
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ  รับเยี่ยมคํานับจาก  พันโท Axel 

Dohmen ผูชวยทูตทหารสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีประจํากรุงเทพฯ  เพื่ออําลาในโอกาสครบวาระ    

การปฏิบัติหนาที่และแนะนํา ผูชวยทูตทหารสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีประจํากรุงเทพฯ ทานใหม 

เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  ณ หองรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

รับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิชนิดมือถอื 

 
พลอากาศโท สมควร  รักดี  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน รับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิชนิดมือถือ 

จํานวน ๓๐๐ เครื่อง จาก พลอากาศเอก ยุทธนา สุกุมลจันทร ซึ่งไดมีการมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิชนิดมือถือดังกลาว 

ใหกับหัวหนาหนวยข้ึนตรงหนวยบัญชาการอากาศโยธิน เพ่ือใชประโยชนในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส     

COVID-19 ตอไป เมื่อวันที ่๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

พิธีมอบโลรางวัล “ครูด ีศรี วพอ.” 

 
พลอากาศโท ธนวิตต  สกุลแสงประภา  เจากรมแพทยทหารอากาศ เปนประธานพิธีมอบโลรางวัล “ครูดี ศรี วพอ.”  

ครูผูอุทิศตนและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนดีเดน ใหแก นาวาอากาศเอกหญิง ผูชวยศาสตราจารย รวิภา บุญชูชวย 

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ เมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สํานักงานผูบังคับบัญชา         

กรมแพทยทหารอากาศ  

ในปการศึกษา ๒๕๖๔  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  กรมแพทยทหารอากาศ ไดกําหนดจัดพิธีไหวครู เมื่อวันที่      

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  และกําหนดจัดพิธีมอบโลรางวัล “ครูดี ศรี วพอ.” ใหแกอาจารยผูอุทิศตน เปนแบบอยางท่ีดีใหแก  

คณะอาจารยและนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ทั้งดานการประพฤติตน และเปนแบบอยางของผู เสียสละตน                 

ในการพัฒนาการเรียนการสอน ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ  ทั้งนี้ ผูอํานวยการวิทยาลัย

พยาบาลทหารอากาศ เปนผูครบกําหนดเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๖๔ นี้ดวย 

 

 

 



วันศกุรที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔                                                              หนา ๓  

 
หนวยมิตรประชากองทัพอากาศปฏิบตัิภารกิจชวยเหลือประชาชนในพ้ืนที่รอบดอนเมือง 

 ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 

 
พลอากาศตรี ธรรมรงคเดช เจริญสุข รองเจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนผูแทนกองทัพอากาศ             

นําหนวยมิตรประชากองทัพอากาศออกปฏิบัติภารกิจชวยเหลือประชาชน ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ        

โรคตดิเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที ่๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ชุมชนหมูบานเดชอนันตรวมใจ 

ในการนี้ กองทัพอากาศ โดยหนวยมิตรประชากองทัพอากาศ ไดจัดกิจกรรมชวยเหลือประชาชนที่อยูอาศัยในเขต

พ้ืนที่รอบดอนเมือง ระหวางวันที ่๒๓ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๔ (ยกเวนวันเสาร-อาทิตย) โดยมอบอาหารกลอง จํานวน 

๕๐๐ กลอง น้ําดื่ม จํานวน ๕๐๐ ขวด แอลกอฮอลสําหรับฆาเชื้อโรค จํานวน ๒๐ ลิตร และชุดยาปฐมพยาบาลประจําบาน 

จํานวน ๖๐ กลอง ตอ ๑ เขตพื้นที่ดังนี ้

- เขตพื้นที่สายไหม ไดแก ชุมชน ก.ส.บ., โครงการบานมั่นคง ก.ส.บ., โครงการบานมั่นคง ศาลเจาพอสมบูรณ     

ชุมชนริมคลองสอง (ทาทราย – สะพาน ก.ส.บ.), ชุมชนพัฒนา หมู ๑, ชุมชนพัฒนา หมู ๒, ชุมชนสะพานดวงมณีพัฒนา        

ชุมชนรวมใจสามัคค,ี ชุมชนวัชรพล ๓ และชุมชนธาราทิพยพัฒนา 

- เขตลําลูกกา ไดแก ชุมชนเอ้ืออาทรลําลูกกาคลอง ๔, โรงเรียนอิรอดาตุลอิสลาม หมู ๑๐, ชุมชนจามรเดชเจริญ

ชุมชนเดชอนันตรวมใจ, ชุมชนจามรรวมใจสามัคค,ี ชุมชนเดชเจริญ, ชุมชนซอย ๓๙, ชุมชนสราสินีวิลล ๑, ชุมชนสราสินีวิลล 

