
 

. 

. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
 

 

 

 

             

 กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

 โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ และ E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานพิธีฝายฆราวาส 

และสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจาอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เปนประธานพิธีฝายสงฆ                 

ในการประกอบพิธีเททองหลอพระพุทธรูป “พระพุทธธรรมราชูทิศ” เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล

แด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ไดทรง  

พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานชื่อโรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันที ่           

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ วา “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช” ซึ่งแปลวา       

“โรงเรียนนายเรืออากาศใหมที่สรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

ผูทรงเปนกษัตริยาธิราชที่ย่ิงใหญรัชกาลท่ี ๙” และประดิษฐาน เมื่อวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕  

ณ พุทธสถานโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (จุฑาธรรมสรณ) อําเภอมวกเหล็ก          

จังหวัดสระบุร ี

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

ใหนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคณุ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕   
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งใหนายทหารชั้นนายพลกองทัพอากาศ  

รับราชการสนองพระเดชพระคุณ ณ วันที ่๖ กันยายน ๒๕๖๕  ทั้งนี้ตั้งแตวันที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เปนตนไป ดังนี้   

พลอากาศโท นพดล เพราเพริศภิรมย  เปน เสนาธิการกองบัญชาการ ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

พลอากาศตรี ชัยณรงค พันธุเทศ  เปน รองเสนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

พลอากาศตรี ชาตร ีพรหมพันธกรณ  เปน รองเสนาธิการ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

พลอากาศตรี กรกฏ ทิมไสว  เปน ผูบัญชาการศูนยการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

พลอากาศตรี จักรินทร จันทรกลั่น เปน ผูบัญชาการศูนยคนหาและชวยชีวิต กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

พลอากาศตรี ชูพงศ อารีประชาภิรมย เปน ผูอํานวยการสํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการ

รักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ 

ใหนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคณุ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕   
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ งใหนายทหารรับราชการ                  

สนองพระเดชพระคุณ ณ วันที ่๘ กันยายน ๒๕๖๕  ทั้งนี้ตั้งแตวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เปนตนไป  ในสวนของ “กองทัพอากาศ” มีดังนี้   

พลอากาศเอก อลงกรณ วัณณรถ เปน ผูบัญชาการทหารอากาศ 

พลอากาศเอก ชานนท มุงธัญญา เปน รองผูบัญชาการทหารอากาศ 

พลอากาศเอก สฤษดิ์พร สุนทรกิจ เปน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ 

พลอากาศเอก พงษสวัสดิ ์จันทสาร เปน ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ 

พลอากาศเอก พันธภักดี พัฒนกุล เปน ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ 

พลอากาศเอก ณรงค อินทชาติ เปน เสนาธิการทหารอากาศ 

พลอากาศโท วรกฤต มุขศร ีเปน ผูบัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

พลอากาศโท ตากเพชร พินพันธุ เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ 

พลอากาศโท กนิษฐ ชัยสาร  เปน ผูทรงคณุวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก) 

พลอากาศโท ฐานัตถ จันทรอําไพ  เปน ผูทรงคณุวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก) 

พลอากาศโท มาโนช สุตวัฒน เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก) 

พลอากาศโท วิศรตุ สุวรรณเนตร เปน ผูทรงคณุวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก) 

พลอากาศโท สุระ ไชโย เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก) 

พลอากาศโท อนันตชัย แกวศรีงาม เปน ผูทรงคณุวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก) 

พลอากาศโท อราม สกุลแกว เปน ผูทรงคณุวุฒ ิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก) 

พลอากาศโท พิบูลย วรวรรณปรีชา เปน รองเสนาธิการ ทหารอากาศ 

พลอากาศโท วิทยา ถานอย เปน รองเสนาธิการทหารอากาศ 

พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เปน รองเสนาธิการทหารอากาศ 

พลอากาศโท ไวพจน เกิงฝาก เปน รองเสนาธิการทหารอากาศ 

พลอากาศโท ธนัญชัย พ่ึงทัศน เปน ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง  เปน เจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

พลอากาศโท จักร สุวรรณทัต เปน ผูทรงคณุวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 

พลอากาศโท เฉลิม เกตุรุง เปน ผูทรงคณุวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 

 



วนัจันทรที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๕                                                                  หนา ๓ 
พลอากาศโท ณรงคศักดิ์ พิชิตชโลธร เปน ผูทรงคณุวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 

พลอากาศตรี สุชาต ิเทพรักษ เปน เจากรมกําลังพลทหารอากาศ 

พลอากาศตรีกฤษฎา สุพิชญ เปน เจากรมขาวทหารอากาศ 

พลอากาศตรี เสกสรร คันธา เปน เจากรมยุทธการทหารอากาศ 

พลอากาศตรี เวช สุวรรณเวียง  เปน เจากรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ 

พลอากาศตรี สมพร แตพานิช เปน เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศตรี ทวีศักดิ์ เผาวิจารณ เปน ปลดับัญชีทหารอากาศ 

