
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กองวารสารและส่ือส่ิงพิมพ ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

 พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝายฆราวาส และ 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหารและแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการประกอบพิธีพุทธาภิเษก  
พระไพรีพินาศอากาศโยธิน (จําลอง) โดยมี พลอากาศโท สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ ผู้บัญชาการหน่วย
บัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 
กทม.  

 

   

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                    หน้า  ๒   
ตรวจเย่ียมประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 

  
 พลอากาศโท เดชอุดม  คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นผู้แทนผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มี นายจาดุร  
อภิชาตบุตร  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจเย่ียมประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการ
ภาครัฐ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ สําหรับผลงานท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับรางวัล "ระดับดีเด่น" ประเภทนวัตกรรมการ
บริการ เรื่อง การพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการภาพและตรวจจับภาคพ้ืน/ภาคอากาศ เพ่ือการรักษาความปลอดภัย
ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Mobile Intelligence Monitoring for Total Area Security) ของโรงเรียนนายเรืออากาศ          
นวมินทกษัตริยาธิราช เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  
 ในการน้ีมีการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยใช้การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video 
Tele Conference (VTC) จากกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ โดยมี นาวาอากาศเอก พานิช โพธ์ินอก ผู้บังคับการ 
กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ และคณะ ร่วมตอบข้อซักถาม ณ พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน (Site Visit) 

กรมช่างอากาศจัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือฝึกพระราชทาน 

  
 พลอากาศโท ภาณุวัชร์ เป่ียมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในการจัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือ    
ฝึกพระราชทานให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมช่างอากาศ เม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กรมช่างอากาศ บางซ่ือ  

ปลูกต้นไม้และป่าเฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น 

 
  พลอากาศตรี ครรชิต วานิชย์ เลขานุการกองทัพอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการสํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ 

ร่วมปลูกต้นไม้และป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ช่ือ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ 
เพ่ือแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี  

 

 

 

 



วันจันทร์ท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                                  หน้า  ๓  
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ 

 
 พลอากาศตรี ฐานัตถ์ จันทร์อําไพ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
กองทัพอากาศ และทุนการศึกษากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ               
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองวิทยาการ กรมควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ 

ปลูกต้นไม้และป่าเฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น 

 
 พลอากาศตรีหญิง เพชรชมพู เล่ห์มงคล ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ พร้อมด้วย
ข้าราชการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส    
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ช่ือ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เม่ือวันท่ี    
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณพ้ืนที่สวนสุขภาพกองทัพอากาศ (ศูนย์กีฬา-สวนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ  ๕๐ พรรษา) 

กองบิน ๒ มอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ 

 
 นาวาอากาศเอก จุมพล  จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ 
และทุนการศึกษากองบิน ๒ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓      
ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี  

กองบิน ๕ มอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ 

 
 นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของ 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๕ เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 

 

 

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                  หน้า ๔ 
กองบิน ๗ จัดกิจกรรม Open House  

 
 นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Open House    

ฝูงบิน ๗๐๑, ฝูงบิน ๗๐๒ เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เยาวชน กองบิน ๗ ในการเป็นส่วนหน่ึงของกองบิน ๗          
สร้างความเช่ือม่ันและศรัทธาต่อศักยภาพกําลังของกองทัพอากาศ ปลูกฝังความเป็นจิตอาสาในการดูแลช่วยเหลือซ่ึงกัน  
และกัน เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

กองบิน ๕๖ มอบอุปกรณ์ป้องกันเช้ือไวรัส COVID-19 

 
นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์  วงษ์สวัสด์ิ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบอุปกรณ์ป้องกันเช้ือไวรัส COVID-19 หน้ากาก

อนามัย เจลและแอลกอฮอล์สําหรับล้างมือ และถุงมือยางฆ่าเช้ือ ให้แก่หน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕๖ เม่ือวันที่ ๒๖ มิถุนายน  
๒๕๖๓ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา 

โครงการกิจกรรมกระตุ้นจิตสํานกึด้านนิรภัยภาคพ้ืน กองบิน ๔ 

 
นาวาอากาศเอก นพนันท์  เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการกิจกรรมกระตุ้น

จิตสํานึกด้านนิรภัยภาคพ้ืน กองบิน ๔ ให้แก่ ข้าราชการกองบิน ๔ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน
นิรภัยภาคพ้ืน เม่ือวันที ่๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์   

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการของกองทัพอากาศ 
 การประกวดแบ่งเป็น ๔ ประเภท 
๑. ประเภทภายนอกอาคาร (ระดับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง) 
๒. ประเภทภายในและรอบอาคาร (ระดับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง) 
๓. ประเภทภายนอกอาคาร (ระดับตํ่ากว่าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง)  
๔. ประเภทพ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีสาธารณะ (ระดับตํ่ากว่าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง) 
ระยะเวลาประกวดต้ังแต่ กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๓๘๐๐ 
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