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             กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  
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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว        

ธูปะเตมีย นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ และคณะ ตรวจเย่ียมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๒ 

โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ย้ิมพงษ ผูบังคับการกองบิน ๒ พรอมดวย คุณวราภรณ สิริปริญญา 

รักษาการประธานชมรมแมบานทหารอากาศ กองบิน ๒ นําขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ 

ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแมบานทหารอากาศ กองบิน ๒ ใหการตอนรับ             

เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบรุี    

 

 

 

  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

ผูแทนผูบญัชาการทหารอากาศ ใหการตอนรบัมิตรประเทศ 

 
พลอากาศเอก พันธภักดี  พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ เปนผูแทนผูบัญชาการทหารอากาศ ใหการตอนรับ        

พันเอก Dean Mark F Mamaril (GSC) PA ผูชวยทูตทหารฟลิปปนส/กรุงเทพฯ เพ่ืออําลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติ

หนาที่และแนะนํา พันเอก Roderick T Garcia PA ผูชวยทูตทหารฟลิปปนส/กรุงเทพฯ ทานใหม  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 

๒๕๖๕  ณ หองรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

 

พลอากาศเอก พันธภักดี  พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ เปนผูแทนผูบัญชาการทหารอากาศ ใหการตอนรับ      

นาย Olivier Michaton รองประธานบริหารฝาย Global Business และคณะ เพ่ือหารือขอราชการในโอกาสเยือน

ราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ หองรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

 

พลอากาศเอก พันธภักดี  พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ เปนผูแทนผูบัญชาการทหารอากาศ ใหการตอนรับ        

พลจัตวา Samsul Rizal bin Musa  ผูชวยทูตทหารมาเลเซีย/กรุงเทพฯ และ พลจัตวา Dato Abdul Rahim bin Abdun 

Rahman ประธานบริษัท National Aerospace & Defence Industries (NADI) และคณะ เพื่อหารือขอราชการ            

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ หองรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

 

 

 

 

 

 

กองทัพอากาศ กําหนดเรียกพลประจําป ๒๕๖๕ 

โดยกําหนดเรียกพล “พลทหารกองหนุน เหลาทหารอากาศโยธิน “ เพื่อฝกวิชาทหาร  

ระหวางวันที ่๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก  

ทานใดที่ไดรับหมายเรียกขอใหไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว  

สอบถามเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศพัท ๐ ๒๕๓๔ ๐๗๓๙ หรือ ๐๕๕๓๐ ๑๒๐๐ ตอ ๕๕๒๑๐ – ๒ 



วันจันทรที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕                                                                หนา ๓ 

ตรวจรับพสัดุอะไหลเบื้องตนเพื่อการซอมบํารงุตามกําหนด ณ กองบิน ๔ 

  
พลอากาศเอก ชนะยุทธ  รัตนกาล ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ และคณะ ตรวจรับพัสดุอะไหลเบื้องตน           

เ พ่ือการซอมบํารุงตามกําหนด เครื่องมือพิเศษ เครื่องมือทั่วไป อุปกรณทดสอบ อุปกรณสนันสนุนภาคพื้นของ          

เครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศ อุปกรณ Ground Processing Station และอุปกรณ GNSS Base Station โดยมี       

นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔  ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕          

ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค   

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการอากาศโยธินและตรวจเย่ียมคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ 

   
        พลอากาศโท วิญญา  โพธิ์คานิช  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ  ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการ

อากาศโยธิน เพ่ือมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ โดยมี นาวาอากาศเอก สิระ  

บุญญะพาศ ผูบังคับการกองบิน ๔๖ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก  

พิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  

สาขาการพยาบาลเวชปฏบิตักิารบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม)  

 
พลอากาศโท ไกรเลิศ  เธียรนุกุล เจากรมแพทยทหารอากาศ เปนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม) รุนท่ี ๗ ป

การศึกษา ๒๕๖๔ และพิธีเปดการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต 

(การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม) รุนที่ ๘ ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง บุษกร อินทรวิชัย ผูอํานวยการ

กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ และนาวาอากาศเอกหญิง ผูชวยศาสตราจารย บังอร  

ฤทธิ์อุดม ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ ใหการตอนรับ สําหรับหลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม) เปนความรวมมือทาง

วิชาการของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กองการพยาบาล และศูนยโรคไตเทียม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช             

กรมแพทยทหารอากาศ มีความมุงหมายเพื่อใหผูเขารับการอบรม มีความรูและทักษะในการใหการพยาบาลและการบําบัด

ทดแทนไต ดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม สามารถใชอุปกรณหรือเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง   

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

การตรวจรบัเรดารตรวจอากาศ กองบิน ๔ 

 
พลอากาศโท ภาณ ุอดทน ผูทรงคณุวุฒิกองทัพอากาศ ประธานการตรวจรับเรดารตรวจอากาศกองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก 

อัคคพร  อวมสําอางค รองผูบังคบัการกองบิน ๔ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค   

พิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรตถิวายเปนพระราชกุศล 

 
พลอากาศตรี สัลยุทธ  สวางวรรณ เปนผูแทนกองทัพอากาศ รวมพิธีลาสิกขาในโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรม   

เฉลิมพระเกียรติ ถวายเปนพระราชกุศลแดพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ ในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ครบ ๓ รอบ 

๓๖ ป เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ  วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

เย่ียมชมกิจการศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ และศูนยปฏิบตัิการทางอวกาศกองทัพอากาศ 

  
พลอากาศตรี สมพร รมพยอม ผูอํานวยการศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ ใหการตอนรับ นาวาอากาศเอก อัมพร เพ็ชราช            

รองผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นําคณะอาจารยและนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ เขาเยี่ยมชม

กิจการและรับฟงบรรยายสรุปภารกิจของศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ 

พลอากาศตรี ไพฑูรย เหลืองตระกูล ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ ใหการตอนรับ นาวาอากาศเอก 

อัมพร เพ็ชราช รองผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นําคณะอาจารยและนักศึกษาวิทยาลัยการทัพ

อากาศ รุนที่ ๕๖  ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการดานอวกาศ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศนูยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ 

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการการเงิน 

 
พลอากาศตรี กิตติพงษ  แกวภา เจากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการการเงิน โดยมี นาวาอากาศเอก 

เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผูบังคับการกองบิน ๕ ใหการตอนรับ เม่ือวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 



วันจันทรที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕                                                                หนา ๕ 

ตรวจเยี่ยมการฝกภาคสนามและการฝกปองกนัที่ตั้งทางทหารของนักเรียนนายเรืออากาศ 

 
พลอากาศตรี กฤษฎา  สุพิชญ รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ผูแทนผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ

อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ตรวจเยี่ยมการฝกภาคสนามและการฝกปองกันที่ตั้งทางทหารของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปที่ ๒ และ ๓ 

ฝกการใชอาวุธและการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีของทหารราบ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ประสบการณและเสริมสรางทักษะ วิชาชีพทหาร

ใหแกนักเรียนนายเรืออากาศ เพื่อนําความรูที่ไดรับจากการฝกไปใชในการรับราชการตอไปในอนาคต โดยมี นาวาอากาศเอก ศุภศักดิ์ 

วานกระ ผูอํานวยการกองวิชาทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ใหการตอนรับ เม่ือวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕        

ณ พื้นที่การฝก ศูนยฝกภาคพ้ืนทางยุทธวิธีกองทัพอากาศ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี  

มอบชดุ Hygroscopic flares เพื่อใชปฏิบตัิการสนบัสนุนการทําฝนหลวงกับเครื่องบิน AU-23A 

  
นาวาอากาศเอก กฤษฎา สกุลวิวรรธน ผูอํานวยการกองสนับสนุนการวิจัยยุทโธปกรณ ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ  เยี่ยมชมการปฏิบัติการของเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบท่ี ๒ (AU-23A)     

ในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงและมอบชุด Hygroscopic flares เพ่ือใชกับเครื่องบิน AU-23A ในการปฏิบัติภารกิจ      

ฝนหลวง เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนจากการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค จากภาวะฝนทิ้งชวง             

โดยมี นาวาอากาศโท ชิดพล อุไรพงษ ผูบังคับฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ เปนผูแทนผูบังคับการกองบิน ๕ ใหการตอนรับ       

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

พิธีประดับเลขชั้นการศกึษาใหแก นักเรียนจาอากาศ ชั้นปที่ ๒ 

  
นาวาอากาศเอก อภิรัตน  รังสิมาการ  ผูบังคับการโรงเรียนจาอากาศ เปนประธานในพิธีประดับเลขชั้นการศึกษา 

ใหแก นักเรียนจาอากาศ ชั้นปที่ ๒  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคมคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศกึษาทหารอากาศ 

พิธีสําเร็จการฝกหลักสูตรผูบงัคับอากาศยานภายในพรอมรบ รุนที่ ๓ ของระบบอากาศยานไรคนขับ 

 
นาวาอากาศเอก นภดร  คงเสถียร ผูบังคับการกองบิน ๓  เปนประธานในพิธีสําเร็จการฝกหลักสูตรผูบังคับอากาศยานภายใน   

พรอมรบ รุนที่ ๓ ของระบบอากาศยานไรคนขับ เครื่องบินไรคนขับตรวจการณและฝกแบบท่ี ๑ (RTAF U1) เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม 

๒๕๖๕ ณ ฝูงบิน ๓๐๑ กองบิน ๓ จังหวัดสระแกว  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๖ 

ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันเชื้อไวรัส COVID -19 แกนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

   
นาวาอากาศเอก  ปรีชา  เฉลยภาพ รองผูอํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ นําคณะแพทย พยาบาล 

และเจาหนาที่ ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันเชื้อไวรัส COVID-19 แกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 

จํานวน ๓๑๑ คน เพื่อเตรียมรับการเปดเทอม ตามมาตรการปองกันโรค เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมัธยมฐานบิน

กําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

กองบิน ๕๖ ออกปฏิบติัการชวยเหลือพี่นองประชาชน 

   
นาวาอากาศเอก รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผูบังคับการกองบิน ๕๖ พรอมดวยขาราชการกองบิน ๕๖ นําหนวยมิตร

ประชา กองบิน ๕๖  ออกชวยเหลือพ่ีนองประชาชน โดยมีกิจกรรมประกอบดวย บริการตัดผม พัฒนาทําความสะอาด     

มอบอุปกรณกีฬา เวชภัณฑและหนากาอนามัย เม่ือวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดมวงคอม อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา   

ขาวบริการ 
กําหนดรดน้ําศพ คุณแมกระแสร  ตะวันแจง มารดาของ พลอากาศเอก ชากร ตะวันแจง หัวหนาคณะนายทหาร   

ฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา ในวันจันทรท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖๐๐ ณ ศาลา ๑๔ ฌาปนสถาน

กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ และกําหนดสวดพระอภิธรรมศพ ในเวลา ๑๗๓๐ กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแตวันท่ี 

๒๔ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘๐๐  และกําหนดพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ ในวันเสารท่ี ๒๘ พฤษภาคม 

๒๕๖๕ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑  

 


