กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศตรี พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้อํานวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ ส่วนกองทัพอากาศ
พร้ อมด้ วย พลจั ต วา Baharuddin Ahmad ผู้ ช่ ว ยทู ต ทหารมาเลเซี ย ประจํ า ประเทศไทย
นาวาอากาศเอก Albert Fitts ผู้ช่วยทูตทหารอากาศสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย
และ นาวาอากาศเอก Vikas Sharma ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐอินเดียประจําประเทศไทย
เป็ น ประธานร่ ว มพิ ธี ม อบอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่ ว ยเหลื อ ประชาชน ในส่ ว น
ความรับผิดชอบกองทัพอากาศ ภายใต้การฝึ กคอบร้าโกลด์ ๑๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุ มภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี

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

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล รุ่นที่ ๑๐๘

พลอากาศโท นิ รันดร พิเดช เจ้ ากรมแพทย์ทหาอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสู ตรพลพยาบาล
รุ่นที่ ๑๐๘ โรงเรียนพลพยาบาล กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓
อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พลอากาศตรี ดํา เนิ น พุ่ ม เจริญ เจ้า กรมขนส่ง ทหารอากาศ และคณะ เดิน ทางไปตรวจเยี่ ย มสายวิ ท ยาการขนส่ ง
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

สํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ
ประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี

พลอากาศตรี สุจินดา สุมามาลย์ รองผู้อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี (กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานี) และได้เข้าพบ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด/ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลตรี พูลศักดิ์ สมบูรณ์ รองผู้อํานวยการรักษา
ความมั่ น คงภายในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี (ฝ่ า ยทหาร) ให้ ก ารต้ อ นรั บ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ของการปฏิ บั ติ ง าน
ด้านการรักษาความมั่นคงภายใน ในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๐กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ประจําปี ๒๕๖๑จํานวน ๖๖๕ อัตรา
เป็นนายทหารชั้นสั ญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี)จํานวน ๘๘ อัตรา และต่ํ ากว่าชั้ นสัญญาบัตร (คุณวุฒิ ปวส./ปวช./
มัธยมศึกษา ตอนปลาย) จํานวน ๕๗๗ อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ช่องทางเดียว) ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th/

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หน้า ๓
เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยีย่ มสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก กองบิน ๒๑

พลอากาศตรี อํานวย สมวงศ์ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
ด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ กร.ทอ.สู่กองทัพอากาศแห่งการเรียนรู"้

พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ประธานกรรมการกลุ่มกิจกรรมขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(KM) เป็ นประธานในการสั มมนาเชิ งปฏิ บัติ การ “การขั บเคลื่ อนการจัดการความรู้ของ กร.ทอ.สู่ กองทัพอากาศแห่ งการเรี ยนรู้ ”
พร้อมฝึกการทํา workshop “การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice)” เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่ ๕๒ ไปศึกษาดูงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด

นาวาอากาศเอก ศุภโชติ ชัยวงษ์ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นําคณะอาจารย์
และ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ ไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ห้ ว งอวกาศของชาติ กับ ความมั่ น คงของรั ฐ " ณ บริ ษั ท วิ ท ยุก ารบิ น แห่ ง ประเทศไทย จํ า กัด โดยมี คุ ณ สาริ ณี อั งศุ สิ ง ห์
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริ ษั ท วิ ทยุการบิ นแห่งประเทศไทย จํากั ด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๑
ณ อาคาร ๖๐ ปี บริษัท วิทยุการบินฯ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ
ขอเชิญบุตรหลานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพอากาศ
เข้ารับการฝึกอบรมกีฬาโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนต้านยาเสพติด ประจําปี ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ประกอบไปด้วยกีฬาฟุตบอล ว่ายน้ํา และแบดมินตัน
สอบถามและสมัครได้ที่ นาวาอากาศโทหญิง จิตรา มะกรูดทอง โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๓๖๙ (สนามกีฬา ทอ. ธูปะเตมีย์)
และ พันจ่าอากาศเอก จุติเมษ คําฤาเดช โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๘๓๒ (สนามกีฬา ทอ. จันทรุเบกษา)

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง
หน่วยกองทัพอากาศในสนาม ณ สถานีรายงานหาดใหญ่

นาวาอากาศเอก ดนัย สินธุชัย รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจสอบความพร้อม
รบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศในสนาม สถานีรายงานหาดใหญ่ โดยมี นาวาอากาศโท เฉลิมพล ธงงาม ผู้บังคับ
สถานีรายงานหาดใหญ่ นํากําลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สถานีรายงานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้บังคับการกองบิน ๖ ให้การต้อนรับผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ๓๕๓ กองทัพอากาศสหรัฐฯ

นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้น ผู้บังคับการกองบิน ๖ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก Jason T.Kirby ผู้บังคับหน่วย
ปฏิบัติการพิเศษ ๓๕๓ กองทัพอากาศสหรัฐฯ และ คณะ ร่วมหารือข้อราชการ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง
กองบังคับการกองบิน ๖

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
โดยมีรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ–ส่ง ทุกวัน วันละ ๑ เที่ยว สามารถขึ้นรถได้ที่ หอประชุมกองทัพอากาศ อาคารทองใหญ่
(จํานวน ๒ คัน) และที่ สโมสรทุ่ งสีกั น (หลั งคาแดง) (จํ านวน ๑ คั น) โดยรถจะออกเวลา ๑๖๓๐ และจะรับกลั บ ในเวลา ๒๐๓๐
(วันธรรมดา) และ ๒๑๓๐ (วันศุกร์ และวันเสาร์) สํารองที่นั่งได้ที่ จ่าอากาศโทหญิง สุวรรณ จันทรา โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๘๕๕
ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงอบอวลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุค ให้ชมอย่างมากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรี
และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของทั่วทุกภูมิภาคของไทย เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต, บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพย้อนยุค ร่วมกับศิลปินดารานักร้อง และร่วมจับสลากจากต้นกัลปพฤกษ์ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ
ที่มาออกร้าน (ย้อนยุค) รวมทั้งซุ้มร้านอาหารอีกมากมาย ภายในบริเวณงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” การแต่งกาย
ชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพ (งดเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)

ข่าวบริการ
- ชุมนุมนายเรืออากาศ ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒๐๐ – ๒๑๐๐ และวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖๐๐ – ๒๑๐๐
ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ลาดเป็ด สอบถามรายละเอียดได้ที่ นาวาอากาศเอก ธนเดช เบ็ญจวรรณ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๘๘๒ และ
นาวาอากาศเอก วรกฤต มุขศรี โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๙๙๘, ๐๘ ๑๙๔๙ ๐๓๐๗
- กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นายเพ็ กเล็ก แซ่เตียว บิดาของ นาวาอากาศเอก อภิรั ตน์ รังสิมาการ รองผู้อํานวยการ
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