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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                            หนา ๒ 

พิธีเกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

   
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๖๕ 

โดยผูบัญชาการทหารอากาศ ไดมอบโลเกียรติยศพรอมหนังสือประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกใหแกผูเกษียณอายุราชการ 

และในโอกาสนี้ ผูบัญชาการทหารอากาศไดกลาวสดุดีแดผูเกษียณอายุราชการ ความตอนหนึ่งวา “การท่ีทานรับราชการมา

จนครบวาระเกษียณอายุราชการ ยอมเปนที่ประจักษแลววาทานทั้งหลายเปนผูที่มีความตั้งใจ มุงมั่นปฏิบัติหนาที่ราชการดวย

ความวิริยอุตสาหะ มีความพากเพียรและเสียสละเปนอยางยิ่ง พรอมท้ังยึดมั่นในระเบียบวินัย รวมถึงมีความอดทน และมี

ความตั้งใจอยางแนวแนที่จะเสริมสรางพัฒนาใหแกหนวยงานดวยดีเสมอมา สงผลใหกองทัพอากาศมีความเจริญกาวหนา

ขึ้นมาอยางตอเนื่อง รวมทั้งผลงานที่ทานทั้งหลายไดสรางไวใหกองทัพอากาศและประเทศชาตินั้น นับวามีคุณคายิ่ง  

ผมขอขอบคุณในความรวมมือรวมใจปฏิบัติหนาที่จนครบวาระเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ผมรูสึกอาลัยในมิตรภาพที่มีมาอยาง

ยาวนาน ถึงแมทานทั้งหลายจะตองจากกองทัพอากาศไป เปนเพียงการจากไปตามวิถีทางของราชการเทานั้น แตคุณงามความดี

ที่ทานทั้งหลายไดกระทําไว จะยังคงจารึกอยูในความทรงจําของพวกเราทุกคนเสมอ” เม่ือวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕  

ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ) 

พิธีมอบรางวัลใหกับผูชนะเลิศการประกวดโครงการ Out of the Box  

และโครงการ Clip You Life Click Your Future 

   
พลอากาศโท ฐานัตถ จันทรอําไพ รองเสนาธิการทหารอากาศ ผูแทนผูบัญชาการทหารอากาศ รวมกับมูลนิธิเพ่ือพัฒนา

การศึกษาเอกชน และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จัดพิธีมอบรางวัลใหกับผูชนะเลิศการประกวด

โครงการ Out of the Box และโครงการ Clip You Life Click Your Future ณ หองรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการ

กองทัพอากาศ พรอมทั้งเดินทางไปเยี่ยมชมหองฝกบินเครื่องบินรบจําลองเสมือนจริง (Flight Simulator) และชมการฝกบิน 

ของศิษยการบินกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม 

ตรวจรับพสัดุโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครือ่งบินโจมตีแบบที่ ๗ (บ.จ.๗) ณ กองบิน ๒๓ 

  
พลอากาศโท นพดล เพราเพริศภิรมย เสนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะประธานกรรมการ

ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีแบบท่ี ๗ (บ.จ.๗) บรรยายสรุปโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ ฯ 

โดยมี นาวาอากาศเอก ณรงคเดช หอเย็น รองผูบังคับการกองบิน ๒๓ ใหการตอนรับ เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๒๓ 

จังหวัดอุดรธานี 

 

 



 

วันศกุรที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕                                                                    หนา ๓ 

นักเรียนนายเรืออากาศ ควารางวัลการแขงขันว่ิงและยิงปน 

  
 พลอากาศโท ณรงคศักดิ์ พิชิตชโลธร ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ใหโอวาท และแสดง

ความชื่นชมแกนักเรียนนายเรืออากาศ ในโอกาสไดรับรางวัลในการแขงขันวิ่งและยิงปน โดยมีนักเรียนนายเรืออากาศไดรับ

รางวัลในการแขงขัน ดังนี ้  

 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันวิ่ง Top Run รันเวยทะเลสามอาว ไดแก นักเรียนนายเรืออากาศ ทินภัทร แฉงฉายา  

