
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองวารสารและส่ือส่ิงพิมพ ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

  

   

  พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารช้ันผู้ใหญ่ของ
กองทัพอากาศ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรง  เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  
ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                    หน้า  ๒   
พิธีมอบรางวัลนิรภัยภาคพื้นกองทัพอากาศ (RTAF Safety Award) ประเภทหน่วยและบุคคล 

   
 พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ุ  ต่ายทอง เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนิรภัยภาคพ้ืน
กองทัพอากาศ (RTAF Safety Award) ประเภทหน่วยและบุคคล ประจําปี ๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓         
ณ ห้องประชุมเวหาสยานศิลปสิทธ์ิ  

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

  
 พลอากาศโท เกรียงไกร  โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ

  
 พลอากาศตรี ธรรมนาย สุขแสง ผู้ บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมด้วยข้าราชการสํานักงานผู้บังคับ        
ทหารอากาศดอนเมือง ร่วมปลูกต้นไม้ สนับสนุนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น 
เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ เรือนจําทหารอากาศ สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง  

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกนริภัยภาคพ้ืน 

 
 นาวาอากาศเอก ณรงค์ศักด์ิ  พิชิตชโลธร รองเสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธาน
โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกนิรภัยภาคพ้ืน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓        
ณ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 

 

 

 

 

 



วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                              หน้า  ๓  
ตรวจเย่ียมหน่วยสายวิทยาการอากาศโยธิน 

 
 นาวาอากาศเอก ไพศาล บุษบรรณ รองผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ 
ตรวจเย่ียมสายวิทยาการอากาศโยธิน โดยมี นาวาอากาศโท สุรเกียรติ เกตานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน   
กองบิน ๔๑ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน 
กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ 

กองบิน ๑ มอบเคร่ืองบริโภคที่จําเป็นให้แก่กําลังพล 

 
 นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสารและไข่ไก่           
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการ กองบิน ๑ เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา 

ครบรอบ ๓๘ ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๗ สุราษฎร์ธานี 

 
 นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิ ธีทําบุญครบรอบ ๓๘ ปี          
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๗ สุราษฎร์ธานี เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงทหาร
อากาศ ๐๗ สุราษฎร์ธานี อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

วันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ 

 
 นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสด์ิ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทําบุญเน่ืองในวันคล้าย          
วันสถาปนา ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ พร้อม เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา  

 

 

 

 

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                  หน้า ๔ 
โครงการ ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน” สู่ ๑๐๐ ล้านต้น                            

 
 นาวาอากาศเอก ธรรมนูญ  วงศ์สวรรค์ ผู้ บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ ( วัฒนานคร)             
นําข้าราชการทํากิจกรรมปลูกต้นไม้ ร่วมโครงการ ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน” สู่ ๑๐๐ ล้านต้น เม่ือวันที่         
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณพ้ืนท่ีฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) จังหวัดสระแก้ว 

กิจกรรม “ทําความดี มีน้ําใจ ให้ความสุข” เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต  

 
 นักกีฬาทีมฮอกกี้สโมสรทหารอากาศ ร่วมทํากิจกรรม"ทําความดี มีนํ้าใจ ให้ความสุข" เน่ืองในวันคล้ายวันทิวงคต 
ครบรอบ ๑๐๐ ปี จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ             
“พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” โดยการบริจาคสิ่งของและเติมสิ่งของใน "ตู้ปันสุข ทอ. อัจฉริยะ" เพ่ือมอบให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์และผู้มาใช้บริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ให้มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี และบรรเทาความ
เดือดร้อน แก่ผู้มีรายได้น้อยในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัวต่อไป เม่ือวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ดาวเทียม  NAPA-1 เพ่ือการพัฒนาประเทศ  

  
 การใช้งานดาวเทียม  NAPA-1 เพ่ือการพัฒนาประเทศ กองทัพอากาศจะใช้ขีดความสามารถของดาวเทียม         
ในการสนับสนุนงานด้านบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เช่น การสนับสนุนข้อมูลพ้ืนท่ีจุดความร้อนเพ่ือการดับไฟป่า และ
การสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการบรรเทาปัญหาภัยแล้งในระดับประเทศ ซ่ึงเป็นก้าวแรกที่สําคัญของการลาดตระเวนและ      
เฝ้าตรวจตรวจทางอวกาศ เพ่ือความม่ันคงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  ดาวเทียมนภา-๑ มีกําหนดการยิงขึ้นสู่อวกาศ       
ด้วยจรวด Vega จากฐานยิงจรวด Ariane Launch Area 1 ณ เฟรนช์เกียนา ดินแดนของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ท่ีต้ังอยู่    
ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้ 

ข่าวบริการ 
- กําหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางโฉมศรี วานิชย์ มารดาของ พลอากาศตรี ครรชิต วานิชย์ เลขานุการ

กองทัพอากาศ  ต้ังแต่บัดนี้  – ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๘๐๐  ณ  ศาลา  ๗  ฌาปนสถานกองทัพอากาศ             
วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และกําหนดพิธีบรรจุศพ ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ หลังพิธีสวดพระอภิธรรมศพ    

www.rtaf.mi.th            

 

 


