กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชั ย พฤกษ์ ดิ ษ ยะศริ น ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เป็ น ประธานในพิ ธี
มอบโล่ ร างวั ล ชนะเลิ ศ การตรวจสอบและประเมิ น ผลการแข่ ง ขั น กองทหารเกี ย รติ ย ศ
และการแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบํา" Hop to the bodies
slams ของ กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
กองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
พิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศ การตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ
การแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบํา" Hop to the bodies slams

การแข่งขันกองทหารเกียรติยศ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๓
การแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบํา" Hop to the bodies slams
รางวัลชนะเลิศ (ระดับกรม) ได้แก่ กรมปฏิบัติพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
รางวัลชนะเลิศ (ระดับกองพัน) ได้แก่ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๒ กรมปฏิบัติพเิ ศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
รางวัลรองชนะเลิศ (ระดับกองพัน) ได้แก่ กองพันทหารอากาศโยธิน โรงเรียนการบิน

กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดออเงิน เขตสายไหม

พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี
ด้ วยหั วใจ” เนื่ องในวั นเฉลิ มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จพระวชิ รเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว โดยมี ข้ าราชการ ทหารกองประจํ าการ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสํานักงาน
เขตสายไหม เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการสรรพาวุธ ณ กองบิน ๑

พลอากาศตรี พงษ์อํานาจ ผ่านภพ เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการสรรพาวุธ
ณ กองบิน ๑ พร้อมตรวจประเมินการควบคุมมาตรฐานการซ่อมบํารุงและความสมควรเดินอากาศสายงานสรรพาวุธ ณ กองบิน ๑ และ
หน่วยสมทบ โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัฒกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครัง้ ที่ ๓๖
ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ณ หองประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่)

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ กองบิน ๒๓

หน้า ๓

พลอากาศตรี อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์ รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วย
สายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก ธฤษณัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการ
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการพลาธิการ ณ กองบิน ๑

นาวาอากาศเอก อนันต์ ผาสุก เสนาธิการกรมพลาธิการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการ
พลาธิการ ณ กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บัง คับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

การฝึกผสม Elang Thainesia XIX

นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้อํานวยการฝึกผสม Elang Thainesia XIX กองทัพอากาศไทย ร่วมกับ
Colonel Muhamad Arwani ผู้อํานวยการฝึกผสม Elang Thainesia XIX กองทัพอากาศอินโดนีเซีย นํากําลังพลเข้าร่วม
การฝึกผสมภายใต้รหัส Elang Thainesia XIX เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา
สําหรับส่วนการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย การบินขับไล่
แบบมูลฐานกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Basic Fighter Maneuver : DBFM) การบินรบในอากาศกับเครื่องต่างแบบ
(Dissimilar Air Combat Maneuver : DACM) การบินยุทธวิธีการรบในอากาศกับเครื่องต่างแบบ (Dissimilar Air Combat
Tactic : DACT) และการฝึกใช้กําลังขนาดใหญ่ (Large Force Employment :LFE) จํานวน ๙๒ เที่ยวบิน โดยมี เครื่องบิน
ขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16A/B) จากฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ จํานวน ๕ เครื่อง และเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค (F-5E/F)
จากฝูงบิน ๒๑๑ กองบิน ๒๑ จํานวน ๕ เครื่อง เข้าร่วมการฝึก สําหรับกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ได้นํา เครื่องบินขับไล่แบบ
F-16 จากฝูงบิน ๑๖ จํานวน ๕ เครื่อง เข้าร่วมการฝึก โดยมีเครื่องบินลําเลียงแบบ C-130 จํานวน ๒ เครื่อง สนับสนุนการวางกําลัง
โรงพยาบาลภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช กรมแพทย์ ท หารอากาศ เปิ ด ให้ บ ริ ก ารคลิ นิ ก พิ เ ศษนอกเวลาราชการ
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๑๖๐๐ – ๒๐๐๐ และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๗๐๐๐ และ ๐ ๒๕๓๔
๗๓๑๒ และสามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆได้ที่ http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง

นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑/รองผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑
นํ า ข้ า ราชการ และทหารกองประจํ า การกองบิ น ๑ พร้ อ มด้ ว ยรถบรรทุ ก น้ํ า ขนาด ๖,๐๐๐ ลิ ต ร จํ า นวน ๒ คั น
ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยแจกจ่ายน้ําอุปโภค – บริโภค จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ ลิตร สามารถช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ๑,๓๓๖ คน จํานวน ๗๒๒ ครัวเรือน เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านเกรา
และบ้านเกราพัฒนา ตําบลใหม่ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง

นาวาอากาศเอก อนิ รุ ท ธ์ รั ฐ พร ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๕ /ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ บ รรเทาสาธารณภั ย กองบิ น ๕
มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ นําข้าราชการ และทหารกองประจําการกองบิน ๕ พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ํา
ขนาด ๖,๐๐๐ ลิ ต ร จํ า นวน ๑ คั น ออกให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบปั ญ หาภั ย แล้ ง โดยแจกจ่ า ยน้ํ า อุ ป โภค – บริ โภค
จํานวน ๔๘,๐๐๐ ลิตร เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองบิน ๒๓ ร่วมกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ มอบการปรับปรุงอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียน
นาวาอากาศเอก ธฤษณัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการกองบิน
๒๓ พร้อมด้วย LTC CHAN CHEE KWANG DEREK “VICE” หัวหน้าหน่วยบินแยก
กองทัพอากาศสิงคโปร์ และคณะ นักบิน และเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบอาคารโรงอาหาร
หลั งจากที่ ได้ มี การปรั บปรุ งให้ แก่ โรงเรี ยนค่ ายประจั กษ์ ศิ ลปาคม เมื่ อวั นที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) ร่วมโครงการน้ําพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค
นาวาอากาศเอก สุวิทย์ กุลสวัสดิ์ ผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖
(วั ฒ นานคร) พร้ อมด้วยข้าราชการ ร่ วมโครงการน้ําพระทั ยพระราชทานส่ วนภู มิภ าค
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจําปี ๒๕๖๒ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย จังหวัดสระแก้ว

ข่าวบริการ
กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ พลอากาศตรี จําเนียร อําพันแสง บิดาของ นาวาอากาศเอก พีรพล อําพันแสง
ข้ า ราชการกรมสื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท หารอากาศ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ – ๓ สิ ง หาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘๓๐ ณ ศาลา ๑๐
ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖๐๐
ณ เมรุ ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ
www.rtaf.mi.th

