กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก วั นชั ย นุ ช เกษม เสนาธิ ก ารทหารอากาศ เป็ น ผู้ แ ทนกองทั พ อากาศ
เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ โดยมี พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด และ นาย กลิน ที เดวีส์ (H.E. Mr. Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจํ า ประเทศไทย ร่ ว มเป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด การฝึ ก คอบร้ า โกลด์ ๑๘ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองการบินทหารเรือ จังหวัดระยอง
อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒

หัวหน้าคณะทํางานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
เยี่ยมชมกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ

พลอากาศโท สิท ธิชัย แก้วบั วดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าคณะทํางานบริหารกิจการ
แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ พลโท โชคดี เกตสัมพันธ์ หัวหน้าคณะทํางานด้านกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ เยี่ยมชมกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ
(พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก องทั พ อากาศและการบิ น แห่ ง ชาติ ) เพื่ อ เป็ น แนวทางการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในหน่ ว ยทหาร
แบบบูรณาการและยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

นักเรียนนายเรืออากาศ ลาศึกษาต่อสาธารณรัฐเกาหลี

พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้โอวาทแก่ นักเรียน
นายเรืออากาศ ศุภพล เสนพงษ์ ชั้นปีที่ ๑ ในโอกาสลาศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี
ระยะเวลาการศึกษา ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องรับรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ กรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศตรี เกรี ยงไกร โสธรชั ย เสนาธิการกรมแพทย์ ทหารอากาศ ให้การต้อนรั บ นาวาอากาศเอก ปานพุท ธ
ศรีฟ้า เป็นผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และคณะ ในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
พระธรรมนูญ ประจําปีงบประมาณ ๖๑ ของกรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารอากาศ ๑

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หน้า ๓
รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงินโรงเรียนการบิน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล รองเจ้ากรม
การเงินทหารอากาศ และคณะ ในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการการเงิน โรงเรียนการบิน และโรงพยาบาล
จั น ทรุ เ บกษา กรมแพทย์ ท หารอากาศ ประจํ า ปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งประชุ ม
กองบัญชาการโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

คณะทํางาน Singapore Airshow 2018 ในส่วนของกองทัพอากาศ
เข้าเยี่ยมคํานับ ผู้บัญชาการทหารอากาศสิงคโปร์
นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช รองผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการรบ
สํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ นํานักบิน และเจ้าหน้าที่คณะทํางาน
Singapore Airshow 2018 ในส่วนของกองทัพอากาศ เข้าเยี่ยมคํานับ พลอากาศตรี
เมอร์วิน ตัน เวย มิง ผู้บัญชาการทหารอากาศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ฐานทัพอากาศ Changi สาธารณรัฐสิงคโปร์

พิธีเปิด Mass In Brief การฝึก COBRA GOLD 18

นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้ช่วยผู้อํานวยการกองอํานวยการฝึก COBRA
GOLD 18 ส่วนกองทัพอากาศ พร้อมด้วย Col.James F. Harp Marine aircraft Group 36 Commanding Officer
และ Col.Todd Seger Vice Commander AATC ,13EOG/CC เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด Mass In Brief โดยมีผู้เข้าร่วมทั้ง
ฝ่ายไทย และสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารจันทรุเบกษา กองบิน ๑ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรม
Ice Breaker เพื่อสร้างความพันธ์ที่ดีให้ผู้เข้าร่วมการฝึก ทั้งนี้ การฝึก COBRA GOLD 18 ทําการฝึกระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน นําคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย
ศึกษาการดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยานหัวหิน

นาวาอากาศเอก พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน นําคณะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธากองบริการ โรงเรียนการบิน เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ดับเพลิงและกู้ภัย โดยมี นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบิ นพลเรือน และ
คุณสินีนารถ ตาละลักษมณ์ นักวิชาการขนส่งชํานาญการ (หัวหน้ากลุ่มพิธีการบิน และอํานวยการสะดวก) ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศยานหัวหินและสถาบันการบินพลเรือน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ตรวจเยี่ยม สายวิทยาการ หมวดดุริยางค์ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖

นาวาอากาศเอก เอกศักดิ์ เทภาสิต ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยม สายวิทยาการ หมวดดุริยางค์ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

พิธีเปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร กองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๓ ในส่วนของกองบิน ๔

นาวาอากาศเอก วรพล ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร
กองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๓ ในส่วนของกองบิน ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองร้อยทหาร
อากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

กองบิน ๕๖ ประกอบพิธีทําสัญญา และสาบานตนกําลังพลไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองบิน ๕๖
ประกอบพิ ธี ทํ า สั ญ ญา และสาบานตนกํ า ลั ง พลกองบิ น ๕๖ ไม่ ยุ่ ง เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑
ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

ขอเชิญชวนเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
ขอเชิญ ชวนข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง พนั ก งานราชการและครอบครั ว กองทัพ อากาศ แต่ ง ชุ ด ไทยย้ อ นยุ ค เที่ย วชมงาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ – ๒๑๐๐ ยกเว้นวันศุกร์และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ – ๒๒๐๐ ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู
โดยมีรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ–ส่ง ทุกวัน วันละ ๑ เที่ยว สามารถขึ้นรถได้ที่ หอประชุมกองทัพอากาศ อาคารทองใหญ่
(จํานวน ๒ คัน) และที่ สโมสรทุ่ งสีกั น (หลั งคาแดง) (จํ านวน ๑ คั น) โดยรถจะออกเวลา ๑๖๓๐ และจะรับกลั บ ในเวลา ๒๐๓๐
(วันธรรมดา) และ ๒๑๓๐ (วันศุกร์ และวันเสาร์) สํารองที่นั่งได้ที่ จ่าอากาศโทหญิง สุวรรณ จันทรา โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๘๕๕
ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงอบอวลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุค ให้ชมอย่างมากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรี
และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของทั่วทุกภูมิภาคของไทย เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต, บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพย้อนยุค ร่วมกับศิลปินดารานักร้อง และร่วมจับสลากจากต้นกัลปพฤกษ์ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ
ที่มาออกร้าน (ย้อนยุค) รวมทั้งซุ้มร้านอาหารอีกมากมาย ภายในบริเวณงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” การแต่งกาย
ชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพ (งดเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)
www.rtaf.mi.th

