
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย  ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว      

ธูปะเตมีย นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ และคณะ ตรวจเย่ียมกองบิน ๕ เพื่อมอบนโยบาย  

และเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกกําลังพลกองบิน ๕ ตลอดจนรับทราบแนวทางการพัฒนาและ

ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติภารกิจของหนวย โดยมี นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ     

ผูบังคับการกองบิน ๕ พรอมดวย คุณอุษา ผานภพ ประธานชมรมแมบานทหารอากาศกองบิน ๕ 

ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแมบานทหารอากาศ

กองบิน ๕ รวมใหการตอนรับ เมื่อวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบครีีขันธ  
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กองทัพอากาศ ขอบคุณหนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชนในพ้ืนที่ที่ใหความชวยเหลือนักบนิ  

ทีป่ระสบอุบตัเิหตุขณะปฏิบัติภารกิจการบินยุทธวิธีประยุกต 

    

    
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผู บัญชาการทหารอากาศ ไดมอบหมายให กองบิน ๒ จังหวัดลพบุร ี                 

ลงพ้ืนที่เพ่ือแสดงความขอบคุณหนวยงานที่เก่ียวของ และประชาชนในพ้ืนที่ที่ใหความชวยเหลือนักบิน ที่ประสบอุบัติเหตุ

ขณะปฏิบัติภารกิจการบินยุทธวิธีประยุกต ประกอบดวย ที่วาการอําเภอชัยบาดาล, เทศบาลตําบลลํานารายณ, โรงพยาบาล

ชัยบาดาล, สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอชัยบาดาล, มูลนิธิพังไล ๑๖, มูลนิธิลํานารายณ และบริษัท อํานาจฟารม 

ภายในพ้ืนที่บริเวณ บานบัวชุม หมู ๑ และหมู ๒ ตําบลบัวชุม อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

โดยกองทัพอากาศมีนโยบายใหความชวยเหลือทันทีตลอดจนเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนจากอุบัติเหตุครั้งนี้อยางเต็มที ่  

เมื่อวันที ่๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

รองผูบญัชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒๓ 

  

พลอากาศเอก ธนศักดิ ์เมตะนันท รองผูบัญชาการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก วิศรุต 

จันทประดิษฐ ผูบังคบัการกองบิน ๒๓ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒๓ จังหวดัอุดรธาน ี

ตรวจรับเฮลิคอปเตอรแบบที่ ๑๑ (EC 725) ขั้นสุดทาย จากบริษัท AIRBUS HELICOPTER 

   
พลอากาศเอก ชานนท  มุงธัญญา  ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในการตรวจรับเฮลิคอปเตอร       

แบบที่ ๑๑ (EC 725) ข้ันสุดทาย จากบริษัท AIRBUS HELICOPTER ตามที่ กองทัพอากาศ ไดดําเนินโครงการจัดหา

เฮลิคอปเตอรขนาดกลาง สําหรับคนหาและชวยชีวิตในพ้ืนที่การรบ พรอมอะไหล อุปกรณ ระบบสงกําลังบํารุง ระบบอ่ืน ๆ     

ที่เกี่ยวของ รวมถึงการบริหารและหลักสูตรการฝกอบรม นักบิน และเจาหนาที่สนับสนุน โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท    

สิริปริญญา รองผูบังคับการกองบิน ๒ ใหการตอนรับ เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารกองบังคับการฝูงบิน ๒๐๓ 

กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี   
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พิธีทําบุญอทุิศสวนกุศลแด พลอากาศเอก ศาสตราจารย ดร.พิสุทธิ์ ฤทธาคน ี  

   

พลอากาศโท ณรงค  อินทชาติ  ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปนประธานในพิธีทําบุญ

อุทิศสวนกุศล แด พลอากาศเอก ศาสตราจารย ดร.พิสุทธิ์ ฤทธาคนี  อดีตผูอํานวยการกองการศึกษา ผูวางรากฐานการศึกษา      

ระบบสากลใหแกโรงเรียนนายเรืออากาศ และ คณาจารยผูลวงลับ โดยในงานมี ครอบครัวพลอากาศเอก ศาสตราจารย ดร.

พิสุทธิ์ ฤทธาคนี  คณะผูบังคับบัญชา และ ขาราชการกองการศึกษา รวมพิธี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอง ๑๐๒        

อาคารเรียน ๓ กองการศกึษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

พธิีประดับเคร่ืองหมายแสดงความสามารถในการบินชั้นมัธยมของศิษยการบิน รุน น.๑๔๘ – ๖๔ – ๑ 

 

พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน เปนประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ    

ในการบิน ชั้นมัธยมของศิษยการบิน รุน น. ๑๔๘– ๖๔ – ๑  เพ่ือเปนการแสดงความยินดีใหกับศิษยการบิน ซึ่งสําเร็จการฝก

ภาคอากาศ ตามหลักสูตรการฝกศิษยการบิน ฝูงฝกขั้นตน กองฝกการบิน โรงเรียนการบิน จํานวน ๓๔ คน เปนศิษยการบิน

สังกัดกองทัพอากาศ ๓๒ คน และศิษยการบินสังกัดกองทัพเรือ ๒ คน เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุม

กองบัญชาการโรงเรียนการบิน โดยมีศิษยการบินที่มีผลการเรียนดีเดน ดังนี้ ดีเดนภาคอากาศ ไดแก เรืออากาศตรี ศุภสิทธิ์ 

ปญญาอุทัย  ดีเดนภาควิชาการ ไดแก เรืออากาศตรี ฉัตริน โทนุสิน และดีเดนทั่วไป ไดแก เรืออากาศตร ีพีรวัส เกิดสกุล    

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการปลัดบญัช ีณ กรมพลาธิการทหารอากาศ  

 
พลอากาศโท อราม สกุลแกว ปลัดบัญชีทหารอากาศ เปนหัวหนาคณะตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการปลัดบัญช ี       

ณ กรมพลาธิการทหารอากาศ เพื่อรับฟงปญหาขอขัดของพรอมเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาขอขัดของใหกับหนวย        

โดยมี พลอากาศตรี ศรสิต กีรติพล เจากรมพลาธิการทหารอากาศ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔                

ณ กรมพลาธิการทหารอากาศ 
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กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันชาต ิและวันพอแหงชาต ิ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  

   
พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แกวอําไพ ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง พรอมดวยขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ   

ทหารกองประจําการ สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง เขารวมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศล เม่ือวันที่       

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองอเนกประสงค กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง  

   
นาวาอากาศเอก เกรียงไกร ศรีเสน รองผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ นําขาราชการ         

และพนักงานราชการ สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ รวมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล        

เมื่อวันที ่๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 

กองบิน ๑ สนับสนนุนํ้าสะอาดใหกับโรงเรียนบานโกรกเดือนหา 

  
นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการกองบิน ๑ สั่งการใหศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ สนับสนุน   

น้ําสะอาดใหกับโรงเรียนบานโกรกเดือนหา ซึ่งประสบปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค – บริโภค และกิจกรรมการเรียนการสอน

ภายในโรงเรียนฯ โดยบรรจุน้ําใสถังกักเก็บ จํานวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน เมื่อวันที่           

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบานโกรกเดือนหา จังหวัดนครราชสีมา 
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E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th  โทร. ๒๖๒๒๓ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกจิการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 


