
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีปด

การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๕๕ ประจําป ๒๕๖๔ โดยผานระบบออนไลนดวยโปรแกรม 

Zoom และพิธีมอบโลเชิดชูเกียรติศิษยเกาดีเดน ประจําป ๒๕๖๔ ใหแก ผูบัญชาการทหารอากาศ 

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมเวหาสยานศิลปสิทธ วิทยาลัยการทัพอากาศ     

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

พิธีมอบรางวัล ใหแกศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกองทัพอากาศ 

 
พลอากาศเอก ชานนท มุงธัญญา เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน            

และปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ เปนประธานในพิธีมอบรางวัล ใหแกศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

กองทัพอากาศ เมื่อวันที ่๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

มอบรางวัลใหแกผูโชคดีเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบ ๑๘ ป 

 
พลอากาศโท ฐานัตถ จันทรอําไพ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มอบรางวัลใหแกผูโชคดี ที่รวมกิจกรรมบริจาค

โลหิตตอชีวิตเพ่ือนมนุษย และกิจกรรมสงกําลังใจใหบุคลากรทางการแพทยและดานหนาผาน E-CARD ทางเพจขาวประจําวัน

กองทัพอากาศ เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบ ๑๘ ป เมื่อวันท่ี ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๔ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

การแขงขันทักษะดานไซเบอรระหวางโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (NKRAFA) 

กับ โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา (USAFA)  

 
พลอากาศโท ณรงค  อินทชาติ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ใหโอวาทและใหกําลังใจ            

นักเรียนนายเรืออากาศ ในโอกาสการแขงขันทักษะดานไซเบอร ระหวางโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (NKRAFA)         

กับ โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา (USAFA) ครั้งแรกในประวัติศาสตร ภายใตชื่อการแขงขัน “NKRAFA vs USAFA: THE 1ST 

CAPTURE THE FLAG COMPETITION 2021” เมื่อวันที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

พิธีมอบรางวัลการแขงขันประกวดผลงานดานซอฟตแวร กองทัพอากาศ 

 
พลอากาศตรี สิทธิศักดิ์ สายเงิน ผูอํานวยการศูนยซอฟตแวรกองทัพอากาศ เปนประธานในพิธีมอบรางวัลการแขงขัน

ประกวดผลงานดานซอฟตแวร กองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๔ โดยผูไดรับรางวัลชนะเลิศ ไดแก นาวาอากาศเอก เฉลิมพล 

ปรีดารัตน สังกัด กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ผลงานชื่อ “เครื่องมือบริหารจัดการภายใน

หนวยงานดวย Line Official Account” และผลงานที่ไดรับรางวัลอ่ืน ๆ อีกจํานวน ๕ ผลงาน ไดรับโลเกียรติยศ            

และหรือใบประกาศเกียรติคุณของผูบัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๖๔  ณ ศูนยซอฟตแวรกองทัพอากาศ  

 

 

 

 



วันอังคารที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๔                                                               หนา ๓  

พิธเีกษียณอายุราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

 
พลอากาศตรี  อาณัติ  เดชพร เจากรมสวัสดิการทหารอากาศ เปนประธานในพิธี เกษียณอายุราชการ                 

พรอมมอบของที่ระลึกใหแกผูที่ เกษียณอายุราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔                

ณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ  

พิธีเกษียณอายุราชการ สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 

 
พลอากาศตรี คมกริช  นันทวิสุทธิ์ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเกษียณอายุ

ราชการ พรอมมอบของที่ระลึกใหแกผูที่เกษียณอายุราชการ สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๔ ณ สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ  

พิธเีกษียณอายุราชการ สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง 

 
พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง เปนประธานในพิธีเกษียณอายุราชการพรอมมอบ       

ของที่ระลึกใหแกผูที่ เกษียณอายุราชการ สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔                  

ณ อาคารกองบังคบัการ สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง 

ตรวจสํารวจความกาวหนา งานปรับปรุงอาคารพิพธิภัณฑประวัติศาสตร หลังที่ ๓ 

 เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ป เหตุการณประวัติศาสตรวีรกรรมการสูรบ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ 

