
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

  

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                         หน้า ๒ 
 
 
 
 

สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ของ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

 
พี่น้องข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจ าการ กองทัพอากาศทุกท่าน        

เนื่องในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ผมขอส่งความสุข และความปรารถนาดีมายังพี่น้องทหารอากาศทุกท่าน 
ตลอดจนครอบครัว ด้วยความรักและความเอื้ออาทรห่วงใย ตลอดระยะเวลาในรอบปีที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคโควิด-๑๙ ซึ่งมีผลกระทบต่อ  

การปฏิบัติงาน พี่น้องทหารอากาศได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ และทุ่มเท     
ทั้งแรงกายแรงใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภารกิจโดยรวมของกองทัพอากาศส าเร็จลุล่วง           
ไปได้ด้วยดี ผมขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งขอส่งก าลังใจและความห่วงใยไปยังผู้ปฏิบัติหน้าที่  

ในหน่วยสนาม ซึ่งเป็นผู้มีความเสียสละและอุทิศตนปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มก าลังความามารถ สมเกียรติสมศักด์ิศรีของ
ทหารเป็นที่น่ายกย่องชมเชย ส าหรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ นี้ กองทัพอากาศมุ่งเน้นพัฒนาในทุกมิติอย่างสมดุล เพื่อเป็น
กองทัพอากาศ  

ที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมีความย่ังยืน จึงขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องทหารอากาศทุกคน           
ในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจิตส านึกรับผิดชอบ มีความคิด
สร้างสรรค์ พร้อมน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ และยึดมั่นในระเบียบวินัย เสริมสร้างความรักความ
สามัคคี ต้ังมั่นในการท าความดี มีจิตอาสา และค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ ต้ัง พร้อมทั้งน้อมน าพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และการด าเนินชีวิตให้เกิดความเจริญมั่นคง ตลอดจนความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชนสืบไป ในศุภมงคล
สมัยข้ึนปีใหม่ ผมขออาราธนาอ านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่ง
องค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ 
ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์        
แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ  

 
 
 

                                          พลอากาศเอก  
 

(แอร์บูล สทุธิวรรณ)  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
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พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัด ๒ 

 
พลอากาศโท สมควร  รักดี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจ าการ

ที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ 
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  

คล้ายวันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ครบรอบ ๗๒ ปี 

 
พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชาของกรมสรรพาวุธ

ทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ครบรอบ ๗๒ ปี  
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  
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กองทัพอากาศได้รับรางวัลชนะเลิศร้านค้าในดวงใจ (Popular Vote)  

งานกาชาดออนไลน์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

           
 พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อ าไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประธานอนุกรรมการจัดนิทรรศการ     

และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้เเทนกองทัพอากาศ เข้ารับรางวัลชนะเลิศร้านค้าในดวงใจ (Popular vote) งานกาชาดออนไลน์ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ จาก คุณ อรพรรณ สุวรรณรัตน์ ประธานคณะกรรมการ แผนกประกวดร้านค้ากาชาดออนไลน์ ประจ าปี ๒๕๖๓      
ณ โรงละครเคเเบงค์สยามพิฆเณศ  

โดยกองทัพอากาศได้คะเเนนจากการโหวตรวมทั้งสิ้น  ๑๙๘,๒๘๐ คะเเนน รายได้จากการโหวตโดยเสด็จพระราชกุศล 
บ ารุงสภากาชาดไทยขอขอบคุณ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองทัพอากาศที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับ
สภากาชาดไทย และท าให้กองทัพอากาศได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ 

ตรวจเย่ียมหน่วยสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ ณ กองบิน ๕๖ 

          
พลอากาศตรี กานต์ชนก  หันหาบุญ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเย่ียมหน่วย     

สายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ ประจ าปีงบประมาน ๒๕๖๔ ของกองบิน ๕๖ ระหว่างวันที่       
๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์  ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา   

กิจกรรม “Big Cleaning Day ป้องกันเช้ือไวรัส COVID-19” 

 
พลอากาศตรี วชิระ เริงฤทธิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมกับข้าราชการ 

ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 และโรคติดต่อ                
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
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พิธีตรวจความพร้อม และปล่อยแถว ชุดปฏิบัติการร่วมทหาร-ต ารวจ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

                           
           พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานพิธีตรวจความพร้อม และปล่อยแถว    

ชุดปฏิบัติการร่วมทหาร-ต ารวจ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ณ ที่ต้ังดอนเมือง 
และบริเวณเขตพื้นที่ไกล้เคียงเขตพื้นที่กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ 
กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 

             การประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบราชการกลาโหม 

                                 
พลอากาศตรี มงคล ต้ังสุณาวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ/อนุกรรมการ

พัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กลาโหม (ก.พ.ร.กห.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดประกอบค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ องค์การทหาร
ผ่านศึก และ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย 
รองปลัดกระทรวงกลาโหม (ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม/ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกลาโหม) เป็นประธาน
การประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) 

   กองบิน ๒ เปิดโครงการฝากบ้านไว้กบั เจ้าหน้าท่ีทหารสารวัตร ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 

              
นาวาอากาศเอก ชวภณ ย้ิมพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานเปิดโครงการฝากบ้านไว้กับเจ้าหน้าที่       

ทหารสารวัตรช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ โดยมี รองผู้บังคับการ เสนาธิการ และหัวหน้าหน่วยข้ึนตรงกองบิน ๒ ร่วมพิธี       
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี 

 
ขอเชิญผู้ที่สนใจ รับชมการถ่ายทอดสด การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” 

ผ่านทาง www.rtaf.live และเพจ Facebook กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force  
ในวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ 
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ตรวจเย่ียมจุดบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ก่อนเดินทางเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ 

