
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

         พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ลงนามกรอบการประชุม 
(Terms of Reference : TOR) ระหว่าง กองทัพอากาศ กับ กองทัพอากาศออสเตรเลีย ส าหรับ
การประชุมคณะท างานร่วมระหว่าง กองทัพอากาศ กับ กองทัพอากาศออสเตรเลีย โดยมี Colonel 
Stephen Formiatti ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ออสเตรเลียเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓   
ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ 
 

 

กองทัพอากาศ ขอเชิญติดตามชม สารคดีโทรทัศน์เทิดพระเกียรติ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ                             
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ  ชุด “๑๐๐ ปี ทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”                          

ทั้ง ๕ ตอน  ได้ทางช่องทาง Youtube : RTAF CH 

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                                หน้า  ๒   

กองทัพอากาศ ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต ครบรอบ ๑๐๐ ป ี                     
จอมพล สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ                

“พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”    

   

     

    

                     
 พิธีเนื่องในวันท่ีระลึกคล้ายวันทิวงคต ครบรอบ ๑๐๐ ปี จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ    
กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศโดยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และภริยา เมื่อวันท่ี ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๓              

                  
 นาวาอากาศเอก นิทัศน์ ยูประพัฒน์ พร้อมข้าราชการ ส านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจ ากรุงมอสโก 
สหพันธรัฐรัสเซีย จัดพิธีเนื่องในวันท่ีระลึกคล้ายวันทิวงคต ครบรอบ ๑๐๐ ปี จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า   
จักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บ้านพักผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย
ประจ ากรุงมอสโก 



วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                                  หนา้  ๓ 
กรมข่าวทหารอากาศ  ร่วมบริจาคโลหิตเพี่อถวายเป็นพระราชกุศล                                                  

แด่พระบิดาของกองทัพอากาศ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี วันทิวงคต 

   
 พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ กรมข่าวทหารอากาศ           
ได้มาบริจาคโลหิตเพี่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบิดาของกองทัพอากาศ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี วันทิวงคต            
โดยมี นาวาอากาศเอก เขษม ธเนศวร หัวหน้ากองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ        
ให้การต้อนรับ เมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบริหารโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

พิธีวันคล้ายวันสถาปนา ส านักงานปลดับญัชีทหารอากาศ ครบรอบ ๔๒ ป ี

                      
                                                     พลอากาศโท อลงกรณ์  วัณณรถ  ปลัดบัญชีทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาของส านักงานปลัดบัญชี     
ทหารอากาศ และนายทหารผู้ใหญ่ฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ส านักงานปลัดบัญชี
ทหารอากาศ ครบรอบ ๔๒ ปี เมื่อวันท่ี ๑๒ มถิุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานจอดรถ ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ  

พิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ ประจ าปี ๖๓ 

                           
          พลอากาศโท สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
ของกองทัพอากาศ ประจ าปี ๒๕๖๓ ให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน        
เมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒) 

          4 DAYS BEFORE LAUNCH … NAPA-1   
 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                  หน้า ๔ 
การสาธติ การแขง่ขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรบัการจัดการแข่งขัน          

กีฬาภายในกองทัพอากาศ ประจ าป ี๒๕๖๓ 

             
 พลอากาศโท อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์ ประธานอนุกรรมการแผนกอีสปอร์ตกองทัพอากาศ รับชมการสาธิต             
การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ประจ าปี ๒๕๖๓     
โดยได้มอบนโยบายและแนวทางการด าเนินการเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล รวมท้ังการจัดการแข่งขันให้สอดคล้องตาม
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ (New Normal RTAF) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID -19         
ด้วยการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หัองประชุม กรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  

พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2020 รอบคัดเลือก 

                    
   พลอากาศตรี วิสุทธิ์ สมภักดี  ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน 

Cyber Operations Contest 2020 รอบคัดเลือก โดยมอบรางวัลให้แก่ ทีมท่ีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จ านวน ๑๒ ทีม    
และทีมท่ีได้รับรางวัลชมเชย จ านวน ๒๐ ทีม รวมท้ังกล่าวเปิดการอบรม Offensive Security Certified Professional 
(OSCP) ระหว่างวันท่ี ๘ - ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖ โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ    
จะจัดขึ้นในวันท่ี  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์  กองบิน ๖  สามารถรับชมได้ท่ี RTAF.live และ 
cyber.rtaf.mi.th 

ส านักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ มอบเครื่องบริโภคให้แก่ก าลงัพล 

                              
 นาวาอากาศเอก ปรีชา ภัทรศีลสุนทร รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ และ     
นาวาอากาศเอก สุชาติ อินทร์สมบูรณ์ ฝ่ายเสนาธิการส านักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ มอบเครื่องบริโภค
ให้แก่ก าลังพลของส านักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ ต้ังแต่ช้ันยศ เรืออากาศเอกลงมา เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 เมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓              
ณ ส านักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ 

www.rtaf.mi.th                  


