
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช จัดพิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวิตราชการ เพ่ือเปนการระลึกถึง

คุณงามความดี ของ พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช  โดยมี พลอากาศโท ณรงค อินทชาติ          

ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปนผูกลาวเทิดเกียรต ิโดยมีใจความสําคัญวา 

“ ตลอดระยะเวลา ๑ ป ที่ทานดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารอากาศ ดวยเจตนารมณที่มุงมั่น  

และวิสัยทัศนอันกวางไกล ทานไดพัฒนากองทัพอากาศ ตามทิศทางยุทธศาสตร เพื่อมุงสูวิสัยทัศน 

“กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค” โดยมุงมั่นพฒันา สานตองานเดิมอยางตอเนื่อง  เสริมสรางความเขมแข็ง

ในทุกมิติอยางสมดุล ภายใตการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู ใหเกิดความคุมคาสูงสุด เพื่อรองรับภารกิจ

ไดอยางชาญฉลาด และมีความย่ังยืน (Sustainable Smart Air Force)  พรอมทั้งสงเสริมใหกําลังพล    

ของกองทัพอากาศ  ดํารงอยูในระเบียบวินัยอยางเครงครัด  ควบคูกับการดูแลสวัสดิการของกําลังพล        

และครอบครัวอยางเหมาะสม  เพื่อใหเกิดความมั่นคงในการเปนทหารอาชีพอยางภาคภูมิและสมเกียรติ  

รวมท้ังปลูกฝงใหกําลังพลมีจิตอาสา ตั้งมั่นในการทําความดี  ทั้งนี้  เพื่อใหประชาชนมั่นใจวา  

กองทัพอากาศมีความพรอมในการปองกันราชอาณาจักร สนับสนุนการแกไขปญหาของชาติ              

และอยูเคียงขางประชาชนตลอดไป” 

  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

ผูบัญชาการทหารอากาศ รับเย่ียมคํานับจากนายทหารชั้นผูใหญของกองทัพอากาศ 

ในโอกาสไดรับการโปรดเกลาโปรดกระหมอมเลื่อนตําแหนงและพระราชทานยศสูงขึ้น 

  
พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคํานับจาก พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย 

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ และนายทหารชั้นผูใหญของกองทัพอากาศ ในโอกาสไดรับการโปรดเกลาโปรด

กระหมอมเลื่อนตําแหนงและพระราชทานยศสูงขึ้น พรอมรับนโยบายจาก ผูบัญชาการทหารอากาศ เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน 

๒๕๖๔ ณ หองรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

"โครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต" ชวยเหลือพี่นองประชาชน 

  
พลอากาศโท ฐานัตถ จันทรอําไพ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พรอมดวย คุณ อารยา ภูพานิช รองผูจัดการใหญ    

ผูบริหารสายงานกิจกรรมเพ่ือสังคม ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด รวมสงมอบ

โครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหแก ตําบลบางงอน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมี นายวิสูตร 

อินทรกําเนิด นายอําเภอพุนพิน และ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน  ๗  รวมใหการตอนรับ เมื่อวันที่         

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดรัษฎาราม ตําบลบางงอน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธาน ี

โครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบดวย การมอบถังบรรจุน้ําพรอมโครงสราง การติดตั้ง

เครื่องกรองน้ํา และการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งจะทําใหประชาชน ไดอุปโภคบริโภคน้ําดื่ม   

ที่มีความสะอาด และไมมีคาใชจายดานกระแสไฟฟาในการกรองน้ําดื่ม โดยการดําเนินการครั้งนี้ ไดนํามอบโครงการฯ         

ทั้งระบบไว ณ โรงเรียนวัดรัษฎาราม และติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเพ่ิมเติมใหแก ประปาชุมชนบานเงิน            

ตําบลบางงอน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี อีกหนึ่งแหงดวย 

พิธเีกษียณอายุราชการ กรมขาวทหารอากาศ 

 
พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร เจากรมขาวทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ขาราชการ        

กรมขาวทหารอากาศ และมอบรางวัลบุคคลดีเดน ใหแก ขาราชการ พนักงานราชการ กรมขาวทหารอากาศ เมื่อวันที่          

