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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 และคณะกรรมการบริหาร    

การจัดหาเครื่องบินขับไลโจมตี สํารวจกองบิน ๔ เพ่ือหาขอมูลเตรียมความพรอมรองรับการจัดหา

เครื่องบินขับไลโจมตีในอนาคต โดยมี นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผูบังคับการ

กองบิน ๔ ใหการตอนรับ เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔  จังหวัดนครสวรรค  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

 
 

 
 



วันจันทรที่  ๒๗  มิถุนยายน  ๒๕๖๕                                                                หนา ๓ 

การแขงขัน Cyber Operations Contest 2022 รอบชงิชนะเลิศ 

  
พลอากาศเอก ธนศักดิ์  เมตะนันท รองผูบัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชมการแขงขัน Cyber Operations Contest 

2022 รอบชิงชนะเลิศ โดยมี พลอากาศตรี สมพร รมพยอม ผูอํานวยการศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ ใหการตอนรับ         

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

 
พลอากาศตรี  สมพร รมพยอม ผู อํ านวยการศูนย ไซเบอรกองทัพอากาศ  เปนประธานจัดการแขงขัน                   

และมอบใบประกาศเกียรติคุณ การแขงขันทักษะทางไซเบอร ประจําป ๒๕๖๕ (CYBER OPERATIONS CONTEST 2022) 

รอบชิงชนะเลิศ 

- ทีมชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร ไดแก กรมขนสงทหารอากาศ (ทีม UNI)  

- ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดรับเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร ไดแก โรงเรียนนายเรืออากาศ          

นวมินทกษัตริยาธิราช (ทีม Capt from home) 

- ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดรับเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร ไดแก กองบิน ๕๖        

(ทีม PantherW56)  

- ทีมที่ไดรับรางวัลชมเชย จํานวน ๑๑ ทีม ไดรับเงินรางวัลทีมละ ๕,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ไดแก 

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ (ทีม Three Horse Men), สํานักงานพระธรรมนูญ        

ทหารอากาศ (ทีมlegalless), โรงเรียนการบิน (ทีมLightning Moon), กองบิน ๔ (ทีมพระสังข ๒), กองบิน ๔               

(ทีมพระสังข ๑) กองบิน ๗ (ทีมBlackshark), กองบิน ๗ (ทีม CyberShark), กรมแพทยทหารอากาศ (ทีมSeN0k0t)   

โรงเรียนจาอากาศ    กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ทีมNAVI), โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ทีมBOMBOM)                    

และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตรยิาธิราช (ทีม Hunter) 

รางวัลผูเขาแขงขันทําคะแนนสูงสุด  

- อันดับ ๑ ไดรับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร ไดแก เรืออากาศตรีหญิง ศศิวิมล  สุขอยู 

สังกัด กรมขนสงทหารอากาศ (ทีม UNI) 

- อันดับ ๒ ไดรับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร ไดแก เรืออากาศตรี ภูวนัย  ทันเก้ือ        

สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ทีม Hunter)  

- อันดับ ๓ ไดรับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร ไดแก นักเรียนนายเรืออากาศ ณภัทร         

ศรีวิโรจน สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ทีม Capt from home)   

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

พิธีขออโหสิกรรมลาอปุสมบท 

 
         พลอากาศโท วิญญา  โพธิ์คานิช ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนประธานในพิธีขออโหสิกรรม

ผูบังคับบัญชาหนวยบัญชาการอากาศโยธิน ใหแกขาราชการสังกัดหนวยบัญชาการอากาศโยธิน ที่ขอลาอุปสมบท            

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

สรุปผลการตรวจการปฏิบตัิราชการของกองบญัชาการควบคมุการปฏิบัติทางอากาศ  

  
พลอากาศตรี อนันตชัย ทองเจริญ เจากรมจเรทหารอากาศ และคณะ สรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการ           

ของกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ โดยมี พลอากาศตรี ชัยณรงค พันธุเทศ เสนาธิการกองบัญชาการควบคุม 

การปฏิบัติทางอากาศ  ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

สํานกังานยุทธศาสตรและหลักนยิมกองทัพอากาศและกองบิน ๔ จัดกิจกรรมชวยเหลือพี่นองประชาชน 

 
พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน ผูอํานวยการสํานักงานยุทธศาสตรและหลักนิยมกองทัพอากาศ  นําขาราชการ 

สํานักงานยุทธศาสตรและหลักนิยมกองทัพอากาศ  ทําโครงการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึก ในการดํารง

สถาบันทั้ง ๓  ไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ศึกษาพ้ืนที่ประวัติศาสตรของชาติจัดกิจกรรมแบงปนทําความดี รวมกับ

นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ มอบทุนการศึกษา และอุปกรณกีฬา ตูยาพรอมเวชภัณฑ 

และอุปกรณเครื่องใชตางๆ เม่ือวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบานหนองสีซอ จังหวัดนครสวรรค 

การฝกปฎบิตักิารจัดตลาดนัดสินคาราคาถูก 

 
พลอากาศตรี วิวัฒน นิลจุลกะ เจากรมสวัสดิการทหารอากาศ เปนประธานในการเปดงานการฝกปฎิบัติการ           

จัดตลาดนัดสินคาราคาถูก โดยหลักสูตรเจาหนาที่สวัสดิการทหารอากาศ ชั้นตน รุนที่ ๒๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕     

