กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

RTAF

RTAF RTAF

RTAF

RTAF

พลอากาศเอก ชัย พฤกษ ดิษ ยะศริ น ผู บั ญ ชาการทหารอากาศ เยื อนสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียเพื่อแนะนําตัวในโอกาสเขารับตําแหนงใหม โดยมี พลอากาศเอก Yuyu Sutisna
เสนาธิการทหารอากาศอินโดนิเซีย (เที ย บเท าผู บั ญ ชาการทหารอากาศ) ให การต อนรั บ
ในการนี้ กองทัพอากาศอินโดนีเซีย ไดจัดใหมีพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน
ชั้นกิตติมศักดิ์กองทัพอากาศอินโดนีเซีย แกนายทหารชั้นผูใหญของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่
๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศอินโดนีเซีย

ขาวประจําวัน ทอ.

หนา ๒
ตรวจเยีย่ มสายวิทยาการชางโยธา กองบิน ๕

พลอากาศตรี เรืองวิทย ศรี นวลนั ด เจ ากรมช างโยธาทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ยมสายวิ ทยาการช างโยธา โดยมี
นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ เสนาธิการกองบิน ๕ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

การฝกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในสวนของกองทัพอากาศ ชั้นปที่ ๑

พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผูบั ญชาการโรงเรียนการบิน เป นประธานพิธีป ดการฝกภาคสนาม ของนั กศึ กษาวิชาทหาร
ในสวนของกองทัพอากาศ ชั้นปที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

การสัมมนาแกไขปญหาขอขัดของในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางของกองทัพอากาศ

พลอากาศตรี ชนะยุทธ รัตนกาล รองเจากรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนาแกไขปญหาขอขัดของ
ในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสํานักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ

โครงการฝกอบรมพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหารกองทัพอากาศ รุนที่ ๑๔ ศึกษาดูงานกองบิน ๕
พลอากาศตรี ฐานัตถ จันทรอําไพ ผูอํานวยการสํานักกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนประธานโครงการ
ฝกอบรมพัฒ นาสัมพันธระดับผูบริหาร กองทัพอากาศ รุนที่ ๑๔ ศึกษาดูงาน
และจัดกิจกรรมสัมพันธ ณ กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ รัฐพร
ผู บั ง คั บ การกองบิ น ๕ ให ก ารต อ นรั บ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเปนผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก แมน ปยะอิศรากุล รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปนประธานในพิธีปดการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเปนผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุม โรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

หนา ๓

ขอเชิญสมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศ ทุกทาน รวมงาน “เลี้ยงสังสรรค ชนอ.”
ในวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗๐๐ ณ ลานอเนกประสงค โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

การฝกปรับพื้นฐานตามคูมือฝกพระราชทาน

นาวาอากาศเอก วรชาติ ฟองชล ผูบังคับการกรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค หนวยบัญชาการอากาศโยธิน
ผูแ ทนผู บั ญ ชาการหน ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิน เป น ประธานในพิ ธีป ด การฝ ก ปรั บ พื้ น ฐานตามคู มื อ ฝ ก พระราชทาน
สําหรับหนวยบังคับบัญชาและปกครองทหาร เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน

