กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานใน
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพอากาศ ณ วัดดอนเมือง เมื่อวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
กองทัพอากาศ สนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ”

ตามที่ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อหาเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลน ตามโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ตั้งเป้ายอดบริจาคไว้
๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยล้านบาท) โดยจะเริ่มต้นวิ่งในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากอําเภอเบตง จังหวัดยะลา และ
สิ้นสุดที่ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง ๒,๑๙๑ กิโลเมตร นั้น
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ กองทัพอากาศได้ให้การต้อนรับคณะทีมงานของ
ตูน บอดี้สแลม ได้แก่ คุณนนทรี นิมิบุตร คุณสุเชาว์ พงษ์วิไล แพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะ
รวม ๒๘ คน ซึ่งเดินทางโดยเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศ โดยไปพร้อมกับคณะของกําลังพลกองทัพอากาศ ที่สับเปลี่ยน
กําลังไปปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ อําเภอบ่อทอง จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “กองทัพอากาศ ได้ให้ความสําคัญกับ
โครงการที่ เ ป็ น ประโยชน์ และพร้ อ มให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางสั ง คมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ตามกลไกประชารั ฐ ตามขี ด
ความสามารถเท่าที่กองทัพอากาศจะทําได้”

ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ
คณะกรรมการบริ ห ารงานพระมหาธาตุ น ภเมทนี ด ล นภพลภู มิ สิ ริ
ได้ จั ด ทํ า เว็ บ ไซต์ พ ระมหาธาตุ เ จดี ย์ ฯ ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์
ข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระมหาธาตุเจดีย์ฯ ซึ่ง
เป็ น หนึ่ ง ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทหารที่ สํ า คั ญ ของกองทั พ อากาศ อาทิ
ประวั ติ ก ารจั ด สร้ า ง พระพุ ท ธรู ป ที่ ป ระดิ ษ ฐานภายในพระมหาธาตุ เ จดี ย์ ฯ
ต้นกุหลาบพันปีสีแดง (RHODODENDRON AROBREUM) ที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จทรงปลูก เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๒
ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ บริเวณพระมหาธาตุเจดีย์ฯ วิธีการเดินทางมาเยี่ยมชมและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ในเว็บไซต์ยังมีภาพพระมหาธาตุเจดีย์ฯ ในมุมต่างๆ ที่สวยงามอีกมากมาย
ขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว ทอ. และประชาชนทั่วไป
เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์พระมหาธาตุเจดีย์ฯ ได้ที่ http://phramahathat.com หรือสามารถสแกน
QR CODE เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ได้เช่นกัน

พิธีประดับเครื่องหมายยศ ร.ต.ให้แก่ นศท.ทอ.ประจําปี ๒๕๖๐
กองทัพอากาศ กําหนดจัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร.ต.ให้แก่ นศท.ทอ. ประจําปี ๒๕๖๐ จํานวน ๓๘ คน โดยมี
พลอากาศเอก จอม รุ่ ง สว่ า ง ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เป็ น ประธานในพิ ธี ฯ ในวั น อั ง คารที่ ๒๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๔๐๐ ณ หอประชุมกานตรัตน์

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้า ๓

ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐๐๐
มีรถโดยสารออกจากหน้าห้องรับรอง ทอ. เวลา ๐๗๓๐ (ชุดปกติขาว งดกระบี่)

กองบิน ๒๓ ร่วมพิธีกฐินพระราชทาน ณ วัดมัชฌิมาวาส

สมเด็จพระเจ้ าอยู่ หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานพระกฐิน
ให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหารของบางกอกแอร์เวย์ น้อมนําไปถวายพระสงฆ์ที่จําพรรษา
ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนาวาอากาศเอก วิศรุต
จันทประดิษฐ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีทอดผ้ากฐิน
พระราชทาน ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

กองบิน ๔๑ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจําปี ๒๕๖๐

นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามั คคี กองบิน ๔๑ ประจําปี ๒๕๖๐ เพื่อบํารุงพระพุทธศาสนาและทําบุญตามประเพณีนิยม
ของชาวพุทธ ณ วัดยางกวง ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ขอแจ้งปิดปรับปรุงห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ และห้องประชุม เสธ.ทอ.๑
กรมสารบรรณทหารอากาศ ขอแจ้งปิดปรับปรุงห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม
๒๕๖๐ – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ – ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ขอเชิญฟังการชี้แจงการมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญข้าราชการทหารอากาศ ที่สนใจเข้ารับฟังการชี้แจงการมอบทุนการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ญ ฑิ ต (หลั ก สู ต รภาคพิ เ ศษ เสาร์ – อาทิ ต ย์ ) แก่ ข้ า ราชการ ครอบคลุ ม ถึ ง
บุตร – หลาน ข้าราชการทหารอากาศ ในวันที่ ๒ และ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๐๓๐ ณ ห้องประชุม
บก.ทอ.๔ และในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๑๐๐ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.
หน่วยที่ประสงค์ให้ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยฯ มาชี้แจง สามารถสอบถามได้โดยตรงที่ อาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์
รองคณบดีและผู้บริหารหลักสูตร โทร. ๐ ๒๙๕๔ ๗๓๐๐ ต่อ ๖๕๖ หรือ ๐๘ ๑๔๒๒ ๑๙๕๕

กองทัพอากาศ กําหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคีกองทัพอากาศ
ในวันนี้ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๔๐๐ ณ วัดลาดสนุ่น อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ข่าวประจําวัน ทอ.
สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จัดพิธีอําลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของทหารกองประจําการ รุ่นที่ ๕๘ ผลัดที่ ๒

หน้า ๔

พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานพิธีอําลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
ทหารกองประจําการ รุ่นที่ ๕๘ ผลัดที่ ๒ สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และมอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งอ่านสาร
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้กับทหารกองประจําการที่ปลดประจําการรับฟัง เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกอง
พันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

กองบิน ๒๓ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในเทศกาลลอยกระทง

เรื อ อากาศเอก บุ ญ ยฤทธิ์ เกตุ ล าด ผู้ บั ง คั บ หมวดรั ก ษาการณ์ กองร้ อ ยทหารสารวั ต รกองบิ น ๒๓ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๒๓ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ
กองบิน ๒๓ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตามแผนป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนในเทศกาลลอยกระทงประจําปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้า สถานีตํารวจภูธร
จังหวัดอุดรธานี โดยมี พลตํารวจตรี ฉลอง ภาคย์ภิญโญ รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๖๐

กองทัพอากาศ
ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
กองทัพอากาศ
ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๘๓๐
ณ บริเวณร้านสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
www.rtaf.mi.th

