กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานการแสดง
คอนเสิร์ต ทั พ ฟ้ าคู่ไทยเพื่ อ “ชัยพั ฒ นา” ครั้งที่ ๑๑ รอบสื่อมวลชนและประชาชน
ทั่วไป บรรเลงโดย วงซิมโฟนีออร์เคสตร้าของกองทัพอากาศ (The Royal Thai Air
Force Symphony Orchestra) พร้ อ มด้ ว ยศิ ล ปิ น นั ก ร้ อ งรั บ เชิ ญ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ร่ ว มขั บ ร้ อ งบทเพลง เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุ ม ใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

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

ข่าวประจําวัน ทอ.
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ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนิน
ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑
กองทัพอากาศ ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราช
ดําเนิน ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ ในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๙๐๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นการแสดงดนตรีและบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า
ของกองทัพอากาศ (The Royal Thai Air Force Symphony Orchestra) ซึ่งประกอบด้วย นักดนตรี และคณะนักร้องหมู่
ประสานเสี ย ง จํ านวนกว่ า ๑๕๐ คน โดยมี นาวาอากาศตรี พิ รุณ เจ๊ ะ วงศ์ และเรื อ อากาศเอก ณรงค์ ศั ก ดิ์ อรุณ สุ โข
เป็นผู้อํานวยเพลง นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียง ได้แก่ คุณดนุพล แก้วกาญจน์ (แจ้), คุณอิสริยา
คู ป ระเสริฐ (หนึ่ ง) คุ ณ วสุ แสงสิ ง แก้ ว (จิ๊ บ ), คุ ณ จั ก รวาล เสาธงยุ ติ ธ รรม (หนึ่ ง ), คุ ณ ศิ ริน ทิ พ ย์ หาญประดิ ษ ฐ์ (โรส)
คุณอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข (แสตมป์), คุณกันยารัตน์ ติยะพรชัย (ลุลา) และ คุณวรัณณภา สุธนเมธี (มิ้ม)
กองทั พ อากาศได้ ริ เริ่ ม จั ด คอนเสิ ร์ ต “ทั พ ฟ้ า คู่ ไ ทย” ครั้ ง แรก ตามนโยบาย พลอากาศเอก ชลิ ต พุ ก ผาสุ ข
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิ
ชัยพัฒนา โดยไม่หักค่าใช้จ่าย และเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักดนตรีของวงดุริยางค์กองทัพอากาศ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๐ กองทัพอากาศได้รับอนุญาตจากมูลนิธิชัยพัฒนาให้ใช้ชื่อมูลนิธิในการจัดคอนเสิร์ต จึงใช้ชื่อว่า คอนเสิร์ตทัพ
ฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันกองทัพอากาศได้จัดคอนเสิร์ตดังกล่าวมาแล้วรวม ๑๐ ครั้ง ซึ่งการจัด
คอนเสิร์ตแต่ละครั้งได้สร้างความสุข ความประทับใจไม่รู้ลืม ให้กับผู้ที่ได้เข้าชมในรูปแบบและบรรยากาศที่แตกต่างกัน
ขอเชิญ ผู้มีจิตศรัท ธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุ นมู ลนิธิชัยพั ฒ นา ได้ที่ บั ญ ชีออมทรัพ ย์ ธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ ชื่อบัญชี “ทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา” เลขที่บัญชี ๐๕๗ – ๓ – ๔๔๕๘๐ – ๖
หรือบริจาคได้ที่หน้างาน ในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๐๘๐๐
และโทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๖๐๘
อนึ่ง กองทัพอากาศ จัดรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ จํานวน ๕ คัน ให้บริการ รับ – ส่ง ข้าราชการและ
ครอบครัวกองทั พ อากาศ ที่ จะไปร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตทั พ ฟ้ าคู่ไทยเพื่ อ “ชั ยพั ฒ นา” ครั้งที่ ๑๑ ในวัน ที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖๐๐ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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เสนาธิการทหารอากาศ ร่วมพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธมหาเมตตาจําลอง กองบิน ๗

พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม เสนาธิการทหารอากาศ พร้อมด้วยอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ
อดีตผู้บังคับบัญชาของกองบิน ๗ ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาเมตตาจําลอง พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากองบิน ๗
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร และพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิตเจริญพระคาถาพุทธาภิเษก โดยมี นาวาอากาศเอก
อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ ตลอดจน
ครอบครัวกองบิน ๗ ร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธสถานกองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานลม
เยี่ยมชมการดําเนินการด้านพลังงานทดแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พลอากาศเอก อํ า พล อิ่ ม บั ว ที่ ป รึ ก ษาพิ เศษกองทั พ อากาศ ในฐานะประธานกรรมการพลั ง งานทดแทน
กองทัพอากาศ พร้อมคณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานลม เยี่ยมชมการดําเนินการด้านพลังงาน
ทดแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ระหว่าง ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองเสนาธิการทหารอากาศ ติดตามโครงการปรับปรุงขีดความสามารถของเครื่องบินขับไล่แบบ F-5E/F

พลอากาศโท มานั ต วงษ์ ว าทย์ รองเสนาธิ ก ารทหารอากาศ (สายงานยุ ท ธการ) และคณะ เดิ น ทางไปติ ดตาม
ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงขีดความสามารถของเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค (F-5E/F) โดยมี นาวาอากาศเอก
ฐานั นดร์ ทิพ เวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ฝูงบิน ๒๑๑ กองบิน ๒๑
จังหวัดอุบลราชธานี

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

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเวชศาสตร์ทหารอากาศ นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒

พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเวชศาสตร์ทหารอากาศ
นายทหารสั ญญาบั ตร รุ่นที่ ๒ พร้ อมทั้ งมอบประกาศนี ยบั ตรแก่ ผู้ สํ าเร็จการศึ กษา โดยศู นย์ ปฏิ บั ติ การแพทย์ ทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ดําเนินการเปิดการศึกษาหลักสูตรเวชศาสตร์ทหารอากาศ นายทหารสัญญาบั ตร รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่
๑๘ เมษายน - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาเป็ นนายทหารสัญญาบัตร และพลเรือน จํานวน ๒๑ คน เมื่อวันที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

พิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธศรีนภาภิธรรมและพระกริ่งพระพุทธศรีนภาภิธรรมที่ระลึก ๗๖ ปี โรงเรียนการบิน

พลอากาศตรี สุ วรรณ ขํ าทอง ผู้ บั ญชาการโรงเรียนการบิ น เป็ นประธานในพิ ธีมหาพุ ทธาภิ เษกพระพุ ทธศรีนภาภิ ธรรม
และพระกริ่งพระพุทธศรีนภาภิธรรม ที่ระลึก ๗๖ ปี โรงเรียนการบิน โดยมี พระเกจิคณาจารย์ นั่งปรกอธิฐานจิต ๑๐ รูป เมื่อวันที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิหารพระพุทธศรีนภาภิธรรมโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม
กองทัพอากาศ กําหนดประกอบพิธีอปุ สมบทหมู่
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดกองทัพอากาศ
และครอบครัว ประจําปี ๒๕๖๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ พัทธสีมาวัดลาดสนุ่น
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

www.rtaf.mi.th

