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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดอืน ก.ย. ๖๐ 
หน้า ๑  

 พล.ต.สมศักด์ิ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศ ให้แก่นายทหารประทวน จบ. ที่ได้รับ 
  การเลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประเภทคุณวุฒิปริญญา จ านวน ๑ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔    
  บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เม่ือวันที่ ๑ ก.ย. ๖๐ 

 พล.ต.สมศักด์ิ  สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในการอบรม เรื่อง เสริมความเท่ห์ สร้างเสน่ห์อย่างมีสุข ณ ห้องประชุม   
    สปช.ทบ.(ชั้น ๕) บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เม่ือวันที่ ๑ ก.ย. ๖๐    ก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันท่ี 1 ก.ย. 60 

 พล.ต.สมศักด์ิ สรไชยเมธา จก.จบ. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับก าลังพลดีเด่น และมอบเสื้อกีฬาของหน่วย ให้กับ ข้าราชการ 
  ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ.(ชั้น ๕) บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เม่ือวันที่ ๔ ก.ย. ๖๐ .ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) 
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน  

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดอืน ก.ย. ๖๐ 
หน้า ๒  

 พล.ต.สมศักด์ิ  สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแหนบพระมหาวชิราวุธให้แก่ก าลังพล   
  และผู้ที่ท าคุณประโยชน์ เม่ือวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๐ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) 

 พล.ต.สมศักด์ิ  สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศ ให้แก่นายทหารประทวน จบ.  
  ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จ านวน ๓ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เม่ือวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๐  

 พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) เป็นประธานในการอบรม เรื่อง Smart Man 4.0 ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. (ชั้น ๕) 
  บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เม่ือวันที่ ๔ ก.ย. ๖๐ 
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน  

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดอืน ก.ย. ๖๐ 
หน้า ๓  

 พ.อ.ประธาน นลิพัฒน ์ รอง จก.จบ.(๑) เปน็ประธานในการอบรมศีลธรรมประจ าเดือน เรือ่ง โตวันโตคืน ณ ห้องประชุมกิตติขจร    
   บก.ทบ. เม่ือวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๐ 

 พ.อ.ประธาน  นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) ร่วมงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจ าปี ๒๕๖๐  ณ สโมสร ทบ. (วิภาวดี)  
       เขตพญาไท เม่ือวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๐  

 พ.อ.ประธาน  นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) น าก าลังพลเข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” เพ่ือน าไปใช้ในงาน  
  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ บริเวณด้านหน้าห้องรับรอง ๒๑๑ - ๒๑๒ อาคาร ๒ บก.ทบ. เม่ือวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๐ 
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน  

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดอืน ก.ย. ๖๐ 
หน้า ๔  

 คุณจีราภรณ์  นิลพัฒน์ ภรรยา พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะฯ น าคณะชมรมแม่บ้าน  
  กรมจเรทหารบก เดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัวก าลังพล จบ. ผู้มีความต้องการพิเศษ พ้ืนที่เขตลาดพร้าว และ จว.ป.ท. 
  เม่ือวันที่ ๙ ก.ย. ๖๐  

 พ.อ.หญิง ธนัฎฐภรณ์  บุญสุขจิตเสรี ภรรยา พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะฯ น าคณะชมรมแม่บ้าน 
กรมจเรทหารบก เดินทางไปเยี่ยมเยียน ครอบครัวก าลังพล จบ. ผู้มีความต้องการพิเศษ พ้ืนที่เขตทวีวัฒนา เม่ือวันที่ ๙ ก.ย. ๖๐  

 พ.อ.ประธาน  นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑)  ได้น าก าลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  
    ครบรอบ ๑๐๐ ปี  ณ บก.ทบ.  เม่ือวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๐ 
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กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดอืน ส.ค. ๖๐ 
หน้า ๕  

                                                                     
ประวัติ และ ร.4 ในวันที ่24-25 เม.ย. 60 
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กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดอืน ก.ย. ๖๐ 
หน้า ๖  

    


