
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวยนายทหารชั้นผูใหญของ

กองทัพอากาศ มอบเครื่องหมายความสามารถในการบินกองทัพอากาศชั้นกิตติมศักดิ์ ใหแก พลเรือเอก 

สมประสงค นิลสมัย ผูบญัชาการทหารเรือ  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ  
 

 

กองทัพอากาศกําหนดประกอบพิธี รับ - สงหนาที่ ผูบัญชาการทหารอากาศ 

ระหวาง 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย กับ พลอากาศเอก อลงกรณ  วัณณรถ 

ในวันนี้ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ระหวางเวลา ๑๓๓๐ - ๑๔๒๐ 

ณ บริเวณลานอเนกประสงค โรงเรียนนายเรืออากาศนวมนิทกษัตริยาธิราช 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                            หนา ๒ 

พิธรีับ-สงหนาที่ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ  

 
พลอากาศเอก ธาดา เคี่ยมทองคํา สงมอบหนาท่ีการปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชา สํานักงานที่ปรึกษา

กองทัพอากาศ ใหแก พลอากาศเอก สฤษดิ์พร สุนทรกิจ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ทานใหม เมื่อวันที ่          

๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สํานักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ  

พิธีปดการศึกษาหลักสตูรผูทําหนาที่ปกครองชั้นประทวน รุนที ่๑ 

  
              พลอากาศโท กานตชนก หันหาบุญ เจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปนประธานในพิธีปดการศึกษาหลักสูตรผูทํา

หนาที่ปกครองชั้นประทวน รุนท่ี ๑ (ออนไลน) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  

พิธรีับ-สงหนาที่ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน 

 

พลอากาศตรี เสกสรร  คันธา สงมอบหนาที่การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชาโรงเรียนการบิน ใหแก พลอากาศตรี       

พิทูร เจริญยิ่ง ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน ทานใหม เม่ือวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม  

 



วันศกุรที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕                                                                    หนา ๓ 

กองทัพอากาศ กําหนดจัดพิธีแสดงความยินดแีกนายทหารสัญญาบัตร 

ที่ไดรับโปรดเกลาฯ พระราชทานยศนายทหารชั้นนายพลอากาศ  

ในวันจันทรที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๐ ณ หองรับรองกองทัพอากาศ  
 

กองบิน ๗ จัดพิธีเชดิชเูกียรติ และพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศแดวีรชนทหารอากาศ 

   

นาวาอากาศเอก พุทธพงศ  ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ ผูแทนผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเชิดชูเกียรติ    

และพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศแดวีรชนทหารอากาศ นาวาอากาศโท จํารัส  ทัพอาภา อดีตผูบังคับการกองบิน ๕ และจาอากาศเอก นาวิก  

สวีแพทย นักบินสังกัดกองบิน ๕ ซึ่งประสบอุบัติเหตุสูญหายในระหวางทําการบิน โดยมี นายอําเภอพุนพิน หัวหนาสวนราชการ   

ภายในจังหวัดสุราษฎรธานี และญาติของวีรชนทหารอากาศ เขารวมเปนเกียรติในพิธีฯ เมื่อวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕                    

ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธานี   

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ชุดลาดตระเวนจากอุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว จังหวัดระนอง ไดเดินสํารวจพ้ืนที ่     

ในเขตรับผิดชอบและไดพบซากเครื่องบินตกในปาบนยอดเขานมสาว พื้นที่รอยตอระหวาง ตําบลละอุนเหนือ อําเภอละอุน 

จังหวัดระนอง กับ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร และไดประสานมายัง กองบิน ๗ เพื่อใหตรวจสอบขอมูล  

กองบิน ๗ จึงไดตรวจสอบขอมูลจากกองประวัติศาสตร และพิพิธภัณฑทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ พบหลักฐาน

จากการบันทึกการปฏิบัติภารกิจวา  

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ นาวาอากาศโท จํารัส  ทัพอาภา อดีตผูบังคับการกองบิน ๕ และจาอากาศเอก นาวิก  

สวีแพทย นักบินสังกัดกองบิน ๕ ไดนําเครื่องบินฝกแบบที่ ๘ หมายเลข ทอ.๙๔/๙๔ สังกัดฝูง ๓ หมวดบิน ๒ กองบิน ๕  

ภารกิจบินเดินทาง เสนทางบิน ดอนเมือง - กองบิน ๕ ประจวบคีรีขันธ โดยเครื่องบินลําดังกลาวสูญหายไปโดยไมสามารถ

คนหาซากอากาศยาน และชิ้นสวนหลักฐานของนักบินทั้งสอง ทําใหยังไมมีชื่อและอัฐิของนักบินทั้ง ๒ ทาน บรรจุในอนุสาวรีย

ทหารอากาศ 

ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดอนุมัติใหกองบิน ๗ ใหดําเนินการเก็บกูซากเครื่องบินและประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลแดวีรชน

