
		
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

กองวารสารและส่ือส่ิงพิมพ ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

  พลอากาศเอก  มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้ บัญชาการทหารอากาศ  รับมอบโล่ขอบคุณ  
จากนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสที่ กองทัพอากาศให้การสนับสนุน 
การฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานตํารวจศาล รุ่นท่ี ๒ ประจําปี ๒๕๖๓ โดยมี พลอากาศตรี  
ธรรมนาย สุขแสง ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                      หน้า  ๒  
กองทัพอากาศ รับมอบข้าวสารศรีษะเกษ แลก สินค้าเกษตรพังงา 

   
            พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ในการรับมอบ
ข้าวสารหอมมะลิของสมาชิกเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ และส่งมอบสินค้า ปลาฉ้ิงฉ้าง และกะปิ ของสมาชิกสหกรณ์
จังหวัดพังงาในโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันตามแผนปฏิบัติการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างคลังอาหาร สร้างรายได้
พอเพียงสําหรับการบริโภคในครัวเรือน สู้ภัย COVID-19 ระหว่างสินค้าเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ กับสินค้าประมง/เกษตร 
จังหวัดพังงา โดยทางกองบิน ๒๑ ได้อํานวยความสะดวกจัดพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้า ในการน้ี นาวาอากาศเอก      
วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ท่าอากาศยานทหาร    
กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี 

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารช่างอากาศ ช้ันเรืออากาศ รุ่นท่ี ๒๑  

 
พลอากาศโท ภาณุวัชร์  เป่ียมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ บรรยายพิเศษ "FUTURE AIRCRAFT MAINTENANCE" และ

เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารช่างอากาศ ช้ันเรืออากาศ รุ่นท่ี ๒๑ พร้อมมอบประกาศนียบัตร โดยมี
ผู้บังคับบัญชาและนายทหารช้ันผู้ใหญ่ กรมช่างอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องสุขเสริม 
สโมสรนายทหารอากาศ กรมช่างอากาศ บางซ่ือ 

ให้โอวาทเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจพร้อมมอบเงินสนับสนุนให้แก่ทีมก่อสร้างหอพระพระพุทธศาสดาประชานาถ 

 
พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ ให้โอวาทเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจพร้อมมอบเงิน

สนับสนุนให้แก่เจ้าหน้าที่ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ ซ่ึงมี นาวาอากาศเอก เสริมศักด์ิ ท่ังม่ังมี เป็นหัวหน้าชุด    
ทีมก่อสร้าง ก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการ ดําเนินการก่อสร้างหอพระพระพุทธศาสดาประชานาถ ณ สถานีรายงาน       
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาก่อสร้าง ๕ เดือน เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กรมช่างโยธาทหารอากาศ  

 

 

 

 



วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                                   หน้า  ๓   

กองบิน ๒๓ มอบอาหารและเคร่ืองดื่ม ให้แก่ผู้กักกัน COVID-19  

 
            นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๒๓ ได้มอบอาหาร     
และเครื่องด่ืมให้แก่ผู้ท่ีได้รับการกักตัว COVID-19 เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ี และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ    
เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายฮีโร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

กองบิน ๔๑ มอบถุงแห่งรอยยิ้ม  

   
           นาวาอากาศเอก นรุธ กําเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีมอบถุงแห่งรอยย้ิมจํานวน ๑,๐๐๐ ถุง           
ให้แก่กําลังพลกองบิน ๔๑ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ  เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ 

ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจทหารกองประจําการ กองบิน ๔๖ 

  
           นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันม้ือพิเศษ เพ่ือสร้าง    
ขวัญกําลังใจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID–19 ให้กับทหารกองประจําการ กองพันทหารอากาศโยธิน 
กองบิน ๔๖ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก  

 

ขอเชิญติดตามชมสารคดีเทิดพระเกียรติ ฯ ชุด "๑๐๐ ปี ทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ" 
ระหว่างวันท่ี ๙ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  

(เวลาจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบภายหลัง) 

 

 

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                        หน้า  ๔ 

ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) ร่วมกับกองบิน ๒  
จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 

 
นาวาอากาศเอก ปฏิพัทธ์  พวงพันธ์บุตร รองผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร)          

นําข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ ร่วมกับกองบิน ๒ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน พร้อมท้ังมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจ แนวคิด หลักการ วิธีการดําเนินงานของ
หน่วยงานทหาร และทัศนคติท่ีดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีทหารกับประชาชน ทั้งน้ีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบอุปกรณ์การกีฬา 
ตู้ยาเวชภัณฑ์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ บริการตัดผม และร่วมพัฒนาพ้ืนท่ีโรงเรียน กับนักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู ผู้นําชุมชน 
เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านบุกะสัง ตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว   

กองบิน ๕๖ มอบถุงยังชีพและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ประชาชน 

 
            นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์  วงษ์สวัสด์ิ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา            
และพลังอาสายามยาก ออกเย่ียมเยียนให้กําลังใจมอบถุงยังชีพและมอบปัจจัยในการดํารงชีวิตให้แก่นายนวม แก้วละเอียดและครอบครัว 
หลังจากที่กองบิน ๕๖ ได้จัดเจ้าหน้าท่ีช่างและกําลังพลเข้าปรับปรุงและซ่อมเเซมบ้านพักอาศัยและสร้างโรงเลี้ยงไก่ให้จนแล้วเสร็จ 
เพ่ือเป็นกําลังใจ และเสริมรายได้ ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓            
ณ บ้านเลขท่ี ๕๙/๒ หมู่ท่ี ๗ ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  

การอบรมสัมมนาโครงการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
นาวาอากาศเอก วิทวัส ครองธานินทร์  เสนาธิการกองบิน ๒๑ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการปรับปรุง

และพัฒนาการดําเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด กองบิน ๒๑  เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๑ 
จังหวัดอุบลราชธานี  

www.rtaf.mi.th    

 

 

 


