
 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีประดับ

เครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจํากอง 

แกศิษยการบิน นายทหารสัญญาบัตร รุนที่ ๑๔๕ – ๖๒ – ๒ ที่สําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตร

การฝกศิษยการบิน กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หองรับรองกองทัพอากาศ 

กองบัญชาการกองทัพอากาศ  
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กองทัพอากาศจัดสรางพระรูปจําลองขนาดหนึ่งเทาครึ่ง “พระบิดาแหงกองทัพอากาศ”  

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป การทิวงคต  

จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ  
ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป  การ เสด็จทิ ว งคต       

จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ      

กรมหลวงพิศณโุลกประชานารถ พระบิดาแหงกองทัพอากาศ 

เพ่ือนอมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติที่ทรง

พัฒนาดานการทหารและริเริ่มพระกรณียกิจดานการบิน   

ของชาติ อันเปนคุณูปการยิ่งใหญตอประเทศชาติมาถึง

ปจจุบัน กองทัพอากาศ ไดกําหนดสรางพระรูปจําลองขนาดหนึ่ง

เทาครึ่งพรอมแทนประดิษฐานขึ้น ณ กองบิน ๑, ๓, ๔, ๕, ๗ 

๒๑ ๒๓, ๔๑, ๔๖ โรงเรียนการบิน และกรมยุทธศึกษา   

ทหารอากาศ รวม ๑๑ แหง  

ในการนี้  กองทัพอากาศเปดโอกาสให  กําลังพล   

ทหารอากาศทั้งอดีตและปจจุบัน รวมทั้งประชาชนทั่วไป    

ไดมีสวนรวมในการจัดสรางพระรูปจําลองขนาดหนึ่งเทาครึ่ง

พรอมแทนประดิษฐาน และรวมจารึกประวัติศาสตรโดยการ

บริจาคเงินรวมจัดสรางตามที่กําหนด จะไดรับเหรียญผูสราง

เหรียญเงินหนาทองคําตอกโคด ๙ รอบ จํานวน ๑ เหรียญ       

(สร า ง จํ านวนจํ ากัดและมอบให เ ฉพาะผู บริ จาคเ งิ น         

รวมจัดสรางตามที่กําหนด) พรอมจารึกชื่อบนแผนปาย       

ติดดานหลังแทนประดิษฐาน ๑ แหงตามที่ผูบริจาคระบุ 

รวมทั้งไดจัดสรางวัตถุมงคลใหเชาบูชาเพ่ือความเปนสิริมงคล      

แกผูเชาบูชาและครอบครัว  

การจัดสรางพระรูปจําลองขนาดสูง ๒๑ นิ้ว พระบิดา

แ ห ง ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ  ทั้ ง  ๓  แ บ บ  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย                   

องคนําฤกษปดทองคําแท จํานวน ๑ องค องคกรรมการ     

สีเขียวอมดํา จํานวน ๒๐๐ องค และองคมวลชนสีเม็ดมะขามเขม จํานวน ๙๙๙ องค 

การจัดสรางเหรียญที่ระลึก พระบิดาแหงกองทัพอากาศ ๘ แบบ ประกอบดวย เหรียญเงินลงยา จัดสรางขึ้น           

๕ สี จํานวน ๕๐๐ เหรียญ แบงเปน สีแดง สีฟา สีเขียว สีเหลือง และสีมวง สีละ ๑๐๐ เหรียญ, เหรียญนวโลหะ         

จํานวน ๕๐๐ เหรียญ, เหรียญทองเหลืองชุบทองพนทรายขัดเงา (จิวเวลรี่) จํานวน ๕๐๐  เหรียญ, เหรียญอัลปากาซาติน 

จํานวน ๕๐๐  เหรียญ, เหรียญอัลปากา จํานวน ๑,๐๐๐ เหรียญ, เหรียญทองซาติน จํานวน ๑,๐๐๐ เหรียญ             

เหรียญทองแดง จํานวน ๒,๕๐๐ เหรียญ และเหรียญทองเหลือง จํานวน ๒,๕๐๐ เหรียญ 

ขอเชิญชวนพี่นองประชาชนผูมีจิตศรัทธาสนใจรวมบริจาคเงินจัดสรางพระรูปจําลอง ฯ หรือเชาบูชาวัตถุมงคล     

ติดตอไดที่ นาวาอากาศเอก สุริยา  ราชขันธ  โทร. ๐๘ ๕๖๖๕ ๕๕๖๕ และนาวาอากาศโทหญิง วาริกา ยามเที่ยง             