พลอากาศตรี พงศสมิทธ สุขรวย เปน เจากรมชางอากาศ 

พลอากาศตรี เมธินทร ทรงชัยกุล เปน เจากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ 

พลอากาศตรี สุชาต ิผิวสอาด เปน เจากรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

พลอากาศตรี วรงค ลาภานันต เปน เจากรมแพทยทหารอากาศ 

พลอากาศตรี วชิรศักดิ ์พูสิทธิ ์เปน ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

พลอากาศตรี ชาตินนท สทานไผท เปน รองผูบัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
พลอากาศตรี พิชิตไชย สุรกิจพิพัฒน เปน เสนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

พลอากาศตรี สิทธิศักดิ ์สายเงิน เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารอากาศ 

พลอากาศตรี อาทิตย อูวิเชียร เปน ผูทรงคณุวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 

พลอากาศตรี ธรรมนาย สุขแสง เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 

พลอากาศตรี เรวัต ทัตติยพงศ เปน ผูทรงคณุวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 

พลอากาศตรี วิทยา เหลืองเดชานุรักษ เปน ผูทรงคณุวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 

พลอากาศตรี สุรฤทธิ์ กิจจาทร เปน ผูทรงคณุวุฒ ิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 

พลอากาศตรี อิทธพร คณะเจริญ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 

พลอากาศตรี ธนเสฏฐ ธรรมอํานวยกิจ เปน ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทโธปกรณ กรมยุทธการทหารอากาศ 

พลอากาศตรี สมนึก โพธิ์ศร ีเปน ผูอํานวยการศนูยซอฟตแวรกองทัพอากาศ 

พลอากาศตรี ขจรฤทธิ ์แกวอําไพ  เปน เลขานุการกองทัพอากาศ 

พลอากาศตรี พิทูร เจริญยิ่ง เปน ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน 

พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา เปน ผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ 

พลอากาศตรี วิษณ ุเนียมคาํ เปน รองเจากรมกําลังพลทหารอากาศ 

พลอากาศตรี สมหมาย ลีลิตธรรม เปน รองเจากรมขาวทหารอากาศ 

พลอากาศตรี ประภาส สอนใจด ีเปน รองเจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศตรี อิทธิกร พงศอัจฉรีย เปน รองปลัดบัญชีทหารอากาศ 

พลอากาศตรี ปราโมทย วันวาน เปน รองเจากรมชางอากาศ 

พลอากาศตรี อัครพล ทองสุรเดช เปน รองเจากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ 

พลอากาศตรี วิสุทธิ์ สมภักด ีเปน รองเจากรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ เปน รองเจากรมแพทยทหารอากาศ 

พลอากาศตรี ธัชชัย อัจฉริยาการุณ เปน รองเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

พลอากาศตรี ปยะกิตติ์ สุทธิวัฒนธนากูล เปน รองเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 
พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา เปน รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

พลอากาศตรี เสกสัณน ไชยมาตย เปน รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

พลอากาศตรี อังคาร อินทรา เปน ผูอํานวยการสํานักขาวกรอง กรมขาวทหารอากาศ 

พลอากาศตรี จักรกฤษณ ธรรมวิชัย เปน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ 

พลอากาศตรี วิวัฒน นิลจุลกะ เปน ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา 

พลอากาศตรี ธรรมรงคเดช เจริญสุข เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารอากาศ  

พลอากาศตรี จักรินทร จันทรกลั่น เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ 

พลอากาศตรี ชาตร ีพรหมพันธกรณ เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ 

พลอากาศตรี ทศพร เนตรหาญ เปน รองเสนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

พลอากาศตรี พลวัตร อินทรวิเศษ เปน ผูบัญชาการศูนยขาวกรองการเฝาตรวจและลาดตระเวน กองบัญชาการ 

ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

พลอากาศตรี วิเชียร วิเชียรธรรม เปน รองเสนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

พลอากาศตรี นินาท มูลจนะบาตร เปน ผูทรงคณุวุฒิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก วัชรินทร โกมุทผล เปน ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

นาวาอากาศเอก สุพตน มิตรยอดวงศ เปน ผูอํานวยการส านักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก สุวรรณ ภาคาหาญ เปน เจากรมชางโยธาทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ธนชัย อากาศวรรธนะ เปน เจากรมสวัสดิการทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ชาติ ดิถีเพ็ง เปน ผูบังคบัทหารอากาศดอนเมือง 

นาวาอากาศเอก พัฒนพงศ พัฒนะมงคล เปน รองเจากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ธีระวัฒน อินทรไพโรจน เปน เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ชเนนทร สุขวารี เปน เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก วันชัย พึ่งเจียม เปน เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒ ิอจลบุญ เปน เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

นาวาอากาศเอก วิโรช พยานอย เปน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและบริหาร กําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก วสุ มโนสิทธิศักดิ์ เปน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมขาวทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ภิญโญ แจมมีชัย เปน ผูอํานวยการสํานักสงกําลังบํารุง กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก นิโรจน จําปาแดง เปน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก อภิรัตน รังสิมาการ เปน ผูอํานวยการสํานักกิจการพลเรือน เเละประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
นาวาอากาศเอก เอนก สุขวิลัย เปน ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ศักดิ์ชัย ธุรีวรรณ เปน ผูบังคบัการศูนยการทหารอากาศโยธิน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

