
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กองวารสารและส่ือส่ิงพิมพ ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

  พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ คุณฤทธ์ิ ธีระโกเมน 
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์กรุ๊ป จํากัด(มหาชน)  
ในโอกาสเข้าพบเพ่ือร่วมหารือ เร่ืองโครงการจิตอาสาภาคประชาชน รวมถึงการหาแนวทาง  
ในการมีส่วนร่วมการสนับสนุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                    หน้า  ๒   
การตรวจสอบและประเมินผลโครงการปรับวางท่ีตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษ ัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) 

 
พลเอก บัณฑิต เนียมทันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงกลาโหม           

เป็นประธานในการตรวจสอบและประเมินผลโครงการปรับวางท่ีต้ังโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษ ัตริยาธิราช 
(มวกเหล็ก) โดยมี พลอากาศโท ชนะยุทธ รัตนกาล เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ และ พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ 
รองผู้ บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษ ัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ เ ม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓             
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษ ัตริยาธิราช  อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี   

พิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ ทุนหนว่ยขึ้นตรง และทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ 

 
 พลอากาศตรี อร่าม  สกุลแก้ว รองปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ   
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการสํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓             
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 
 พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนศึกษากองทัพอากาศ
ทุนการศึกษากรมสวัสดิการทหารอากาศ และทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ          
ให้แก่ บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์ สโมสรนายทหารอากาศช้ันสัญญาบัตร  

 
 พลอากาศตรี ธรรมนาย สุขแสง ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสํานักงาน    
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศ
ดอนเมือง เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องอเนกประสงค์ กองวิทยาการ สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง   

 

 

 

 



วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                                 หน้า  ๓  
โรงเรียนการบิน ถวายผ้าอาบน้ําฝน-เทียนพรรษา  

 
   นาวาอากาศเอก สมชนก หลําริ้ว ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีถวายผ้าอาบนํ้าฝน             

เทียนพรรษา เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา เม่ือวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วัดทะเลบก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

โครงการกําจัดขยะเพื่อลดมลภาวะในพ้ืนที่ กองบิน ๖ 

 
 นาวาอากาศเอก ปกรวิช ทองรอด รองผู้บังคับการกองบิน ๖ เป็นประธานเปิดโครงการกําจัดขยะเพื่อลดมลภาวะ
ในพ้ืนท่ีกองบิน ๖ เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖ ดอนเมือง  

กองบิน ๗ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาแก้ไขปัญหาผักตบชวาบึงขุนทะเล 

  
        นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์  จิตรมนตรี รองผู้บังคับการกองบิน ๗  นํากําลังพลจิตอาสากองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรม  
จิตอาสาพัฒนาลําน้ํา คู คลอง “แก้ไขปัญหาผักตบชวา” เพ่ือให้ประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี  
และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการทํากิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน เม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ณ บึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

กองบิน ๒๓ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทําความสะอาดปรับภูมิทัศน์ วัดเกษรศีลคุณ 

  
 นาวาอากาศเอก ชาญชัย ทรงแสงจันทร์ เสนาธิการกองบิน ๒๓ นําจิตอาสา ข้าราชการ และทหารกองประจําการ 

กองบิน ๒๓ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทําความสะอาดปรับภูมิทัศน์ “เราทําความดีเพ่ือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”           
เม่ือวันอังคารท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วัดเกษรศีลคณุ (วัดป่าบ้านตาด) จังหวัดอุดรธานี  

 

 

 

 

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                  หน้า ๔ 

 
การให้บริการตรวจสุขภาพประจําปี สําหรับกําลังพลของกองทัพอากาศ 

 ด้วยในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น กองเวชศาสตร์ป้องกัน    
กรมแพทย์ทหารอากาศ จึงเปิดให้บริการตรวจสุขภาพประจําปี สําหรับกําลังพล ทอ.ผู้ปฏิบัติงานภาคพ้ืน ณ ท่ีต้ังดอนเมือง 
ท้ังน้ีต้ังแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

สําหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพ้ืนท่ีไม่ได้ไปรับการตรวจสุขภาพตามเดือนเกิด ในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม             
ให้ดําเนินการดังน้ี 

ผู้ท่ีเกิดในเดือนมีนาคม – เมษายน ให้ดําเนินการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์
ทหารอากาศ ต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ผู้ท่ีเกิดในเดือนพฤษภาคม ให้ดําเนินการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ 
ระหว่างวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ผู้ท่ีเกิดในเดือนอ่ืนๆ ให้ตรวจภายในเดือนเกิดตามปกติ 
เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ท่ีจะเข้ารับการตรวจสุขภาพ ท่านสามารถดําเนินการ

นัดหมายวันและเวลาที่จะเข้ารับการตรวจ ผ่าน QR CODE ท่ีแนบ หรือโทรจองคิวท่ี โทร. ๐ ๒๕๓๔ 
๒๕๙๗ และ ๐ ๒๕๖๔ ๘๐๘๐ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีประชาสัมพันธ์ กองเวช
ศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๘๓ และ ๐ ๒๕๓๔ ๔๘๓๒ 

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            

กองทัพอากาศ ขอเชิญติดตามชม สารคดีโทรทัศน์เทิดพระเกียรติ  
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ   

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


