กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
จาก ๗๐ ประเทศ เข้ า ร่ ว มพิ ธี เปิ ด งานแสดงการบิ น Royal International Air Tattoo 2018
ณ ฐานทัพอากาศ RAF Fairford ตามคําเชิญของกองทัพอากาศอังกฤษ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ
๑๐๐ ปีกองทัพอากาศอังกฤษ และชมการแสดงการบินจากเครื่องบินในยุคต่าง ๆ
หลังจากนั้น พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศ
กลุ่ ม ประเทศผู้ ใ ช้ ง านเครื่ อ งบิ น รบ Gripen 39 ประกอบด้ ว ย ประเทศไทย สวี เ ดน ฮั ง การี
สาธารณรัฐเช็ค และบราซิล โอกาสนี้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ประธานการประชุม ได้มอบ
ของที่ ระลึ ก แก่ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศที่ เข้ าร่ว มการประชุ ม ทุ ก คน เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ณ ฐานทัพอากาศ RAF Fairford ประเทศสหราชอาณาจักร

อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.
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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
อนึ่ง กองทัพอากาศ จัดรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ จํานวน ๕ คัน ให้บริการ รับ – ส่ง ข้าราชการและ
ครอบครัวกองทัพอากาศ ที่จะไปร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ ในระหว่างวันที่
๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖๐๐ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และชุมนุมสดุดีถวายพระพรชัยมงคล

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ นําข้าราชการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ร่วมพิธี
ลงนามถวายพระพร และชุมนุมสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่ อ งในวโรกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารกองบั ง คั บ การ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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กองทัพอากาศ โดย กรมยุทธการทหารอากาศ กําหนดจัดการประชุมเสวนาหัวข้อ
“โดรน/ยูเอวี ห้วงอากาศ ความมัน่ คง และความปลอดภัยด้านการบิน”
และการจัดแสดงนิทรรศการโดรนและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก
ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่)

ประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า

พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมแพทย์ทหารอากาศ
เข้าร่ว มประชุม สัมมนาวิชาการผู้บ ริห ารหน่ วยสายแพทย์ สี่ เหล่ า ในหั วข้ อ เรื่อ ง "การบริห ารและขั บ เคลื่ อ นยุท ธศาสตร์
ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์" ซึ่งจัดโดย สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ ร่ ว มกั บ โรงพ ยาบ าลตํ า รวจ ระหว่ า งวั น ที่ ๑ ๒ -๑ ๓ กรกฎ าคม ๒ ๕ ๖ ๑ ณ สวนสนป ระดิ พั ทธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนการบิน จัดโครงการรณรงค์ป้องกัน อากาศยานอุบัติเหตุ

นาวาอากาศเอก พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกัน
อากาศยานอุบัติเหตุ อันมีสาเหตุมาจากมนุษย์ปัจจัย (Human Factors) โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง กมลธร ธรรมลิขิต
นายทหารชํานาญงานนิรภัย สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการ
โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

กองบิน ๑ จัดพิธีขอขมาลาอุปสมบท ของข้าราชการกองบิน ๑ ประจําปี ๒๕๖๑

นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบท ของข้าราชการ
กองบิน ๑ ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง กองบังคับการกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา
กองทัพอากาศ กําหนดประกอบพิธีอปุ สมบทหมู่ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดกองทัพอากาศ และครอบครัว ประจําปี ๒๕๖๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พัทธสีมาวัดลาดสนุ่น อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ข่าวประจําวัน ทอ.
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กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับฝูง รุ่น ๑๓๒

นาวาอากาศเอก วันชัย พึ่งเจียม ผู้อํานวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นําคณะ
อาจารย์และนายทหารนักเรียนชั้นผู้คับฝูง รุ่น ๑๓๒ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส
ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

เยี่ยมให้กําลังใจผู้ป่วยครอบครัวของกําลังพลในกองบิน ๒๓

นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขํา ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วยคุณหยาดฝน อินทร์ขํา ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารอากาศ กองบิน ๒๓ และข้าราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๓ เข้าเยี่ยมสร้างขวัญกําลังใจให้กับ
นางทัศวัล สะภา ครอบครัวนายสันติภาพ ขําคมเขต พนั กงานราชการ สังกัดแผนกช่างโยธา กองบิน ๒๓ ซึ่งเป็นผู้ป่วย
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านพักข้าราชการกองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

กองบิน ๔๖ ร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุ รัก ษ์ ผู้ บั งคั บ การกองบิ น ๔๖ จัด ส่ ง เจ้าหน้ าที่ กิจการพลเรือ นฯ พร้อมกําลั งพล
จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ จํานวน ๒๐ คน ร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ในกุฏิร้าง เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดธรรมจักร จังหวัดพิษณุโลก

โครงการ องค์กร/ชุมชนปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร "Wing 56 Say No To Foam"

นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ องค์กร/ชุมชน
ปลอดภาชนะโฟมบรรจุ อ าหาร "Wing 56 Say No To Foam" เพื่ อ รณรงค์ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ลด ละ เลิ ก ใช้
ภาชนะโฟมบรรจุ อ าหารเพื่ อ เป็ น การลดปั จ จั ย เสี่ ย งโรค เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุ ม กองบิ น ๕๖
จังหวัดสงขลา
www.rtaf.mi.th

