
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

 

พลอากาศเอก อมร แนวมาลี อดีตผูบัญชาการทหารอากาศ ใหเกียรติเปนประธาน             

ในพิธีมอบรางวัลเพ่ือยกยองศิษยเกานายเรืออากาศดีเดน ในนามชุมนุมนายเรืออากาศ      

ใหแก พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ และ พลอากาศเอก ศุภชัย 

สายเงิน กรรมการผูจัดการบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด เมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔     

ณ หองรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ   

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

 
ขอเชิญชวนผูมีสุขภาพแข็งแรงรวมบริจาคโลหิตฝาวิกฤต ิCOVID-19  

เพื่อสงตอโลหิตที่ปลอดภัยใหกับผูปวย  
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ ขอขอบพระคุณ             

พลอากาศโท พันธภักด ีพัฒนกุล รองเสนาธิการทหารอากาศ  รวมบริจาคโลหิตเนื่องจากการขาดแคลน

เลือดสํารองของกองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จากสถานการณการระบาดของ   

COVID-19  ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ยังคงตองการเลือดทุกกรุป เปนจํานวนมาก  

ขอเชิญชวนผูมีสุขภาพแข็งแรงบริจาคโลหิต ไดที่ กองบริการโลหิต อาคารศูนยมะเร็ง ชั้น ๓ 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ  เปดทําการวันจันทร - วันศุกร ตั้งแตเวลา 

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

และวันหยุดนักขัตฤกษ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตองการ   บริจาคโลหิต  เปนหมูคณะ 

ติดตอโทร. ๐ ๒๕๓๔ ๗๘๓๐ 

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

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

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

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

 



วันจันทรที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔                                                             หนา ๓  

กองทัพอากาศเปนเจาภาพจัดการประชุมผูบญัชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งท่ี ๑๘ 
กองทัพอากาศเปนเจาภาพจัดการประชุมผูบัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ (18th ASEAN Air Chief Conference 

: 18th AACC) โดยกําหนดจัดการประชุมทางไกล (VTC) ในวันที ่๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ภายใตแนวคิดหลัก “ระดมสรรพกําลังและขีด

ความสามารถ พรอมกับความรวมมือระหวางกันในระดับสูงสุด ในการตอสูกับความทาทายรูปแบบใหม” (Optimizing Capabilities 

and Cooperation against New Challenges) โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางความรวมมือในเรื่อง การแกไข

ปญหาการแพรระบาดของโควิด-๑๙ การชวยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร    

ซึ่งไดจัดการประชุมทางไกลของคณะเจาหนาที่ทํางานดานการศึกษาและการฝก ทอ.อาเซียน ครั้งที่ ๘ (8th ASEAN Air Forces 

Education and Training Working Group : 8th AAFET-WG) ไปแลวระหวางวันที ่๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๔ สําหรับการ

ประชุมผูบัญชาการทหารออากาศอาเซียนที่ผานมา ๑๗ ครั้ง    มีประเทศที่เปนเจาภาพจัดประชุมและแนวคิดหลัก ดังนี ้

ครั้งที ่1st AACC ทอ.เปนเจาภาพ ป พ.ศ.๒๕๔๗ ภายใตหัวขอ Theme : Terrorism 

ครั้งที ่2nd AACC ทอ.มาเลเซีย เปนเจาภาพ ป พ.ศ.๒๕๔๘ Theme : Terrorism 

ครั้งที่ 3rd AACC ทอ.อินโดนีเซีย เปนเจาภาพ ป พ.ศ.๒๕๔๙ Theme : Challenges to ASEAN Air Forces In Combating 

Terrorism and Response to Relief Disaster 

ครั้งที่ 4th AACC ทอ.ฟลิปปนส เปนเจาภาพ ป พ.ศ.๒๕๕๐ Theme : Community of ASEAN Air Force for Enhance 

Cooperation Against Terrorism 

ครั้งที่ 5th AACC ทอ.สิงคโปร เปนเจาภาพ ป พ.ศ.๒๕๕๑ Theme : Partners in Peace and Security 

ครั้งที่ 6th AACC ทอ.บรูไน เปนเจาภาพ ป พ.ศ.๒๕๕๒ Theme : Non-Traditional Security Threats 

