
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 

 

 

             

 

 

 

  

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

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

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดงาน Soft 

Opening โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อําเภอมวกเหล็ก โดยมี พลอากาศโท      

ณรงคศักดิ์ พิชิตชโลธร ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ใหการตอนรับ 

เม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อําเภอมวกเหล็ก 

จังหวัดสระบรุี  

 

   



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                            หนา ๒ 

พิธีเปดงาน Soft Opening โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) 
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดงาน Soft Opening           

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อําเภอมวกเหล็ก พรอมดวยคณะผูบังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ     

หัวหนาหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และหัวหนาสวนราชการอําเภอมวกเหล็ก เขารวมกิจกรรม โดยมี พลอากาศโท       

ณรงคศักดิ์ พิชิตชโลธร ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ใหการตอนรับ เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน 

๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

ทั้งนี้ เพ่ือแสดงถึงระดับความพรอมในการเปดการศึกษาและปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช    

ณ ที่ตั้งแหงใหม อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายใตแนวคิด "สรางความเชื่อมั่น เกิดพลังสานตอ มุงสู จุดหมาย"         

ผานการนําเสนอวิถีนายเรืออากาศกับการเดินทางผานกาลเวลาจากอดีต ปจจุบัน สูอนาคต ของสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตร

หลักของกองทัพอากาศที่สรางบุคลากรคุณภาพใหเปนกองทัพอากาศที่มีคุณภาพ (Quality Airforce) และทันสมัย   พรอม

รองรับการปฏิบัติการดวยเครื่องบินรบ ยุคที ่๕ ในอนาคต 

การแสดงสถานภาพความพรอมผานวิถีชีวิตนักเรียนนายเรืออากาศและขาราชการ โดยจัดเปนชุดกิจกรรม         

วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต ซึ่งมุงใหนักเรียนนายเรืออากาศเปนศูนยกลาง และการจัดเยี่ยมชมสถาบัน เพ่ือใหเห็นถึง        

สภาพความพรอม ณ ปจจุบันผานภาพมุมสูงดวยการใชผลงานวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไรคนขับพลังงานแสงอาทิตย

สมรรถนะสูงเพดานบินต่ํา (M Solar -X) M Solar-X Tour และภาพเสมือนจริงในอนาคตดวยระบบ Metaverse Tour 

รวมทั้งการเดินทางไปสัมผัสสถานที่จริงดวย Bus Tour "โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชตํานานแหงดอนเมือง          

สูความรุงเรือง ณ มวกเหล็ก" 

พิธีเทิดเกียรติผูบญัชาการทหารอากาศ  

และพิธีเชดิชเูกียรติศิษยเกา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

   
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ รวมพิธีเทิดเกียรติผูบัญชาทหารอากาศและอําลาชีวิต

ราชการเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ โดยมี พลอากาศโท ณรงคศักดิ์ พิชิตชโลธร ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ 

นวมินทกษัตริยาธิราช นายทหารชั้นผูใหญ ขาราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ เขารวมพิธ ีเม่ือวันที ่๒๓ กันยายน ๒๕๖๕    

ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

ตลอดระยะเวลา ๑ ปที่ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารอากาศ ทานปฏิบัติหนาที่

ดวยความเสียสละ ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ และพลังสติปญญา ดวยเจตนารมณที่มุงมั่น และวิสัยทัศนอันกวางไกล ทานได

พัฒนากองทัพอากาศ ตามทิศทางยุทธศาสตร เพ่ือมุงสูการเปนกองทัพอากาศคุณภาพ โดยมุงม่ันพัฒนา เสริมสรางความ

เขมแข็งในทุกมิติอยางสมดุล ภายใตการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความคุมคาสูงสุด พรอมท้ังพัฒนากําลังพลของ

กองทัพอากาศสูกําลังพลที่มีคุณภาพ ควบคูกับการดูแลสวัสดิการของกําลังพล และครอบครัวอยางเหมาะสม เพื่อใหสมกับการเปน 

ทหารอาชีพอยางภาคภูมิ นับเปนการสรางชื่อเสียงใหกับกองทัพอากาศและโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เพ่ือดํารงไว

ซึ่งศักยภาพกําลังทางอากาศของกองทัพอากาศไทย และผลประโยชนของชาติ อยางเต็มกําลังความสามารถ 

นอกจากนี้ ภายในพิธียังไดเชิดชูเกียรติศิษยเกาของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ท่ีดํารงชั้นยศสูงสุด

ของกองทัพอากาศ กอนเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ดวย 



วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕                                                                 หนา ๓ 

พิธีปดโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครือ่งบินลําเลียงแบบท่ี ๘ (C-130H) 

   
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให พลอากาศเอก อลงกรณ วัณณรถ        

ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีปดโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๘ (C-130H) 

