
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

 

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีมอบ

ประกาศนียบัตร และเข็มนภาภิวุฒิ แกนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส  

รุนที่ ๗๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษา

ทหารอากาศ   



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

 
ขอเชิญชวนผูมีสุขภาพแข็งแรงบริจาคโลหิต 

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 

ขอขอบพระคุณ พลอากาศเอก ธาดา เคี่ ยมทองคํ า  ผู ทร งคุณวุฒิพิ เศษ

กองทัพอากาศ ที่ไดกรุณามาบริจาคโลหิตครั้งที่ ๕๒ เมื่อทราบการขาดแคลนเลือด

สํารองของกองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 

จากสถานการณการระบาดของ COVID-19  โดยมี นาวาอากาศเอก เขษม ธเนศวร 

หัวหนากองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ ใหการ

ตอนรับ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

กรมแพทยทหารอากาศ 

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ยังคงตองการเลือดทุกกรุป เปนจํานวนมาก  ขอเชิญชวนผูมีสุขภาพแข็งแรง

บริจาคโลหิต ไดที่ กองบริการโลหิต อาคารศูนยมะเร็ง ชั้น ๓ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ  เปดทําการวัน

จันทร - วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐น. ปดรับบัตรเวลา ๑๕.๓๐ น. (ไมหยุดพักกลางวัน) หยุดวันเสาร - วันอาทิตย         

และวันหยดุนักขัตฤกษ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตองการ   บริจาคโลหิต  เปนหมูคณะ ติดตอโทร. ๐ ๒๕๓๔ ๗๘๓๐ 

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

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

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

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

รวมบริจาคโลหิตฝาวิกฤติ COVID-19 เพื่อสงตอโลหติท่ีปลอดภัยใหกับผูปวย  

ในโครงการกองทัพไทย รวมใจบริจาคโลหิต แกวิกฤต COVID-19 

  
พลอากาศโท ฐานัตถ จันทรอําไพ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นําขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ     

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รวมบริจาคโลหิตฝาวิกฤติ COVID-19 เพ่ือสงตอโลหิตที่ปลอดภัยใหกับผูปวย ในโครงการ

กองทัพไทย รวมใจบริจาคโลหิต แกวิกฤต COVID-19 เนื่องในโอกาสสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบ ๑๘ ป 

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 



วันศกุรที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๔                                                             หนา ๓  

พิธีแสดงความยินดีแกศิษยการบิน รุน น.๑๔๘-๖๔-๑ สําเร็จหลักสตูรการฝกบินชั้นประถม  

 
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน เปนประธานในพิธีแสดงความยินดีแกศิษยการบิน              

รุน น.๑๔๘-๖๔-๑ สําเร็จหลักสูตรการฝกบินชั้นประถม ของโรงเรียนการบิน จํานวน ๓๔ คน เปนศิษยการบินในสวนของ

กองทัพอากาศ จํานวน ๓๒ คน และศิษยการบินในสวนของกองทัพเรือ จํานวน ๒ คน เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔           

ณ กองฝกการบิน โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม  

โครงการอบรมสมัมนาดานนิรภัยการบินระหวางหนวยงาน 

  
นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ ทิมเกิด ผูบังคับการกองบิน ๔๑ เปนประธานจัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาดานนิรภัย  

การบินระหวางหนวยงาน โดยมีวิทยากรจากนิรภัยการบิน กองบิน ๔๑ และผูแทนจากสํานักงานทาอากาศยานเชียงใหม        

มาบรรยายใหความรูความเขาใจ เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ประสบการณและสามารถนําความรูที่ไดรับ 

นํามาปรับใชเปนแนวทางในการแกปญหาได เม่ือวันที ่๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔๑  จังหวัดเชียงใหม  

พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตตมิศักดิข์องกองทัพอากาศ 

 
นาวาอากาศเอก รัชตภาคย ธรรมธีรศรี  ผูบังคับการกองบิน ๕๖ เปนประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดง

ความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ ให กับบุคคลที่ได ทําคุณประโยชนและใหการสนับสนุน              

การปฏิบัติภารกิจตางๆ ของกองบิน ๕๖ เมื่อวันที ่๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา   

กองบิน ๑ ชวยเหลือพีน่องประชาชนท่ีประสบปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค - บริโภค 

  
นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการกองบิน ๑ สั่งการใหศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นํากําลังพล 

ยุทโธปกรณ  และรถบรรทุกน้ําขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๒ คัน เขาชวยเหลือพี่นองประชาชนที่ประสบปญหาขาดแคลนน้ํา

อุปโภค - บริโภค  เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ บานโกรกเดือนหา  จังหวัดนครราชสีมา  

 

 

 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

ศูนยบรรเทาสาธารณภยั กองบิน ๒ สํารวจระดับน้ําเตรียมความพรอมเมื่อเกิดอุทกภัย 

  
นาวาอากาศเอก ชวภณ  ยิ้มพงษ ผูบังคับการกองบิน ๒ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒ 

มอบหมายใหศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒ ประสานงานกับปลัดอําเภอชัยบาดาล ฝายความมั่นคง ลงพ้ืนที่สํารวจ 

ระดับน้ําในคลองลําสนธิ ประตูระบายน้ําลําสนธิ ประตูระบายน้ําคลองชลประทาน ที่เปดระบายน้ําเพ่ือลองรับน้ําที่มาจาก

เทือกเขาพังเหย ที่มีพื้นที่ครอบคลุม ๓ จังหวัด ไดแก จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดลพบุรี เนื่องจากอิทธิพล

ของรองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางปลายเดือนสิงหาคมถึง

ตนเดือนกันยายน ซึ่งจะทําใหมีฝนตกตอเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก จนเกิดน้ําปาไหลหลากในบางพ้ืนที่ เพ่ือเฝาระวัง

สถานการณที่อาจจะเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบอยางใกลชิด ทั้งนี้ ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒ ไดเตรียม        

ความพรอมท้ังกําลังพล เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ เพื่อใหการชวยเหลือประชาชนเปนไปอยางรวดเร็วและทันทวงที     

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ประตูระบายน้ําลําสนธ ิจังหวัดลพบุร ี

กองบิน ๔๖ เขารวมการฝกศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดพษิณุโลก ประจําป ๒๕๖๔  

  
   นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผูบังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย 

กองบิน ๔๖ มอบหมายให ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ เขารวมประชุมการฝกศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด

พิษณุโลก ประจําป ๒๕๖๔ ประเภทอุทกภัย กรณีน้ําปาไหลหลาก ดินโคลนถลม น้ําลนตลิ่ง รูปแบบการฝก “บนโตะ”  

(Table-top Exercise : TTX)  ออนไลนผานโปรแกรม Zoom โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก 

เปนประธาน เพ่ือเตรียมการฝกแผนบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก กําหนดพื้นที่ ๒ อําเภอ ระหวางวันที่         

๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมท่ีวาการอําเภอวังทอง และหองประชุมท่ีวาการอําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก  

ขาวบริการ 
กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ คุณแมเกษม แฉลมเขตร มารดาของ พลอากาศเอก ธงชัย แฉลมเขตร ตั้งแตบัดนี้              

ถึงวันจันทรที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ     

(กรณีพิเศษ) ในวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔  ณ เมรุ ๑  วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน  กําหนดการ ดังนี้  

เวลา ๑๐๐๐ พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนา 

เวลา ๑๐๓๐ พระสงฆเจริญพระพุทธมนตและมาติกาบังสุกุล 

เวลา ๑๑๐๐ ถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ 

เวลา ๑๔๐๐ เคลื่อนศพเวียนรอบ เมรุ ๑ 

เวลา ๑๖๐๐ กําหนดพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) 
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