
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 

 

 

             

  

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

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

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก ชานนท  มุงธัญญา ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธี    

มอบประกาศนียบัตรและเข็มนภาภิวุฒิ แกผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส         

รุนท่ี ๗๙ เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หองรับรองกองทัพอากาศ  กองบัญชาการ

กองทัพอากาศ  

 

   



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                            หนา ๒ 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ (ก.พ.ร.ทอ.) ประจําป ๒๕๖๕ 

   
พลอากาศเอก ชานนท  มุงธัญญา ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการกองทัพอากาศ เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ (ก.พ.ร.ทอ.)         

ประจําป ๒๕๖๕ เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานดานการพัฒนาระบบราชการของกองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๕ โดยมี        

พลอากาศตรี มงคล ตั้งสุณาวรรณ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เปนกรรมการและเลขานุการ 

พรอมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศและผูแทนหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศเขารวมประชุม               

ผานระบบ Video Tele Conference (VTC) สําหรับหนวยนอกที่ตั้งดอนเมือง เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕                

ณ หองประชุมกองทัพอากาศ 

โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีธุรการแบบท่ี ๒ (AU-23A) 

  
พลอากาศโท นพดล เพราเพริศภิรมย ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ

เครื่องบินโจมตีธุรการแบบท่ี ๒ (AU-23A) และคณะ รับฟงการบรรยายสรุปการดําเนินงานปรับปรุงขีดความสามารถ

เครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่  ๒ (AU-23A) และตรวจรับพัสดุในข้ันตอนการสงมอบตามสัญญา ณ กองบิน ๕                  

โดยมี นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ ใหการตอนรับ เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕            

ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

ศูนยบรรเทาสาธารณภยัโรงเรียนการบิน ออกชวยเหลือผูประสบอทุกภัย 

   
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน   

มอบหมายใหเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน นํากําลังทหารพรอมรถบรรทุกขนาดใหญลงพ้ืนที่ใหการชวยเหลือ        

พ่ีนองประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพ้ืนที่ตลาดบางเลน ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากสถานภาพน้ํา            

ในแมน้ําทาจีนมีปริมาณมากจนเออลนเขาทวมในพ้ืนที่ โดยกอกระสอบทรายเพ่ือทําคันกั้นน้ํารอบบริเวณริมเเมน้ําและสนับสนุน      

งานบริการ ใหแกพ่ีนองประชาชนผูประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 



วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕                                                                  หนา ๓  

พิธีแสดงความยินดแีกนกับินพรอมรบกับเฮลิคอปเตอรแบบ S-92A และ S-70i  

 
นาวาอากาศเอก ชวภณ  ยิ้มพงษ ผูบังคับการกองบิน ๒ เปนประธานในพิธีแสดงความยินดี และมอบประกาศนียบัตร 

ใหแกนักบินที่จบหลักสูตรนักบินพรอมรบกับเฮลิคอปเตอรแบบที่ ๑๐ (S-92A) และเฮลิคอปเตอรแบบที่ ๑๒ (S-70i)        

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี  

พิธีมอบประกาศนียบัตรแกนักบนิพรอมรบกับเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบ AU-23A   

 
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ เปนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรใหแก        

นักบินพรอมรบ ซึ่งผานการฝกอบรมกับเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕         

ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

วันคลายวันสถาปนาครบรอบ ๔๐ ป กองบิน ๗ 

 
นาวาอากาศเอก พุทธพงศ  ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗  พรอมดวยอดีตผูบังคับการกองบิน ๗ ขาราชการ  

ลูกจาง  พนักงานราชการ  ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแมบานทหารอากาศ กองบิน ๗ รวมพิธีวันคลายวันสถาปนา   

ครบรอบ ๔๐ ป กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๕  กันยายน ๒๕๖๕  ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธานี  

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๒๑ ออกชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

   
นาวาอากาศเอก พฐา แกนทับทิม ผูบังคับการกองบิน ๒๑ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑       

มอบหมายใหเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ นําทหารกองประจําการ กรอกกระสอบทรายและขนยายสิ่งของ             

เพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย       

เทศบาลนครอุบลราชธานี  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

ตรวจเยี่ยมชุดคนหาและชวยชีวิต ๙๙๙ 

  

นาวาอากาศเอก นีลโสภณ  คําบุศย  รองผูบัญชาการศูนยคนหาและชวยชีวิต ปฏิบัติหนาที่ผูบัญชาการศูนยคนหา

และชวยชีวิต กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ตรวจเยี่ยมชุดคนหาและชวยชีวิต ๙๙๙  ณ โรงเรียนทหารพราน

กองทัพบก (คายหนองตะกู)  โดยมี นาวาอากาศเอก อุดมศิลป  มาเมือง ผูบังคับศูนยโทรคมนาคม ชั้น ๒ เขาเขียว           

โดยเขาพบ นายชัยยา หวยหงษทอง หัวหนาอุทยานแหงชาติเขาใหญ เพ่ือหารือแนวทางที่ทางกองทัพอากาศจะสามารถ      

ใหการสนับสนุนการคนหาและชวยชีวิต เจาหนาที่หรือนักทองเที่ยวในพ้ืนที่การสนับสนุนภาพถายทางการอากาศเพื่อติดตาม

การบุกรุกพ้ืนที่ปาไมในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ อีกทั้งไดเสนอโครงการจักรยานยนตไตเขา (Trial) เพ่ือฝกใหเจาหนาท่ีใช

เปนอุปกรณเพ่ือชวยบรรเทาสาธารณภัยในการเขาถึงพ้ืนที่ยากตอการเดินทางไดรวดเร็วในการบรรเทาภัยพิบัติไฟไหมปาหรือ

ดูแลสัตวปา เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนทหารพรานกองทัพบก (คายหนองตะกู) อําเภอปากชอง นครราชสีมา     
โครงการแลกเปลีย่นการเยือนระหวางกองทพัอากาศไทยและกองทัพอากาศสิงคโปร 

  

นาวาอากาศเอก วงศวิวัติ วัฒนวรางกูร ผู บังคับการกองบิน ๔๑ ใหการตอนรับ Lt.Col.Rajpal Singh, 

Commanding Officer (Head of Delegation) และคณะกองทัพอากาศสิงคโปร ในโอกาสทัศนศึกษาสถานที่สําคัญตางๆ 

ของจังหวัดเชียงใหม และเยี่ยมคํานับผูบังคับการกองบิน ๔๑ ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกองทัพอากาศไทย

และกองทัพอากาศสิงคโปร  เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม 

คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรแพทยเวชศาสตรการบิน รุนที่ ๓๗ ศึกษาและดูงานกองบิน ๔ 

  

นาวาอากาศเอก อัคคพร  อวมสําอางค รองผูบังคับการกองบิน ๔ ใหการตอนรับ นาวาอากาศเอก มาโนชญ     

พลายงาม หัวหนากองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตร           

แพทยเวชศาสตรการบิน รุนที่ ๓๗  ในโอกาสเดินทางมาฝกศึกษาและดูงาน กองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕         

ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค  

www.rtaf.mi.th 