   
พลอากาศตรี กีรติ  ปงเมือง เจากรมชางโยธาทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการภูมิสถาปตย และปรับปรุงอาคาร

นิทรรศการ ณ กองบิน ๕ พรอมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดําเนินการตรวจสอบความกาวหนางานปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ

ประวัติศาสตร หลังที่ ๓ เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมรําลึก  ๘๐ ป สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ 

โดยมี นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ ใหการตอนรับ เมื่ อวันที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔                            

ณ พิพิธภัณฑอุทยานประวัติศาสตร กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 

 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

พิธมีอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบินพรอมรบเฮลิคอปเตอรแบบท่ี ๖ ข/ค/ง (Bell 412) 

 
นาวาอากาศเอก ชวภณ  ยิ้มพงษ ผูบังคับการกองบิน ๒ เปนประธานในพิธีแสดงความยินดี และมอบประกาศนียบัตร

ใหกับนักบินท่ีจบหลักสูตร นักบินพรอมรบ กับอากาศยาน เฮลิคอปเตอรแบบที่ ๖ ข/ค/ง (Bell 412) ของฝูงบิน ๒๐๒ 

กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ฝูงบิน ๒๐๒ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี   

ตรวจเยี่ยมและใหกําลังใจผูปฏิบัติหนาที่ ณ สถานีรายงานเขาเขียว 

 
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ ตรวจเยี่ยมกําลังพลกองบิน ๔ ที่ปฏิบัติราชการ

สนาม และฟงบรรยายสรุป พรอมมอบอาหาร และเครื่องดื่มเพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๔ ณ สถานีรายงานเขาเขียว จังหวัดนครราชสมีา 

พิธีมอบประกาศนียบัตรใหแกนักบนิพรอมรบ กองบิน ๗  

 
นาวาอากาศเอก พุทธพงศ  ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ เปนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรใหกับนักบิน        

ที่ทําการบินกับเครื่องบินควบคุมและแจงเตือนแบบที่ ๑, เครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๑๗ ,เครื่องบินตรวจการณและลําเลียง   

แบบที่ ๑๗ ครบ ๒,๐๐๐ ชม.บิน ๑,๐๐๐ ชม.บิน  นักบินที่ปฏิบัติหนาท่ีครูการบินกับเครื่องบินขับไลแบบที่ ๒๐/ก     

เครื่องบินควบคุมและแจงเตือนแบบที่ ๑, เครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๑๗ ,เครื่องบินตรวจการณและลําเลียงแบบที่ ๑๗      

นักบินที่ปฏิบัติหนาที่นักบิน ๑ กับเครื่องบินควบคุมและแจงเตือนแบบที่ ๑, เครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๑๗, เครื่องบินตรวจ

การณและลําเลียงแบบที่ ๑๗ และ นักบินที่จบหลักสูตรนักบินพรอมรบกับ เครื่องบินขับไลแบบที่ ๒๐/ก เครื่องบินควบคุม

และแจงเตือนแบบที่ ๑, เครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๑๗, เครื่องบินตรวจการณและลําเลียงแบบที่ ๑๗ เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๔ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ขอเชิญชมสารคด ี" รําลึก ๘๐ ป สงครามมหาเอเชียบูรพา กองบินนอยท่ี ๕" 
  ตอนท่ี ๑ ปฐมบทแหงสงคราม  https://youtu.be/VN0UITgF7Xc 

  ตอนท่ี ๒ กําลังทางอากาศ  https://youtu.be/a3QST9e2nO8 

  ตอนท่ี ๓ สงครามมหาเอเชียบูรพา กองบินนอยที่ ๕  https://youtu.be/Zr5E1AAPPP4 

  ตอนท่ี ๔ ยุทธเวหาวัฒนานคร  https://youtu.be/n9DJLjXvUMA 

  ตอนท่ี ๕ สดุดีวีรชน (ตอนจบ)  https://youtu.be/tAQ6QP8moCQ 
 

www.rtaf.mi.th 

 

 

 