โดยมี นายทหารชั้นผูใหญของกองทัพอากาศ คณะกรรมการบริหารโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๘ (C-130H) 

นักบินและเจาหนาที่ ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ตลอดจนผูบริหารและเจาหนาที่ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด รวมพิธี                

เมื่อวันที ่๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงซอมอากาศยาน บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด ดอนเมือง  

ทั้งนี ้กองทัพอากาศไดมอบหมายให บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด ดําเนินการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบิน

ลําเลียงแบบที่ ๘ (C-130H) จํานวน ๔ รายการ ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕              

ซึ่งไดดําเนินการเรียบรอยแลวตามกรอบเวลาที่กําหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 

๑.  งานถอดเปลี่ยนจอแสดงผลในหองนักบิน (Multi-function Display : MFD) จํานวน ๘ เครื่อง เครื่องละ ๔ จอ 

และมีจอแสดงผลไวสํารอง จํานวน ๔ จอ รวมท้ังหมด ๓๖ จอ 

๒.  งานปรับปรุงระบบปองกันการชนระหวางอากาศยาน (Traffic Alert and Collision Avoidance System 

Version 7.1 : TCAS7.1) และติดตั้งระบบติดตามอากาศยานอัตโนมัติ (Automatic Dependent Surveillance–

Broadcast : ADS-B) จํานวน ๔ เครื่อง 

๓.  งานถอดเปลี่ยน Center Wing Upper and Lower Rainbow Fitting ทั้งดานซายและขวา จํานวน ๘ เครื่อง 

๔.  งานซอมใหญ ชุด Quick Engine Change (QEC) ใหมีความสมบูรณ และมีสภาพพรอมใชงาน จํานวน ๒๘ ชุด 

นอกจากนี้ยังมีการฝกอบรมเจาหนาท่ีของกองทัพอากาศ ใหมีขีดความสามารถในการซอมบํารุงอากาศยานอีกดวย   

ผลจากการปรับปรุงขีดความสามารถในครั้งนี้ ทําใหเครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๘ (C-130H) มีเครื่องวัดประกอบการบินและ

เครื่องชวยเดินอากาศท่ีทันสมัยมากขึ้น ตอบสนองเทคโนโลยีการบินและขอกําหนดในปจจุบัน อีกทั้งโครงสรางของเครื่องบิน

ไดรับการปรับปรุงใหมีความแข็งแรง และไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งกองทัพอากาศจะสามารถใชงาน       

เครื่องบินลําเลียงแบบที ่๘ (C-130H) ตอไปอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ไมต่ํากวา ๑๐ ป  

พิธีทําบุญเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ 

 
พลอากาศเอก พงษสวัสดิ์ จันทสาร ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปนประธานพิธีทําบุญเนื่องในโอกาสวันคลาย

วันสถาปนาฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ ผูบังคับการกองบิน ๒๓ พรอมดวย

ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และผูแทนหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี รวมพิธี     

ในการนี้ พระครูอภัยธรรมรักขิต (หลวงตาเชิดศักดิ์ โชติปาโล) เจาอาวาสวัดมฤคทายวัน (วัดดงแขม) ประกอบพิธีสงฆ      

เมื่อวันที ่๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ อาคารกองบังคับการ (แหงใหม) ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๔ 

พิธีเกษียณอายุราชการ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน ประจําป ๒๕๖๕ 

  
        พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ 

ขาราชการ และลูกจางประจํา สังกัด หนวยบัญชาการอากาศโยธิน ในโอกาศนี้ พลอากาศตรี ดนัย  สินธุชัย เสนาธิการ   

หนวยบัญชาการอากาศโยธิน ไดมอบของที่ระลึกใหแก พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการ    

อากาศโยธิน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการดวย เม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๒๑ ชวยเหลือพี่นองประชาชนท่ีประสบอุทกภัย 

  
นาวาอากาศเอก พฐา แกนทับทิม ผูบังคับการกองบิน ๒๑ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ 

มอบหมายให เจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ พรอมดวยทหารกองประจําการ และรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

ขนยายสิ่งของ เพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทุกภัย เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ชุมชนวังสวาง จังหวัดอุบลราชธานี  

  
นาวาอากาศเอก พฐา แกนทับทิม ผูบังคับการกองบิน ๒๑ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ 

มอบหมายให  เจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ พรอมดวยทหารกองประจําการ และเรือทองแบน          

รถยนตบรรทุกขนาดใหญ ขนยายสิ่งของชวยเหลือผูประสบอุทุกภัย ณ ชุมชนวังแดง และ ชุมชนทากกแห เมื่อวันที่          

๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ชุมชนวังแดง และ ชุมชนทากกแห จังหวัดอุบลราชธานี  
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