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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน  

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดอืน ต.ค. ๖๐ 
หน้า ๑  

  พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. น าก าลังพล จบ. ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีบ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล   
     ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒  
     บก.ทบ. โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี  เม่ือวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๐ ก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) 

  พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. น าก าลังพล จบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์  
    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่๕ เนือ่งในวนัปยิมหาราช ครบรอบ ๑๐๗ ป ีวันสวรรคต ณ บรเิวณหนา้อาคารกิตติขจร 
    ภายใน บก.ทบ. โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย  สทิธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี เม่ือวันที ่๒๓ ต.ค. ๖๐ 

   พล.ต.ประธาน นลิพัฒน์ จก.จบ. พร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัว กรมจเรทหารบก เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ  
    ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ภายในพ้ืนที่ บก.ทบ. เม่ือวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๐ 
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน  

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดอืน ต.ค. ๖๐ 
หน้า ๒  

 พิธีรับส่งหน้าที่ จก.จบ. ระหว่าง พล.ท.สมศักด์ิ สรไชยเมธา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (จก.จบ. ท่านเก่า)  และ            
    พล.ต.ประธาน นิลพัฒน ์(จก.จบ. ท่านใหม่) ณ หอ้งพระบารมีปกเกลา้ ฯ จบ. ชัน้ ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรงัสรรค์) เม่ือวันที ่๓ ต.ค. ๖๐ 

 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน ์จก.จบ. เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายแทนเหล่าและสังกัดให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จบ.  
    ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ฯ จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เม่ือวันที่ ๔ ต.ค. ๖๐   ก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) 

 พล.ต.ประธาน นลิพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในการประชุมก าลังพล จบ. และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๖๑  
     ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เม่ือวันที่ ๕ ต.ค. ๖๐   เมื่อวันท่ี 1 ก.ย. 60 
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน  

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดอืน ต.ค. ๖๐ 
หน้า ๓  

 พล.ต .ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ . เป็นประธานในพิธีเปิ ดและมอบนโยบายการตรวจในหน้าที่นายทหารจเ ร 
    ประจ าป ี๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เม่ือวันที่ ๖ ต.ค. ๖๐

   พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบปีที่ ๓๘  กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์  
     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. เม่ือวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๐   เมื่อวันท่ี 1 ก.ย. 60 

       
     พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และก าลังพล จบ. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก    
  ณ วัดวชิรธรรมาราม อ.มหาราช  จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท  
  ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี เม่ือวันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๐ 
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน  

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดอืน ต.ค. ๖๐ 
หน้า ๔  

  พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน จบ.  
    ทีไ่ด้รับการเลื่อนยศสูงขึน้ จ านวน ๑ นาย ณ หอ้งพระบารมีปกเกลา้ ฯ จบ. ชัน้ ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรงัสรรค์) เม่ือวันที ่๑๒ ต.ค. ๖๐   

 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน จบ.   
    ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จ านวน ๑ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เม่ือวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๐  

  พล.ต.ประธาน นลิพัฒน์ จก.จบ. และคณะ เยี่ยมค านับ พล.ต.รเณศ อินทร์ยิ้ม รอง มทภ.๓ และตรวจเยีย่มการปฏิบัติงาน  
     ของชุดตรวจแนะน า การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ ค่ายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล.  
     เม่ือวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๐ 


