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พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานจัดการแสดง
คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๒ รอบสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป เพื่อนํารายได้
สมทบทุน “มูลนิธิชัยพัฒนา” สําหรับการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ วงดุริยางค์กองทัพอากาศ นําเสนอ
วงซิมโฟนีออร์เคสตร้า ซึ่งประกอบด้วยนักดนตรี และนักร้องหมู่ประสานเสียง พร้อมด้วยศิลปินนักร้อง
รับเชิญ ได้แก่ อัญชลี จงคดีกิจ (ปุ๊), เศกพล อุ่นสําราญ (โก้), ใหม่ เจริญปุระ, ธนชัย อุชชิน (ป๊อด)
และ อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย

ข่าวประจําวัน ทอ.
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กิจกรรมเวียนเทียนเนือ่ งในวันวิสาขบูชา

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
เนื่ อ งในวั น วิ ส าขบู ช า เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอพระพุ ท ธเมตตานภากาศประทานพร สวนสุ ข ภาพ
กองทัพอากาศ ท่าดินแดง

หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และกองบินต่างๆ ร่วมเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฟังธรรมและทําบุญตักบาตร
เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอพระประจําหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่ตั้งดอนเมือง และ
ต่างจังหวัดทั่วประเทศ
ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับกองทัพอากาศไทย เปิดโอกาสให้นักวิ่งทุกท่าน ร่วมวิ่งบนรันเวย์
กับการจัดแข่งขัน “Airforce Run 2019” ระยะ ๒๑ กิโลเมตร ระยะ ๑๐ กิโลเมตร และระยะ ๕ กิโลเมตร
โดยการปล่อยตัวระยะแรกเริ่มขึน้ ในเวลา ๑๖๓๐ มาวิ่งชมพระอาทิตย์ตก ชมเครื่องบินของกองทัพอากาศ
พร้อมกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ณ โรงเรียนการบินกําแพงแสน ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Airforcerun2019.com

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๒
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กองทั พอากาศ ได้ รับ พระมหากรุ ณาธิ คุณ จาก สมเด็ จ พระกนิ ษฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๒ เพื่อนํารายได้สมทบทุน
“มูลนิธิชัยพัฒนา” สําหรับการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ วงดุริยางค์กองทัพอากาศ นําเสนอ วงซิมโฟนีออร์เคสตร้า ซึ่งประกอบด้วย
นักดนตรี และนักร้องหมู่ประสานเสียง พร้อมด้วยศิลปินนักร้องรับเชิญ ได้แก่ อัญชลี
จงคดีกิจ (ปุ๊), เศกพล อุ่นสําราญ (โก้)
ใหม่ เจริญปุระ, ธนชัย อุชชิน (ป๊อด) และ อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน) โดยจะมีการแสดงในวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๘๐๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ทั้ ง นี้ กองทั พ อากาศได้ จั ด รถโดยสารปรั บ อากาศขนาดใหญ่ จํ า นวน ๗ คั น ให้ บ ริ ก ารออกเวลา ๑๕๐๐
ณ หน้าอาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เนื่องในการจัดการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง
พลอากาศโท สุพจน์ สุขสําราญ ผู้อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจ
ด้ า นความมั่ น คงกั บ กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร
กองทัพอากาศ และคณะ เข้าเยี่ยมคํานับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง/ผู้อํานวยการรักษาความ
มั่ น คงภายในจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ในโอกาสประสานภารกิ จ ด้ า นความมั่ น คงกั บ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดพัทลุง โดยมี พันเอก ทิม เรือนโต รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง ฝ่ายทหาร ให้การต้อนรับ
และบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องอิรวดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

ข่าวประจําวัน ทอ.
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ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ /ผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑
สั่ ง การให้ ศู น ย์ บ รรเทาสาธารณภั ย กองบิ น ๒๑ จั ด กํ า ลั ง พลและรถดั บ เพลิ ง ออกให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กรณี เ กิ ด อั ค คี ภั ย
ร้านอาหารตะวันแดง เมื่อวัน๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ร้านอาหารตะวันแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ ออกช่วยเหลือกําจัดวัชพืชและผักตบชวา

นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖
สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดกําลังพล ออกให้ความช่วยเหลือกําจัดวัชพืชและผักตบชวาในแม่น้ําลําคลอง
ตามโครงการ “คื น คลองสวยทั่ ว ไทยสุ ข ใจเที่ ย วท้ อ งถิ่ น ” ของกระทรวงมหาดไทย เมื่ อ วั น ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ฝูงบินอิสระปฏิบัติการราชการสนามชายแดน ๒๐๖ (วัฒนานคร) ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

นาวาอากาศเอก สุวิทย์ กุลสวัสดิ์ ผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) ออกช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนให้บริการทางการแพทย์ เลี้ยงอาหารกลาง และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เมื่อวัน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
www.rtaf.mi.th

