
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ 
เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการควมคุมโรค         
ในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) เพื่อรองรับกลุ่มผู้เฝ้าระวังที่จะเดินทางกลับ      
จากต่ างประเทศ เมื่ อวันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ  โรงแรม  Cirtrus Grande Pattaya                   
จังหวัดชลบุรี 

  

          3 DAYS BEFORE LAUNCH … NAPA-1   
 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                               หน้า  ๒   

กองทัพอากาศ ช่วยเหลือชาวประมงพืน้บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้                              
จากสภาวะสถานการณ ์COVID – 19  

                                      
 กองทัพอากาศ ช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสภาวะสถานการณ์ COVID – 19 
ครั้งท่ี ๓ โดย กองก าลังทางอากาศเฉพาะกิจท่ี ๙ สนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี รับซื้ออาหารทะเลพื้นบ้านในพื้น ท่ี            
เพื่อน าไปวางจ าหน่าย ณ ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง ด้วยเครื่องบิน C–130 โดยมี พลอากาศโท ธนะศักด์ิ      
เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ติดตามและส่ังการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนใต้ เดินทางมาตรวจเย่ียมกองก าลังทางอากาศเฉพาะกิจท่ี ๙ ในครั้งนี้ เมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ส านักงานนิรภัยทหารอากาศ จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน                                   
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

       
 พลอากาศตรี ศิริพงษ์  ศรีเกิน ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส านักงานนิรภัย                 
ทหารอากาศ จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เกิดความรู้และเข้าใจสถานการณ์ของยาเสพติดในปัจจุบัน เมื่อวันท่ี ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ส านักงานท่ีปรึกษากองทัพอากาศ 

พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถกระโดดหอสูง กองทัพอากาศ ให้แกผู้่เขา้รบัการอบรมเชิง
ปฏบิัติการหลักสูตรจติวิทยา ความมั่นคง ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) 

              
         พลอากาศตรี เอกศักด์ิ  เทภาสิต  ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน                      
ให้การต้อนรับและเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถกระโดดหอสูง กองทัพอากาศ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยา ความมั่นคง ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สจว.สพฐ.) รุ่นท่ี ๗ จ านวน ๘๐ คน เมื่อวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 



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

ทั้ง ๕ ตอน  ได้ทางช่องทาง Youtube : RTAF CH 

 วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                              หน้า  ๓ 

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ กองบิน ๑ 

   
 นาวาอากาศเอก ฉลองชัย ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ น าข้าราชการ ลูกจ้างประจ า กองบิน ๑  เข้ารับฟังการบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ และระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) โดยมี นาวาอากาศเอก โสรวาร 
ป้อมสนาม ผู้อ านวยการศูนย์บริการก าลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมก าลังพลทหารอากาศ ให้การบรรยาย ฯ  เมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ณ กองบิน ๔ 

   
 นาวาอากาศเอก นพนันท์   เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 
กองบิน ๔ ประจ าปี ๒๕๖๓ เพื่อให้เยาวชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ภายในกองบิน ๔ เมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารทดสอบสมรรถนะ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์ 

กองบิน ๕ ส ารวจสถานสอบคัดเลือกนักเรียนเตรยีมทหาร 

                                          
 นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ลงพื้นท่ีส ารวจสถานท่ี เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)  ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการรับสมัคร
และสอบคัดเลือกฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ก าหนดจัดการสอบในวันเสาร์ท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ มอบถุงยงัชีพข้าวสารอาหารแห้ง                                                 

ให้แก่เจ้าหน้าที่แคดดี้สนามกอล์ฟ กองบิน ๒๓ 

                                           
 นาวาอากาศเอก ชนาวีร์  กล่ินมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๒๓ และคณะกรรมการ
สนามกอล์ฟกองบิน ๒๓ มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับเจ้าหน้าท่ีและแคดด้ีประจ าสนามกอล์ฟกองบิน ๒๓ 
จ านวน ๑๐๐ คน เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใย ร่วมเป็นก าลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสภาวะวิกฤตเช้ือไวรัส 
COVID-19 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีและแคดด้ีดังกล่าวเป็นประชาชนรอบท่ีต้ังกองบิน ๒๓ เมื่อวัน ท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓                         
ณ สนามกอล์ฟกองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี 

กองบิน ๔๖ และ ส านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ า กรมทรัพยากรน้ า ร่วมประชุมหารือ         
การด าเนินการโครงการผันน้ า น้ ามุ่น-ห้วยส้มป่อย 

         
 นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นประธานในการประชุมหารือ การด าเนินการ
โครงการผันน้ า น้ ามุ่น-ห้วยส้มป่อย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี นาย นิติพันธ์ ตรงการดี ผู้อ านวยการ   
ส่วนแผนงานและประเมินผล น าคณะเจ้าหน้าท่ี ส านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ า กรมทรัพยากรน้ า เข้าร่วมประชุมโครงการ
ผันน้ า น้ ามุ่น-ห้วยส้มป่อย เพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชน เมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
กองบิน ๔๖ (ช่ัวคราว) อาคารสวัสดิการ กองบิน๔๖ จังหวัดพิษณุโลก 

www.rtaf.mi.th                  