พิธียกเสาเอกโครงการชวยเหลือประชาชน การฝกคอบราโกลด ๑๙

นาวาอากาศเอก อานนท จารุสมบัติ ผูบัง คับการกองบิน ๔ เปนประธานในพิธียกเสาเอก ในโครงการชวยเหลือ
ประชาชน การฝกคอบราโกลด ๑๙ โดย กองทัพ ไทย รวมกั บ กองทัพสหรัฐอเมริก า และกองทัพ อินโดนีเซีย ไดรวมกั น
กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหเปนสาธารณประโยชนตอประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายอมร บริรักษเลิศ นายอําเภอตาคลี
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคําประชาสรรค) อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
การฝกคอบราโกลดในทุกป กองทัพไทย และกองทัพที่เขารวมการฝก ไดจัดโครงการชวยเหลือประชาชน เพื่อเปนการ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝก ฯ รวมถึงการมีสวนรวมในการสรางผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และชุมชน และยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกองทัพของมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่
โดยการฝกคอบราโกลด ๑๙ นี้ มีโครงการกอสรางจํานวน ๖ โครงการ ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ไดแก จังหวัดพิษณุโลก ตาก นครสวรรค
จันทบุรี และระยอง มีการจัดกําลังพลจาก กองบัญชาการกองทัพไทย หนวยบัญชาการทหารพัฒนา และเหลาทัพ ปฏิบัติงานรวมกับ
มิตรประเทศอีก ๘ ประเทศ นอกเหนือจากโครงการกอสรางแลว ยังไดจัดกิจกรรมการบริการทางการแพทยทหารของประเทศ
ที่เขารวมการฝกฯ การจําหนายสินคาราคาถูก การบริการตัดผม การบริการตัดแวนสายตา และการบริการทางปศุสัตว โดยโครงการ
ชวยเหลือประชาชนดังกลาว เริ่มดําเนินการระหวาง วันที่ ๒๑ มกราคม - ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
สําหรับโครงการกอสรางอาคารตามโครงการชวยเหลือประชาชนในพิธียกเสาเอกในวันนี้ เปนการกอสรางอาคารอเนกประสงค
ตามคํารองขอของชุมชน อาคารมีขนาด ๗.๘ x ๒๐ เมตร จํานวน ๑ อาคาร โดยมีกําลังพลกองทัพอากาศ จํานวน ๒๐ นาย กองทัพ
สหรัฐ จํานวน ๑๖ นาย และกองทัพอินโดนีเซีย จํานวน ๕ นาย รวมทั้งหมด ๔๑ นาย เขารวมการกอสรางระหวางวันที่ ๒๑ มกราคม
ถึง ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เพื่อใหใชประโยชนดานการศึกษา และสันทนาการตางๆ ใหกับประชาชนในพื้นที่การฝกในปนี้
ปจจุบัน การฝกคอบราโกลด ถือเปน การฝกทางทหารที่มีขนาดใหญที่สุดในภูมิภาค ซึ่งกองทัพไทยและกองกําลัง
สหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟก รวมกันเปนเจาภาพหลัก จัดการฝกในประเทศไทยเปนประจําทุกป และเปนกิจกรรมหนึ่งที่มี
สว นในการเสริม สร าง และยื น ยั น ความพรอ มของกองทั พ ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เพื่ อ การรัก ษาสัน ติ ภ าพ การสนั บ สนุ น
การพัฒ นาชุมชน การบรรเทาภัยพิบัติรวมกับภาคสวนอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงการมีสวนรวมในการสง เสริม
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ และที่สําคัญ ยัง เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกองทัพของมิตรประเทศ
พรอมดวยการขยายความรวมมือทางทหารอยางเปนรูปธรรม เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป

ขาว ประจําวัน ทอ.
การฝกอบรมเพื่อเสริมสรางวินัยทหารประจําเดือน มกราคม

หนา ๔

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมิน ทกษั ตริยาธิราช ทําการฝกอบรมเพื่อเสริม สรางวินัยทหารประจําเดือน มกราคม
โดยมี คณะผูบัง คับบัญ ชา นายทหารชั้น ผูใหญ ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ เขารวมฝกอบรม ระหวางวัน ที่
๒๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โครงการเยาวชนตานภัยยาเสพติดกองบิน ๒๓ ประจําป ๒๕๖๒

นาวาอากาศเอก สรพัฒ น เพ็ชรมงคล รองผูบัง คับการกองบิน ๒๓ เปนประธานในพิธีเปดโครงการคายเยาวชน
ต า นภั ย ยาเสพติ ด ให กั บ เยาวชนและครอบครั ว กองบิ น ๒๓ ประจํ า ป ๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒
ณ อาคารกิจกรรม กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ จัดรถดับเพลิงออกชวยเหลือพี่นองประชาชน

นาวาอากาศเอก อติรวิชช ไพรจิตร ผูบังคับการกองบิน ๕๖ /ผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖
จั ด รถดั บ เพลิ ง รถน้ํ า เจ า หน า ที่ ดั บ เพลิ ง และสารวั ต รทหาร เข า ช ว ยเหลื อ ดั บ เพลิ ง ไหม โรงงานคั ด แยกขยะ เมื่ อ วั น ที่
๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริษัท เซาทเทิรน กรีนเนอรจี จํากัด อําเภอคลองหอยโขง จ.สงขลา

ขาวบริการ
- ขอเชิญขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และครอบครัวทหารอากาศ
สมัครเขารวมการแขงขันวายน้ําในกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๐ ในวันจันทรที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สระวายน้ํา
กองทั พ อากาศโรจนนิ ล และเพื่ อ คั ด เลื อ กเป น นั ก กี ฬ าวา ยน้ํ า รุน ใหม ข องกองทั พ อากาศ เข า แข ง ขั น ในระดั บ เหล าทั พ
ระดับประเทศ และระดับชาติในอนาคต ผูสนใจสอบถามไดที่ แผนกกีฬาวายน้ํากองทัพอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๓๘๐

-

สํานักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ รวมกับนครหลวงโปรโมชั่น จํากัด และตลาดยิ่งเจริญ ขอเชิญชมการชกมวย
การกุศล ศึก M-150 พลังกําปนสะทานโลก ในวันศุกรที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๔๕ – ๑๕๔๕ ณ เวทีมวยชั่วคราว
ลานจอดที่ ๓ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม ชมฟรี พรอมถายทอดสดทางสถานีโทรทัศนสี กองทัพบก ชอง ๗
- กํ า หนดพระราชทานเพลิ ง ศพ พลอากาศเอก ณรงค ศั ก ดิ์ สั ง ขพงศ อดี ต รองเสนาธิ ก ารทหารอากาศ
ในวันอาทิตยที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
ขอเชิญศิษยเกาโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส รวมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค “นอส.สัมพันธ ครั้งที่ ๓๑”
ในวันศุกรที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖๓๐
ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
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