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             กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  
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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว  ธูปะเตมีย 

นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๔๖ โดยมี          

นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผูบังคับการกองบิน ๔๖ พรอมดวย คุณ อภิชญา บุญญะพาศ   

ประธานชมรมแมบ านทหารอากาศ กองบิน ๔๖ นํ าข าราชการ ลูกจ าง พนักงานราชการ                    

ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแมบานทหารอากาศ กองบิน ๔๖ ใหการตอนรับ  เมื่อวันที่        

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก    
 

 

  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

การแขงขัน ประกวดผลงานดานซอฟตแวร กองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๕ 
 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการ

ทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดการแขงขันประกวดผลงานดานซอฟตแวร 

กองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๕ ซึ่งในปนี้ ไดจัดขึ้นเปนครั้งที่ ๒ ระหวางวันที ่     

๑๐ พฤษภาคม -  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร

ในสังกัดกองทัพอากาศ ตระหนักถึงความสําคัญของซอฟตแวร ซึ่งเปนองคประกอบ

หลักในการขับเคลื่อนใหเกิดการสรางนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลย ีทั้งในปจจุบัน และอนาคต ตลอดจนเสริมสรางแรงจูงใจ

ใหศึกษา เรียนรูและพัฒนาซอฟตแวรขึ้นใชเองภายในหนวยงาน ลดการพ่ึงพาซอฟตแวร 

จากภายนอก  การนําเสนอผลงาน และการตอบขอซักถามของคณะกรรมการพิจารณา

ตัดสินผลรางวัล จะมีขึ้นในวันท่ี ๑๑ และ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ จะประกาศผลการ

ตัดสินผูชนะการแขงขัน ในวันที ่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  

สําหรับพิธีเปดการแขงขัน กิจกรรมการนําเสนอผลงาน และนิทรรศการดาน

ซอฟตแวรในครั้งนี้นั้น ศูนยซอฟตแวรกองทัพอากาศ ไดจัดข้ึน ในรูปแบบชุมชนโลกเสมือนจริง (Metaverse) เพ่ือใหสอดรับ

กับกระแสโลกแหงอนาคต ที่ตองการเชื่อมโยงโลกจริง กับโลกเสมือนเขาดวยกันผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

การประชมุเตรียมการจัดงานประมลูพระพทุธรูป “พระพุทธศาสดาประชานาถ” หนาตัก ๑๐ นิ้ว เลขมงคล 

  
พลอากาศเอก ณรงค  อินทชาติ  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการประมูลพระพุทธรูป                

“พระพุทธศาสดาประชานาถ” หนาตัก ๑๐ นิ้ว เลขมงคล เปนประธานการประชุมเตรียมการประชาสัมพันธการจัดงานประมูลฯ            

เพ่ือสืบสานทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เผยแพรความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสดาประชานาถ  เกิดการมีสวนรวมระหวางกองทัพอากาศ

กับภาคประชาชน และจัดหารายไดมอบเปนสาธารณกุศลและสวัสดิการกําลังพล  โดยมี คุณวณิชชา  สุขวณิชนันท ประธานกรรมการ

บริษัทแสงเพชร อิเลคทริค แอนด คอนสรัคชั่น จํากัด ใหความสนใจเขารวมกิจกรรมประมูลฯ ในครั้งนี้ เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕    

ณ หองประชุมสํานักงานที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ 

โครงการแลกเปลี่ยนการเยอืน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมนิทกษัตริยาธิราช กับโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ 

   
พลอากาศโท ณรงคศกัด์ิ พิชิตชโลธร ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พรอมคณะนายทหาร

ชั้นผูใหญ ใหการตอนรับ Captain Damon Kirkpatrick (นายทหารควบคุม) และ นักเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา     

ในโอกาสโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กับโรงเรียนนายเรืออากาศ

สหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการเรียนการสอนและการอบรมทางทหาร ตลอดจนไดเรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรม

และสังคมไทย โดยมีการวางพวงมาลาอนุสาวรียบุพการีทหารอากาศ การฟงบรรยายสรุปและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ

กองทัพอากาศ เมื่อวันที ่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  



วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕                                                           หนา ๓ 

พิธมีอบเคร่ืองหมายความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ ์

 
พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถนัก

เหินเวหากิตติมศักดิ์ แด ดร.ปกรณ อาภาพันธ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) พรอมดวย

คณะ โดยมี พลอากาศเอก สุพิจจารณ ธรรมวาทะเสรี ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานคณะทํางานศึกษาแนวทางการ

ใชงานดาวเทียมใหเกิดประโยชนสูงสุดในทางยุทธการและประชาชนรวมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕                  

ณ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน  ทั้งนี้ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เปนหนวยงานของรัฐในรูปแบบ

องคการมหาชน ซึ่งมุงเนนการบริหารและดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการตาง  ๆ

ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศใหเปนประโยชนตอประชาชน โดยกองทัพอากาศไดรับการสนับสนุน และความรวมมือเปน

อยางดีเสมอมา จึงสมควรไดรับเครื่องหมายความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ ดังกลาว 

กิจกรรม ๕ ส. 

