
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

กองทัพอากาศ ดําเนินการฉดีวัคซีนปองกัน COVID-19 ใหกับพี่นองประชาชน  

    
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 สําหรับประชาชนกลุมเสี่ยง

ผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไป และผูปวยกลุมโรคเรื้อรัง ๗ โรค ที่ลงทะเบียนผานทางระบบ 'หมอพรอม' ไวเรียบรอยแลว             

โดยโรงพยาบาลดําเนินการฉีดวัคซีน วันละ ๖๐๐ คิว ทุกวันราชการ ยกเวนวันเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ เมื่อวันที ่           

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคารชมุนุมสัญญาบัตร หลังอาคารคุมเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 

   
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทยทหารอากาศ ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 สําหรับประชาชน  

กลุมเสี่ยงกลุมผูสูงอายุ ๖๐ปขึ้นไป และกลุมผูปวยกลุมโรคเรื้อรัง ๗ โรค ที่ลงทะเบียนผานทางระบบ “หมอพรอม”          

ไวเรียบรอยแลว โดยโรงพยาบาลดําเนินการฉีดวัคซีน วันละ ๑๘๐ คิว ทุกวันราชการ ยกเวนวันเสาร-อาทิตยและวันหยุด        

นักขัตฤกษ โดยเริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ ๗ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หองอาหารชั้น ๒ อาคารสนับสนุน 

โรงพยาบาล ทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทยทหารอากาศ 

  
โรงพยาบาลกองบิน ๒๓ รวมดําเนินการฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 ใหกับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธาน ี     

เปนวันแรกสําหรับประชาชน กลุมเสี่ยงกลุมผูสูงอายุ ๖๐ปขึ้นไป และกลุมผูปวยกลุมโรคเรื้อรัง ๗ โรค ที่ลงทะเบียนผานทาง

ระบบ “หมอพรอม” เมื่อวันที ่๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อุดรธานีฮอลล เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธาน ี

  
กองบิน ๕๖ ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 สําหรับประชาชน  กลุมเสี่ยงกลุมผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไป           

และกลุมผูปวยกลุมโรคเรื้อรัง ๗ โรค ท่ีลงทะเบียนผานทางระบบ “หมอพรอม” โดยโรงพยาบาลดําเนินการฉีดวัคซีนทุกวัน

ราชการ ยกเวนวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ โดยเริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ ๗ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เมื่อวันที ่        

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลกองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา   

 

 

 

 



วันพธุที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๔                                                                      หนา ๓ 

กองทัพอากาศชี้แจงการใชประโยชนท่ีราชพสัดุบริเวณวัดพระศรีมหาธาต ุ

พรอมยืนยันคาใชจายในการณาปนกจิศพเปนราคาสวัสดิการและมีความเปนธรรม 
พลอากาศโท ฐานัตถ จันทรอําไพ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปดเผยวา      

จากกรณสีํานักขาวอิศราไดนําเสนอขาว ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษา คดีหมายเลขดําที่ ๓๒๑/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที ่

๑๐๓๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ พิพากษาใหเพิกถอนหมายเหตุในทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงเลขทะเบียนที ่    

กท.๑๔๓๖ ที่ใหกองทัพอากาศใชประโยชนในที่ราชพัสดุบริเวณสุสานและฌาปนกิจสถาน บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ         

ไมชอบดวยกฎหมาย นั้น มขีอชี้แจงขอเท็จจริง ดังนี ้

๑.  ที่ดินพิพาทจํานวน ๗ แปลง (บริเวณฌาปนสถาน กองทัพอากาศ) เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ตามมาตรา 

๑๓๐๔(๓) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเปนที่ราชพัสดุ ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ       

พ.ศ.๒๕๑๘ โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์ ตามความเห็นของ คณะกรรมการกฤษฎีกา และมีกองทัพอากาศ   

เปนผูใชประโยชนมาโดยตลอด  

๒.  คาใชจายในการณาปนกิจผูท่ีเสียชีวิตมีความเปนธรรมและมีการแสดงราคาคาใชจายอยางชัดเจน รวมทั้งเปนไป

ตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งผูใชบริการสามารถเลือกบริการหรือจัดหาสิ่งของบางอยางมาเองไดตามอัธยาศัย มิไดมีการ

