
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

  

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  

มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาให พลอากาศโท สมคิด สุขบาง กรมวังผูใหญประจําพระองค 

เปนผูแทนพระองค อัญเชิญกระเชาของขวัญ และ ส.ค.ส.พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 

๒๕๖๔ โดยมี พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนผูรับพระราชทาน  

เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ หองรับรองพเิศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

 

  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒ 

  
พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ 

นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ ผูบังคับการ

กองบิน ๒ นําขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแมบานทหารอากาศกองบิน ๒   

ใหการตอนรับ เมื่อวันที ่๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี  

ตรวจเยี่ยมสถานีรายงานกาญจนบรุี 

 
พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยในระบบควบคุมทางอากาศ

ยุทธวิ ธี   โ ดย มี  พลอากาศเอก สฤษฎพงศ  วัฒนวราง กูร  ผู บัญชาการกรมควบคุมการปฏิ บัติทางอากาศ                      

พรอมดวย นาวาอากาศโท ชาตรี  จันทรชูชื่น ผูบังคับสถานีรายงานกาญจนบุรี  พรอมทั้งขาราชการ พนักงานราชการ     

และทหารกองประจําการ รวมใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สถานีรายงานกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุร ี

กองทัพอากาศจัดอากาศยานบินนําสงขาวจากชาวอุบลฯ สูพี่นองชาวสุราษฎรธาน ี

 

จากสถานการณฝนตกหนักบริเวณภาคใต ตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สงผลใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําไหลหลาก       

ดินสไลด และวาตภัย สงผลกระทบกับประชาชนในภาคใตไดรับความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติดงักลาวเปนจํานวนมาก 

พลอากาศเอก พงษศักดิ์  เสมาชัย ประธานกรรมการประชาสัมพันธกองทัพอากาศ เปนผูแทนกองทัพอากาศ         

รับมอบขาวสาร จํานวน ๑ ตัน จาก นายสุรศษิฐ  อินทกรอุดม ปลัดจังหวดัอุบลราชธานี เพ่ือนําไปมอบใหแกพ่ีนองประชาชน

จังหวัดสุราษฎรธานีท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งกองทัพอากาศไดจัดอากาศยานลําเลียงขาวสารจากจังหวัดอุบลราชธานี

ไปยังจังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือใหการชวยเหลือพ่ีนองประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนเปนไปอยางรวดเร็วและทันเวลา      

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ทาอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี  

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีไดจัดตั้งจุดรับบริจาคขาวสาร อาหารแหง อาหารสําเร็จรูป และของใชที่จําเปน ณ ศาลา

กลางจังหวัด โดยระหวางวันที่ ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จังหวัดอุบลราชธานีไดจัดคาราวานรถนําสงขาวสารไปสงใหแก

ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากอุทกภัยในจังหวัดสุราษฎรธานีไปแลวจํานวน ๘.๔ ตัน และจะรวบรวมอาหารแหง 

อาหารสําเร็จรูป ของใชที่จําเปนเพิ่มเติม จํานวน ๑๕ - ๒๐ ตัน เพ่ือสงใหประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎรธานีท่ีไดรับผลกระทบ

จากอุทกภัย ซึ่งแสดงถงึน้ําใจของคนไทยที่ใหการชวยเหลือเพ่ือนรวมชาติในภาวะวิกฤต 

 

 

 



วันศกุรที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓                                                                                                                                             หนา  ๓ 

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการดานสงกําลังบาํรุง ณ กองบิน ๔   

 
พลอากาศโท นพดล  เพราเพริศภิรมย เจากรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการ

ดานสงกําลังบํารุง ณ กองบิน ๔  โดยมี นาวาอากาศเอก จักราวุธ ศรีสุวรรณ รองผูบังคับการกองบิน ๔ ใหการตอนรับ        

เมื่อวันที ่๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ กองบิน ๔  จังหวัดนครสวรรค   

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ ศูนยการทหารอากาศโยธิน 

  
พลอากาศโท สมควร  รักดี  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการ

อากาศโยธิน ณ ศูนยการทหารอากาศโยธิน โดยมี พลอากาศตรี เอกศักดิ์ เทภาสิต ผูบังคับการศูนยการทหารอากาศโยธิน  

ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนยการทหารอากาศโยธิน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

การประชุมเพื่อสรุปผลการพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

และเกณฑการประเมินของกองทัพอากาศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
พลอากาศตรี มงคล ตั้งสุณาวรรณ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เปนประธานการประชุม

เพื่อสรุปผลการพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินของกองทัพอากาศ ประจําปงบประมาณ       

พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีผูรับผิดชอบตัวชี้วัดของกองทัพอากาศและผูเก่ียวของ เขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม       

และตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของขอมูลรายละเอียดของตัวชี้วัด เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุม

สํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ 

ประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย 

  

พลอากาศตรี จักรินทร  จันทรกลั่น ผูอํานวยการสํานักประสานการปฎิบัติดานความมั่นคง  สํานักงานประสานภารกิจ

ดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เขาเยี่ยมคํานับและหารือ

ขอราชการดานความม่ันคงกับ นาย ประเสริฐ ลือชาธนานนท ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย/ผูอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในจังหวัดหนองคาย ฝายพลเรือน ในการเดินทางมาประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หองปฏิบัติราชการผูวาราชการจังหวัดหนองคาย  
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Big cleaning day เนือ่งในวันคลายวันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

   
พลอากาศตรี อดิเรก สุวคนธ รองเจากรมสรรพาวุธทหารอากาศเปนประธานเปดกิจกรรม Big cleaning day       

เนื่องในวันคลายวันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารอากาศ  เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการเหลาทหารถายรูป 

จําพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมสิารสนเทศ 

  
นาวาอากาศเอก ศรัณยพงษ เดชกลาหาญ เสนาธิการศูนยการลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ       

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการเหลาทหารถายรูป จําพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบ

ความรู ความสามารถผูทําการบนอากาศยานเปนประจํา ในภาคปฏิบัติ ฝูงบิน ๔๐๒ กองบิน ๔  เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๖๓  ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค   

ศูนยบรรเทาสาธารณภยั กองบิน ๕๖ ออกชวยเหลือพี่นองประชาชน 

  
นาวาอากาศเอก รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผูบังคับการกองบิน ๕๖/ผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ 

มอบหมายให เจ าหน าที่  แพทย  พยาบาล ออกตรวจรักษาสุขภาพ แจกจ ายยาเวชภัณฑ  และบริการตัดผม                    

ใหแกพ่ีนองประชาชนท่ีประสบอุทกภัย เม่ือวันที ่๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
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