กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
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พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณพงศ์อุมา
ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เยี่ยมอําลาการเกษียณอายุราชการ กองบิน ๔๖
โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วย คุณพัฒน์นรี พานิช
เกตุรักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๖ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๖ พิษณุโลก

ข่าวประจําวัน ทอ.
ตรวจเยี่ยมกิจการที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ อ่าวมะนาว
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พลอากาศเอก สิ ท ธิ พ ร เกสจิ น ดา ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษกองทั พ อากาศ/ประธานคณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผล
การดําเนินงานกิจการสวัสดิการกองทัพอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปกิจการที่พักสวัสดิการ
กองทั พ อากาศ อ่ า วมะนาว โดยมี นาวาอากาศเอก อนิ รุ ท ธ์ รั ฐ พร ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๕ ให้ ก ารต้ อ นรั บ เมื่ อ วั น ที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารฟ้าชมคลื่นที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ อ่าวมะนาว กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลงนามในสัญญาซื้อขายอากาศยาน กับ บริษัท Avions de Transport Regional

พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ลงนามในสัญญา
ซื้อขายอากาศยานกับบริษัท Avions de Transport Regional ในโครงการจัดหาเครื่องบินรับ - ส่งบุคคลสําคัญ เมื่อวันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการสรรพาวุธ กองบิน ๔๖

พลอากาศตรี พงษ์อํานาจ ผ่านภพ เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการ
สรรพาวุ ธ กองบิ น ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุ รั ก ษ์ ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๔๖ ให้ ก ารต้ อ นรั บ เมื่ อ วั น ที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗

พลเรือตรี วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ และคณะ เยี่ยมชม
กิจการกองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บัง คับการกองบิน ๗ ให้การต้อ นรับ เมื่ อวันที่ ๒๗
สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
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กิจกรรมกระตุ้นจิตสํานึกด้านนิรภัยภาคพื้นโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

นาวาอากาศเอก ไวพจน์ เกิงฝาก รองเสนาธิการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานบริหาร)
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสํานึกด้านนิรภัยภาคพื้นโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จัดโดย
สํานักงานนิรภัยภาคพื้ นโรงเรี ยนนายเรืออากาศนวมิ นทกษัต ริยาธิ ราช เพื่อเป็นการระดมความคิ ดเห็นของข้ าราชการ
ในการค้นหาจุดเสี่ยงด้านนิรภัยการจราจร “เส้นทางการเดินทางมาทํางานของกําลังพลโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท
กษัตริยาธิราช” เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศอินเดีย

นาวาอากาศเอก จุมพล คล้อยภยันต์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ณ กรุงนิวเดลี นํา นาวาอากาศเอก วรวุฒิ ดวงเกตุ
รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและบริหารกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคํานับ นายชุตินทร
คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนอินเดีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง
กองทัพอากาศกับกองทัพอากาศอินเดีย เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
จากนั้น คณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศอินเดีย เข้าเยี่ยมชมสถาบันนิรภัยการบิน
(Institute of Aerospace Safety : IAS) กองทัพอากาศอินเดีย โดยมี Group Captain S D Mukul, Commandant of IAS ให้การต้อนรับ

การซ้อมการปฏิบัติเมื่ออากาศยานขนาดใหญ่เกิดอุบัติเหตุนอกสนามบิน กองบิน ๔

นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุ ส มบั ติ ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๔ ร่ ว มกั บ นายอมร บริ รั ก ษ์ เ ลิ ศ นายอํ า เภอตาคลี
จั ด การซ้ อ มการปฏิ บั ติ เ มื่ อ อากาศยานขนาดใหญ่ เ กิ ด อุ บั ติ เหตุ น อกสนามบิ น กองบิ น ๔ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติระหว่าง กองบิน ๔ และหน่วยงานในพื้นที่ อําเภอตาคลี
ในสถานการณ์เมื่อมีอากาศยานขนาดใหญ่เกิดอุบัติเหตุ และมีผู้บาดเจ็บจํานวนมาก และเพื่อบรรลุเป้าหมายการฝึกซ้อมฯ
ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยนิรภัยการบิน พ.ศ.๒๕๕๒ หัวข้อการซ้อมการปฏิบัติ เมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองพังพวย ตําบลหัวหวาย อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประจําวัน ทอ.
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พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ รุ่นที่ ๓

นาวาอากาศเอก ศักดิ์ชาย นุ่นสิงห์ เสนาธิการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
เหล่าอากาศ รุ่นที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๒ มีคณะครูอาจารย์ผู้กํากับ และลูกเสือ - เนตรนารี เหล่าอากาศจากโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
โรงเรี ยนอุ ดรมงคลวิ ทยา และโรงเรี ยนเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระศรี นคริ นทร์ จั งหวั ดหนองบั วลํ าภู เข้ ารั บการฝึ กอบรม
จํานวน ๑๓๖ คน เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายฝึกอบรมลูกเสือชั่วคราว กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

www.rtaf.mi.th

