
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทาน        

ผาพระกฐิน ใหกองทัพอากาศ นําไปถวาย ณ วัดดอนเมือง โดยมี พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย 

ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว ธูปะเตมีย นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ 

นายทหารผูใหญของกองทัพอากาศ และสมาชิกสมาคมแมบานทหารอากาศ  รวมพิธีถวาย        

ผาพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
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ผูแทนผูบญัชาการทหารอากาศเขารวมงานแสดงยุทโธปกรณ Seoul ADEX 2021 

  

พลอากาศเอก สฤษดิ์พร  สุนทรกิจ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปนผูแทน ผูบัญชาการทหารอากาศ เขารวมงาน

แสดงยุทโธปกรณ Seoul International Aerospace & Defense Exhibition 2021 (Seoul ADEX 2021) ตามคําเชิญ  

ของ พลอากาศเอก Lee Seong-yong เสนาธิการทหารอากาศเกาหลีใต เทียบเทา ผูบัญชาการทหารอากาศ                

พรอมเขาเยี่ยมคารวะเพ่ือสานสัมพันธ หารือขอราชการ และแลกเปลี่ยนขอมูลอันเปนประโยชนระหวางกองทัพอากาศ      

และกองทัพอากาศเกาหลีใต ระหวางวันที่ ๑๗ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สาธารณรัฐเกาหลี   

เย่ียมคํานับและหารือขอราชการดานความมัน่คงกับผูวาราชการจังหวัดเพชรบรุี 

  
พลอากาศตรี จักรินทร  จันทรกลั่น ผูอํานวยการสํานักประสานการปฎิบัติดานความมั่นคง  สํานักงานประสานภารกิจ

ดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เขาเยี่ยมคํานับและหารือ

ขอราชการดานความมั่นคงกับ นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี/ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

จังหวัดเพชรบุรี ฝายพลเรือน ณ หองรับรองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยมี พันเอก เวชยันต  แวนไธสงค รองผูอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี ฝายทหาร รวมใหการตอนรับและบรรยายสรุปภัยคุกคามความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรี 

ณ หองประชุมกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที ่๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 



วันพธุที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                                หนา ๓  

พิธีอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทาน  

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทอดถวายแดพระภิกษสุงฆ ณ วัดใหมปลายหวย ตําบลเนินปอ อําเภอสามงาม จังหวัดพจิิตร 

  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด

กระหมอม พระราชทานผาพระกฐิน ให นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ เปนประธาน 

อัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานฯ ทอดถวายแดพระภิกษุสงฆ ในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานประจําปพุทธศักราช 

๒๕๖๔ โดยมี ขาราชการ สมาชิกชมรมแมบานทหารอากาศกองบิน ๔ และพุทธศาสนิกชน เขารวมในพิธีฯ เมื่อวันที่           

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ วัดใหมปลายหวย ตําบลเนินปอ อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร  

“ใจถึงใจ ไปทันท”ี กองทัพอากาศเคียงขางประชาชน 

กองบิน ๑ ชวยเหลือพีน่องประชาชนท่ีประสบอุทกภัยกลับสูภาวะปกต ิ

   
นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการกองบิน ๑ สนับสนุนกําลังพล และยุทโธปกรณ ชวยเหลือฟนฟู 

สภาพโรงเรียน ที่ประสบอุทกภัยกลับสูภาวะปกติ โดยทําความสะอาดอาคารเรียน ฉีดลางถนน กําจัดขยะมูลฝอย     และขน

ยายสิ่งของ เพื่อเตรียมการเปดภาคเรียน เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบานทาแดง ตําบลสัมฤทธิ์     อําเภอพิ

มาย จังหวัดนครราชสีมา  

กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ชวยเหลือพี่นองประชาชน 

   

ขาราชการ กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่  ๙ เขาพัฒนาปรับภูมิ ทัศนทาสี กําแพงโรงเรียนบานนาเกต ุ              

เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียนที่จะกลับเขาสูระบบการศึกษาในภาคปกติ เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส       

COVID – 19 ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีแนวโนมที่ดีข้ึน และเปนการเตรียมความพรอมที่จะรับนักเรียน         

กลับสูสถานศึกษา เมื่อวันที ่๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนบานนาเกต ุอําเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปตตานี                 
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"รูสึกด ีถาเลือดของเรามีประโยชนตอคนอื่น... ใครไหว มานะคะ" 

"แอน ทองประสม"  และ "บี้ - สุกฤษฎิ์ วิเศษแกว"  ชวนคุณมาปลุกพลังฮีโร รวมเปน 'ฮีโร' ชวยชีวิตผูปวยดวยการ

บริจาคโลหิต  พิเศษสุดสําหรับ 'ฮีโรบริจาคโลหิต' เทานั้น เชิญรับเสื้อยืด “Blood Hero” Limited Edition 

ออกแบบโดยดีไซเนอรแบรนดชั้นนําของเมืองไทย SMILEYHOUND BY GREYHOUND ตั้งแตวันนี้ – ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๔ หรือจนกวาของจะหมด รวมแสดงพลัง ‘Blood Hero’ ไดท่ี กองบริการโลหิต อาคารศูนยมะเร็ง ชั้น ๓        

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   กรมแพทยทหารอากาศ  เปดทําการ วันจันทร - วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ปดรับ

บัตรเวลา ๑๕๓๐  (ไมหยุดพักกลางวัน) หยุดวันเสาร - วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือ

ตองการบริจาคโลหิตเปนหมูคณะ ติดตอโทร. ๐๒๕๓๔ ๗๘๓๐  

  
ขาวบริการ 

-  กําหนดรดน้ําศพ คุณพอสุธรรม ธรรมวิชัย บิดาของ พลอากาศตรี จักรกฤษณ ธรรมวิชัย เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ         

นวมินทกษัตริยาธิราช ในวันนี้ ( 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 


