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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว  

ธูปะเตมีย นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ และคณะ เย่ียมอําลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุ

ราชการ ณ โรงเรียนการบิน โดยมี พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน 

พรอมดวย คุณอภิษฎา คันธา ประธานชมรมแมบานทหารอากาศโรงเรียนการบิน ขาราชการ 

ลูกจาง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแมบานทหารอากาศ  

โรงเรียนการบนิ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม 

 

  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

การประชุมผูบัญชาการเหลาทัพ ครั้งที่ ๖ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

  
 

พลอากาศเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนประธานในการประชุมผูบัญชาการเหลาทัพ ครั้งที่ ๖    

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย  ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย ผูบัญชาการ

ทหารบก ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการทหารเรือ เขารวมประชุม เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕            

ณ หองประชุมกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมไดรับทราบขอมูลที่สําคัญของกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ  

กองทัพอากาศ  และสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดังนี ้

กองบัญชาการกองทัพไทย ไดนําเสนอการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการรวมในภาพรวม      

ของกองทัพไทย ประกอบดวย การพัฒนาขีดความสามารถศูนยบัญชาการทางทหาร ดวยการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 

และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ใหมีความพรอมสามารถรองรับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ การพัฒนา

ขีดความสามารถดานไซเบอร โดยบูรณาการการปฏิบัติรวมกับเหลาทัพอยางตอเนื่อง ท้ังดานการปฏิบัติการทางไซเบอร     

การพัฒนาบุคลากรดานไซเบอร และการฝกทางไซเบอร ระบบสารสนเทศเพ่ือการชวยเหลือประชาชน ซึ่งเปนระบบที่สามารถ

แจงเตือนหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ไดเตรียมการ เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดกับชีวิต    

และทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนไดนําเสนอแผนการดําเนินงานที่สําคัญในป ๒๕๖๖ ไดแก การพัฒนาขีดความสามารถ

ศูนยบัญชาการทางทหาร ระยะที่ ๒ ระบบความสัมพันธระหวางประเทศ ระบบสารสนเทศการสงกําลังบํารุงกองทัพไทย   

และระบบงานแผนท่ีเพ่ือสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคงของกองทัพไทย 

กองทัพบก ไดนําเสนอผลการปฏิบัติงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในดานตาง ๆ ไดแก   

ดานกําลังพล ไดจัดทําโครงการรับสมัครทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจําการโดยวิธีรองขอ        

(กรณีพิเศษ) ดวยระบบออนไลน และโครงการคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบก และนักเรียนนายสิบ

ทหารบก         

ดานการขาว สนับสนุนการปฏิบัติของกองกําลังปองกันชายแดน และหนวยที่เก่ียวของทั้งในและนอกกองทัพบก          

พรอมทั้งเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือดานการทหารกับมิตรประเทศ ผานการเดินทางเยือนอยางเปนทางการ   

ของผูบัญชาการทหารบก และการรับการเดินทางเยือนของผูบัญชาการทหารบกมิตรประเทศ  

ดานยุทธการ สนับสนุนยุทโธปกรณพิเศษเพิ่มเติมใหกับกองกําลังปองกันชายแดน พรอมทั้งสกัดก้ันและปราบปราม   

ยาเสพติด ผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบนําเขา/สงออกทรัพยากรธรรมชาติ สินคาละเมิดลิขสิทธิ์           

และการกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดน นอกจากนี้ ผูบัญชาการทหารบก ยังไดอนุมัติแนวความคิดในการปรับการจัดหนวย 

กองพลทหารราบที่ ๗ และกองพลทหารมาที่ ๓ ใหเปน กองพลทางยุทธศาสตรของกองทัพบกโดยนําแนวความคิด         

ดานการพัฒนากิจการกําลังพลสํารองมาปรับใช ดานการสงกําลังบํารุง ไดปรับปรุงเฮลิคอปเตอรใชงานทั่วไป แบบ ๑๔๕  

ใหมีขีดความสามารถในการเปนเฮลิคอปเตอรพยาบาล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดานการสงกลับสายแพทย 



วันศกุรที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๕                                                                   หนา ๓ 
ดานกิจการพลเรือน กองทัพบก ไดบูรณาการและประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดกิจกรรมจิตอาสา

พระราชทานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ ไดพระราชทานโครงการจิตอาสา              

“เราทําความดี ดวยหัวใจ” รวม ๒,๖๐๐ พ้ืนท่ี มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ คน และไดจัดเตรียมกําลังพล      

