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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

  

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ รับเย่ียมคํานับจาก พลอากาศเอก 

อลงกรณ วัณณรถ  ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ และนายทหารชั้นผูใหญของกองทัพอากาศ      

ในโอกาสไดรับการโปรดเกลาโปรดกระหมอมเลื่อนตําแหนงและพระราชทานยศสูงขึ้น พรอมรับ

นโยบายจากผูบัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หองรับรองกองทัพอากาศ  

กองบัญชาการกองทัพอากาศ      



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                            หนา ๒ 

พิธรีับมอบขั้นสุดทายของเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศแบบ DA42M-NG 

  

พลอากาศเอก ชนะยุทธ  รัตนกาล ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดหาระบบสํารวจภูมิประเทศ           

ดานความมั่นคง เพ่ือประชุมตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๕ และเปนประธานรับมอบข้ันสุดทายของเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศ

แบบ DA42M-NG พรอมระบบสํารวจรังวัดความสูงภูมิประเทศแบบ LiDAR จํานวน ๓ เครื่อง เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕      

ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค 

พธิีประดับเครื่องหมายความสามารถในการใชปนพก 

   
พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ เจากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เปนประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถ     

ในการใชปนพกและมอบหนังสือรับรองความสามารถการใชปนพก ใหกับขาราชการกองทัพอากาศที่ผานเกณฑการยิงปน

ประจําปของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  

วันคลายวันสถาปนากรมชางโยธาทหารอากาศ ครบรอบ ๗๔ ป 

  
     พลอากาศตรี เรวัต ทัตติยพงศ เจากรมชางโยธาทหารอากาศ เปนประธานในพิธีสักการะบูชาพระพุทธมหาจักร

พรรดิศิลาโยธานิมิตมงคล พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจาที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เนื่องในวันคลายวัน

สถาปนากรมชางโยธาทหารอากาศ ครบรอบ ๗๔ ป เม่ือวันที ่๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กรมชางโยธาทหารอากาศ  

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการเหลาทหารสารวัตร ณ กองบิน ๗ 

   
พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แกวอําไพ ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการ          

เหลาทหารสารวัตร กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ ใหการตอนรับ เม่ือวันท่ี     

๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษธาน ี



วันจันทรที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕                                                                  หนา ๓ 

แสดงความยินดเีนื่องในโอกาศวันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห ครบรอบ ๖๙ ป 

 
พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษก

กองทัพอากาศ รวมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห ครบรอบ ๖๙ ป เมื่อวันที่ ๒๓ 

กันยายน ๒๕๖๕ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ 

วันคลายวันสถาปนาฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ ครบรอบ ๓๘ ป 

    
   พลอากาศตรี วิบูลย ฑีฆะกมล อดีตผูบังคับฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ เปนประธานในพิธีทําบุญวันคลายวันสถาปนา

ฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ ครบรอบปที่ ๓๘ โดยมี นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผูบังคับการกองบิน ๔๖ ใหการตอนรับ 

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก  

โครงการ Out of the Box และโครงการ Clip your life Click your Future 

  
นาวาอากาศเอก สมบัติ วงศสาโรจน รองผูอํานวยการสํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ นําอาจารยและเยาวชน

ที่เขารวม โครงการ Out of the Box และโครงการ Clip your life Click your Future มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเอกชนและ

สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน รวมรับฟงบรรยายสรุป และเขาเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการบิน โดยมี

นาวาอากาศเอก ขวัญชาติ ชวนสนิท เสนาธิการโรงเรียนการบิน ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียน

การบิน จังหวัดนครปฐม 

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 ฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖ ดอนเมือง   
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รวมประชุมหารอืและบรรยายสรุป เรื่องบทเรียนการเกิดอุบัติเหตุและอุบตัิการณของ

เครื่องบิน F-16 Mishap Lessons Learned 

 
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ ใหการตอนรับ Mr.Steven Randall Jenning 

เจาหนาที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา พรอมดวย LM Aero Flight Safety เจาหนาที่บริษัท Lockheed Martin Aeronautics 

Company (LM Aero) เขารวมประชุมหารือและบรรยายสรุป เรื่องบทเรียนการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณของเครื่องบิน  

F-16 (F-16 Mishap Lessons Learned) ตามโครงการ Falcon Enterprise Performance ท่ีกองทัพอากาศเปนสมาชิก 

เมื่อวันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค  

โครงการฝกซอมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดอัคคภียั  

   
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารภัยกองบิน ๕   

นํากําลังพล เขารวมการฝกซอมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดอัคคีภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําป ๒๕๖๕ เพ่ือเปนการเตรียม

ความพรอม และบูรณาการหนวยเกี่ยวของในการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมี นาย เสถียร 

เจริญเหรียญ ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนประธานในพิธีเปดการฝกซอม ฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕      
ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๒๑ ชวยเหลือพี่นองประชาชนท่ีประสบอุทกภัย 

   
นาวาอากาศเอก พฐา แกนทับทิม ผูบังคับการกองบิน ๒๑ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ 

มอบหมายใหเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ พรอมดวย ทหารกองประจําการกองบิน ๒๑ บรรจุกระสอบทราย

รวมกับเทศบาลเมืองอุบลราชธานีและขนยายสิ่งของชวยเหลือประชาชนประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕      

ณ ชุมชนวังสวาง จังหวัดอุบลราชธานี  
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