
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่   
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง  

 

 

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                         หน้า ๒ 
นายกสมาคมแม่บ้านพร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

                         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า      

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาสหทัยสมาคม                   
ในพระบรมมหาราชวัง  

กองทัพอากาศ จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลสลากบ ารุงสภากาชาดไทย 
ของกองทัพอากาศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

            
พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัล

สลากบ ารุงสภากาชาดไทยของกองทัพอากาศ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมือ่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ 
กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีผู้ได้รับรางวัล ได้แก่  

- รางวัลที่ ๑ นายวรุตย์  จิรยุพงศ์ ได้รับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น ซี-๒๒๐-ดี  
- รางวัลที่ ๒ นายปติพัทธ์  เข็มพันธ์ ได้รับรถยนต์โตโยต้า ยาริส สปอร์ต พรีเมี่ยม 
ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๓ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบ ารุง

สภากาชาดไทย โดยได้จัดท า “สลากบ ารุงสภากาชาดไทยของกองทัพอากาศ” ข้ึน จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ฉบับ ราคาฉบับละ 
๑๐๐ บาท มีรางวัลรวมทั้งสิ้น ๓๐ รางวัล และได้ท าการออกรางวัลฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารแพทยพัฒน์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการจัดงานกาชาดกองทัพอากาศได้จัดผู้แทนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน 

นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังได้เข้าร่วมการประกวด “ร้านกาชาดออนไลน์” ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงาน
ภาครัฐ และได้รับรางวัลชนะเลิศร้านค้าในดวงใจจากคะแนนโหวต ๑๙๘,๒๘๐ คะแนน จากหน่วยงานส่งเข้าร่วมประกวด
ทั้งหมด ๓๑ หน่วยงาน และกิจกรรมประกวด “ขวัญใจงานกาชาดออนไลน์” โดย จ่าอากาศเอกหญิง ณัฐชา มุสิกเจียรนันท์ 
สังกัดกองบิน ๖ เป็นผู้เข้าประกวด ในนามกองทัพอากาศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และได้รับคะแนนโหวตขวัญใจ
ประชาชนเป็นล าดับที่ ๔  

คณะกรรมการกาชาดกองทัพอากาศ ขอขอบคุณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ ตลอดจน สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ที่ให้การสนับสนุนเงินบริจาค เพื่อเป็นคะแนนโหวตในกิจกรรมประกวดร้าน
กาชาดออนไลน์ และขวัญใจงานกาชาดออนไลน์  โดยรายได้เพื่อบ ารุงสภากาชาดไทย ซึ่งจะน าไปใช้ในกิจการสาธารณกุศลต่อไป 



วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔                                                                                     หน้า  ๓
เจ้ากรมข่าวทหารอากาศให้การต้อนรับเจ้ากรมข่าวทหารบก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ 

                                                
พลอากาศโท มนัท  ชวนะประยูร เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลโท เทอดศักด์ิ ด าข า เจ้ากรมข่าวทหารบก 

และคณะ เนื่องในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ กรมข่าวทหารอากาศ 

กองบิน ๑ รับการตรวจเย่ียมสายวิทยาการส่งก าลังบ ารงุ ผ่านระบบ VTC 

                          
พลอากาศโท นพดล  เพราเพริศภิรมย์ เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ พร้อมคณะฝ่ายอ านวยการ                    

และส่งก าลังบ ารุง ตรวจเย่ียมสายวิทยาการส่งก าลังบ ารุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO 
TeleConference (VTC) โดยมี นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ และรับฟัง        
การบรรยายสรุป การชี้แจงผลการด าเนนิงานด้านสง่ก าลังบ ารุง หลังจากนั้นได้ให้ค าแนะน าเพื่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติงานต่อไป 
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา 

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ  
บรรยายพิเศษในหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นท่ี ๓๖ 

                              
พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ       

ในหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ ๓๖ ในหัวข้อเรื่อง ปลูกฝังค่านิยมหลักกองทัพอากาศ (AIR) โดยมี พลอากาศตรี 
วรงค์ ลาภานันต์ ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ณ กองวิทยาการ 
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ  

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

                
นาวาอากาศเอก  รัชต์ภาคย์  ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ / ผู้อ านวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย                

กองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่ และก าลังพล จ านวน ๓๐ นาย ล าเลียงถุงยังชีพ จ านวน ๒,๐๐๐ ถุง โดยกองทัพอากาศ ร่วมกับ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จัดอากาศยานเครื่องบินล าเลียงแบบที่ ๘  (C-130) และล าเลียงสิ่งของ น าไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยส่งต่อให้กับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๒ สงขลา และศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ น าไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕๖ 
จังหวัดสงขลา 



 

ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                                         หน้า  ๔ 

ในวนัอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หอ้งถ่ายรูปผู้บังคับบัญชาทหารอากาศ ย้ายกลับไปเปิดใหบ้ริการ
ถ่ายภาพไดต้ามปกต ิณ ห้องถ่ายรปู แผนกการภาพ กองการภาพและผลติสื่อ ส านักกิจการพลเรอืน                    

และประชาสัมพันธ ์กรมกิจการพลเรอืนทหารอากาศ (อาคารกองแผนที่ทางอากาศ ศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศ    
และเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมควบคุมการปฏบิตัิการทางอากาศ) สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่โทร.๐๒๕๓๔ ๖๗๐๗ 

กองบิน ๒๑ ช่วยเหลือแม่ค้าและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง  
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

    
นาวาอากาศเอก พฐา แก่นทับทิม ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก ถนอมศักด์ิ ศรีหรั่ง 

เสนาธิการกองบิน ๒๑ จัดซื้อกุ้ง กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ ประกอบเลี้ยงมื้ออาหารพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในความปลอดภัยจากการบริโภคเมนูกุ้งทีป่รุงสุกแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงประกอบเลี้ยง กองพันทหารอากาศโยธิน 
กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี 

กองทัพอากาศ โดย กองก าลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 มอบน้ าดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   
ในพื้นท่ีอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

       
นาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก ผู้บังคับการกองก าลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ น าข้าราชการ และทหาร         

กองประจ าการ กองก าลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่  ๖ 
หมู่บ้านของต าบลยาบี อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รวมจ านวน ๑,๐๓๒ หลังคาเรือน โดยน าน้ าด่ืมขนาด ๑.๕ ลิตร 
จ านวน ๖,๐๐๐ ขวด มอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมี นายวิชิต อ่อนทองอิน ปลัดอาวุโส อ าเภอหนองจิก 
รักษาการนายอ าเภอหนองจิก และ นายอับดุลเลาะ  เจ๊ะปอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยาบี เป็นผู้รับมอบ น้ าด่ืม       
เพื่อน าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

 
ข่าวบริการ 

- ก าหนดบ าเพ็ญกุศลศพ คุณแม่จันทร์  อินทชาติ มารดาของ พลอากาศโท ณรงค์  อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ก าหนดสวดพระอภิธรรมศพ ต้ังแต่บัดนี้ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔  ณ วัดดอนชัยปอน      
ต าบลปอน อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และก าหนดประชุมเพลิง ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕๐๐ 
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