กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทน
ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ ประธานในพิ ธี ปิ ด หลั ก สู ต รพั ฒ นาสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ ผู้ บ ริ ห าร
กองทั พ อากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่ น ที่ ๑๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ มี น าคม ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งรั บ รอง
กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

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

ข่าวประจําวัน ทอ.
พิธีมอบรางวัลงานประกวดอนุรักษ์พระเครื่องและเหรียญพระคณาจารย์
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พลอากาศโท ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม
รับถ้ วยผู้ บั ญชาการทหารอากาศ ในงานประกวดอนุ รั กษ์ พระเครื่องและเหรี ยญพระคณาจารย์ โดยจั ดหารายได้ เป็ นสาธารณกุ ศล
และสาธารณประโยชน์ให้กับหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ปลัดบัญชีทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชีกรมช่างโยธาทหารอากาศ

พลอากาศโท เสนาะ พรรณพิ กุล ปลัดบั ญ ชี ท หารอากาศ และคณะ เดิน ทางไปตรวจเยี่ ย มหน่ ว ยสายวิ ท ยาการ
ปลัดบัญชี กรมช่างโยธาทหารอากาศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี พลอากาศตรี สุรพล พุทธมนต์ เจ้ากรมช่างโยธา
ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี

พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat Casualty Care :TCCC) ซึ่งจัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ สังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ และหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จํานวน ๑๗ คน
โดยได้ รั บเกี ยรติ การบรรยายพิ เศษจาก นาวาเอก พิ สิ ทธิ์ เจริ ญยิ่ ง และคณะ วิ ทยากรผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ กองทั พเรื อ เพื่ อให้ มี ความรู้
เสริมสร้างทักษะ สามารถปฏิบัติการดูแลผู้บาดเจ็บ และให้คําแนะนําการดูแลผู้บาดเจ็บในการรบทางยุทธวิธี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

พิธีขอขมาลาบวชของนักเรียนนายเรืออากาศ

พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธีขอขมา
ลาอุปสมบทของนักเรียนนายเรืออากาศภาคฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๒ จํานวน
๗๔ คน โดยมี นาวอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมิ น ทกษั ต ริ ย าธิ ร าช นํ า เข้ า พบในโอกาสนี้ ค ณะผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา นายทหารชั้ น ผู้ ใ หญ่ และคณาจารย์ เข้ า ร่ ว มพิ ธี
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (๒)

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
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เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการกองบิน ๕

พลอากาศตรี ประสิ ท ธิ์ ยิ้มเจริ ญ เจ้ากรมสวั ส ดิการทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
สวัสดิการกองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการข่าวกองบิน ๔๖

พลอากาศตรี คงศักดิ์ จันทรโสภา รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการ
ด้านการข่าว กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๐ เยี่ยมชมกิจการของกองบิน ๔

นาวาอากาศเอก ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
นําคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๐ จํานวน ๒๑๙ คน เข้าเยี่ยมชมกิจการของ
กองบิ น ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพล ดิ ษ ฐ์ แ ก้ ว เสนาธิการกองบิ น ๔ ให้ก ารต้อ นรับ เมื่อวั นที่ ๑๒ มีน าคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการบิน กรมจเรทหารอากาศ
ตรวจสอบมาตรฐานการบิน และประเมินค่า หน่วยบิน ๙๕๐๑, ๙๔๐๒, ๙๒๐๑

นาวาอากาศเอก กําพล ลิปิกรณ์ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการบิน กรมจเรทหารอากาศ และคณะ
เดินทางไปตรวจสอบมาตรฐานการบิน และประเมินค่าหน่วยบิน ๙๕๐๑, ๙๔๐๒, ๙๒๐๑ ณ กองบิน ๕๖ ระหว่างวันที่
๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก กานต์ มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

ข่าวประจําวัน ทอ.
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ผู้อํานวยการกองแผนและโครงการ กรมจเรทหารอากาศ
ตรวจแผนบริหารความเสี่ยงและจัดการความรู้กองบิน ๕๖

นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย ทองเจริญ ผู้อํานวยการกองแผนและโครงการ กรมจเรทหารอากาศ และคณะ เดินทางไป
ตรวจแผนบริหารความเสี่ยงและจัดการความรู้กองบิน ๕๖ ประจําปีงบประมาณ ๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้ บังคับการกองบิน ๕๖ ให้ก ารต้อนรั บ เมื่อ วั นที่ ๑๒ มี นาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

กองบิน ๗ จัดพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์กองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา
กิตติมศักดิ์กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นําชุมชนและผู้นําท้องถิ่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และยกย่อง
เชิดชูคุณความดีที่ปฏิบัติต่อสังคม เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองเวชศาสตร์ป้องกัน ของดการให้บริการเพื่อจะทําการตรวจร่างกายผู้สอบคัดเลือกเข้ากองทัพอากาศ
เนื่องด้วยกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ มีภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาและ
เข้ารับราชการ ช่วงเวลา ๐๗๓๐ – ๑๒๐๐ จึงของดให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท ในวันดังนี้
๑. บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. บุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องประเมินผล กองเวชศาสตร์ป้องกัน โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๐

ข่าวบริการ
- คณะอนุกรรมการอาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.(บ่อฝ้าย) ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ ในครอบครัว
Borfai Family Rally ครั้งที่ ๑ (ดอนเมือง – บ่อฝ้าย) ชิงถ้วยรางวัลของ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ในวั นพฤหั สบดี ที่ ๒๙ มี นาคม ๒๕๖๑ รั บจํ านวนจํ ากั ด ๗๐ ที มเท่ านั้ น ค่ าสมั ครที มละ ๑,๙๐๐ บาท พร้ อมที่ พั ก ของที่ ระลึ ก
งานเลี้ยงสังสรรค์ และอาหาร ๒ มื้อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.huahinborfairtaf.com หรือ โทร.๐๘ ๑๙๘๖ ๔๘๕๓
- กรมขนส่งทหารอากาศ จะทําการทดลองให้บริการรถรับ - ส่งข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดกองทัพอากาศ
ใช้เส้นทางผ่านถนนเทพรักษ์ ถนนสุขาภิบาล ๕ และถนนสายไหม ระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยรอบเช้า รถออกจาก
ข้ างห้ างบิ๊ กซี สาขาสะพานใหม่ เวลา ๐๖๐๐ และรอบเย็ นรถออกจากกรมขนส่ งทหารอากาศ เวลา ๑๖๑๐ เฉพาะวั นราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ นาวาอากาศโท บัณฑิต วิทยาลัย โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๑๓๓ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๖๑๓๕
- กิจการอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย) เปิดให้บริการอาคารที่พักรับรองหลังใหม่ จํานวน ๓ อาคาร
ห้องพักใหม่ สะอาด บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาเพียง ๔,๐๐๐ บาท และราคา ๘,๐๐๐ บาท เหมาะสําหรับเข้าพักแบบ
หมู่ ค ณะ สามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.huahinborfairtaf.com หรื อ โทร.๐๘ ๑๙๘๖ ๔๘๕๓ และ
๐๘ ๖๓๗๘ ๑๔๑๘
www.rtaf.mi.th

