กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

RTAF
RTAF

RTAF
RTAF

RTAF

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในงาน
“ชาวฟ้ าสังสรรค์ สานสัมพัน ธ์สื่อมวลชน กิจการอวกาศ” เมื่อ วั นที่ ๙ กั นยายน ๒๕๖๒
ณ สวนสุขภาพกองทัพอากาศ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒
เยี่ยมอําลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๖

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคม
แม่บ้านทหารอากาศ เยี่ยมอําลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๖ โดยมี นาวาอากาศเอก ชนะรัฐ จันทรุเบกษา
ผู้บังคับการกองบิน ๖ พร้อมด้วย คุณนุชยา จันทรุเบกษา ภริยา นําข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๖
ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๖ ดอนเมือง

กองทัพอากาศ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล”และ “คาจิกิ”

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํ า กั ด (มหาชน) และคณะ ให้ กํ า ลั ง ใจพี่ น้อ งประชาชนที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
พร้อมมอบถุงยังชีพ ๕๐๐ ชุด โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ตําบลวัดตายม และตําบลเนินกุ่ม อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑/ผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑
มอบหมายให้ ศู น ย์ บ รรเทาสาธารณภั ย กองบิ น ๒๑ ออกช่ ว ยเหลื อ พี่ น้ อ งประชาชนที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ที่ บ้ า นท่ า บ่ อ แบง
ตําบลขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล ชุมชนวัดสุปัฏนารามวรวิหาร บุ่งกาแซว วังแดง บ้านทัพไทย บ้านขัวแคน ตําบลคําไหล
อําเภอศรีเมืองใหม่ บ้านหาด ตําบลโพนเมือง อําเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี และชุมชนบุ่งกาแซว อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรั กษ์ ผู้ บัง คั บการกองบิน ๔๖/ผู้ อํานวยการศู นย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิ น ๔๖
มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖ จัดกําลังพลออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในการฟื้นฟู
หลังน้ําลด เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ตําบลวังนกแอ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

หน้า ๓

กําหนดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
เวลา ๑๓๕๕ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

คุ ณ พงศ์ อุ มา ดิ ษ ยะศริ น นายกสมาคมแม่ บ้า นทหารอากาศ มอบเงิ น บริ จ าคจากสมาคมแม่ บ้ านทหารอากาศ
จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และ พลอากาศตรี
ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒
ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศโท คงศักดิ์ จันทรโสภา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นผู้แทน คณะอนุกรรมการชุมนุมนายเรืออากาศ
มอบเงินบริจาคจากชุมนุมนายเรืออากาศ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์
ทหารอากาศ และ พลอากาศตรี ทวี พ งษ์ ปาจรีย์ ผู้อํ านวยการโรงพยาบาลภู มิพ ลอดุ ล ยเดช กรมแพทย์ ท หารอากาศ
ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน มอบเงินบริจาคจากหน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ ให้แก่โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติในอาเซียน

พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมคณะ ร่วมพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรุงโซล (Seoul Emergency Operation Center) สาธารณรัฐเกาหลี
ตามโครงการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ค วามร่ ว มมื อ เกี่ ย วกั บ การจั ด การภั ย พิ บั ติ ใ นอาเซี ย น กิ จ กรรมประกอบด้ ว ย
การฟั ง บรรยายสรุ ป ภารกิ จ การพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และการเยี่ ย มชมห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต่ า ง ๆ ภายในศู น ย์
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
สําหรับศูนย์ ปฏิบัติ การฉุ กเฉิน กรุงโซลแห่งนี้ ทําหน้าที่อํานวยการ ประสานงาน ควบคุ มและสั่งการ กรณีเกิ ด
สถานการณ์ฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยประชาชนสามารถเเจ้งเหตุด่วนหรือร้องขอความช่วยเหลือผ่านหมายเลขโทรศัพท์
๑๑๙ ซึ่งศูนย์จะตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินหรือหน่วยดับเพลิงเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือในเวลาอันรวดเร็ว
นอกจากนี้ศูนย์ยังบริการให้คําแนะนําด้านการแพทย์ไปยังพื้นที่ผู้ประสบภัยแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ VDO Call อีกด้วย
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ
สาธารณภัย อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกองทัพอากาศ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและ
การบริหารจัดการภัยพิบัติในอนาคต

ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๒ ปี
นาวาอากาศเอก อภิ รั ต น์ รั ง สิ ม าการ ฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศ และคณะ ร่วมแสดง
ความยินดีกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๒ ปี
โดยมี คุณอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการและผู้อํานวยการบริหารช่อง
รายการ TNN ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บริษัททรูวิชั่น
จํากัด (มหาชน) อาคารทิปโก้ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ

ข่าวบริการ
กําหนดงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศเอก จํารัส ศุภวงศ์ บิดาของ พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
เวลา ๐๙๐๐ เชิญหีบศพตั้งบําเพ็ญกุศล
เวลา ๑๐๐๐ พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา จากนั้น พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ มาติกา บังสุกุล
เวลา ๑๑๐๐ ถวายภัตตหารเพล
เวลา ๑๓๐๐ เชิญหีบศพแห่เวียนเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน
เวลา ๑๔๐๐ พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ ๑
www.rtaf.mi.th

