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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน มิ.ย. ๖๑ 
หน้า ๑ 

   พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่ก าลังพลที่ได้รับการแต่งตั้งย ศ 
  ขา้ราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากวา่ชัน้สัญญาบัตร เปน็นายทหารประทวน สงักัด จบ. จ านวน ๒ นาย ณ หอ้งพระบารมปีกเกล้า จบ.   
  ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๑  

   พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด จบ.   
  ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จ านวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๑  

 พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันสถาปนา กง.ทบ. ครบรอบปีที่ ๗๙ ณ ห้องประชุม    
  ชั้น ๒ กง.ทบ. เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. สสิน  ทองภักดี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน        



 2 
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 พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. น าคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๘  
  “อุ่นใจใต้ร่มพระบารมี” ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. วีรชัย  อินทุโศภน    
  ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน  

 พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. น าก าลังพล จบ. ร่วมชมและเชียร์ทีมสโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ด ในฤดูกาลแข่งขัน    
  ๒๕๖๑ กับทีมสโมสรระยอง เอฟซี ณ สนามกีฬากองทัพบก (ถนนวิภาวดีรังสิต) เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๑  

 พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. น าข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ บก.ทบ. ประจ าปี ๒๕๖๑  
  ณ สนามหญ้าหน้า บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ. สสิน  ทองภักดี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน 
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 พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันสถาปนา ศปภอ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๒๘  
  ณ ห้องประชุมเสนาวินิจฉัย บก.ศปภอ.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๑  โดยมี พล.อ. ส าเภา  ชูศรี เป็นประธาน 

 พ.อ. ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) น าข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และการปฏิญาณตน 
  เพ่ือแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๖ และ ๒๐ มิ.ย. ๖๑  
  ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.   

 พ.อ. นุกูล  นรฉันท์  รอง จก.จบ.(๒) เป็นผู้แทน จก.จบ. ร่วมงาน 
  วันสถาปนา สตน.ทบ. ครบรอบปีที่  ๔๐ ณ อาคารบุรุษรัตน สตน.ทบ.  
  เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๑ 
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 พ.อ. เกษม  ปิ่นแก้ว ผอ.กสวส.จบ. น าข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และการปฏิญาณตน  
  เพ่ือแสดงออกถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๑  
  ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระของข้าราชการ จบ. 

          พ.อ. นฤดล สุขมา ผอ.กตป.จบ. น าข้าราชการ จบ. สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ    
  บดินทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และการปฏิญาณตน เพ่ือแสดงออก 
  ถึงความรักชาติ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ 
  ทุกวันพระของข้าราชการ จบ.  

 คุณ จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมจเรทหารบก และคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยือนครอบครัวก าลังพล 
  ตามโครงการช่วยเหลือ บิดา มารดา ที่พิการทุพพลภาพของก าลังพล จบ. พ้ืนที่เขตลาดพร้าว เขตทวีวัฒนา และจังหวัดปทุมธา นี 
  เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๑  


