
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว ธูปะเตมีย 

นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ และคณะ ตรวจเย่ียมกองบิน ๒๓ เพื่อมอบนโยบายและเสริมสราง

ขวัญกําลังใจใหแกกําลังพล ตลอดจนรับทราบแนวทางการพัฒนาและปญหาขอขัดของในการปฏิบัติ

ภารกิจของหนวย โดยมี นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ ผูบังคับการกองบิน ๒๓ พรอมดวย 

คุณประภาสิริ จันทประดิษฐ ประธานชมรมแมบานทหารอากาศกองบิน ๒๓ ขาราชการ ลูกจาง 

พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแมบานทหารอากาศกองบิน ๒๓ และทหารกองประจําการกองบิน ๒๓ 

รวมใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธาน ี

 

 
 

  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

กองทัพอากาศ รวมกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมมอบถงุยังชีพ  

และใหกําลังใจพี่นองประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

ดวยอิทธิพลของพายุโซนรอนในหวงเดือนที่ผานมา สงผลใหเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ประกอบกับเข่ือนเจาพระยา 

มีการระบายน้ําทายเข่ือนเพ่ิมขึ้น ทําใหระดับน้ําเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลใหน้ําเออลนตลิ่ง และไหลเขาทวมบานเรือนของ

พ่ีนองประชาชน ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนหนึ่งในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดังกลาว  

กองทัพอากาศ โดยพลอากาศเอก พันธภักดี พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ รวมกับนายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ      

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวโุส ผูบริหารสายงานเครือขายธุรกิจขนาดเล็กและรายยอย ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ และใหกําลังใจพี่นองประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในพ้ืนที่ ตําบลบางชะนี อําเภอบางบาล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสมยศ เกษสุวรรณ นายอําเภอบางบาล และนางสมทรง พันธุเจริญวรกุล             

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมกิจกรรม  เมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ วัดโคกหิรัญ       

ตําบลบางชะนี อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สําหรับพ้ืนที่ประสบอุทกภัยในตําบลบางชะนี ฯ นั้น ถือเปนพื้นที่ประสบเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมีน้ําทวม

บานเรือนของพ่ีนองประชาชน ในพ้ืนที่หมูที่ ๑ หมูท่ี ๒ หมูท่ี ๓ และหมูที่ ๔ รวมจํานวน ๕๕๐ หลังคาเรือน ซึ่งถนนสายหลัก

ไมสามารถใชการได กองทัพอากาศ โดยศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ไดรับทราบถึงความเดือดรอนของพี่นอง

ประชาชนในพ้ืนที่ดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพที่บรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภค ใหแกพี่นองประชาชนเพ่ือชวยบรรเทา

ความเดือดรอน และใหกําลังใจพี่นองประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี ้

ทั้งนี้ ศูนยบรรเทาสาธารณภัยทุกกองบิน ยังคงใหใหความชวยเหลือ และฟนฟูบานเรือนพ่ีนองประชาชนที่ประสบ

อุทกภัยอยางตอเนื่องในทุก ๆ พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ตามนโยบายของ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหาร

อากาศ ที่ใหทุกกองบิน เรงนํากําลังพลและยุทโธปกรณเขาชวยเหลือประชาชน พรอมดูแลความเปนอยูและความปลอดภัย

ใหกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกพ้ืนที่ 

 



วันจันทรที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                                หนา ๓  

ผูบัญชาการทหารอากาศ ชื่นชมนักเรียนนายเรืออากาศ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 

 ที่เปนตัวแทนประเทศไทยควารางวัลดานทักษะดิจิทัลระดับนานาชาต ิในการแขงขัน 

 "ICDL Digital Challenge 2021" 

   

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดกลาวชื่นชมความสําเร็จของ นักเรียนนายเรืออากาศ 

และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ที่ไดเปน ๓ ใน  ๖  ตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันเฟนหาสุดยอดทักษะดิจิทัล

ระดับนานาชาติ (ICDL Digital Challenge 2021) และสามารถควารางวัล ๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง ดังนี ้ 

