
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองวารสารและส่ือสิ่งพิมพ ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

 

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานมอบรางวัล

ให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน Cyber Operations Contest 2020 เมื่อวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  
ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                    หน้า  ๒   
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 

 
 แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ        

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรง  เม่ือวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓      
ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  

ตรวจเย่ียมหน่วยสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๖ 

  
 พลอากาศตรี พงศ์สมิทธ์  สุขรวย เสนาธิการกรมช่างอากาศ ตรวจเย่ียมหน่วยสายวิทยาการช่างอากาศ โดยมี  
นาวาอากาศเอก ชนะรัฐ  จันทรุเบกษา ผู้บังคับการกองบิน ๖ ให้การต้อนรับ เม่ือวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๖ ดอนเมือง  

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ มอบทุนการศึกษา  

 
 พลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันต์ ผู้อํานวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบ
ทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบิน
กองทัพอากาศ เม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 

 

 

 

 



วันอังคารท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                                 หนา้  ๓  
มอบมุ้งกันยุงทหารสําหรับผู้ที่ต้องกักตัวจากการควบคุมเชื้อไวรัส COVID-19 

 
 นาวาอากาศเอก พานิช โพธ์ินอก  ผู้บังคับการกองกําลังทหารอากาศเฉพาะกิจท่ี ๙ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ    
มอบมุ้งกันยุงทหาร ใหัแก่ นายจรัญ จันทรปาน นายอําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพ่ือใช้อํานวยความสะดวกสําหรับ      
ผู้ท่ีต้องกักตัวจากการควบคุมเช้ือไวรัส COVID-19 เป็นเวลา ๑๔ วัน เม่ือวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ป้องกันและ
ควบคุมเช้ือไวรัส COVID-19 อําเภอหนองจิก ณ กองกําลังทหารอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ และในวันเดียวกันได้นํารถบรรทุก 
พร้อมข้าราชการและทหารกองประจําการ สนับสนุนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ขนข้าวสารนําไปมอบให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ  

กองบิน ๕ ร่วมบริจาคโลหิต 

 
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้ บังคับการกองบิน ๕ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ            

ทหารกองประจําการ และครอบครัว กองบิน ๕ ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์ โดยร่วมกับโรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือนําไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วย จํานวน ๒๕,๒๐๐ ซีซี เม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๕      
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

กองบิน ๗ เข้าร่วมการอบรมโครงการเรียนรู้ด้านประมง 

 
นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ นําข้าราชการกองบิน ๗ เข้าร่วมการอบรมโครงการ

เรียนรู้ด้านประมงของกองบิน ๗ โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด เขต ๕ (สุราษฎร์ธานี) มาให้ความรู้ 
เพ่ือเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนเสริมสร้างอาชีพด้านการประมง เม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓๗        
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เขต ๕ (สุราษฎร์ธานี) อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

กองบิน ๒๑ จัดพิธีขอขมาลาอุปสมบท  

 
 นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้ บังคับการกองบิน ๒๑ เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบท             
ของข้าราชการกองบิน ๒๑ เม่ือวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วิหารพระพุทธมังคโลดม กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี    

 

 

 

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                  หน้า ๔ 
กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 

  
นาวาอากาศเอก นรุธ กําเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ นําข้าราชการ และทหารกองประจําการร่วมกิจกรรม

จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เพ่ือเป็นการพัฒนาคลองแม่ข่า โดยการกําจัดขยะ วัชพืช การปรับปรุงภูมิทัศน์ การบําบัดนํ้าเสีย 
และเพ่ือแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสียท่ีสะสมมาเป็นเวลานาน เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยมิตรประชากองบิน ๔ ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน 

 
  นาวาอากาศเอก นพนันท์ เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน ๔ นําหน่วยมิตรประชากองบิน ๔ ร่วมกับบริษัทการบินไทย 

จํากัด (มหาชน), กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ, บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด และโรงงานชลประทานซีเมนต์   
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน และนักเรียนโรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ เม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ณ โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ 
อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  

กองบิน ๒๓ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด แก่ครอบครัวและเยาวชน 

 
นาวาอากาศเอก ชาญชัย ทรงแสงจันทร์ เสนาธิการกองบิน ๒๓ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ให้ความรู้เรื่อง         

ยาเสพติด แก่ครอบครัวและเยาวชนของกองบิน ๒๓ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ และตระหนักถึงพิษภัย       
ของยาเสพติด เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี  

ข่าวบริการ 
-   กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ พลอากาศเอก  บุญยฤทธ์ิ เ กิดสุข อดีตผู้ ช่วยผู้ บัญชาการทหารอากาศ             

ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ต้ังแต่บัดน้ี – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  
เวลา ๑๘๐๐ และกําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖๐๐  ณ เมรุ ๑ 

-  กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ พลอากาศโท บุญทรง สุภานันท์ ต้ังแต่บัดน้ี – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๘๐๐      
ณ ศาลา ๑๔ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และกําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ท่ี 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓๐๐  ณ เมรุ ๒ 

 www.rtaf.mi.th            

 

 

 


