
  พล.ร.อ.สุกิตติ เสงี่ยมพงษ ผช.ผบ.ทร. พรอมคณะเขา ตรวจเยี่ยมโครงการ 

กอสรางศูนยสงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการ ทร. ณ หาดนางรอง อ.สัตหีบ 

จว.ชลบุรี ในการนี้ น.อ.พรชัย จอยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร. (๒) ใหการตอนรับ 

และ บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการงานกอสรางดังกลาว เมื่อ ๘ พ.ย.๖๑

  พล.ร.อ.สมประสงค นิลสมัย ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ติดตามความ 

กาวหนางานโครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ ในการนี้ น.อ.พรชัย 

จอยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร.(๒) และ จนท.ควบคุมงาน ชย.ทร. ใหการตอนรับ 

และนำตรวจงานฯ ณ หอประชุม ทร. เมื่อ ๖ พ.ย.๖๑

  น.อ.หญิง ศิริลักษณ ชูธงชัย รอง จก.ชย.ทร.(๑) เปนประธานการประชุม 

คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) จางศึกษาสำรวจ และ 

ออกแบบงานกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ ๒ ของสนามบินอูตะเภา ครั้งที่ ๑ 

ณ หองประชุม ชย.ทร. เมื่อ ๘ พ.ย.๖๑

  ประชุมคณะกรรมการจัดทำ TOR

  โครงการกอสรางศูนยสงเสริมคุณภาพชีวิต

   พล.ร.ต.อภินันท เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน 

และ สรางขวัญกำลังใจของกำลังพล ชย.ทร. ในการสรางราน และ ตกแตง 

สถานที่รานกองทัพเรือในงานกาชาดประจำป ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี 

เมื่อ ๑๙ พ.ย.๖๑

  ตรวจเยี่ยมการสรางรานกองทัพเรือในงานกาชาด

  พล.ร.ต.อภินันท เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. พรอมดวย รอง จก.ชย.ทร. (๑) 

และ (๒) สำรวจพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา พร. เพื่อเตรียมการ 

รองรับงาน BikeUnairak เมื่อ ๑๓ พ.ย.๖๑

  สำรวจพื้นที่เตรียมการรองรับงาน BikeUnairak  หนา ๒

  กรมชางโยธาทหารเรือ โดย กองงานโยธา กองงานไฟฟา และ กองงานเครื่องกล 

ชย.ทร. สนับสนุน จนท.ชาง สรางรานและตกแตงสถานที่เพื่อเตรียมการออกราน 

กองทัพเรือในงานกาชาด ประจำป ๒๕๖๑ ณ สวมลุมพินี เมื่อ ๑๔ - ๒๑ พ.ย.๖๑

  ชย.ทร. สรางรานกองทัพเรือในงานกาชาด

 น.อ.พรชัย จอยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร.(๒) พรอมดวยนายทหารชั้นผูใหญ 

ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ชย.ทร. แถวรับฟงสารจาก 

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ ครบรอบ ๑๑๒ ป 

ณ สนามหนา บก.ชย.ทร. เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๑

  แถวรับฟงสาร เนื่องในวันกองทัพเรือ

  โครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ

ชย.ทร. สร้างร้านกองทัพเรือ
ในงานกาชาด ที่สวนลุมพินี

  หนา ๓



จดหมายเหตุชางโยธา

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กรมชางโยธาทหารเรือ ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒

www.npdwebsite.net

  พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล รอง ผบ.ทร. และคณะ ตรวจความกาวหนา 

การตกแตงสถานที่ รานกองทัพเรือในงานกาชาด ประจำป ๒๕๖๑ ในการนี้ 

พล.ร.ต.อภินันท เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร.และผูบริหาร ชย.ทร. ใหการตอนรับ 

ณ สวนลุมพินี เมื่อ ๑๙ พ.ย.๖๑ 

  กรมชางโยธาทหารเรือ โดย กองงานโยธา ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งพระบรม 

ฉายาลักษณ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ บริเวณ บก.ทร. พระราชวังเดิม เมื่อ ๑ พ.ย.๖๑

   พล.ร.ต.อภินันท เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. พรอมดวยนายทหารชั้นผูใหญ และขาราชการ ชย.ทร. รวมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ 

บริเวณพื้นที่พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๑

   กรมชางโยธาทหารเรือ โดย กองงานเครื่องกล ชย.ทร. ดำเนินการประกอบ 

เครื่องยนต ระบบคลัทช ระบบไฮดรอลิกส ของรถฟารมแทรกเตอร ตราอักษร 

แชมป ทะเบียนสมอ ๔๑๘๘๔ ที่ รอย รยบ.ผสม กองพัน สน. สอ.รฝ. อ.สัตหีบ 

จว.ชลบุรี แลวเสร็จเมื่อ ๑๐ พ.ย.๖๑

  ปรับปรุงระบบน้ำพุ บก.ทร.   ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ   วันกองทัพเรือประจำป ๒๕๖๑           

  พล.ร.ต.อภินันท เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. รวมพิธีบวงสรวง และถวายเครื่อง 

ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ณ ลาน 

ประกอบพิธีหนาพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

พระราชวังเดิม เมื่อ ๑ พ.ย.๖๑

  ตรวจความกาวหนางานสรางรานกองทัพเรือในงานกาชาด

  รวมพิธีบวงสรวง

  หนา ๔

  กรมชางโยธาทหารเรือ โดย กองงานไฟฟา ชย.ทร. สนับสนุนและติดตั้งจอ 

LED เพื่อใชในงานการแขงขันกีฬากองทัพเรือ "สัปดาหกีฬานาวี" ประจำป 

๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาราชนาวี อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๗ พ.ย.๖๑

  ติดตั้งจอ LED งานการแขงขันกีฬากองทัพเรือ

  ซอมรถเครื่องทุนแรงให สอ.รฝ.

   กรมชางโยธาทหารเรือ โดย กองงานเครื่องกล ชย.ทร. และกองงานไฟฟา 

ชย.ทร. ซอมปรับปรุงและติดตั้งระบบทอ ปมน้ำ และไฟฟาสองสวาง ของ 

น้ำพุ ณ บริเวณ บก.ทร. (วังนันทอุทยาน) เมื่อ ๓๐ ต.ค.๖๑

ชย.ทร. สร้างร้านกองทัพเรือ
ในงานกาชาด ที่สวนลุมพินี

   หนวยกีฬาที่ ๒ ทร. (อร. ชย.ทร. อล.ทร. ขส.ทร. และ ฐท.กท.) โดย ชย.ทร. 

รับผิดชอบกีฬาพื้นเมืองและกีฬาไทย ในการแขงขันสัปดาหกีฬานาวี ประจำป 

๒๕๖๑ ไดเหรียญทองประเภทกีฬาไทย (หมากรุก) ทีมเดี่ยว และไดเหรียญเงิน 

ประเภทกีฬาไทย (หมากรุก) ทีม ๔ คน พรอมไดรับโล คะแนนรวมหมากรุก 

ประจำป ๒๕๖๑ เมื่อ ๗ พ.ย.๖๑

  ชย.ทร.ควาแชมปหมากรุก สัปดาหกีฬานาวี

   อานตอหนา ๓


