
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองวารสารและส่ือส่ิงพิมพ ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

  พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ 
หรือ“อินทรีอนามัย”รวมทั้ งสิ้น ๘๐ชุด ให้แก่ ผู้แทนของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) และโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (มัธยม) ซ่ึงเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่
ของกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคมนี้ เมื่อวันที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

 

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                    หน้า  ๒   
ตรวจเยี่ยมอาคารฝึกทดสอบสมรรถภาพ ๑ , ๒ และศูนย์บริการกําลังพลแบบเบ็ดเสร็จ 

  
 พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมอาคารฝึกทดสอบสมรรถภาพ ๑ , ๒ 
และศูนย์บริการกําลังพลแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือจัดระเบียบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร 
เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ตรวจเย่ียมสํานักงานปรับปรุงขีดความสามารถเคร่ืองบินโจมตีแบบที่ ๗  

  
 พลอากาศโท คงศักด์ิ จันทรโสภา รองเสนาธิการทหารอากาศ/ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการ
ปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีแบบท่ี ๗ และคณะ ตรวจเย่ียมสํานักงานปรับปรุงขีดความสามารถเคร่ืองบินโจมตี
แบบที่ ๗ (ALPHA JET) โดยมี นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี         
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี  

การประชุมร่วมระหว่าง กรมช่างอากาศ โรงเรียนการบิน  
และศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยานกําแพงแสน บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด 

  
 พลอากาศโท ภาณุวัชร์  เป่ียมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง กรมช่างอากาศ      
กองฝึกการบิน และกองซ่อมอากาศยาน โรงเรียนการบิน และศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยานกําแพงแสน บริษัทอุตสาหกรรมการบิน 
จํากัด เพ่ือวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา Fuel Imbalance ของเครื่องบินฝึกแบบท่ี๑๖ ก (CT-4E) โดยการระดมสมอง และReliability 
Engineering เม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยานกําแพงแสน บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด      
จังหวัดนครปฐม  

 

 

 

 



วันศุกร์ท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                                    หน้า  ๓  
โครงการกิจกรรม"สํานึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคม" ตามค่านิยมหลักของ ทอ. 

   
 พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ เข้าร่วมโครงการกิจกรรม "สํานึกร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม" ตามค่านิยมหลักของ ทอ. (RTAF Core Value to CSR) เพ่ือพัฒนาทําความสะอาดและปรับปรุง     
ภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ โดยมี นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย      
ข้าราชการกองบิน ๕ และองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะหลัก เข้าร่วมกิจกรรม เม่ือวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓             
ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ (ทองอุไร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ปลูกต้นไม้และป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น 

  
 พลอากาศตรี อติชาติ ศิลานันท์ เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ และคณะ ร่วมปลูกต้นไม้และป่าเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ช่ือ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น   
โดยมี นาวาอากาศเอก นภสินธ์ุ อินแสน รองผู้บังคับการกองบิน ๒  ให้การต้อนรับ เม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓          
ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี  

  
 พลอากาศตรีหญิง เพชรชมพู  เล่ห์มงคล ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ พร้อมด้วย
ข้าราชการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส  
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ช่ือ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เม่ือวันที่     
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณพ้ืนที่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

 

 

 

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                  หน้า ๔ 
พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนการบิน ประจําปี ๒๕๖๓ 

  
 พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนการบิน 
ประจําปี ๒๕๖๓ โดยแบ่งเป็นทุนกองทัพอากาศ จํานวน ๓๐๒ ทุน และทุนโรงเรียนการบิน จํานวน ๑๙๕ ทุน รวมเป็นเงิน 
๖๔๘,๕๐๐ บาท เม่ือวันท่ีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม  

การประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายในจังหวัดสระแก้ว  
และพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร)    

 
 พลอากาศตรี กฤษฎา  ทับเทศ รองผู้อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความม่ันคงกับกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมการพัฒนาพ้ืนที่การเพาะปลูกโครงการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร)   
กับ เกษตรอําเภอวัฒนานคร สํานักโครงการชลประทานสระแก้ว สํานักชลประทานท่ี ๙ องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๒ และราษฎรในพื้นที่โครงการนําร่อง ฝูง.๒๐๖ฯ (วัฒนานคร) เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม            
ในการเตรียมพ้ืนท่ีแหล่งน้ํา เพ่ือประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างสูงสุด โดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิพัทธ์ พวงพันธ์บุตร 
รองผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) ให้การต้อนรับและร่วมการประชุมสัมมนาฯ เม่ือวันท่ี           
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) จังหวัดสระแก้ว 

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            

กองทัพอากาศ ขอเชิญติดตามชม สารคดีโทรทัศน์เทิดพระเกียรติ  
จอมพล สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ   

ชุด “๑๐๐ ปี ทิวงคต พระบดิาแห่งกองทัพอากาศ” ท้ัง ๕ ตอน   
ได้ทางช่องทาง Youtube : RTAF CH 

 

 