และยุทโธปกรณ เพื่อเขาใหการชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติตาง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยการประสาน       

การปฏิบัติรวมกับหนวยงาน/สวนราชการอื่น ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  

กองทัพเรือ ไดสรุปผลการฝกกองทัพเรือ ประจําป  ๒๕๖๕ ซึ่ง เปนการบูรณาการการฝกของหนวยตาง ๆ            

ภายในกองทัพเรือ เพ่ือใหทุกหนวยสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางประสานสอดคลอง และมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

การอบรมกอนการฝก การฝกปญหาที่บังคับการ และการฝกภาคสนาม/ภาคทะเล โดยใชโครงสรางจริง ของหนวยทุกระดับ

เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิด “รบอยางไร ฝกอยางนั้น” และถายทอดความรูจากรุนสูรุนตามแนวคิด “พ่ีสอนนอง             

ครูสอนศิษย” รวมทั้งมีการฝกใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ โดยใชขีดความสามารถ                

ของกําลังทางเรือ เขาชวยเหลือประชาชนจากทางทะเล รวมกับ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา หนวยงานราชการพลเรือน            

และภาคเอกชน เพ่ือแลกเปลี่ยนและเสริมสรางความเขาใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการฝกขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน

ในทะเล และการฝกใหความชวยเหลือผูประสบภัยในทะเล  

กองทัพอากาศ ไดนําเสนอการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือมุงสูการปฏิบัติการรวม ดวยการผนึกกําลังของแตละ   

เหลาทัพเขาดวยกันในการบูรณาการและใชยุทโธปกรณรวมกัน คือ ระบบอากาศยานไรคนขับ และระบบบัญชาการ        

และควบคุม ซึ่งมีการพัฒนาระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ (ACCS: Air Command And Control System)     

และการเชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) เพ่ือใหเกิดเปนระบบเชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธีระดับกองทัพไทย 

Royal Thai Armed Forces Link และระบบบัญชาการและควบคุมระดับของกองทัพไทยตอไป นอกจากนี้ กองทัพอากาศ                

ไดมีการพัฒนา Platform สําหรับการบูรณาการดานการขาวกรองที่ ทันสมัย เขา ถึงงาย สะดวก รวดเร็ว                      

และมีประสิทธิภาพสูง ไดแก ระบบ GEOINT GEOspatial INTelligence และระบบสารสนเทศภูมิศาสตรประยุกต         

เพ่ือการติดตามอากาศยานและยานพาหนะทางยุทธการ GPS Tracking  

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ไดนําเสนอผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในดานตาง ๆ             

ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากร มีการสรางศูนย Digital Forensics ศูนย FBI Training Academy ใน Quantico        

ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนตนแบบ มีการฝกอบรมตํารวจทุกสายงานใหมีความรูดานเทคโนโลยี พรอมท้ังจัดสอบวัดมาตรฐาน

วิชาชีพในทุก ๆ ดาน ปรับการฝกยุทธวิธีตํารวจในการระงับเหตุท่ีเกิดขึ้นเปนประจํา พัฒนาระบบการวัด Attitude Test    

เพ่ือใชในการสอบเขานักเรียนนายรอยตํารวจ และนักเรียนนายสิบ ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน พัฒนาการรับแจง

ความออนไลนและระบบจัดการคดีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ติดตั้งกลองวงจรปดครอบคลุมจุดลอแหลมและจุดเสี่ยง 

จัดทําโครงการ “Smart Safety Zone 4.0” เพ่ือสรางความปลอดภัยชุมชน พัฒนาระบบงานพิสูจนหลักฐานใหไดรับการ

รับรองระบบมาตรฐานสากล พัฒนาการตรวจสอบประวัติอาชญากร สรางโรงงานผลิตกระสุน พัฒนารูปแบบการตั้งดานตรวจ

และจุดตรวจท่ัวประเทศใหเปนรูปแบบมาตรฐานสากล จัดหาเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส รวมแกปญหาการคามนุษย     

ของประเทศจนไดรับการปรับระดับขึ้น Tier2 ประจําป ๒๕๖๕ จัดตั้งศูนยนวัตกรรมดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร      

และการพิสูจนทางดิจิทัล เนนการวิจัยเชิงประยุกต การสรางรูปแบบนวัตกรรมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม         

สรางเมืองแหงนวัตกรรมของตํารวจ Police Innopolis และศูนยนวัตกรรมดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร                

และการพิสูจนทางดิจิทัลเพ่ือเปนตนแบบการทดลองนวัตกรรมตาง ๆ ดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ              

