กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหาร
ชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ มอบเงินบริจาคสนับสนุนเนื่องในวันทหารผ่านศึก โดยมี
นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมคณะ
นํ า ดอกไม้ วั น ที่ ร ะลึ ก ทหารผ่า นศึก (ดอกป๊ อ ปปี้ ) จํ า หน่ า ยและรั บ มอบเงิ น บริ จ าค
เนื่องในวันทหารผ่านศึก (๓ กุมภาพันธ์) เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒
“๓ กุมภาพันธ์ ดอกป๊อปปี้บานวันทหารผ่านศึก”

โรงเรียนการบิน คุณเพ็ญนภา ขําทอง ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน พร้อมด้วยสมาชิกชมรม
แม่ บ้ า นทหารอากาศโรงเรี ย นการบิ น ออกจํ า หน่ า ยดอกป๊ อ ปปี้ เนื่ อ งในวั น ทหารผ่ า นศึ ก ให้ แ ก่ นายชาญนะ เอี่ ย มแสง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กองบิน ๒ คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้าน
ทหารอากาศกองบิน ๒ ออกจําหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ให้แก่ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

กองบิน ๕ คุณนิรมล รัฐพร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ
กองบิน ๕ ออกจําหน่ายดอกป๊อบปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ให้แก่ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

กองบิน ๗ เภสัชกรหญิง พรรณวิภา รมณารักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ พร้อมด้วยสมาชิกชมรม
แม่ บ้ า นทหารอากาศกองบิ น ๗ ออกจํ า หน่ า ยดอกป๊ อ ปปี้ เนื่ อ งในวั น ทหารผ่ า นศึ ก ให้ แ ก่ ข้ า ราชการ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
และเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กองบิน ๒๑ คุณณัฏฐาวดี ทิพเวส ประธานชมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้าน
ทหารอากาศกองบิน ๒๑ ออกจําหน่ายดอกป๊อบปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ให้แก่ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ในจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน้า ๓

กองบิน ๒๓ คุณหยาดฝน อินทร์ขํา ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๓ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้าน
ทหารอากาศกองบิน ๒๓ ออกจําหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ให้แก่ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ
ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

กองบิน ๔๑ คุณรัชนีกร ผ่องอําไพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้าน
ทหารอากาศกองบิน ๔๑ ออกจําหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ให้แก่ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

กองบิ น ๔๖ คุ ณ พั ฒ น์ น รี พานิ ช เกตุ รั ก ษ์ ประธานชมรมแม่ บ้ า นทหารอากาศกองบิ น ๔๖ พร้ อ มด้ ว ยสมาชิ ก
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๖ ออกจําหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ให้แก่ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

กองบิน ๕๖ คุณอัญชลี ปานมงคล รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้าน
ทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ออกจําหน่ ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก ให้แก่ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

สมาคมช่างอากาศยานและนักศึกษาแผนกวิชาช่างอากาศยานจากวิทยาลัยในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าศึกษาดูงานกิจการช่างอากาศยาน กรมช่างอากาศ

พลอากาศโท หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับ คณะสมาชิกสมาคมช่างอากาศยานและ
นักศึ กษาแผนกวิชาช่างอากาศยานจากวิทยาลั ยในสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าศึกษาดู งานกิจการ
ช่างอากาศยาน กรมช่างอากาศ เพื่อนําข้อมูล ความรู้และการพัฒนาบุคลากร สําหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรมช่างอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกรมแพทย์ทหารอากาศ”

พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพกรมแพทย์ทหารอากาศ” เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและ
พัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ

พลอากาศตรี ทศวรรณ รั ตนแก้ วกาญจน์ ผู้ อํ านวยการสํ านั กนโยบายและแผน กรมกิ จการพลเรื อนทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดกองทัพอากาศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ จํานวน ๔๕ คน ระหว่างวันที่ ๑ – ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบูติค ซิตี้ จังหวัดชลบุรี

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมการเงินทหารอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการกรมการเงินทหารอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารอากาศ

กองบิน ๔ จัดการบรรยายเรื่องพัฒนาขีดความสามารถด้านการข่าวกรอง การเข้าตรวจและลาดตระเวน

นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานการบรรยายเรื่องพัฒนาขีดความสามารถด้านการข่าว
กรอง การเข้าตรวจและลาดตระเวน (ISR) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมฝูงบิน ๔๐๔ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์
ข่าวบริการ
- กําหนดพิธีรดน้ําศพ นาวาอากาศเอก นิสิต โขเมษฐวัฒน์ รองผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุม
การปฏิบัติทางอากาศ อดีตผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ในวันนี้ (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)เวลา ๑๖๐๐ พิธีรับพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ
เวลา ๑๗๐๐ และสวดพระอภิ ธ รรมศพ เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๑๖ ฌาปนสถานกองทั พ อากาศ วั ด พระศรี ม หาธาตุ
จากนั้นกําหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘๓๐ และกําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗๐๐ ณ เมรุ ๑
- กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศโท ไพบูลย์ ศัพทเสวี บิดา เรืออากาศโท ตรัยพิพัฒน์ ศัพทเสวี ข้าราชการ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ตั้งแต่บัดนี้ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๙๐๐ ณ ศาลา ๔ วัดเจริญธรรมาราม สายไหม
และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖๐๐
www.rtaf.mi.th

