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 กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

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

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว      

ธูปะเตมีย นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ และคณะ เย่ียมอําลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุ

ราชการ ณ กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พฐา แกนทับทิม ผูบังคับการกองบิน ๒๑   

พรอมดวย คุณชนิกา แกนทับทิม ประธานชมรมแมบานทหารอากาศ กองบิน ๒๑ ขาราชการ 

ลูกจาง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแมบานทหารอากาศ      

กองบิน ๒๑ ใหการตอนรับ เมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี   

 

 

 

  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

มอบรางวัลบุคคลที่มีพฤติกรรมดีเดนดานนริภยัการบิน และนิรภัยภาคพ้ืนกองทัพอากาศ 

    

พลอากาศเอก พันธภักดี  พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ มอบรางวัลบุคคลที่มีพฤติกรรมดีเดนดานนิรภัยการบิน

กองทัพอากาศและนิรภัยภาคพ้ืนกองทัพอากาศ  ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยการบินกองทัพอากาศ             

และนิรภัยภาคพ้ืนกองทัพอากาศ ครั้งท่ี ๔/๖๕ เม่ือ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุมกองทัพอากาศ   

รางวัลพฤติกรรมดีเดนดานนิรภัยการบิน จํานวน ๒ รางวัล ใหแก นาวาอากาศตรี สรรฏภพ กันทะวงศ             

สังกัดกองบิน ๔ และ พันจาอากาศเอก ฉัตรติกรณ  กระโจมทอง สังกัด กองบิน ๑ 

รางวัลพฤติกรรมดีเดนดานนิรภัยภาคพื้น จํานวน ๒ รางวัล ใหแก นาวาอากาศตรี บุญเพ็ง  หงษา สังกัด กองบิน ๒๑ 

และ นายชาญจินดา แตสุวรรณ สังกัด กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ  

วันคลายวันสถาปนา กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค ครบ ๔๒ ป 

  
พลอากาศเอก อานนท จารยะพันธุ อดีตรองผูบัญชาการทหารอากาศ (ผูบังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษา

พระองค พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒) พรอมดวย อดีตผูบังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค รวมประกอบพิธี  

เนื่องในวันคลายวันสถาปนา ครบ ๔๒ ป กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค  ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก วัฒนา      

ลับไพรี อดีตผูทรงคณุวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (ผูบังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑) 

กลาวใหโอวาท โดยมี พลอากาศโท ณรงคศักดิ์ พิชิตชโลธร ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช     

นาวาอากาศเอก ปรัชญา  ทิพยรัตน ผูบังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค โรงเรียนนายเรืออากาศ           

นวมินทกษัตริยาธิราช ใหการตอนรับ เพ่ือเปนสิริมงคลและสรางขวัญกําลังใจใหกับขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ    

และนักเรียนนายเรืออากาศ ตลอดจนสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อวันที่  ๘ กันยายน ๒๕๖๕               

ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช      

 
 



วันอังคารที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๕                                                                หนา ๓ 

กองทัพอากาศออกชวยเหลือผูประสบอุทกภยัในพื้นท่ีรอบกองทัพอากาศ 

  

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ /ผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ 

มอบหมายให พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ           

/โฆษกกองทัพอากาศ นําขาราชการกองทัพอากาศ ลงพ้ืนที่มอบถุงยังชีพใหกับพ่ีนองประชาชนผูประสบอุทกภัย                 

จํานวน ๒๕๐ ครัวเรือน  เปนการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหกับพ่ีนองประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ         

ของกองทัพอากาศที่ กําลังประสบอุทกภัย อยู ในขณะนี้   เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ชุมชนเคหะแกวนิมิตร         

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   

สํารวจพื้นท่ีน้ําทวมขังบริเวณชองทางกรมพลาธิการทหารอากาศ 

   

พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการพลเรือนทหาร        

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ สํารวจพื้นท่ีน้ําทวมขังบริเวณชองทางกรมพลาธิการทหารอากาศ เพ่ือวางแผน     

การระบายน้ํ า  และ เป ด พ้ืนผิ วจราจร ให มี คว ามปลอดภั ยในการ เดิ นทาง  เมื่ อวั นที่  ๑๒ กั นยายน  ๒๕๖๕                            

ณ ชองทางกองทัพอากาศ ๖ กรมพลาธิการทหารอากาศ 

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๔ ออกชวยเหลือประชาชนทีป่ระสบอุทกภัย 

   

นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย 

กองบิน ๔ สั่งการใหศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ นํากําลังพล ยานพาหนะ และอุปกรณเขาชวยเหลือประชาชน         

ที่ไดรับความเดือดรอนจากสถานการณน้ําทวมในพ้ืนที่อําเภอตาคลี โดยดําเนินการรวมกับองคการบริหารสวนตําบลตาคลี 

บรรจุกระสอบทรายและทําแนวพนังก้ันน้ํา เพ่ือปองกันน้ําไหลเขาทวมพื้นที่อาคารบานเรือนของประชาชน อีกทั้งยังสนับสนุน

กําลังพลและยานพาหนะของหนวยในการขนยายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัย โดยดําเนินการและใหการสนับสนุนการ

ชวยเหลืออยางเต็มที่ตามขีดความสามารถ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชน เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕       

ณ พ้ืนท่ีหมูบานรจนาและหมูบานตาคลีวิลลา ชุมชนเขาใบไม อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

กองบิน ๑ ทําการฝกอบรมผูปฏิบัติหนาที่นายทายเรือ ผูบังคับเรือยนต 

  

นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ 

มอบหมายใหศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑  ทําการฝกอบรมผูปฏิบัติหนาที่นายทายเรือ ผูบังคับเรือยนต เพ่ือเสริมสราง

ความรูในเรื่องกฎหมาย ขอบังคับ กฎจราจรท่ีเก่ียวกับการบังคบัเรือยนต ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการบรรเทาสาธารณ

ภัย ในการเตรียมการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ใหเกิดความชํานาญและมีทักษะในการบังคับเรือยนตใหมีความปลอดภัย 

มากขึ้น อีกท้ังตรวจสอบยุทโธปกรณใหมีสภาพพรอมใชงาน หากเกิดสถานการณจริง เมื่อวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕            

ณ บริเวณอางเก็บน้ํา กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา   

ศูนยบรรเทาสาธารณภยั กองบิน ๔๖ ลงพื้นท่ีติดตามสถานการณอุทกภยั  

ในอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก อยางใกลชดิ 

   

นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผูบังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ 

มอบหมายให ศูนยบรรเทาสาธารณะภัยกองบิน ๔๖ ออกสํารวจ พ้ืนที่เสี่ยงประสบปญหาอุทกภัย บริเวณประตูระบายน้ํา

คลองบางแกว และบริเวณเชิงสะพานชุมแสงสงคราม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือติดตามสถานการณอุทกภัย 

วางแผนชวยเหลือ และประเมินความเสี่ยงภัย ท่ีจะเกิดอันตรายตอ บานเรือนราษฎร พื้นที่เกษตรกรรม และความปลอดภัย

ของพ่ีนองประชาชน ในเขตพื้นที่พิษณุโลก พรอมทั้งไดมอบผาหม และชุดยาสามัญประจําบานใหแกผูประสบภัย             

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน เมื่อวันที ่๑๒ กันยายน ๒๕๖๕      

กองบิน ๒๑ รวมประชมุจัดทําแผนการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

และตดิตามสถานการณน้ําจังหวัดอุบลราชธาน ี

  

นาวาอากาศเอก พฐา แกนทับทิม ผูบังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให ศูนยบรรเทาสาธารณะภัยกองบิน ๒๑       

เขารวมประชุมจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕             

ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

www.rtaf.mi.th 


