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 กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

 โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ และ E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก  นภาเดช  ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ เย่ียมใหกําลังใจแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

นักรอง และนักดนตรี ในการแสดงคอนเสิรตทัพฟาคูไทย เพื่อ “ชัยพัฒนา”ครั้งท่ี ๑๓ รอบสื่อมวลชน    

และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที ่๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

 

 

  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

 
 

 



วันพฤหัสบดทีี่  ๒๓  มิถุนยายน  ๒๕๖๕                                                            หนา ๓ 

คอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓ 
กองทัพอากาศ  จัดการแสดงคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ขึ้นเปนประจําทุกป ตั้งแตป ๒๕๔๙ เปนตนมา 

รวม ๑๒ ครั้ง เพ่ือนํารายไดทั้งหมดโดยไมหักคาใชจายสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ดวยสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงจัดตั้ ง           

มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนโครงการพัฒนาอ่ืน ๆ            

โดยมีพระราชปณิธานเพ่ือใหบังเกิดความรมเย็นเปนสุข และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก อาณาประชาราษฎร 

สําหรับคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพ่ือ “ชัยพัฒนา” ครั้งท่ี ๑๓ นี้ จัดข้ึนภายใตแนวคิด “Our Sky” โดยเปนการแสดง

ศักยภาพทางดนตรีของวงซิมโฟนีออเคสตรากองทัพอากาศ ซึ่งประกอบดวย นักดนตรี และคณะนักรองหมูประสานเสียง  

กวา ๑๕๐ คน นอกจากนี้ ยังไดรับเกียรติจากศิลปนรับเชิญที่มีชื่อเสียง ไดแก รศ.ดร.เดน  อยูประเสริฐ เปนผูไดรับรางวัล     

ศิลปาธร สาขาดนตร,ี คุณทรงสิทธิ์  รุงนพคุณศร,ี คุณรัดเกลา  อามระดิษ, คุณศักดิ์สิทธิ์  เวชสุภาพร, คุณพิมดาว  พานิชสมัย 

คุณรัตนาพร  นอสูงเนิน (แพรว The Golden Song) และคุณธนัชศลักษณ  ฮดัสัน (อลิศ The Golden Song) 

โดยกําหนดจัดการแสดง ณ หอประชุมใหญ ศนูยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย จํานวน ๒ รอบ ดังนี้  

- รอบแรก เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เปนรอบสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป พรอมทั้งมีการถายทอดสดทาง 

www.rtaf.live และเคเบิลทีวีกองทัพอากาศ  

- รอบที่สอง ในวันนี้  (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕) เวลา ๑๙๐๐ ในการนี้  กองทัพอากาศไดรับพระกรุณาธิคุณ               

จากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ เสด็จเปนองคประธาน โดยผูเขารวมงานตองแสดงหลักฐานการตรวจ ATK 

ภายใน ๒๔ ชั่วโมง (โดยมีรูปถายผลการตรวจ ชื่อ สกุล และเวลาตรวจ) ผูเขารับประทานของที่ระลึก จะตองแสดงหลักฐาน

การตรวจ RT-PCR และเขารับการตรวจ ATK อีกครั้งกอนเขางาน มีรถโดยสารจากกรมขนสงทหารอากาศ ใหบริการรับ-สง 

ขาราชการกองทัพอากาศและครอบครัว โดยออกจากหนาอาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

เวลา ๑๖๐๐ การแตงกาย สุภาพบุรุษ :  เครื่องแบบครึ่งยศสโมสรปกติ / เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ใชผาผูกคอเงื่อน        

หูกระตาย (สีดํา) / ชุดทักซิโด / ชุดสากล สุภาพสตรี : เครื่องแบบครึ่งยศสโมสรปกติ / ชุดราตรียาว 

การจัดแสดงคอนเสิรตฯ ครั้ งนี้  ไมมีการจําหนายบัตรเขาชมการแสดงแตอยางใด สําหรับผูมีจิตศรัทธา             

สามารถรวมบริจาคทุนทรัพยไดท่ี บัญชีออมทรัพย ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการ

กองทัพอากาศ ชื่อบัญชี “ทัพฟาคูไทยเพ่ือชัยพัฒนา” เลขที่บัญชี ๐๕๗ – ๒ – ๒๖๐๙๓ – ๓ หรือติดตอไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 

๐ ๒๕๓๔ ๐๓๙๕ สําหรับผูสนใจสามารถรับชมไดทาง www.rtaf.live และเคเบิลทีวีกองทัพอากาศ 

พิธีบวงสรวงการจัดคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที ่๑๓ 

   

