
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรอืนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ รับเย่ียมคํานับจาก พันเอก Igor      

B. Sholokhov (อีเกราะ บ ีซาลาคอฟ) ผูชวยทูตทหารสหพันธรัฐรัสเซีย ประจํากรุงเทพฯ เพื่อแนะนํา

ตัวในโอกาสเขารับหนาที่ ใหม  เมื่อวันที่   ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ หองรับรองพิเศษ ๑  

กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

  

 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

 
การประชุมการจัดงานกาชาดกองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๔ 

  
พลอากาศเอก ตรีพล อองไพฑูรย ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานกรรมการจัดงานกาชาด

กองทัพอากาศ เปนประธานการประชุมการจัดงานกาชาดกองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๔ เพื่อติดตามความกาวหนาการ

จําหนายสลากบํารุงสภากาชาดไทย การประกวดรานกาชาดออนไลน และการประกวดขวัญใจงานกาชาด เม่ือวันที่ ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมฝายเสนาธิการทหารอากาศ  

งานกาชาดออนไลน จะจัดขึ้นในวัน ท่ี ๑๔ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เปนเวลา ๑๔ วัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง                

โดยการประกวดรานกาชาดออนไลน จะประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประกวดขวัญใจกาชาดจัดใหมี

การประกวดรอบแรก ในวันที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และรอบตัดสิน ในวันที ่๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔  

สําหรับสลากกาชาด จะมีการออกรางวัลสลากกาชาด ในวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงขอเชิญชวนกําลังพล

กองทัพอากาศและประชาชนท่ัวไป รวมสนุกไปกับงานกาชาดออนไลนในปนี ้

ตรวจเยี่ยมและใหกําลังใจการถายทํา MV งาน ๘๐ ป สดุดีวีรชน สงครามมหาเอเชียบูรพา 

  

พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมและใหกําลังใจทีมงานและนักแสดง     

ในการถายทํา MV งาน ๘๐ ป สดุดีวีรชน สงครามมหาเอเชียบูรพา เพ่ือสดุดีวีรชน กองบินนอยที่ ๕  รวมยอนนึกถึง

เหตุการณสําคัญของชาติ ในลักษณะจําลองเหตุการณ ที่ครั้งหนึ่ง ทหาร ครอบครัว ขาราชการ เยาวชน ตลอดจนพี่นอง

ประชาชน ไดรวมแรงรวมใจ เสียสละ สามัคคี และทําเพ่ือประเทศชาติของเรา อันทําใหประเทศของเรายังคงความเปน     

เอกราชอธิปไตย ตราบจนทุกวันนี้  เมื่อวันที ่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ   



วันพธุที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                            หนา ๓ 

ตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ 

   
        พลอากาศโท วิญญา  โพธิ์คานิช  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนประธานคณะตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหาร  

กองประจําการ โดยมี นาวาอากาศเอก วุฒิกร สุวารี  ผูบังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน ใหการตอนรับ 

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๒ กรมปฏิบัติการพิเศษ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน  

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการการเงิน  

 
พลอากาศตรี กิตติพงษ แกวภา เจากรมการเงิน และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการการเงิน ณ สถาบันเวชศาสตรการบิน 

กองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรีวรงค ลาภานันต ผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรการบิน กองทัพอากาศ ใหการตอนรับ  

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สถาบันเวชศาสตรการบิน กองทัพอากาศ 

การประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแหงชาตใินสวนของกองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๕ 

 
พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเปนประธานการ

ประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแหงชาติในสวนของกองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๕  รวมกับ คณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ 

รวมทั้งหมด ๑๓ ฝาย เพ่ือหารือในการเตรียมการและกําหนด กรอบเวลาในการดําเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุม ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ  

ประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก 

 
พลอากาศตรี จักรินทร  จันทรกลั่น ผูอํานวยการสํานักประสานการปฎิบัติดานความมั่นคง สํานักงานประสานภารกิจ 

ดานความมั ่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั ่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ พรอมดวย        

นาวาอากาศเอก อภิวัฒน พลอาษา เสนาธิการกองบิน ๔๖ ประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษา

ความมั ่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก วัชรพงศ แกวแจง  รองผู บ ัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙            

รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ฝายทหาร ใหการตอนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติ

ภารกิจดานความมั่นคงของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพิษณุโลกศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก   



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

กองทัพอากาศสนับสนุนเครื่องบิน C-130 นําสงอปุกรณทางการแพทย ชดุ PPE และเวชภัณฑอ่ืน  ๆ

  
กองทัพอากาศนําสงอุปกรณทางการแพทย ชุด PPE และเวชภัณฑอ่ืนๆ โดยเครื่องบิน C-130 ใหกับ สํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ในฐานะผูสนับสนุนเครือขายไทยแคร ที่ใชระบบการทํางานบนแพลตฟอรม thai.care 

(www.thai.care) ในการดําเนินการชวยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ และดูแลผูติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 ตลอดจนบุคลากร

สาธารณะสุข ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ ณ กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ สนามบินบอทอง จังหวัดปตตานี  

พิธีเปดการฝกชวยเหลอืดานมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ประจาํป ๖๕ 

  
       นาวาอากาศเอก มณเฑียร  หมีโชติ  เสนาธิการศูนยการทหารอากาศโยธิน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนประธาน

ในพิธีเปดการฝกชวยเหลือดานมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ประจําป ๒๕๖๕ โดยมีผูเขารับการฝกเปนขาราชการ        

ในสายวิทยาการอากาศโยธิน ในท่ีตั้งดอนเมือง กองบินตางจังหวัด และ โรงเรียนการบิน เขารับการฝกอบรม เมื่อวันที่       

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมศนูยการทหารอากาศโยธิน ๓ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

ตรวจสอบมาตรฐานความสมควรเดินอากาศ 

 
นาวาอากาศเอก เชษฐา รางนอย  รองผูอํานวยการสํานักงานการบินกองทัพอากาศ และคณะ ตรวจสอบมาตรฐาน

ความสมควรเดินอากาศ ณ กองบิน ๗  โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ  ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ ใหการตอนรับ     

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธานี  

คณะแพทยศาสตร เพือ่เพื่อนมนุษย 

 
นาวาอากาศเอก รัชตภาคย ธรรมธีรศรี ผูบังคับการกองบิน ๕๖ พรอมดวยผูอํานวยการโรงพยาบาลกองบิน ๕๖      

รับมอบอุปกรณทางการแพทย จากรองศาสตราจารยแพทยหญิงมณฑิรา ตัณฑนุช ผูชวยคณบดีฝายโรงพยาบาล            

เนื่องในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร สงขลานครินทร กาวเขาสู ปที่ 50 จึงจัดกิจกรรม “คณะแพทยศาสตร เพ่ือเพื่อนมนุษย” 

โดยมอบอุปกรณทางการแพทยนําไปชวยเหลือประชาชน ในการสูภัย COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔          

ณ สํานักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา  
www.rtaf.mi.th 


