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 กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

 โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ และ E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ ใหการตอนรับ ผูอํานวยการ

หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสําหรับผูบริหารระดับสูงสมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

ในพระบรมราชูปถัมภ คณาจารย และคณะนักศึกษา หลักสูตรการบริหารความมั่นคง      

สําหรับผูบริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุนที่ ๓ เยี่ยมชมกิจการกองทัพอากาศ เมื่อวันท่ี           

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

 

 



วันอังคารที่  ๒๑  มิถุนยายน  ๒๕๖๕                                                              หนา ๓ 

 
ตรวจติดตามผลการดําเนินงาน ของอาคารที่พกัสวัสดิการกองทัพอากาศ อาวมะนาว 

 
พลอากาศเอก ณรงค อินทชาติ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประเมินผล        

การดําเนินงานกิจการสวัสดิการกองทัพอากาศและคณะ ตรวจติดตามผลการดําเนินงาน ของอาคารที่พักสวัสดิการ 

กองทัพอากาศ อาวมะนาว เพ่ือใหคําแนะนํา และแนวทางในการพัฒนา อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ อาวมะนาว   

ใหตอบสนองตอนโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ ในการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพ (Supreme Morale)            

โดยมี นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕               

ณ อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ อาวมะนาว กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
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พิธีเปดหลักสูตรเจาหนาที่ยุทธการควบคมุการปฏิบัติทางอากาศขั้นพ้ืนฐาน รุนที่ ๕ 

และหลักสูตรเจาหนาที่ควบคมุอากาศยานและแจงเตอืนขั้นพ้ืนฐาน รุนท่ี ๖  

 
พลอากาศเอก คงศักดิ์  จันทรโสภา ผูบัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เปนประธานในพิธีเปด

การศึกษา หลักสูตรเจาหนาที่ยุทธการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศขั้นพื้นฐาน รุนที่ ๕ และหลักสูตรเจาหนาที่ควบคุม  

อากาศยานและแจงเตือนขั้นพื้นฐาน รุนที่ ๖ โดยมีผูเขารับการศึกษาเปนขาราชการทหารอากาศ ชั้นยศ จาอากาศตรี        

การฝกศึกษา ทั้ง ๒ หลักสูตรมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะข้ันพื้นฐานใหกับจาอากาศตรี เหลาตนหน      

จําพวกทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ผูซึ่งสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจาอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ          

และไดรับการบรรจุเปนขาราชการใหม ใหมีขีดความสามารถและมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนสามารถ         

ใชเครื่องมืออุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามมาตรฐานของกองทัพอากาศ 

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๕ ณ กองวิชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

พิธีปดการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหารของกองทัพอากาศเหลาทหารสื่อสาร และเหลาทหารชางโยธา 

 
พลอากาศโท วิศรุต สุวรรณเนตร รองเสนาธิการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีปดการเรียกพลเพ่ือฝกวิชาทหารของ

กองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๕ ในจําพวก เหลาทหารสื่อสาร และเหลาทหารชางโยธา โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ      

ยิ้มพงษ ผูบังคับการกองบิน ๒ ใหการตอนรับ เมื่อวันที ่๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี 
ตรวจเย่ียมหนวยสายวิทยาการกิจการพลเรอืนและประชาสัมพันธ        

 
พลอากาศตรี ธรรมรงคเดช  เจริญสุข รองเจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการ    

กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ  สุขดี รองผูบังคับการกองบิน ๗ ใหการตอนรับ        

เมื่อวันที่  ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธานี  
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เย่ียมชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช   

 
พลอากาศตรี กฤษฎา  สุพิชญ รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานบริหาร) ใหการตอนรับ 

นาวาอากาศโท Jonathan  Powell ผูอํานวยการศูนยฝกศึกษาทางทหาร (Defence International Training  Center : DITC)     

กลาโหมออสเตรเลีย เยี่ยมชมกิจการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕                         

ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

ขอเชิญขาราชการทหารอากาศ ประกวดรองเพลงในรายการ “ดวลเพลงดัง” 
ขอเชิญขาราชการทหารอากาศ ที่มีความสามารถดานการรองเพลง ประกวดรองเพลงในรายการ “ดวลเพลงดัง”     

ทางชอง 7HD ออกอากาศทุกวันจันทร - อังคาร เวลา ๑๓๐๐ ซึ่งเปนรายการที่ไดรับความนิยมและเปนที่รูจักของผูชม         

สีสันรายการเนนสงเสริมบุคลากรในหลากหลายสาขาอาชีพที่มีความสามารถดานการรองเพลง ซึ่งทางรายการจะเปน          

