กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
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พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณพงศ์อุมา
ดิ ษ ยะศริ น นายกสมาคมแม่ บ้ า นทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ย มกองบิ น ๒๑ โดยมี
นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ พร้อมด้วย คุณชนิกา แก่นทับทิม
รั ก ษาการประธานชมรมแม่ บ้ า นทหารอากาศ กองบิ น ๒๑ นํ า ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง พนั ก งาน
ราชการ ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
ตรวจเยี่ยมความพร้อมปฏิบัติการหน่วยในระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี ประจําปี ๒๕๖๒
ณ สถานีรายงานบ้านเพ และสถานีรายงานเขาเขียว

พลอากาศเอก สมศักดิ์ หาญวงษ์ ผู้บัญชาการกรมควบคุ มการปฏิบัติทางอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมความพร้อม
ปฏิบัติการ หน่วยในระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี ประจําปี ๒๕๖๒ สถานีรายงานบ้านเพ โดยมี นาวาอากาศโท ณัฐพร สุตาสุข
ผู้บังคับสถานีรายงานบ้านเพ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สถานีรายงานบ้านเพ
พลอากาศเอก สมศักดิ์ หาญวงษ์ ผู้บัญชาการกรมควบคุ มการปฏิบัติทางอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมความพร้อม
ปฏิบัติการ หน่วยในระบบควบคุ มทางอากาศยุทธวิธี ประจําปี ๒๕๖๒ สถานี รายงานเขาเขียว โดยมี นาวาอากาศโท จักรกริช
ทองช่างเหล็ก ผู้บังคับสถานีรายงานเขาเขียว ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สถานีรายงานเขาเขียว

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศึกษาดูงาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พลอากาศโท พัทธนันท์ นุ ชพงษ์ ผู้ บัญชาการโรงเรียนนายเรื ออากาศนวมิ นทกษั ตริย าธิ ราช ให้การต้ อนรั บ
พลตรี ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมด้วยคณะข้าราชการฯ ในโอกาสศึกษา
ดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

สํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่งคงกับกองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ
ตรวจเยี่ยม กองบิน ๗

พลอากาศตรี เทอดพงศ์ ชูชีพวัฒนา ผู้อํานวยการ สํานักอํานวยการ สํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่งคง
กับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและประสานด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ด้านการข่าว ด้านมวลชนและสารสนเทศกับ กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก ปรัชญา
ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
หน้า ๓
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี อติชาติ ศิลานันท์
เจ้ า กรมสารบรรณทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ย มสายวิท ยาการสารบรรณ กรมสวั ส ดิ ก ารทหารอากาศ ประจํ า ปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

สํานักงานผูบ้ ังคับทหารอากาศดอนเมือง เยี่ยมชมกิจการศูนย์ หัวเว่ย โอเพ่นแล็ป แบ็งค์กอก

นาวาอากาศเอก ไพบูลย์ สิทธิลภ เสนาธิการสํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง นําข้าราชการสํานักงาน
ผู้ บัง คับทหารอากาศดอนเมื อง เข้า เยี่ ย มชมกิ จการศู น ย์ หั ว เว่ย โอเพ่ น แล็ ป แบ็ ง ค์ กอก ในด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การสื่อสาร และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย ในยุคดิจิตอล พร้อมทั้งแลกเปลี่ย นความคิดเห็น เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุ ง
ขีดความสามารถภายในหน่วยงานและกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารจีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