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กรมขาวทหารอากาศ 

 

 

 



วันพธุที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๔                                                               หนา ๓  

รับการสงตอรางวลั เลิศรัฐ ประจําป ๒๕๖๔  

 
พลอากาศโท ณรงค  อินทชาติ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับการสงตอรางวัลเลิศรัฐ 

ประจําป ๒๕๖๔  ซึ่งทีมวิจัยนองถาดหลุมของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ควารางวัลบริการภาครัฐ     

ระดับดี ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองสถานการณ COVID-19  หุนยนตพยาบาลผูปวย COVID -19 (RTAF Nursing 

Bot) จาก พลอากาศตรี มงคล  ตั้งสุณาวรรณ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เมื่อวันที ่          

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หองรับรองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

การแขงขนัทักษะทางไซเบอร NKRAFA vs USAFA THE 1ST CAPTURE THE FLAG COMPETITION 2021 

  
ตามอนุมัติผูบัญชาการทหารอากาศ ให ศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ จัดการแขงขันทักษะทางไซเบอร NKRAFA vs USAFA      

THE 1ST CAPTURE THE FLAG COMPETITION 2021 ระหวาง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ United States     

Air Force Academy โดย พลอากาศตรี สมพร รมพยอม ผูอํานวยการศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ ไดเปนประธานในพิธีเปดการแขงขัน

เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ (เวลาประเทศไทย) การแขงขันฯ มีตัวแทนจาก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

และ United States Air Force Academy โรงเรียนละ ๒ ทีม ในแตละทีมมีสมาชิก ๓ คน การแขงขันใชเวลาทั้งสิ้น ๖ ชั่วโมง            

โดยผลการแขงขันฯ  ดังนี ้

รางวัลชนะเลิศ ทีม USAFA1 จาก United States Air Force Academy 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีม USAFA2 จาก United States Air Force Academy 

รางวัลรางชนะเลิศอันดับสอง ทีม NKRAFA CYBER OPS1 จาก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

รางวัลผูเลนผูทําคะแนนสูงสุดรายบุคคล ไดแก US1_user2 จาก United States Air Force Academy 

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการสารวัตรทหารอากาศ  กองบิน ๓ 

 
พลอากาศตรี วรกฤต  มุขศรี ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการสารวัตร     

ทหารอากาศ กองบิน ๓ โดยมี นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผูบังคับการกองบิน ๓ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่              

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๓ จังหวัดสระแกว  

 

 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

กิจกรรมทําความสะอาด เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนากรมขนสงทหารอากาศ 

    
พลอากาศตรี ธีรพล  สนแจง เจากรมขนสงทหารอากาศ นําขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการกรมขนสง        

ทหารอากาศรวมกิจกรรมทําความสะอาด ปรับภูมิทัศน ประดับผาสีและธงชาติภายในบริเวณกรมขนสงทหารอากาศ       

เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาและวันครบ ๗๓ ป กรมขนสงทหารอากาศ (๒๒ กันยายน ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๔ ณ กรมขนสงทหารอากาศ  

"2021 Practical Consideration For COVID-19 Patient in Aeromedical Evacuation Mission" 

 
พลอากาศตรี วรงค ลาภานันต ผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ เปนประธาน จัดประชุมสัมมนาวิชาการ 

ตามโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ ระหวางผูเชี่ยวชาญ ดานเวชศาสตรการบินและอวกาศ ระหวาง

ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจา ผานระบบ Video Tele Conference VTC ดวยโปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ สถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ 

พิธีเกษียณอายุราชการ โรงเรียนการบิน 

 
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน เปนประธานในพิธีเกษียณอายุราชการพรอมมอบของที่ระลึก 

ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ โรงเรียนการบิน เม่ือวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม  

พิธีเกษียณอายุราชการ กองบิน ๕๖ 

 
นาวาอากาศเอก รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผูบังคับการกองบิน ๕๖ เปนประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ขาราชการ

กองบิน ๕๖ ประจําป ๒๕๖๔ พรอมมอบของที่ระลึก ใหแกขาราชการท่ีเกษียณอายุราชการ เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔  

ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา   
www.rtaf.mi.th 

 

 

 

 


