กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒
พิธีสวนสนามเนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์

พลอากาศเอก จอม รุ่ ง สว่ า ง ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ พร้ อ มด้ ว ยผู้ บั ญ ชาการเหล่ า ทั พ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ส วนสนาม
เนื่ อ งในวั น ทหารผ่ า นศึ ก โดยมี พลเอก ประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม
เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บางเขน

พิธีปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจําปี ๒๕๖๑

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศ
ยุทธวิธี ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

ประธานกรรมการกีฬากองทัพอากาศ ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาฟันดาบกองทัพอากาศ
เข้ารายงานผลการแข่งขันฟันดาบเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี ๒๕๖๑
พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธาน
กรรมการกีฬากองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด ประธาน
อนุ กรรมการกี ฬาฟั นดาบกองทั พอากาศ พร้ อมคณะนั กกี ฬาฟั นดาบกองทั พอากาศ
เข้ ารายงานผลการแข่ งขั นฟั นดาบเยาวชนชิ งแชมป์ ประเทศไทย ประจํ าปี ๒๕๖๑
โดยการแข่งขันรายการนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมดาบฟอล์ยชาย-หญิงอายุไม่เกิน
๒๐ ปี ได้ครองถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในโอกาสนี้
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวชื่นชมแสดงความยินดีแก่คณะนักกีฬา และอวยพรให้ประสบความสําเร็จในการแข่งขันในรายการต่าง ๆ
ต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

นักกีฬาฟันดาบกองทัพอากาศชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดประเภทดาบฟอล์ย ชาย-หญิง
ครองถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
แผนกกี ฬาฟั นดาบกองทั พอากาศ ชนะเลิ ศคะแนนรวมสู งสุดประเภทดาบฟอล์ ย
ชาย-หญิง อายุไม่เกิน ๒๐ ปี ได้ครองถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตน์ (ระยะเวลา ๑ ปี) จากการแข่งขันรายการฟันดาบเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประจําปี ๒๕๖๑ จัดโดยสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม
๒๕๖๑ ณ ยิมเนเซียม ๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยผลการแข่งขัน ดังนี้
- เหรียญทอง ดาบเซเบอร์ชาย อายุไม่เกิน ๒๐ ปี
- เหรียญทอง ดาบฟอล์ยชาย อายุไม่เกิน ๒๐ ปี
- เหรียญทอง ดาบฟอล์ยหญิง อายุไม่เกิน ๒๐ ปี
- เหรียญทอง ดาบฟอล์ยหญิง อายุไม่เกิน ๑๗ ปี
- เหรียญทอง ดาบเซเบอร์หญิง อายุไม่เกิน ๑๗ ปี
- เหรียญเงิน ดาบฟอล์ยหญิง อายุไม่เกิน ๒๐ ปี
- เหรียญเงิน ดาบฟอล์ยหญิง อายุไม่เกิน ๑๗ ปี
- เหรียญทองแดง ดาบเอเป้หญิง อายุไม่เกิน ๑๗ ปี

ได้แก่ นายวรกันต์ ศรีนวลนัด
ได้แก่ นายดิษฎพิพัฒน์ ดวงพัตรา
ได้แก่ เด็กหญิง ชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค
ได้แก่ เด็กหญิง ชญานุศภัฒน์ เกิดชนะโชค
ได้แก่ นางสาว พิมพ์นเรศ ภูโต
ได้แก่ นางสาว ศศินภัสส ดวงพัตรา
ได้แก่ นางสาว ศศินภัสส ดวงพัตรา
ได้แก่ นางสาว ปานลี ปาลสี

วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หน้า ๓
พิธีปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์สําหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๕

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและ
ประชาสัมพันธ์สําหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พิธีปิดการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตสาขาการจัดการจราจรทางอากาศ

พลอากาศตรี สุ วรรณ ขําทอง ผู้ บัญชาการโรงเรี ยนการบิน เป็นประธานพิ ธีปิดการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาการจัดการจราจรทางอากาศ ชั้นปีที่ ๔ จํานวน ๑๔ คน เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
กองฝึกการบินโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๒๓

นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา ทองเปี่ยม รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการ
การเงิน กองบิน ๒๓ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขํา ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ
ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

พิธีส่งขบวนรถจําหน่ายดอกไม้วันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อบปี้)

นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมพิธีส่ง
ขบวนรถจําหน่ายดอกไม้วันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อบปี้) โดยสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เพื่อมูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ออกจําหน่าย
และรับบริจาค จากพี่น้องประชาชน และหน่วยราชการต่างๆ เพื่อนํารายได้มาช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว เมื่อวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นําคณะแม่บ้านทหารอากาศจําหน่าย
ดอกป๊อปปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึกให้แก่ผู้ป่วย และญาติที่มารับบริการ รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี อภิชาต พลอยสังวาลย์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ เดินทางไปตรวจสอบการปฏิบัติราชการ กองบิน ๔๑

นาวาอากาศเอก คมกริช นันทวิสุทธิ์ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายสรุป
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีปิดการฝึกภาคสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๑

นาวาอากาศเอก พิ เ ศษศั ก ดิ์ บุ ญ รั ต น์ รองผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นการบิ น เป็ น ผู้ แ ทนผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นการบิ น
เป็นประธานพิธีปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธินโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและ
ครอบครัวกองทัพอากาศ แต่ งชุ ดไทยย้อนยุคเที่ยวชมงาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต
และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม
๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ – ๒๑๐๐ ยกเว้นวันศุกร์และ
วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ –
๒๒๐๐ ไม่เสียค่าบัตร
ผ่านประตู โดยมีรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ – ส่ง ทุกวัน
วันละ ๑ เที่ยว สามารถขึ้นรถได้ที่ หอประชุมกองทัพอากาศ
อาคารทองใหญ่ (จํ า นวน ๒ คั น ) และที่ ส โมสรทุ่ ง สี กั น
(หลังคาแดง) (จํานวน ๑ คัน) โดยรถจะออกเวลา ๑๖๓๐ และจะรับกลับ ในเวลา ๒๐๓๐ (วันธรรมดา) และ ๒๑๓๐ (วันศุกร์
และวันเสาร์) ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงอบอวลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุค ให้ชมอย่างมากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรี
และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของทั่วทุกภูมิภาคของไทย เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต, บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพย้อนยุค ร่วมกับศิลปินดารานักร้อง และร่วมจับสลากจากต้นกัลปพฤกษ์ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ
ที่มาออกร้าน (ย้อนยุค) รวมทั้งซุ้มร้านอาหารอีกมากมาย ภายในบริเวณงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” การแต่งกาย ชุดไทย
ย้อนยุค หรือชุดสุภาพ (งดเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)
ข่าวบริการ
- กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศเอก นิสิต โขเมษฐวัฒน์ รองผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ อดีตผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘๓๐ ณ ศาลา ๑๖ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ
วัดพระศรีมหาธาตุ และกําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗๐๐ ณ เมรุ ๑
- กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศโท ไพบูลย์ ศัพทเสวี บิดา เรืออากาศโท ตรัยพิพัฒน์ ศัพทเสวี ข้าราชการ
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