
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

  

พลอากาศเอก แอรบลู สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย   

ดร .พรรณระพี  สุทธิวรรณ นายกสมาคมแมบ านทหารอากาศ นายทหารชั้นผู ใหญ               

ของกองทัพอากาศ และภริยา ถวายแจกันดอกไมและลงนามถวายพระพรชัยมงคล        

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร     

มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูต ิเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วังศุโขทัย 
 
 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

วันคลายวันพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  

วันชาต ิและวันพอแหงชาต ิ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ 

นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ ทําบุญตักบาตร เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓        

ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง  

ตรวจเยี่ยมกองบิน ๕ 

  
พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ 

นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการ

กองบิน ๕ นําขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแมบานทหารอากาศกองบิน ๕   

ใหการตอนรับ เมือ่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 



วันอังคารที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓                                                                                                                                              หนา  ๓ 

กิจกรรมเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพอแหงชาต ิ

 
พลอากาศโท ณรงค  อินทชาติ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช นํากําลังพลในสังกัด   

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เขารวมกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ     

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) จังหวัดสระบุรี  

พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการใชปนพกใหกับขาราชการกองทัพอากาศ 

 
พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เปนประธานพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถ         

ในการใชปนพกใหแกขาราชการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

ตรวจสอบความพรอมรบและทดสอบแผนปองกันท่ีตั้งหนวยกองทัพอากาศในสนาม 

   
พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนประธานคณะตรวจสอบ         

ความพรอมรบและทดสอบแผนปองกันที่ตั้ งหนวยกองทัพอากาศสถานีรายงานภูหมันขาว โดยมี นาวาอากาศโท              

ธาริน แกวเกต ผูบังคับสถานีรายงานภูหมันขาว นํากําลังพลเขารับการตรวจสอบ เมื่อวันที่  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓                

ณ สถานีรายงานภูหมันขาว จังหวัดเพชรบูรณ  และตรวจสอบความพรอมรบและทดสอบแผนปองกันที่ตั้งหนวย         

สถานีรายงานดอยอินทนนท โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกริช  ทองชางเหล็ก  ผูบังคับสถานีรายงานดอยอินทนนท นํากําลัง

พลเขารับการตรวจสอบฯ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม  

ตรวจเยี่ยม คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรแพทยเวชศาสตรการบิน รุนท่ี ๓๖ 

 
พลอากาศตรี วรงค ลาภานันต ผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมคณะนายทหารนักเรียน 

หลักสูตรแพทยเวชศาสตรการบิน รุนที่๓๖ (ในหมวดวิชาการฝกการยังชีพผูทําการในอากาศ โรงเรียนการบิน เมื่อวันท่ี        

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๔ 

กองทัพอากาศ ออกชวยเหลือพี่นองประชาชนท่ีไดรับความเดอืดรอนจากอุทกภัย  

  
นาวาอากาศเอก จิราสินธ เกษมธนเสถียร ผูบังคับศูนยสนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ ๔ นําขาราชการศูนยสนับสนุน

ทางอากาศโดยตรงที่ ๔ ออกใหความชวยเหลือ พรอมทั้งมอบ ถุงยังชีพ จํานวน ๑๐๐ ชุด ขาวกลองจํานวน ๕๕๐ กลอง    

และน้ําดื่ม ๒,๔๐๐ ขวด ใหแก พ่ีนองประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพ้ืนท่ีหมู  ๑๘ บานบางเตย ตําบลทา เรือ              

จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที ่๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

   
นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ /ผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗           

นําเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ออกใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยน้ําทวมฉับพลันเขาทวมบานเรือน

และพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน โดยการมอบถุงยังชีพ และมอบน้ําดื่ม เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน 

ทั้งทางภาคพ้ืนดิน และทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอรแบบที่ ๑๑ (EC-725) เมื่อวันท่ี ๕ – ๖  ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อําเภอบานนาสาร 

อําเภอทาฉาง และอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี และอําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   
นาวาอากาศเอก รัชตภาคย ธรรมธีรศรี ผูบังคับการกองบิน ๕๖/ผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖    

จัดเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ ออกใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยน้ําทวมฉับพลันเขาทวมบานเรือน

และพ้ืนท่ีทางการเกษตรของประชาชน โดยการมอบถุงยังชีพ มอบน้ําดื่มและขนยายสิ่งของสัตวเลี้ยงขึ้นท่ีสูง เมื่อวันที่        

๔ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ  อําเภอเมือง และอําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

 

ขาวบริการ  
-   กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศเอก เมตตา  ไกแกว อดีตขาราชการกรมขนสงทหารอากาศ บิดาของ             

พลอากาศตรีหญิง สายฝน ไกแกว อดีตผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ตั้งแตบัดนี้  – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ (เวนวันที่            

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓)  เวลา  ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๘ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ  บางเขน                     

และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตยที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔๐๐ ณ เมรุ ๑  
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