● เหรียญเงิน สายเทคโนโลยีเกิดใหม (New Emerging Technology) 

- นักเรียนนายเรืออากาศ ณัฏฐชัย นรสารคณิศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

- นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ พัทนธนกฤต ภูติภิณโยวัฒน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  

● เหรียญทองแดง สายออกแบบ (3D Design) 

- นักเรียนนายเรืออากาศ ณัฐกฤษฎิ ์สราทธพันธ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

สําหรับการแขงขัน "ICDL Digital Challenge 2021" จัดข้ึนภายใตความรวมมือของ ICDL Asia วุฒิบัตร

มาตรฐานสากลดานทักษะความรูดิจิทัล, Alibaba Cloud, Enterprise Ireland, Siemens และ Skillsbox โดยเปนการ

แขงขันวัดระดับทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลประจําป ที่เปดโอกาสใหผูเขาแขงขันแตละคนแสดงศักยภาพในการใช

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การประมวลผลขอมูลโดยวิธีการที่รวดเร็วและแมนยํา รวมไปถึงความเชี่ยวชาญ

ในการใชโปรแกรมสํานักงานตาง ๆ  

การแขงขันรอบชิงชนะเลิศในปนี้ มีผูเขารวมการแขงขันกวา ๕๐๐ คน จาก ๙ ประเทศในเอเชีย-แปซิฟก ไดแก 

ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุน มาเลเซีย สิงคโปร ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม โดยจัดใหมีการแขงขัน ๓ สาย คือ  

๑.  สายธุรกิจ ทดสอบแขงขันในชุดขอสอบ Data Analytics 

๒.  สายออกแบบ ทดสอบแขงขันโดยการทํา Project ดวยการใชเทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบ ๓ มิติ  

๓.  สายเทคโนโลยีเกิดใหม ทดสอบแขงขันในชุดขอสอบ Internet of Things และ Cloud Computing การพัฒนา

กําลังพลของกองทัพอากาศใหมีทักษะดิจิทัลเปนหนึ่งในนโยบายสําคัญของ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการ

ทหารอากาศ ซึ่งไดมอบหมายใหผูเก่ียวของรวมเรงพัฒนายกระดับทักษะเดิมใหดีขึ้น (UpSkill) และ สรางเสริมทักษะใหม 

(ReSkill) รวมทั้งทักษะแหงอนาคต (Future Skills) ใหกับกําลังพลของกองทัพอากาศในทุกระดับใหสามารถเปลี่ยนผานทาง

ดิจิทัล (Digital Transformation) ได ทั้งนี้เพ่ือใหกําลังพลมีขีดความสามารถในการนําทักษะดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน    

ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังเปนการใหความรูในสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่สําคัญของ

กองทัพอากาศใหทันสมัย ซึ่งความสําเร็จของนักเรียนนายเรืออากาศ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศในครั้งนี้             

เปนการยืนยันถึงความสามารถของนักเรียน ตลอดจนการสนับสนุนที่ดีของผูบริหารและคณะอาจารยของทั้งสองสถาบัน      

ที่รวมกันขับเคลื่อนนโยบายดานดิจิทัลของผูบัญชาการทหารอากาศ ใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

 

 

ขาวบริการ 
-  กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศเอก ถนอม อินทรฤทธิ์ บิดาของ นาวาอากาศเอก วุฒิวิพัชร นันทรัฐปติโภคิน  

ในวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐ ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ  ศาลา ๕ วัดลาดสนุน จังหวัดปทุมธานี        

และกําหนดฌาปนกิจศพ ในวันอังคารท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗๐๐   

-  กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ คุณแมกนิษฐา อิศรางกูร ณ อยุธยา มารดาของ นาวาอากาศเอก ทิฆัมพร อิศรางกูร      

ณ อยุธยา ตั้งแตบัดนี้ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐ ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ  ศาลา ๑๓ วัดพระศรีมหาธาตุ 

บางเขน และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตยที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑  
www.rtaf.mi.th 


