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             กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

 โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ และ E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนิน        

โดยเครื่องบินพระท่ีนั่ง เพื่อเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดแพรคลุมปายเจดียอัฐบริขารเขมาภิรโต       

และทรงประกอบพิธีสมโภชพิพิธภัณฑอัฐบริขารหลวงปู ขาว อนาลโย ณ วัดถํ้ากลองเพล  

จังหวัดหนองบัวลําภู โดยมี นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ ผูบังคับการกองบิน ๒๓  พรอมดวย  

คุณประภาสิริ จันทประดิษฐ ประธานชมรมแมบานทหารอากาศ กองบิน ๒๓ ขาราชการ ลูกจาง      

พนั กงานราชการ ทหารกองประจํ าการ สมาชิกชมรมแมบ านทหารอากาศ กองบิน ๒๓                        

จิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรจังหวัดอุดรธานี เฝาฯ รับเสด็จ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕        

ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

การตรวจรับการปฏิบัตริาชการของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

  
พลอากาศโท ณรงคศักดิ์ พิชิตชโลธร ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ใหการตอนรับ     

นาวาอากาศเอก สักรินทร สาพิมาน รองเจากรมจเรทหารอากาศ และคณะทํางาน ตรวจรับการปฏิบัติราชการเพ่ือตรวจสอบ

และประเมินผลความคืบหนาการปฏิบัติราชการของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ใหเปนไปตามภารกิจ     

เมื่อวันที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

การประชุมเตรยีมการจัดงานคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อชยัพัฒนา ครั้งที่ ๑๓ 

   
พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะกรรมการและเลขานุการจัดงานคอนเสิรต

ทัพฟาคูไทยเพ่ือชัยพัฒนา ครั้งที่ ๑๓ เปนประธานการประชุมรวมกับสํานักพระราชวัง เม่ือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕      

ณ หองประชุมศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

กองทัพอากาศ กําหนดจัดการแสดงคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพ่ือ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓ ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๓  

มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  ทั้งนี้จะมีการแถลงขาวในวันที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๕  

ณ หองรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองคกร 

  
พลอากาศตรี มงคล ตั้งสุณาวรรณ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ นําคณะผูรับผิดชอบงาน

ดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวด ๗ ผลลัพธการดําเนินการ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองคกร  

ดานพลังงานทดแทนของโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา เพ่ือสรางเครือขายที่ปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐของกองทัพอากาศรองรับการเปนประชาคมอาเซียน และเปนประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ปรึกษา

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแผนงานยุทธศาสตรสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศดานความมั่นคง 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนามีความรูและทักษะในการใชเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 

PMQA 4.0 พรอมกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธการดําเนินการของกองทัพอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือวันท่ี ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ณ จังหวัดนครราชสีมา 



วันศกุรที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕                                                              หนา ๓ 

การประชุมเตรียมจัด  “กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕” 

   
พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนประธาน   

ในการประชุมเตรียมการจัด  “กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี      

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕”  โดยประชุมรวมกับหนวยเก่ียวของทุกสวน เมื่อวันที่           

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ  

การประชุมเพื่อใหการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เปนไปดวยความเรียบรอย และสมพระเกียรติฯซึ่งกิจกรรม    

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา         

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในสวนของกองทัพอากาศ จะจัดข้ึนในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อาคารรณนภากาศ             

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

ตรวจการปฏิบตัิราชการและตรวจสอบคุณภาพชีวิตของทหารกองประจําการ 

  
พลอากาศตรี อนันตชัย ทองเจริญ เจากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ตรวจการปฏิบัติราชการและตรวจสอบคุณภาพ

ชีวิตของทหารกองประจําการตามนโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ ระหวางวันท่ี ๒๔ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕              

ณ สถานีรายงานกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

การตรวจสอบความมัน่คงปลอดภัยไซเบอรเชงิเทคนคิ และการบรรยายเสริมสรางความตระหนกัรู 

เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอรใหแกกําลังพลของกองบิน ๑ 

  
พลอากาศตรี สมพร  รมพยอม ผูอํานวยการศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ เปนประธานสรุปผลการตรวจสอบความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอรเชิงเทคนิค และการบรรยายเสริมสรางความตระหนักรู เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอรใหแกกําลังพล     

ของกองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พิศาล วินัยชาติศักดิ์ เสนาธิการกองบิน ๑ ใหการตอนรับ และรับฟงบรรยายสรุป       

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหนาที่ของชุดคนหาและชวยชีวิต ๙๙๙ 

  
นาวาอากาศเอก นีลโสภณ คําบุศย รองผูบัญชาการศูนยคนหาและชวยชีวิตกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติ         

ทางอากาศ เปนผูแทนผูบัญชาการศูนยคนหาและชวยชีวิต กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศตรวจเยี่ยม          

การปฏิบัติหนาที่ของชุดคนหาและชวยชีวิต ๙๙๙ รวมกับหนวยบิน ๒๐๓๓ และรับฟงขอเสนอแนะในการพัฒนา              

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ  กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม  

