาคารพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ดุสิต เม่ือวันที่ ๗ ส.ค. ๖๐    

 พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
   ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง  
   เม่ือวันที่ ๑๒ ส.ค. ๖๐    

 พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ รับฟังการบรรยายสรุป ต่อหน่วย ฉก.ทพ.๑๓ และตรวจเยี่ยม 
  ชุดตรวจกิจการทั่วไปหน่วยทหารพราน  ณ อ.คลองหาด จว.ส.ก.  เม่ือวันที่ ๑๖ - ๑๗ ส.ค. ๖๐   
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน  

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดอืน ส.ค. ๖๐ 
หน้า ๕  

 พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) เข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างเสริมความรู้การพัฒนาระบบสมรรถนะก าลังพล จบ.  
 ในเรื่องการจัดท าระบบสมรรถนะ ทบ. (RTA Competency) ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕  บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์)  
 เม่ือวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๐     

 คุณรุ่งรัตน์ สรไชยเมธา ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. ร่วมงานพิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับบุตรของก าลังพล  
  และมอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่ มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพของก าลังพลกองทัพบก ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) 
  วิภาวดี โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน เม่ือวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๐        


