
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว  ธูปะเตมีย 

นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดอาคารพิพิธภัณฑหลังที่  ๓ เมื่อวันที่             

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ พิพิธภัณฑอุทยานประวัติศาสตร กองบนิ ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
    

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

 
พิธีเปดอาคารพิพิธภณัฑหลังที่ ๓ ณ พิพิธภัณฑอุทยานประวตัศิาสตร กองบิน ๕ 

   
พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว  ธูปะเตมีย นายกสมาคมแมบาน   

ทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดอาคารพิพิธภัณฑหลังที่ ๓ โดยมี นายทหารชั้นผูใหญ และสมาชิกสมาคมแมบานทหารอากาศ 

รวมพิธ ี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ พิพิธภัณฑอุทยานประวัติศาสตร กองบิน ๕ จังหวัดประจวบครีีขันธ  

เพ่ือเปนเกียรติและรวมรําลึกในโอกาสครบ ๘๐ ปสงครามมหาเอเชียบูรพา กองทัพอากาศ ไดดําเนินการปรับปรุงอาคาร      

ซึ่งแตเดิมเคยเปนที่ พักของ นาวาอากาศตรี หมอมหลวงประวาศ ชุมสาย ณ อยุธยา อดีตผูบังคับการกองบินนอยที่ ๕             

จังหวัดประจวบคีรีขันธใหเปนอาคารพิพิธภัณฑหลังท่ี ๓ ซึ่งมีรูปแบบสถาปตยกรรมเชนเดียวกับหวงเวลาท่ีเกิดสงคราม                

ในปพุทธศักราช ๒๔๘๔  เพ่ือสดุดีวีรชนผูกลาในเหตุการณ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ เปนแหลงศึกษาเรียนรูทางประวัติศาสตร             

แกประชาชนทั่วไปและเยาวชนที่สนใจ สรางความรักความภาคภู มิใจในการเปนคนไทย ตลอดจนเสริมสรางความรัก                  

ความสามัคคขีองคนในชาติ 

สําหรับประชาชนที่สนใจ เขาชมพิพิธภัณฑอุทยานประวัติศาสตร กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ สามารถเขาชมไดทุกวัน 

ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬกิา 

กรมขาวทหารเรือ เย่ียมชมกิจการกรมขาวทหารอากาศ 

 
พลอากาศโท พิบูลย วรวรรณปรีชา เจากรมขาวทหารอากาศ ใหการตอนรับ พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห         

เจากรมขาวทหารเรือ และคณะ เยี่ยมชมกิจการ และสรางความสัมพันธระหวางหนวยงานรวมถึงขยายความรวมมือดานการ

ขาวระหวางกัน เมื่อวันที ่๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชมุกรมขาวทหารอากาศ  



วันพธุที่  ๘  ธันวาคม ๒๕๖๔                                                                    หนา ๓ 

สนับสนุนซื้อขาวจากชาวนาในงาน "ทัพฟาชวยชาวนา " 

 
พลอากาศโท วรกฤต มุขศรี  และคณะ ในนามผูจัดการสนามกอลฟธูปะเตมีย  ซื้อขาวจากชาวนาในงาน               

"ทัพฟาชวยชาวนา " จํานวน ๕๐๐ กิโลกรัม  เพ่ือนําไปแจกจายใหแกเจาหนาที่สนามกอลฟ เมื่อวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔     

ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย) 

    
พลอากาศตรี ศรสิต กีรติพล เจากรมพลาธิการทหารอากาศ ในฐานะผูแทนวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๖๓ 

และประธานรุนนักเรียนนายเรืออากาศรุนที่ ๓๒  และคณะ ในนามชุมนุมนายเรืออากาศรุนที่ ๓๒ พรอมดวยขาราชการ             

กรมพลาธิการทหารอากาศ ซื้อขาวจากชาวนาในงาน "ทัพฟาชวยชาวนา" โดยในนามวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่๖๓     

จํานวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ในนามชุมนุมนายเรืออากาศรุนท่ี ๓๒  และขาราชการกรมพลาธิการทหารอากาศ จํานวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม 

พรอมอุดหนุนสินคาอ่ืนๆ ของกลุมเกษตรกรในงาน ซี่งจะนําไปทําสาธารณะประโยชนในนามชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุนที่ ๓๒ 

และแจกจาย ใหขาราชการกรมพลาธิการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย) 

   
ชุมนุมนายเรืออากาศรุนที่ ๓๗ ซื้อขาวจากชาวนาในงาน "ทัพฟาชวยชาวนา" จํานวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม เม่ือวันที ่        

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย) 

สงพี่นองเกษตรกร ที่มารวมกิจกรรม “ทัพฟาชวยชาวนา” กลับภูมิลําเนา 

   

พลอากาศตรี สมพร แตพานิช ผูอํานวยการสํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

เปนผูแทนกองทัพอากาศ สงพ่ีนองเกษตรกร เดินทางกลับจังหวัดยโสธร พรอมมอบน้ําดื่มและอาหารกลอง ภายหลัง       

เสร็จกิจกรรม เพ่ือเปนการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหกับเกษตรกร และสนองนโยบายของกระทรวงกลาโหม     

ซึ่ง กองทัพอากาศ ไดจัดกิจกรรม “ทัพฟาชวยชาวนา” ระหวางวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผานมา โดยจําหนายขาวสาร

ทุกประเภท รวมมากกวา ๖๐ ตัน  เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย) 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

กองทัพอากาศควารางวัลชมเชยการประกวดรานคางานกาชาดออนไลน ประจําป ๒๕๖๔ 
กองทัพอากาศไดรับรางวั ลชมเชยการ

ประกวดรานคาในงานกาชาดออนไลนประจําป 

๒ ๕ ๖ ๔  ป ร ะ เ ภ ท ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  แ ล ะ

สถาบันการศึกษาจากหนวยงานที่ เขารวมการ

ประกวดทั้งสิ้น ๙ หนวยงาน ภายใตแนวคิดการจัด

งาน FUN(D) FAIR x SHARING การออกแบบ      

ไดนําเอาหอบังคับการบิน และโรงจอดเครื่องบิน  

อันเปน เอกลักษณของกองทัพอากาศ รวมถึง    

การจัดทํานิทรรศการออนไลน นําเสนอการแขงขันปฏิบัติการยุทธวิธีทางอากาศ การชวยเหลือดานมนุษยธรรม              

การบรรเทาสาธารณภัย และกิจการดานอวกาศของ กองทัพอากาศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมใหผูเขาชมไดรวมสนุก           

และรับของรางวัลสุดพิเศษจากกองทัพอากาศ  โดยงานกาชาดออนไลนจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ – ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔       

ผานทางเว็บไซต www.redcrossfair.com ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

 

 
E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th  โทร. ๒๖๒๒๓ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกจิการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 