ผูคัดเลือกผูที่ผานเกณฑเขารวมแขงขันในรายการ คัดเหลือประเภทละ ๓ ทาน โดยทั้ง ๓ ทานจะไดรับเงินรางวัล             

จากทางรายการ  ผูเขาแขงขันในรายการ ๓ คน จะรองเพลงเดียวกัน สไตลรูปแบบการรองของตนเอง โดยจะมีการถายทํา

รายการดวลเพลงดังในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สตูติโอ ๑ ชอง 7HD สําหรับเวลาบันทึกเทปจะประสานนัดหมายเวลา   

ที่แนนอนตอไป   โดยผูเขารวมแขงขันในรายการจะตองมีคุณสมบัติและรายละเอียด ดังนี ้

๑.  ขาราชการทหารอากาศอัดคลิปรองเพลงโจทยเพลง ทหารอากาศขาดรัก ของศิลปน กอท จักรพันธ สงมายัง

รายการเพื่อใหทีมกรรมการคัดเลือกพิจารณา โทร. ๐๘ ๑๕๘๓ ๐๑๐๑ และสงผาน LINE เบอรรายการดังกลาว 

๒.  ทีมงานรายการอนุญาตเก็บภาพโปรโมทพรอมเครื่องแบบ ณ สถานที่ทํางาน (ขึ้นอยูกับสถานที่ที่สามารถอนุญาต  

ใหถายได และความสมัครใจของผูรวมแขงขัน) 

๓.  ขาราชการทหารอากาศที่ผานการคัดเลือกจากรายการ สามารถมาถายทําไดในวันและเวลาที่กําหนดตามนัดหมาย 

ประสานรายละเอียดเพ่ิมเติม คุณอรณิชา สิรยากร โทร. ๐๘ ๑๕๘๓ ๐๑๐๑  และ ๐ ๒๔๙๕ ๗๗๗๗ ตอ ๔๓๗   
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พิธีจบการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารรวมรัสเซีย 

   
พลเอก วาเลอร ีเกราซิมอฟ ประธานคณะเสนาธิการทหารรวม สหพันธรัฐรัสเซีย เปนประธานในพิธีจบการศึกษาของนายทหาร

นักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารรวมรัสเซีย เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหารรัสเซีย กรุงมอสโก           

โดยมีนายทหารอากาศไทย ๑ นาย คือ นาวาอากาศโท ธนวัฒน กิจเจริญศักดิ์กุล และนายทหารบกไทย ๑ นาย คือ พันโท อรรถพร 

ประชานุกูล จบการศึกษาและเขารับประกาศนียบัตรในพิธีดังกลาว ในโอกาสนี้ นาวาอากาศเอก กฤษณัส กาญจนกุล ผูชวยทูตฝาย

ทหารอากาศไทยประจํากรุงมอสโก พรอมดวยผูชวยทูตฝายทหารบก และผูชวยทูตฝายทหารเรือ รวมเปนเกียรติในพิธี  สําหรับ     

นาวาอากาศโท ธนวัฒน กิจเจริญศักดิ์กุล ไดรับคัดเลือกจากกองทัพอากาศ ไปเขารับการศึกษาในหลักสูตรเสนาธิการทหารรวมรัสเซีย 

ระหวางวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที ่๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาประมาณ ๒๐ เดือน 

ปจจุบัน กองทัพอากาศไทย-รัสเซีย มีความสัมพันธทางทหารที่ดีตอกัน โดยไดจัดตั้งสํานักงานผูชวยทูตฝายทหารอากาศไทย

ประจํากรุงมอสโกข้ึน เมื่อป ๒๕๖๑ พรอมทั้งดําเนินการขับเคลื่อนและยกระดับความรวมมือตอกันอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะ    

อยางยิ่งความรวมมือดานการฝกศึกษาซึ่งกองทัพอากาศไทยไดสงกําลังพลไปฝกศึกษาที่สหพันธรัฐรัสเซียในหลายหลักสูตร                  

อาท ิหลักสูตรเสนาธิการทหารรวม หลักสูตรนักเรียนนายเรืออากาศ  หลักสูตรภาษารัสเซียทั่วไป และหลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมอากาศยาน  

 

 
ขาวบริการ 

กําหนดรดน้ําศพ คุณแมดวงกมล กิตติรัต มารดาของ พลอากาศเอก อนิรุท กิตติรัต  ในวันนี้ (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕)          

เวลา ๑๖๐๐ จากนั้นเปนพิธีสวดพระอภิธรรมศพ เวลา ๑๗๓๐ ณ ศาลาพวงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน (ฝงวัดพระศรีฯ        

หลังเจดีย) กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแตวันที ่๒๒ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘๓๐ และกําหนดฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตยท่ี 

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน   


