กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่ ง สว่ า ง ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ มอบเครื่ อ งแบบ
ทหารอากาศ พร้อมเครื่องหมาย ให้แก่ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

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

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ครั้งที่ ๑๖

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ ครั้งที่ ๑๖ (the 16th Defence Services Asia Exhibition And Conference – DSC 2018) ในฐานะแขกของ
กองทัพอากาศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การปฐมนิเทศการทดสอบการใช้กําลังของกองทัพอากาศ ๒๕๖๑

พลอากาศโท ถาวร ศิริสั มพันธ์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะผู้อํานวยการทดสอบ
การใช้กําลังของกองทัพอากาศ ๒๕๖๑ เป็นประธานในการปฐมนิเทศการทดสอบการใช้กําลังของกองทัพอากาศ ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (เฉลิมเกียรติ)

ผู้อํานวยการสํานักงานคลังสมองกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๕

พลอากาศโท นพดล บุญมั่น ผู้อํานวยการสํานักงานคลังสมองกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบิน ๕
โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารบรรยาย
สรุปฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
หน้า ๓
การเสวนาทางวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ ครบรอบ ๕๑ ปี
"The Air Force and New Face Innovation : AI + Robot Technology"

พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ ครบรอบ ๕๑ ปี หัวข้อ "The Air Force and New Face Innovation : AI + Robot
Technology" โดยได้รับเกียรติวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๓ ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ดร.มหิศร ว่องผาติ ภาคธุรกิจ AI+Robot และ นาวาอากาศเอก เพชร ธรรมวิญญา นักศึกษาวิทยาลัย
การทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การบรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ
ให้แก่ข้าราชการ กองบิน ๔

นาวาอากาศเอก ฐากู ร สมั ต ถะ รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานพั ฒ นาระบบราชการกองทั พ อากาศ เป็ น ประธาน
การบรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศให้แก่ข้าราชการกองบิน ๔
โดยมี นาวาอากาศเอก นิ รุ ต รั ต นจรรยา รองผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๔ ให้ ก ารต้ อ นรั บ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

การประชุมการปฐมนิเทศมาตรการรักษาความปลอดภัยกรมขนส่งทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก หัตถยุทธ ถาวรประเสริฐ รองเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมการปฐมนิเทศ
มาตรการรักษาความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมข่าวทหารอากาศ บรรยายให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย
ให้กับเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ของกรมขนส่งทหารอากาศ ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ และวิธีดูแลความปลอดภัยให้กับหน่วย
รวมถึ งการปลุ กจิต สํ านึ ก ให้ กับกํ า ลัง พลเป็ นผู้มี ร ะเบีย บวินัย ในการรั ก ษาความปลอดภั ย เมื่ อวั น ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกรมขนส่งทหารอากาศ
กองทัพอากาศ กําหนดประกอบพิธีอุปสมบทหมู่ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดกองทัพอากาศ และครอบครัว ประจําปี ๒๕๖๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พัทธสีมาวัดลาดสนุ่น อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ผู้ ประสงค์ จะสมั ครอุ ปสมบทหมู่ ให้ เขี ยนใบสมั ครรายงานตามลํ าดั บชั้ น ยื่ นเรื่ องด้ วยตนเองที่ แผนกสั งคมสงเคราะห์
กองการสงเคราะห์ กรมสวั สดิ การทหารอากาศ ภายในวั นพฤหั สบดี ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มที่
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๘๑๑ และ ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๘๖

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารวัตร กองบิน ๒๑

นาวาอากาศเอก วรกฤต มุขศรี รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่า
ทหารสารวัตร กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๖๑ ณ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

การตรวจสอบการฝึกทหารกองประจําการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ กองบิน ๒

นาวาอากาศเอก ทศกร กายเพชร ผู้ อํ า นวยการกองวิ ท ยาการ ศู น ย์ ก ารทหารอากาศโยธิ น หน่ ว ยบั ญ ชาการ
อากาศโยธิน เป็ นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจําการ รุ่ นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ โดยมี
นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามฝึก
กองบังคับการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๖ ตรวจสารเสพติดกําลังพลกองบิน ๖

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๖ ดําเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของกําลังพล
กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖ ดอนเมือง

กองเวชศาสตร์ป้องกัน ของดการให้บริการเพื่อจะทําการตรวจร่างกายผู้สอบคัดเลือกเข้ากองทัพอากาศ
เนื่องด้วยกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ มีภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาและ
เข้ารับราชการ ช่วงเวลา ๐๗๓๐ – ๑๒๐๐ จึงของดให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท ในวันดังนี้
๑. บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. บุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องประเมินผล กองเวชศาสตร์ป้องกัน โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๐
กิจการอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย) เปิดให้บริการอาคารที่พักรับรองหลังใหม่ จํานวน ๓ อาคาร
ห้องพักใหม่ สะอาด บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาเพียง ๔,๐๐๐ บาท และราคา ๘,๐๐๐ บาท เหมาะสําหรับเข้าพักแบบ หมู่คณะ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.huahinborfairtaf.com หรือ โทร.๐๘ ๑๙๘๖ ๔๘๕๓ และ ๐๘ ๖๓๗๘ ๑๔๑๘
www.rtaf.mi.th

