กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคุณพงศ์อุมา
ดิ ษ ยะศริ น นายกสมาคมแม่ บ้า นทหารอากาศ ตรวจเยี่ ย มโรงเรี ย นการบิ น โดยมี
พลอากาศตรี สุวรรณ ขํ าทอง ผู้บั ญชาการโรงเรียนการบิน พร้อ มด้วยข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ
โรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนการบิน
จังหวัดนครปฐม

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้าน
ทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วย
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๕

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้าน
ทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทหารอากาศ ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เข้าร่วมการสัมมนาฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๘

พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหาร
ชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องกิจกรรม โรงเรียนครูทหารกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
หน้า ๓
กองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ

พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกําแหง ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วย
คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑ จํานวน ๓๓๐ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ
กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ณ กรมช่างอากาศ

พลอากาศตรี ธาดา เคี่ ย มทองคํ า เจ้ า กรมการเงิ น ทหารอากาศและคณะ ตรวจเยี่ ย มสายวิ ท ยาการการเงิ น
ณ กรมช่างอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒ โดยมี พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเวชยันต์รังสฤษฏ์ กรมช่างอากาศ

วิทยาลัยการทัพอากาศ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" เฉลิมพระเกียรติ

พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมกับข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองบริเวณหน้าป้ายอาคารวิทยาลัยการทัพอากาศ และจัดกิจกรรม
"Big Cleaning Day" รวมใจถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ชาติ และวั น พ่ อ แห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ ณ วิ ท ยาลั ย
การทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การประชุมทบทวนบทเรียนในอดีต เพื่อป้องกัน อากาศยานอุบัติเหตุ ให้แก่ผู้บริหารหน่วยบินและฝูงบิน

นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็นประธานในการเปิด
การประชุมทบทวนบทเรียนในอดีต เพื่อป้องกัน อากาศยานอุบัติเหตุ ให้แก่ผู้บริหารหน่วยบินและฝูงบิน เมื่อวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ

ข่าว ประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
การประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยภาคพื้น ให้แก่นายทหารนิรภัยภาคพื้นของหน่วยขึน้ ตรงกองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก จักรวัชร จงสืบสุข รองผู้อํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศเป็นประธานในการเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติ การนิรภัยภาคพื้น ให้แก่นายทหารนิ รภั ย ภาคพื้ นของหน่วยขึ้นตรงกองทั พอากาศ เพื่อให้ ผู้เข้า ร่วมประชุ มฯ
มีความรู้ความเข้าใจ รับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนกิจการนิรภัยภาคพื้น ปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
ปั จ จั ย เสี่ ย งและกํ า หนดแนวทางการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งประชุ ม รณนภากาศ
สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ

กองทัพอากาศร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบเงินสนับสนุนจัดสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

กองทัพอากาศ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก อมฤต กนกแก้ว ผู้บังคับการ
กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ร่วมกับธนาคารอาคาร มอบเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับ เทศบาลตําบลนาประดู่ โดยมี
นายชาญชั ย เกี ย รติ ศั ก ดิ์ โ สภณ นายกเทศมนตรี เ ทศบาลตํ า บลนาประดู่ เป็ น ผู้ รั บมอบ เพื่ อ นํ า ไปจั ด สร้ า งลานกี ฬ า
อเนกประสงค์ ในการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ได้มีสถานที่เพื่อใช้ในการออกกําลังกาย
ที่ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัย ตลอดจนช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ สุขภาพร่างกายที่ดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม
ในด้านการศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลาย ที่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว และชุมชน ที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์โดยรวมในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ เทศบาลตําบลนาประดู่ จังหวัดปัตตานี

พิธีมอบทุนการศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๙ จังหวัดอุดรธานี

นาวาอากาศเอก สรพัฒน์ เพ็ชรมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธาน
ในพิ ธี มอบทุ น การศึ ก ษา ของสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งทหารอากาศ ๐๙ จั ง หวั ด อุ ด รธานี สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาบุ ต ร
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกองทัพอากาศ และสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่อยู่บริเวณรอบๆ ที่ตั้ง
กองบิน ๒๓ ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนหนองสวรรค์ ไชยเชียงพิณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๑
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเบรินเ์ นอร์ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี
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