
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ  พรอมดวย รองศาสตราจารย 

ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ นายกสมาคมเเมบานทหารอากาศ ใหผูชวยทูตฝายทหารอากาศไทย/

ตางประเทศ และภริยา เขาเยี่ ยมคํานับในโอกาสท่ีจะเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ผูชวยทูต             

ฝายทหารอากาศ และทําหนาที่รองผูชวยทูตฝายทหาร ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยตางประเทศ 

เมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หองรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

นักเรียนนายเรืออากาศ ลาศึกษาตอตางประเทศ 

                                         
พลอากาศโท ณรงค อินทชาติ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ใหโอวาทแกนักเรียนนายเรืออากาศ   

ในโอกาสลาศึกษาตอตางประเทศ ตามโครงการศึกษาในตางประเทศของกองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔    

ณ หองรับรองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ไดแก 
นักเรียนนายเรืออากาศ สรายุทธ ปะสิ่งชอบ ศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมอากาศยาน ที่ Bellerbys College 

ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ  
นักเรียนนายเรืออากาศ อาชวิน อินทมี ศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร ที่ Universität der 

Bundeswehr ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  
นักเรียนนายเรืออากาศ รอยอินทร ชุนหกิจ ศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Launch Vehicle and Spacecraft 

control Systems ท่ี Military Space Academy ณ สหพันธรัฐรัสเซีย  
นักเรียนนายเรืออากาศ ณัฐชนนท เจียมจิตวานิชย ศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Maintenance of Special - Purpose 

Computers, Facilities, Systems and Networks ที ่Military Space Academy ณ สหพันธรัฐรัสเซีย  
นักเรียนนายเรืออากาศ สิริภพ บุญเปง ศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมอากาศยานที่ Universität der 

Bundeswehr ณ สหพันธรัฐเยอรมนี  

พิธีเปดการอบรมเชิงปฏิบตัิการเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมเขารหัสขอมูลกองทัพอากาศแบบออนไลน 

                   
พลอากาศตรี สิทธิศักดิ์ สายเงิน  ผูอํานวยการศูนยซอฟตแวรกองทัพอากาศ เปนประธานในพิธีเปดการอบรม       

เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการใชงานโปรแกรมเขารหัสขอมูลกองทัพอากาศแบบออนไลน ประจําป ๒๕๖๔ ใหกับกลุมผูใชงาน  

ในระบบ ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ กลุมผูใชงานกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin) และกลุมผูใชงานในระบบ

เครือขายขอมูลศูนยขาว ของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ (MCINS) เพื่อการรักษาความปลอดภัยของขอมูล     

ดานยุทธการ ขอมูลที่มีชั้นความลับ และขอมูลสําคัญ ซึ่งจัดใหมีขึ้นระหวางวันที่ ๒๕ สิงหาคม - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔         

ณ ศูนยซอฟตแวรกองทัพอากาศ 

กองบิน ๒ จัดโครงการจําหนายสินคาราคาถูกเพื่อชวยเหลือขาราชการและครอบครัว  

                                  

นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ ผูบังคับการกองบิน ๒ จัดโครงการจําหนายสินคาราคาถูกเพื่อชวยเหลือขาราชการ

และครอบครัว ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่  ๗ กันยายน ๒๕๖๔                 

ณ รานคาสวัสดิการกระทิงแดง กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี   



วันพฤหัสบดีที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๔                                                             หนา ๓  

 
กองบิน ๗ รวมกิจกรรม"มีแลวแบงปน" 

          
นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ พรอมดวยขาราชการ และจิตอาสา ๙๐๔ กองบิน ๗     

รวมกิจกรรม "มีแลวแบงปน" โดยมี นายวิชวุทย จินโต ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี พรอมดวยหัวหนาสวนราชการและ

ประชาชนจิตอาสาภายในจังหวัดสุราษฎรธานี รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคใหแกพ่ีนองประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน   

ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธานี ในเบื้องตนและลดภาระคาใชจายของประชาชนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัส COVID-19  เมื่อวันที ่๕ กันยายน ๒๕๖๔ ณ จวนผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

