กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศโท สมศั ก ดิ์ หาญวงษ์ รองเสนาธิ ก ารทหารอากาศ สายงานการข่ า ว
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคํานับจาก นาย Dan Carmel ผู้ช่วยทูตทหาร
อิสราเอล/กรุงเทพฯ เพื่ออําลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ และแนะนํา นาย Alon
Yehoshua ผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอล/กรุงเทพฯ ท่านใหม่
จากนั้น รับเยี่ยมคํานับจาก พันเอก Nguyen Hong Diep ผู้ช่วยทูตทหารเวียดนาม/
กรุงเทพฯ เพื่ ออําลาในโอกาสครบวาระการปฏิ บัติห น้าที่ และแนะนํ า พั น เอก Phan Huu
Thang ผู้ ช่ ว ยทู ต ทหารเวี ย ดนาม/กรุ ง เทพฯ ท่ า นใหม่ เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒

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
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียง 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
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒ นา ได้ที่ บัญ ชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
สาขากองบั ญ ชาการกองทั พอากาศ ชื่อบัญ ชี “ทั พฟ้ าคู่ไทยเพื่อชัยพั ฒ นา” เลขที่บัญ ชี ๐๕๗ – ๓ – ๔๔๕๘๐ – ๖ หรือ
บริ จ าคได้ ที่ ห น้ า งาน ในวั น จั น ทร์ ที่ ๑๖ และวั น อั ง คารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๐๘๐๐ และโทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๖๐๘
อนึ่ ง กองทั พ อากาศ จั ด รถโดยสารปรั บ อากาศขนาดใหญ่ จํานวน ๕ คั น ให้ บ ริ ก าร รับ – ส่ ง ข้ าราชการและ
ครอบครัวกองทั พ อากาศ ที่ จ ะไปร่วมชมการแสดงคอนเสิ ร์ต ทั พ ฟ้ าคู่ ไทยเพื่ อ “ชัย พั ฒ นา” ครั้งที่ ๑๑ ในระหว่างวัน ที่
๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖๐๐ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการข่าว โรงเรียนการบิน

พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการข่าว
โรงเรียนการบิน โดยมี พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม
กองทัพอากาศ กําหนดประกอบพิธีอุปสมบทหมู่ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดกองทัพอากาศ และครอบครัว ประจําปี ๒๕๖๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พัทธสีมาวัดลาดสนุ่น อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
หน้า ๓
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครบ ๓๐ ปี

พลอากาศตรี พงษ์ ศั ก ดิ์ เสมาชั ย รองเจ้ า กรมกิ จ การพลเรื อ นทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทั พ อากาศ
เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ครบ ๓๐ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๓๑) โดยมี คุณจิตติมา วุฒิวัฒน์ ตําแหน่งรักษาราชการผู้อํานวยการฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๒

พลอากาศตรี อัมรินทร์ ตรีเพ็ชร รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม
สายวิ ท ยาการสื่ อ สารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กองบิ น ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก สรยุ ธ จั น ทราชา รองผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๒
เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กองบังคับการกองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

รองเจ้ากรมช่างอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๒๑

พลอากาศตรี เกรี ย งศั ก ดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ ากรมช่ า งอากาศ และคณะ เดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย มสายวิท ยาการ
ช่างอากาศ กองบิ น ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานัน ดร์ ทิพ เวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้ก ารต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี
กองทัพอากาศ โดย กรมยุทธการทหารอากาศ กําหนดจัดการประชุมเสวนาหัวข้อ
“โดรน/ยูเอวี ห้วงอากาศ ความมัน่ คง และความปลอดภัยด้านการบิน”
และการจัดแสดงนิทรรศการโดรนและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก
ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่)

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
พลอากาศตรี พาห์ ร ณ สงวนโภคั ย ผู้ อํ า นวยการกองการศึ ก ษา
โรงเรีย นนายเรือ อากาศนวมิ น ทกษั ต ริย าธิราช ผู้แ ทนประธานอนุ ก รรมการ
จัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมิ นทกษัตริยาธิราช พร้อ มด้วย
นาวาอากาศเอก ธั ช ชั ย อั จ ฉริ ย าการุ ณ รองเสนาธิ ก ารโรงเรี ย นนายเรื อ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานบริหาร) และข้าราชการผู้แทนสมาชิก
ในนามกลุ่ ม ประกวด “LOOKING” เข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง การประกวดผลงาน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ

กองทัพอากาศและกองทัพอากาศมาเลเซีย
จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ระหว่างการฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018

นาวาอากาศเอก สุ รกิ จ สมทวิวัฒ นกุ ล รองผู้ อํานวยการสํ านั ก ยุท ธการและการฝึ ก กรมยุท ธการทหารอากาศ
ในฐานะผู้ อํ านวยการกองอํ านวยการฝึ ก ผสม AIR THAMAL 28/2018 ฝ่ ายไทย พร้ อ มด้ วย นาวาอากาศเอก มะหาเธร์
บิน อะมิน (Colonel Mahadzer bin Amin) ผู้อํานวยการกองอํานวยการฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018 ฝ่ายมาเลเซีย
นํ ากําลังพลที่เข้าร่วมการฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018 ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพัน ธ์ เมื่ อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรีย นสํ าหรั บ เด็ ก กํ าพร้า Sekolah Pertubuhan Permata Al Mahabbah ซึ่ งเป็ น โรงเรีย นเด็ ก กํ า พร้ า ตั้ งอยู่ ใกล้
ฐานทัพอากาศบัตเตอร์เวิร์ธ ประเทศมาเลเซีย โดยได้เยี่ยมให้กําลังใจ มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็น จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
ร่วมกิจกรรมกับเด็กกําพร้า และร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้ภายในบริเวณโรงเรียน ฯ เพื่อเป็นที่ระลึกแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กองทั พ อากาศและกองทั พ อากาศมาเลเซี ย ในโอกาสที่ ได้ ร่ ว มการฝึ ก ผสม AIR THAMAL 28/2018 ในครั้ ง นี้ สํ า หรั บ
การฝึกผสม AIR THAMAL เป็นการฝึกร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศมาเลเซียที่จัดขึ้นทุกปี โดยหมุนเวียน
กันเป็ นเจ้าภาพ ซึ่ งการฝึกครั้งนี้ เป็ นการฝึกครั้งที่ ๒๘ ใช้ชื่อรหั สการฝึกว่า AIR THAMAL 28/2018 จัดขึ้นระหว่างวัน ที่
๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ฐานทั พอากาศบัตเตอร์เวิร์ธ ประเทศมาเลเซีย โดยในการฝึกภาคสนาม (Field Training
Exercise : FTX) ประกอบด้ วย การฝึ กเตรียมความพร้อม (Work-Up Training : WUT) และการบิ น ประกอบกํ าลังทาง
อากาศขนาดใหญ่ (Large Force Employment : LFE) ในภารกิจการบินขับไล่ขั้นมูลฐานกับเครื่องบินต่างแบบ การบินรบ
ในอากาศกับเครื่องบิ นต่างแบบ การบินสนั บสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด และการบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้ นที่การรบ
โดยกองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินโจมตีแบบ Alpha Jet จํานวน ๔ เครื่อง และกองทัพอากาศมาเลเซีย ได้จัดเครื่องบินขับไล่
Hawk จํานวน ๔ เครื่อง และเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725 AP จํานวน ๒ เครื่อง เข้าร่วมการฝึก
การฝึกครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ
ให้กับกําลังพลที่เข้าร่วมการฝึกแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศมาเลเซีย
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศอีกด้วย
www.rtaf.mi.th

