
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

  

 

พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีรับมอบ    

เครื่องหมกันหนาว จากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  และกิจกรรมปลอยขบวนรถชวยเหลือ

ผูประสบภัยหนาว รวมทั้งรับมอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสราง

คุณภาพชีวิต จากธนาคารไทยพาณิชย ฯ และบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด เมื่อวันที่ 

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

 
พิธีรับมอบเครื่องหมกนัหนาว และกิจกรรมปลอยขบวนรถชวยเหลือผูประสบภัยหนาว 

  
พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีรับมอบเครื่องหมกันหนาว          

จากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  และกิจกรรมปลอยขบวนรถชวยเหลือผูประสบภัยหนาว รวมทั้งรับมอบเงิน

สนับสนุนโครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิต จากธนาคารไทยพาณิชย ฯ และบริษัท เทลซัน 

เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

ตามที่ไดเกิดสภาวะอากาศหนาวเย็นขึ้นในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน ขาดแคลนเครื่อง

หมกันหนาว รวมท้ังขาดอุปกรณจําเปนตอการดํารงชีพ กองทัพอากาศตระหนักในความเดือดรอนของประชาชน จึงไดจัดกิจกรรม       

ใหความชวยเหลือผูประสบภัยหนาว โดยจัดขบวนรถยนตบรรทุก จํานวน ๕ คัน นําผาหมกันหนาว จํานวน ๔,๐๐๐ ผืน ซึ่งไดรับ         

การสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย ฯ เดินทางไปยังกองบินตาง  ๆของกองทัพอากาศ ใน ๕ เสนทาง ไดแก 

- เสนทางที่ ๑ ดอนเมือง - ฝูงบิน ๔๖๖ (จังหวัดนาน) 

- เสนทางที่ ๒ ดอนเมือง - กองบิน ๔ (จังหวัดนครสวรรค)  

- เสนทางที ่๓ ดอนเมือง - กองบิน ๒๑ (จังหวัดอุบลราชธานี) 

- เสนทางที่ ๔ ดอนเมือง - กองบิน ๒๓ (จังหวัดอุดรธานี) 

- เสนทางที่ ๕ ดอนเมือง - กองบิน ๔๑ (จังหวัดเชียงใหม)  

เพื่อนําผาหมกันหนาวไปมอบใหแกพี่นองประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ

ตอไป พรอมกันนี้ กองทัพอากาศ ธนาคารไทยพาณชิย ฯ และบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี ฯ รวมกันจัดโครงการ “จัดหาน้ําอุปโภคบริโภค

เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิต” เพ่ือชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชนที่ประสบภัยแลง โดยไดมอบเงินสนับสนุน 

จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกกองทัพอากาศ สําหรับนําไปจัดสรางอุปกรณในการผลิตน้ําสะอาด และระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย เพ่ือชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแลง และใหประชาชนมีน้ําที่สะอาดและมีคุณภาพ สําหรับอุปโภคบริโภค                 

ในชีวิตประจําวัน  

ทั้งนี้กองทัพอากาศ มุงมั่นที่จะใชขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ทั้งดานกําลังพล อากาศยาน และเครื่องไมเครื่องมือตาง  ๆ

ในการบรรเทาความเดือดรอนใหแก พ่ีนองประชาชนท่ีประสบภัย โดยพ่ีนองประชาชนสามารถติดตอขอรับความชวยเหลือ                  

ไดที่ ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖ 



วันจันทรที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓                                                                                                                                               หนา  ๓ 

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการแพทย ณ กองบิน ๒๓ 

  
พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจากรมแพทยทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการแพทย         

ณ โรงพยาบาลกองบิน ๒๓ และตรวจเยี่ยมศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ 

เสสะเวช ผูบังคบัการกองบิน ๒๓ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี  

นักศกึษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุนท่ี ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

 
พลอากาศตรี วชิระ เริงฤทธิ์ ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นําคณะอาจารยและ

นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ ๕๕  เขาเยี่ยมชม และรับฟงการบรรยายสรุปเข่ือนขุนดานปราการชล และการปฏิบัติ

