
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานรับมอบเงิน                         

จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จาก พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผูจัดการบริษัทอุตสาหรรมการบิน จํากัด 

และบริษัท เอม พอยท ทีม จํากัด มอบอาหารกลองพรอมทาน น้ําสมุนไพร และน้ําดื่ม เพื่อสนับสนุน                              

การปฏิบัติงาน ใหแกบุคลากรทางการแพทย และมอบเครื่องใหอากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง               

จํานวน ๑ เครื่อง รวมมูลคา ๒๗๖,๐๐๐ บาท เพื่อมอบใหแกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย          

ทหารอากาศ เพื่อนําไปใชในการรักษาผูติดเชื้อ COVID-19  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หองรับรอง

พิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 

 

   



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

ผูบัญชาการทหารอากาศ มอบประกาศนียบัตร และประดับเคร่ืองหมาย แสดงความสามารถ 

เหินเวหาเปนกติตมิศักดิ์ของกองทัพอากาศ แดประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

                                                

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ มอบประกาศนียบัตร และประดับเครื่องหมาย      

แสดงความสามารถเหินเวหาเปนกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ แดประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ        

และผูเขารับการศึกษาหลักสูตรนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย รุนที่ ๙ เมื่อวันที ่๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศาลรัฐธรรมนญู 

พิธีสงมอบหองเรียนภาษาอังกฤษ (SMART Classroom) 

                         
พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร เจากรมขาวทหารอากาศ และ พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการ      

โรงเรียนการบิน ใหการตอนรับ พันเอก สตีเฟน ฟอมมีอาที่ ผูชวยทูตฝายทหารออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย พรอมคณะ 

ในพิธีสงมอบหองเรียนภาษาอังกฤษ (SMART Classroom) พรอมอุปกรณ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองการศึกษา 

โรงเรียนการบิน  จังหวัดนครปฐม  

หองเรียน ฯ ดังกลาวจะนําไปใชในการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะความรูดานภาษาอังกฤษใหแกศิษยการบิน 

และขาราชการ ของ โรงเรียนการบิน ตามโครงการความรวมมือทางการทหารระหวาง ไทย-ออสเตรเลีย ในโอกาสนี ้         

พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร เจากรมขาวทหารอากาศ ไดมอบของที่ระลึกใหแก พันเอก สตีเฟน  ฟอมมีอาที ่          

ผูชวยทูตฝายทหารออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย และคณะเพ่ือเปนการแสดงความขอบคุณ และย้ําถึงความสัมพันธอันดี

เยี่ยมระหวางสองประเทศ ทีจ่ะมีโครงการความรวมมือตาง ๆ ตอไปในอนาคต  

วันคลายวันสถาปนาฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ ครบรอบปท่ี ๓๗ 

                                     
พลอากาศโท สันทัสก ฉิมพาลี เปนประธานในพิธีทําบุญ ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทานแดพระสงฆ เนื่องในวัน

คลายวันสถาปนาฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ โดยมีอดีตผูบังคับบัญชา ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง ฝูงบิน ๔๖๑ 

กองบิน ๔๖ รวมพิธีทําบุญ  และนาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผูบังคับการกองบิน ๔๖ เปนประธานในพิธีมอบ

ประกาศนียบัตรนักบินพรอมรบ เครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แกขาราชการดีเดน 

ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงเก็บเครื่องบิน ฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก                    



วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กนัยายน  ๒๕๖๔                                                           หนา ๓  

พิธีปลดประจําการเฮลคิอปเตอรแบบท่ี ๖ (UH-1H)  

โดยมี พลอากาศเอก แอรบูล   สุทธิวรรณ ผูบญัชาการทหารอากาศ เปนประธาน 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบรุ ี

ใหโอวาทแกนักเรียนนายเรืออากาศไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา 

                                                           
พลอากาศโท ณรงค  อินทชาติ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ใหโอวาทแกนักเรียน      

นายเรืออากาศ  ในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน USAFA International week ท่ีโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา    

