
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให พลอากาศโท 

ชัยนาท  ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนประธานในพิธีปลอยขบวนรถขนขาว 

โครงการ “ทัพฟาชวยชาวนา” โดยมี พลอากาศตรี ธีรพล  สนแจง เจากรมขนสงทหารอากาศ  

รวมพิธ ีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรมขนสงทหารอากาศ  
 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

กองทัพอากาศ ปลอยขบวนรถขนขาวโครงการ  

“ทัพฟาชวยชาวนา” และเชิญชวนอุดหนุนเกษตรกร 

  
พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให พลอากาศโท ชัยนาท  ผลกิจ          

เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนประธานในพิธีปลอยขบวนรถขนขาว โครงการ “ทัพฟาชวยชาวนา” โดยมี         

พลอากาศตรี ธีรพล  สนแจง เจากรมขนสงทหารอากาศ รวมพิธ ีเม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรมขนสงทหารอากาศ  

สําหรับขบวนรถดังกลาว ประกอบดวย รถยนตบรรทุกขนาดใหญ จํานวน ๗ คัน และรถยนตโดยสารปรับอากาศ   

ขนาดใหญ จํานวน ๑ คัน ซึ่งกองทัพอากาศใหการสนับสนุนการรับ-สงเกษตรกร พรอมขาว จํานวน ๕๐ ตัน ประกอบดวย    

ขาวเหนียว ขาวจาว ขาวหอมมะลิ ขาวกลอง และขาวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ จากศาลากลาง   

จังหวัดยโสธร ถึงปลายทางสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย) เพ่ือนํามาจําหนายในโครงการ “ทัพฟาชวยชาวนา” ซึ่งเปน

ความรวมมือระหวางกองทัพอากาศ กับ เครือขายกลุมเกษตรกรจังหวัดยโสธร ในการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน

ใหกับพี่นองเกษตรกร  

โดยกองทัพอากาศไดสนับสนุนพื้นที่ของสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย) เปนสถานที่จําหนายขาวและผลผลิต

ทางการเกษตร สนับสนุนอาคารที่พักนักกีฬา ๕ ชั้น เปนสถานที่พักใหแกเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนยานพาหนะในการขนสง

สินคาจากตนทางมายังพ้ืนที่จําหนาย  

ทั้งนี้ กองทัพอากาศตระหนักดีวา ความเดือดรอนของพ่ีนองเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากขาวและสินคาเกษตรราคา

ตกต่ํา จําเปนตองไดรับการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนอยางทันทวงที จึงขอเชิญชวนพี่นองประชาชนที่สนใจ     

รวมอุดหนุนขาวและสินคาเกษตรจากโครงการ “ทัพฟาชวยชาวนา” เพ่ือชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนแกพ่ีนอง

เกษตรกร ซึ่งกําหนดจัดข้ึน ระหวางวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา ณ สนามกีฬา

กองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย) 

พิธีไหวครูดนตร-ีนาฏศิลป กองดุริยางคทหารอากาศ ประจําป ๒๕๖๔ 

  

พลอากาศโท วิญญา  โพธิ์คานิช  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนประธานในพิธีไหวครูดนตรี-นาฏศิลป 

กองดุริยางคทหารอากาศ  ประจําป ๒๕๖๔ โดยมี นาวาอากาศเอก พิสุทธิพงศ  ศรีชูรส  ผูบังคับการกองดุริยางค        

ทหารอากาศ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ กองดุริยางคทหารอากาศ 

หนวยบัญชาการอากาศโยธิน  



วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                             หนา ๓ 

 

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการปลัดบญัช ีประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

  
พลอากาศตรี ธรรมนาย สุขแสง  รองปลัดบัญชีทหารอากาศ  สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ  เปนหัวหนาคณะ 

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการปลัดบัญชี  ดําเนินการตรวจเยี่ยมหนวยราชการในสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจําป

งบประมาณ  ๒๕๖๕  ณ ศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี สมพร รมพะยอม  ผูอํานวยการศูนยไซเบอร 

กองทัพอากาศ และคณะมา ใหการตอนรับ เพ่ือรับฟงปญหาขอขัดของ พรอมเสนอแนวทางแกไขปญหาใหกับหนวย        

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ  ศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ 

ตรวจการปฏิบตัิราชการ ณ กรมชางโยธาทหารอากาศ 

  
พลอากาศตรี อนันตชัย ทองเจริญ เจากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ทําการตรวจการปฏิบัติราชการ ณ กรมชางโยธา

ทหารอากาศ ระหวางวันท่ี ๒๙ พฤจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี พลอากาศตรี เรวัต ทัตติยพงศ เจากรมชางโยธา  

ทหารอากาศ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรมชางโยธาทหารอากาศ 

 

 

 

 

  

งานกาชาดออนไลน 

รวมเชียรรวมโหวตเพื่อเปนกําลังใจใหกับ  นองปลายฟา จาอากาศโทหญิง ธิติกุล อิ่นศิริ   

สังกัดกองบิน ๖  ตัวแทนจากกองทัพอากาศ หมายเลข ๗ เขาชิงรางวัลขวัญใจ งานกาชาดประจําป 

๒๕๖๔  และรางวัล popular vote  ติดตามรายละเอียดไดที่ที่ www.งานกาชาด.com  หรือที่ 

Facebook : งานกาชาด Red Cross Fair 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการปลัดบญัช ีประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
พลอากาศตรี ขจรศักดิ์ พวงจินดา  ผูอํานวยการสํานักบริหารงบประมาณ สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ          

เปนหัวหนาคณะ  ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการปลัดบัญชี  ดําเนินการตรวจเยี่ยมหนวยราชการในสายวิทยาการปลัดบัญชี 

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๕  ณ ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี ไพฑูรย เหลืองตระกูล       

ผูบังคับการศูนยปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ และคณะ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕             

ณ  ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ 

สถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ จัดกิจกรรม"วันสรางสุขภาพแหงชาติ"ประจําป๒๕๖๔ 

 
พลอากาศตรี วรงค ลาภานันต ผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ เปนประธานเปดกิจกรรม       

"วันสรางสุขภาพแหงชาติ"  ประจําป๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ สถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ 

ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศเยี่ยมชมกิจการอวกาศสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ 

 
นาวาอากาศเอก อนุกูล ออนจันทรอม เสนาธิการศูนยปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ และคณะ               

เยี่ยมชมกิจการอวกาศ ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ         

และแลกเปลี่ยนองคความรูดานกิจการอวกาศ โดยมี รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ ผูอํานวยการสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

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


