
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กองวารสารและส่ือส่ิงพิมพ ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

 

พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา รองผู้บัญชาการทหารอากาศรับมอบหน้ากากอนามัย
จํานวน ๓,๐๐๐ ช้ิน จากคุณคําจันทร์ ชาวคําเขตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กีล่า สปอร์ต จํากัด 
(KELA) เพ่ือนําไปมอบให้เด็กนักเรียนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ณ ห้องทํางานรองผู้บัญชาการทหารอากาศ 
 

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                    หน้า  ๒   
ตรวจเยี่ยมการทดสอบการปฏิบัติฝนหลวง ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 

  
 พลอากาศโท กนิษฐ์ ชัยสาร รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมการทดสอบ

การปฏิบัติฝนหลวง ในพ้ืนเขตท่ีจังหวัดอุดรธานี โดยมี นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓          
ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี   

รับมอบหน้ากากอนามัยจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 
พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ รับมอบหน้ากากอนามัย 

จํานวน ๘,๐๐๐ ช้ิน จากคุณเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓           
ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน  

  
      พลอากาศตรี สมควร  รักดี  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมการฝึก        
ยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน โดยมี นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์  ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี         
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

โรงเรียนการบิน ถวายผ้าอาบน้ําฝน - เทียนพรรษา เพ่ือเป็นพุทธบูชา 

   
 พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีถวายผ้าอาบนํ้าฝน-เทียนพรรษา   
เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วัดไผ่รื่นรมย์ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 นาวาอากาศเอก พิทูร เจริญย่ิง รองบัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานในพิธีถวายผ้าอาบนํ้าฝน-เทียนพรรษา 
เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วัดป่าอนาลโย และวัดโพธ์ิงาม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 



วันศุกร์ท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                                    หน้า  ๓  
โรงพยาบาลจันทรุเบกษาเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกองทัพอากาศต้านภัย COVID-19  

  
พลอากาศตรี ธนวิตต  สกุลแสงประภา ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ          

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกองทัพอากาศ (อสทอ.) ต้านภัย COVID-19 ในพ้ืนที่โรงเรียนการบิน 
เม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จังหวัดนครปฐม 

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ 

 
นาวาอากาศเอก จุมพล  จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้     

สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วัดถ้ํากระบอก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  

 กองบิน ๔  จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 

 
 นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ 
และทุนการศึกษากองบิน ๔ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๔ และนักเรียนในสังกัดโรงเรียนพ้ืนที่
โดยรอบ กองบิน ๔ เม่ือวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์   

กองบิน ๗ จัดกิจกรรมเยาวชนกองบิน ๗ รักษ์กองบิน ๗ 

  
นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเยาวชนกองบิน ๗          

รักษ์กองบิน ๗ เพ่ือให้เยาวชนรู้จักหน้าท่ีของตนเองท่ีมีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์    
ร่วมกันสร้างจิตสํานึกในการรักษาทําความสะอาดบ้านพักอาศัยของทางราชการให้มีความสะอาดเรียบร้อย และสวยงาม 
เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สนามรวมใจ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                  หน้า ๔ 
กองบิน ๒๓ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 

 
นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก ่            

บุตรของ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๒๓ โดยเป็นทุนการศึกษาจากทุนกองทัพอากาศ ทุนสวัสดิการ
กองบิน ๒๓ และกองทุนของอดีตผู้บังคับบัญชา พร้อมท้ังมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศประเภททุนการศึกษา     
สําหรับผู้พิการ เม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓  จังหวัดอุดรธานี 

กองบิน ๔๑ ถวายผ้าอาบน้ําฝน-เทียนพรรษา เพ่ือเป็นพุทธบูชา 

  
นาวาอากาศเอก นรุธ  กําเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ประธานในพิธีถวายเทียนพรรษากองบิน ๔๑       

เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วัดหนองโค้ง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวบริการ 
-   กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ พลอากาศเอก  บุญยฤทธ์ิ เ กิดสุข อดีตผู้ ช่วยผู้ บัญชาการทหารอากาศ             

ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ในวันน้ี (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓)      
เวลา ๑๘๐๐ และกําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖๐๐  ณ เมรุ ๑ 

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

 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จํากัด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จํากัด จะมอบทุนการศึกษา ระดับช้ันอนุบาล - มัธยม/ปวช. 
และ ปวส. โดยโอนเงินจ่ายทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคารที่สมาชิกแจ้งไว้กับสหกรณ์ฯ เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 
ท้ังนี้ สหกรณ์จะโอนจ่ายให้สมาชิก ในวันท่ี   ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  สําหรับทุนการศึกษา     
ระดับช้ันปริญญาตรี จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป สมาชิกสามารถตรวจสอบรายช่ือ         
ผู้รับทุนการศึกษาได้ที่ www.rtaf-sacco.com หรือท่ี QR CODE  

 
 www.rtaf.mi.th            


