กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง
กรนั น ท์ รุ่ ง สว่ า ง นายกสมาคมแม่ บ้ า นทหารอากาศ เดิ น ทางมากระทํ า พิ ธี อํ า ลาเกษี ย ณ
อายุราชการ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณนิรมล
รัฐพร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ
ทหารกองประจําการ กองบิน ๕ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๕
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๕
ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่)

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ
และนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของกองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอกหญิ ง กรนั นท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่ บ้ านทหารอากาศ เป็ น ประธานพิ ธีม อบทุ น การศึ ก ษา
สมาคมแม่ บ้ านทหารอากาศ ให้ แ ก่บุ ตร ข้าราชการ ลู กจ้าง และพนั กงานราชการกองทั พ อากาศ และนั กเรีย นที่ ศึกษา
อยู่ ในสถานศึ ก ษาของกองทั พ อากาศ เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งชั ย พฤกษ์ ๒ หอประชุ ม กองทั พ อากาศ
(อาคารทองใหญ่)

โครงการ "แม่บ้าน ทอ. สานรัก ร่วมใจ ห่วงใย คนพิการ "

นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานจัดงานวันพบปะคนพิการ
โครงการ "แม่บ้าน ทอ. สานรัก ร่วมใจ ห่วงใย คนพิการ " เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า
สโมสรทหารอากาศ ชั้นประทวน (ท่าดินแดง)

คณะผู้อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นพิเศษ
จัดกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่จังหวัดยโสธร

พลอากาศเอก ภาณุ พ งศ์ เสยยงคะ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เศษ เป็ น หั ว หน้ า คณะผู้ อ บรมหลั ก สู ต รพั ฒ นาสั ม พั น ธ์
ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นพิเศษ จัดกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
บ้ านหนองอึ่ ง อั นเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ จังหวัดยโสธร กิจกรรมประกอบด้ วย การมอบชุ ดคลุ มพร้อมอุป กรณ์ ให้ กั บ
โครงการฯ เยี่ ยมชมศู น ย์ PGS กลุ่ ม เกษตรอิ น ทรีย์ มั่งมี วิถี ด งแคนใหญ่ ส่ งมอบโครงการเทพประทานธารา ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
เมล็ด พันธุ์พืช (โดยบริษัท เจียใต๋ จํากัด) และร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน (ต้นยางนา) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลลุมพุก
อําเภอคําเขื่อนแก้ว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดยโสธร

วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการนายทหารส่งกําลังบํารุง ปี ๒๕๖๑

หน้า ๓

พลอากาศโท สุรศักดิ์ อินทร์จํานงค์ เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ ประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ
นายทหารส่งกําลังบํารุง ประจําปี ๒๕๖๑ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของนายทหารส่งกําลังบํารุงกับการส่งกําลังของกองทัพอากาศ
เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ

เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ตรวจความพร้อมปฏิบัติการกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จังหวัดปัตตานี

พลอากาศตรี สมควร รักดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางไป ตรวจความพร้อมปฏิบัติการ
กองกํ าลั งทางอากาศเฉพาะกิ จที่ ๙ โดยมี นาวาอากาศเอก อมฤต กนกแก้ ว ผู้ บั งคั บการกองกํ าลั งทางอากาศเฉพาะกิ จที่ ๙
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จังหวัดปัตตานี

ประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ไบโอดีเซล
ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซล ณ กองบิน ๕๖

พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ ประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ไบโอดีเซล และคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานพลั งงานทดแทนด้ านไบโอดี เซล ณ กองบิ น ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก พงษ์ ชาติ
พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖
จังหวัดสงขลา
ขอเชิญสมาชิก ชนอ. ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ชนอ. ประจําปี ๒๕๖๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เวลา ๐๙๐๐ ลงทะเบียนและจับสลากของที่ระลึก, เวลา ๑๐๐๐ การประชุมใหญ่
และเวลา ๑๑๓๐ ร่วมรับประทานอาหาร (การแต่งกาย : เครื่องแบบชุดปฏิบัตงิ าน)

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
โรงเรียนการบินจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

พลอากาศตรี สุ ว รรณ ขํ า ทอง ผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นการบิ น เป็ น ประธานพิ ธี เปิ ด โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ
เนื่ อ งในโอกาสวัน เฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๖๑ สมเด็ จ พระนางสิ ริกิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ในรัชการที่ ๙ ภภายในงานมีการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จังหวัดนครปฐม

พิธีทําบุญวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒

นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็ นประธานในพิ ธีทํ าบุ ญวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิ น ๒๐๓
กองบิ น ๒ โดยมี พิ ธีบํ าเพ็ ญกุ ศลเพื่ อความเป็ นสิริ มงคลแก่ หน่ วยงาน ข้ าราชการ ลูกจ้ าง พนั กงานราชการ ทหารกองประจํ าการ
ตลอดจนครอบครัว อี กทั้ งเป็ นการอุ ทิ ศส่ วนกุ ศลแก่ข้ าราชการผู้เสียชีวิต และบุ พการีผู้ ที่ ล่ วงลั บไปแล้วอีกทั้ งเป็ นการบํ ารุงขวัญ
กําลังใจแก่กําลังพลภายในหน่วย เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบ และประดับเครื่องหมายนักบิน ๑ ฝูงบิน ๖๐๑

นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้น ผู้บังคับการกองบิน ๖ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบ
และประดับเครื่องหมายนักบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ดอนเมือง

กองบิน ๒๑ รับมอบน้ําดื่มเพื่อนําไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย

นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ รับมอบน้ําดื่มขนาด ๑,๕๐๐ ซีซี จํานวน ๖๐๐ ขวด
จาก บริ ษั ท ซุ ป เปอร์ ด ริ้ ง ค์ โกลด์ (ประเทศไทย) เพื่ อ นํ า ไปช่ ว ยเหลื อ พี่ น้ อ งประชาชนที่ ป ระสบภั ย อํ า เภอโขงเจี ย ม
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี
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