กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่ าง ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เป็ น ประธานในพิ ธี แ ถลงข่ า ว
และรับมอบเงินบริจาค การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีผู้ร่วมแถลง
ข่าวประกอบด้วย พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ประธานกรรมการอํานวยการจัดคอนเสิร์ต
ทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ คุณดนุพล แก้วกาญจน์ (แจ้) คุณวสุ แสงสิงแก้ว (จิ๊บ)
และ คุณวรัณณภา สุธนเมธี (มิ้ม) ผู้แทนศิลปินรับเชิญ
อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
พิธีแถลงข่าวและรับมอบเงินบริจาคการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ“ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑

การแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ บรรเลงโดย วงซิมโฟนีออร์เคสตร้าของกองทัพอากาศ
(The Royal Thai Air Force Symphony Orchestra) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย นั ก ดนตรี และคณะนั ก ร้ อ งหมู่ ป ระสานเสี ย ง
จํานวนกว่า ๑๕๐ คน โดยมี นาวาอากาศตรี พิรุณ เจ๊ะวงศ์ และเรืออากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ อรุณ สุโข เป็นผู้อํานวยเพลง
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียง ได้แก่ คุณดนุพล แก้วกาญจน์ (แจ้), คุณอิสริยา คูประเสริฐ (หนึ่ง)
คุณวสุ แสงสิงแก้ว (จิ๊บ), คุณจักรวาล เสาธงยุติธรรม (หนึ่ง), คุณศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ (โรส), คุณอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
(แสตมป์), คุณกันยารัตน์ ติยะพรชัย (ลุลา) และ คุณวรัณณภา สุธนเมธี (มิ้ม) โดยกําหนดจัดการแสดง ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จํานวน ๒ รอบ ดังนี้ รอบสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๖๑ เวลา ๑๙๐๐ และรอบเสด็ จพระราชดํ าเนิ น ในวัน อั งคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙๐๐ ในการนี้
ได้ รับ พระกรุณ าธิคุ ณ จาก สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เสด็จฯ มาทอดพระเนตรการแสดง
สําหรับผู้ที่สนใจเข้าชมคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ รอบสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อ
ขอรับบัตรได้ที่ กองกิจการพลเรือนทหารอากาศ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๑๐๓ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๓ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวั น และเวลาราชการ (๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ )
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (บัตรมีจํานวนจํากัด) ทั้งนี้ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขากองบัญ ชากองทัพอากาศ ชื่อบัญ ชี “ทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัย
พัฒนา” เลขที่บัญชี ๐๕๗ – ๓ – ๔๔๕๘๐ – ๖ หรือบริจาคได้ที่หน้างาน ในวันจันทร์ที่ ๑๖ และวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๐๘๐๐ และโทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๖๐๘

พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกองทัพอากาศ
และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจํากอง แก่ศิษย์การบิน รุ่น น.๑๔๐ –๖๐-๑

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการ
บินกองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจํากอง แก่ศิษย์การบิน รุ่น น.๑๔๐ –๖๐-๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ณ ลานจอดอากาศยาน สนามบินกําแพงแสน โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
หน้า ๓
กองทัพอากาศสนับสนุนกําลังพลและยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือค้นหาเด็กที่พลัดหลงในถ้ําหลวง

กองทั พ อากาศ สนั บ สนุ น เครื่ อ งบิ น ลํ า เลี ย งแบบที่ ๘ (C-130H) ขนอุ ป กรณ์ แ ละกํ า ลั ง พล หน่ ว ยซี ล (SEAL)
รวมถึงขวดอากาศ จํานวน ๒๐๐ ขวด สายปรับ แรงดัน จํานวน ๒๐๐ เส้น เพื่ อไปปฏิบัติห น้ าที่ค้นหาเด็ กๆ ที่ พลั ดหลง
ในถ้ําหลวง - ขุนน้ํ านางนอน อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จากกองบิ น ๖ ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ
แม่ ฟ้ าหลวง จังหวัด เชี ยงราย นอกจากนี้ ยังได้ จัด ชุ ด ควบคุ มทางอากาศยุท ธวิธี เข้ าควบคุ มการปฏิ บั ติ ท างอากาศของ
อากาศยาน อากาศยานไร้คนขับ และโดรน ในพื้นที่ถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอน ให้มีความเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัย
ในการปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑

พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณร้อยพลพยาบาล กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ เตรียมการป้องกันและฝึกซ้อมการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย

นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔
สั่งการให้เตรียมการป้องกันและฝึกซ้อมการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยตามแผนบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความชํานาญและพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในการฝึกปฏิบัติ
ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การเคลื่อนย้ายเรือท้องแบนไปยังที่หมายและกลับที่ตั้งอย่างถูกวิธี, การบังคับทิศทางเรือท้องแบน
ชนิ ด ติ ด เครื่อ งยนต์ การพายเรือ และบั งคั บ ทิ ศ ทางด้ ว ยไม้ พ าย การเข้ าช่ วยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ที่ จ มน้ํ า อย่ างถู ก วิ ธี และ
การปฏิ บัติก ารกู้ชี พ ผู้ ป ระสบเหตุ อุท กภั ย เมื่อวัน ที่ ๒๘ มิถุน ายน ๒๕๖๑ ณ อ่างเก็บ น้ํ า โรงเรียนจ่าอากาศ (แห่ งใหม่ )
จังหวัดนครสวรรค์

สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง กําหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก ครั้งที่ ๑/๖๑
ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑๐๐ – ๑๔๓๐
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่)

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
ผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์ เดอะ เนชัน่
นาวาอากาศเอก สมบัติ วงศาโรจน์ พร้อมคณะ ในฐานะผู้แทน
กองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา
หนั งสื อพิ มพ์ เดอะ เนชั่ น โดยมี คุ ณ มารุ ต อรรถไกวั ลวที ประธาน
กรรมการบริ ษั ท เนชั่ น มั ล ติ มี เดี ย กรุ๊ ป ให้ ก ารต้ อ นรั บ เมื่ อ วั น ที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น

กองบิน ๒๓ จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ และวันพบญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑

นาวาอากาศเอก ธฤษณัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่
ของทหารกองประจําการ สังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๓ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ โดยกิจกรรมการสวนสนาม
ของทหารใหม่ และกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ญาติพี่น้องของทหารใหม่ทุกคน เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ บริเวณอาคารโรงเก็บ THAIAM กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

พิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจําปี ๒๕๖๑

นาวาอากาศเอก กานต์ มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ นํากําลังพลในสังกัดกองบิน ๕๖ เข้าร่วมโครงการ
ฝึ ก ซ้ อ มเต็ ม รู ป แบบตามแผนฉุ ก เฉิ น ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ ประจํ า ปี ๒๕๖๑ (HATYAI INTERNATIONAL AIRPORT
FULL-SCALE EMERGENCY EXERCISE HEMEX 18) กรณี อากาศยานเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ที่ ท่ า อากาศยาน (AIRCRAFT
ACCIDENT ON AIRPORT) และกรณี อ ากาศยานประสบเหตุ ที่ ข ณะทํ าการบิ น ตามแผนฉุก เฉิ น เมื่ อวัน ที่ ๒๙ มิ ถุน ายน
๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอเชิญซื้อดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๑
รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน
และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐ ๒๓๕๔ ๗๕๓๓ - ๓๗ ต่อ ๖๐๔ - ๖๐๗ และ ๔๑๗ หรือที่ www.ncswt.or.th
www.rtaf.mi.th