นาวาอากาศเอก นภ ตูจินดา เปน ผูอํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ชัยยา จันทรใส เปน ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการแพทย ทหารอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก วรชาติ ทองศิร ิเปน ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก พฤทธิ ์ตึกสุอินทร เปน ผูบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศกึษาทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ประสงค ปราณีตพลกรัง เปน ผูอํานวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

นาวาอากาศเอก จุมพล คลอยภยันต เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ 

 



วันจันทรที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๕                                                                  หนา ๕ 
นาวาอากาศเอก นิทัศน ยูประพัฒน เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก อนุชา เพชรแสงใส เปน วิศวกรอาวุโสกรมชางอากาศ 

นาวาอากาศเอก นรินทร กิ่งเงิน เปน ผูบัญชาการศูนยการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

นาวาอากาศเอก พรสิน สารกุล เปน ผูบัญชาการศูนยปองกันทางอากาศ กองบัญชาการควบคุมการปฏบิัติทางอากาศ 

นาวาอากาศเอก พิสิษฐ ดานอนุพันธ เปน ผูบัญชาการศูนยคนหาและชวยชีวิต กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

นาวาอากาศเอก กาลิทัส กมุทชาติ เปน ผูทรงคณุวุฒิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก ขวัญชัย วังอินทร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก ธีระ สุทธิพันธ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก บุญเลิศ เทียนทอง เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก ปญญา อารียมิตร เปน ผูทรงคณุวุฒิกองทัพอากาศ 
กองทัพอากาศ ออกชวยเหลือพี่นองประชาชนท่ีประสบอุทกภัย  

  

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ 

มอบหมายให นาวาอากาศเอก จรินทร ปราบศรีภูม ิผูอํานวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สํานักนโยบายและแผน กรมกิจการ

พลเรือนทหารอากาศ ลงพ้ืนที่แจกเวชภัณฑและน้ําดื่มแกประชาชนประสบอุทกภัยในชุมชนหลังตลาดสะพานใหม พ้ืนที่

โดยรอบกองทัพอากาศ ดอนเมือง เมื่อวันที ่๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ตลาดสะพานใหม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

  

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ 

มอบหมายให นาวาอากาศเอก จรินทร ปราบศรีภูมิ ผู อํานวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สํานักนโยบายและแผน          

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ลงพ้ืนท่ีแจกเวชภัณฑและน้ําดื่มแกประชาชนประสบอุทกภัยในชุมชนรวมพัฒนา        

ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ พ้ืนที่ ทุงสีกัน และชุมชนพัฒนาหมู ๑ พื้นที่ริมคลอง ๒ ฝงบานพักอาศัยทาดินแดง เม่ือวันที ่           

๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ พ้ืนที่โดยรอบกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๖ 

กองทัพอากาศ ออกชวยเหลือพี่นองประชาชนท่ีประสบอุทกภัย  

  

พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  ในฐานะผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการพลเรือนทหาร

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ นํากําลังพลขาราชการและทหารกองประจําการ ลงพ้ืนที่ชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับ

ผลกระทบจากอุทกภัยบริเวณพ้ืนที่ เทศบาลนครรังสิต และโรงพยาบาลธัญญารักษ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕              

ณ อําเภอธัญบรุี จังหวัดปทุมธานี 

โรงเรียนการบนิ นําจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ รวมพฒันาโรงเรียนวัดประชาราษฎบํารุง(รางหมนั) 

   
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน มอบหมายให กองพันทหารอากาศโยธินโรงเรียนการบิน    

นําจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ และทหารกองประจําการ รวมทํากิจกรรมพัฒนาทําความสะอาด, และปรับภูมิทัศน  เมื่อวันท่ี 

๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดประชาราษฎบํารุง (รางหมัน) ตําบลรางพิกุล อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖ สํารวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพรอมรับมือปญหาอุทกภัยแบบฉับพลัน 

   

นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผูบังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ 

มอบหมายให เจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ออกสํารวจพ้ืนที่ เตรียมพรอม และวางแผนปองกันปญหา

อุทกภัยแบบฉับพลัน เม่ือวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณแมน้ํานาน สะพานนเรศวร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ

บริเวณแมน้ํายม สะพานบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากรองมรสุมกําลังแรงพาดผานทําใหทุกภูมิภาค 

มีฝนตกหนัก ถึงหนักมาก บางแหง ขอใหพ่ีนองประชาชนเฝาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนท่ีตกสะสม   

ซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน และน้ําปาไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกลทางน้ําไหลผาน และพ้ืนที่ลุม  

สําหรับพ่ีนองประชาชนไดรับความเดือดรอนหรือตองการความชวยเหลือ โทร. ๐๕๕ ๓๐๑ ๑๙๙ 
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