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการจัดหาเครื่องบนิขับไลขั้นตน (ระยะที่ ๓) 

  
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ ใหการตอนรับ พลเอก รังสาทย  แชมเชื้อ     

ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงกลาโหม และคณะ  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน

ของโครงการจัดหาเครื่องบินขับไลข้ันตน (ระยะที่ ๓) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค 

พิธีแสดงความยินดีแกศิษยการบิน รุน น.๑๕๐-๖๕-๑ 

 
นาวาอากาศเอก สมใจ  ชัยวงษ รองผูบัญชาการโรงเรียนการบิน เปนประธานในพิธีแสดงความยินดีแกศิษยการบิน    

รุน น.๑๕๐-๖๕-๑  ที่ไดผานการตรวจสอบภาคอากาศการบินเกาะภูมิประเทศกอนปลอยเดี่ยวตามหลักสูตรการฝกบิน      

ชั้นปฐม เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม  

การฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพอากาศ (กฌ.ทอ.)  ขอความรวมมือกําลังพลกองทัพอากาศ

และครอบครัว ที่ประสงคจะสมัครเขารวมสมัครเปนสมาชิก กฌ.ทอ.เปนกรณีพิเศษ เนื่องจาก    

มีอายุเกินกวาเกณฑ ที่ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพอากาศกําหนด เพื่อนําไปพิจารณา

แนวทางการรับสมั ครกํ าลั งพลกองทัพอากาศและครอบครั วที่ มี ค วามสนใจต อไป                 

โดยตอบแบบสอบถามตามลิ้งคหรือ QR code สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่              

แผนกฌาปนกิจ กองการฌาปนกิจสงเคราะห กองการสงเคราะห กรมสวัสดิการทหารอากาศ    

โทร. ๒-๓๘๗๒, ๓–๒๓๕๙๐ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๓๘๑๕–๖ 

 



วันศกุรที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕                                                              หนา ๕ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

กับโรงเรียนเหลาทัพ และโรงเรียนนายรอยตํารวจ  

 
นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ อจลบุญ รองเสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และคณะ รวมสัมมนา              

เชิงปฏิบัติการระหวางโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กับโรงเรียนเหลาทัพ และโรงเรียนนายรอยตํารวจ ในหัวขอ 

การปรับปรุงหลักสูตรวิธีการประเมิน การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งขอมูลเก่ียวกับนักเรียนเตรียมทหาร เพ่ือใหสอดคลอง      

กับความตองการของโรงเรียนเหลาทัพ และโรงเรียนนายรอยตํารวจ เมื่อวันท่ี ๑๒ – ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ ศูนยศึกษายุทธศาสตร

กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดชลบุร ี

โครงการทบทวนอบรมการชวยเหลือการกูชีพทางน้ํา 

 
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ เปนประธานในพิธีเปดโครงการทบทวนอบรม          

การชวยเหลือการกูชีพทางน้ํา ใหกับขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ กองบิน ๕ และผูประกอบการ

ดานการทองเที่ยวกองบิน ๕ โดยมี นายสามารถ ศิริรัฐภรณ ครูฝกและผูบรรยายจากวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        

เปนผูถายทอดความรูดานการชวยเหลือการกูชีพทางน้ํา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๕  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 
 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๖ 

พิธีเปดการศึกษาโครงการอบรมทหารสารวัตร สําหรับนายทหารประทวนจาอากาศตรี รุนท่ี ๖ 

 
นาวาอากาศเอก ดิษฐพล ชูวงศ รองผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง เปนประธานในพิธีเปดการศึกษาโครงการอบรม   

ทหารสารวัตร สําหรับนายทหารประทวนจาอากาศตรี ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

รุนที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองวิทยาการ สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง  

โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ กองบิน  ๗ 

 
นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ ใหการตอนรับ Captain Damon Kirkpatrick นายทหาร

ควบคุม และนักเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา จากโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๗    

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธานี  

ศูนยบรรเทาสาธารณภยั กองบิน ๔๑ ลงพื้นท่ีขุดลอกทางระบายน้ํา 

   
นาวาอากาศเอก วงศวิวัติ วัฒนวรางกูร ผูบังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑           

นํากําลังพล  ทหารกองประจําการ ลงพ้ืนที่ขุดลอกทางระบายน้ําบริ เวณใตถนนมหิดล เพ่ือปองกันน้ําทวมขังบริ เวณถนน                

รวมกับ  องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เทศบาลตําบลสุเทพ และแขวงทางหลวงจังหวัดเชียงใหมที่ ๑ ในการขุดลอกทางระบายน้ํา

ปองกันปญหาการเกิดน้ําทวมขังซ้ําซอนในพ้ืนที่ดังกลาว  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

ขาวบริการ 
กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ คุณแมกระแสร  ตะวันแจง มารดาของ พลอากาศเอก ชากร ตะวันแจง หัวหนาคณะ

นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา ในวันนี้ (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๑๔ ฌาปนสถาน

กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ และกําหนดสวดพระอภิธรรมศพ ในเวลา ๑๗๓๐ และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ     

เปนกรณีพิเศษ ในวันเสารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑  

 

 


