
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                        หนา ๒ 

 

 
ผูบัญชาการทหารอากาศ ติดตามผลการปฏิบัติในการสนับสนุนการดับไฟปาในพื้นท่ีภาคเหนือ 

  

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมคณะนายทหารชั้นผูใหญของกองทัพอากาศ                 

ติดตามผลการปฏิบัติในการสนับสนุนการดับไฟปาในพ้ืนที่ภาคเหนือ โดยไดรับฟงการบรรยายสรุปแนวคิดในการปฏิบัติการดับไฟปา  

และผลการปฏิบัติภารกิจการสนับสนุนการดับไฟปา พรอมชมการปฏิบัติการของเครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๒ ก ในการโปรยน้ําดับไฟปา             

จากชุดปฏิบัติการปองกันไฟปา ศูนยยุทธการทางอากาศ ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศสวนหนา เม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔           

ณ ศูนยปฏิบัติการกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม  

ทั้งนี้กองทัพอากาศไดจัดชุดประสานงานกองทัพอากาศและชุดปฏิบัติการปองกันไฟปา พรอมจัดอากาศยานไรคนขับ Aerostar 

และเครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) สนับสนุนกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละอองภาคเหนือ       

กองทัพภาคที่ ๓ สวนหนา ตั้งแตวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เปนตนมา โดยใชอากาศยานไรคนขับทําการบินลาดตระเวณสํารวจตําแหนง

การเกิดไฟปาและจุดความรอนสะสม พรอมสงภาพ Video Downlink แบบ Near Real Time มายังกองบัญชาการและควบคุมฯ        

เพ่ือประกอบการตัดสินใจยืนยันเปาหมายจุดเกิดไฟปา และใชเครื่องบิน BT-67 ทําการบินโปรยน้ําสลายฝุนควันและดับไฟปา 

 



วันศกุรที ่ ๒  เมษายน ๒๕๖๔                                                                            หนา ๓ 

ผูบัญชาการทหารอากาศ ประดับเครื่องหมายยศ “จาอากาศตร”ี 

  

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศจาอากาศตรี ใหแก 

นักเรียนจาอากาศ นักเรียนชางฝมือทหาร ในสวนกองทัพอากาศ และนักเรียนดุริยางคทหารอากาศ ที่สําเร็จการศึกษา            

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศกึษาทหารอากาศ  

พิธีประดับเครื่องหมายยศในครั้งนี้ มีผูเขารับการประดับเครื่องหมายยศจํานวนทั้งสิ้น ๕๑๒ คน โดยมีผูสําเร็จ

การศกึษาและมีคุณสมบัติครบถวน ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ จํานวน ๗ คน ดังนี้  

โรงเรียนจาอากาศ  

• โลการศึกษาดีเดน ไดแก จาอากาศตรี ศุภชัย สมหาญวงศ เหลาทหารอากาศโยธิน คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๗  

• โลผูมีลักษณะทหารดีเดน ไดแก จาอากาศตรี กฤษฎา ปูเชียงแดง เหลาทหารอากาศโยธิน หัวหนานักเรียนจาอากาศ  

• โลผูบําเพ็ญประโยชนดีเดน ไดแก จาอากาศตรี พันทดนย ใจหลัก เหลาทหารชางอากาศ  

โรงเรียนดุริยางคทหารอากาศ  

• รางวัลผลการเรียนดีเดน อันดับ ๑ ไดแก จาอากาศตรี ทิชานนท ออนแสงทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๕  

• รางวัลผลการเรียนดีเดน อันดับ ๒ ไดแก จาอากาศตรี คฑาวุธ ขําทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๖  

• รางวัลผลการเรียนดเีดน อันดับ ๓ ไดแก จาอากาศตรีหญิง พัฒนนรี จุลศกัดิ์เจริญ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๕  

• รางวัลความประพฤติดีเดน ไดแก จาอากาศตรี อภิรักษ ชวนกระโทก  

โดยทั้ง ๓ สถาบัน มีภารกิจใหการฝกศึกษาและอบรมนักเรียน ใหมีความรู ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะ           

ในการปฏิบัติงานใหกับสายวิทยาการตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งยศ      

เปนนายทหารชั้นประทวน และแยกยายไปปฏิบัติราชการในหนวยงานของกองทัพอากาศตอไป 

พิธีรับ-สงหนาที่ ผูอํานวยการสํานักงานประสานภารกิจดานความมัน่คง 

กับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ 

 
พลอากาศเอก ธาดา เคี่ยมทองคํา ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ทําพิธีสงมอบหนาที่ราชการ ผูอํานวยการ

สํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ         

และสายการบังคับบัญชา ใหกับ พลอากาศโท นพดล เพราเพริศภิรมย ผู อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคง           

กับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ทานใหม เ ม่ือวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๔               

ณ สํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ 

 

สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการกองทัพอากาศ จํากัด เปดรับย่ืนขอทุนการศึกษาบุตร ประจําป ๒๕๖๔ 

ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔  สามารถดาวนโหลดแบบย่ืนขอทุนและติดตามรายละเอียดไดที่ 

www.rtaf-sacco.com หรือ QR CODE  

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                                      หนา  ๔ 

ผูชวยทูตทหารประจําประเทศไทย เยี่ยมชมกจิการของกองบิน ๗ 

 
พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร เจากรมขาวทหารอากาศ นําคณะผูชวยทูตทหารประจําประเทศไทย เยี่ยมชมกิจการ

ของกองบิน ๗  โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ ใหการตอนรับ เม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธานี   

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการปลัดบญัช ีณ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

 
พลอากาศโท อราม  สกุลแกว  ปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการปลัดบัญช ี            

ณ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมี พลอากาศโท สมควร  รักดี  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน ใหการตอนรับ 

เมื่อวันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน   

หลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหารกองทัพอากาศรุนท่ี ๑๖ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๕ 

 
พลอากาศตรี สมพร แตพานิช ผูอํานวยการสํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

นําผูเขารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุนที่ ๑๖ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๕  

โดยมี นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔       

ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการการเงิน ณ กรมขนสงทหารอากาศ 

 
พลอากาศตรี สรวิชญ สุรกุล เจากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ  ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการการเงิน          

ณ กรมขนสงทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี ธีรพล  สนแจง เจากรมขนสงทหารอากาศ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่          

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กรมขนสงทหารอากาศ 

การฝกซอมการปฏิบัติเม่ือเกิดเพลิงไหมในเขตพื้นที่ กรมการเงินทหารอากาศ 

กรมการเงินทหารอากาศ จะทําการฝกซอมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหมในเขตพื้นที่ กรมการเงินทหารอากาศ         

โดยใชพื้นที่ อาคารชั้น ๓ ในวันจันทรที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ (สํารองวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ )     

ในการฝกซอมครั้ งนี้ จะปฏิบัติ เห มือนเกิด เหตุการณจริ ง  โดยขณะฝกซอมจะตัดกระแสไฟฟ าภายในอาคาร                 

(เฉพาะกรมการเงินทหารอากาศ) และปดก้ันการจราจรบริเวณใกลเคยีงกรมการเงินทหารอากาศ 
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ประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี 

  
พลอากาศตรี ชูพงศ  อารีประชาภิรมย  รองผูอํานวยการสํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการ

รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะหารือขอราชการและประสานภารกิจดานความมั่นคง        

กับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี โดยมี พันเอก ประยุทธ  ผดุงพจน รองผูอํานวยการรักษาความ

มั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี  ฝายทหาร ใหการตอนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจดานความมั่นคง                 

ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี เม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมกองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายใน จังหวัดราชบุร ี  

พิธีเปดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการบิน 

 
พลอากาศตร ีนพพล  กลิ่นผกา ผูอํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร

ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการบิน เม่ือวันที ่๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บานไรริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุร ี

โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกบนทองถนนใหมีความปลอดภัย 

 
พลอากาศตรี สุรชาติ จันทรเสนีย ผูอํานวยการสํานักบริหารงบประมาณ สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศเปนประธานในการอบรม

โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกบนทองถนนใหมีความปลอดภัย เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมสํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ   

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการดานการศึกษาและการฝก และอนุศาสนาจารย ณ กองบิน ๒๓ 

 
พลอากาศตรี ศุภโชติ ชัยวงษ รองเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการ        

ดานการศึกษาและการฝก และอนุศาสนาจารย ณ กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก ณรงคเดช หอเย็น รองผูบังคับการ

กองบิน ๒๓ ใหการตอนรับ เมื่อวันที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี  
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พิธีแสดงความยินดีแกศิษยการบิน รุน น.๑๔๗-๖๓-๒ 

 
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน เปนประธานในพิธีแสดงความยินดีแกศิษยการบิน           

รุน น.๑๔๗-๖๓-๒  ที่สามารถทําการฝกบินและผานการตรวจสอบ มาตรฐานการบิน ตามหลักสูตรการฝกบินชั้นประถมของ

กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม  

พิธีอําลาเนื่องในโอกาสปลดประจําการ บข.๑๙/ก 

 
นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการกองบิน ๑ เปนประธานในพิธีอําลาเนื่องในโอกาสปลดประจําการ บข.๑๙/ก    

F-16ADF (10207), F-16B (10321) สังกัดฝูงบิน ๑๐๒  และ ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๑     

จังหวัดนครราชสีมา  

"กองทัพไทย รวมใจบริจาคโลหิต แกวิกฤต COVID-19"  

 
กรมสวัสดิการทหารอากาศ รวมบริจาคโลหิต เพ่ือสํารองโลหิตตามโครงการ "กองทัพไทย รวมใจบริจาคโลหิตแกวิกฤต       

COVID-19"  เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 

www.rtaf.mi.th 

 

 

 


