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             กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

 โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ และ E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนผูแทนกองทัพอากาศ 

นําหนวยมิตรประชากองทัพอากาศ หนวยมิตรประชากองบิน ๒๓ หนวยมิตรประชาฝูงบิน ๒๓๗ 

(น้ําพอง) และชุมนุมโรงเรียนนายเรืออากาศ ออกปฏิบัติงานชวยเหลือพี่นองประชาชน         

โดยมี นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ ผูบังคับการกองบิน ๒๓  นาวาอากาศเอก สมภูมิ 

มูลทองจาด ผูบังคับการฝูงบิน ๒๓๗ (น้ําพอง) เขารวมกิจกรรม เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕           

ณ โรงเรียนบัวใหญพทิยาคม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  
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๘ มิถุนายน “วันกิติยากร” 

 
ผูแทนกองทัพอากาศ และคณะ รวมพิธีวางพานพุมดอกไม เนื่องใน“วันกิติยากร” เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕             

ณ พระอนุสาวรียพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากิติยากรวรลักษณกรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย           

จังหวัดนนทบุร ี

๙ มิถุนายน “วันอานันทมหิดล” 

 

ผูแทนกองทัพอากาศ และคณะ รวมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ     

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ และวันอานันทมหิดล เม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕         

ณ พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล บริเวณเชิงสะพานพระราม ๘ เขตบางพลัด กทม. 



วันศกุรที่  ๑๐  มิถุนยายน  ๒๕๖๕                                                                  หนา ๓ 

คลินิกพเิศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC ) Special Medical Clinic  

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ 

   
พลอากาศตรี  กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู อํ านวยการโรงพยาบาลจันทรุ เบกษา กรมแพทยทหารอากาศ                     

ใหสัมภาษณสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC ) Special Medical Clinic 

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ฯ ในโอกาสเปดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โดยใหบริการตั้งแตวันที่ ๗ มิถุนายน 

๒๕๖๕  เปนตนไป เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการไดเดินทางมารับบริการนอกเวลาราชการได  

ทั้งนี้ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC ) Special Medical Clinic โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย

ทหารอากาศ เปดใหบริการทุกวันอังคาร ตั้งแตเวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง เชน อายุรแพทยโรคหัวใจ อายุรแพทยโรคไต กุมารแพทยโรคติดเชื้อ และ สูตินรีแพทย ผูสนใจสามารถสอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติม หรือนัดหมายลวงหนา โทร. ๐ ๓๔๙๙ ๖๔๔๗ - ๕๐ ตอ ๓ – ๘๕๖๐, ๓ - ๘๖๖๗ และ ๓ - ๘๕๘๒ 

พิธีปดการศึกษาหลักสตูรนายทหารชั้นผูบงัคับฝูง รุนท่ี ๑๓๙ 

 
พลอากาศตร ีวชิรศักดิ์  พูสิทธิ์  รองเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปนประธานพิธีปดการศกึษาหลักสูตรนายทหาร

ชั้นผูบงัคับฝูง รุนที่ ๑๓๙  เม่ือวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับฝูง กรมยุทธศกึษาทหารอากาศ 

กองทัพอากาศ รับซ้ือมังคุด เพื่อชวยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล 

 
นาวาอากาศเอก นิโรจน จําปาแดง รองผูอํานวยการสํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือน

ทหารอากาศ เปนผูแทนเจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบมังคุดจากสหกรณสงเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด 

จํากัด เมื่อวันที ่๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

เพ่ือนําไปสงมอบใหแกหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศซึ่งรวมสนับสนุนโครงการชวยเหลือเกษตรกรภาคตะวันออกท่ี

ประสบปญหาภาวะผลไมลนตลาดและราคาตกต่ํา โดยมียอดการรับซื้อรวม ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม 

ทั้งนี้กองทัพอากาศไดเล็งเห็นถึงความเดือดรอนของเกษตรกรและพรอมที่จะเขาชวยเหลือในการสนับสนุน           

จัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรและสนับสนุนพ้ืนที่จําหนายเพื่อกระจายผลผลิตทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ            

ตามนโยบายของรัฐบาล 
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ขอเชิญชวนกําลังพลกองทัพอากาศรวมกิจกรรม “วันพระบิดาแหงกองทัพอากาศไทย ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕”  
เพียงรวมตอบคําถาม เพ่ือ ชิงรางวัลพิเศษ เดินทางเยี่ยมชมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร เพื่อรําลึกถึงพระบิดา          

แหงกองทัพอากาศ พรอม ดินเนอรสุดเอ็กซคลูซีฟรวมกับแขกคนพิเศษ (๒๐รางวัล) สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๕๓๔ 

๑๕๔๓ ๐ ๒๕๓๔ ๐๘๓๕ และ ๐๘ ๙๙๒๒ ๘๙๐๒ 

ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม ไดที่ไลน  @FATHEROFTHERTAF ไดตั้งแตวันที่              

๘ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ (เปดลงทะเบียน เวลา ๑๐๐๐) โดยกรอก ยศ/ชื่อ/สกุล/ตําแหนง

สังกัด/เบอรโทร และไดรับขอความยืนยันการลงทะเบียน 

รับชมคลิปสารคดีชุด ตามรอยเจาฟา “พระบิดาแหงกองทัพอากาศ” เพื่อนํา

ความรูที่ไดรับไปตอบคําถาม 

https://www.youtube.com/watch?v=TTI-OJqg3DU 

รวมกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลไดที่ไลน @FATHEROFTHERTAF ในวัน

จันทรที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๐๐พรอมกันทั่วประเทศ (คําถามจํานวน ๑๐ ขอ มีเวลาทําขอละ ๒ นาที) 

ประกาศผลรางวัลไดที่ไลน @FATHEROFTHERTAF ในวันอังคารที ่๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐  

ขาวบริการ 
-  กําหนดสวดพระอภิธรรม นาวาอากาศเอก สุจริต  ชั ยสวัสดิ์  บิดาของ นาวาอากาศเอก กิต ชัยสวัสดิ ์                     

ในวันนี้ (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)  เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๗ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน            

และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๐๐  

-  กําหนดสวดพระอภิธรรม นาวาอากาศเอก ภัทรกร หาวิระ ตั้งแตบัดนี้ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘๐๐ ศาลา ๗      

ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ              

ในวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖๐๐  

-  