ณ อาคารอเนกประสงคชาวฟา  สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวน  



วันจันทรที่  ๒๗  มิถุนยายน  ๒๕๖๕                                                                หนา ๕ 

การเปดการอบรมสรางจิตสํานึกในการปองกันอัคคภียั 

 
พลอากาศตรี กฤษฎา  สุพิชญ รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปนประธาน           

เปดการอบรมสรางจิตสํานึกในการปองกันอัคคีภัย เพ่ือใหกําลังพลมีความรูในเรื่องของนิรภัยภาคพื้นเพื่อใหสามารถปองกัน 

ลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุตลอดไปจนถึงทรัพยสินของกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี จักรกฤษณ  ธรรมวิชัย 

เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รวมบรรยายใหความรู แกขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ      

อีกทั้งมีการรับฟงการบรรยายพิเศษภาคทฤษฎีและกิจกรรมภาคปฏิบัติในการฝกระงับอัคคีภัย จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจาก

สํานักงานตํารวจแหงชาติ และสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕        

ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

สํานักพฒันาระบบราชการกลาโหม เย่ียมชมกิจการกองบิน ๑ 

 
  พลโท สุรศักดิ์  วรรณสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบราชการกลาโลม และคณะ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑     

โดยมี นาวาอากาศเอก พิศาล  วินัยชาติศักดิ์ เสนาธิการกองบิน ๑ ใหการตอนรับ พรอมทั้งบรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการ 

ตลอดจนการจัดแสดงอากาศยาน ของกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา   

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการเหลาทหารสารวัตร 

 
นาวาอากาศเอก ดิษฐพล  ชูวงษ รองผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการ      

เหลาทหารสารวัตร กองบิน ๔๖ และรวมรับฟงบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยมี นาวาอากาศเอก ชัชวาล คุณเจริญ     

รองผูบังคับการกองบิน ๔๖ ใหการตอนรับ ทั้งนี้ยังไดมอบสิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณพกประจํากาย ใหกับเจาหนาที่

สารวัตรทหารอากาศ กองรอยทหารสารวัตร กองบิน ๔๖  เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่             

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ  กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก   

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๖ 

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๒  ฝกซอมแผนการเคลื่อนยายผูประสบภัยทางน้ํา 

   
นาวาอากาศเอก ชวภณ  ยิ้มพงษ ผูบังคับการกองบิน ๒ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒ 

มอบหมายใหศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ฝกซอมแผนการเคลื่อนยายผูประสบภัยทางน้ํา โดยมีการซอมชวยเหลือ

ผูประสบภัยทางน้ํา การรักษาพยาบาลเบื้องตน เพื่อเตรียมความพรอมหากมีสถานการณอุทกภัย ตามคําสั่งของ            

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ใหมีความพรอมในการชวยเหลือประชาชนไดทันทวงที เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน 

๒๕๖๕ ณ อางเก็บน้ําดิบสํารอง กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี   

กองบิน ๒๓ รวมกับกองทัพอากาศสิงคโปร  

สงมอบโครงการปรับปรุงหองน้ํา ทาสี เทพื้น ใหกับโรงเรียนบานมวงสวางสามัคค ี

   
     นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ ผูบังคับการกองบิน ๒๓ มอบหมายให นาวาอากาศโท รักพงศ เถื่อนนาดี    

หัวหนาแผนกยุทธการ กองบังคับการกองบิน ๒๓ รวมกับ Wng Cdr. Detachment Commander CHAN CHEE KWANG 

DEREK "VICE" , พรอมดวยนักบิน และเจาหนาที่ จากกองบิน ๒๓ และกองทัพอากาศสิงคโปร สงมอบโครงการปรับปรุง

หองน้ํา ทาสี เทพ้ืน ใหกับโรงเรียนบานมวงสวางสามัคคี และกองทัพอากาศสิงคโปร เม่ือวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕           

ณ โรงเรียนบานมวงสวางสามัคค ีจังหวัดอุดรธานี  

โดยหนวยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร ไดสอนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตน เพ่ือฝกทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ใหกับนักเรียน พรอมทํากิจกรรมสันทนาการในหองเรียน เพ่ือสรางความรูและความสัมพันธที่ดีใหกับคณะครู นักเรียน

โรงเรียนบานมวงสวางสามัคคี ที่มีตอกองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศสิงคโปร  

รับสมัครนายทหารประทวนไปปฏิบัติหนาท่ี 

เสมียนสํานกังานผูชวยทูตทหารอากาศไทย/สตอกโฮลม 
กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ เปดรับสมัครสอบคัดเลือกขาราชการสังกัดกองทัพอากาศ ชั้นยศ พันจาอากาศเอก    

ไมจํากัดเหลา อายุไมเกิน ๔๕ ป ไปดํารงตําแหนง เสมียน สํานักงานผูชวยทูตทหารอากาศไทย/สตอกโฮลม ทําหนาที่    

เสมียน สํานักงานผูชวยทูตทหารไทย/สตอกโฮลม และปฏิบัติหนาที่ ผูชวยนายทหารติดตอ ประจํา FMV ณ ราชอาณาจักรสวีเดน      

มีกําหนดปฏิบัติงาน ๒ ป ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙  

ผูสนใจสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ  โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๑๐๙๒ ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  

 


