
  
 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสือ่สิ่งพิมพ (เพ่ือพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

        พลอากาศเอก ธรินทร  ปุณศรี ผู ชวยผู บัญชาการทหารอากาศ พรอมคณะ           

ตรวจติดตามความกาวหนาการกอสรางหอเรดารสถานีรายงานดอยอินทนนท โดยมี       

นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู บังคับการกองบิน ๔๑ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่            

๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ 



ขาวประจำวัน ทอ.                                                                                      หนา  ๒   

คณะทำงานบรรเทาสาธารณภัย ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพรอมในการรับ    

สถานการณอุทกภัย 

  
            คณะทำงานบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ศูนยบรรเทาสาธารณภัย 

กองทัพอากาศ จัดการประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับสถานการณอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยมี         

พลอากาศโท ตรีพล อองไพฑูรย เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/หัวหนาคณะทำงานบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน

ชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ เปนประธาน เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓        

ณ หองประชุม ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ 

หนวยบัญชาการอากาศโยธิน  จัดกิจกรรมรวมปลูกตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ                 

“รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน”  

                                     

           พลอากาศโท สุรสีห  สิมะเศรษฐ  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมรวมปลูก

ตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกตนไม เพ่ือแผนดิน” สืบสานสู ๑๐๐ ลานตน เน่ืองในโอกาสมหามงคล 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยขึ้นตรง พรอมดวยขาราชการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

และ นายไพฑูรย  งามมุข ผูชวยผูอำนวยการเขตดอนเมืองและคณะ เขารวมพิ ธี เมื่อวันที่  ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓                       

ณ ศูนยการทหารอากาศโยธิน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

กองทัพอากาศ ชวยเหลือกำลังพล กองทัพอากาศ ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ   

เช้ือไวรัส COVID – 19 

                                        

            พลอากาศตรี อาณั ติ เดชพร เจากรมสวัสดิการทหารอากาศ  เปนผูแทนกองทัพอากาศ ในการแจกจาย          

เครื่องบริโภคที่จำเปนใหแก ขาราชการ ช้ันยศต่ำกวา เรืออากาศเอก ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัส               

COVID-19 เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ รานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง (ทาดินแดง) 



วันศุกรที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                                        หนา  ๓  

พิธีเปดการศึกษาหลักสูตรครูการบินเพื่อฝกศิษยการบิน รุนที่ ๔๙ 

                                 

พลอากาศตรี ไวพจน  เกิงฝาก ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน เปนประธานพิธีเปดการศึกษาหลักสูตรครูการบิน     

เพ่ือฝกศิษยการบิน รุนที่ ๔๙ จำนวน ๕ คน โดยทำการฝกอบรมต้ังแตวันที่ ๑ มิ.ย.๖๓ – ๑๐ พ.ย.๖๓  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน 

๒๕๖๓ ณ หองประชุม ๑ กองฝกการบิน โรงเรียนการบิน 

พธีิมอบรางวัลในโครงการจัดกิจกรรมกระตุนจิตสำนึกดานนิรภัยภาคพื้น 

           
            พลอากาศตรี อาทิตย  อูวิเชียร รองเจากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ มอบรางวัลในโครงการจัดกิจกรรม

กระตุนจิตสำนึกดานนิรภัยภาคพ้ืน (กำลังพลกลุมเสี่ยง) ใหกับผูที่ไดนำเสนอขอมูลในโครงการจัดกิจกรรมกระตุนจิตสำนึก

ดานนิรภัยภาคพ้ืน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ หองประชุม กรมสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกส ๓ 

ตรวจติดตามผลการแกไขตามผลการตรวจการปฏิบัติราชการ                                    

ณ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส 

            
           นาวาอากาศเอก สักรินทร สาพิมาน รองเจากรมจเรทหารอากาศ พรอมคณะ ตรวจติดตามผลการแกไขตามผลการ

ตรวจการปฏิบัติราชการ ณ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส โดยมี นาวาอากาศเอก ณรงคศักด์ิ  พิชิตชโลธร รอง เสนาธิการกรม

สื่อสารอิเล็กทรอนิกส ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส 

 



ขาวประจำวัน ทอ.                                                                                   หนา  ๔ 

กองบิน ๕ ชวยเหลือพี่นองชาวสวนมังคุด ในพื้นที่ภาคตะวันออก 

                              

            นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ รองผูบังคับการกองบิน ๕ รับมอบผลผลิตมังคุด เพ่ือชวยเหลือพ่ีนองเกษตรกร 

ตามนโยบายกองทัพอากาศ โดยรับซื้อผลผลิตมังคุดจากเกษตรกร ในภาคตะวันออก ที่ประสบปญหาปริมาณผลผลิตลนตลาด 

จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม เพ่ือเปนขวัญกำลังใจใหแกพ่ีนองเกษตรกร ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

COVID-19 และนำมาจัดจำหนาย ใหกับขาราชการ ครอบครัว กองบิน ๕ ไดรับประทาน เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓         

ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

กองบิน ๔๖ พิษณุโลก ชวยเหลือพี่นองชาวสวนมังคุด โดยรับซื้ออุดหนุนผลผลิตทางการเกษตร  

                                  
            นาวาอากาศเอก ภาณุ วัตร เรืองประยูร ผู บังคับการกองบิน ๔๖ ชวยเหลือพ่ีนองเกษตรกร ตามนโนบาย

กองทัพอากาศ โดยรับซื้อผลผลิตมังคุดจากเกษตรกร ในภาคตะวันออก ที่ประสบปญหาปริมาณผลิตผลลนตลาด จำนวน 

๑,๐๐๐ กิโลกรัม เพ่ือเปนการสรางขวัญและกำลังใจใหพ่ีนองเกษตรกร ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

COVID-19  และนำมาจัดจำหนาย ใหกับขาราชการ ครอบครัว กองบิน ๔๖ ไดรับประทาน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ณ อาคารอเนกประสงค กองบิน ๔๖ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สำนักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง จัดโครงการกิจกรรมกระตุนจิตสำนึกดานนิรภัยภาคพื้น 

              
            นาวาอากาศเอก จเร แสงธาราทิพย เสนาธิการสำนักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง เปนประธานเปดโครงการ

กระตุนจิตสำนึกดานนิรภัยภาคพ้ืน สำนักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง โดยไดรับเกียรติจาก ด.ต.ดร.เฉลิมพรหม อิทธิยาภรณ 

วิทยากรจาก กองบังคับการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแหงชาติ มาบรรยาย ในหัวขอ “การขับขี่อยางไรใหปลอดภัย    

จากอุบัติเหตุ และการปองกันอุบัติเหตุ” เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หองอเนกประสงค กองวิทยาการ สำนักงานผูบังคับ

ทหารอากาศดอนเมือง  

ขาวบริการ 
              กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ นางเสวียน สุทธิวรรณ มารดาของ พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพอากาศ ต้ังแตบัดน้ี – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘๓๐ ณ ศาลา ๑๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ            

และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ (เปนกรณีพิเศษ) ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖๐๐ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ 

www.rtaf.mi.th    


