
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท รองผูบัญชาการทหารอากาศ  รวมบริจาคโลหิต ครั้งท่ี ๑๑ 

เนื่องจากภาวะวิกฤตขาดแคลนโลหิตจากการแพรระบาดของ COVID-19  โดยมี นาวาอากาศเอก 

เขษม ธเนศวร หัวหนากองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ใหการตอนรับ เมื่อวันที่        

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ กองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 

 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

ตรวจเยี่ยมการรับทหารกองประจําการ รุนป ๒๕๖๔ ผลัดที ่๒  

   
พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  พรอมดวย พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช          

ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน ตรวจเยี่ยมกรรมวิธีการรับทหารกองประจําการ รุนป ๒๕๖๔ ผลัดที่  ๒            

เมื่อวันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย)  

สําหรับการรับทหารกองประจําการ ฯ ณ ที่ตั้งดอนเมือง มีทหารใหม ผลัดท่ี ๒ รายงานตัวเขาประจําการ          

จํานวน ๒,๐๙๒ คน โดยกองทัพอากาศไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ อยางเครงครัด      

ในทุกข้ันตอนตามนโยบายของรัฐบาล โดยหลังจากที่ทหารใหมรายงานตัวเรียบรอยแลว จะเขาสูกระบวนการตรวจหา      

เชื้อไวรัส COVID-19 แบบ ATK หากพบผูติดเชื้อในขั้นตอนนี้ จะไดรับการตรวจ RT-PCR อีกครั้งเพื่อยืนยันผล กอนจะสงตัว    

เขารักษาในสถานพยาบาลในสังกัดกองทัพอากาศตอไป  

สําหรับผูที่ไมพบเชื้อไวรัส COVID-19 จะไดรับการสงตัวเขาประจําการ ณ หนวยปกครองทหารตนสังกัด และกักตัว 

๑๔ วัน ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคเพ่ือลดการนําเชื้อเขาสูหนวยฝก  

ทั้งนี้ ตลอดหวงการฝก จะมีการดําเนินมาตรการ Bubble & Seal และเครงครัดในมาตรการปองกันตนเอง         

แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)  

การประชุมกับผูบญัชาการโรงเรียนเหลาทัพ และผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนักเรียนทหารทั้ง ๓ เหลาทัพ 

  

พลอากาศโท ณรงค อินทชาติ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เขารวมประชุม              

กับผูบัญชาการโรงเรียนเหลาทัพ และผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของนักเรียนทหารทั้ง            

๓ เหลาทัพ โดยมี พลโท ปยพงศ กลิ่นพันธุ ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนประธานฯ  เมื่อวันที ่         

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุม กองบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก  

การประชุมมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมพิจารณาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของนักเรียนทหารทั้ง ๓ เหลาทัพ         

ในเรื่องการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนทหาร กระบวนการฝกศึกษาอบรมใหเปนนักเรียนทหารที่จบไปเปน

นายทหารสัญญาบัตรที่ดี และมีมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับบุคคลที่เขารับการศึกษาเปนนักเรียนทหารแลว      

ไมสามารถศึกษาตอจนจบ และพิจารณาใหมีทางเลือกอื่นที่เหมาะสม การปรับตัวและการแสดงออกที่เหมาะสมของนักเรียน

ทหารตอสื่อออนไลน และโซเชี่ยลมีเดีย ตลอดจนแนวทางการรับราชการในโรงเรียนเหลาทัพ การประสานความรวมมือ

ระหวางกรมนักเรียนกับสวนการศกึษาและสวนวิชาทหาร เพ่ือใหเกิดแนวทางท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพไทย 

 



วันพธุที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                                หนา ๓  

กรมชางอากาศ จัดพธิีทอดกฐินสามัคค ีประจําป ๒๕๖๔ 

 
พลอากาศโท กิจสม พันธุโกศล เจากรมชางอากาศ พรอมดวยขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ กรมชางอากาศ 

รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกรมชางอากาศเพ่ือเปนการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย       

