กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก สุ ท ธิ พั น ธุ์ ต่ า ยทอง เสนาธิ ก ารทหารอากาศ เป็ นผู้ แทนกองทั พอากาศ
ตรวจเยี่ ยมการปฏิบั ติงานของเจ้ าหน้ าที่ จากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ ให้การสนับสนุนการควมคุมโรค
ในพื้ น ที่ กั กกั น โรคแห่ งรั ฐ เพื่ อรองรั บกลุ่ ม ผู้ เ ฝ้ าระวั งที่ จ ะเดิ น ทางกลั บ จากต่ างประเทศ เมื่ อ วั น ที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒
พิธีเปิดการเรียกพลกองทัพอากาศประจําปี ๒๕๖๓

พลอากาศโท ชานนท์ มุ่ ง ธั ญ ญา รองเสนาธิ ก ารทหารอากาศ เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด การเรี ย กพลนายทหาร
สัญญาบัตรกองหนุน กองทัพอากาศ เพื่อตรวจสอบ ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเข้าช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ตลาดยิ่งเจริญ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โดย พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
นําหน่วยเกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เมื่อเช้าวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เยี่ยมชมการแข่งขันอีสปอร์ต กองทัพอากาศ คู่ชิงชนะเลิศ

พลอากาศโท อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ/ประธานคณะอนุกรรมการแผนกกีฬา
อีสปอร์ต กองทัพอากาศ นํานักกีฬาและผู้จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต กองทัพอากาศ เยี่ยมชมและแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ
ระหว่ า งที ม สํ า นั ก งานผู้ บั ง คั บ ทหารอากาศ และ ที ม กองบิ น ๗ การแข่ ง ขั น กี ฬ าภายในกองทั พ อากาศ ครั้ ง ที่ ๕๑
ประเภทกีฬาอีสปอร์ต (กีฬาสาธิต) ชนิด เกมส์ ROV เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อีสปอร์ต สตูดิโอ บริษัท การีนา
ออนไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ให้การสนับสนุนสถานที่ในการแข่งขัน โดยผลการแข่งขัน ดังนี้
ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกองบิน ๗
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ ทีมสํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ ทีมกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
หน้า ๓
การศึกษาดูงานอุโมงค์ลมกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ด้านบริหาร)

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ คุณมาลินี
สุ ท ธิ รั ต น์ รองอธิ บ ดี ก รมฝนหลวงและการบิ น เกษตร (ด้ า นบริห าร) และคุ ณ ปนิ ธิ เสมอวงษ์ รองอธิ บดี ก รมฝนหลวง
และการบินเกษตร (ด้านปฏิบัติการ) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในโอกาสเยี่ยมชม
กิจการอุโมงค์ลมความเร็วต่ํากว่าเสียงเพื่อการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ในการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศให้มีประสิทธิภาพสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยและการปฏิบัติการ
ฝนหลวง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์

พลอากาศตรี จักรินทร์ จันทร์กลั่น ผู้อํานวยการสํานักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง สํานักงานประสาน
ภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เข้าเยี่ยมคํานับ
และหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์/ผู้อํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ฝ่ายพลเรือน ในการเดินทางมาประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี พันเอก สามารถ มโนรถมงคล
รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ฝ่ายทหาร ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติ
ภารกิจด้านความมั่นคงของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ ศูนย์ควบคุมและสั่งการ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

การแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบํา”
และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๓

พลอากาศตรี วิญญา โพธิ์คานิช รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจ
และประเมินผลการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบํา” (Hop to the Bodies Slams) และการแข่งขัน
กองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๓ ของกองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยู ร
ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๔

กองบิน ๕ จัดโครงการทบทวนอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกู้ภยั ทางทะเล

นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์ ส รรค์ ผู้บั ง คั บ การกองบิ น ๕ เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด โครงการทบทวนอบรม
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล ประจําปี ๒๕๖๓ โดยการจัดโครงการทบทวนอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกู้ชีพทางน้ํา
เพื่อทบทวนเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเลให้กับข้ าราชการ กองบิน ๕ เพื่อให้การช่วยเหลื อ
และกู้ภัย เมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุทางทะเล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร
จากสํา นั กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยจัง หวัดประจวบคีรีขั นธ์ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุ นายน ๒๕๖๓ ณ กองบิ น ๕
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองบิน ๒๑ จัดโครงการกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการ
การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

กองบิน ๗ ส่งผลงานเข้าประกวดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย

นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี เสนาธิการกองบิน ๗ พร้อมด้วยนาวาอากาศโท อมรชัย กลิ่นจันทร์ หัวหน้าแผนก
กิจการพลเรือน และพันจ่าอากาศเอก นราวิชญ์ เพ็งแก้ว เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ ฝูง ๗๐๑ กองบิน ๗ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประเภทที่ ๕ (ครอบครัว) รับการ
สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอทางไกลจากคณะกรรมการฯ ๔ เหล่าทัพ ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
โดยมี พันโท นิธิศ ทองอยู่ คณะกรรมการการประกวดจากกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ดําเนินรายการ เมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ คอกม้าฟาร์มสุข บริเวณพื้นที่เลี้ยงสัตว์ข้าราชการและครอบครัวกองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สี กั น ) กรมแพทย์ ท หารอากาศ
เริ่มให้บริการระบบนัดออน์ไลน์ผ่าน google form สําหรับข้าราชการ
ทหารอากาศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถจองคิวนัดหมายได้ที่ QR CODE
www.rtaf.mi.th