โทร.๐๘ ๑๘๓๘ ๖๓๐๓ 



วันจันทรที ่ ๘   มีนาคม ๒๕๖๔                                                                                หนา  ๓ 
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พิธีเททองหลอองคจําลองพระพุทธจตุรากาศยานประธาน (หลวงพอเพชร) 

 
พลอากาศเอก ชานนท  มุ งธัญญา เสนาธิการทหารอากาศ เปนประธานในพิธี เททองหลอองคจํ าลอง                   

พระพุทธจตุรากาศยานประธาน (หลวงพอเพชร) ขนาดหนาตักกวาง ๒๕ นิ้ว เพ่ือประดิษฐาน ณ กองบิน ๔ และขนาด    

หนาตัก ๕.๙ นิ้ว จํานวน ๕๐๐ องค เพ่ือใหขาราชการ และครอบครัว กองบิน ๔ รวมถึงประชาชนทั่วไป ไดเชาบูชาเพื่อนอม

ระลึกพุทธานุสติอันเปนที่พึ่งทางจิตใจ ในการนี้ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔           

นําขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ กองบิน ๔ และครอบครัว เขารวมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม 

๒๕๖๔ ณ วิหารพระพุทธจตุรากาศประธาน (หลวงพอเพชร) กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค   

พิธีตอนรับนักเรียนนายเรืออากาศใหม รุนที ่๖๙ 

  
พลอากาศโท ณรงค อินทชาติ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปนประธานในพิธีตอนรับ

นักเรียนนายเรืออากาศใหม  รุนที่  ๖๙ และมอบธงประจํากองพันที่  ๑ ใหแก  นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปที่  ๒                 

ขึ้นเหลาเปนนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปที่ ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน ผูบังคับการกรมนักเรียน           

นายเรืออากาศรักษาพระองค โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กลาวรายงาน เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔                        

ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  
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มอบจักรยานและอุปกรณกีฬาใหแกเด็กนกัเรียนและโรงเรียนในพื้นท่ีใกลเคียง 

 
พลอากาศตรี ณรงคศักดิ์ พิชิตชโลธร รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบความพรอมรบและทดสอบแผนปองกันฐานที่ตั้งหนวยกองบิน ๗ มอบจักรยานใหแกนักเรียนและมอบอุปกรณกีฬา

ใหแกโรงเรียนวัดอัมพารามซึ่งเปนโรงเรียนที่อยูในบริเวณพ้ืนที่ใกลเคียงกองบิน ๗  โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน 

ผูบังคบัการกองบิน ๗ รวมมอบจักรยานและอุปกรณกีฬา เมื่อวันที ่๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธานี   

ตอนรับขาราชการชั้นสญัญาบัตรเขารับการบรรจุใหม ณ กองบิน ๒ 

 
นาวาอากาศเอก ชวภณ  ยิ้มพงษ ผูบังคับการกองบิน ๒ ใหการตอนรับ พรอมกลาวใหโอวาทแกขาราชการ           

ชั้นสัญญาบัตร ที่จบการศึกษาจาก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เขารับการบรรจุใหมในกองบิน ๒         

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี  

พิธีเปดหลักสูตรพนักงานตอนรับบนอากาศยาน กองบิน ๖ ประจําป ๒๕๖๔ 

 
นาวาอากาศเอก ชนะรัฐ จันทรุเบกษา ผูบังคับการกองบิน ๖ เปนประธานในพิธีเปดหลักสูตรพนักงานตอนรับบน

อากาศยาน กองบิน ๖ ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ฝูงบิน ๖๐๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง  
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ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๔๖ ออกชวยเหลือผูประสบภัยแลง  

  
นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผูบังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย   

กองบิน ๔๖ สั่งการใหศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖ ออกชวยเหลือผูประสบภัยแลง โดยนําน้ําอุปโภคบริโภค     

จํานวน ๖,๐๐๐ ลิตร แจกจายใหพ่ีนองประชาชน บานดงขอย จํานวน ๖ หลังคาเรือน เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔           

ณ หมูที ่๓ ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 
 

ขาวบริการ 
กําหนดพิธีอาบน้ําหลวง และพิธีรดน้ําศพ นาวาอากาศเอก พีรพัฒน (นิวัติ) ชาวนาฟาง ในวันนี้ (๘ มีนาคม ๒๕๖๔) 

เวลา ๑๖๐๐ – ๑๗๐๐ ณ ศาลา ๑๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กําหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ 

ตั้งแตบัดนี้ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐ และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔         

เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๒    
www.rtaf.mi.th 