บังคับแตอยางใด รวมท้ังเนนการบริหารจัดการดวยความโปรงใส โดยมีกองการฌาปนกิจสงเคราะห กรมสวัสดิการทหาร

อากาศ เปนหนวยงานดูแลรับผิดชอบ มีวัตถุประสงคเพ่ือไวเปนสถานที่ในการฌาปนกิจศพทหารผูเสียชีวิตจากการปฏิบัติ

หนาที่ รวมทั้งเปนสถานที่ใหกําลังพลกองทัพอากาศ ทั้งในและนอกประจําการ ตลอดจนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห

กองทัพอากาศไดใชเปนที่ฌาปนกิจศพ รวมทั้งบริการดานสุสานในการเก็บศพและเก็บอัฐิในราคาสวัสดิการ  

สําหรับรายไดจะนําเขากองทุนฌาปนสถานกองทัพอากาศ เพื่อไวใชจายในกิจการฌาปนสถาน อาทิเชน คาบุคลากร 

คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการสราง รักษา ซอมแซม และบูรณะอาคารสถานท่ี ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน เปนตน      

ซึ่งที่ผานมา กองทัพอากาศไดมีการพัฒนาการปรับปรุงและกอสรางเมรุเผาศพขึ้นใหมเพ่ือใหไดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม  

และถูกตองตามกฎหมาย โดยผานเกณฑการตรวจจากกรุงเทพมหานคร เพื่อการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น 

๓.  คดีพิพาทดังกลาว อยูระหวางการพิจารณาในชั้นอุทธรณของศาลปกครองสูงสุด หากศาลมีคําพิพากษาเปนประการใด 

กองทัพอากาศยินดีปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลทุกประการ 

ทั้งนี้ โฆษกกองทัพอากาศยืนยันวา “กองทัพอากาศมีความพรอมปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมายโดยใหความสําคัญ

และความรับผิดชอบตอสังคม อีกทั้งคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ” 

มอบเงินบริจาคและอุปกรณทางการแพทยใหแกโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)  

 

พลอากาศเอก คงศักดิ์  จันทรโสภา และคณะ ผู เขารับการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร

กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุนที่ ๖  มอบเงินบริจาคจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหแกโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เพ่ือสนับสนุนในการ

จัดซื้ออุปกรณทางการแพทยและสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยมี นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผูอํานวยการโรงพยาบาล ใหการตอนรับ 

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทยทหารอากาศ 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

มอบเครื่องพมิพเลเซอรสนับสนนุบุคลากรทางการแพทยในการปฏิบัติงานศูนยบริการวัคซีนกองทัพอากาศ 

 
พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจากรมแพทยทหารอากาศ รวมรับมอบเครื่องพิมพเลเซอร รุน Brother     

HL-L5100DN จํานวน ๑๐ เครื่อง รวมมูลคา ๒๑๙,๙๐๐บาท เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทยในการปฏิบัติงาน

ศูนยบริการวัคซีนกองทัพอากาศ จาก ดร.เมธวิน กิติคุณ และคุณนนทวัตต สาระมาน กรรมการสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคมแหงประเทศไทย พรอมดวย คุณธีรวุธ ศุภพันธุภิญโญ กรรมการผูจัดการบริษัท บราเดอร คอมเมอเชี่ยล (ประเทศไทย) 

จํากัด และคณะ สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย รวมพันธมิตรฝาวิกฤติ COVID -19 โดยความรวมมือ

ของ บริษัท บราเดอร คอมเมอเชี่ยล (ประเทศไทย) จํากัด ผนึกกําลังระดมเสริมศักยภาพดานเทคโนโลยีและดิจิทัล         

เพ่ือสนับสนุนทีมแพทยฝาวิกฤติ COVID-19 เม่ือวันที ่๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กรมแพทยทหารอากาศ 

มอบเงินบริจาคและอุปกรณทางการแพทยใหแกโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)  

  
พลอากาศตรี สมพร รมพยอม ผูอํานวยการศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ พรอมคณะผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนา

สัมพันธระดับผูบริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุนที่ ๑๕  มอบเงินบริจาคจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พรอมอุปกรณทางการแพทย    

ที่จําเปน ใหแกโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทยทหารอากาศ เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณทางการแพทยและ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยมี นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผูอํานวยการโรงพยาบาล ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔                 

ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทยทหารอากาศ 

นักศกึษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุนท่ี ๔๗ มอบเงินบริจาค เจลแอลกอฮอล และอาหารกลอง  

เพื่อนําไปบริหารจัดการแกไขปญหา COVID-19 

 
พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับมอบเงินบริจาค เจลแอลกอฮอล                

และอาหารกลอง จาก พลอากาศตรี เสกสรร คนัธา และคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ ๔๗ เพ่ือสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ

ทางการแพทยและสนับสนุนการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 

 

 

 

 



วันพธุที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๔                                                                          หนา ๕ 

 
รับมอบเงินสนับสนุนการสรางพระรูปจําลองพระบิดาแหงกองทัพอากาศ 

 
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ แมทัพภาคท่ี ๔ มอบเงินสนับสนุนการจัดสรางพระรูปจําลองจอมพลสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ    

เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแหงกองทัพอากาศ ใหแก นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน         

ผูบังคับการกองบิน ๗ เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติที่ทรงพัฒนาการทหาร และริเริ่มพระกรณียกิจ      

ดานการบินของชาติ อันเปนคุณูปการยิ่งใหญตอประเทศชาติมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งกองทัพอากาศไดกําหนดสรางพระรูปจําลอง     

ขนาดหนึ่งเทาครึ่งพรอมแทนประดิษฐานขึ้น ณ กองบิน โรงเรียนการบิน และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รวม ๑๑ แหง               

เพื่อความเปนสิริมงคลแกผูสักการะบูชา เมื่อวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ คายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  

พิธีวางศิลาฤกษในการจัดสรางแทนประดิษฐานพระรูปจําลอง พระบดิากองทัพอากาศ 

 

นาวาอากาศเอก พฐา แกนทับทิม ผูบังคับการกองบิน ๒๑ พรอมขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ รวมประกอบพิธีวาง

ศิลาฤกษในการจัดสรางแทนประดิษฐานพระรูปจําลอง จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ               

กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแหงกองทัพอากาศ เมือ่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี  

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๖ 

 
การประชุมวางแผนขั้นสุดทาย (FPC) การฝกผสม Balance/Teak Torch 21 

 
นาวาอากาศเอก ณฏัฐวุธ ดวงสูงเนิน ผูอํานวยการกองอํานวยการฝกผสม Balance/Teak Torch 21 และ Lt.Col. David Morales Director 

Air Operations JUSMAGTHAI เปนประธานรวมการประชุมวางแผนข้ันสุดทาย Final Planning Conference (FPC) การฝกผสม Balance/Teak 

Torch 21 เมื่อวันที ่๑ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔       

การฝกในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหนวยที่เขารับการฝก และเพิ่มพูนทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ     

เรียนรูเทคโนโลยแีละประยุกตใชพัสดุอุปกรณที่มีประจําการในกองทัพอากาศ ใหเกิดประโยชนสูงสุดอีกทั้งยังเปนการกระชับความสัมพันธอันด ี

ระหวางกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งกําหนดใหมกีารฝกภาคสนาม ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๔  

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ขอเรียนใหทุกทานทราบวา ตามที่มีขาวแจง ประกาศวันสอบวิชาการของ

นักเรียนเตรียมทหาร (ในสวนของกองทัพอากาศ) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น 

**ขณะนี้ทางโรงเรียนฯ ยังไมมีการกําหนดวันสอบวิชาการ** 

ขอใหติดตามขาวสารผานทางชองทาง ดังนี้ 

Website: www.admission.nkrafa.com หรือ www.nkrafa.thai.rtaf.mi.th 

Facebook : โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

ขาวบริการ 
 กําหนดการบําเพ็ญกุศลศพ คุณพอบุญมา มัสสุ บิดาของ นาวาอากาศเอก มานพ มัสสุ ผู อํานวยการกองกิจการพลเรือน            

สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  ณ ศาลา ๕ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาต ุ

บางเขน ในวันนี้ (๙ มิถุนายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๖๐๐ รดน้ําศพ กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔    

เวลา ๑๘๐๐ และกําหนดฌาปนกิจศพ ในวันเสารท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เวลาจะแจงใหทราบอีกครั้ง) 
www.rtaf.mi.th 

 


