กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิ ง
กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางไปเยี่ยมอําลาการเกษียณอายุราชการ
ณ กองบิ น ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สุ นทร ผ่ องอํ าไพ ผู้ บั งคั บการกองบิ น ๔๑ พร้อมด้ วย
ข้ าราชการ ลู กจ้ าง ทหารกองประจํ าการ และสมาชิ กชมรมแม่ บ้ านทหารอากาศ กองบิ น ๔๑
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหหารอากาศอินโดนีเซีย

พลอากาศโท มานัต วงษ์วาทย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานยุทธการ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ดอนนี เออร์มาวัน ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหหารอากาศอินโดนีเซีย และคณะ ในโอกาส
เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ผู้แทน เสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารสิงคโปร์

พลอากาศโท สมศักดิ์ หาญวงษ์ รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานการข่าว เป็นผู้แทน เสนาธิการทหารอากาศ
ให้การต้อนรับ นาวาเอก ลี เคียน เที่ยน หัวหน้าคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารสิงคโปร์ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือน
ประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหหารอากาศอินโดนีเซีย

พลอากาศตรี คงศักดิ์ จันทรโสภา รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ดอนนี เออร์มาวัน
ผู้บัญ ชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศอินโดนีเซีย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่
๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศให้การต้อนรับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารสิงคโปร์

พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นาวาเอก ลี เคียน เที่ยน
หั ว หน้ า คณะโรงเรี ย นเสนาธิ ก ารทหารสิ งคโปร์ และคณะ เยี่ ย มชมกิ จ การโรงเรี ย นเสนาธิ ก ารทหารอากาศ เมื่ อ วั น ที่
๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
หน้า ๓
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒”

นาวาอากาศเอก วุ ฒิ ภั ท ร จั น ทร์ ส าร ผู้ อํ า นวยการกองแผนปฏิ บั ติ ร าชการ สํ า นั ก งานพั ฒ นาระบบราชการ
กองทัพอากาศ และคณะ เป็นผู้แทนของกองทัพอากาศ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรอบแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒” เพื่อกําหนด
กรอบแนวทางการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ประกอบการจั ด ทํ า คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการระหว่ า งหั ว หน้ า
หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี พลโท
รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม/ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกลาโหม
เป็นประธาน ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเมธาวลัย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

กองบิน ๒ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา "เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดลพบุรี

นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ ย มโมฬี ผู้ บั งคั บ การกองบิ น ๒ มอบหมายให้ แ ผนกกิ จ การพลเรื อ น กองบิ น ๒
นําข้าราชการ ลูกจัาง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ กองบิน ๒ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา "เราทําความ ดี
ด้วยหัวใจ" จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี

กองบิน ๗ มอบรางวัลบุคคลดีเด่นประจําปี ๒๕๖๐

นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลบุคคลดีเด่น กองบิน ๗
ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญ ชนอ.ทุกรุ่น เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟและงานเลี้ยงสังสรรค์ “กอล์ฟ ชนอ.เฮฮา ครั้งที่ ๒/๖๑”
ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒๒๐ ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ และ สนามกอล์ฟกานตรัตน์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นาวาอากาศเอก วรกฤต มุขศรี โทร.๐๘ ๑๙๔๙ ๐๓๐๗ และ ๐๖ ๓๒๑๗ ๑๖๑๗

ข่าวประจําวัน ทอ.
กองบิน ๔ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สําเร็จการศึกษา
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)

หน้า ๔

นาวาอากาศเอก วรพล ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สําเร็จการศึกษา
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน
๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

กองบิน ๒๓ จัดกิจกรรมจิตอาสากองบิน ๒๓ ร่วมใจพัฒนา ทําความดีด้วยหัวใจ

นาวาอากาศเอก วิสู ตร อิน ทร์ขํ า ผู้บั งคั บ การกองบิ น ๒๓ นํ าข้ าราชการ ลู ก จ้ าง พนั กงานราชการ ทหารกอง
ประจําการ กองบิน ๒๓ และประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสากองบิน ๒๓ ร่วมใจพัฒนา ทําความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับโครงการ
ชลประทานอุดรธานี และเทศบาลตําบลบ้านจั่น ทําความสะอาด ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา กําจัดวัชพืช บริเวณอ่างเก็บน้ําบ้านจั่น
ตําบลบ้านจั่น อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม “Air Force Run 2018” วิ่งมหากุศลเพื่อทํานุบํารุงพระมหาธาตุนภเมทนีดล
กองทัพอากาศ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พื ช (อุ ทยานแห่ งชาติ ดอยอิ นทนนท์ ) จั ดกิ จกรรม Air Force Run 2018 “Run to the Sky
วิ่ งเฉี ยดฟ้ า” เพื่ อนํ ารายได้ จากการจั ดการแข่ งขั นสมทบทุ นมู ลนิ ธิ พระมหาธาตุ นภเมทนี ดล
มู ลนิ ธิ เพื่ อคนพิ การ จั งหวั ดเชี ยงใหม่ และมู ลนิ ธิ ผู้ พิ ทั กษ์ กรมอุ ทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่ า
และพันธุ์พืช อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยกําหนดจัดการแข่งขัน ในวันอาทิ ตย์ที่ ๙
กันยายน ๒๕๖๑ ณ ดอยอินทนนท์ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สําหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาค
เพื่ อทํ านุ บํารุงพระมหาธาตุ นภเมทนี ดล สามารถบริ จาคได้ทางบั ญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร ทหารไทย จํากั ด
(มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ ชื่อบัญชี “วิ่งการกุศล ทอ.” หมายเลขบัญชี ๐๕๗ - ๒ - ๘๐๐๒๘ - ๒
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิพระมหาธาตุฯ ที่ต้องการหลักฐานการลดหย่อนภาษี
ให้ดําเนินการ โทรติดต่อเจ้าหน้าที่และส่งหลักฐานการโอนเงิน โทร ๐ ๒๕๓๔ ๒๒๙๕ และ๐ ๒๕๓๔ ๑๐๗๔
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๗๕๒

๗ กันยายน ๒๕๖๑ วันคล้ายวันสถาปนา กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ครบ ๓๘ ปี
www.rtaf.mi.th

