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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
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สํานักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนรวมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส                   

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผานระบบออนไลน  ที่ เ ว็บไซตหนวยราชการในพระองค 

www.royaloffice.th ระหวางวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  สําหรับกําลังพลสังกัดกองทัพอากาศ ขอความรวมมือระบุสังกัด 

“กองทัพอากาศ” โดยพรอมเพรียงกัน 

บันทึกเทปโทรทัศนถวายพระพรชัยมงคล และกลาวอาเศียรวาท  

ถวายแดสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสธุาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม “Road to Top Gun ทัพฟา พาฝน ปนนกับินรบ” 

   
พลอากาศเอก พันธภักดี พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ ผูแทนผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในกิจกรรม 

“Road to Top Gun ทัพฟา พาฝน ปนนักบินรบ” พานอง ๆ เยาวชนจากโรงเรียนในพ้ืนท่ีรอบกองทัพอากาศ ดอนเมือง 

รับชมภาพยนตรเรื่อง ท็อปกัน มาเวอริค (Top Gun Maverick) รอบพิเศษ พรอมกับ นักบินของกองทัพอากาศ              

โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนในพ้ืนที่รอบกองทัพอากาศ ดอนเมือง และประชาชน รวมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕   

ณ โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ สาขาฟวเจอรพารค รังสิต 

สําหรับกิจกรรม “Road to Top Gun ทัพฟา พาฝน ปนนักบินรบ” เปนกิจกรรมการพานอง ๆ เยาวชนจาก     

โรงเรียนในพ้ืนที่รอบกองทัพอากาศ ดอนเมือง จํานวน ๘๐ คน ไดแก นักเรียนจากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (มัธยม) จํานวน 

๔๐ คน และโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จํานวน ๔๐ คน รวมทั้งผูโชคดีจากการรวมกิจกรรมของกองทัพอากาศ           

รวมรับชมภาพยนตร เรื่อง ท็อปกัน มาเวอริค (Top Gun Maverick) และกิจกรรมเสวนาสรางแรงบันดาลใจในการเปนนักบินรบ

กองทัพอากาศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางการรับรูและสรางแรงบันดาลใจใหกับเยาวชน ตลอดจนนําเสนอความรูเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีทางทหารท่ีนาสนใจ รวมทั้งกระตุนใหเยาวชนเห็นถึงคุณคาของการศึกษา และมี Mindset ที่จะชวยกันพัฒนา

ประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติ โดยไดจัดกิจกรรมเสวนาสรางแรงบันดาลใจในการเปนนักบินรบกองทัพอากาศ     

จาก พลอากาศเอก พันธภักดี พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ และนักบินรบของกองทัพอากาศ โดยเปนการแนะแนว          

และถายทอดประสบการณการเปนนักบินรบ เพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการเปนนักบินรบ และขาราชการกองทัพอากาศ 

รวมถึงกิจกรรม Meet & Greet กับนักบินรบตัวจริงของกองทัพอากาศ  

ทั้งนี้ พลอากาศเอก พันธภักดี พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ กลาววา “กองทัพอากาศมีความตั้งใจท่ีจะตอยอด 

จากจุดเล็กๆ ของกิจกรรมในวันนี ้สงตอถึงภาพใหญเพื่อใหนอง ๆ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาผลประโยชน

ของชาติ และความรับผิดชอบตอแผนดิน เพื่อรวมกันพัฒนาประเทศใหยั่งยืนตอไปในอนาคต หวังวานอง ๆ จะไดนํา

ความรูและประสบการณ ท่ีกองทัพอากาศมอบให ไปประยุกตใชท้ังในเรื่องการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน 

โดยเฉพาะเรื่องความสามัคคี การคิดเพื่อคนอื่น การทําเพื่อสวนรวม และความมีระเบียบวินัย” 

พิธีปดโครงการอบรมสําหรับนายทหารประทวนบรรจุใหม  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

 
พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ เจากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เปนประธานในพิธีปดโครงการอบรมสําหรับ      

นายทหารประทวนบรรจุใหม  เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคมคม ๒๕๖๕ ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  
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เย่ียมคํานับและหารือขอราชการดานความมั่นคงกับจังหวัดสุพรรณบุร ี

  
พลอากาศตรี ชูพงศ  อารีประชาภิรมย รองผูอํานวยการสํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เขาเยี่ยมคํานับและหารือขอราชการดานความม่ันคงกับ  

นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี/ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี          

ณ หองรับรองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พันเอก พีรฉัตร  พานทอง รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

จังหวัดสุพรรณบุรีฝายทหาร รวมใหการตอนรับและบรรยายสรุปภัยคุกคามดานความมั่นคงภายใน จังหวัดสุพรรณบุร ี      

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุมขุนชาง ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  

