
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองวารสารและส่ือส่ิงพิมพ ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

 

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์ 
วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพปริยัติ เจ้าคณะ 
จังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการประกอบพิธีบวงสรวง  
และยกเสาเอก หอพระพุทธศาสดาประชานาถ เม่ือวันท่ี  ๑๙  มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สถานีรายงาน
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                    หน้า  ๒   
ตรวจเยี่ยมการสอบวิชาการ นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)  

,    
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเย่ียมความเรียบร้อย และให้กําลังใจในการสอบ

วิชาการ การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นเดินทางไป
ตรวจเย่ียมความเรียบร้อย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ุ ต่ายทอง            
เสนาธิการทหารอากาศ/ประธานกรรมการอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร        
(ในส่วนของกองทัพอากาศ) พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับ  

มอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ และทนุการศึกษาของสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 

 
 พลอากาศตรีหญิง เพชรชมพู  เล่ห์มงคล ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี
มอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ และทุนการศึกษาของสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ให้แก่บุตรข้าราชการ 
สังกัดสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ เม่ือวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 

การดําเนินการสร้างอาคารท่ีจอดรถนายทหารสัญญาบัตร ณ กรมช่างอากาศ  

 
 พลอากาศตรี ชูพงศ์ อารีประชาภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุการสร้างอาคารที่จอดรถนายทหารสัญญาบัตร  
พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมี พลอากาศตรี กิจสม พันธ์ุโกศล รองเจ้ากรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี        
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กรมช่างอากาศ  บางซ่ือ   

มอบทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมช่างโยธาทหารอากาศ 

 
 พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสวัสดิการ           
เพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างโยธาทหารอากาศ เม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ กรมช่างโยธาทหารอากาศ 

 

 

 

 

 



วันจันทร์ท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                                  หน้า  ๓  
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรง 

 
 พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะ      
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 
และมีพระพลานามัยแข็งแรง  เม่ือวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  

โรงเรียนการบิน มอบเครื่องบริโภคที่จําเป็นให้แก่กําลังพล 

 
 พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานในพิธีมอบข้าวสาร และไข่ไก่ เพ่ือเป็นขวัญ
กําลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ให้แก่กําลังพล
โรงเรียนการบิน เม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม  

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ 

 
 นาวาอากาศเอก ศรสิต กีรติพล รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการ
และพัสดุ โดยมี นาวาอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ธรรมาธร รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี         
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง  

กองบิน ๑ จัดพิธีขอขมาลาอุปสมบทของข้าราชการ 

 
 นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้ บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิ ธีขอขมาลาอุปสมบท             
ในบวรพระพุทธศาสนา ของข้าราชการ กองบิน ๑ เน่ืองในเทศกาลวันเข้าพรรษา เม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓           
ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา  

 

 

 

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                  หน้า ๔ 
กองบิน ๒ มอบเคร่ืองบริโภคที่จําเป็นให้แก่กําลังพล  

 
 นาวาอากาศเอก จุมพล  จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในการจัดอบรมตามสถานการณ์ผ่อนปรน 

เช้ือไวรัส COVID-19 ในระยะท่ี ๔ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๒ เพ่ือให้ความรู้ และสร้าง
จิตสํานึกในการดํารงชีวิตแบบ New Normal จากนั้นได้มอบเคร่ืองบริโภคที่จําเป็นให้กับกําลังพล กองบิน ๒ ต้ังแต่ช้ันยศ
นาวาอากาศตรีลงมา ประกอบด้วย ข้าวสารหอมมะลิ และไข่ไก่ เพ่ือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัส COVID-19 เม่ือวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี  

กองบิน ๒๑ มอบเครื่องบริโภคที่จําเป็นให้แก่กําลังพล  

 
 นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสาร และไข่ไก่          
เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ             
โรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ให้แก่กําลังพลกองบิน ๒๑ เม่ือวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี    

กองบิน ๔๑ มอบทุนการศึกษา  

 
 นาวาอากาศเอก นรุธ กําเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทัพอากาศ 
และทุนการศึกษา กองบิน ๔๑ ให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการของกองบิน ๔๑             
เม่ือวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ  กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่  

ข่าวบริการ 
  กําหนดรดน้ําศพ พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในวันนี้ (๒๒ มิถุนายน 

๒๕๖๓) เวลา ๑๖๓๐  ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กําหนดพระราชทานนํ้าหลวงอาบศพ 
เวลา ๑๗๓๐  กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ เวลา ๑๘๐๐ ต้ังแต่บัดน้ี – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  และกําหนดพิธีพระราชทาน
เพลิงศพ ในวันเสาร์ท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖๐๐  ณ เมรุ ๑  
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