
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีมอบ

ทุนการศึกษามูลนิธินภาธิปตยในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ใหแกนายทหารชั้นประทวน

สังกัดกองทัพอากาศ จํานวน ๑๐ ทุน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หองรับรอง

กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

 

    

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                            หนา ๒ 

พิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของมูลนธิินภาธิปตยใหแกนายทหารชั้นประทวน 

สังกัดกองทัพอากาศ มุงมอบโอกาสทางการศกึษา พัฒนาขีดความสามารถ  

และความพรอมในการปฏิบตัิภารกิจ 

 
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินภาธิปตย    

ในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ใหแกนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕             

ณ หองรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

ทั้งนี้ มูลนิธินภาธิปตย จัดตั้งข้ึนเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาแกบุคลากรของกองทัพอากาศ อันจะเปน   

การเพ่ิมพูนความรู นําไปสูการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และสรางกําลังพลที่มีคุณภาพใหกับกองทัพอากาศ 

โดยในป ๒๕๖๕ ไดคัดเลือกนายทหารชั้นประทวน เขารับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๐ ทุน แบงเปน  

๔ สาขาวิชา ดังนี ้

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๕  ทุน คือ  

• พันจาอากาศเอก ธีรภัทร นุยเล็ก สังกัด กรมชางโยธาทหารอากาศ  

• พันจาอากาศเอก นิกร ศรีเลิศ สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

• พันจาอากาศเอก ทักษิณ เฟองด ีสังกัด ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 

• จาอากาศเอก นภาชัย บัวบาน สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  

• จาอากาศเอก ภาคิน บุญมาพิทักษ สังกัด กรมขาวทหารอากาศ 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน ๒ ทุน คือ 

• จาอากาศโท ปถวี สมวถา สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  

• จาอากาศโทหญิง ชนิดา สาริศร ีสังกัด กรมแพทยทหารอากาศ 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน ๒ ทุน คือ 

• พันจาอากาศตรี ดนุกุล เชื้อเมืองพาน สังกัด กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 

• จาอากาศเอก อันวา สุทธิประภา สังกัด กองบิน ๖ 

สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร จํานวน ๑ ทุน คือ 

• จาอากาศโท วิศรุต ศรีฟา สังกัด กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  

ในโอกาสนี้ ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดใหโอวาทแกผูไดรับทุนการศึกษา ความตอนหนึ่งวา “กองทัพอากาศ      

ตระหนักถึงความสําคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีใหแกนายทหารชั้นประทวน เพ่ือเปนพ้ืนฐาน      

ในการพัฒนาขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เสริมสรางคุณปญญา และความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้นจึงขอให 

ผูรับทุนการศึกษาทุกคน ไดคํานึงถึงประโยชนของการเขารับการศึกษา ตั้งใจหม่ันศึกษาเลาเรียน มีความมานะพยายาม 

ขยันหมั่น เพียร อันจะนํามาซึ่ งความสํ าเร็จในการศึกษา และนําความรูที่ ไดรับกลับมาพัฒนากองทัพอากาศ                     

ใหมีความเจริญรุดหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป”  



วันพธุที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕                                                                      หนา ๓ 

พิธรีับมอบเงินสนับสนนุเพื่อการศึกษาแกมูลนิธินภาธิปตย 

 
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา   

แกมูลนิธินภาธิปตย จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก ชุมนุนนายเรืออากาศ รุนที่ ๒๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕             

ณ หองรับรองกองทัพอากาศ  กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

พิธีเกษียณอายุราชการ และมอบรางวัลบลุคลดีเดนประจําป ๒๕๖๕ 

  
พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ผูบัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเปนประธานในพิธีมอบ

รางวัลนิรภัยภาคพื้น พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเดน พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณกิจกรรม ๕ ส          

และพิธีมอบของที่ระลึกแกผูเกษียณอายุราชการ ของกําลังพลในสังกัดกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อวันที ่          

๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

 
พลอากาศโท ณรงคศักดิ์  พิชิตชโลธร ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปนประธานในพิธี

เกษียณอายุราชการ และมอบรางวัลบุลคลดีเดน ของกําลังพลในสังกัดโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เม่ือวันที่ 

๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

 
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน เปนประธานในพิธีและกลาวสดุดีเชิดชู เกียรติ                

แดผู เกษียณอายุราชการ ของกําลังพลในสังกัดโรงเรียนการบิน เม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนการบิน          

จังหวัดนครปฐม  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๔ 

 
“ใจถึงใจ ไปทันท”ี  

กองทัพอากาศชวยเหลือพี่นองประชาชนท่ีประสบอุทกภัย 

   
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย 

กองบิน ๔ นํากําลังพล ยานพาหนะ และอุปกรณตาง ๆ รวมกับเทศบาลเมืองตาคลี ดําเนินการชวยเหลือพี่นองประชาชน      

ที่ไดรับความเดือดรอนจากเหตุอุทกภัย โดยนํากําลังพลบรรจุกระสอบทราย ทําแนวพนังกั้นน้ํา ปองกันน้ําไหลทวมพื้นที่

โรงพยาบาลอําเภอตาคลี และบานเรือนของประชาชน รวมถึงขนยายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังดําเนินการ

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญเพ่ือเรงการระบายน้ําบริเวณพ้ืนที่โรงพยาบาลอําเภอตาคล ีเพ่ือลดความเสียหายและชวยบรรเทา

ความเดือดรอนใหกับประชาชนอยางเต็มกําลัง เมื่อวันที ่๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค  

   
    นาวาอากาศเอก ชัชวาล คุณเจริญ รองผูบังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะรองผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย 

กองบิน ๔๖ นําเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัย พรอมกําลังพลทหาร รวมบรรจุกระสอบทราย ๑,๐๐๐ ใบ ชวยเหลือพ่ีนอง

ประชาชน ที่ประสบอุทกภัย ในตลาดวังทอง ๑๒๐ ป เพ่ือทําแนวกันน้ํา และอุดรอยรั่ว บริเวณคันปูนแมน้ําวังทองที่ลนตลิ่ง 

ปองกันไมใหไหลเขาทวมพ้ืนที่บานเรือนของพ่ีนองประชาชน และยังชวยเหลือราษฎรขนยายทรัพยสิน ยกขึ้นที่สูงเพ่ือไมให             

เกิดความเสียหายจากอุทกภัย เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ตลาดวังทอง ๑๒๐ ป อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
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