กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์
จาก พลเรือเอก ปรีชาญ จามเจริญ เจ้ากรมพระธรรมนูญ โดยสภาโรงเรียนเหล่านายทหารพระธรรมนูญ
ได้มีมติเห็นชอบ ในการมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ ให้ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ
ที่เป็นทรงคุณวุฒิที่ได้ประกอบคุณงามความดีแก่โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม
๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒
พิธีปิดการแข่งกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๔๙

พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๔๙
และมอบรางวัลให้แก่หน่วยที่ชนะเลิศประเภทกีฬาต่างๆ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ เยี่ยมชมกิจการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/
กรุงเทพฯ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

หัวหน้าสํานักงาน ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ
ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสํานักงาน ศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ ของ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

จากนั้ น วั น ที่ ๗ มี น าคม ๒๕๖๑ คณะเดิ น ทางมาตรวจติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนป้ อ งกั น และ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด ของกองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้ บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้ อนรับ
ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาและกําลังพลของ
กองทั พ อากาศ ที่ เ คยไปเยี่ ย มชมพระมหาธาตุ ฯ ในช่ ว งปี ๒๕๖๐ จนถึ ง ปัจ จุบั น กรุ ณ าตอบแบบสอบถามความพึง พอใจ
การเยี่ยมชมพระมหาธาตุฯ ได้ที่ https://goo.gl/forms/645pLcsza4DRHjGK2 เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานต่อไป และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
หน้า ๓
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถโดดร่มกองทัพอากาศ ของนักเรียนนายเรืออากาศ ชัน้ ปีที่ ๒

พลอากาศโท สิ ทธิ พร เกสจิ นดา ผู้ บั ญชาการโรงเรี ยนนายเรื ออากาศนวมิ นทกษั ตริ ยาธิ ราช เป็ นประธานในพิ ธี ประดั บ
เครื่องหมายแสดงความสามารถโดดร่มกองทัพอากาศ ของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๗๙ คน
ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๘ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามโดดร่ม กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษา การฝึก
และอนุศาสนาจารย์ กองบิน ๗

พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ ม รองเจ้ากรมยุ ทธศึ กษาทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
ด้านการศึ ก ษา การฝึก และอนุศาสนาจารย์ กองบิ น๗ และฟังบรรยายสรุป โดยมี นาวาอากาศเอก อนุ รักษ์ รมณารัก ษ์
ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ ไปศึกษาดูงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นําคณะอาจารย์และ นักศึกษา
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ ไปศึกษาดูงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ “แผนพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านธุรกิจการบิน” โดยมี พันตรี กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อํานวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(สายบํารุงรักษา) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้อํานวยการสํานักการปกครองและพัฒนากําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ เหล่าทหารสารบรรณ จําพวกทหารกําลังพล กองบิน ๗

พลอากาศตรี ชากร ตะวันแจ้ง ผู้อํานวยการสํานักการปกครองและพัฒนากําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ และคณะเดินทาง
ไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ เหล่าทหารสารบรรณ จําพวกทหารกําลังพล โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการ
กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุกองบิน ๔๑

นาวาอากาศเอก ศรสิต กีรติพล รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สายวิทยาการ
พลาธิการและพัสดุกองบิน ๔๑ ประจําปีงบประมาณ ๖๑ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาข้อขัดข้อง และแนะนําแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ ฝ่ายพลาธิการและพัสดุกองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑
ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการความรู้ (KM) กองบิน ๔

คุ ณ ถวิ ล เพิ่ ม เพี ย รสิ น ผู้ ช่ ว ยปลั ด กระทรวงแรงงาน และคณะเจ้ า หน้ า ที่ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน
เข้ าเยี่ ยมชมกิ จการกองบิ น ๔ เพื่อศึ กษาดู งานด้ านการบริหารการจั ดการความรู้ (KM) โดยมี นาวาอากาศเอก นิ รุ ต รัตนจรรยา
รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

กองทัพอากาศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๖

นาวาอากาศเอก อนุยุต รูปขจร รองผู้บังคับการกองบิน ๖ ให้การต้อนรับคณะกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ในการเยี่ยม
ชมกิจการกองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๖ ดอนเมือง

ขอเชิญชวนเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
ขอเชิญ ชวนข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง พนั ก งานราชการและครอบครั ว กองทัพ อากาศ แต่ ง ชุ ด ไทยย้ อ นยุ ค เที่ย วชมงาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ – ๒๑๐๐ ยกเว้นวันศุกร์และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ – ๒๒๐๐ ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู โดยมีรถยนต์
โดยสารปรับอากาศ รับ–ส่ง ทุกวัน วันละ ๑ เที่ยว สามารถขึ้นรถได้ที่ หอประชุมกองทัพอากาศ อาคารทองใหญ่ (จํานวน
๒ คั น) และที่ ส โมสรทุ่ งสี กัน (หลั งคาแดง) (จํ า นวน ๑ คั น ) โดยรถจะออกเวลา ๑๖๓๐ และจะรั บกลั บ ในเวลา ๒๐๓๐
(วันธรรมดา) และ ๒๑๓๐ (วันศุกร์ และวันเสาร์) สํารองที่นั่งได้ที่ จ่าอากาศโทหญิง สุวรรณ จันทรา โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๘๕๕
ภายในงานจะมี กิ จ กรรมการแสดงอบอวลไปด้ ว ยบรรยากาศย้ อ นยุ ค ให้ ช มอย่ า งมากมาย อาทิ เ ช่ น การแสดงดนตรี
และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของทั่วทุกภูมิภาคของไทย เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต, บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพย้อนยุค ร่วมกับศิลปินดารานักร้อง และร่วมจับสลากจากต้นกัลปพฤกษ์ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ
ที่มาออกร้าน (ย้อนยุค) รวมทั้งซุ้มร้านอาหารอีกมากมาย ภายในบริเวณงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” การแต่งกาย
ชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพ (งดเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)
www.rtaf.mi.th

