
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจันทรุเบกษา 

กรมแพทยทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ทวีพงษ  ปาจรีย เจากรมแพทยทหารอากาศ พรอมดวย

พลอากาศตรี กฤษฎา  ศาสตรวาหา ผูอํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ 

ใหการตอนรับ โดยเยี่ยมชมการตรวจรักษาผูปวยที่ หองตรวจโรคผูปวยนอก, หองตรวจหู ตา คอ จมูก 

ศูนยไตเทียม, ศนูยหัวใจ และหองอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน พรอมใหกําลังใจแกผูปวย รวมถึงแพทย พยาบาล 

และเจาหนาท่ี ที่ปฏิบัติหนาที่ ให ทุกคนรักษาความภาคภูมิใจและเกียรติแหงการเปนที่พึ่ งพิง           

ของผูรับบริการทั้งหลายตลอดไป วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา       

กรมแพทยทหารอากาศ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

 

  

  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

กองทัพอากาศจัดพิธีถวายผากฐินสามัคคีกองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๔  

  

พลอากาศเอก ธนศักดิ ์เมตะนันท รองผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีถวายผากฐินสามัคคีกองทัพอากาศ 

ประจําป ๒๕๖๔ โดยมีนายทหารชั้นผูใหญ พรอมดวยกําลังพลของกองทัพอากาศ ตลอดจนประชาชนผูมีจิตศรัทธาเขารวม  

ในพิธี   โดยไดถวายยอดปจจัยบํารุงอารามแดประธานสงฆเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๑,๒๓๔,๘๖๕ บาท  เมื่อวันที่               

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ วัดลาดสนุน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

สําหรับวัดลาดสนุน เปนวัดที่สรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๕ ราวพุทธศักราช ๒๔๔๐ มีเสนาสนะภายในวัด ไดแก         

อุโบสถ กุฏิสงฆ หอสวดมนต ศาลาการเปรียญหลังเกา ศาลาการเปรียญหลังใหมและวิหาร มีปูชนียวัตถุท่ีสําคัญ              

คือ พระประธานในอุโบสถแบบสุโขทัย ปางมารวิชัย ปจจุบันมี พระครูวิบูลวรคุณ เปนเจาอาวาส โดยกองทัพอากาศ         

ไดถวายผากฐินสามัคคีท่ีวัดลาดสนุน เปนประจําทุกป เพ่ือรวมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และสืบทอดพระพุทธศาสนา 

ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ  รวมประชมุหารือ

เกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาการทหาร กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม  

  
พลอากาศโท สุพิจจารณ ธรรมวาทะเสรี ผูอํานวยการศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

กองทัพอากาศ ใหการตอนรับ พลโท สมเกียรติ สัมพันธ เจากรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม และขาราชการ      

กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม ประชุมหารือเก่ียวกับงานวิจัยและพัฒนาการทหาร ดานงบประมาณการวิจัย 

ประจําปงบประมาณ ๖๖ - ๖๗ กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร และกิจกรรมการวิจัยที่สําคัญ  

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการปลัดบญัชทีหารอากาศ 

  
พลอากาศตรี ธรรมนาย สุขแสง  รองปลัดบัญชีทหารอากาศ  และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการปลัดบัญชี 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕  เพื่อตรวจตราการปฏิบัติงานดานการปลัดบัญชี รับฟงขอขัดของและแนะนําแนวทางในการ

ปฏิบัติงานดานการปลัดบัญชี โดยมี พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แกวอําไพ ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง ใหการตอนรับ เม่ือวันที่ 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุม สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง 



วันจันทรที่ ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                              หนา ๓  

“ใจถึงใจ ไปทันท”ี กองทัพอากาศเคียงขางประชาชน 

ศูนยบรรเทาสาธารณภยัโรงเรียนการบิน ชวยเหลือพี่นองประชาชน 

  
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน     

สั่งการใหเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน ลงพ้ืนที่ใหการชวยเหลือกรอกกระสอบทราย ทําคันกั้นน้ํา    

ปองกันน้ําจากคลองบางเลน เออลนเขาทวมพ้ืนที่สวนราชการ และบานเรือนประชาชน โดยประสานการปฏิบัติรวมกับ

เทศบาลตําบลบางเลน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๒ ซอมแผนการเคลื่อนยายผูปวยทางน้ํา 

   
นาวาอากาศเอก ชวภณ  ยิ้มพงษ ผูบังคับการกองบิน ๒ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒ 

มอบหมายให นาวาอากาศเอก วิมล  ปะโคทัง รองผูบังคับการกองบิน ๒ นําเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒        

เตรียมความพรอมเมื่อเกิดอุทกภัย จัดการฝกซอมทดสอบแผนการเคลื่อนยายผูปวยทางน้ํา โดยมีการซอมชวยเหลือ

ผูประสบภัยทางน้ํา การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน การมอบถุงยังชีพในพ้ืนที่น้ําทวมสูง เพ่ือเตรียมความพรอมหากมีสถานการณ

น้ําทวม หรือเกิดอุทกภัย  ตามคําสั่งของ ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ 

ใหมีความพรอมในการชวยเหลือประชาชน ไดทันทวงที เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อางเก็บน้ําดิบสํารอง กองบิน ๒ 

(Wing 2 Model) จังหวัดลพบุรี  

กองบิน ๔ ทําความสะอาดฟนฟูสถานที่ที่ไดรบัผลกระทบจากอุทกภยั 

  
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย 

กองบิน ๔ นํากําลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทําความสะอาด จัดระเบียบสิ่งของเพ่ือเปนการฟนฟูสถานท่ีที่ไดรับความเสียหาย

จากอิทธิพลของพายุโซนรอน “เตี้ยนหมู” เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หมู ๑ บานทาไทรตําบลโพนางดําออก 

อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๗ ชวยเหลือพี่นองประชาชนท่ีประสบอุทกภัย 

   

นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ 

มอบหมายใหศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ออกชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบอําเภอพุนพิน โดยทําการ

สรางแพลอยน้ํา,มอบถุงยังชีพ และน้ําดื่ม พรอมทั้งพบปะพูดคุยใหกําลังใจแกประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ําทวมถึง ตลอดจนให

คําแนะนําในการชวยเหลือตนเองเบื้องตนกรณีเกิดอุทกภัย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บานคุงยาง อําเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎรธานี  

กองบิน ๕๖ ชวยเหลือพี่นองประชาชน 

  
นาวาอากาศเอก รัชตภาคย ธรรมธีรศรี ผูบังคับการกองบิน ๕๖ สงมอบบานพักอาศัยและมอบถุงยังชีพใหกับนางเชา 

ลิ่วกาว และครอบครัว ซึ่งไดรับความเดือดรอนเรื่องที่พักอาศัย โดยกองบิน ๕๖ ไดจัดเจาหนาที่เขาดําเนินการปลูกสราง

บานพักอาศัยให จนแลวเสร็จ เมื่อวันที ่๑๑ พฤษจิกายน ๒๕๖๔ ณ บานยานยาว อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา  
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