
 1 

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค. ๖๑ 
หน้า ๑ 

 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะ เข้าพบ พล.ต.พัลลภ เฟื่องฟู ผบ.พล.ปตอ. ณ บก.พล.ปตอ. และท าการ 
 ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการรับตรวจกิจการทั่วไป ของหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเร 
 กองทัพบกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓  ณ ปตอ.๒ พัน.๑ เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๑  

 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา นปอ. ครบรอบปีที่ ๒๖  ณ ห้องพลาวุธเปรมปรีดิ์    
  บก.นปอ. เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ.วีรชัย  อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน 

   พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารประทวน  
  สั งกัด  จบ.  ที่ ได้ รับการ เลื่ อนยศสู งขึ้น  ณ ห้องพระบารมีปกเกล้ า  จบ.  ชั้ น  ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรั งสรรค์ )   
  เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๑        
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค. ๖๑ 
หน้า ๒ 

 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะพร้อมด้วย พ.อ.ภัคถพณ ป้อมบุบผา รอง ผบ.พล.ปตอ.  ร่วมรับฟังแถลงผล 
  การฝึกปฏิบัติการตรวจกิจการทั่วไป ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก 
  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ สโมสรนายทหาร พล.ปตอ. เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๑  

 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา และครู อาจารย์ 
  ของ จบ. กับ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  รุ่นที่ ๓  ณ สนามฟุตบอล พล.ปตอ. เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๑  

   พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะ 
  เป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ. ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๑        
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค. ๖๑ 
หน้า ๓ 

 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการตรวจการจัดหา ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเร     
   กองทัพบก รุ่นที่  ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  รุ่นที่  ๓ ณ มทบ.๑๗ จว.ก.จ.  
   เมือ่วนัที ่๑๓ ม.ีค. ๖๑  โดยมี พล.ต.วสุ เจียมสุข ผบ.มทบ.๑๗  ให้การต้อนรับ  

 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการตรวจกิจการทั่วไป ของ นทน. หลักสูตร       
  นายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ ร.๒๙ พัน.๒ จว.ก.จ. 
  เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๑ โดยมี พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ รอง ผบ.พล.ร.๙ ให้การต้อนรับ   

 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีมอบแหนบพระมหาวชิราวุธ ให้กับ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก    
  รุ่นที่ ๒๘  และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓  ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.   
  (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๑  
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กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค. ๖๑ 
หน้า ๔ 

 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตร 
  นายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ณ ห้องประชุม รร.ส.สส. เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๑  

 พล.ต.ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีลงนามต่อสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตทหา ร  
  ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สทิธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน  

   พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. พร้อมด้วยชมรมแม่บ้าน จบ. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม    
  บ าเพ็ญกุศลศพ นายบุญสร้าง เกิดมาก บิดา ร.ต.บุญประเสริฐ เกิดมาก ประจ าแผนก จบ. ณ วัดศาลาแดง ศาลา ๑ แขวงบางไผ่    
  เขตบางแค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑                                                                     
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค. ๖๑ 

หน้า ๕ 

  พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๑) และคณะ เป็นผู้แทน จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการตรวจการจัดหา     
  ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๘ และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓  
  ณ มทบ. ๑๗ จว.ก.จ. โดยมี พ.อ.ศักดิ์วุฒิ วงศ์วานิช รอง ผบ.มทบ.๑๗ ให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบั ติ 
  การตรวจกิจการทั่วไป ของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบกฯ  ณ ร.๒๙ พัน.๒ จว.ก.จ. เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๑  

          พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๑) และคณะ เป็นผู้แทน จก.จบ. น าคณะ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก   
  รุ่นที่ ๒๘  และหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรือนจ าทหาร            
  ณ กอง รจ.มทบ.๑๑ จว.น.ฐ. เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๑      

   พล.ต.ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีแถลงข่าวการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร 
กองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน  
ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน  
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค. ๖๑ 
หน้า ๖ 

   คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. น าสมาชิกแม่บ้าน จบ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมครอบครัวก าลังพล 
  ตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดา ที่พิการทุพพลภาพของก าลังพล จบ. พ้ืนที่เขตลาดพร้าว เขตทวีวัฒนา และจังหวัดปทุมธานี   
  เมือ่วนัที ่๑๗ ม.ีค. ๖๑        

    คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. พร้อมด้วย พ.อ.หญิง ธนัฏฐภรณ์  บุญสุขจิตเสรี รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ.   
 ร่วมงานแถลงข่าวการออกสลากกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ   
 เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๑  โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน  


