กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือ – อากาศยาน เมื่อวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๖๑ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ พื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน
การฝึ ก ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งความคุ้ น เคยระหว่ า งนั ก บิ น ของ
กองทั พ อากาศ กั บ นายทหารควบคุม การบิ น บนเรื อ หลวงจั กรี นฤเบศร อั นจะเป็ น
ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ร่ ว มกั น ต่ อ ไปในอนาคต ทั้ ง ยั ง ได้ เ รี ย นรู้ ส มรรถนะ
ของเรดาร์และการป้องกันภัยทางอากาศของกองเรือ โดยนักบินของกองทัพอากาศ
สามารถนําสิ่งเหล่านี้ มาเป็นแนวทางในการหายุทธวิธีที่เหมาะสม ในการเข้าโจมตี
เป้าหมายเคลื่อนที่ทางน้ํา และทําการทดสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูล ของเรือกับอากาศ
ยานของกองทัพอากาศให้มีความพร้อมอีกด้วย
อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.
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ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ตรวจเยี่ยมกองอํานวยการ การทดสอบใช้กําลังทางอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองอํานวยการ การทดสอบใช้กําลัง
ทางอากาศ ประจํ า ปี ๒๕๖๑ โดยมี พลอากาศโท ถาวร ศิ ริ สั ม พั น ธ์
รองผู้ บัญชาการกรมควบคุม การปฏิ บัติท างอากาศ ในฐานะผู้อํานวยการกอง
อํานวยการทดสอบใช้กําลังทางอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ ให้การตอนรับ เมื่อวันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

สํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง และศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ - ๕
พลอากาศตรี สุพจน์ สุขสําราญ ผู้อํานวยการสํานักประสานการ
ปฏิบัติด้านความมั่นคง พร้อมด้วย พลอากาศตรี เทอดพงศ์ ชูชีพวัฒนา
ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง
กับ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ
และคณะ เดินทางไปประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับ สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ความมั่นคง (สนย.กอ.รมน.) โดยมี พลโท พีระ ฉิมปลี
ผู้อํานวยการสํานั กนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ให้การต้อนรับ
และร่วมรับฟังการบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการปฏิบัติงานด้านการรั กษาความมั่นคงภายในรวมถึง
การปฏิ บั ติ ง านของศู น ย์ ป ระสานการปฏิ บั ติ ที่ ๑ - ๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งประชุ ม กองอํ า นวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารวัตร กองบิน ๒

พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
เหล่าทหารสารวัตร กองบิน ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการเงิน กองบิน ๒๑
พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคํา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และ
คณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการเงิน กองบิน ๒๑ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ
กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

หน้า ๓

การประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018
นาวาอากาศเอก สุรกิจ สมทวิวัฒนกุล ผู้อํานวยการกองอํานวยการ
ฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018 ฝ่ายกองทัพอากาศ และนาวาอากาศเอก
โรเซนนี่ บิน อาหมัด ราพี อลิอัส อาหมัด โรฟี อาร์เอ็มเอเอฟ (Colonel
Rozainy bin Ahmad Rapiee Ahmad Rofie RMAF) ผู้อํานวยการ
กองอํานวยการฝึกผสมฝ่ายกองทัพอากาศมาเลเซีย ร่วมเป็นประธานการ
ประชุมวางแผนขั้นปลาย (Final planning Conference working
group : FPC AEWG) การฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018 ระหว่าง
วันที่ ๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศมาเลเซีย
การฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยบินที่เข้ารับการฝึกมีความพร้อมรบและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศผสม อีกทั้งยังเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศ ซึ่งกําหนดให้มีการฝึกขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ฐานทัพอากาศบัตเตอร์เวิร์ธ
ประเทศมาเลเซีย