 
พลอากาศตรีสมพร รมพยอม ผูอํานวยการศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ  นําขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการศูนยไซเบอร

กองทัพอากาศ ทํากิจกรรม ๕ ส. เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ บริเวณโดยรอบอาคารศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ  

ขอเชิญชวนรวมแขงขันออกแบบสติกเกอร NAPA STICKER DESIGN CONTEST 
กติกาและวิธีเขารวมการแขงขัน 

ออกแบบสติกเกอรภายใตหัวขอ "NAPA : The future of the Air force" จํานวน ๑๐ ตัว (เปนภาพนิ่งหรือ

ภาพเคลื่อนไหว) พรอมคําบรรยายถึงแนวคิดของผลงาน 

สงผลงานตามรูปแบบท่ีกําหนด ดังนี ้ 

รูปแบบที่กําหนดสําหรับสติกเกอรภาพนิ่ง  

 - รูปแบบไฟล (Format): PNG  

 - ขนาด: กวาง ๓๗๐ พิกเซล × สูง ๓๒๐ พิกเซล  

รูปแบบที่กําหนดสําหรับสติกเกอรเคลื่อนไหว (animation)  

 - รูปแบบไฟล (Format): APNG  

 - ขนาด: กวาง ๓๒๐ พิกเซล × สูง ๒๗๐ พิกเซล ตอเฟรม ดานใดดานหนึ่งตองมีขนาดอยางนอย ๒๗๐ พิกเซล 

 - ระยะเวลาเคลื่อนไหว: (๑ – ๔ วินาที) ไมเกิน ๔ วินาทีตอสติกเกอร ๑ ตัว 

 - ขนาดสูงสุดของแตละไฟลไมเกิน 300 KB หลังเปลี่ยนเปน APNG 

การตัดสินผลงาน คณะกรรมการจะตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเกณฑ ความสามารถทางศิลปะและเทคนิคของ

ผลงาน ความคิดสรางสรรคและความมีเอกลักษณ และการที่สามารถนําสติกเกอรไปใชไดจริงในบทสนทนาในชีวิตประจําวัน

ทั้งนี ้คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุด ผูเขารวมการแขงขันไมสามารถโตแยงได 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

คอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ "ชยัพฒันา" ครั้งที ่๑๓ 

  

"แพรว The Golden Song" หนึ่งในนักรองรับเชิญที่จะรวมแสดงในคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพ่ือ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ ๑๓ 

รวมซอมกับวงซิมโฟนีออรเคสตรา กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๕พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ กองดุริยางคทหารอากาศ         

หนวยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมี พลอากาศตรี สมพร แตพานิช ผูอํานวยการสํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ   

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะกรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการจัดคอนเสิรตทัพฟาคูไทย

เพ่ือ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓ ใหกําลังใจและรวมชมการฝกซอม ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ – ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๕            

ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  ทั้งนี้จะมีการแถลงขาวในวันที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ หองรับรอง

กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

กําหนดเสนทางการเดนิรถในชวงเปดภาคเรียนโดยรอบโรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย ทั้ง ๒ โรงเรียน 

 
เเจงประชาสัมพันธ เสนทางการเดินรถ ในชวงของการเปดภาคเรียน ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) เเละ

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (มัธยม) ใหกับกําลังพลของกองทัพอากาศ เเละผูปกครอง ที่ใชเสนทางการเดินรถ ในบริเวณพ้ืนที ่

ขาวบริการ 
กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ คุณแมกระแสร  ตะวันแจง มารดาของ พลอากาศเอก ชากร ตะวันแจง หัวหนาคณะ

นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคบับัญชา ตั้งแตบัดนี้ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๑๔ ฌาปนสถาน

กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ และกําหนดสวดพระอภิธรรมศพ ในเวลา ๑๗๓๐ และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ     

เปนกรณีพิเศษ ในวันเสารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑  

 


