กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
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พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ)
ประธานกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วย
ที่ ดํ าเนิ นการเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวในเขตทหารของกองทั พอากาศ เพื่ อติ ดตามความก้ าวหน้ า
ในการดําเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๖๒ ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
การอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่นายทหารคนสนิทประจําผู้บังคับบัญชาประจําปี ๒๕๖๒

พลอากาศเอก ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ปฏิบัติ
หน้ า ที่ น ายทหารคนสนิ ท ประจํ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ประจํ า ปี ๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้ อ งบรรยาย
กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านส่งกําลังบํารุง กรมช่างโยธาทหารอากาศ

พลอากาศโท ปราโมทย์ ศิริธรรมกุ ล เจ้ ากรมส่ งกํา ลังบํา รุง ทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ย มสายวิท ยาการ
ด้านส่ งกํ าลั งบํ ารุ ง ประจําปีง บประมาณ ๒๕๖๒ กรมช่างโยธาทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี เรืองวิ ทย์ ศรีนวลนั ด
เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารอากาศ

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๑

พลอากาศโท อภิรุม จันทรกุล เจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๑ และ
หน่วยสมทบ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย
ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๑, หน่วยซ่อมบํารุงอากาศยาน และหน่วยสมทบสังกัดกรมช่างอากาศ
ภายในกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศในสนาม
ณ สถานีรายงานภูหมันขาว

พลอากาศตรี สมควร รักดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจสอบความพร้อมรบ
และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศในสนาม ณ สถานีรายงานภูหมันขาว โดยมี นาวาอากาศโท ประชา
นงนวล ผู้บังคับสถานีรายงานภูหมันขาว นํากําลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สถานีรายงาน
ภูหมันขาว จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสรรพาวุธ กองบิน ๒๓

หน้า ๓

พลอากาศตรี นัทธี พงษ์แตง รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสรรพาวุธ
กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อ นรับ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔
มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

ตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของจเรทหารอากาศ กองบิน ๔

นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย ทองเจริญ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ตรวจติดตามความคืบหน้าผลการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของจเรทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

เปิดการประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) การฝึกผสม AIR THAMAL 29/2019

นาวาอากาศเอก เสกสรรค์ ไชยมาตย์ รองผู้อํานวยการ สํานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ และผู้อํานวยการ
ฝึกผสม AIR THAMAL 29/2019 ในส่วนของกองทัพอากาศ และ นาวาอากาศเอก มาฮาดเซ บิน อามิน (Colonel Mahadzer Bin Amin
RMAF) ผู้อํานวยการฝึกผสม AIR THAMAL 29/2019 กองทัพอากาศมาเลเซีย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC)
การฝึกผสม AIR THAMAL 29/2019 ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กองบิน ๒ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด

นาวาอากาศเอก นภสินธุ์ อินแสน เสนาธิการกองบิน ๒ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมกาเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
และยุ ว กาชาด เป็ น การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ต่ อ งานด้ า นมวลชนของกองทั พ อากาศ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ข่าว ประจําวัน ทอ.

หน้า ๔

การฝึกทําการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุในเขตสนามบิน กองบิน ๔๑

นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม เสนาธิการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทําการปฏิบัติเมื่ออากาศยาน
เกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุในเขตสนามบิน เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารหน่วยบินแยก ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑
จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ ได้นําคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ ๖๑
จํานวน ๓๕ คน มาทําการฝึกในครั้งนี้ ซึ่งจะทําการฝึก ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านปากยาง และโรงเรียนวัดหนองปล้อง เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๔๖

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๖
ต้อนรับ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านปากยาง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และนักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองปล้อง อําเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร เข้าเยี่ยมชมกิจการและทํากิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวบริการ
- ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และครอบครัวทหารอากาศ
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ําในกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สระว่ายน้ํา
กองทั พ อากาศโรจนนิ ล และเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น นั ก กี ฬ าว่ า ยน้ํ า รุ่ น ใหม่ ข องกองทั พ อากาศ เข้ า แข่ ง ขั น ในระดั บ เหล่ า ทั พ
ระดับประเทศ และระดับชาติในอนาคต ผู้สนใจสอบถามได้ที่ แผนกกีฬาว่ายน้ํากองทัพอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๓๘๐
- ขอเชิญสมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศ ทุกท่าน ร่วมงาน “เลี้ยงสังสรรค์ ชนอ.” ในวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๖๒ เริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๗๐๐ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
- ขอเชิญ ศิษย์เก่าโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ “นอส.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๑”
ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖๓๐ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
สํารองโต๊ะ ที่ นาวาอากาศโทหญิง ปิยะหรรษา เจริญทรัพย์ โทร ๐๘ ๑๔๒๖ ๓๕๗๙ และ นาวาอากาศโทหญิง ธภัสสรณ์
สากูต โทร. ๐๘ ๙๘๒๘ ๒๑๒๙ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
- กํ า หนดพระราชทานเพลิ ง ศพ พลอากาศเอก ณรงค์ ศั ก ดิ์ สั ง ขพงศ์ อดี ต รองเสนาธิ ก ารทหารอากาศ
ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
www.rtaf.mi.th

