นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์
นักเรียนเตรียมทหารรุ่น ๔๕ เลขประจ�ำตัว ๒๗๔๓๕
รับรางวัลจักรดาวสดุดี ประจ�ำปี ๒๕๕๙
ต�ำแหน่ง นักบินประจ�ำหมวดบิน ๓ ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑
เกียรติยศจักรดาว ๒๕๕๙

ประวัติ

นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์ (เอฟ)
เกิดวันจันทร์ท ๑๓ 
ี่ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ณ บ้านเลขที่
๑๕๒/๑  หมู่ที่ ๒ ถนนสุวรรณศร ซอยเทศบาล ๙
ต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป็นบุตรของนาวาอากาศโท เฉลียว นิวาศานนท์
และนางศิริวรรณ นิวาศานนท์ ครูช�ำนาญการพิเศษ
โรงเรี ย นบ้ า นท่ า เกษม ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
ปีการศึกษา ๒๕๔๕
การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
 สอบได้โครงการช้างเผือก โรงเรียนนาย
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีนอ้ งชาย เรืออากาศ
อีก ๑ คน คือ เรืออากาศตรี อนาวิล นิวาศานนท์
 สอบเข้ า โรงเรี ย นเตรี ย มทหาร สอบติ ด
รอบแรกภาควิชาการ ๔ เหล่า  (ทบ. ทร. ทอ. ตร.)
การศึกษา
โดยเลือกเหล่า ทอ. (ทหารอากาศ)
เริ่มศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาล
ปีการศึกษา ๒๕๔๕
วัฒนานคร ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนอนุบาล
 นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑  ตอน ๑๘
วัดสระแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียน หมวด ๓ ร้อย ๑ พัน ๓ เหล่าทหารอากาศ
สระแก้ว มัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนวัดมกุฎ
ปีการศึกษา ๒๕๔๖
กษัตริย์ กรุงเทพฯ
 นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ ตอน ๑ 
นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิ ว าศานนท์ สังกัดกองพันที่ ๔ เลขประจ�ำตัว ๒๗๔๓๕
เป็นคนที่เรียนเก่ง ส�ำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น
 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย ดังนี้
อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา โดยสอบได้ล�ำดับที่ ๑  		  ได้รับรางวัล การศึกษาดี
ทุกระดับชั้น ได้รับเกียรติบัตรมากมาย เป็นผู้ท�ำ 		
 ได้รับรางวัล ลักษณะทหารดี
คะแนนยอดเยี่ ย ม TOPTEN ทุ ก ระดั บ ชั้ น และ 		
 ส�ำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียน
คะแนนเฉลี่ยยอดเยี่ยมทุกระดับชั้น
บังคับบัญชา
เกียรติยศจักรดาว ๒๕๕๙
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ประจ�ำปี๒๕๔๖
 ได้ รั บ การเลื่ อ นวิ ท ยฐานะ สายเขี ย ว
(YON-KYU) จากสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
 ส� ำ เร็ จ หลั ก สู ต รโรงเรี ย นเตรี ย มทหาร
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗
ปีการศึกษา ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑
 โรงเรียนนายเรืออากาศ รุน
่ ๕๒ เลือกเรียน
ในสาขาวิศวกรรม เครือ่ งกล จบการศึกษา ธันวาคม
๒๕๕๐ หลังจากจบการศึกษา ได้ไปประจ�ำอยู่ ขส.ทอ.
ประมาณ ๕ เดือนเพื่อรอเรียนศิษย์การบิน
๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ – สิงหาคม ๒๕๕๒
 โรงเรียนการบินศิษย์การบิน รุน
่ น. ๑๒๔ ๕๒ - ๒
สิงหาคม ๒๕๕๒ – ตุลาคม ๒๕๕๓
 กองบิน ๔ ฝูง ๔๐๑
ตุลาคม ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน
 ประจ�ำอยู่กองบิน ๑ ฝูง ๑๐๓
นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิ ว าศานนท์
เกิดในช่วงเวลาที่เครื่องบิน F.๑๖ ได้มาเมืองไทย
เป็นครั้งแรก จึงมีชื่อเล่นว่า “เอฟ” เพราะคุณพ่อมี
ความใฝ่ฝันว่า ถ้ามีลูกชายขอให้ได้เรียนที่โรงเรียน
นายเรืออากาศ และขอให้เป็นนักบิน F.๑๖
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ในวัยศึกษาเล่าเรียน นาวาอากาศเอก นพนนท์
นิวาศานนท์ เป็นเด็กทีเ่ รียนเก่งซึง่ สอบได้ท ๑ 
ี่ เสมอ
ได้รับเกียรติบัตรมากมาย คุณพ่อกับคุณแม่ จะได้
รับเชิญจากโรงเรียน เพื่อไปเป็นเกียรติแสดงความ
ยินดีทุกครั้ง
นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิ ว าศานนท์
เป็นคนกตัญญูต่อคุณยาย คุณพ่อ คุณแม่ และ
ครูอาจารย์จากบันทึก “กลับมาบ้าน เจอคุณยาย
คุณพ่อ คุณแม่ เจอน้อง ได้รับก�ำลังใจมากมาย
ผมจะตั้งใจเรียนให้มากกว่าเดิม ท�ำเกรดให้ดี
ท�ำคะแนนให้ดี เพื่อให้ คุณยาย คุณพ่อ คุณแม่
ของผมภาคภูมิใจ มุ่งมั่นที่จะเป็นทหารอากาศ
เป็นนักบินให้ได้”
นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์ เป็น
ผู้ให้ คิดบวกเสมอ มองโลกในแง่ดี ชอบท�ำบุญ
บริจาคโลงศพ และบริจาคโลหิตบ่อยครั้ง
ตลอดระยะเวลาที่เรียนโรงเรียนเตรียมทหาร
นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์ ไม่ยอม
ย่อท้อ ต่อความยากล�ำบาก ไม่เคยบ่นให้ครอบครัว
ต้องเป็นห่วงสักครั้งเดียว ทุกครั้งที่คุณแม่มองลูก
แต่งเครือ่ งแบบนักเรียนเตรียมทหาร จะรู้สึกปลื้มปิติ
และภาคภูมิใจยิ่งนัก
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ ได้เลือกเรียน
ในสาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล เพราะมีความมุง่ มัน่ มาก
ทีจ่ ะเป็นนักบิน F.๑๖ ให้ได้ นาวาอากาศเอก นพนนท์
นิวาศานนท์ เป็นตัวอย่างทีด่ ขี องเพือ่ นในทุก ๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็นด้านระเบียบวินัย ด้านการแต่งกาย
ลักษณะทหาร โดยได้รบั เลือกเป็นครูฝกึ การสวนสนาม
สาบานตนต่อธงชัยเฉลิมพล การสวนสนามของ
ทหารรักษาพระองค์ จนได้รับเลือกเป็นนักเรียน
บังคับบัญชา
นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิ ว าศานนท์
ส�ำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ ๕๒ ปี
๒๕๕๐ ได้รบั พระราชทานยศเป็น ว่าทีเ่ รืออากาศตรี
และได้รับพระราชทานกระบี่ จากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของตระกูล
นิวาศานนท์ เป็นที่สุด

นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิ ว าศานนท์
เข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนการบินก�ำแพงแสน
จนส�ำเร็จการศึกษา และได้สานฝันพัฒนาตนเอง
โดยเลื อ กบิ น หลักสูตรนักบิน ขับไล่โจมตีขั้นต้น
กับ บ.ข.ฝ.๑ ณ ฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔ อ�ำเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับเกียรติบัตรจากผู้บังคับ
บั ญ ชากองบิ น ๔ “เป็ น บุ ค คลที่ มี จิ ต ส� ำ นึ ก
ในการปฏิบัติช่วยเหลือราชการในด้านนิรภัย
เป็ น อย่ า งดี ขอให้ รั ก ษาความดี ข องท่ า นไว้
เพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งแก่ บุ ค คลอื่ น ในอั น ที่ จ ะ
สร้างเสริมเกียรติและชื่อเสียงของหน่วย และ
ของกองทัพอากาศตลอดไป ประกาศ ณ วันที่ ๑
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ได้รบั การคัดเลือก เข้าฝึกบินกับเครือ่ งบินรบ
ที่มีสมรรถนะสูงอย่าง ม.ข. ๑๙/ก หรือ F.๑๖ A/B
นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิ ว าศานนท์
ได้ฝกึ บินพร้อมรบกับ F-๑๖ A/B โดยได้เป็นนักบิน
พร้อมรบของฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ โดยตลอดเวลา
ที่บิน ได้แสดงถึงความละเอียด รอบคอบ จนได้รับ
ความไว้วางใจให้เป็นผูช้ ว่ ย นายทหารนิรภัยการบิน
ซึ่งนาวาอากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์ สามารถ
ท�ำงานด้วยความรับผิดชอบและอดทน แม้ว่างานที่
ท�ำจะยากล�ำบากเพียงใดก็ตาม
คุณพ่อ และคุณแม่ มีความสุขทุกครั้งที่ได้
รับค�ำชมเชยเสมอว่า ครอบครัวเราโชคดี มีบุญ
มีลูกเป็นอภิชาตบุตร น�ำเกียรติยศ และชื่อเสียง
มาสู่วงศ์ตระกูล

