
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณา        

โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์  รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู ้แทนพระองค์       

เชิญของขวัญพระราชทานมอบ ให้แก่ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู ้บัญชาการ      

ทหารอากาศ เนื ่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๔                

ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
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กุ้ง กินได ้ปลอดภัย ไม่เสี่ยง  

เราอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ ปลอดภัยจากโควิด 

          

        
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อยู่ในขณะนี้ จึงได้สั่งการให้หน่วยข้ึนตรงกองทัพอากาศและกองบิน
ต่างจังหวัดทั่วประเทศ รับซื้อกุ้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อน าไปประกอบเลี้ยง
ให้แก่ก าลังพลและครอบครัว ซึ่งเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้ประกอบเลี้ยง
อาหารเย็นด้วยกุ้งก้ามกราม ที่ปรุงสุก สะอาด ปลอดภัย จากพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ใหแ้ก่ นักเรียนนายเรืออากาศ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

ประธานอนุกรรมการสวนสุขภาพ กองทัพอากาศดอนเมือง มอบเครื่องบริโภคท่ีจ าเป็น             
ให้คนงานสวนสุขภาพ กองทัพอากาศดอนเมือง 

      
พลอากาศเอก สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานอนุกรรมการสวนสุขภาพ

กองทัพอากาศดอนเมือง ห่วงใยในความเป็นอยู่ของคนงานสวนสุขภาพกองทัพอากาศดอนเมือง จึงได้มอบเครี่องบริโภค                  
ประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวันให้กับคนงาน ฯ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔            
ณ บ้านพักทหารอากาศ ซอยรณนภากาศ ๗ 

 



วันพุธท่ี  ๖ มกราคม ๒๕๖๔                                                                                                                                                       หน้า  ๓
คณะจเรทหารอากาศเดินทางตรวจติดตามความคืบหน้าและการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ        

ของกรมจเรทหารอากาศ ณ กองบิน ๔๑ 

                        
นาวาอากาศเอก ชาคริต  เอี่ยมโวทาน ผู้อ านวยการกองแผนและโครงการ กรมจเรทหารอากาศ และคณะ    

เดินทางตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรมจเรทหารอากาศ ณ กองบิน ๔๑ ระหว่างวันที่        
๕ - ๘ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีนาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๖๔ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ 

กองบิน ๔๖ จัดต้ังจุดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ 

         
นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖       

ต้ังจุดให้บริการประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการจราจรในการเดินทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ “ชีวิตวิถีใหม่ 
ขับข่ีปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อป้องกัน            
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และอ านวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก     
พร้อมทั้งแจกน้ าด่ืม มอบหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรั ส COVOD-19           
ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สถานีบริการเชื้อเพลิง ปตท.ท่าโพธิ์ (แยกสกัดน้ ามัน)       
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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ข่าวบริการ  
- ก าหนดบ าเพ็ญกุศลศพ พลอากาศเอก รองศาสตราจารย์ สมโภชน์ ผิวเหลือง อดีตรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ    

นวมินทกษัตริยาธิราช ก าหนดสวดพระอภิธรรมศพ ต้ังแต่บัดนี้ – ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๑๑ ฌาปนสถาน
กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน  

-  ก าหนดบ าเพ็ญกุศลศพ คุณแม่สอิ้ง เพิ่มทองอินทร์ มารดาของ พลอากาศโท ช านาญ เพิ่มทองอินทร์ พลเอก เสถียร    
เพิ่มทองอินทร์ และ นาวาอากาศเอก สุวิทย์ เพิ่มทองอินทร์ ก าหนดสวดพระอภิธรรมศพ ต้ังแต่บัดนี้ – ๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และก าหนดพระราชทาน
เพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑ 

- ก าหนดบ าเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ปราโมทย์  เกษตรสุวรรณ มารดาของ พลอากาศตรี นายแพทย์เพชร เกษตรสุวรรณ 
โดยก าหนด พิธีรดน้ าศพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ ศาลา ๑๐ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 
ก าหนดสวดพระอภิธรรมศพ ต้ังแต่ ๗ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐ และก าหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอังคารที่ 
๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑  

-  ก าหนดบ าเพ็ญกุศลศพ คุณแม่แดง งามเจริญ มารดาของ นาวาอากาศเอก ปรีดา งามเจริญ ก าหนดสวด         
พระอภิธรรมศพ ในวันนี้ เวลา ๑๘๓๐ ณ ศาลา ๑ วัดนินสุขาราม เขตบางบอน กรุงเทพ และก าหนดพระราชทานเพลิงศพ 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๓๐  
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