กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชั ย พฤกษ์ ดิ ษ ยะศริ น ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ รั บ เยี่ ย ม
คารวะจาก นาย เอมิลิโอ เด มิเกล กาลาเบีย เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม
แห่ ง ราชอาณาจั ก รสเปนประจํ า ประเทศไทย เพื่ อหารื อข้ อราชการ เมื่ อ วั น ที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ต้อนรับผูเ้ ยี่ยมชมงานนิทรรศการ และการออกร้าน
ของกองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ในงานกาชาดประจําปี ๒๕๖๑

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคม
แม่ บ้ า นทหารอากาศ และ พลอากาศเอก ภานุ พ งศ์ เสยยงคะ ประธานคณะที่ ป รึ ก ษากองทั พ อากาศ ในฐานะ
ประธานกรรมการจั ด งานกาชาดกองทั พ อากาศ ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะผู้ บั ญ ชาการเหล่ า ทั พ ผู้ บั ญ ชาการสํ า นั ก งาน
ตํารวจแห่งชาติ และภริยา ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง คณะสื่อมวลชน และพี่น้องประชาชน เยี่ยมชมงานนิทรรศการ
และการออกร้านของกองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ในงานกาชาดประจําปี ๒๕๖๑“๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย
ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม” เมื่อวันที่ ๒๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ร้านกองทัพอากาศ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

ผู้บัญชาการทหารอากาศให้โอวาทกําลังพลที่จะเข้าร่วมฝึกผสม Cope Tiger 2019

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้โอวาทกําลังพลที่จะเข้าร่วมฝึกผสม Cope Tiger
2019 ที่ ป ระเทศสิ ง คโปร์ โดยมี นาวาอากาศเอก วชิ ร ะพล เมื อ งน้ อ ย รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ยุ ท ธการและการฝึ ก
กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้อํานวยการกองอํานวยการฝึกร่วมผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๙ เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

หน้า ๓

ติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 2018 "BikeUnAiRak" ได้แก่ จุดให้บริการประชาชน
เพื่ออํานวยความสะดวกกิจกรรมจุดบริการแพทย์ จุดบริการอาหาร พืน้ ที่จุดจอดรถ เป็นต้น
โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์และ page facebook ดังนี้ https://www.bikeunairak2018.com/th/home.html
และ https://www.facebook.com/UnAiRakFanpage/

พิธีประดับเครื่องหมายยศเรืออากาศตรี ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก ถาวรวั ฒ น์ จั น ทนาคม ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เป็ น ผู้ แ ทนผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศเรืออากาศตรี ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ อาคารทองใหญ่

หัวหน้าสํานักงานศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒๓

พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสํานักงานศูนย์อํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ย มกองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก ชนาวี ร์ กลิ่น มาลี
ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

ตรวจการปฏิบัติราชการของจเรทหารอากาศที่โรงเรียนการบิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ร่วมสรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการของ
จเรทหารอากาศที่โรงเรียนการบิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
ให้การต้อนรับและร่วมรับฟัง สรุ ปผลการปฏิบัติง าน เมื่ อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบัญ ชาการ
โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

กรมการเงินทหารอากาศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยยาเสพติด
พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคํา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็นประธานในการเปิดการ
อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การป้ องกั นภั ยยาเสพติ ด และปฏิ ญาณ สาบานตนไม่ ยุ่ งเกี่ ยวกั บยาเสพติ ด
ให้ กั บข้ าราชการ ลู กจ้ าง และพนั กงานราชการ สั งกั ด กรมการเงิ นทหารอากาศ เมื่ อวั นที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการทัพอากาศ

ข่าว ประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
การประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
กระทรวงกลาโหม และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานบริหาร)
ผู้แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์ ผู้อํานวยการ
สํานักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม
พร้อมคณะ ในโอกาสประชุ มหารื อความร่ว มมื อระหว่ าง กรมวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กลาโหม กระทรวงกลาโหม
และโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศนวมิ น ทกษั ต ริ ย าธิ ร าช เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งประชุ ม กองบั ญ ชาการ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (๑)

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประชุมเตรียมการตรวจสอบความพร้อมรบหน่วย ทอ.ในสนาม

พลอากาศตรี สมควร รักดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในการประชุมเตรียมการ
ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งของกองทัพอากาศหน่ วยในสนาม ประจํา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ผู้แทนกองทัพอากาศ เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม “หนาวนีท้ ําดีเพื่อพ่อ ๒๕๖๒”

พลอากาศตรี ตรีพล อ่องไพฑูรย์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทน
กองทัพอากาศ เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม “หนาวนี้ทําดีเพื่อพ่อ ๒๕๖๒” โดยมี พลโทนายแพทย์ อํานาจ บาลี
ผู้อํานวยการสํานักงานฯ เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ สํานักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัย พิทัก ษ์ ซึ่ง กองทัพอากาศได้ใ ห้การสนั บสนุ นผ้า ห่มกันหนาวจํ านวน ๒๐๐ ผื น พร้อมจัดเครื่องบินลําเลี ย ง
ขนส่ ง เครื่ อ งห่ ม กั น หนาว และรั บ -ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง ศิ ล ปิ น ดารา และสื่ อ มวลชน ไปร่ ว มกิ จ กรรม
ณ จังหวัดลําพูน ในวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
www.rtaf.mi.th

