
  

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

        พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ/ประธานกรรมการ

อํานวยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุม

เตรียมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ฯ เมื่อวันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม      

ฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๑ 
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การตรวจเยี่ยมสายวทิยาการชา่งอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๓  

     
            พลอากาศโท ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ 
ประจำปี งบประมาณ  ๖ ๓  พ ร้อม  บรรยายความรู้ เรื่ อ ง  Reliability Engineering และ  Reliability Centered 
Maintenance (RCM) และทำการทดสอบ โดยมี  พลอากาศตรี ไวพจน์  เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน                  
ให้การต้อนรับ วันศุกร์ท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ โรงเรียนการบิน   

  พิธีเปิดหลักสตูร สง่ทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๗๓ 

     
       พลอากาศตรี สมควร  รักดี  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นท่ี ๗๓ โดยมี ผู้เข้ารับการฝึกศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นท่ี ๗๓    
เป็นนักเรียนจ่าอากาศเหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร ช้ันปีท่ี ๒ จำนวน ๑๑๐ คน เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

ตรวจสอบและประเมินแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู ้ณ กองบิน ๒ 

   
        นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย ทองเจริญ รองเจ้ากรมจเร ทหารอากาศ พร้อมคณะ ตรวจสอบและประเมินแผน
บริหารความเส่ียงและการจัดการความรู้ ณ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์  สิริปริญญา เสนาธิการกองบิน ๒ 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันท่ี ๑ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี 
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พิธีเปิดการบรรยายพระประวตัิและพระราโชบายกิจการด้านการบิน จอมพล สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษภ์ูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลก ประชานารถ                               

เนื่องใน ๑๐๐ ปี ทิวงคต 

                    
            นาวาอากาศเอก พร้อมรบ  จันทร์โฉม เสนาธิการกองบิน ๖ เป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายพระประวัติและ         
พระราโชบายกิจการด้านการบิน จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลก     
ประชานารถ เนื่องใน ๑๐๐ ปี ทิวงคต เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖  

พิธีเปิดอบรมโครงการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ กองบิน ๔ 

             
            นาวาอากาศเอก นพนันท์  เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการปรับปรุง         
และพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ข้าราชการกองบิน ๔ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทัพอากาศ และฟังการบรรยาย การสังเกต
พฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนสถานการณ์ยาเสพติดในสภาวะปัจจุบัน โดยมี พันตำรวจโท เอกรัฐ  นุชเฉย         
รองผู้กำกับการ (สืบสวน) สถานีตำรวจภูธรตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓        
ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์ 

 กองบิน ๗ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด 

             
          นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ และแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๗   
จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ประกอบด้วยแอลกอฮอล์ ๗๕ % ชนิดทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ จำนวน ๑๕ ชุด 
พร้อมกับแท่นปั้มเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๕ ชุด เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 เมื่อวันท่ี ๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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กองบิน ๕๖ รณรงคป์้องกันโรคไข้เลือดออก 

                  
       นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์  วงษ์สวัสด์ิ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นำ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ          
และครอบครัว กองบิน ๕๖ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย อันเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก เมื่อ วันท่ี          
๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน่วยงานและบ้านพักข้าราชการ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา 

ทีมฮอกกี้สโมสรทหารอากาศ มอบสิ่งอุปโภค บริโภค ให้แก่สถานสงเคราะหเ์ด็กอ่อนรังสิต 

                              
            นาวาอากาศเอก ชนวุฒิ เบญจานุวัตร ผู้จัดการทีมฮอกกี้สโมสรทหารอากาศ ได้นำเงินบริจาค หน้ากากอนามัย 
ต้นไม้ ส่ิงของอุปโภค บริโภค จาก บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ผลิตภัณฑ์ “เอราวัณ แบรนด์” ตราช้างสามเศียร 
ผู้สนับสนุนทีมฮอกกี้สโมสรทหารอากาศ มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต และแบ่งปันใน “ตู้ปันสุข” เพื่อร่วม
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 

                                                                 ข่าวบริการ 
- กําหนดพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) นางเสวียน สุทธิวรรณ มารดาของ พลอากาศเอก แอร์บูล                
สุทธิวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (ในวันนี้ ) ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖๐๐ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ        
วัดพระศรีมหาธาตุ 
- กำหนดการงานสวดอภิธรรมศพ นายสมหวัง สีหา บิดาของ เรืออากาศโท เกษม สีหา ข้าราชการกองบิน ๖ 
ต้ังแต่บัดนี้ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙๐๐  ณ วัดห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  และฌาปนกิจศพ                
ในวันเสาร์ท่ี ๑๓ มถิุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖๐๐         


