
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

ธนาคารเลือด  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  กรมแพทยทหารอากาศ ขอขอบพระคุณ       

ผูบริจาคโลหิตทุกทาน ที่ไดมาบริจาคเลือดกับหนวยเคลื่อนที่  เม่ือวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   

ณ Campus Park ชั้น ๓ โชนเซ็นทรัล ศูนยการคาฟวเจอรพารค เปนอยางสูง และขอเชิญ     

ทานที่มีอายุ ๑๗ ปขึ้นไปและมีสุขภาพแข็งแรง บริจาคเลือดอีกครั้งในวันศุกรท่ี ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๔ เวลา ๑๑๐๐ – ๑๖๐๐ ณ Campus Park ชั้น ๓ โชนเซ็นทรัล ศูนยการคาฟวเจอรพารค 

โดยตลอดเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔ (หรือจนกวาของจะหมด) จะไดรับ T-shirt Limited 

Edition “Blood Hero” ออกแบบโดย SMILEYHOUND BY GREYHOUND   

 

  

  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

ตรวจเยี่ยม และใหกําลงัใจเจาหนาที่ทางการแพทย ณ ศูนยบริการวัคซีนกองทัพอากาศ 

  
พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร         

ในฐานะผูอํานวยการศูนยบริการวัคซีนกองทัพอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และใหกําลังใจเจาหนาที่ทางการแพทย         

ซึ่งเปดใหบริการตั้งแต ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  เม่ือวันที่  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ ศูนยบริการวัคซีนกองทัพอากาศ        

อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกลาโหม  

   
พลอากาศตรี มงคล  ตั้งสุณาวรรณ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ/อนุกรรมการพัฒนา

ระบบราชการกลาโหม และนาวาอากาศเอก ปรีชา  ภัทรศีลสุนทร รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการ

กองทัพอากาศเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกลาโหม(อพร.กห.) เพ่ือรับฟงกรอบ การประเมิน      

สวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และพิจารณากรอบ   

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการ  

กองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, องคการทหารผานศึก และสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ         

โดยมี พลโท สุรศักดิ์  วรรณสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม (สพร.กห.)/ประธานอนุกรรมการพัฒนา

ระบบราชการกลาโหม เปนประธานการประชุมฯ เมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ  หองประชุม ชั้น ๖ อาคารสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) 

สงเสริมสวัสดิการ สืบสานนโยบาย 

  
พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แกวอําไพ ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง มีความหวงใย ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ 

จึงไดจัดใหมีการมอบ เครื่องบริโภค ใหกับกําลังพลในหนวยงาน เพ่ือเปนการตอบสนองนโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ 

ประจําป ๒๕๖๕ ดานการสวัสดิการ ที่มุงเนนในการชวยเหลือแบงเบาภาระ และลดคาใชจายภายในครอบครัวของกําลังพล  

ในหนวยงาน ในชวงของการเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงกลาโหม      

ในการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว ตามโครงการกระจายขาวสารของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ เนื่องจากเกิดผลกระทบ

จากการที่ไมสามารถสงออกไปขายยังตางประเทศไดในชวงนี้ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ อาคารกองบังคับการ 

สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง  



วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                                หนา ๓  

“ใจถึงใจ ไปทันท”ี กองทัพอากาศเคียงขางประชาชน 

กองบิน ๑ ทําความสะอาดฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย 

  

นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการกองบิน ๑ สนับสนุนกําลังพล พรอมรถบรรทุกน้ํา และอุปกรณทําความสะอาด 

ทํากิจกรรมจิตอาสาฟนฟูพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อเตรียมการเปดภาคเรียน  เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                  

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา          

กองบิน ๔ ทําความสะอาดฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย 

   
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย 

กองบิน ๔ นํากําลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทําความสะอาดและขจัดคราบน้ํา พรอมทั้งเคลื่อนยาย จัดระเบียบสิ่งของ      

เพ่ือเปนการฟนฟู สถานที่ท่ีไดรับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุโซนรอน “เตี้ยนหมู” เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔     

ณ วัดหนองสีนวล ตําบลตาคลี อําเภอตาคล ีจังหวัดนครสวรรค  

ศูนยบรรเทาสาธารณภยั กองบิน ๒๑ ชวยเหลือประชาชน 

    
นาวาอากาศเอก พฐา แกนทับทิม ผูบังคับการกองบิน ๒๑ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ 

มอบหมายให ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ พรอมดวยทหารกองประจําการ ชวยบรรจุกระสอบทราย และวางแนว

กระสอบทรายชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากน้ําลนตลิ่ง เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ชุมชนวัดบูรพา ๒ 

จังหวัดอุบลราชธานี  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ใหบริการฉดีวัคซีนปองกัน COVID-19  

   
นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงาน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ เยี่ยมใหกําลังใจ     

แพทย พยาบาล เจาหนาที่โรงพยาบาลฯ และ อสม.โรงพยาบาลฯ ที่ใหบริการฉีดวัคซีนซิโนแวค (SINOVAC) เข็มแรก และวัคซีน       

แอสตราเซนเนกา (Astrazeneca) เข็มกระตุนแกประชาชนรอบโรงเรียนการบิน จํานวน ๙๕ คน เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔       

ณ หองประชุมโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ จังหวัดนครปฐม 

  

ขาวบริการ 
-  ศนูยไซเบอรกองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการตําแหนงนักวิเคราะหหลักฐานดิจิทัลเชิงลึก จํานวน ๑ ตําแหนง 

สมัครไดทางเว็บไตศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ ( cyber.rtaf.mi.th ) ตั้งแตบัดนี้ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ติดตอสอบถาม 

โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๒๕๙ และ ๐ ๒๕๓๔ ๒๓๗๐ ดาวนโหลดขอมูลเพ่ิมเติมท่ี https://link.rtaf.mi.th/jvo6 

-  กําหนดฌาปนกิจศพ นาวาอากาศเอก ถนอม อินทรฤทธิ์ บิดาของ นาวาอากาศเอก วุฒิวิพัชร นันทรัฐปติโภคิน         

ในวันนี้ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๗๐๐ ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ  วัดลาดสนุน จังหวัดปทุมธานี   

-  กําหนดรดน้ําศพ คุณพอสุธรรม ธรรมวิชัย บิดาของ พลอากาศตรี จักรกฤษณ ธรรมวิชัย เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ        

นวมินทกษัตริยาธิราช ในวันพุธท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ ศาลา ๑๐ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาต ุ

กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐ และพิธีบรรจุศพ ในวันอาทิตยที่        

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๓๐ ณ สุสานฌาปนสถานกองทัพอากาศ   

-  กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ คุณแมกนิษฐา อิศรางกูร ณ อยุธยา มารดาของ นาวาอากาศเอก ทิฆัมพร อิศรางกูร      

ณ อยุธยา ตั้งแตบัดนี้ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๑๓ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ  วัดพระศรีมหาธาตุ 

บางเขน และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตยที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑  
www.rtaf.mi.th 