   
เตรียมพบกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายกับเพจขาวประจําวันกองทัพอากาศ เนื่องในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

วันคลายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบ ๑๘ ป และกาวสูปที่ ๑๙ 

ขอเชิญชวนกําลังพลของกองทัพอากาศ ครอบครัว และพ่ีนองประชาชน รวมกิจกรรมทําความดี สงตอกําลังใจ       

ใหบุคลากรทางการแพทยและดานหนา ในหวงสถานการณ COVID-19 กิจกรรมประกอบดวย 

บริจาคโลหิตตอชีวิตเพ่ือนมนุษย ระหวางวันท่ี ๙ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ สถานพยาบาล     

ทุกแหง  

สงกําลังใจใหบุคลากรทางการแพทยและดานหนาผาน E-CARD เพื่อลุนรับของรางวัลกวา 

๕๐ รางวัล 

(สามารถโพสตกิจกรรมทั้งหมดนี้ไดตั้งแตวันที ่๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.)  www.facebook.com/rtafnews.mi.th  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

 
ขอเชิญชวนผูมีสุขภาพแข็งแรงบริจาคโลหิต 

เรืออากาศเอก นายแพทย สิทธิชัย ควชะกุล ศัลยแพทยอุบัติเหตุ 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ  

"การมีโลหิตสํารองเปนสิ่งจําเปน เพราะอุบัติเหตุเปนเหตุการณที่ไมคาดฝน 

ซึ่งอาจจะเกิดกับตัวทานเองหรือคนที่ทานรัก และอาจสงผลกระทบกับชีวิต           

ถาเม่ือไหรที่เกิดขึ้นแลว ผูปวยเสียเลือดมากและเลือดสํารองไมเพียงพอ" 

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ยังคงตองการเลือดทุกกรุป     

เปนจํานวนมาก  ขอเชิญชวนผูมีสุขภาพแข็งแรงบริจาคโลหิต ไดที่ กองบริการโลหิต 

อาคารศูนยมะเร็ง ชั้น ๓ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ       

เปดทําการวันจันทร - วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐น. ปดรับบัตรเวลา 

๑๕.๓๐ น. (ไมหยุดพักกลางวัน) หยุดวันเสาร - วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตองการ   บริจาคโลหิต  เปนหมูคณะ ติดตอโทร. ๐ ๒๕๓๔ ๗๘๓๐ 

ดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัครผูบริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/3c4yHRX 

ดาวนโหลดแบบฟอรมยินยอมผูปกครองใหบริจาคโลหิต (สําหรับผูท่ีอาย ุ๑๗ ปบริบูรณ) คลิก https://bit.ly/3o68TsG 

ดาวนโหลดแบบคัดกรองตนเองเพ่ือประเมินความเสี่ยงในการแพรเชื้อไวรัส COVID-19คลิก https://bit.ly/2WdB1ws  

คุณสมบัติผูบริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/2waeyr2 

ขาวบริการ 
กําหนดการพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ คุณแมเกษม แฉลมเขตร มารดาของ พลอากาศเอก ธงชัย แฉลมเขตร 

ไดถึงแกกรรมดวยโรคชรา เมื่อวันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๔  

เวลา ๑๔๓๐    เคลื่อนศพจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ฯ ไปยังศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาต ุบางเขน   

เวลา ๑๖๐๐  พิธีรดน้ําศพ 

เวลา ๑๗๐๐  พิธีสวดพระอภิธรรมศพ 

วันศุกรท่ี ๑๐ ถึงวันจันทรที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

 เวลา ๑๘๐๐  พิธีสวดพระอภิธรรมศพ 

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

เวลา ๑๐๐๐ พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนา 

เวลา ๑๐๓๐ พระสงฆเจริญพระพุทธมนตและมาติกาบังสุกุล 

เวลา ๑๑๐๐ ถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ 

เวลา ๑๔๐๐ เคลื่อนศพเวียนรอบ เมรุ ๑ 

เวลา ๑๖๐๐ พระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) 
www.rtaf.mi.th 