โควตาที่นั่งศึกษาชั้น ม.๑ บุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒
เพื่อให้การรับฝากบุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ ที่จะขอรับโควตาที่นั่งศึกษาชั้น ม.๑
ประจําปี ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์ดําเนินการ ดังนี้
๑. กรอกข้อมูลตามใบแบบแจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.๑ โดยนําเรียนผู้บังคับบัญชา และขอให้กําลังพล
ของหน่วยตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมข้อมูลส่งให้ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม๒๕๖๒ ทั้งนี้
ขอให้แนบเอกสารซึ่งแสดงสิทธิการรับสมัคร ดังนี้
๑.๑ สําเนาทะเบียนบ้านบุตร และสําเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้าน ที่มีสิทธิอยู่อาศัยอย่างน้อย ๒ ปี รวมทั้งพื้นที่นั้น ๆ ต้องอยู่ในพื้นที่
บริการของโรงเรียนที่จะสมัคร (ขอให้ตรวจสอบพื้นที่บริการจากโรงเรียนโดยตรง) พร้อมแนบใบรับรองผลการเรียนระดับ
ประถมศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประถมศึกษา
๑.๒ กรณี ข้ า ราชการที่ มี คํ า สั่ ง กองทั พ อากาศให้ ย้ า ยเข้ า บ้ า นพั ก อาศั ย ของทางราชการหรื อ ย้ า ยเข้ า
รับราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ไม่ถึง ๒ ปี ขอให้แนบคําสั่งดังกล่าวด้วย
๒. ผู้ปกครองของบุตรกําลังพลกองทัพอากาศ เข้ารับฟังคําชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับโควต้าที่นั่งศึกษาชั้น ม.๑
ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ไม่ต้องนําบุตรไป)
๓. หน่วยที่ไม่ส่งเอกสารและผู้ปกครอง ไม่ไปประชุมในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ถือว่าสละสิทธิ์การขอรับโควตา ที่นั่งชั้น ม.๑
๔. การสมัครสอบและการไปสอบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่โรงเรียนนั้น ๆ กําหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นาวาอากาศโท สมภพ เทียนบุญ โทร ๐ ๒๕๓๔ ๓๓๗๗ และ ๐๙ ๗๑๐๕ ๓๖๓๓
แบบฟอร์มการสมัครที่ http://educate.rtaf.mi.th/images/pdf/2562-01-14-03.PDF

ข่าว ประจําวัน ทอ.
ตรวจเยี่ยมติดตาม ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๗

หน้า ๔

นาวาอากาศเอก พินิตย์ คงมี ผู้บังคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการ
ปฏิ บัติ ง านด้ า นการปราบปรามยาเสพติ ด ศู น ย์ ป้อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด กองบิ น ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก
ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๗
ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจําปี ๒๕๖๒ เนื่องใน “วันกองทัพไทย”
กิจกรรมเนื่องในวันกองทัพไทยและพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจําปี ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เนื่องใน “วันกองทัพไทย” ขอเชิญชมกิจกรรม ดังนี้
เวลา ๐๗๐๙ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
เวลา ๐๘๐๕ พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕
ณ หน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ ชั้นล่างอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
เวลา ๐๘๑๙ พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์
ณ บริเวณระเบียงอาคารประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
เวลา ๐๘๔๙ พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณของนักรบไทยและพิธีสงฆ์ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
เวลา ๐๙๐๙ พิธีบําเพ็ญุศล ณ ห้องประกอบพิธีสงฆ์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
เวลา ๑๐๐๐ การเยี่ยมและมอบของขวัญแก่ทหาร ตํารวจ และพลเรือนอาสาสมัคร ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานพยาบาล หรือสถานที่พักต่าง ๆ
เวลา ๑๔๓๐ ชมการถ่ายทอดพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕
เวลาประมาณ ๒๐๒๐ (หลังข่าว) ขอเชิญชมสารคดีเนื่องในวันกองทัพไทย ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕
ในส่วนของกองทัพอากาศ กําหนดประกอบพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจําปี ๒๕๖๒ เนื่องใน
“วันกองทัพไทย” วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔๓๐ ที่ตั้งดอนเมือง และบางซื่อ ประกอบพิธีฯ ณ ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน
ในพิธีฯ หน่วยที่ตั้งกองทัพอากาศ ต่างจังหวัด ประกอบพิธีฯ ณ ที่ตั้งหน่วย ประกอบด้วย โรงเรียนการบิน (นครปฐม), กองบิน ๔
(นครสวรรค์), กองบิน ๕ (ประจวบคีรีขันธ์) และ กองบิน ๗ (สุราษฎร์ธานี) ในส่วนที่ตั้งหน่วยที่ต้องประกอบพิธีร่วมกับหน่วยของ
กองทัพบก ประกอบด้วย กองบิน ๑ (นครราชสีมา), กองบิน ๒ (ลพบุรี) กองบิน ๒๑ (อุบลราชธานี) กองบิน ๒๓ (อุดรธานี)
กองบิน ๔๑ (เชียงใหม่), กองบิน ๔๖ (พิษณุโลก) และกองบิน ๕๖ (สงขลา)

ข่าวบริการ
- สํานักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ ร่วมกับนครหลวงโปรโมชั่น จํากัด และตลาดยิ่งเจริญ ขอเชิญชมการชกมวยการ
กุศล ศึก M-150 พลังกําปั้นสะท้านโลก ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๔๕ – ๑๕๔๕ ณ เวทีมวยชั่วคราว
ลานจอดที่ ๓ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ชมฟรี พร้อมถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง ๗
- ขอเชิญสมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศ ทุกท่าน ร่วมงาน “เลี้ยงสังสรรค์ ชนอ.” ในวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
เริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๗๐๐ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
www.rtaf.mi.th

