กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ยรรยง คั น ธสร รองผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เป็ น ผู้ แ ทน
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบทของนักเรียนนายเรืออากาศ
ภาคฤดู ร้ อ น ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ นั ก เรี ย นนายเรื อ อากาศ ชั้ น ปี ที่ ๒ จํ า นวน
๗๔ คน เข้าพิธีอุปสมบทหมู่ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ

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

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
เสนาธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการสอบภาควิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม เสนาธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการสอบภาควิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อตรวจความเรียบร้อยในการจัดการสอบภาควิชาการ ตลอดจนเป็นขวัญกําลังใจ
ให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ เกี่ ยวข้ องในการจั ดการสอบดั งกล่ าว โดยมี พลอากาศโท สิ ทธิ พร เกสจิ นดา ผู้ บั ญชาการโรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมชมการแสดงดนตรี "วนาสินธุ์" ชุดใต่ร่มฉัตรไทย

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมชมการ
แสดงดนตรี “วนาสินธุ์” ชุดใต่ร่มฉัตรไทย ซึ่งเป็นการแสดงชุดพิเศษปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เมื่อวันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ เวทีใหญ่ สนามเสือป่า

พิธีต้อนรับนักเรียนนายเรืออากาศใหม่ รุ่นที่ ๖๖

พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธีต้อนรับ
นักเรียนนายเรืออากาศใหม่ รุ่นที่ ๖๖ และมอบธงประจํากองพันที่ ๑ ให้แก่ นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ที่สําเร็จการศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ขึ้ น เหล่ า เป็ น นั ก เรี ย นนายเรื อ อากาศชั้ น ปี ที่ ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก เจริ ญ ชั ย สารมานิ ต ย์
รองผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ ฯ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พิธีเปิดโครงการสัมมนา “บก.พอ.ก้าวสู่ พอ. ๔.๐”

พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา
“บก.พอ.ก้าวสู่ พอ. ๔.๐” และได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การสร้างเสริมสุขภาพในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ให้แก่บุคลากรของ
กองบังคับการกรมแพทย์ทหารอากาศ จํานวน ๙๐ คน และมีการนําเสนอแผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหน่วยงานสู่ พอ. ๔.๐
เพื่อนําไปใช้พัฒนาระบบการทํางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และ
กองทัพอากาศ ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๘- ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ แรนโชชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
หน้า ๓
กองทัพอากาศ จัดชุดจิตอาสาพาทัวร์นําพี่น้องประชาชนชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
กองทัพอากาศ จัดข้าราชการทหารอากาศ เป็นชุดจิตอาสาพาทัวร์ พร้อมนักเรียนจ่าอากาศจิตอาสาพาทัวร์ นําผู้สูงอายุ
ผู้พิการ เข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” สักการะพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ ๕ ชมนิทรรศการ ร้านอาหาร
ย้อนยุค ร้านจิตอาสา ๙๐๔ และร้านค้าต่าง ๆ ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าชุดจิตอาสาพาทัวร์ นําผู้พิการจากสถานคุ้มครอง
และพัฒนาคนพิการพระปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

พลอากาศตรี พงษ์ ศั ก ดิ์ เสมาชั ย รองเจ้ า กรมกิ จ การพลเรื อ นทหารอากาศ เป็ น หั ว หน้ า ชุ ด จิ ต อาสาพาทั ว ร์
นําผู้ด้อยโอกาสจากสถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวช ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งผู้สูงอายุจากสํานักงานเขตสัมพันธ์วงศ์
และเขตสาทร เข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

พลอากาศตรี ศุ ภณั ฏฐ หนู รอด ผู้ อํ านวยการสํ านั กกิ จการพลเรื อนและประชาสัมพั นธ์ กรมกิ จการพลเรื อนทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าชุ ดจิตอาสาพาทัวร์ นํ าผู้สูงอายุ จากศู นย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก
คลายความหนาว” เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น
หัวหน้าชุดจิตอาสาพาทัวร์ นําผู้พิการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) และสถานคุ้มครองและพัฒนา
คนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งผู้สูงอายุจากสํานักงานเขตสะพานสูงและเขตสวนหลวง เข้าร่วมชมงาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างกองทัพอากาศ เข้ารับบริการตัดผมฟรี โดยช่างตัดผมมืออาชีพ
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๕๐๐
ณ โรงยิม ๒ ชัน้ ๒ ข้างสนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา)

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและบริหารกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ
ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปสายวิทยาการกําลังพล กองบิน ๕
และปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕

พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและบริหารกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ และคณะเดินทาง
ไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปสายวิทยาการกําลังพล กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากนั้ น เป็ น ประธานในพิ ธี ปิ ด การฝึ ก ภาคสนามของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารกองทั พ อากาศ ชั้ น ปี ที่ ๔ และชั้ น ปี ที่ ๕
ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคํารณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ ตรวจประเมินผลการดําเนินงานด้านการบัญชีและการเงิน
ตามโครงการศึกษาต่างประเทศของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑

นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา ทองเปี่ยม รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านการบัญชีและการเงิน ตามโครงการศึกษาต่างประเทศของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ ที่สํานักงานผู้ช่วยฑูต
ฝ่ายทหารอากาศ ประจําสถานเอกอัครราชฑูตไทย กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นาวาอากาศเอก คิดควร สดับ
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และปฏิบัติหน้าที่ รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจํากรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙
มีนาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

นาวาอากาศเอก นิฐินัย บุญลยางกูร เสนาธิการกองบิน ๔๑ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยกําลังพล
ทหารกองประจําการกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยมีนายศรัณยู มีทองคํา
นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาล ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
www.rtaf.mi.th

