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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก ธาดา  เคี่ยมทองคํา  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เปนประธานในพิธี

บําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันท่ีระลึกคลายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 

เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบิดาแหงกองทัพอากาศไทย” เมื่อวันที่    

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  กรุงเทพมหานคร  
 

 

  

ขอเชิญชมการถายทอดสด 

งานแถลงขาวและรับมอบเงินบริจาค 

คอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ ๑๓ 

ในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๓๐  

ทาง www.rtaf.live และเคเบิลทีวีกองทัพอากาศ 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

 
ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที ่๑๓  

รอบสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป กําหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙๐๐ ณ หอประชุมใหญ     

ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

ขาราชการ ทอ. 
 ติดตอขอรับบัตรชมการแสดงคอนเสิรตฯ ดวยตัวเอง ในวันพุธที ่๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕  

ระหวางเวลา ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ ณ บริเวณหนาหองรับรองกองทัพอากาศ  

 สามารถรับบัตรได ๒ ใบ ตอ ๑ ทาน  

 กรุณานําบัตรขาราชการมาแสดงเพ่ือรับบัตร 

บุคคลท่ัวไป 
 โทรศัพทขอรับบัตรไดที่ แผนกกิจการพลเรือน กองกิจการพลเรอืน สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ  

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๑๐๓ ในวันพฤหัสบดีที ่๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐  

 สามารถรับบัตรได ๒ ใบ ตอ ๑ ทาน 

 กรุณาเตรียมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ฉบับ ในวันรับบัตร 

ทั้ งนี้  มีรถโดยสารจากกรมขนสงทหารอากาศ ใหบริการรับ-สงขาราชการกองทัพอากาศและครอบครัว                

รวมชมคอนเสิรตฯ โดยกําหนดออกจากหนาอาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช                

ในวันพุธที ่๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖๐๐ 

หมายเหต ุ
๑.  เนื่องจากบัตรมีจํานวนจํากัด ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูติดตอขอรับบัตรกอน 

๒.  ตองแสดงผลตรวจ ATK ไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง ตอเจาหนาที่ กอนเขาชมคอนเสิรตฯ (ระบุชื่อ-สกุล และเวลาในการ

ตรวจลงในภาพที่นํามาแสดง) 

๓.  การแตงกาย ชุดสุภาพ (หรือเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน) 
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สนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาประเพณี โรงเรียนทหาร – ตํารวจ 

 
พลอากาศโท ณรงคศักดิ์  พิชิตชโลธร ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปนผูแทน ผูบัญชาการ       

ทหารอากาศ ในนามของชุมนุมนายเรืออากาศ มอบเงิน จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบงเปน เงินสนับสนุน สําหรับกิจกรรม             

พ่ีชมรมพบนองชมรม จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ สนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาประเพณี โรงเรียนทหาร - ตํารวจ              

จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมี นาวาอากาศเอก ปรัชญา  ทิพยรัตน  ผูบังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค      

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช นํานักเรียนนายเรืออากาศ ที่เปนประธานชมรมทั้ง ๔ ประเภทกีฬา เปนผูแทนรับมอบ 

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ หองรับรองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

รวมบริจาคโลหิต ในสัปดาหวันผูบริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2022) 

 
พลอากาศตรี ไพฑูรย ไลเลิศ เจากรมสารบรรณทหารอากาศ พรอมดวย ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ   

จากกรมสารบรรณทหารอากาศ รวมบริจาคโลหิต ในสัปดาหวันผูบริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2022)     

เมื่อวันที ่๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ กองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ  

ตอนรับ ผูชวยทูตทหารสวีเดนประจําประเทศไทย  

และรองประธาน บริษทั SAAB Thailand & Vietnam จํากัด 

  

นาวาอากาศเอก พุทธพงศ  ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ ใหการตอนรับ พันโท Anders Nikanorsson            

ผูชวยทูตทหารสวีเดน ประจําประเทศไทย พรอมดวย นาย Robert Björklund รองประธาน บริษัท SAAB Thailand & 

Vietnam จํากัด เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๗ และรวมประชุมกับเจาหนาที่สวีเดน เม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๗ 

จังหวัดสุราษฎรธานี  
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“ใจถึงใจไปทันท”ี 

กองทัพอากาศ ชวยเหลือพี่นองประชาชน 

   

พลอากาศโท ณรงคศักดิ์ พิชิตชโลธร ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มอบหมายให   

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สวนหนา) จัดทีมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ รวมกับจิตอาสาพระราชทาน 

๙๐๔  อบต.มวกเหล็ก  คณะครูอาจารยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และภาคประชาชนใหการเชวยเหลือ จัดเก็บขนยายและทํา

ความสะอาดพ้ืนที่ อาคารเก็บอุปกรณการเรียน ที่ถูกเพลิงใหม เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดบานหมาก 

อําเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี  

.   

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ 

มอบหมายใหเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ลงพ้ืนที่ซอมแซมระบบไฟฟา และปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน     

บานหนองปุหลก ที่ไดรับผลกระทบจากพายุฝน ทําใหเกิดความเสียหาย และมีสภาพไมปลอดภัยตอการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของครูและนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบานหนองปุหลก จงัหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

  

นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผูบังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะหัวหนาคณะหนวยมิตรประชากองบิน ๔๖        

นําหนวยมิตรประชากองบิน ๔๖ ออกชวยเหลือพ่ีนองประชาชน มอบอาคารสหกรณรานคา ใหแก โรงเรียนวัดใหมราษฎรศรัทธาราม 

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท) มอบทุนการศึกษา จํานวน ๑๘ ทุน พรอมทั้งมอบอุปกรณ 

การกีฬา การศึกษา ผาหมกันหนาว และชุดยาสามัญประจําบาน จํานวน ๑๒๐ ชุด ใหแก นักเรียนโรงเรียนวัดใหมราษฎรศรัทธาราม 

เมื่อวันที ่๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดใหมราษฎรศรัทธาราม จังหวดัพิษณุโลก 