       
นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ตรวจเย่ียมจุดบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์     

ก่อนเดินทางเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว 
รวมทั้งหน่วยงานในเขตพื้นที่ฐนบินก าแพงแสน ที่ใช้ยานพาหนะในการเดินทาง เพื่อเดินทางกลับภูมิล าเนาหรือท ากิจกรรมอื่นๆ     
ได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ แผนกขนส่ง กองบริการ โรงเรียนการบิน 

พิธีปิดหลักสูตรการฝึกบินศิษย์การบิน ผู้บังคับอากาศยานภายใน รุ่นท่ี ๒ 

                                              
นาวาอากาศเอก วิภาษวิทย์  โพธิ์มณี  เสนาธิการกองบิน ๖ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรการฝึกบินศิษย์การบิน    

ผู้บังคับอากาศยานภายใน รุ่นที่ ๒เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ  ฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖ ดอนเมือง 

นนอ.ชั้นปีท่ี ๒ สาขาวิศวกรรมโยธาเข้ารับการฝึกงานส ารวจในสภาพพื้นที่ ณ กองบิน ๕  

 
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะ นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๒ 

สาขาวิศวกรรมโยธา จ านวน ๑๐ คน เข้ารับการฝึกงานส ารวจในสภาพพื้นที่จริง ในพื้นที่ กองบิน ๕ ตามรายวิชาปฎิบัติการ
ส ารวจภาคสนาม (วธ ๒๔๔) ของหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี เรืออากาศโท วาริส บัวขาว 
เป็นผู้ควบคุม เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

กองบิน ๒๓ จัดโครงการให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วม 

         
นาวาอากาศเอก สุรศักด์ิ เสสะเวช ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ มอบหมายให้ แผนกก าลังพล กองบังคับการกองบิน ๒๓     

จัดโครงการให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วม กองบิน ๒๓ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อุมาพร เคนศิลา 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพียงเพ็ญ บุตรมงคล นักวิชาการจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏอุดรธานี            
เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี หัวหน้าหน่วยข้ึนตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๒๓ เข้าร่วมกิจกรรม           
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี 

 



วันพุธท่ี  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๓                                                                                                                                               หน้า  ๗ 

ฝูงบิน ๔๖๖ น่าน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน  

 
นาวาอากาศตรี วศินทร์ภัทร สิงห์แก้ว รองหัวหน้าแผนกสนับสนุน ฝูงบิน ๔๖๖ น่าน น าข้าราชการ ฝูงบิน ๔๖๖ น่าน 

มอบผ้าห่มกันหนาว จ านวน ๓๐๐ ผืน ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว เมื่อวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓                
ณ  โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

ทีมสโมสรตะกร้อทหารอากาศชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก. ครั้งท่ี ๔๒ 

 
ทีมสโมสรตะกร้อทหารอากาศ  ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อประเภททีมชุดชิงชนะเลิ ศแห่งประเทศไทย                  

ชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก. ครั้งที่ ๔๒  โดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขัน รับถ้วยพระราชทาน 
และเหรียญรางวัล จาก พลเอก บัณฑิตย์  มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ ท าให้แชมป์ตะกร้อประเทศไทยกลับมาเป็นของ
ทหารอากาศอีกครั้ง หลังจากทิ้งช่วงไปต้ังแต่ปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 
กรุงเทพมหานคร   

"ขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้: ชุมชนเป็นฐานบูรณาการงานยาเสพติด  
"Horizon of knowledge:Base on Community drug abuse treatment and care" 

  
กองทัพอากาศ โดยศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ 

ได้จัดนิทรรศการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด ตลอดจนสนับสนุนสื่อที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมวิชาการยาเสพติด
แห่งชาติ ครั้งที่  ๒๑ ในหัวข้อ "ขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้: ชุมชนเป็นฐานบูรณาการงานยาเสพติด "Horizon of 
knowledge:Base on Community drug abuse treatment and care" ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓         
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลลูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                          หน้า ๘ 
ขวัญใจกาชาดกองทัพอากาศ คว้ารางวลัรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  

จากการประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 
สภากาชาดไทยได้จัดการประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๓ รอบสุดท้าย ผลการประกวด จ่าอากาศเอกหญิง 

ณัฐชา มุสิกเจียรนันท์ สังกัดกองบิน ๖ ขวัญใจกาชาดกองทัพอากาศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดขวัญใจ       
งานกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยได้รับมอบสายสะพาย โล่รางวัล และของรางวัล จากคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิก
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเณศ   

ส าหรับการประกวดขวัญใจงานกาชาด ถือเป็นสีสันของการจัดงานกาชาด โดยมีจุดประสงค์เพื่อเฟ้นหาสาวงาม
ส าหรับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภากาชาดไทย ในฐานะองค์กรสาธารณกุศลให้เป็นที่รับรู้อย่างเเพร่หลาย 

ข่าวบริการ  
ก าหนดบ าเพ็ญกุศลศพ คุณแม่สอิ้ง เพิ่มทองอินทร์ มารดาของ พลอากาศโท ช านาญ เพิ่มทองอินทร์ พลเอก เสถียร    

เพิ่มทองอินทร์ และ นาวาอากาศเอก สุวิทย์ เพิ่มทองอินทร์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๗ เหล่าทหารอากากาศ โดยก าหนด
พิธีรดน้ าศพ ในวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ ศาลา ๑๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ 
บางเขน ก าหนดสวดพระอภิธรรมศพ ต้ังแต่ ๔ – ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐ และก าหนดพระราชทานเพลิงศพ        
ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑  
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