
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี / ประธานกรรมการท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิฝนหลวง 

เปนประธานในพิธี วางพานพุ มดอกไมสด ถวายสักการะนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ    

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน     

"วันพระบิดาแหงฝนหลวง" ประจําป ๒๕๖๔  โดยมี พลอากาศตรี ชาตินนท สทานไผท  ผูบัญชาการ 

ศูนยลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เปนผูแทน ผูบญัชาการทหารอากาศ เขารวมพิธ ี

เม่ือวันที ่๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ  กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร  

 

  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

บรรยายพิเศษในหัวขอ “ประสบการณในการทํางานและแนวทางในการปฏิบัติราชการ” 

 
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวขอ “ประสบการณในการทํางาน   

และแนวทางในการปฏิบัติราชการ” ในหลักสูตรผูบังคับหมวดของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปที่ ๕ ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๔และนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันทางทหารตางประเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔               

ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

ผูบัญชาการทหารอากาศ แสดงความยินดแีละชื่นชมนักกีฬาเปตอง สังกัดกองทัพอากาศ  

ควาเหรียญทอง ในการแขงขันเปตองชิงแชมปโลก 2021 ณ ราชอาณาจักรสเปน 

 
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผู บัญชาการทหารอากาศ แสดงความยินดีและชื่นชมนักกีฬาเปตอง              

สังกัดกองทัพอากาศ ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง จากการแขงขันกีฬาเปตองชิงแชมปโลก 2021 ที่เมืองซานตาซู

ซานนา ราชอาณาจักรสเปน เม่ือวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผานมา  โดยมีนักกีฬาเปตองสังกัดกองทัพอากาศที่เปน

ตัวแทนทีมชาติไทย ที่ควาเหรียญทองใหแกประเทศไทยไดเปนผลสําเร็จ จํานวน ๓ คน ไดแก  

เรืออากาศตรีหญิง พันธิพา วงศชูเวช สังกัด โรงเรียนการบิน  

จาอากาศเอกหญิง นันทวัน เฟองสนิท สังกัด กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ 

จาอากาศตรีหญิง อัมพวัน สุวรรณพฤกษ สังกัด กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

ในโอกาสนี้ ผูบัญชาการทหารอากาศไดแสดงความยินดีและขอบคุณนักกีฬาเปตอง สังกัดกองทัพอากาศ ที่ไดมุงมั่น

ทุมเท ฝกซอมดวยความวิริยะ อุตสาหะ จนสามารถนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติและกองทัพอากาศ ตลอดจนสรางความสุข

และความภาคภูมิใจใหแกพ่ีนองชาวไทย 

 

ขอเชิญรวมแสดงความคิดเห็นการใชบริการรานคาในโรงอาหาร กรมกิจการพลเรือน

ทหารอากาศ  คณะกรรมการโรงอาหาร กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  ขอเรียนเชิญทุก

ทานรวมแสดงความคิดเห็นการใชบริการรานคาตางๆในความดูแลของ กรมกิจการพลเรือน      

ทหารอากาศ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งข้ึน ตั้งแตวันที่ ๑๕ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

โดยสามารถสแกน QR CODE เพ่ือแสดงความคิดเห็น 

 



วันพธุที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                              หนา ๓  

ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบตัิในการสงขึ้นสูอวกาศของดาวเทียม นภา-๒ (NAPA-2) 

  
พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการดาวเทียม

กองทัพอากาศ และคณะ ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติในการสงขึ้นสูอวกาศของดาวเทียม นภา-๒ (NAPA-2) ตามคําเชิญของบริษัท 

Space Exploration Technologies (SpaceX) อีกทั้งไดรวมประชุมเกี่ยวกับความรวมมือในดานการสื่อสารผานดาวเทียม Starlink 

และการขนสงทางอวกาศ  Starship เมื่อวันที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ นคร Los Angeles มลรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พิธีเปดการฝกอบรม หลักสูตรผูบังคับหมวดของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปท่ี ๕ 

