กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์
รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Sirivannavari
Thailand Masters 2018 ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบรางวัลชนะเลิศให้แก่
นั กกี ฬาประเภทหญิ งเดี่ ยว และรั บมอบโล่ ผู้ ให้ การสนั บสนุ นจากคุ ณ หญิ ง ปั ท มา ลี ส วั ส ดิ์ ต ระกู ล
นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่๑๔ มกราคม
๒๕๖๑ ณ อาคารกีฬานิมิตรบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
องคมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส มอบหมายให้
ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นผู้แทนมอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก
กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นผู้แทนมอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ พร้อมคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ข้าราชการและลูกจ้าง สํานักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ
บริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของให้แก่บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ําซ้อน

พลอากาศเอก พงศธร ไชยเสน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ พร้อมคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ และข้าราชการและลูกจ้าง สํานักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ บริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของให้แก่
บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ําซ้อน เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ําซ้อน)

ประธานอนุกรรมการด้านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ
เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด โรงเรียนการบิน

พลอากาศโท นิ รั น ดร พิ เ ดช เจ้ า กรมแพทย์ ท หารอากาศ ในฐานะประธานอนุ ก รรมการด้ า นการบํ า บั ด รั ก ษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพ ศู นย์ อํานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ด กองทั พอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ยมศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนการบิน ในการนี้ พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน มอบหมายให้
นาวาอากาศเอก นรินทร์ หงสกุล ผู้อํานวยการกองการศึกษา โรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ และนําเยี่ยมชมศูนยืฟื้นฟูฯ
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองฝึกการบิน โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
หน้า ๓
เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

พลอากาศตรี นฤพล จั ก รกลม เจ้ า กรมสารบรรณทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ย มสายวิ ท ยาการสารบรรณ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีพลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบกครบรอบ ๓๖ ปี

พลอากาศตรี ศุ ภ ณั ฏ ฐ หนู ร อด ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก กิ จ การพลเรื อ นและประชาสั ม พั น ธ์ กรมกิ จ การพลเรื อ น
ทหารอากาศ เป็นผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการ
พลเรือนทหารบก ครบรอบ ๓๖ ปี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารบก

รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการการเงิน
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา ทองเปี่ยม รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วย
สายวิทยาการการเงิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี อนุวัฒน์
เพ็ชรพงศ์ เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

โรงเรียนการบินต้อนรับคณะหน่วยฝึกการบินพลเรือน กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๗๒

นาวาอากาศเอก พิ เ ศษศั ก ดิ์ บุ ญ รั ต น์ รองผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นการบิ น เป็ น ผู้ แ ทนผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นการบิ น
ให้การต้อนรับ คณะหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ รุ่นที่ ๗๒ เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
กองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ

พลเรือตรี ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รุ่นที่ ๕๐ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล
เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

การบรรยายการดําเนินงานนิรภัยภาคพื้นและบทบาทหน้าที่ด้านนิรภัยภาคพื้น
ให้กับข้าราชการกองบิน ๕

นาวาอากาศเอก เทอดศั ก ดิ์ ยื น ยง รองผู้ อํ า นวยการกองวิ ท ยาการสํ า นั ก งานนิ ร ภั ย ทหารอากาศ และคณะฯ
ร่วมบรรยายการดําเนินงานนิรภัยภาคพื้นและบทบาทหน้าที่ด้านนิรภัยภาคพื้น ให้กับข้าราชการกองบิน ๕ เมื่อวันที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคํารณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายทหารช่างโยธาอาวุโส กรมช่างโยธาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างโยธากองบิน ๔๖

นาวาอากาศ ธีรวุฒิ สารพัฒน์ นายทหารช่างโยธาอาวุโส กรมช่างโยธาทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
ช่างโยธากองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

กองบิน ๕๖ ร่วมแสดงยินดีเนื่องในวันสถาปนา กรมทหาราบที่ ๕

นาวาอากาศเอก พงษ์ ช าติ พั น ธุ์ ศ รี รองผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๕๖ เป็ น ผู้ แ ทนผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๕๖ ร่ ว มแสดง
ความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมทหารราบที่ ๕ ครบรอบ ๗๙ ปี เมื่อวั นที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรมทหารราบที่ ๕
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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