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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ Mr.Suh, Wook 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือน    
ประเทศไทย เพื่อหารือข้อราชการ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
และการบินแห่งชาติ  



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                  หนา้ ๒ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑ 

     
     พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณปัญญดาว  ธูปะเตมีย์          

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร             
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และ คุณขวัญฤทัย  วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ พร้อมด้วย 
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และกองทหารเกียรติยศ จากกองพัน
ทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ 

     ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน ภาค ๓           
ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ พร้อมท้ังสักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ์  เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกท้ังสักการะพระรูป      
พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณพระรูปจ าลองพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย 
ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลี เยี่ยมชมกิจการ กองทัพอากาศ กองบิน ๔ 

   
Mr.Suh,  Wook รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลี เย่ียมชมกิจการ กองทัพอากาศ ณ กองบิน ๔ 

โดยมี พลอากาศเอก สฤษด์ิพร  สุนทรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ และ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง 
ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้อ านวยการส านักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการสารสนเทศ กองบิน ๓ 

  
พลอากาศตรี ธีระ เกาะประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ      

และการส่ือสารทหารอากาศ และคณะ ตรวจเย่ียมหน่วยสายวิทยาการสารสนเทศ และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ณ กองบิน ๓ 
โดยมี นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๓ 
จังหวัดสระแก้ว 



วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  ธันวาคม ๒๕๖๔                                                            หน้า ๓ 
คณะส านักงานนิรภัยทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยดา้นนิรภัยการบิน  

และภาคพ้ืนกองบิน ๕ 

  
นาวาอากาศเอก อภิชาติ บุญเพ็ชร์ รองผู้อ านวยการส านักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมและรับฟัง

การบรรยายสรุป นิรการภัยการบินและภาคพื้นกองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ 
ให้การต้อนรับ ระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โรงเรียนการบิน มอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส COVID-19  
ให้แก่ โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 

 
นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน มอบ Antigen test kit หรือ ATK ชุดตรวจการติด

เช้ือไวรัส COVID-19 จ านวน ๑๐๐ ชุด ให้กับ นายกิ่ง ล้ิมประสาท ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน เมื่อวันท่ี 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                หนา้ ๔  

กองบิน ๒ รบัการตรวจประเมินควบคมุมาตรฐานการซ่อมบ ารุง  
และสมควรเดินอากาศสายสรรพาวุธ 

  
   นาวาอากาศเอก ชวภณ  ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิมล  ปะโคทัง        

รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินควบคุมมาตรฐานการซ่อมบ ารุง  และสมควรเดินอากาศ            
สายสรรพาวุธ โดยมี นาวาอากาศเอก สุจิชัย  สินคีรี ผู้อ านวยการ กองวิทยาการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธาน         
การตรวจ เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี 

ผู้บังคับการกองดุรยิางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  
ตรวจเยีย่มหน่วยสายวทิยาการดุรยิางค์ กองบิน ๔๖ 

  
    นาวาอากาศเอก พิสุทธิพงศ์ ศรีชูรส ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน     

และคณะ ตรวจเย่ียมหน่วยสายวิทยาการดุริยางค์ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี    
นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ณ กองบิน ๔๖ 
จังหวัดพิษณุโลก  

ศูนย์บรรเทาสาธารณภยักองบิน ๗ ฟืน้ฟูพุทธศาสนสถานที่ประสบอุทกภยั 

   
     นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ 

มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ จัดเจ้าหน้าท่ีและก าลังพลจิตอาสา สังกัดกองบิน ๗ จ านวน ๓๕ คน ร่วมกับ 
ประชาชนในพื้นท่ี ร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูบูรณะพุทธศาสนสถานท่ีประสบอุทกภัยโดยได้ท าการพัฒนาสถานท่ีเช็ด ล้าง ท า
ความสะอาด และย้ายอุปกรณ์ท่ีช ารุดเสียหาย เมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ วัดดอนมะลิ หมู่ ท่ี ๗ ต าบลท่าข้าม       
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี     

E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th  โทร. ๒๖๒๒๓ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพ่ือพลาง) ส านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 