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ วัดปาบานเพ่ิม ตําบลนาแค อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี  

จเรทหารอากาศ ตรวจเย่ียมการปฏิบตัิงานของกองบิน ๒๓ 

  
พลอากาศตรี อนันตชัย ทองเจริญ เจากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองบิน ๒๓ โดยม ี            

นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ ผูบังคับการกองบิน ๒๓ ใหการตอนรับ เม่ือวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒๓     

จังหวัดอุดรธาน ี

ศูนยบรรเทาสาธารณภยัโรงเรียนการบิน ออกชวยเหลือพี่นองประชาชน 

   
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน 

มอบหมายให นาวาอากาศเอก ขวัญชาติ ชวนสนิท เสนาธิการโรงเรียนการบิน นําเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัย   

โรงเรียนการบิน  และศูนยซอมบํารุงอากาศยานกําแพงแสน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด ลงพื้นที่ใหการชวยเหลือ  

มอบถุงยังชีพ จํานวน ๓๐ ชุด และใหกําลังใจประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔         

ณ หมู ๖ บานหินมูล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

กองบิน ๕ รวมบริจาคโลหิตเพื่อบรรเทาความเดอืดรอนจากภาวะขาดแคลนโลหิต       

 
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ มอบหมายใหศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕          

นําขาราชการ และทหารกองประจําการ เขารวมบริจาคโลหิตเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนจากภาวะขาดแคลนโลหิต      

ในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ บริษัทเมืองประจวบฮอนดาออโตโมบิล 

จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
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เปดการฝกอบรมเปลี่ยนแบบพรอมรบ เครือ่งบนิลําเลียงแบบท่ี ๒ ก (BT-67) 

  
นาวาอากาศเอก สิระ  บุญญะพาศ ผูบังคับการกองบิน ๔๖ เปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรมเปลี่ยนแบบพรอมรบ 

เครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) รุนที่ ๔๑ เม่ือวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔๖  จังหวัดพิษณุโลก 

กองบิน ๒๓ รวมกับกองทัพอากาศสิงคโปรสงมอบรั้วรอบศาลาอเนกประสงค ใหกับชุมชนโพธิ์ทอง 

 
นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ ผูบังคับการกองบิน ๒๓ มอบหมายให นาวาอากาศเอก วินัยรัตน คงดุก      

เสนาธิการกองบิน ๒๓ รวมกับ Wng Cdr. Detachment Commander CHAN CHEE KWANG DEREK "VICE" , LTC 

Derek Chan พรอมดวยขาราชการกองบิน ๒๓ และกองทัพอากาศสิงคโปร รวมสงมอบการสรางรั้วรอบศาลาอเนกประสงค 

ใหกับชุมชนโพธิ์ทอง เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางกองบิน ๒๓ และกองทัพอากาศสิงคโปร กับชุมชนโพธิ์ทอง         

โดยม ีนางโสภา เจียมตน ประธานชุมชนโพธิ์ทอง พรอยดวยคณะกรรมการของชุมชนและพ่ีนองในชุมชนโพธิ์ทอง รวมรับมอบ 

เมื่อวันที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  ณ ชุมชนโพธิ์ทอง จังหวัดอุดรธานี 

กองบิน ๕๖ อํานวยความสะดวก และลําเลียง ถุงยังชีพ พระราชทานฯ 

  
นาวาอากาศเอก รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผูบังคับการกองบิน ๕๖ จัดเจาหนาท่ีและกําลังพลอํานวยความสะดวก      

และลําเลียงถุงยังชีพ พระราชทาน จากมูลนิธิ อาสาเพ่ือนพ่ึง ( ภาฯ ) ยามยากสภากาชาดไทย จํานวน ๕,๐๐๐ ถุง          

เพ่ือนําไปชวยเหลือ ประชาชนในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ไดรับผลกระทบ จากการแพรระบาด ของโรคติดเชื้อ 

COVID-19 เมื่อวันที ่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา  
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