กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

นาวาอากาศเอกหญิ ง กรนั น ท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่ บ้านทหารอากาศ
เป็ น ประธานในพิ ธี รั บ - ส่ ง หน้ า ที่ น ายกสมาคมแม่ บ้ า นทหารอากาศ ให้ แ ก่
คุ ณ พงศ์ อุ ม า ดิ ษ ยะศริ น นายกสมาคมแม่ บ้ า นทหารอากาศ ท่ า นใหม่ เมื่ อ วั น ที่
๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒

พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศและมอบการบังคับบัญชา
ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์
ดิ ษ ยะศริ น ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เป็ น ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ เป็ น ต้ น ไป
ในวันนี้ (๒๘ กันยายน ๒๕๖๑) กองทัพอากาศกําหนดจัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่าง พลอากาศเอก
จอม รุ่งสว่าง ซึ่งเกษียณอายุราชการ กับ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศท่านใหม่ ดังนี้
เวลา ๑๓๓๐ พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักพงษ์
ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ณ โถงหน้าห้องรับรองกองทัพอากาศ
เวลา ๑๓๔๕ พิธีลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
เวลา ๑๓๕๐ พิ ธีส วนสนามเนื่ อ งในโอกาสรับส่ งหน้ าที่ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ และมอบการบั งคั บ บั ญ ชา
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
สําหรับพิธีสวนสนามฯ ในครั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดกองทหารเกียรติยศ จํานวน ๔ กองพัน ประกอบด้วย
กองพันนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
กองพันนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ
กองพันทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธิน
กองพันต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์
นอกจากนี้ยังได้จัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16 A/B) และเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐/ก (Gripen 39 C/D)
บินผ่านพิ ธีเพื่ อเป็ นเกียรติ โดย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ได้ส่งมอบธงประจําตําแหน่งผู้บัญ ชาการทหารอากาศและ
แฟ้มเอกสารรับส่งหน้าที่ ให้แก่ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศท่านใหม่

พิธีส่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ต่างประเทศ

พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ไปปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ณ ต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

พิธีเกษียณอายุราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑

พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ สังกั ด กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ และมอบของที่ ระลึกให้ แก่ ผู้เกษี ยณอายุ ราชการ จํานวน ๗๕ คน เมื่ อวันที่
๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๓

กองทัพอากาศ จะทําการเปิด-ปิด ช่องทางท่าดินแดง ๔ (หลังหอประชุมกองทัพอากาศ - สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ)
โดยจะเปิด-ปิดในเวลา ๐๖๐๐ - ๑๘๐๐ ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พิธีเกษียณอายุราชการ โรงเรียนการบิน ประจําปี ๒๕๖๑

พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีเกษียณอายุราชการ โรงเรียนการบิน ประจําปี ๒๕๖๑
จํานวน ๘ คน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

พิธีเกษียณอายุราชการ กองบิน ๕ ประจําปี ๒๕๖๑

นาวาอากาศเอก อนิ รุ ทธ์ รั ฐพร ผู้ บั งคั บการกองบิ น ๕ เป็ นประธานในพิ ธี เกษี ยณอายุ ราชการ ข้ าราชการ และลู กจ้ าง
สังกัดกองบิ น ๕ ประจําปี ๒๕๖๑ จํานวน ๗ คน พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
ณ อนุสาวรีย์วีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ กองบิน ๕ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีเกษียณอายุราชการ กองบิน ๖ ประจําปี ๒๕๖๑

นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้น ผู้บังคับการกองบิน ๖ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ และ
ลู ก จ้ า ง สั ง กั ด กองบิ น ๖ ประจํ า ปี ๒๕ ๖๑ พร้ อ มทั้ ง มอบของที่ ร ะลึ ก แก่ ผู้ ที่ เ กษี ย ณ อายุ ร าชการ เมื่ อ วั น ที่
๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโถงฝูงบิน ๖๐๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง

กองบิน ๗ มอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบฝูงบิน ๗๐๒

นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักบิน
ฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ ที่สําเร็จการฝึกบินพร้อมรบ กับ เครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนแบบที่ ๑/เครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๑๗
เครื่องบินตรวจการณ์และลําเลียงแบบที่ ๑๗ (SAAB 340 AEW/B) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ลานจอดอากาศยาน
ฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
พิธีทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓
และครบรอบ ๑๘ ปี การประจําการของเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ ALPHA JET

นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขํา ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๒๐) และครบรอบ ๑๘ ปี การประจําการของเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (ALPHAJET)
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเก็บฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

นาวาอากาศเอก สุ น ทร ผ่ องอํ าไพ ผู้ บั งคั บ การกองบิ น ๔๑ มอบหมายให้ แ ผนกกิ จการพลเรือ น กองบิ น ๔๑
ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จํานวน ๖๐ คน มาเยี่ยมชมทัศนศึกษา
ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑ (TANGO) และการแสดงของสุนัขทหารจากกองพันทหารอากาศโยธิน
กองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖

นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองบิน ๕๖ ตรวจความพร้อม และให้คําแนะนําแก่เจ้าหน้าที่และกําลังพล ในการฝึกซ้อมขับเรือ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บ่อน้ําดิบ
หลังกองบังคับการ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา
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