
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กองวารสารและสือ่สิ่งพิมพ ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

RTAF 

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และครอบครัวทหารอากาศ 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                          หน้า ๒ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหน้ากากอนามัยแก่นักเรียน 

เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 ในสถานศึกษา 

  
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัย    

แก่นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาและระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณลัย โดยมี ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อํานวยการ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยฝ่ายมัธยม และนายขวัญชัย ฮึงรักษา ผู้อํานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณลัยฝ่ายประถม รับมอบ 
เม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 ท่ียังคงต้องเฝ้าระวังในประเทศไทย กระทรวง
สาธารณสุข ได้มีการแจ้งเตือนโรงเรียนต่าง ๆ ให้มีการเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคการศึกษาโดยให้คํานึงถึง             
เรื่องสุขอนามัย มีการออกมาตรการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ อาทิ มาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา       
จุดทําความสะอาดล้างมือ การออกแบบระยะห่างในช้ันเรียน การทําความสะอาดท่ัวบริเวณสถานศึกษา การงดกิจกรรมท่ีมี
ความแออัด รวมถึงการให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในโรงเรียน 

ท้ังน้ี ด้วยความห่วงใยเด็กและเยาวชนจํานวนมากท่ีต้องมาโรงเรียนเม่ือเปิดภาคการศึกษา กองทัพอากาศ            
จึงได้มอบหมายให้กรมพลาธิการทหารอากาศเตรียมการผลิตหน้ากากอนามัยสําหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือมอบให้แก่นักเรียน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซ่ึงเป็นสถานศึกษาที่ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีการดูแลของกองทัพอากาศ โดยได้มอบหน้ากากอนามัย     
จํานวน ๑๐,๐๐๐ ช้ิน ให้แก่ผู้แทนนักเรียนเพ่ือนําไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 ต่อไป 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเข้าช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ตลาดยิ่งเจริญ 

   
 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ  โดย พลอากาศเอก สิทธิชัย  แก้วบัวดี ผู้ ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ            

ออกเย่ียมเยียนและให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนและผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ตลาดย่ิงเจริญ สะพานใหม่ 
เม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓    

รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล 

  
พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ุ  ต่ายทอง เสนาธิการทหารอากาศ รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล ขนาด ๓๐๐  มิลลิลิตร 

จํานวน ๑,๐๐๐ ขวด จากกลุ่มสามประสาน นําโดย พลอากาศตรี ประทีป ชูศรี เพ่ือให้กองทัพอากาศใช้ในการปฏิบัติภารกิจควบคุม
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  เม่ือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 

 

 



วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                               หน้า ๓ 
ตรวจเย่ียมหน่วยสายวิทยาการช่างอากาศ 

 
 พลอากาศโท ภาณุวัชร์  เป่ียมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ ตรวจเย่ียมหน่วยสายวิทยาการช่างอากาศ       

พร้อมให้ความรู้สายวิทยาการช่างอากาศให้แก่ข้าราชการแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก 
แมนสรวง  สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗  ให้การต้อนรับ เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

ตรวจเยี่ยมการผลิตไบโอดีเซล ณ กองบิน ๒๑ 

  
นาวาอากาศเอก ไชยบูรณ์ สุขประเสริฐ รองประธานคณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ           

ด้านไบโอดีเซลและคณะ ตรวจเย่ียมการผลิตไบโอดีเซล เพ่ือดูการผลิตฯ การบํารุงรักษาเคร่ืองฯ และการนําผลผลิตที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ โดยมี นาวาอากาศเอก วาริท รามโกมุท รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี  

หน่วยมิตรประชา กองบิน ๑ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 

  
 นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ นําหน่วยมิตรประชากองบิน ๑ ออกช่วยเหลือพ่ีน้อง

ประชาชนในพ้ืนที่รอบกองบิน ๑ ท่ีได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19         
โดยมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชน เม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ตําบลปรุใหญ่  อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา  

กองบิน ๔ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจําปี ๒๕๖๓ 

  
นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ นําข้าราชการกองบิน ๔ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา 

ประจําปี ๒๕๖๓ เพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เม่ือวันที่         
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดหนองสีนวล วัดเทพมงคลปานสาราม และวัดดงพลับ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  

 

 

 

 

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                          หน้า ๔ 
กองบิน ๗ จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือช่วยเหลือประชาชน  

  
 นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๗ จัดกิจกรรมโครงการ

พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ประจําปี ๒๕๖๓ “ปันความสุข ปันนํ้าใจ สร้างบ้านให้น้อง”    
โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดโรงเรียน พร้อมมอบช้ันวางหนังสือ โต๊ะ เก้าอ้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สําหรับครูและนักเรียน
ในการจัดเก็บเอกสารการศึกษา และสามารถค้นคว้าหนังสือได้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมี นางสารภี เจริญสุข 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ และ นายสุทิน คงธนู ผู้อํานวยการโรงเรียน
วัดห้วยกรวด เป็นผู้รับมอบ เม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดห้วยกรวด อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พร้อมกันน้ีกองบิน ๗ ร่วมกับ บริษัทปฐมโชคชัย ๒๓๖๗ จํากัด และสํานักงานบัญชีคุณจุรี ทองขาว ดําเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย พร้อมทั้งจัดซ้ือสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีจําเป็นให้แก่นักเรียนของโรงเรียนวัดห้วยกรวดที่ได้รับความเดือดร้อน 
โดยมีการส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวของ เด็กหญิงปทุมพร วิชัยดิษฐ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗/๑ หมู่ท่ี ๙ อําเภอพุนพิน     
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  

 
นาวาอากาศเอก นรุธ  กําเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานการจัดกิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้      

และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ช่ือ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้        
เพ่ือแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยมี ข้าราชการกองบิน ๔๑ ส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย และพ่ีน้องประชาชน   
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย รวมกิจกรรมในครั้งน้ี เม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ฝูงบิน ๔๑๖ จังหวัดเชียงราย 

หน่วยมิตรประชา กองบิน ๒๓ ออกช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน  

 
นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๒๓ และสมาชิก

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๓ นําหน่วยมิตรประชากองบิน ๒๓ ออกช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ครั้งท่ี ๓/๖๓ 
กิจกรรมประกอบด้วยการส่งมอบโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ประจําปี ๖๓ และมอบพัดลมให้กับชุมชนบ้านช้าง โดยมี 
นายทองรินทร์ จิตจํานงค์ ประธานชุมชนบ้านช้าง ๑ เป็นผู้รับมอบ การมอบอุปกรณ์กีฬา ตู้ยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่อง
เขียน ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑๒ โดยมี นายเสกสรรค์ คนไว ผู้ อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๒ เป็นผู้รับมอบ             
การมอบเจลล้างมือ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และบริการตัดผมเสริมสวย จากโรงเรียนเสริมสวยชวนพิศ 
เม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ชุมชนบ้านช้าง ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   
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