กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสเดินทางไปเป็นประธาน
ร่วมในการพัฒนาสัมพันธ์และดําเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรมระหว่างกองทัพไทยและกองทัพ
กัมพูชา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒
กองบิน ๖ ดอนเมือง
อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ
ประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค์

พลอากาศตรี อัครพล กลิ่นอุบล รองผู้อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท โดยมี พันเอก ปิยะทัต บุบผาอินทร์ รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
ชัยนาท (ฝ่ายทหาร) ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการปฏิบัติงานด้านการ
รั ก ษาความมั่ น คงภายใน เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งประชุ ม กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
จังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
และเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เดินทางไปประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ โดยเข้าพบกับ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจั งหวั ดนครสวรรค์ และ พลตรี อนุ ส รณ์ ธู ป ทอง รองผู้ อํ า นวยการรัก ษาความมั่ น คงภายในจั งหวั ด นครสวรรค์
(ฝ่ายทหาร) ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการปฏิบัติงานด้านการรักษาความ
มั่นคงภายใน ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัด อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๘๓

พลอากาศตรี สําเริง พูลเพิ่ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหาร
ชั้นประทวน รุ่นที่ ๘๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

หน้า ๓

กองทัพอากาศ กําหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด
“กองทัพอากาศทําดีเพื่อพ่อ สานต่อปัญหายาเสพติด” ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙๐๐ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่)

พิธีทําบุญครบรอบ ๓๖ ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๗ สุราษฎร์ธานี

นาวาอากาศเอก อนุ รั ก ษ์ รมณารั ก ษ์ ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๗ เป็ น ประธานในพิ ธี ทํ า บุ ญ ครบรอบ ๓๖ ปี
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๗ สุราษฎร์ธานี โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๗ ตลอดจน
สื่ อ มวลชนแขนงต่ าง ๆ ในจังหวั ด สุ ราษฎร์ธ านี ร่ วมพิ ธีทํ าบุ ญ เพื่ อ ความเป็ น สิ ริม งคล เมื่ อวั นที่ ๒๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๗ สุราษฎร์ธานี อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองบิน ๒ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๒ ออกให้บริการพี่น้องประชาชน

นาวาอากาศเอกวิฑูรย์ ชมจิตร เสนาธิการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๒
ออกให้บริการพี่น้องประชาชน ครั้งที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๒ ร่วมจัดกิจกรรมฯ ประกอบด้วย
การบริการตัดผมฟรี และจัดเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลกองบิน ๒ ตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่พี่น้องประชาชน
ที่ เข้ า มาร่ ว มกิ จ กรรม ให้ บ ริ ก ารตั ด ผม พร้ อ มมอบอุ ป กรณ์ กี ฬ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน ซ่ อ มแซมคอมพิ ว เตอร์
ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน สร้างถนนคอนกรีต และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

กองบิน ๒๑ จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๒๑
จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ พื้นที่ด้านข้างอาคารศิวิไล กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
กองบิน ๔๑ จัดพิธีต้อนรับทหารกองประจําการ ประจําปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑

นาวาอากาศเอก สุ น ทร ผ่ อ งอํ าไพ ผู้ บั งคั บ การกองบิ น ๔๑ เป็ น ประธานในพิ ธี ต้ อ นรั บ ทหารกองประจํ าการ
ประจําปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ จํานวน ๒๒๐ คน โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ สนามฝึก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

กองบิน ๔๖ จัดกําลังพลออกร่วมพัฒนาทําความสะอาดจังหวัดพิษณุโลก

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน พร้อมกําลังพล
จากกองพั น ทหารอากาศโยธิน กองบิ น ๔๖ ร่วมกิ จกรรมทํ าความสะอาด กํา จั ด ขยะสิ่งปฏิ กู ล ถางหญ้ า ตั ด แต่ งต้ น ไม้
พั ฒ นาพื้ นที่ชุมชนชาญเวชกิจพั ฒ นา, ชุมชนมาลาเบี่ยง และชุมชนราเมศวร เทศบาลนครพิ ษณุ โลก ให้เป็ นพื้ นที่ สีเขียว
และพัฒ นาเป็นสวนสมุนไพร โดยร่วมกับชุมชน จิตอาสา และหน่ วยงานในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพิ ษณุ โลก เมื่อวันที่
๒๑ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณพื้นที่กลางซอยวิสุทธิกษัตริย์ ๑๔ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ฝูงบิน ๒๓๗ (น้ําพอง) ร่วมกับ กองอํานวยการฝึกผสม Balance Teak Torch 2018
มอบอุปกรณ์การเรียนพร้อมเวชภัณฑ์ยารักษาโรค ให้แก่โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม

นาวาอากาศเอก ศิวสิทธิ์ สว่างวงศ์ ผู้บังคับฝูงบิน ๒๓๗ (น้ําพอง) มอบหมายให้ นาวาอากาศตรี เมธาสิทธิ์ เสถียรพัฒนภักดี
ผู้ บั งคั บ กองร้ อ ยป้ อ งกั น กองพั น ป้ อ งกั น ฝู งบิ น ๒๓๗ (น้ํ าพอง) ร่ วมกั บ กองอํ านวยการฝึ ก ผสมกองทั พ อากาศไทย
และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา (Balance Teak Torch 2018) มอบอุปกรณ์ การเรียน อุปกรณ์กีฬา และตู้ยาสามัญประจําบ้าน
พร้ อมเวชภั ณ ฑ์ ยารั กษาโรค ให้ แก่ โรงเรี ยนบั วใหญ่ พิ ทยาคม เมื่ อวั นที่ ๒๑ มิ ถุ นายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรี ยนบั วใหญ่ พิ ทยาคม
ตําบลบัวใหญ่ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น
สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง กําหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก ครั้งที่ ๑/๖๑
ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑๐๐ – ๑๔๐๐
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่)
www.rtaf.mi.th