จัดทําแอปพลิเคชัน แทนใจ เพ่ือเปนการสื่อสารสองทางระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา อีกทั้งมีการเชื่อมขอมูล   

กับหนวยงานตาง ๆ จํานวน ๓๗ หนวยงาน กับระบบ Crimes เชน กรมคุมประพฤติ กรมขนสงทางบก กรมราชทัณฑ       

เพ่ือใชในการสืบสวน สอบสวน ปองกันปราบปรามอาชญากรรม 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 
ผูบัญชาการทหารสูงสุด ไดกลาวเนนย้ําใหเหลาทัพ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ เขมงวดกวดขันวินัยกําลังพล        

ในสังกัดใหประพฤติปฏิบัติตนดวยความเหมาะสมตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมตาง ๆ อยางเครงครัด 

ตลอดจนการคัดเลือกกําลังพลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมไปชวยราชการภายนอกหนวย และหนวยท่ีรับตัวไปชวยราชการและ

หนวยที่สงไปชวยราชการ ตองกํากับดูแลกําลังพลในสังกัดอยางใกลชิด รวมทั้งใหดํารงความตอเนื่องในการบริจาคโลหิต   

ใหกับสภากาชาดไทยในโครงการกองทัพไทย รอยดวงใจ สูภัย COVID บริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา นอกจากนี้ไดเนนย้ําใหเหลาทัพ

ติดตามและวิเคราะหสถานการณทางการเมืองและความมั่นคงระหวางประเทศท้ังในระดับโลกและในระดับภูมิภาคที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งอาจสงผลกระทบตอประเทศไทย โดยยึดกรอบการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล         

บนพื้นฐานของการรักษาสมดุลดานความสัมพันธระหวางประเทศ พรอมทั้งขอบคุณเหลาทัพ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ       

ที่ไดทุมเท เสียสละ รวมแรง รวมใจ ตลอดระยะเวลา ๑ ปที่ผานมาในการทํางานเพ่ือประเทศชาติและประชาชน            

และขอใหดํารงความรวมมือระหวางเหลาทัพ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ อยางแนนแฟนและตอเนื่องตลอดไป 

พิธีปดการศึกษาหลักสตูรการทัพอากาศ รุนที ่๕๖ 

 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีปดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ 

รุนที่ ๕๖  เมื่อวันที ่๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หองบรรยายวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  

การสัมมนาพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ 

 

พลอากาศเอก ชนะยุทธ รัตนกาล ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทน

กองทัพอากาศ เปนประธานในการสัมมนาพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๕                   

ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอรไซด  จังหวัดเชียงใหม  

โปรดหลีกเลี่ยงเสนทางระหวางพิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ  

ถึง ทางเขาฐานทัพอากาศ ชองทาง ทอ.๗ (ฝงเจเลง)  

ในวันอาทิตยที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแตเวลา ๐๔๐๐ – ๐๘๐๐  

เนื่องจากมีการจัดงาน “วิ่งติดปก แชริตี้ รัน”  
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ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองทัพอากาศ  

จัดประชมุเตรียมความพรอมเพื่อชวยเหลือพีน่องประชาชนท่ีประสบอุทกภัย 

  
พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ผูบัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะหัวหนา

คณะทํางานดานบรรเทาสาธารณภัย ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เปนประธานการประชุมเตรียมความพรอม    

เพ่ือชวยเหลือพี่นองประชาชนท่ีประสบอุทกภัย ท้ังในสวนภูมิภาค  กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยการปฏิบัติประกอบดวย      

การจัดอากาศยานทําการบินบันทึกภาพตลอดลุมน้ําเจาพระยา, ทําการวิเคราะหพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ําทวม, บรรจุกระสอบทรายและ

ทําพนังก้ันน้ํา พื้นที่อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่โรงพยาบาลธัญลักษณ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๕ ณ ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ 

กองทัพอากาศชวยเหลือพี่นองประชาชนจากสถานการณอุทกภัย ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ 

    

พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  ในฐานะผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการพลเรือนทหาร 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ  ไดรับการประสานงานจาก คุณเยาวเรศว นาคะโยธินสกุล รองผูอํานวยการ        

ดานการพยาบาล สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติ บรมราชชนนี (สบยช.) ขอความชวยเหลือ       

โรงพยาบาลเปนการเรงดวน โดยมอบหมายใหศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และผูเก่ียวของนําทหารกองประจําการ      