พลอากาศเอก อลงกรณ วัณณรถ ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการอํานวยการจัดคอนเสิรต

ทัพฟาคูไทยเพ่ือ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓ เปนประธานในพิธีบวงสรวง ณ พระอนุสาวรีย จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 

เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศนุโลกประชานารถ พระบิดาแหงกองทัพอากาศไทย และศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย       

เมื่อวันที ่๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

 

 

 

 

 



วันพฤหัสบดทีี่  ๒๓  มิถุนยายน  ๒๕๖๕                                                            หนา ๕ 

กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ “เสธ.สัมพันธ” ปี ๖๕ 

 
พลอากาศเอก พันธภักดี  พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ เปนประธานจัดกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ   

โรงเรียนเสนาธิการเหลาทัพ "เสธ.สัมพันธ" ป ๖๕ ในหัวขอ การปฏิบัติการหลายมิติ (Multi-Domain Operations : MDO) 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพิ่มพูนความรู และประสบการณที่นอกเหนือจากการเรียนรูในสถานศึกษาใหกับนายทหารนักเรียน

หลักสูตรเสนาธิการทุกเหลาทัพ เม่ือวันที ่๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ) 
ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการอากาศโยธิน กองบิน ๒๑  

   
พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการ    

อากาศโยธิน เพ่ือมอบนโยบาย การปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิต ทหารกองประจําการ ณ กองบิน ๒๑ โดยม ี

นาวาอากาศเอก พฐา แกนทับทิม ผูบังคับการกองบิน ๒๑ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๒๑ 

จังหวัดอุบลราชธานี   

รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อใชเปนทุนการศึกษาและสวสัดิการใหแกนกัเรียนนายเรืออากาศ 

 
พลอากาศโท ณรงคศกัด์ิ  พิชิตชโลธร ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับมอบเงินสนับสนุน

จาก ชุ มนุมนายเรืออากาศ  รุ นที่  ๔๘  จํ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เ พ่ือ ใช เป นทุนการศึกษาและสวัสดิการ                     

ใหแกนักเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๖ 

ตรวจรับพสัดุ โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเคร่ืองบินโจมตีธรุการแบบท่ี ๒ (AU-23A) 

   

พลอากาศโท นพดล เพราเพริศภิรมย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตี

และธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) และคณะ รับฟงการบรรยายสรุปความกาวหนา การดําเนินการปรับปรุงเครื่องบินโจมต ี   

และธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) และตรวจรับพัสดุ โดยมี นาวาอากาศเอก สุวิทย สงขาว รองผูบังคับการกองบิน ๕           

ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการใชอปุกรณชวยชีวิตที่ทันสมัย 

 

พลอากาศตรี กรกฎ ทิมไสว ผูบัญชาการศูนยคนหาและชวยชีวิต กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ        

นําขาราชการศูนยคนหาและชวยชีวิตเขารับการฝกอบรมทบทวน ขั้นตอนการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องตน ที่ใชฟนคืนชีพ

ใหผูที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเตน (CPR) และการใชงานเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาชนิดอัตโนมัติ โดยไดรับการสนับสนุน

วิทยากรจาก ศูนยปฏิบัติการแพทยทหารอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ เม่ือวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุม    

กองบังคับการบิน อาคารสนับสนุนการบิน 

โครงการฝกอบรมสําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจาอากาศจําพวกอากาศโยธิน ชั้นประทวน รุนท่ี ๗ 

  

    นาวาอากาศเอก นิวัติ  พูนสิน  รองผูบังคับการศูนยการทหารอากาศโยธิน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน         

เปนประธานในพิธีเปดโครงการฝกอบรมสําหรับผูสําเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   

จําพวกอากาศโยธิน ชั้นประทวน รุนที่ ๗  เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุมศูนยการทหารอากาศโยธิน     

หนวยบัญชาการอากาศโยธิน  

ขาวบริการ 
กําหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแมดวงกมล กิตติรัต มารดาของ พลอากาศเอก อนิรุท กิตติรัต  ตั้งแตบัดนี้ – ๒๕ มิถุนายน 

๒๕๖๕ เวลา ๑๘๓๐ ณ ศาลาพวงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน (ฝงวัดพระศรีฯ หลังเจดีย) และกําหนดฌาปนกิจศพ                

ในวันอาทิตยท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน   


