
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว       

ธูปะ เตมีย  นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ยมโรง เรียนการบิน            

เพื่อมอบนโยบายและเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกกําลังพล ตลอดจนรับทราบแนวทางการพัฒนา

และปญหาขอขัดของในการปฏิบัติภารกิจของหนวย โดยมี พลอากาศตรี เสกสรร คันธา           

ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน พรอมดวยขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแมบาน

ทหารอากาศ และทหารกองประจําการ รวมใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔      

ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม  

 

  

   



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

อดีตผูบัญชาการทหารอากาศและสมาชิกวุฒสิภา บรรยายในหัวขอ “ผูนาํในสถานการณวิกฤต”ิ 

         
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง อดีตผูบัญชาการทหารอากาศและสมาชิกวุฒิสภา ใหเกียรติมาบรรยายแก นักศึกษา

วิทยาลัยการทัพอากาศ หัวขอ "ผูนําในสถานการณวิกฤติ" เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ หองประชุมนภายาธิปตย 

และผานระบบออนไลน 

ขอเชิญรวมบริจาคโลหิตเนื่องจากภาวะวิกฤตขาดแคลนโลหิตจากการแพรระบาดของ COVID-19 

  

พลอากาศเอก ตรีพล อองไพฑูรย ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ บริจาคโลหิตเนื่องจากภาวะวิกฤตขาดแคลนโลหิต  

จากการแพรระบาดของ COVID-19 โดยมี นาวาอากาศโท ทินกร ภูนากลม รองหัวหนากองบริการโลหิต             

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบริการโลหิต 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ  

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

แบรนดชั้นนําของเมืองไทย SMILEYHOUND BY GREYHOUND ตั้งแตวันนี้ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หรือจนกวาของจะหมด 

รวมแสดงพลัง ‘Blood Hero’ ไดท่ี กองบริการโลหิต อาคารศูนยมะเร็ง ชั้น ๓ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช                 

กรมแพทยทหารอากาศ  เปดทําการ วันจันทร  - วันศุกร ตั้งแต เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ปดรับบัตรเวลา ๑๕๓๐                

(ไมหยุดพักกลางวัน) หยุดวันเสาร - วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือตองการบริจาค

โลหิตเปนหมูคณะ ติดตอโทร. ๐๒๕๓๔ ๗๘๓๐ 

นิทรรศการแนะแนวการศึกษา ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๔ “ศิลปะวิทยาศาสตร และเศรษฐกิจสรางสรรค (Art - Science - Innovation and 

Creative Economy)” ในการนี้ พลเอก สราวุธ  รัชตะนาวิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการของ      

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  โดยเปดใหเขารวมชมไดระหวางวันที่  ๙ – ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๔        

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๙ – ๑๒ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  



วันศกุรที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                         หนา ๓  

การประชุมคณะกรรมการยกระดับคณุภาพชีวิตทหารกองประจําการ กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑ 

  
พลอากาศโท ณรงค  อินทชาติ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปนประธานในการประชุม

คณะกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการกองทัพอากาศ ครั้งท่ี ๑ เพ่ือพิจารณาแผนการดําเนินงาน        

และแบงมอบความรับผิดชอบการยกระดับคุณภาพชีวิตของทหารกองประจําการกองทัพอากาศตามนโยบายเฉพาะกิจ            

ผูบัญชาการทหารอากาศ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมกองบัญชาการ        

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการอากาศโยธิน 

   

พลอากาศโท วิญญา  โพธิ์คานิช  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนประธานคณะตรวจเยี่ยมหนวย      

สายวิทยาการอากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ กรมปฏิบัติการพิเศษ โดยมี นาวาอากาศเอก วุฒิกร สุวารี      

ผู บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน ใหการตอนรับ เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                

ณ กรมปฏิบัติการพิเศษ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน   

พิธีทําบุญเนื่องในวันคลายวันสถาปนาครบ ๗๓ ป กรมแพทยทหารอากาศ 

   
พลอากาศโท ทวีพงษ ปาจรีย เจากรมแพทยทหารอากาศ เปนประธานพิธี ทําบุญเนื่องในวันคลายวันสถาปนา       

ครบ  ๗๓ ป กรมแพทยทหารอากาศ โดยมี อดีตผูบังคับบัญชา กรมแพทยทหารอากาศ นายทหารชั้นผูใหญ ขาราชการ 

ลูกจาง และพนักงานราชการ กรมแพทยทหารอากาศ เขารวมพิธีฯ เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ หองโถงชั้น ๑   

อาคารกองบังคับการ กรมแพทยทหารอากาศ 

พิธีเปดการศึกษา หลักสูตรนายทหารสารบรรณใหม รุนท่ี ๖ 

 
พลอากาศตรี ไพฑูรย ไลเลิศ เจากรมสารบรรณทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดการศึกษา หลักสูตรนายทหาร  

สารบรรณใหม รุนที่ ๖  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ หองบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ 
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ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการดานกําลังพล 

  
นาวาอากาศเอก จักรพันธ อจลพงศ รองผูอํานวยการสํานักการปกครองและพัฒนากําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ 

และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดานกําลังพล กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ  ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ 

ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธานี   

ขาวบริการ 
-  กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ คุณพอสุธรรม ธรรมวิชัย บิดาของ พลอากาศตรี จักรกฤษณ ธรรมวิชัย เสนาธิการ             

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  ตั้งแตบัดนี้ -  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๑๐ ฌาปนสถาน

กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ และกําหนดพิธีบรรจุศพ 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  
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