ออกชวยเหลือบรรจุกระสอบทรายจํานวน ๒,๐๐๐ กระสอบ พรอมทําคันก้ันทางน้ําที่ กําลังไหลเขาหนาประตูรั้ว       

โรงพยาบาลธัญญารักษ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ จังหวัดปทุมธานี  

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการดานการขาว 

 
 พลอากาศโท พิบูลย วรวรรณปรีชา เจากรมขาวทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการดานการขาว 

กองบิน ๔๖ ประจําป ๒๕๖๕ โดยมี นาวาอากาศเอก ณวรุณ  ดีมา รองผูบังคับการกองบิน ๔๖ ใหการตอนรับ              

และฟงบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๖ 

 
รวมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเปนพระราชกุศล 

 
พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร รองเสนาธิการทหารอากาศ พรอมดวยคุณธนวรัท ชวนะประยูร ภริยา รวมบริจาค

โลหิต ครั้งที ่๓๖ เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบริการโลหิต 

อาคารศูนยมะเร็ง ชั้น ๓ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 

 อนึ่งระหวางวันท่ี ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแตเวลา ๐๙๐๐ – ๑๔๐๐ หนวยเคลื่อนที่ของ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

กรมแพทยทหารอากาศ  ขอเชิญรวมบริจาคโลหิต ณ สโมสรยิ่งเจริญ ลานจอดรถที่ ๔ (ตลาดยิ่งเจริญ) เพื่อบรรเทาการขาดแคลนโลหิต 

จากสถานการณ COVID-19 และสํารองโลหิตไวใชรักษาผูปวย 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบนิ ๒ ทําการบินโดรนสํารวจระดับน้ําเพื่อเตรียมความพรอมรับมืออทุกภัย 

   

นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ ผูบังคับการกองบิน ๒ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒      

สั่งการให ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒ ออกสํารวจพื้นที่ ถายภาพทางอากาศดวยอากาศยานไรคนขับ (Drone)      

เพ่ือวางแผนรับมืออุทกภัยที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้น และเตรียมความพรอมในการแจงเตือนประชาชนผูอาศัยในพื้นที่เสี่ยงและ

พ้ืนที่เปราะบาง ณ ประตูระบายน้ําสํานักชลประทานที่ ๑๐, คลองระบายน้ํา อําเภอโคกสําโรง, จุดบรรจบของคลองลําสนธิ

และแมน้ําปาสัก เม่ือวันที ่๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ วัดสิงหาราม อําเภอชัยบาดาล และประตูระบายน้ําลําสนธ ิ 
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โครงการแลกเปลี่ยนระหวางกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศฟลิปปนส เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗ 

  
 นาวาอากาศเอก พุทธพงศ  ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ ใหการตอนรับ LT.Col. Mark Anthony P Madduma 

(Director for Directorate for Aircraft Maintenance Management, Philippine Air Force) และคณะโครงการ

แลกเปลี่ยนระหวางกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศฟลิปปนส เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗  เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕      

ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฏธานี 

สถานีรายงานบานเพนํากําลังพลออกชวยเหลือพี่นองประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากอุทกภัย 

    

ตามที่เกิดสถานการณน้ําทวมบริเวณตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ตลอดหวงระยะเวลา ๒ วัน ตั้งแตวันที ่      

๗ กันยายน ๒๕๖๕  ไดสรางความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบสถานีรายงานบานเพ โดยมี นาวาอากาศโท 

พิเชษฐ พูลสวัสดิ์ ผูบังคับสถานีรายงานบานเพ นํากําลังพลออกชวยเหลือพี่นองประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน             

โดยชวยขนยายผูปวย คนชรา และสิ่งของตางๆ จัดชุดกรอกกระสอบทรายรวมกับหนวยในพ้ืนที่ใกลเคียง และยังไดจัดจุด

รวมกับศูนยอํานวยการชวยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ สนับสนุนยานพาหนะของหนวยในการขนยายประชาชนและสิ่งของไปยัง

พ้ืนที่ปลอดภัย  และยังไดจัดตั้งที่พักพิงสําหรับประชาชนผูเดือดรอนจากอุทกภัยในพื้นที่รอบที่ตั้งหนวย ซึ่งขณะนี้มียอด        

ผูพักพิงชั่วคราว ณ อาคารรับรอง สถานีรายงานบานเพ (สามารถรองรับได ๓๒ คน) จํานวน ๑๓ คน และอาคารอเนกประสงค       

สถานีรายงานบานเพ (รองรับได ๑๕ คน) ขณะนี้มีผูพักพิง จํานวน ๘ คน ทั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนอาหารและน้ําดื่ม        

