กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ของกองทั พ อากาศ และภริ ย า แสดงความยิ น ดี แ ละร่ ว มงานเลี้ ย งรั บ รอง เนื่ อ งในวั น
กองทัพบก ประจําปี ๒๕๖๑
โดยมี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สโมสรทหารบก

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
พิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อออกไปปฏิบัติภารกิจตามโครงการช่วยเหลือประชาชน คอบร้าโกลด์ ๑๘

พลอากาศตรี พั นธ์ ภัก ดี พั ฒ นกุ ล ผู้ อํา นวยการสํ านั กยุ ท ธการและการฝึก กรมยุ ท ธการทหารอากาศ ในฐานะ
ผู้ อํ า นวยการกองอํ า นวยการฝึ ก คอบร้ า โกลด์ ๑๘ ในส่ ว นกองทั พ อากาศ เป็ น ประธานในพิ ธี ป ล่ อ ยแถวเจ้ า หน้ า ที่
จากกรมช่างโยธาทหารอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อออกไปปฏิบัติภารกิจตามโครงการช่วยเหลือประชาชน คอบร้าโกลด์ ๑๘
ในส่วนกองทัพอากาศ ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
การปฏิบัติภารกิจฯ ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่สําคัญในการออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการดําเนิน
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านเขาเตียน ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี โดยจะเริ่ม
ดําเนินงานโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และกําหนดพิธียกเสาเอก ในวันที่ ๒๖ มกราคม
๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้าง คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จและทําพิธีส่งมอบอาคารพร้อมจัดกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเขาเตียน ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี

คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๔
พลอากาศตรี เดชอุ ด ม คงศรี ผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นเสนาธิ ก าร
ทหารอากาศ กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ อาจารย์ และคณะนายทหาร
นักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๔
โดยมี นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การ
ต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

คอนเสิร์ตการกุศล คาราบาว “ศรัทธาเพื่อชีวิต”
รายได้เข้ามูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลรัฐที่ขาดแคลน ๓๙ แห่ง

นาวาอากาศเอก ไกรเลิ ศ เธี ย รนุ กุล รองเสนาธิก ารกรมแพทย์ทหารอากาศ พร้ อมด้ วย นาวาอากาศเอก เพชร
เกษตรสุวรรณ รองผู้อํานวยการ ๒ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ร่วมจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล
คาราบาว “ศรัทธาเพื่อชีวิต” ซึ่งจัดในนามคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหาร
ระดั บสู งรุ่นที่ ๕ (ปธพ.๕) รายได้ ไม่ หั กค่า ใช้ จ่ ายจากการจํ าหน่ายบั ตร มอบเข้ามู ล นิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุ ลยเดช และ
โรงพยาบาลรัฐที่ขาดแคลน ๓๙ แห่ง โดย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับมอบเงินเป็นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น ๓,๑๖๐,๐๐๐ บาท โดยมี นาวาอากาศเอก ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รองผู้อํานวยการ ๑ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์
ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
หน้า ๓
พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก วันชัย บุญภักดี รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนา
บุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพอากาศ ระดับนายทหารสัญญาบัตร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
เป็ น ข้ า ราชการ ชั้ น ยศ เรื อ อากาศตรี - นาวาอากาศโท เมื่อ วั น ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งประชุ ม กรมยุ ท ธศึ ก ษา
ทหารอากาศ อาคารหอสมุด ชั้น ๓

กองบิน ๗ ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

มู ล นิ ธิ มิ ร าเคิ ล ออฟไลฟ์ ร่ ว มกั บ สภาสั ง คมสงเคราะห์ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ และสํ า นั ก งาน
สลากกิน แบ่งรัฐบาล ได้จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ โดยนายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด
ให้แก่ ราษฎรผู้ ประสบภั ยพิบัติ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก อนุรั กษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เข้าร่ วมมอบสิ่งของ
พระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลประสงค์ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองบิน ๒๓ ร่วมงานวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ประจําปี ๒๕๖๑ ครบรอบ ๑๒๕ ปี
เพื่อน้อมรําลึกถึงพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขํา ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว
กองบิ น ๒๓ ร่ ว มเพื่ อ พิ ธี ทํ า บุ ญ ตั ก บาตร พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ วางพานพุ่ ม ถวายราชสั ก การะ อนุ ส าวรี ย์ พ ลตรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และพิธีบวงสรวง เนื่องในวันระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ ๑๒๕ ปี
โดยมี นายพลากร สุว รรณรั ฐ องคมนตรี เป็น ประธานในพิ ธี เมื่ อ วั นที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริ เ วณอนุ ส าวรี ย์ พ ลตรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๔
กองบิน ๔๖ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน

กองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับคณะนักเรียน และคุณครู โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
จํานวน ๗๒ คน และลูกเสือเนตรนารีเหล่าอากาศจากโรงเรียนปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๙๐ คน
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน ๑๒๒ คนเข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกิจการ
การบิ น ของ ฝู ง บิ น ๔๖๑ กองบิ น ๔๖ พิ ษ ณุ โ ลก โดย ชมเครื่ อ งบิ น ทํ า ฝนหลวง (BT-67) โครงการพระราชดํ า ริ ใ น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการแสดงความสามารถของสุนัขทหาร ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

พนักงานราชการกองบิน ๕ เก็บกระเป๋าสตางค์พร้อมเงินคืนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
นางสาว นภชนน ลุ้ยประเสริฐ พนักงานราชการ สังกัดกองเทคนิค
กองบิน ๕ เก็บกระเป๋าสตางค์ได้บริเวณใต้โต๊ะอาหาร ๒๔ ร้าน (food center)
และได้นําส่งศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองบิน ๕ พร้อมแจ้งกองร้อยทหารสารวัตร
เพื่อตรวจสอบ พบภายในกระเป๋าสตางค์ บรรจุเงินสดจํานวน ๑๗,๖๖๙.๒๕ บาท
และ master card และได้ประชาสัมพันธ์เสียงทางสายเพื่อหาเจ้าของ ต่อมา
Mr.Ronny Anderson จากประเทศสวีเดนมาแสดงหลักฐานผู้เป็นเจ้าของ
พร้ อมรั บทรั พย์ สิ นครบทุ กจํ านวน ทั้ งนี้ ได้ กล่ าวชื่ นชมพนั กงานราชการ
กองบิน ๕ และประทับใจหน่วยงานกองบิน ๕ กองทัพอากาศเป็นอย่างมาก สมกับเป็นสถานที่พักผ่อนชายหาด ๕ ดาว ส่งมอบคืน
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอเชิญสั่งจองเช่าบูชา และบริจาคจัดสร้างองค์พระรูปหล่อจําลอง
จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวู นารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
กองทัพอากาศ กําหนดจัดสร้างองค์พระรูปหล่อจําลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ
กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดากองทัพอากาศ) ประทับยืนพร้อมฐาน เนื้อโลหะขนาดสูง ๑๖ นิ้ว เพื่อน้อมระลึก
ในพระกรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณในฐานะองค์พระบิดากองทัพอากาศและองค์ผู้ริเริ่มระบบการศึกษาวิชาการทหาร
แผนใหม่แห่งกองทัพไทย โดยจัดสร้างไว้ให้กองทัพอากาศ มอบให้บุคคลสําคัญที่มาเยี่ยมคารวะ ผู้บัญชาการทหารอากาศและ
มอบในพิธีหรือวาระสําคั ญต่าง ๆ ทั้งนี้ได้ เปิดโอกาสให้ข้าราชการ ลู กจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวทหารอากาศ
รวมถึงบุคคลทั่วไป เช่าบูชาองค์พระรูปหล่อจําลองฯ อัตราเช่าบูชา องค์ละ ๔,๙๙๙ บาท (สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
โดยกํ าหนดกระทํ าพิ ธี เททองหล่ อองค์ พระรู ปหล่ อจํ าลองฯ ในวั นพฤหั สบดี ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
ณ โรงหล่อนรสิงห์ จังหวัดนครปฐม และกําหนดประกอบพิธีมหามังคลาภิเษกองค์พระรูปหล่อจําลองฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องรับรอง ทอ. โดยนิมนต์พระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงนั่งปรกและได้เรียนเชิญ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมังคลาภิเษก
ทั้งนี้สามารถประสานรายละเอียดการสั่งจองเช่าบูชา ได้โดยตรงที่ เรืออากาศเอกหญิง พรสวรรค์ ดีอ่วม โทร ๐ ๒๕๓๔ ๒๘๗๗ และ ๐๖ ๓๑๘๖
๓๘๒๑ E-Mail : pronsawan151980@gmail.com สามารถติดตามข่าวสาร การดําเนินงานได้ที่ http://awc.rtaf.mi.th/th/prabida.html

ข่าวบริการ
- ขอเชิญสมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๔๐ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ในวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖๐๐
ณ ร้านครัวไทย (สี่แยก คปอ.)
- ขอเชิญสมาชิกนักเรียนจ่าอากาศ รุ่นที่ ๒๗ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ๒๗ สามเหล่าทัพ ครั้งที่ ๓ ในวันเสาร์ที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกานตรัตน์
ww.rtaf.mi.th

