กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
กองทัพอากาศ ขอเป็นอีกหนึ่งกําลังและแรงใจในการสนับสนุนภารกิจการค้นหา ๑๓ ชีวิต
ในที่ สุ ดสิ่ งที่ พวกเรารอคอยก็ มาถึ ง ขอขอบคุ ณทุ กภาคส่ วนที่ ช่ วยกั นทํ าทุ กวิ ถี ทางในการระดมค้ นหาทั้ ง ๑๓ ชี วิ ต
วันนี้นอกจากเราจะดีใจที่ได้พบกับทั้ง ๑๓ คน แล้ว เรายังเห็นน้ําใจที่คนไทยและมิตรประเทศหยิบยื่นให้กันอีกด้วย กองทัพอากาศ
ขอเป็นอีกหนึ่งกําลังและหนึ่งแรงใจสนับสนุนภารกิจการค้นหา ๑๓ ชีวิต ทีมหมูป่าอะคาเดมี เพื่อพาหมูป่ากลับบ้าน

วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
คณะสํานักงานอาเซียนกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒๑

หน้า ๓

พลอากาศตรี พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้อํานวยการสํานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้า
สํานักงานอาเซียนกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกิจการอาเซี่ยน กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์
รองผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการบริหารจัดการกําลังพลและค่าตอบแทน
เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ กรมช่างอากาศ

พลอากาศตรี ภาณุ วัชร์ เปี่ยมศรี รองเจ้ากรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับ พลตรี รภิต ประทุ มชัย ผู้ช่วยเจ้ากรม
เสมียนตรา สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะรองประธานอนุกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการบริหารจัดการ
กําลังพลและค่าตอบแทน พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบํารุงอากาศยานภาคพื้นและช่างโรงงาน
กรมช่างอากาศ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรมช่างอากาศที่ตั้งดอนเมือง

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธินตรวจสอบกองทหารเกียรติยศกองพันทหารอากาศโยธิน

พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ ได้เดินทางมาตรวจสอบ
กองทหารเกียรติยศ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ ซึ่งกองทัพอากาศได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
จัดการแข่ งขันกองทหารเกี ยรติย ศ ระหว่างกองพั น ทหารอากาศโยธินต่างจังหวัด และโรงเรียนการบิ น เพื่ อหาตั วแทน
กองทัพอากาศไปแข่งขันระหว่างเหล่าทัพ โดยมี นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการที่ ดิ น และอาคารสงเคราะห์ ก องทั พ อากาศ (ทอส.ทอ.) รุ่ น ที่ ๑๔ จั ด สรรที่ ดิ น ขายในราคาถู ก
ตํ า บลบางสมบู ร ณ์ อํ า เภอองครั ก ษ์ จั ง หวั ด นครนายก สํ า หรั บ ข้ า ราชการทหารอากาศ และลู ก จ้ า งประจํ า
ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีจํานวนจํากัด ๙๒ แปลงเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกที่ดิน
และอาคารสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๓๘๑๒ และ ๐๘-๖๙๘๙-๘๙๓๕

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๔
พิธีเปิดการฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018

นาวาอากาศเอก สุรกิจ สมทวิวัฒนกุล รองผู้อํานวยการสํานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ และ
นาวาอากาศเอก มะหาเธร์ บิ น อามิ น (Colonel Mahadzer bin Amin ผู้ อํ า นวยการกองอํ า นวยการฝึ ก ผสม ฯ
ฝ่ายกองทัพอากาศมาเลเซีย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018 เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ฐานทัพอากาศบัตเตอร์เวิร์ธ ประเทศมาเลเซีย

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศออกปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดจันทบุรี
หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศออกปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชน โดยมี นาวาอากาศเอก มานพ มั ส สุ รองผู้ อํ า นวยการ
กองกิ จ การพลเรื อ น สํ า นั ก กิ จ การพลเรื อ นและประชาสั ม พั น ธ์
กรมกิ จ การพลเรื อ นทหารอากาศ เป็ น หั ว หน้ า คณะ โดยมี กิ จ กรรม
ให้บริการทางการแพทย์ มอบอุปกรณ์ การเรียนการสอน อุปกรณ์ กีฬา
เลี้ ยงอาหารกลางวัน ตัด ผม - ซอยผม เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนวัดปากน้ํา อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

โครงการแลกเปลี่ยนนักบิน( Pilot Exchange Program)
ระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน

นาวาอากาศเอก ภิญโญ ศรีวิยะ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ คณะนักบินกองทัพอากาศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในโอกาสร่วมการบินสังเกตการณ์ ในตําแหน่งที่นั่งหลังตามโครงการแลกเปลี่ยนนักบิน ( Pilot Exchange
Program) ระหว่าง กองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑
ผู้สนใจเข้าชมคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ รอบสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป
ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙๐๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สามารถ
ติดต่อขอรับบัตรได้ที่ กองกิจการพลเรือนทหารอากาศ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพล
เรื อ นทหารอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๑๐๓ ตั้ งแต่ บั ด นี้ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวั น และเวลาราชการ
(๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (บัตรมีจํานวนจํากัด)
www.rtaf.mi.th

