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พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน ก.ท. เมือ่ วันที่ ๙ ก.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. โกญจนาถ ศุกระเศรณี
ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน

พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นาข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีถวายสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่ อ เป็ น ข้ า ราชการที่ ดี แ ละพลั ง ของแผ่ น ดิ น เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท
ผบ.ทบ. เป็นประธาน

พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๑
โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร กาลังพลของกองทัพบก และประชาชน
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ประวัติพล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีอุปสมบทฯ ในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๖ พรรษา ๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ ณ วั ด พิ ช ยญาติ ก าราม วรวิ ห าร เขตคลองสาน ก.ท. เมื่ อ วั น ที่ 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
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ ๙ เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 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

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร กาลังพลของกองทัพบก และประชาชน
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พล.ต. ประธาน นิ ล พัฒ น์ จก.จบ. นากาลั ง พล จบ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจาปี ๒๕๖๑ ครั้ง ที่ ๒
ณ สวนสมเด็จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิติ์ ฯ เขตจตุจั กร ก.ท. เมื่อวัน ที่ ๑ ส.ค. ๖๑

พล.ต. ประธาน นิ ล พั ฒ น์ จก.จบ. ร่ ว มงานวัน สถาปนา ๔ หน่ว ยงาน (กพ.ทบ., กบ.ทบ., สบ.ทบ. และ สลก.ทบ.)
ครบรอบ ๖๖ ปี ณ ห้ องรั บ รอง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่ อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. เฉลิ มชัย สิ ทธิส าท
ผบ.ทบ. เป็ น ประธาน

พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับกาลังพลดีเด่น กรมจเรทหารบก (วงรอบ ๓ เดือน
ก.ค. - ก.ย. ๖๑) ณ ห้ อ งเรี ย น จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๑

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร กาลังพลของกองทัพบก และประชาชน
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พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. มอบประกาศนียบัตรให้กับกาลังพลที่สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยในการสอบได้ลาดับที่ ๑
และมีผลการศึกษาในระดับดีเลิศ ได้แก่ หลักสูตรนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๕ (ชุดที่ ๑)
จานวน ๑ นาย และ หลั กสู ตรอบรมงานสารบรรณสาหรับเสมียนธุรการ ศึกษาแบบ E-learning รุ่นที่ ๓ รร.สบ.สบ.ทบ.
จานวน ๒ นาย ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๑

พล.ต. ประธาน นิ ล พั ฒ น์ จก.จบ. และคณะข้ า ราชการ จบ. ร่ ว มงานวั น คล้ า ยวั น สถาปนา 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. ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬ า
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
โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร กาลังพลของกองทัพบก และประชาชน
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พล.ต. ประธาน นิ ล พัฒ น์ จก.จบ. ร่ ว มงานวันสถาปนา สพ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๖ ณ หอประชุม สพ.ทบ.
เมื่อวัน ที่ ๒๐ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. อภิรั ช ต์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็น ประธาน

พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นาคณะข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีตักบาตรบริเวณถนนหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. ๕
พร้อมทั้งร่วมพิธีบาเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิด บก.ทบ. ปีที่ ๓๒ และร่วมพิธีมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นให้แก่กาลังพล
สั ง กั ด นขต.ทบ. ที่ มี ที่ ตั้ ง อยู่ ใ น บก.ทบ. ประจาปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุ ม กิ ต ติ ข จร บก.ทบ. เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ ส.ค. ๖๑ โดยมี
พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

พล.ต. ประธาน นิ ล พัฒ น์ จก.จบ. นากาลั ง พล จบ. ร่ ว มพิธีปิด การแข่งขั นมวยชิง ชนะเลิ ศ ทบ. ประจาปี ๒๕๖๑
ณ สนามมวยเวทีลุมพินี รามอินทรา เขตบางเขน ก.ท. เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.อ. วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(๑)
เป็นประธาน
โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร กาลังพลของกองทัพบก และประชาชน
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พ.อ. นุกูล นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) นากาลังพล จบ. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยชิงชนะเลิศ ทบ. ประจาปี ๒๕๖๑
ณ สนามมวยเวทีลุ มพินี รามอิน ทรา เขตบางเขน ก.ท. เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๑ โดยมี พล.ต. ศุภ ณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.
เป็นประธาน

คุ ณ จี ร าภรณ์ นิ ล พั ฒ น์ ประธานชมรมแม่ บ้ า น จบ. เฝ้ า รั บ เสด็ จ พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า โสมสวลี
พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ และร่ ว มงานวั น คล้ า ยวั น สถาปนา สม.ทบ. ครบรอบปี ที่ ๔๒ ณ สม.ทบ. ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต
เขตพญาไท ก.ท. เมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๖๑

คุณ สมรักษ์ นรฉันท์ รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ. และสมาชิกชมรมแม่บ้าน จบ. เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในงาน
โครงการหลวง ๔๙ ณ บริเวณชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดาริ เขตปทุมวัน ก.ท. เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๑
โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร กาลังพลของกองทัพบก และประชาชน

6