ทหารอากาศ เพ่ือเปนการสดุดีและเชิดชูเกียรติวีรชนทหารอากาศ โดยมอบหมายใหผูบังคับการกองบิน ๗ เปนผูอํานวยการ  

ในการเก็บกูซากเครื่องบิน ภายใต โครงการประวัติศาสตร "ยอนรอยเสืออากาศ ๗๑ ปท่ีรอคอย" 

ตอมาเมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช อนุญาตใหเก็บกูซากเครื่องบินในพ้ืนท่ี

ดังกลาว กองบิน ๗ รวมกับ อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว เดินทางเขาพื้นที่และเก็บกูซากอากาศยาน ระหวางวันที่ ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๕ โดยไดจัดกําลังพลจากกองบิน ๗ จํานวน ๔ นาย เดินเทาเขาพื้นที่รวมกับเจาหนาท่ีอุทยานฯ และสามารถ   

กูชิ้นสวนเครื่องบินเฉพาะที่สามารถขนยายออกจากภูมิประเทศ ภูเขาสูง และปาดิบชื้น จํานวน ๑๑ ชิ้น พรอมท้ังไดนําดิน

บริเวณใตเกาอ้ีนักบินทั้งที่นั่งหนาและที่นั่งหลังแทนชิ้นสวนอวัยวะของนักบินทั้งสอง ลงมาประกอบพิธีฯ ภารกิจเปนไปดวย

ความเรียบรอย ปลอดภัย และเดินทางกลับถึงกองบิน ๗ เม่ือวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ 

 
 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๔ 

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๒๑ ชวยเหลือผูประสบอุทกภยั 

    

นาวาอากาศเอก พฐา แกนทับทิม ผูบังคับการกองบิน ๒๑ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ 

มอบหมายให ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ นําทหารกองประจําการ พรอมเรือทองแบนและรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

ขนยายสิ่งของชวยเหลือผูประสบอุทุกภัย ณ ชุมชนหาดวัดใต, ชุมชนทาวังหิน (บานปากมูล), ชุมชนทากกแห, ชุมชนวังสวาง 

ชุมชนบูรพา, ชุมชนศรีประดู, บานหาดคูเดื่อ, ชุมชนบานปากหวย อําเภอเมือง บานชางหมอ อําเภอวารินชําราบ         

จังหวัดอุบลราชธานี และบรรจุกระสอบทราย (เทศบาลเมืองอุบลราชธานี) เม่ือวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

สํารวจพื้นท่ีอางเก็บน้ําเพื่อรองรับสถานการณและผลกระทบจาก "พายุโนรู"  

    
นาวาอากาศเอก  วิศรุต จันทประดิษฐ ผูบังคับการกองบิน ๒๓ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๓ 

สั่งการให ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๓ รวมพิธีปลอยขบวนกําลังพลพรอมยุทโธปกรณ เตรียมความพรอมดานการ

จัดการสาธารณภัย เพ่ือรองรับสถานการณและผลกระทบจาก "พายุโนรู" โดยมี นายนิติพัฒน  ลีลาเลิศแลว รองผูวาราชการ  

จังหวัดอุดรธานี เปนประธานในพิธี โดยกองบิน ๒๓ พรอมใหความชวยเหลือพ่ีนองประชาชน ที่ประสบความเดือดรอน 

หากเกิดอุทกภัย เมื่อวันที ่๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๔ จังหวัดอุดรธาน ี

อนึ่ง ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๓ ออกสํารวจพ้ืนที่อางเก็บน้ําคําลิ้นควาย จังหวัดอุดรธานี สืบเนื่องจากไดรับ

รายงานวาอางเก็บน้ํามีจุดรั่วซึม และเกรงวาหากมีพายุเขามาในชวงนี้จะมีผลกระทบตอความแข็งแรงของสันอางเก็บน้ํา  

โดยหมูบานที่จะไดรับผลเปนอันดับแรกคือ หมูบานทับไฮ ซึ่งมีประชากรรวม ๒๗๕ ครัวเรือน ในเบื้องตนไดมอบกระสอบ

ทรายใหกับ ผูใหญทองมวน ศรีปะโค เพ่ือใชชวยเหลือที่นองประชาชนที่ไดรับผลกระทบหากเกิดเหตุการณ ฝนตกหนักข้ึน

ในชวงนี้ จํานวน ๓๐๐ กระสอบ เม่ือวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ อางเก็บน้ําคําลิ้นควาย จังหวัดอุดรธาน ี

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๔๖ สงมอบชดุยาสามัญประจําบาน  

เพื่อชวยเหลือพี่นองประชาชน ที่ประสบปญหาอุทกภัย อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

  
นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผูบังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ 

มอบหมายใหศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ นําชุดยาสามัญประจําบาน จํานวน ๓๐๐ ชุด นําไปมอบใหแกประชาชน  

ที่ประสบความเดือดรอนจากอุทกภัยใหกับนายอําเภอวังทอง เพื่อนําไปชวยเหลือพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอวังทอง 

และในพ้ืนทีห่มู ๓ ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

www.rtaf.mi.th 


