กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลเอก ธารไชยยั นต์ ศรี สุ ว รรณ ผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด และพลเรื อ เอก แฮรี่
บี แฮร์ริส (Admiral Harry B. Harris, Jr.) เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึก Cobra
Gold 2018 พร้อมทั้งชมการสาธิตการฝึกดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) และ
ชมนิทรรศการอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมวีดิทัศน์ประมวลภาพการฝึก Cobra Gold 2018
โดยมี พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร รองผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุดมิตรประเทศ และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี
อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พลอากาศโท จิโรจ บํารุงลาภ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ พร้อมคณะ เดินทางไป
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โดยมี พลอากาศตรี ประเสริฐ ช่างประเสริฐ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ผู้แทน ผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (๑)

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ กองบิน ๗

พลอากาศตรี ภูมิใจ ชัยพันธ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความ
พร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการ
กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันคล้ายวันสถาปนาสํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ ครบ ๖๓ ปี

พลอากาศตรี แมน ศีตะจิตต์ เลขานุการกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ ครบ ๖๓ ปี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน
เลขานุการกองทัพอากาศ

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ มอบรางวัล Best Practice

พลอากาศตรี วิฑูรย์ ตรีพรม ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เป็นประธานในการมอบรางวัล
Best Practice ให้แก่ผู้แทนจากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และกองบิน ๔ ในการประชุมกิจกรรมพัฒนาระบบ
ราชการ เรื่ อ งการเขี ย นแผนปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ อากาศ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องบรรยายสรุป อาคารวิศวกรรมศาสตร์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
การประชุม Program Management Review (PMR) ครั้งที่ ๔

หน้า ๓

พลอากาศตรี ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เดินทางไปเป็นประธานในการประชุม Program
Management Review (PMR) ครั้งที่ ๔ โดยมี นาวาอากาเอก นิรุต รัตนจรรยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๕

พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหาร
ประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๕ ซึ่งมีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน ๒๐๙ คน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยาย
โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๕

นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน
กองบิน ๕ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ กองบิน ๒๓

นาวาอากาศเอก พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
สวั ส ดิการ กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก วิศ รุ ต จั นทประดิษ ฐ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นผู้ แ ทนผู้บังคั บการ
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี
ชุมนุมนายเรืออากาศ ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
องคมนตรี, พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ในวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒๐๐ - ๒๑๐๐ น. และวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖๐๐ - ๒๑๐๐ น. ณ สนาม
กอล์ฟธูปะเตมีย์ (ลาดเป็ด) สอบถามรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ นาวาอากาศเอก ธนเดช เบ็ญจวรรณ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๘๘๒
๐๘ ๔๕๕๗ ๗๘๓๔ และ นาวาอากาศเอก วรกฤต มุขศรี โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๙๙๘, ๐๘ ๑๙๔๙ ๐๓๐๗

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ออกช่วยเหลื่อพี่น้องประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภั ยกองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิสู ตร อินทร์ขํา
ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๓ พร้อมด้วย คุณหยาดฝน อินทร์ขํา ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารอากาศกองบิ น ๒๓ มอบอุ ปกรณ์ สํ าหรั บผู้ ป่ วยติ ดเตี ยง และให้ กํ าลั งใจแก่ ผู้ ป่ วย จํ านวน ๕ ราย ในพื้ นที่ ตํ าบลโพนแพง
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร โดยมี นายคํานึง พรหมพิมพ์ นายอําเภออากาศอํานวย ให้การต้อนรับ และร่วมรับมอบ ในโอกาสนี้
ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปมอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสกลนคร อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๔
เข้าร่วมการฝึกลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ในภาควิชาการพยาบาลเวชศาสตร์การบิน

นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ และ
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๔ กรมแพทย์ทหารอากาศ จํานวน ๘๑ คน ที่เข้าร่วมการฝึกลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ในภาควิชาการ
พยาบาลเวชศาสตร์การบิน และร่วมฟังการบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเดชะตุงคะกองบิน ๔๑ เชียงใหม่

พิธีเปิดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ลดการเผา ควบคุมไฟป่า และหมอกควัน

นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๔๖ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ลดการเผา ควบคุมไฟป่า และหมอกควัน ประจําปี ๒๕๖๑ โดยมี นาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ขอเชิญชวนเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
ขอเชิญชวน แต่งชุดไทยย้อนยุคเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ – ๒๑๐๐ ยกเว้นวันศุกร์และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ – ๒๒๐๐
ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู โดยมีรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ–ส่ง ทุกวัน วันละ ๑ เที่ยว สามารถขึ้นรถได้ที่ หอประชุมกองทัพอากาศ
อาคารทองใหญ่ (จํานวน ๒ คัน) และที่สโมสรทุ่งสีกัน (หลังคาแดง) (จํานวน ๑ คัน) โดยรถจะออกเวลา ๑๖๓๐ และจะรับกลับ ในเวลา ๒๐๓๐
(วันธรรมดา) และ ๒๑๓๐ (วันศุกร์ และวันเสาร์) สํารองที่นั่งได้ที่ จ่าอากาศโทหญิง สุวรรณ จันทรา โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๘๕๕
ข่าวบริการ
- กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศเอก ธรัษชัย สนแจ้ง รองผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ในวันนี้ ( ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เวลา ๑๘๓๐ ณ ศาลา ๑๓ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ
วัดพระศรีมหาธาตุ และกําหนดการฌาปนกิจ ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
www.rtaf.mi.th

