กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก มานั ต วงษ์ ว าทย์ เสนาธิ ก ารทหารอากาศ เป็ น ประธานในการแข่ ง ขั น
กองทหารเกี ย รติ ย ศ ประจํ า ปี ๒๕๖๒ โดยมี พลอากาศโท ภูมิ ใจ ชั ยพัน ธุ์ ผู้ บัญ ชาการหน่ว ย
บัญชาการอากาศโยธิน, พลอากาศตรี สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน,
พลอากาศตรี สมควร รักดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, พลอากาศตรี วิญญา
โพธิ์ ค านิ ช เสนาธิ ก ารหน่ ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น พร้ อ มด้ ว ย พลเรื อ ตรี วิ จิ ต ร ตั น ประภา
รองเจ้ากรมกําลังพลทหาร และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ร่วมชมการแข่งขันฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสทรงชมเชยนักบินทหารอากาศ

ตามที่เครื่องบินของกองทัพอากาศได้ประสบอุบัติเหตุตกขณะปฏิบัติภารกิจฝึกบิน เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จนทําให้นักบินเสียชีวิตและบาดเจ็บนั้น
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ ฯ ปฏิบัติราชการแทนราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญพระราช
กระแสทรงชมเชยให้แก่ นางอัญญรักษ์ เลิศกุศล ผู้เป็นมารดาของนักบินผู้เสียชีวิต ความว่า
“ ตามที่ นาวาอากาศตรี ณฤพล เลิศกุศล บุตรชายของท่าน ได้เสียสละชีพเพื่อช่วยให้ เรืออากาศโท ธีรวัฒน์
คูณขุนทด นักเรียนฝึกบินให้รอดชีวิต จากเหตุเครื่องบินฝึกตก บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๘ บ้านป่าแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ และบ้านเรือนราษฎรไม่ได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น ถือได้ว่าเป็นบุคคล
ที่ควรยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความกล้าหาญ มีความเสียสละ รับผิดชอบในหน้าที่ นับเป็นตัวอย่างอันดี แก่ข้าราชการทหาร ”
พระราชกระแสดังกล่าว ยังความปลาบปลื้มปิติให้แก่ครอบครัว เลิศกุศล และวงศ์ตระกูล ตลอดจนข้าราชการทหาร
อากาศเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ซึ่งจะระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และจักปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนชาวไทยจนกว่าชีวิตจะหาไม่

วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หน้า ๓

ขอเชิญชวนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗๐๐ – ๒๐๐๐
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จิตอาสา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ๖๘ ยูนิต ถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบริจาคโลหิต กองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๒/๖๒

พลอากาศตรี ฐานัตถ์ จันทร์อํ าไพ ผู้อํานวยการสํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือ น
ทหารอากาศ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ครั้งที่ ๒/๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพละศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ กองบิน ๒

พลอากาศตรี มาโนช สุตวัฒน์ เสนาธิ การกรมสื่อสารอิเล็ กทรอนิ กส์ ทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่ วย
สายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
การเสวนาวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๒ เรื่อง “กองทัพไทยในทศวรรษหน้า”

พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นําคณะอาจารย์และ
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๒ เรื่อง “กองทัพไทย
ในทศวรรษหน้า” เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พิธีเปิดการแข่งขันว่ายน้ํากีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒

พลอากาศตรี ณรงค์ อินทรชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในฐานะประธาน
กรรมการจัดการแข่งขันว่ายน้ํากีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันว่ายน้ํากีฬา
นักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยการแข่งขันฯ จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สระว่ายน้ํากองทัพอากาศ (โรจนนิล)

ผู้ช่วยทูตทหารอากาศสหรัฐฯ และผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐฯ/กรุงเทพฯ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑

นาวาอากาศเอก จั ก รกฤษณ์ ธรรมวิ ชั ย ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๑ ให้ ก ารต้ อ นรับ นาวาอากาศเอก Albert Fitts
ผู้ช่วยทูตทหารอากาศสหรัฐฯ/กรุงเทพฯ และ นาวาเอก Matthe Barker ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐฯ/กรุงเทพฯ เยี่ยมชม
กิจการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา
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