
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว        

ธูปะเตมีย นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ เปนประธานในพิธีรับมอบเครื่องหมกันหนาว      

และกิจกรรมปลอยขบวนรถชวยเหลือผูประสบภัยหนาว รวมท้ังรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ   

จัดหาน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต จาก คุณ อารยา ภูพานิช รองผูจัดการใหญ 
ผูบริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน) เ ม่ือวันที่                

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

กองทัพอากาศจัดพิธีรับมอบเคร่ืองหมกันหนาว  

และกิจกรรมปลอยขบวนรถชวยเหลือผูประสบภัยหนาว 

    
พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว ธูปะเตมีย นายกสมาคมแมบาน

ทหารอากาศ เปนประธานในพิธีรับมอบเครื่องหมกันหนาว และกิจกรรมปลอยขบวนรถชวยเหลือผูประสบภัยหนาวรวมทั้ง  

รับมอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต จาก คุณ อารยา ภูพานิช รองผูจัดการใหญ 

ผูบริหารสายงานกิจกรรมเพ่ือสังคม ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                    

ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

ตามท่ีได เกิดสภาวะอากาศหนาวเย็นขึ้นในพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย              

ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน ขาดแคลนเครื่องหมกันหนาว รวมทั้ งขาดอุปกรณจําเปนตอการดํารงชีพ               

จากสถานการณดังกลาว กองทัพอากาศ ตระหนักในความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน จึงไดจัดกิจกรรมรวมกับ      

ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพ่ือปลอยขบวนรถชวยเหลือผูประสบภัยหนาวข้ึน โดยจัดขบวนรถยนตบรรทุก   

จํานวน ๕ คัน นําผาหมกันหนาว จํานวน ๔,๐๐๐ ผืน ไปมอบใหแกพี่นองประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน ผานไปยังกองบิน                  

ณ ที่ตั้งตางจังหวัด และสถานีรายงานกองทัพอากาศ เพื่อนําผาหมกันหนาวไปมอบใหแกพี่นองประชาชนที่ไดรับ           

ความเดือดรอนจากภัยหนาวในพ้ืนที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศตอไป 

ทั้งนี้กองทัพอากาศ มุงม่ันที่จะใชขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ทั้งดานกําลังพล อากาศยาน และยุทโธปกรณตาง ๆ 

รวมกับเครอืขายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการบรรเทาความเดือดรอนใหแกพี่นองประชาชนที่ประสบภัย  ทั้งนี้พ่ีนองประชาชน

สามารถติดตอขอรับความชวยเหลือไดที่ศนูยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานกาชาดออนไลน 

รวมเชียร ร วมโหวตเพื่อเปนกํ าลั งใจให กับ       

น องปลายฟ า จ าอากาศโทหญิ ง ธิ ติ กุ ล อิ่ นศิ ริ   

สงักัดกองบิน ๖  ตัวแทนจากกองทัพอากาศ หมายเลข ๗ 

เขาชิ งรางวัลขวัญใจ งานกาชาดประจําป  ๒๕๖๔   

และรางวลั popular vote   

ติดตามรายละเอียดไดท่ีที่ www.งานกาชาด.com        

หรือที่ Facebook : งานกาชาด Red Cross Fair 



วันศกุรที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                             หนา ๓ 

พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  

เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

  
พลอากาศเอก อนุวัฒน เพ็ชรพงศ ผูทรงคุณพิเศษกองทัพอากาศ เปนผูแทนกองทัพอากาศ รวมพิธีวางพวงมาลา   

ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว เม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ พระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว สวนลุมพินี  

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการอากาศโยธิน กองบิน ๔  

 

พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการ

อากาศโยธิน กองบิน ๔ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมท้ังตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิต ของทหารกองประจําการ           

โดยมี นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   

ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค  

ประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลําปาง 

  

พลอากาศตรี จักรินทร  จันทรกลั่น ผูอํานวยการสํานักประสานการปฎิบัติดานความมั่นคง สํานักงานประสานภารกิจ

ดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เขาเยี่ยมคํานับและหารือ

ขอราชการดานความมั่นคงกับ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผูวาราชการจังหวัดลําปาง/ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

จังหวัดลําปาง ฝายพลเรือน ในการเดินทางมาประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

จังหวัดลําปาง ณ หองรับรองผูวาราชการจังหวัดลําปาง โดยมี พันเอก โสภณ นันทสุวรรณ รองผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๒ 

รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลําปาง ฝายทหาร รวมใหการตอนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจ

ดานความมั่นคงของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุม

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัดลําปาง 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส กองบิน ๑  

  
พลอากาศตรี ธีระ  เกาะประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส  กองบิน ๑ เพื่อชี้แจง       

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ มาตรการ กฎหมาย ขอบังคับที่เก่ียวของ และเปนที่ปรึกษา      

ดานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส อีกทั้งเพ่ือทราบปญหา ขอขัดของ และขอเสนอแนะตาง ๆ ในการดําเนินงาน     

ในสายวิทยาการฯ โดยมี นาวาอากาศเอก พิศาล  วินัยชาติศักดิ์  เสนาธิการกองบิน ๑ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่               

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา    

พิธีเปดการแขงขันปญจกีฬาทหาร SPECIAL OPERATIONS CUP 2021 

  
        พลอากาศตรี ศรัณย  สมคะเณ  รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน  เปนประธานในพิธีเปดการแขงขันปญจกีฬาทหาร 

SPECIAL OPERATIONS CUP 2021 เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ ณ กรมปฏิบัติการพิเศษ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน   

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการ ดานกําลังพล กองบิน ๒  และกองบิน ๔๖ 

  
   นาวาอากาศเอก วิโรช พยานอย รองผูอํานวยการ สํานักนโยบายและบริหารกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ 

และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการดานกําลังพล กองบิน ๒  โดยมี นาวาอากาศเอก วิมล  ปะโคทัง รองผูบังคับการ

กองบิน ๒ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี  และตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการ 

ดานกําลังพล กองบิน ๒  โดยมี นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผูบังคับการกองบิน ๔๖ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่         

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก  

 
E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th  โทร. ๒๖๒๒๓ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกจิการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 


