กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีปลดประจําการ
เครื่องบินขับไล และฝกแบบที่ ๑ (L-39ZA/ART) โดยมี นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ ทิมเกิด
ผูบังคับการกองบิน ๔๑ และขาราชการกองบิน ๔๑ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม

ขาวประจําวัน ทอ.

หนา ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

หนา ๓

เยี่ยมชมกิจการลูกเสืออากาศ ณ กองบิน ๒ และ กองบิน ๔

พลอากาศเอก ธงชั ย แฉล มเขตร นายกสมาคมสโมสรลู ก เสื อ อากาศ และคณะ เยี่ย มชมกิ จ การลู ก เสื อ อากาศ
กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ณัฐพล สําริด เสนาธิการกองบิน ๒ ใหการตอนรับ และเยี่ยมชมกิจการลูกเสืออากาศ
กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม
๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี และกองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๕๖ และกองบิน ๒๓

พลอากาศโท สมควร รักดี ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการอากาศโยธิน
และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ ณ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก รัชตภาคย
ธรรมธีรศรี ผูบังคับการกองบิน ๕๖ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา และตรวจเยี่ยม
ณ กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พฐา แกนทับทิม ผูบังคับการกองบิน ๒๑ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการแพทย ณ กองบิน ๗

พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจากรมแพทยทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการแพทย
ณ กองบิ น ๗ เพื่ อรับ ทราบผลการปฏิ บัติงานปญ หาขอขั ดขอ ง พรอ มทั้ง ชว ยแกไขปญ หาและแนวทางปฏิ บัติที่ ถู กต อ ง
โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผูบังคับการกองบิน ๗ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๗
จังหวัดสุราษฎรธานี

ขาวประจําวัน ทอ.
สํานักงานยุทธศาสตรและหลักนิยมกองทัพอากาศ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒

หนา ๔

พลอากาศตรี ตระการ กาวกสิกรรม ผูอํานวยการสํานักงานยุทธศาสตรและหลักนิยมกองทัพอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒
เพื่อใหความรูการเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกองทัพอากาศแผนปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ
ยิ้มพงษ ผูบังคับการกองบิน ๒ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

โครงการนานฟาโมเดล ๒๐๒๑

พลอากาศตรี ชาตรี พรหมพันธกรณ รองประธานกรรมการคณะดําเนินงานโครงการนานฟาโมเดล ๒๐๒๑ และคณะ
รวมประชุมกับเจาหนาที่ปาไมอําเภอนานอย เพื่อกําหนดพื้นที่ปลูกปาทางอากาศ อีกทั้งดําเนินการสํารวจพื้นที่โปรยเมล็ด
พันธุพืชโดยการใชโดรน ตลอดจนปฏิบัติภารกิจการบินสํารวจพื้นที่การบริหารจัดการน้ําดวยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS)
และติดตามผลการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อําเภอนานอย จังหวัดนาน

ศึกษาดูงานศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ และศูนยปฏิบตั ิการทางอวกาศกองทัพอากาศ

พลอากาศตรี วชิระ เริงฤทธิ์ ผูบัญ ชาการวิทยาลัย การทัพ อากาศ กรมยุทธศึก ษาทหารอากาศ นํา คณะอาจารย
และ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ศึกษาดูงานศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ และศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ และศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ

หนวยมิตรประชากองบิน ๔๖ ออกชวยเหลือพี่นอ งประชาชน

นาวาอากาศเอก ชัชวาล คุณเจริญ รองผูบังคับการกองบิน ๔๖ นําหนวยมิตรประชากองบิน ๔๖ ออกชวยเหลือพี่นอง
ประชาชน ให บ ริ ก ารทางการแพทย ตั ด ผม เสริ ม สวย มอบทุ น การศึ ก ษา อุ ป กรณ กี ฬ า และยาสามั ญ ประจํ า บ า น
แกพี่นองประชาชน เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดเนินมะคึก ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการกองทัพอากาศ จํากัด เปดรับยื่นขอทุนการศึกษาบุตร ประจําป
๒๕๖๔ ตั้ งแตวันที่ ๑ เมษายน – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สามารถดาวนโ หลดแบบยื่นขอทุนและ
ติดตามรายละเอียดไดที่ www.rtaf-sacco.com หรือ QR CODE
www.rtaf.mi.th

