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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน พ.ค. ๖๑ 
หน้า ๑ 

        พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. กระท าพิธีสักการะศาลพระภูมิ เนื่องในวันสถาปนา จบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๕   
  ณ ศาลพระภูมิ บริเวณหน้า บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๑  

       พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ให้การต้อนรับ พล.อ. วีรชัย อินทุโศภณ  ผช.ผบ.ทบ. ( ๑) ประธานในพิธี    
  และนายทหารชั้นผู้ใหญ่  เนื่องในวันสถาปนา จบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๕ ณ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๑  

        พล.อ. วีรชัย อินทุโศภณ  ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา จบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๕  
   ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๑                                                                
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน พ.ค. ๖๑ 
หน้า ๒ 

 พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์  จก.จบ. ร่วมพิธีรดน้ าศพ นางศศิกาญจน์ เปี่ยมวุฒิ มารดา พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) 
   เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๑ และน าข้าราชการ จบ. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร  ศาลา ๙    
   แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ก.ท. เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๑  

 พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. น าคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางศศิกาญจน์ เปี่ยมวุฒิ   
  มารดา พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา ๙ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ก.ท.  
  เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. ฉัตรเฉลิมพล บุศยกุล เป็นประธานในพิธี  

   พล.ต. ประธาน นลิพัฒน ์จก.จบ. น าขา้ราชการ จบ. สวดมนตถ์วายเปน็พระราชกศุลแด ่สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ 
  บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ และการปฏิญาณตนเพ่ือแสดงออก             
  ถึงความรักชาติ  ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์)  เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑ ซึ่งเป็น   
  กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.   
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หน้า ๓ 

 พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของก าลังพล จบ. ประจ าปี ๒๕๖๑  
  จ านวน ๖๖ คน ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๑  

   พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ.   
  ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑  

   พ.อ. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้แทน จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา ศซบ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๗  
  ณ ลานรวมพล ภายใน บก.ทบ. อาคาร ๓ ชั้น ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสธ.ทบ. เป็นประธาน  

 พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์  จก.จบ. เป็นประธานในพิธี เปิดการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจ าปี  ๒๕๖๑   
  เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราการจัดส่วนราชการของ จบ. เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วย มีความทันสมัย    
  และมีประสิทธิภาพ ณ สโมสรนายทหาร พล.ปตอ. เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๑  
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   พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) เป็นผู้แทน จก.จบ. ตรวจเยี่ยมการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจ าปี ๒๕๖๑  
  เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราการจัดส่วนราชการของ จบ. เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วย มีความทันสมัย   
  และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จว.ก.จ. เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๑  

 พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) เป็นผู้แทน จก.จบ. รับฟังการแถลงผลการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจ าปี ๒๕๖๑   
 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราการจัดส่วนราชการของ จบ. เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วย มีความทันสมัย และ  
 มปีระสทิธภิาพ และเปน็ประธานในพิธปีดิการสมัมนาฯ ณ หอ้งประชมุ โรงแรมราชศภุมติร อ.เมอืง จว.ก.จ. เมือ่วนัที ่๒๕ พ.ค. ๖๑   

   พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) น าข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และการปฏิญาณตน    
  เพ่ือแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)  เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๑  
  ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.  