๒ และชุมชนจามรลาดสนุน 

- เขตดอนเมือง ไดแก ชุมชนทัดชาวิลลา, ชุมชนเจษฎา ๑, ชุมชนรวมมิตรแรงศรัทธา, ชุมชนบัณฑิตโฮม         

ชุมชนโกสุมสามัคค ี๒, ชุมชนบูรพา ๑๘, ชุมชนสวนฝรั่ง, ชุมชนตลาดกลาง, ชุมชนศิริสุข, และชุมชนตลาดฝงโขง 

ทั้งนี ้กองทัพอากาศพรอมระดมสรรพกําลัง ทั้งกําลังพล สิ่งของ และยุทโธปกรณ ในการบรรเทาความเดือดรอนของ

พ่ีนองประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อยางเต็มกําลังความสามารถ      

จนกวาสถานการณจะคลี่คลาย 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

พิธีมอบบตัรของขวัญรานคาสวัสดิการทหารอากาศ 

 
พลอากาศตรี สรวิชญ  สุรกุล เจากรมการเงินทหารอากาศ เปนประธานในพิธีมอบบัตรของขวัญรานคาสวัสดิการ 

ทหารอากาศ ใหแกขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการ กรมการเงินทหารอากาศ เพ่ือนําไปซื้อสินคาอุปโภคบริโภค     

เปนการบรรเทาความเดือดรอน จากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ใน "โครงการการเงินปนสุข"          

เมื่อวันที ่๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ กรมการเงินทหารอากาศ  

สนับสนุนอุดหนุนผลผลิตลําไยเพื่อชวยเหลือเกษตรกรภาคเหนือในชวงที่ราคาผลผลิตตกต่ํา 

 
พลอากาศตรี กีรติ ปงเมือง เจากรมชางโยธาทหารอากาศ ใหการสนับสนุนอุดหนุนผลผลิตลําไย จํานวน ๕๐๐ กิโลกรัม 

เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรภาคเหนือในชวงที่ราคาผลผลิตตกต่ํา ลนตลาด และไดนํามามอบแจกจายใหแกขาราชการ ลูกจาง 

พนักงานราชการ กรมชางโยธาทหารอากาศ เพ่ือเสริมสรางขวัญ กําลังใจ และลดภาระคาใชจ ายของกําลังพล             

ในชวงสถานการณการแพรระบาดเชือ้ไวรัส COVID-19 เมื่อวันที ่๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ กรมชางโยธาทหารอากาศ  

พิธีมอบรางวัลผูกระทําความดีชวยเหลือประชาชนท่ีประสบอุบตัิเหต ุ

   
พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง เปนประธานในพิธีมอบรางวัลผูกระทําความดีชวยเหลือ

ประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ ใหกับขาราชการเรือนจําทหารอากาศ สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง จํานวน ๔ คน 

ประกอบดวย เรืออากาศโท ศิริโชค สวัสดิรักดิ์  จาอากาศเอก รดิศ สุริหะ  จาอากาศเอก ปุณยวัจน มานะสันติกุบ           

และพลทหาร ศรยุทธ ยะมานัง เมื่อวันที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง 

โดยเหตุการณเกิดขึ้น เมื่อวันเสารที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗๔๕ ไดมีฝนตกลงมาอยางหนัก พลทหาร ศรยุทธ 

ยะมานัง ชึ่งเปนรักษาการณ ประจําชองทางเรือนจําทหารอากาศ ไดประสบเหตุ นายธนวัฒน ชัยอินทร เกิดอุบัติเหตุ

รถจักรยานยนตเสียหลักลมบริเวณถนนเดชะตุงคะ ใกลกับชองทางเรือนจําทหารอากาศ จึงไดแจงให เรืออากาศโท ศิริโชค 

สวัสดิรักดิ ์นายทหารเวรเรือนจําทหารอากาศ เพ่ือเเจงศูนยควบคุม หลังจากแจงเหตุแลว จาอากาศเอก รดิศ สุริหะ เจาหนาท่ี

พยาบาลของเรือนจําทหารอากาศ และจาอากาศเอก ปุณยวัจน มานะสันติกุบ เสมียนเวรเรือนจําทหารอากาศ                 

ได เขาใหการชวยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องตน เ พ่ือบรรเทาอาการบาดเจ็บของผูประสบเหตุ และใหการจราจร                   

ทําใหไมเกิดการสูญเสียหรือเกิดอุบัติเหตุซ้ําซอน ถือเปนการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของหนวย  
 

www.rtaf.mi.th 

 

 

 