จากเทศบาลตําบลบานเพ การปฏิบัติภารกิจชวยเหลือผูประสบภัยที่ไดรับผลกระทบเปนไปดวยความเรียบรอย       

ประชาชนในพ้ืนที่ไดรับความชวยเหลือ โดยบูรณาการการปฏิบัติกับหนวยงานในพ้ืนที่ และยังคงติดตามสถานการณ      

อยางตอเนื่อง 

หลักสูตรแพทยเวชศาสตร และแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรปองกันเย่ียมชมกิจการกองบนิ ๖ 

 
 นาวาอากาศเอก กร อเนกสุข เสนาธิการกองบิน ๖ ใหการตอนรับ คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรแพทยเวชศาสตร

การบิน รุนที่ ๓๗ และแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงเวชศาสตรการบิน รุนที่ ๑๔ ในการเยี่ยมชมกิจการ

กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๖ ดอนเมือง 
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ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟนสวิมมิ่ง สังกัดกองทัพอากาศ 

  
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟนสวิมมิ่ง สังกัดกองทัพอากาศ  ควารางวัล ๔ เหรียญทอง ๑๑ เหรียญเงิน             

และ ๒ เหรียญทองแดง  ในการแขงขันรายการ Finswimming’s World Cup Round Swimming Pool 2022              

ณ จังหวัดภูเก็ต ระหวางวันที ่๒ – ๔  กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี ้

๑. นาย เขต ชํานาญวาด (รุน Senior อายุ ๑๘ ปขึ้นไปชาย ไดรับเหรียญเงิน (Apnea 50 m. ชาย)         

เหรียญเงิน (Surface 50 m. ชาย) เหรียญเงิน (ผลัด Surface 4x100 m. ชาย) และเหรียญทองแดง (Surface 100 m. ชาย) 

๒. นาย สุรบดี แสงแกว (รุน Senior อายุ ๑๘ ปขึ้นไปชาย) ไดรับเหรียญเงิน (Bifins 200 m. ชาย)          

เหรียญเงิน (ผลัด Surface 4x100 m. ชาย และเหรียญทองแดง (Bifins 400 m. ชาย) 

๓. นาย กตมาต ุอูตะเภา (รุน Senior อาย ุ๑๘ ปขึ้นไปชาย) ไดรับเหรียญเงิน (ผลัด Surface 4x100 m. ชาย) 

๔. นางสาว ชยุตรา รอดสม (รุน Senior อายุ 18 ปขึ้นไปหญิง) ไดรับเหรียญเงิน (Bifins 200 m. หญิง)      

และเหรียญทองแดง (ผลัด Surface 4x100 m. หญิง) 

๕. นางสาว ศุภรดา ฤทธิ์เจริญ (รุน Senior  อาย ุ๑๘  ปขึ้นไปหญิง)  ไดรับเหรียญทองแดง  (ผลัด Surface 4x100 m. หญิง) 

๖. นางสาว ทิพรัตน มณีรัตน (รุน Senior  อาย ุ๑๘  ปขึ้นไปหญิง)  ไดรับเหรียญทองแดง (ผลัด Surface 4x100 m. หญิง) 

๗. นาย พงศปณต ไตรทาน (รุน Junior อายุไมเกิน ๑๗ ปชาย) เหรียญทอง (Bifins 50 m. ชาย)               

และเหรียญทอง (Bifins 100 m. ชาย) 

๘. นาย เกริกชัย รัตโนสถ (รุน Junior อายุไมเกิน ๑๗ ปชาย) ไดรับเหรียญเงิน (Bifins 50 m. ชาย)        

เหรียญเงิน (Bifins 100 m. ชาย) และเหรียญเงิน (Bifins 200 m. ชาย) 

๙. นาย กัมปนาท ผิวขํา (รุน Junior อายุไมเกิน ๑๗ ปชาย) ไดรับเหรียญเงิน (ผลัด Surface 4x100 m. ชาย) 

๑๐. นางสาว ธวัลรัตน กุญชร (รุน Junior อายุไมเกิน ๑๗ ปหญิง) ไดรับเหรียญทอง (Surface 200 m. หญิง)

เหรียญทอง (ผลัด Surface 4x100 m. หญิง) และเหรียญเงิน (Apnea 50 m. หญิง) 

๑๑. เด็กหญิง ฌานิศา บุญชวย (รุน Junior อายุไมเกิน ๑๗ ปหญิง) ไดรับเหรียญเงิน (Bifins 400 m. หญิง) 
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