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชให้การต้อนรับกองทัพอากาศมาเลเซีย
นาวาอากาศเอก ธั ช ชัย อั จ ฉริ ย าการุ ณ รองเสนาธิ ก ารโรงเรี ย น
นายเรื อ อากาศนวมิ น ทกษั ต ริ ย าธิ ร าช ผู้ แ ทนผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย น
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ นาวาอากาศโท เอฟเฟนดี
บิ น จาลานี ในฐานะหั วหน้ าคณะโครงการแลกเปลี่ ยนการเยื อนระหว่ าง
กองทัพอากาศ กับ กองทัพอากาศมาเลเซีย ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการโรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และอุโมงค์ลม เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

รองประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ด้านไบโอดีเซล
ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซล กองบิน ๕

นาวาอากาศเอก สุนิจ ใจหาญ รองประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ด้านไบโอดีเซล และคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซล กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง
เสนาธิการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
กองบิน ๗ ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗
นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การ
ต้อนรับ พลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบัน วิชาการป้ องกั น ประเทศ พร้ อมด้ ว ยคณาจารย์ และคณะนั กศึก ษา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร รุ่ น ที่ ๖๐ เดิ น ทางไปศึ ก ษาภู มิ
ประเทศภาคใต้ และเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับคณะกองทัพอากาศมาเลเซีย เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒๓
นาวาอากาศเอก วิสู ตร อินทร์ขํ า ผู้บังคั บการกองบิน ๒๓
ให้การต้อนรับ นาวาอากาศโท เอฟเฟนดี บิน จาลานี ( Lieutenant
Colonel Effendy bin jalani) ในฐานะหัวหน้าคณะโครงการ
แลกเปลี่ ยนการเยื อนระหว่ างกองทั พอากาศ กั บ กองทั พอากาศ
มาเลเซี ย และคณะ เยี่ ยมชมกิ จการกองบิ น ๒๓ ตามโครงการ
แลกเปลี่ ย น เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กองบิ น ๒๓
จังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
กองทัพอากาศ กําหนดประกอบพิธีอุปสมบทหมู่ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดกองทัพอากาศ และครอบครัว ประจําปี ๒๕๖๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พัทธสีมาวัดลาดสนุ่น อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ผู้ ประสงค์ จะสมั ครอุ ปสมบทหมู่ ให้ เขี ยนใบสมั ครรายงานตามลํ าดั บชั้ น ยื่ นเรื่ องด้ วยตนเองที่ แผนกสั งคมสงเคราะห์
กองการสงเคราะห์ กรมสวั สดิ การทหารอากาศ ภายในวั นพฤหั สบดี ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มที่
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๘๑๑ และ ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๘๖

กองทัพอากาศ กําหนดเรียกพลประจําปี ๒๕๖๑ โดยเรียกพลทหารกองหนุน เหล่าทหารอากาศโยธิน
กองทัพอากาศ กําหนดเรียกพลประจําปี ๒๕๖๑ โดยเรียกพลทหารกองหนุน เหล่าทหารอากาศโยธิน เข้ารับการฝึกวิชาทหาร
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี พลทหารกองหนุนที่ได้รับหมายเรียกพล ขอให้ไปรายงานตัว
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
สอบถามเพิ่ มเติ มได้ ที่ กองกํ าลั งพลสํ ารองและการสั สดี สํ านั กนโยบายและบริ หารกํ าลั งพล กรมกํ าลั งพลทหารอากาศ
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๕๗๔๓ และ ๐ ๒๕๓๔ ๐๗๓๙

กองเวชศาสตร์ป้องกัน ของดการให้บริการเพื่อจะทําการตรวจร่างกายผู้สอบคัดเลือกเข้ากองทัพอากาศ
เนื่องด้วยกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ มีภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาและ
เข้ารับราชการ ช่วงเวลา ๐๗๓๐ – ๑๒๐๐ จึงของดให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท ในวันดังนี้
๑. บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. บุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องประเมินผล กองเวชศาสตร์ป้องกัน โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๐

ข่าวบริการ
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