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันวิ่ง Suranaree mini marathon รุนอายุไมเกิน ๑๘ ป  ไดแก นักเรียน 

นายเรืออากาศ ฐากูร สมทรัพย 

 รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่ ๑ ประเภท SSP/UN/Military การแขงขันยิงปนในรายการ Air Force IDPA championship 

the gun of maverick ไดแก นักเรียนนายเรืออากาศ กฤษณ ชุวัสวัตพัทธ 

 รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่ ๑ ประเภท REV/UN/Military การแขงขันยิงปนในรายการ Air Force IDPA championship 

the gun of maverick ไดแก นักเรียนนายเรืออากาศ ธรรมธร ศิริโอวัฒนะ 

 เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหลาทหารสารวัตร กองบิน ๕๖ 

  
พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แกวอําไพ ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ เหลาทหาร

สารวัตร กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก รัชตภาคย ธรรมธีรศรี ผูบังคับการกองบิน ๕๖ ใหการตอนรับ เม่ือวันที่ ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา 

พิธีบวงสรวงเจาพอเสอื พิธีสงฆ และพิธีไหวครูของศิษยการบิน 

   
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน เปนประธานในพิธีบวงสรวงเจาพอเสือ พิธีสงฆ และพิธีไหว

ครูของศิษยการบิน เพ่ือเปนสิริมงคล เสริมสรางขวัญและกําลังใจ ใหกับครูการบิน และศิษยการบิน เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 

๒๕๖๕ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม 



 

ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                            หนา ๔ 

พิธีโอนและรับโอนเครือ่งบินฝกแบบท่ี ๒๐ (DA-42 TDI) 

  
นาวาอากาศเอก อธิราช ศิริทรัพย ผูบังคับการกองบิน ๖ และนาวาอากาศเอก คมกฤช เพชรสุข ผูบังคับการกองฝก

การบิน โรงเรียนการบิน เปนประธานในพิธีโอนและรับโอนเครื่องบินฝกแบบที่ ๒๐ (DA-42 TDI) เม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๕ ณ กองบิน ๖ ดอนเมือง 

กองบิน ๔๖ จดัพิธีมอบประกาศนียบตัร พิธีมอบรางวลัขาราชการดีเดน และรางวัลนิรภัยดีเดน 

     
นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผูบังคับการกองบิน ๔๖ เปนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบินพรอมรบกับ

เครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๒ ก รุนที่ ๔๑ และ ๔๒, นักบินที่ทําการบินครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง, เจาหนาท่ีประจําอากาศยานที่ทํา

การบินครบ ๓,๐๐๐ และ ๕,๐๐๐ ชั่วโมง พรอมทั้งพิธีมอบรางวัลขาราชการดีเดน และรางวัลนิรภัยดีเดน ฝูงบิน ๔๖๑ 

กองบิน ๔๖ เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก 

พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศ 

เปนกิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๖๕ 

  
 นาวาอากาศเอก รัชตภาคย ธรรมธีรศรี ผูบังคับการกองบิน ๕๖ เปนประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดง

ความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศเปนกิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๖๕ ใหแกรองผูวาราชการจังหวัดสงขลา ขาราชการของ

หนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนบุคคลที่ไดทําคุณประโยชน และใหการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ  

ของกองบิน ๕๖ เมื่อวันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา 

กองบิน ๕ ฝกซอมการชวยเหลือและกูภัยอากาศยานอุบตัิเหตุภายในทะเล 

  
นาวาอากาศโท ปญญา โภควณิช พรอมดวยนายทหารนิรภัยการบิน กองบิน ๕ และเจาหนาท่ีศูนยบรรเทาสาธารณภัย

กองบิน ๕ นํากําลังพล ฝกซอมการชวยเหลือและกูภัยอากาศยานอุบัติเหตุภายในทะเล เพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติการ

หากเกิดสถานการณฉุกเฉิน เม่ือวันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 