ได้รับมอบหมายให้น�ำเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙
(F - ๑๖ A) หมายเลขเครื่อง ๑๐๓๑๖ ขึ้นไปปฏิบัติ
ภารกิจการบินยุทธวิธปี ระยุกต์ใช้อาวุธ ต่อเป้าหมาย
ภาคพื้นดิน ณ สนามฝึกใช้อาวุธ ท่าอากาศยาน
ชัยบาดาล โดยเป็นเครือ่ งบินหมายเลข ๑ ของหมูบ่ นิ ๒
ในระหว่างการบินเข้ามาใช้อาวุธครั้งที่ ๒ เครื่องบิน
หมายเลข ๑ ประสบอุบตั เิ หตุตกลงบริเวณเนินเขาเขียว
ต�ำบลวังเพลิง อ�ำเภอโคกส�ำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นเหตุให้
นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์ เสียชีวิต
   การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น การตั ด สิ น ใจ
อย่างเด็ดเดี่ยว เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน ได้ รั บ การยกย่ อ ง
สรรเสริ ญ อย่ า งวี ร บุ รุ ษ ในความกล้ า หาญและ
ความเสียสละเป็นอย่างยิ่ง ถือว่าได้ท�ำหน้าที่รับใช้
ประเทศชาติอย่างสมเกียรติ เป็นชายชาติทหาร
อย่างสมบูรณ์
นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิ ว าศานนท์
ได้ รั บ พระราชทานน�้ ำ หลวงอาบศพ พวงมาลา
หีบก้านแย่ง พร้อมด้วยเครือ่ งเกียรติยศประกอบศพ
และได้รับพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่
๑  มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ
วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็น
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็น
เกียรติอันสูงสุด

ค�ำกล่าวกองทัพอากาศ

เรืออากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์ ต�ำแหน่ง
นบ. ประจ�ำ มบ.๓ ฝยก. ฝูง ๑๐๓ บน. ๑ และปฏิบัติ
ราชการในอัตราเฉพาะกิจ ทอ. ตามแผนเพื่อความ
มั่นคงของประเทศ ต�ำแหน่ง นบ. หน่วยบินขับไล่
ยุทธวิธี ๔ เครื่อง (บข.๑๙/ก) หน่วยบิน ๑๐๓๒
ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจาก บ. ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่
บ้ า นเขาเขี ย ว ต� ำ บลวั ง เพลิ ง อ� ำ เภอโคกส� ำ โรง
บันทึกเหตุการณ์ส�ำคัญ
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา
ได้รับการพิจารณาบ�ำเหน็จพิเศษ เลื่อนยศ
๑๔.๓๐ น. นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์ ขั้นเงินเดือน เป็น นาวาอากาศเอก(พิเศษ)
เกียรติยศจักรดาว ๒๕๕๙
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