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 กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

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

 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก ธนศักดิ์  เมตะนันท รองผูบัญชาการทหารอากาศ รวมชมงานนิทรรศการ

อุปกรณปองกันประเทศ (Defense & Security 2022) ซึ่งเปนนิทรรศการทางทหารที่นําอาวุธ

ยุทโธปกรณและเทคโนโลยีดานความมั่นคงที่ทันสมัยและครอบคลุมในมิติตาง ๆ อยางครบถวนมา

จัดแสดง เปนครั้งที่ ๑๐ โดยมี กระทรวงกลาโหม เปนผูใหการสนับสนุนการจัดงาน โดยในปนี้จัดข้ึน

ภายใตแนวคิด “พลังแหงความรวมมือ”  อันจะทําใหเกิดบรรยากาศแหงความรวมมือการสรางเครือขาย 

การแลกเปลี่ยนขอมูลความรู ซึ่งจะกอใหเกิดความรวมมือและความสัมพันธ ทั้งในระดับองคกร        

และระดับบุคคลท่ีย่ังยืนเกิดประโยชนตอกองทัพอากาศและกองทัพไทย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕   

ณ อาคารชาเลนเจอร ๑ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธาน ี

  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

 
“ใจถึงใจไปทันท”ี ทหารอากาศอยูเคียงขางพี่นองประชาชน 

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองทัพอากาศ นําอากาศยาน บินถายภาพสํารวจพื้นท่ีประสบอุทกภัย 

และใชขอมูลภาพถายดาวเทียมในการวิเคราะหเสนทางน้ําไหล  

เพื่อเขาชวยเหลือประชาชนไดอยางทันทวงที 

    

   

พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/ ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการพลเรือนทหาร           

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เปนประธานการประชุมเตรียมความพรอมชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพ้ืนที่         

ที่กองทัพอากาศรับผิดชอบ ซึ่งประกอบไปดวยลุมแมน้ําเจาพระยาและพ้ืนที่ภาคอีสานตอนบนและตอนลาง โดยใชสมรรถนะ

ของกองทัพอากาศทั้งการถายภาพทางอากาศและภาพถายดาวเทียม ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค, ชัยนาท, อางทอง, สิงหบุร ี

พระนครศรีอยธุยา นํามาวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยและการพยากรณเสนทางน้ําไหล เพ่ือทําการอพยพประชาชนและ

สิ่งของรวมทั้งวางแผนชวยเหลือในกรณีเรงดวน และใหกองบิน/โรงเรียนการบิน ในพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยเตรียมความพรอม

ในการชวยเหลือประชาชนไดอยางทันทวงที เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุมศูนยบรรเทาสาธารณภัย

กองทัพอากาศ 



วันจันทรที่  ๕  กันยายน  ๒๕๖๕                                                                 หนา ๓ 

การอบรมและสอบทักษะดิจิทัลตามหลักสตูรมาตรฐานดานดจิิทัลระดับสากล(Digital Literacy) 

   
พลอากาศโท ณรงคศักดิ์   พิชิตชโลธร ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รวมกับ              

คุณกฤษฎิ์กัญญา กานตจิรธันย กรรมการบริหาร  ICDL Thailand จัดใหมีการอบรมและสอบทักษะดิจิทัลตามหลักสูตร

มาตรฐานดานดิจิทัลระดับสากล (Digital Literacy) ใหแก นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปที่ ๑ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา              

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชใหเปน Premier Academy ดวยการสรางความรูใหมและนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถตอบสนองการพัฒนากองทัพอากาศ ตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป ผานการพัฒนา

ยกระดับความสามารถดานการใชดิจิทัลที่เปนมาตรฐานสากล  เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ อาคารคณิตศาสตร        

และคอมพิวเตอร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

พิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๕  

 
พลอากาศตรี ชัยเลิศ  เสวกสุริยวงศ ผูอํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศเปนประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา

กองทัพอากาศ และทุนการศึกษาสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ ใหแกบุตรขาราชการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ เม่ือวันที่    

๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ 

การฝกอบรมเชงิปฏิบัติการหลักสูตร"การกูชพีและชวยชีวิตทางน้ํา สําหรับบคุลากรทางการแพทย 

และเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕" 

  
นาวาอากาศเอก สุวิทย สงขาว รองผูบังคับการกองบิน ๕ เปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

"การกูชีพและชวยชีวิตทางน้ํา สําหรับบุคลากรทางการแพทย และเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕"              

จัดโดยโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕ เพื่อฝกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย และเจาหนาท่ีศูนยบรรเทาสาธารณภัย

กองบิน ๕ ใหสามารถชวยเหลือการเจ็บปวยทางน้ํา ผูประสบภัยทางน้ํา ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมทั้งปองกัน

การเสียชีวิตและทุพพลภาพจากการเจ็บปวยจากอุบัติเหตุทางน้ํา หรือภัยพิบัติทางน้ํา เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

โดยมี นาวาโท พิชเยนทร ศิลปศรีกุล ผูบังคับกองพันพยาบาล  กรมสนับสนุน หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 

กองทัพเรือ เปนวิทยากรฝกอบรม เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

 
กองบิน ๑ สนับสนนุกําลังพลกําจัดวัชพชืในลําคลองและปรับปรุงภมูิทัศนโดยรอบ  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา  

   
นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการกองบิน ๑ ใหการสนับสนุนกําลังพลพรอมเครื่องมือ ดําเนินการ

กําจัดวัชพืช ผักตบชวา ขยะมูลฝอย และสิ่งกีดขวางทางน้ํา ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบแหลงน้ํา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

การระบายน้ําและไหลไดสะดวก ระหวางวันที่  ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณคลองบานโปงแดง              

เขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง ตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๔๖ สนับสนนุเรือทองแบน 

เพื่อเตรียมความพรอมในการชวยเหลือพี่นองประชาชน 

  

นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผูบังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ 

มอบหมายให ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖ นําเรือทองแบนขนาด ๑๖ ฟุต จํานวน ๑ ลํา และเรือไฟเบอรกลาส   

ขนาด ๑๐ ฟุต จํานวน ๑ ลํา สงมอบใหองคการบริหารสวนตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา เพ่ือเตรียมความพรอม         

ในการชวยเหลือพ่ีนองประชาชน และอํานวยความสะดวกในการสัญจร เนื่องจากไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย            

ในพ้ืนที่ ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เม่ือวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตรดอนเมืองรวมงานเลี้ยงสังสรรค ประจําป ๒๕๖๕  

ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑๐๐ – ๑๔๐๐   ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ) 

อาหารโตะจีน ชมการแสดงดนตรี ลุนรางวัล สอบถามรายละเอียดไดท่ี โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๘๒๒ และ ๐ ๒๕๓๔ ๓๘๒๓  

 

www.rtaf.mi.th 