ครั้งที่ 7th AACC ทอ.เวียดนาม เปนเจาภาพ ป พ.ศ.๒๕๕๓ Theme : Enhancing cooperation of Air Forces for peace, 

stability and development  

ครั้งที่ 8th AACC ทอ.เปนเจาภาพ ป พ.ศ.๒๕๕๔ Theme : Strengthening Security Cooperation of ASEAN Air Force 

towards ASEAN Community 2015 (จัด ณ รร.ดุสิตรีสอรต อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ ๑๓ - ๑๔ มิ.ย.๕๔) 

ครั้งที่ 9th AACC ทอ.มาเลเซีย เปนเจาภาพ ป พ.ศ.๒๕๕๕ Theme : Strengthening Security Cooperation of ASEAN Air 

Force towards ASEAN Community 2015 : Education and Training 

ครั้งที่ 10th AACC กรมทหารอากาศ สปป.ลาว เปนเจาภาพ ป พ.ศ.๒๕๕๖ Theme : Partners for Peace and Development  

ครั้งที่ 11th AACC ทอ.เมียนมา เปนเจาภาพ ป พ.ศ.๒๕๕๗ Theme : Defence Cooperation towards Peaceful and 

Prosperous ASEAN Community 

ครั้งที่ 12th AACC ทอ.กัมพูชา เปนเจาภาพ ป พ.ศ.๒๕๕๘ Theme : Cooperation and Coordination to maintain Regional 

Stability 

ครั้งที่ 13th AACC ทอ.อินโดนีเซีย เปนเจาภาพ ป พ.ศ.๒๕๕๙ Theme : ASEAN Air Diplomacy to Maintain Regional Peace 

and Security 

ครั้งที่ 14th AACC ทอ.ฟลิปปนส เปนเจาภาพ ป พ.ศ.๒๕๖๐ Theme : ASEAN Air Forces: Partnering for Change, 

Jointly Engaging for Greater Peace and Security  

ครั้งที่ 15th AACC ทอ.สิงคโปร เปนเจาภาพ ป พ.ศ.๒๕๖๑ Theme : Strengthening Friendships and Enhancing Regional 

Security 

ครั้งที่ 16th AACC ทอ.บรูไน เปนเจาภาพ ป พ.ศ.๒๕๖๒ Theme : Elevating ASEAN Solidarity Through Practical 

Cooperation  

ครั้งที่ 17th AACC ทอ.เวียดนาม เปนเจาภาพ ป พ.ศ.๒๕๖๓ Theme : ASEAN Air Forces : Cohesive and Responsive 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

รับมอบตูตรวจเชื้อความดันบวก สําหรับภารกจิการตรวจหาเชื้อไวรสั COVID-19  

 
พลอากาศตรี วรงค ลาภานันต ผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ รับมอบตูตรวจเชื้อความดันบวก 

สําหรับภารกิจการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี คุณมาลี อัตตสรรคสาธิต ผูชวยผูอํานวยการฝายแพทยและอนามัย 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตัวแทนผูวาการไฟฟาฝายผลิตประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔             

ณ สถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ 

ศูนยบรรเทาสาธารณภยัโรงเรียนการบิน ซอมแผนการเคลื่อนยายผูประสบภัยทางน้ํา 

  
นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ เสนาธิการโรงเรียนการบิน นําเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน 

รวมกับ คณะแพทย พยาบาล เจาหนาที่โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ ทําการฝกซอมทดสอบแผนการ

เคลื่อนยายผูประสบภัยทางน้ํา โดยมีการซอมชวยเหลือผูประสพภัยทางน้ํา การรักษาพยาบาลเบือ้งตน เพ่ือเตรียมความพรอม

หากมีสถานการณน้ําทวม หรือเกิดอุทกภัยในชวงฤดูฝน  เม่ือวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ สวนน้ําจิตระการ โรงเรียนการบิน 

จังหวัดนครปฐม  

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๕ เตรียมความพรอมดานการบรรเทาสาธารณภัย 

 
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคบัการกองบิน ๕ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ 

สํารวจความพรอมของกําลังพลและวัสดุอุปกรณสําหรับเตรียมการใหความชวยเหลือพี่นองประชาชนที่อาจจะประสบปญหา

อุทกภัย หรือชวยเหลือนักทองเที่ยว เเละชาวประมงที่อาจประสบปญหาจากอุทกภัยเรือลมในทะเล หากมีสถานการณน้ําทวม 

หรือเกิดอุทกภัยในชวงฤดูฝน เมื่อวันที ่๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

ขาวบริการ 
กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ คุณแมเกษม แฉลมเขตร มารดาของ พลอากาศเอก ธงชัย แฉลมเขตร ในวันนี้              

(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) 
www.rtaf.mi.th 

 

 

 