เพ่ือศึกษาเรียนรูเก่ียวกับหลักสูตรวิชาการและการฝกของโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา และยังเปนการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมรวมกับนักเรียนนายเรืออากาศนานาประเทศ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หองรับรองผูบัญชาการ      

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

พธิีปดการศึกษา หลักสูตร เสมียนการเงินรุนที ่๑๔ ผานสื่อออนไลน 

          
นาวาอากาศเอก กิตติพงษ  แกวภา รองเจากรมการเงินทหารอากาศเปนประธานในพิธีปดการศึกษาหลักสูตร  

เสมียนการเงินรุนที่ ๑๔ ผานสื่อออนไลนและกลาวใหโอวาทสําหรับนักเรียน เพ่ือนําความรูไปเปนแนวทางการปฏิบัติงาน

ตอไป โดยใชโปรแกรม Zoom  Meeting เมื่อวันที่ที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กรมการเงินทหารอากาศ 

พิธีเกษียณอายุราชการ กองบิน ๑  

                                                         
นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการกองบิน ๑ เปนประธานในพิธีเกษียณอายุราชการพรอมมอบ   

ของที่ระลึกใหแกผูที่เกษียณอายุราชการกองบิน ๑ เมื่อวันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา   

พิธีทําบุญวันคลายวันสถาปนากองบิน ๓  

                                        
นาวาอากาศเอก นภดร  คงเสถียร ผูบังคับการกองบิน ๓ เปนประธานในพิธีทําบุญวันคลายวันสถาปนากองบิน ๓ 

และทําบุญอาคารกองบังคบัการกองบิน ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๓ จังหวัดสระแกว  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

เย่ียมชมการปฏิบตัิงานของศูนยฟนฟสูมรรถภาพผูติดยาเสพตดิ กองบิน ๗ 

                                                        
นาวาอากาศเอก พุทธพงศ  ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗  ใหการตอนรับ นาย สุวิชาญ รักษรัตนากร ผูอํานวยการ

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนยฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองบิน ๗ เมื่อวันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธาน ี 

พิธีเกษียณอายุราชการ กองบิน ๒๑ 

                                                
นาวาอากาศเอก พฐา แกนทับทิม ผูบังคับการ กองบิน ๒๑ เปนประธานในพิธีเกษียณอายุราชการพรอมมอบ        

ของที่ระลึกใหแกผูที่เกษียณอายุราชการกองบิน ๒๑ เมื่อวันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี  

พิธีเกษียณอายุราชการ กองบิน ๕๖ 

                                                               
นาวาอากาศเอก รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผูบังคับการกองบิน ๕๖ เปนประธานในพิธีเกษียณอายุราชการพรอมมอบ        

ของที่ระลึกใหแกผูที่เกษียณอายุราชการกองบิน ๕๖ เมื่อวันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา   

กองทัพอากาศเปดรับสมัครและสอบคดัเลอืกกําลังพลที่มีความรู ความสามารถ  

หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบตัิภารกิจเฉพาะท่ีสําคัญและเรงดวน 
กองทัพอากาศเปดรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลที่มีความรู ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพ่ือปฏิบัติ

ภารกิจเฉพาะที่สําคัญและเรงดวน จํานวน ๕๗ อัตรา แบงเปน 

๑. นายทหารประทวนเลื่อนเปนสัญญาบัตร รวม ๑๕ อัตรา (ปริญญาโท ๑ อัตรา และ ปริญญาตรี ๑๔ อัตรา)      

โดยมคีุณวุฒิและสาขาวิชาตามที่กําหนด 

๒. พนักงานราชการทั่วไป สังกัดหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เปนนายทหารประทวน จํานวน ๔๒ อัตรา 

(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๑๐ อัตรา และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๒ อัตรา)       

โดยมีคุณวุฒิและสาขาวิชาตามที่กําหนด 

สมัครสอบทางอินเทอรเน็ตเทานั้น ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com ตั้งแตบัดนี้ - วันศุกรที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ 

 
www.rtaf.mi.th 


