กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน
นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวทหารอากาศ ร่วมลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย
เนื่องในวันลอยกระทง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สระน้าร้านสวัสดิการทหารอากาศ
ท่าดินแดง

ข่าวประจาวัน ทอ.
หน้า ๒
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๕๖

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้า น
ทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิ น ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิต ร์ ผู้ บังคั บการกองบิ น ๕๖ ให้ การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

การประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑

พลอากาศเอก ชัย พฤกษ์ ดิ ษ ยะศริน ผู้บั ญ ชาการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้ บั ญ ชาการศูน ย์ บรรเทาสาธารณภั ย
กองทั พอากาศ เป็น ประธานในการจัดการประชุม ศูน ย์บ รรเทาสาธารณภัย กองทั พอากาศ ครั้ง ที่ ๒ / ๒๕๖๑ เมื่ อวัน ที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

ประธานคณะทีป่ รึกษากองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการงานกาชาด
ตรวจความพร้อมของกองทัพอากาศภายในพื้นที่จัดงานกาชาด ฉลอง ๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย

พลอากาศเอก ภานุ พ งษ์ เสยยงคะ ประธานคณะที่ ป รึก ษากองทั พ อากาศ พร้อ มด้ วย พลอากาศโท พงษ์ ศั ก ดิ์
เสมาชั ย เจ้ า กรมกิ จ การพลเรื อ นทหารอากาศ และโฆษกกองทั พ อากาศ ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะก รรมการงานกาชาด
ตรวจความพร้อม ของกองทัพอากาศภายในพื้นที่จัดงานกาชาด ฉลอง ๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย“ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่
งดงาม” รายได้ โดยเสด็จพระราชกุศลบารุงสภากาชาดไทย ซึ่งกาหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน -๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๐๓๐ -๒๒๐๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ร้านกาชาดของกองทัพอากาศ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ ๔

เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ร่วมการอภิปรายแก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑

พลอากาศโท คงศั ก ดิ์ จั น ทรโสภา เจ้า กรมข่า วทหารอากาศ เข้ าร่ วมการอภิ ป ราย หั วข้ อ สภาวะแวดล้ อ มโลก
ด้านการทหาร สาหรับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุม
พิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
หน้า ๓
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มอบเงินสนับสนุนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์
ให้แก่กองกาลังทหารอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ นาไปสร้างสนามกีฬาฟุตซอล ที่จงั หวัดปัตตานี

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มอบเงินจานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้แก่ นาวาอากาศเอก อมฤต กนกแก้ว ผู้บัง คับการกองกาลังทหารอากาศ
เฉพาะกิจที่ ๙ เพื่อนาส่งมอบให้แก่เทศบาลตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ์ จัง หวัดปัตตานี ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือก
เนื่ องจากเป็ น องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ มี ความพร้อ ม ทั้ ง ในเรื่ องการก่อ สร้า ง และการบ ารุง รัก ษา ตลอดจนพี่ น้ อ ง
ประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมไปใช้ออกกาลังกาย ฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ซึ่งภายหลังดาเนินการจัดสร้าง แล้วเสร็จ จะได้ทาพิธีการส่ง มอบในโอกาสต่อไป เมื่ อวันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
ตรวจเยีย่ มสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ กองบิน ๒

พลอากาศตรี ประยู ร ธรรมาธิวัฒ น์ รองเจ้ ากรมเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สารทหารอากาศ และค ณะ
ตรวจเยี่ ย มสายวิ ท ยาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร กองบิ น ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก สรยุ ธ จั น ทราชา
รองผู้ บัง คับ การกองบิน ๒ เป็น ผู้แทนผู้บั งคับการกองบิน ๒ เป็น ผู้แทน ผู้ บัง คับ การกองบิน ๒ ให้ การต้อนรับ เมื่ อวัน ที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ณ กองบิน ๔๑

พลอากาศตรี อติชาติ ศิลานันท์ เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก นิฐินัย บุญลยางกูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นผู้แทน
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ฉลอง ๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย “ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม”
รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบารุงสภากาชาดไทย
ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน -๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐๓๐ -๒๒๐๐ ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ ๔

ข่าว ประจาวัน ทอ.

หน้า ๔

เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๔
ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รายละเอียด https://drive.google.com/open?id=12SmrqYX-Xd0k45mKhCRPtZtTennVDIOR

โรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

พลอากาศตรี สุ ว รรณ ข าทอง ผู้ บั ญ ชาการโรงเรีย นการบิ น มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก นริ น ทร์ หงสกุ ล
ผู้อานวยการกองการศึกษา โรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ นาวาอากาศโท สุรัฐ ศรีเดช หัวหน้าสาขาวิชาการความคุมจราจร
ทางอากาศและคณะนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

กรมช่างอากาศเปิดโครงการฝึกอบรมช่างเทคนิคขั้นต้นสาหรับอากาศยานไร้คนขับ ณ กองบิน ๔

นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการ กองบิน ๔ เป็นผู้แทน เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการฝึ ก อบรมช่ างเทคนิ คขั้ น ต้ น สาหรั บ อากาศยานไร้ค นขั บ แบบ บร.ต.๑ (Aerostar) ณ กองบิ น ๔ โดยมี ตั ว แทน
จาก กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งหลักสูตรและผู้บ รรยายในการโครงการฝึกอบรมครั้ง นี้ ดาเนินการ
โดย แผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

กองบิน ๕ จัดกิจกรรมการพัฒนาและรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อม Big Cleaning Day

นาวาอากาศเอก วิสัน ต์ พจน์ บรรดิษ ฐ์ รองผู้บัง คับการกองบิ น ๕ นาข้าราชการ ลู กจ้าง พนักงานราชการ และ
ทหารกองประจาการ กองบิ น ๕ จั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาและรั ก ษาความสะอาดสภาพแวดล้ อ ม Big Cleaning Day
เพื่อ ปลูก จิตสานึ กให้ ช่วยกั นดูแ ล รักษาความสะอาดบริเวณพื้น ที่ช ายหาดอ่ าวมะนาว และบ้ านพั กอาศัย ของกองบิ น ๕
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานจอดรถสโมสรอ่าวมะนาว กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองบิน ๖ ให้การต้อนรับ คณะสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต

นาวาอากาศเอก จิรภั ท ร์ ปี่ท อง ผู้ บังคั บการกองบิ น ๖ ให้ การต้อ นรับ คณะสถาบั นการบิน มหาวิท ยาลัยรัง สิ ต
ในการเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖ ดอนเมือง
www.rtaf.mi.th