พิธีแสดงความยินดคีรูการบินที่ทําการบนิกับเครื่องบินฝกแบบที ่๑๙ และเครื่องบินฝกแบบท่ี ๒๐ ก  

ครบ ๑,๐๐๐ และ ๒,๐๐๐ ชั่วโมงบิน 

 
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน เปนประธานในพิธีแสดงความยินดีแกครูการบินที่ทําการบิน

กับเครื่องบินฝกแบบที่ ๑๙ (PC-9) และเครื่องบินฝกแบบที่ ๒๐ ก (DA-42) ครบ ๑,๐๐๐ และ ๒,๐๐๐ ชั่วโมงบิน เมื่อวันที่    

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม  

  
นาวาอากาศเอก ศุภกร จิตตรีขันธ รองผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ นําขาราชการและ

พนักงานราชการ ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ เยี่ยมชมหนวยและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานในการเฝาระวัง  

ทางอวกาศ ณ หอดูดาวดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม ภายใตโครงการ สัมมนาความมั่นคงทางอวกาศเพ่ือบรรเทา          

สาธารณภัยของภูมิภาคอาเซียน โดยมี นาวาอากาศเอก วรินทร ตันสงวน ผูบังคับสถานีรายงานดอยอินทนนท ใหการตอนรับ 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หอดูดาวดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม 
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กองบิน ๗ ออกชวยเหลือพี่นองประชาชน 

 

นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ นําหนวยมิตรประชากองบิน ๗  ออกชวยเหลือพ่ีนอง

ประชาชน กิจกรรมประกอบดวย การตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทยและเจาหนาที่พยาบาลจากโรงพยาบาลกองบิน   

กองบิน ๗  การตัดผมชาย มอบพระบรมฉายาลักษณ และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแกโรงเรียนบานคลองไมแดง  

มอบถุงยังชีพ จํานวน ๑๐๐ ชุด การบริการซอมเครื่องใชไฟฟาและรถจักรยานยนต การแสดงดนตรีเพ่ือใหความบันเทิง   

พรอม ท้ังมอบอุปกรณ กีฬาและชุดยาสามัญประจําบ านให กับโรง เรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานยางโพรง                   

และโรงเรียนบานคลองไมแดง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานยางโพรง           

และโรงเรียนบานคลองไมแดง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี   

กองบิน ๒๑ ออกชวยเหลือพี่นองประชาชน  

 
นาวาอากาศเอก พฐา แกนทับทิม ผูบังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให หนวยมิตรประชากองบิน ๒๑ พรอมดวย

ขาราชการ และจิตอาสากองบิน ๒๑ ออกชวยเหลือพี่นองประชาชน มอบน้ําดื่ม หนากากอนามัย แอลกอฮอลเจล เครื่องวัด

ออกซิเจนปลายนิ้วและชุดตรวจ ATK มอบใหกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกระโสบ และ โรงเรียนบานกระโสบ โดยมี 

นายวิทิน สรอยเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกระโสบ และ นายสุรศักดิ์ คําเติม ผูอํานวยการ    

โรงเรียนบานกระโสบ รับมอบเพ่ือนําไปมอบใหแกพี่นองประชาชนที่รับความเดือดรอนในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกระโสบ ตําบลกระโสบ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ชวยเหลือพี่นองประชาชน 

   
กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่  ๙ รวมกับ อําเภอหนองจิก องคการบริหารสวนตําบลยาบี สงมอบอุปกรณ        

สําหรับคนพิการ ถุงยังชีพสมาคมแมบานทหารอากาศ ใหกับผูพิการ ผูยากไร ในพ้ืนที่ตําบลยาบี อําเภอหนองจิก         

จังหวัดปตตานี ตามโครงการแมบานทัพฟาพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต โดยมี นายเมษัณฑ  โสภากัณฑ 

นายอําเภอหนองจิก นายอับดุลเลาะห  เจะปอ นายกองคการบริหารสวนตําบลยาบี และผูแทนจากกองกําลังทางอากาศ

เฉพาะกิจท่ี ๙ สงมอบ ถุงยังชีพ จํานวน ๒๐ ถุง วีลแชร จํานวน ๒ คัน รถจักรยาน ๓ ลอโยก จํานวน ๓ คัน                

เตียงผูปวย จํานวน ๒ เตียง เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
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ขาวบริการ 

กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ พลอากาศตรี ประเสริฐ สัชฌุกร บิดาของ พลอากาศเอก มณทล สัชฌุกร อดีตโฆษก

กองทัพอากาศ ตั้งแตบัดนี้ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘๐๐ (เวนวันศุกรที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕) ณ ศาลาบําเพ็ญกุศลศพ

สําหรับบุคคลสําคัญ (VIP) (ศาลารัชถ – นลินี รัตนาวะดี) ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน          

และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตยที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖๐๐  ณ เมรุ ๑    

 

 


