กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่ สุ ข หั วหน้ าสํ านั กงานราชเลขานุ การในพระองค์ ๙๐๔ อั ญเชิ ญ
แจกันดอกไม้พระราชทาน ไปมอบให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้ บั ญชาการทหารอากาศ
เนื่ อ งในโอกาสวั น คล้ ายวั น เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งรั บ รองพิ เศษ ๑
กองบัญชาการกองทัพอากาศ

อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒
อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคํานับและแสดงความยินดีจาก พลอากาศเอก พงศธร
ไชยเสน ประธานคณะที่ ป รึก ษากองทั พ อากาศ ในโอกาสนํ านายทหารชั้น ผู้ ใหญ่ ของกองทั พ อากาศ ข้ าราชการ ลูก จ้าง
พนั ก งานราชการกองทั พ อากาศ เข้ าอวยพรวั น คล้ า ยวัน เกิ ด ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เมื่ อ วัน ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

เสนาธิการทหารอากาศ รับเยี่ยมคํานับจาก ผู้บัญชาการฐานทัพอากาศมิตจีนา กองทัพอากาศเมียนมา

พลอากาศเอก วั น ชั ย นุ ช เกษม เสนาธิ ก ารทหารอากาศ เป็ น ผู้ แ ทนผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ รั บ เยี่ ย มคํ า นั บ
จาก พลอากาศจัตวา โซอ่อง ผู้บัญชาการฐานทัพอากาศมิตจีนา กองทัพอากาศเมียนมา และคณะ ในโอกาสนี้ กองทัพอากาศ
จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถการบินชั้นกิตติมศักดิ์ ให้แก่คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศเมียนมา
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศสาธารณรัฐเกาหลี

พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญ ชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ Major
Jeong Hoon และคณะนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศสาธารณรัฐเกาหลี ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือน
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
หน้า ๓
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์

พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
อากาศโยธิน ณ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง
ภายในหน่ วย โดยมี นาวาอากาศเอก วรชาติ ฟองชล ผู้บั งคั บ การกรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ ให้ ก ารต้ อ นรับ
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี ด้านงบประมาณ กองบิน ๗

พลอากาศตรี อลงกรณ์ วัณ ณรถ ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี ด้านงบประมาณ กองบิน ๗ ประจําปี ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลวีชิน
รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยการทัพอากาศศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออก

พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ นําคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
เดินทางไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
พลังอํานาจด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนความ
ร่วมมืออันดีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๔
กองบิน ๒ จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ
และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๒ จํากัด เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

กองบิน ๕ จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก อนิ รุท ธ์ รั ฐพร ผู้ บังคั บการกองบิ น ๕ เป็ น ประธานในพิ ธีม อบทุ น การศึ ก ษาของกองทั พ อากาศ
และทุนการศึกษาของกองบิน ๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องดุสิตา กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองบิน ๗ จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็ นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทั พอากาศ
และทุนการศึกษากองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

นาวาอากาศเอก จารุวัฒน์ วัดละเอียด รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑ (Tango) ภายใต้มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศ
ยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ "Tango Big Cleaning Day 2018" โดยร่วมทําความสะอาดเครื่องบิน และโรงเก็บเครื่องบิน
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
www.rtaf.mi.th

