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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT ภาพกิจกรรม เดือน ก.ค. - ส.ค. ๖๑ 

หน้า ๑ 

   พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล 
 แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  
 ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ วดัพิชยญาตกิาราม วรวหิาร เขตคลองสาน ก.ท. เมือ่วนัที ่๙ ก.ค. ๖๑ โดยม ีพล.อ. โกญจนาถ ศุกระเศรณี  
 ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน 

 พล.ต. ประธาน  นลิพัฒน ์จก.จบ. และคณะ รว่มลงนามถวายพระพร สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๑ 

 พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. น าข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีถวายสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ    
  เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา  
  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชยั  สิทธิสาท   
  ผบ.ทบ. เป็นประธาน 
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โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT ภาพกิจกรรม เดือน ก.ค. - ส.ค. ๖๑ 

หน้า ๒ 

      ประวัติพล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีอุปสมบทฯ ในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ    
  ถวายเปน็พระราชกุศลแด ่สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์พระบรมราชินนีาถ ในรชักาลที ่๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา    
  ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน ก.ท. เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๑ โดยมี              
  พล.อ. โกญจนาท  ศุกระเศรณี ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน  และ ร.4 ในวันที่ 24-25 เม.ย. 60 

    พล.ต. ประธาน   นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล   
   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา  
   ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.   
   เป็นประธาน       

           พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์  จก.จบ. และคณะ  ตรวจเยี่ยมชุดตรวจกิจการทั่วไปหน่วยทหารพราน ณ กรม ทพ.๑๒  และ  
  ร้อย.ทพ.๑๒๐๖  จว.ส.ก.  เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๑  โดยมี พ.อ. นิโรธ  ทองม่วง  ผบ.กรม ทพ.๑๒ ให้การต้อนรับ     
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กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT ภาพกิจกรรม เดือน ก.ค. - ส.ค. ๖๑ 

หน้า ๓ 

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

             พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. น าก าลังพล จบ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒  
  ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ก.ท. เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๖๑  

       พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา ๔ หน่วยงาน (กพ.ทบ., กบ.ทบ.,  สบ.ทบ. และ สลก.ทบ.)    
  ครบรอบ ๖๖ ปี ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย  สิทธิสาท   
  ผบ.ทบ. เป็นประธาน                                                                     

             พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับก าลังพลดีเด่น กรมจเรทหารบก (วงรอบ ๓ เดือน  
  ก.ค. - ก.ย. ๖๑) ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๑  
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กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT ภาพกิจกรรม เดือน ก.ค. - ส.ค. ๖๑ 

หน้า ๔ 

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

    พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบประกาศนียบัตรให้กับก าลังพลที่สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยในการสอบได้ล าดับที่ ๑  
  และมีผลการศึกษาในระดับดีเลิศ ได้แก่ หลักสูตรนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๕ (ชุดที่ ๑)  
  จ านวน ๑ นาย และ หลักสูตรอบรมงานสารบรรณส าหรับเสมียนธุรการ ศึกษาแบบ E-learning รุ่นที่ ๓ รร.สบ.สบ.ทบ.   
 จ านวน ๒ นาย ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๑  

     พล.ต. ประธาน นิล พัฒน์  จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทบ.    
  ครบรอบปีที่ ๑๒๓ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ. เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย  สิทธิสาท  ผบ.ทบ.    
  เป็นประธาน                                                             

      ปร พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีให้โอวาทแก่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่สังกัด ทบ. ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
   เอเชียนเกมส์  ครั้งที่ ๑๘ ที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๑  
   โดยมี พล.อ. วีรชัย  อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธาน ติ และ ร.4 ในวันที่ 24-25 เม.ย. 60 
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กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT ภาพกิจกรรม เดือน ก.ค. - ส.ค. ๖๑ 

หน้า ๕ 

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

   พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา สพ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๖ ณ หอประชุม สพ.ทบ.   
  เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน 

 พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. น าคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีตักบาตรบริเวณถนนหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. ๕     
  พร้อมทั้งร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิด บก.ทบ. ปีที่ ๓๒ และร่วมพิธีมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นให้แก่ก าลังพล 
  สังกัด นขต.ทบ. ที่มีที่ตั้งอยู่ใน บก.ทบ. ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๑ โดยมี  
  พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี  

   พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. น าก าลังพล จบ. ร่วมพิธีปิดการแข่งขันมวยชิงชนะเลิศ ทบ. ประจ าปี ๒๕๖๑   
  ณ สนามมวยเวทีลุมพินี รามอินทรา เขตบางเขน ก.ท. เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(๑)    
  เป็นประธาน 
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กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT ภาพกิจกรรม เดือน ก.ค. - ส.ค. ๖๑ 

หน้า ๖ 

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

             พ.อ. นุกูล  นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) น าก าลังพล จบ. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยชิงชนะเลิศ ทบ. ประจ าปี ๒๕๖๑   
  ณ สนามมวยเวทีลุมพินี รามอินทรา เขตบางเขน ก.ท. เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.ต. ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.    
  เป็นประธาน   

 คุณจีราภรณ์  นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้าโสมสวลี     
   พระวรราชาทินัดดามาตุ และร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สม.ทบ. ครบรอบปีที่ ๔๒ ณ สม.ทบ. ถนนวิภาวดีรังสิต   
  เขตพญาไท ก.ท. เมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๖๑   

 คุณ สมรักษ์  นรฉันท์ รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ. และสมาชิกชมรมแม่บ้าน จบ. เข้าชมและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ในงาน 
  โครงการหลวง ๔๙ ณ บริเวณชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชด าริ เขตปทุมวัน ก.ท. เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๑  