กิจกรรมกลุมสัมพันธ ระหวางวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ เขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก 

เรียนเชิญประธานมูลนธิิเฉลิมอากาศมอบรางวัล “เฉลิมอากาศ” 

 
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน เขาพบ พลอากาศตรีหญิง ประพิมพร เฉลิมอากาศ   

ประธานมูลนิธิเฉลิมอากาศ และทายาทพระยาเฉลิมอากาศ เพ่ือเรียนเชิญ เขารวมเปนเกียรติ และเปนผูมอบรางวัล     

“เฉลิมอากาศ” แกครูการบิน ในวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนการบิน ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในฐานะที่พระยาเฉลิมอากาศ 

บุพการีกองทัพอากาศ เปนผูบัญชาการโรงเรียนการบินทานแรก และเปนครูการบินคนแรกของราชอาณาจักรสยาม        

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บานพัก อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี  

ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ  

ใหการสนับสนุนเจาหนาที่แนะนําการใชงานเครื่องผสมสารอตัโนมัตฯิ เพื่อภารกิจยับย้ังไฟปา 

  
คณะเจาหนาที่ทํางาน ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยกีารบินและอวกาศกองทัพอากาศ ไดใหคําแนะนําการใช

งานและติดตั้ง เครื่องผสมสารอัตโนมัติเพ่ือภารกิจยับยั้งไฟปาของประเทศไทย โดยศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

การบินและอวกาศกองทัพอากาศดําเนินโครงการพัฒนาระบบเครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟปานั้น ไดสงมอบ

ใหกับกองบิน ๖ ดอนเมืองและกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และวันที ่๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๔  

กองบิน ๑ ออกชวยเหลือพี่นองประชาชนท่ีขาดแคลนน้ําอุปโภค - บริโภค 

     
นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการกองบิน  ๑ มอบหมายใหศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑         

นํากําลังพล และรถบรรทุกน้ําขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑ คัน เขาชวยเหลือพี่นองประชาชนผูท่ีประสบปญหาขาดแคลน

น้ําอุปโภค - บริโภคจํานวน ๑๒ หลังคาเรือน เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ชุมชนหนองไผลอม จังหวัดนครราชสีมา  

กองบิน ๒ ออกปฏิบตัิงานชวยเหลือประชาชน 

 
นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ ผูบังคับการ กองบิน ๒ มอบหมายใหแผนกกิจการพลเรือน นําขาราชการกองบิน ๒ 

ปรับปรุงสภาพที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ พรอมทั้งไดสรางหองน้ําใหแกพ่ีนองประชาชน ตามโครงการ “สงความสุขลดทุกข

ปรับโถ” เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ชุมชนในตําบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี   

หนวยมิตรประชากองบิน ๒๑ ออกปฏิบตัิงานชวยเหลือประชาชน 

 
นาวาอากาศเอก พฐา แกนทับทิม ผูบังคับการกองบิน ๒๑ นําขาราชการ และสมาชิกชมรมแมบานทหารอากาศ 

กองบิน ๒๑ พรอมทั้งชุดแพทย ออกหนวยมิตรประชากองบิน ๒๑ ใหบริการทางดานการแพทย  ตัดผม  เสริมสวย         

และซอมเครื่องใชไฟฟา พรอมมอบอุปกรณการเรียน  อุปกรณกีฬา และเปดพันธุอี้เหลี้ยง เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓         

ณ โรงเรียนบานหนองตอแกว ตําบลขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี 

ทีมฮอกกี้สโมสรทหารอากาศ ควาแชมป รายการ RBSC Hockey Festival 2020 

 
ทีม ฮอกกี้สโมสรทหารอากาศ ท้ัง ๒ ทีม ควาแชมป และรองแชมปอันดับ ๑ รายการ RBSC Hockey Festival 2020 

ที่สนาม โปโลคลับ ราชกรีฑาสโมสร เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถือเปนการรักษาแชมปเกาชนะเปนปท่ี ๒ ติดตอกัน 
 

www.rtaf.mi.th 

 

 

 


