
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

กองวารสารและส่ือส่ิงพิมพ ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ 
ตรวจเย่ียมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีให้การสนับสนุนการควมคุมโรค  
ในพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ เพ่ือรองรับกลุ่มผู้เฝ้าระวังท่ีจะเดินทางกลับจากต่างประเทศ เมื่อวันที่  
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ Divalux Resort and Spa Hotel จังหวัดสมุทรปราการ 

          2 DAYS BEFORE LAUNCH … NAPA-1   

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                               หน้า  ๒   
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมรัตนธาตุ และพระพุทธรูปเพ่ืออัญเชิญประดิษฐาน 

  
พลอากาศเอก จิโรจ  บํารุงลาภ ท่ีปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ  เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 

พระบรมรัตนธาตุ และพระพุทธรูปเพ่ืออัญเชิญประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ 
จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

พิธีปิดการอบรมการรักษาความปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย             

 
 พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล เจ้ากรมข่าวทหารอากาศเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมการรักษาความปลอดภัย
สําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของกรมข่าวทหารอากาศผ่านโปรแกรม Microsoft Team เม่ือวันที่      
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๑  

การอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกําลังพลกองทัพอากาศด้วย QR Program 

                    
 พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการอบรม
การประเมินผลการปฏิบัติงานกําลังพลกองทัพอากาศด้วย QR Program โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กําลังพลทุกคนสามารถ
ใช้ QR program ได้อย่างถูกต้อง เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ๘๖ 

                
                                                          พลอากาศโท ธาดา เค่ียมทองคํา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร
นายทหารช้ันผู้ บังคับหมวด รุ่นท่ี ๘๖ เ ม่ือวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายทหารช้ันผู้ บังคับหมวด             
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 
 
 

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

ท้ัง ๕ ตอน  ได้ทางช่องทาง Youtube : RTAF CH 

 

 

 

 



วันพุธท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                                    หน้า  ๓  
พิธีรับมอบห้องทดสอบเคร่ืองวัด กองมาตรวิทยา กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 

 
พลอากาศโท อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคาร   

ห้องทดสอบเคร่ืองวัด กองมาตรวิทยา กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จากพลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 

คณะจเรทหารอากาศ ตรวจการปฏิบัติราชการกองบิน ๕ 

 
พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ตรวจเย่ียมการปฏิบัติราชการของกองบิน ๕ 

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ   
เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๕  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ 

 
พลอากาศตรี วิญญา  โพธ์ิคานิช  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก 

ศรสิต  กีรติพล  รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเย่ียมหน่วยสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ         
เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

ตรวจเย่ียมเรือนจําทหารอากาศ 

 
พลอากาศตรี  ธรรมนาย  สุขแสง  ผู้บั ง คับทหารอากาศดอนเมือง  ตรวจเ ย่ียมเรือนจําทหารอากาศ             

โดยมี  นาวาอากาศโท ฤทธิรณ มงคลนํา ผู้บังคับเรือนจําทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เม่ือวันที ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓      
ณ เรือนจําทหารอากาศ สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง  

 

 

 

 

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                  หน้า ๔ 
พิธีขอขมาลาอุปสมบท  

   
 พลอากาศตรี ไวพจน์  เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีขอขมาลาอุปสมบทของข้าราชการ
โรงเรียนการบิน เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๓  ณ  วิหารพระพุทธศรีนภาภิธรรม  โรงเรียนการบิน  จังหวัดนครปฐม    

ตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินค่าหน่วยบิน ตรวจสอบมาตรฐานการบิน                  
และประเมินค่าหน่วยบิน ณ กองบิน ๑  

   
 นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย  ทองเจริญ รองประธานกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบิน กองทัพอากาศ             
และคณะ ตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินค่าหน่วยบิน กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล      
ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา 

การประชุมคณะกรรมการ และผู้ควบคุมสอบนักเรียนเตรียมทหาร ณ กองบิน ๔๖ 

  
 นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ             
และผู้ควบคุมสอบนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) เพ่ือเตรียมความพร้อม ของเจ้าหน้าท่ี และสถานท่ีสอบ 
ก่อนดําเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก     
ในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นี้ เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก  

พิธีเปิดการฝึกวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  
  นาวาอากาศเอก สิรวีร์  มณีวงษ์ ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน       
ในพิธีเปิดการฝึกวิชาทหารของ นักเรียนจ่าอากาศ ช้ันปีท่ี ๑ และ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ท้ังน้ียังเป็นการเริ่มต้น     
การฝึกปรับพ้ืนฐานทางวิชาทหาร ของ นักเรียนจ่าอากาศ ช้ันปีท่ี ๑ เพ่ือปรับสภาพจากบุคคลพลเรือน เป็นนักเรียนทหาร         
เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  

www.rtaf.mi.th            

 

 

 

 