   
พลอากาศโท ณรงค อินทชาติ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปนประธานในพิธีเปด     

การฝกอบรม หลักสูตรผูบังคับหมวดของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปที่ ๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ และนายทหารสัญญาบัตร       

ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันทางทหารตางประเทศ เพ่ือใหนักเรียนนายเรืออากาศ ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาเปน     

นายทหารสัญญาบัตรไดมีความรูเบ้ืองตนสําหรับนายทหารสัญญาบัตรใหม ทั้งยังไดรับฟงการบรรยายประสบการณการทํางาน

และแนวทางในการปฏิบัติราชการจากนายทหารชั้นผูใหญของกองทัพอากาศ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการรับราชการ       

ของตนเอง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

การประชุมตดิตามการจัดตั้งศูนยฝกจิตอาสา ภาค ๓ 

   

พลอากาศตรี ธรรมรงคเดช เจริญสุข รองเจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พรอมคณะ ประชุมติดตามการจัดตั้ง

ศูนยฝกจิตอาสา ภาค ๓ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศวิวัติ วัฒนวรางกูร ผูบังคับการ

กองบิน ๔๑ ใหการตอนรับ เมื่อวันจันทรท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชยีงใหม  

โครงการ "กองทัพไทยรวมใจ บริจาคโลหติแกวิกฤต ิCOVID-19" ครั้งที่ ๓ 

 
พลอากาศตรี วรงค ลาภานันต ผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ พรอมดวยและขาราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจาง สังกัดสถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ เขารวมกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ    

"กองทัพไทยรวมใจ บริจาคโลหิต แกวิกฤติ COVID-19" ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบริการโลหิต    

อาคารศูนยมะเร็งชั้น ๓ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ ใหบริการฉีดวัคซนีปองกัน COVID-19 

ในเด็กนกัเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินกาํแพงแสน 

  
พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผูอํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ ตรวจเยี่ยม    

หนวยบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร (pfizer) เข็มที่ ๒ ใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ จํานวน ๔๔๔ คน และตรวจคัดกรอง 

COVID -19 ตามความสมัครใจของนักเรียนท่ีไดรับความยินยอมจากผูปกครอง พรอมใหกําลังใจผูปฏิบัติงาน โดยม ี        

นายสนิท รีนับถือ ผูอํานวยการโรงเรียน พรอมคณะครูใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนมัธยม

ฐานบินกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ตรวจติดตามความคืบหนา ผลการแกไข ตามขอเสนอแนะของจเรทหารอากาศ ณ กองบิน ๔๖ 

  
นาวาอากาศเอก สักรินทร สาพิมาน รองเจากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ตรวจติดตามความคืบหนา ผลการแกไข 

ตามขอเสนอแนะของจเรทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก อภิวัฒน พลอาสา เสนาธิการกองบิน ๔๖ ใหการตอนรับ     

และบรรยายสรุป เมื่อวันที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก 

เตรียมความพรอมการฝกภาคสนามของ นักศกึษาวิชาทหารในสวนกองทัพอากาศ 

 
นาวาอากาศเอก วิมล  ปะโคทัง รองผูบังคับการกองบิน ๒ ใหการตอนรับ นาวาอากาศเอก เชษฐ  เหมทานนท 

ผูอํานวยการกองกําลังพลสํารอง และการสัสดี สํานักนโยบายและบริหารกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ ในฐานะ         

ผูบัญชาการศูนยฝกยอย นักศึกษาวิชาทหารในสวน กองทัพอากาศ เปนประธานในการประชุมเตรียมความพรอมการฝก

ภาคสนามของ นักศึกษาวิชาทหารในสวนกองทัพอากาศ ชั้นปที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ พรอมเยี่ยมชมสถานที่การฝก 

เพ่ือใหเกิดความเรียบรอย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี   

 

       
www.rtaf.mi.th 


