กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง
กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ของกองทัพอากาศ และภริยา ร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เมื่อวันที่
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

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

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกัน
ที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๕๖

พลอากาศตรี ภู มิ ใ จ ชัย พั นธ์ รองผู้ บั ญ ชาการหน่ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น เป็น ประธานสรุ ป ผลคณะกรรมการ
ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์
เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นํากําลังพลเข้ารับฟังผลการตรวจสอบฯ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๕๖
จังหวัดสงขลา

สํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ
ประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอํานาจเจริญ

พลอากาศตรี สุจินดา สุมามาลย์ รองผู้อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี (กอ.รมน.จังหวัดอํานาจเจริญ) และได้เข้าพบ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด/ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอํานาจเจริญ โดยมี พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ วิจิตรรอง ผู้อํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดอํานาจเจริญ (ฝ่ายทหาร) ให้การต้อนรับ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการปฏิบัติงาน ด้านการรักษา
ความมั่นคงภายใน ในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดอํานาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

พิธีเปิดการประชุมเสวนาวิชาการ “แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ”

พลอากาศตรี อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ”
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในผู้ปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพ จํานวน ๔ ท่าน ได้แก่ พลอากาศตรี อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภาและผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
อาจารย์ ดร. นายแพทย์ นวนรรณ ธี ร ะอั ม พรพั น ธุ์ ผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ า ยนโยบายและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี, นาวาอากาศเอก อมร ชมเชย ผู้อํานวยการกองสงครามไซเบอร์ สํานักระบบบัญชาการและควบคุม
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก กฤษฎา ศาสตรวาหา เลขานุการคณะกรรมการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ กรมแพทย์ ท หารอากาศ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น ๕ อาคารคุ้ ม เกศ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หน้า ๓
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยข่าวทหารอากาศ กองบิน ๒

พลอากาศตรี สุรชัย อํานวยสิน ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม
หน่วยข่าวทหารอากาศ กองบิน ๒ ประจําปี ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สรยุธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒
เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบังคับการกองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ กองบิน ๒๑

นาวาอากาศเอก พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
สวั ส ดิ การ กองบิ น ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานัน ดร์ ทิพเวส ผู้ บังคั บการกองบิน ๒๑ ให้ก ารต้ อนรับ เมื่ อวัน ที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ สรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านนิรภัย กองบิน ๔

นาวาอากาศเอก ศิริพงษ์ ศรีเกิน รองหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ สรุปผลการตรวจเยี่ยมสาย
วิทยาการด้านนิรภัย กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

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)

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
กองบิน ๒๓ ร่วมกับหน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร์ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน

นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขํา ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ มอบหมายให้ เรืออากาศตรี เจนศึก บัลลังก์ นายทหาร
กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๒๓ พร้อมด้วยกําลังพลในสังกัดกองบิน ๒๓ ร่วมกับนาวาอากาศโท จู๊ด แอนโธนี่
หัวหน้าหน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร์ และคณะ ดําเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนบ้ านเซประชาอุทิศ
เนื่องจากมีสภาพเก่าชํารุดทรุดโทรม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จนแล้วเสร็จ โดยมี นางสาว นิตยา ฉันทปัญญา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ จังหวัดอุดรธานี

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
กองทั พอากาศ มี ความประสงค์จ ะรับ สมัค รบุคคลเพื่ อสอบคั ดเลื อ กเข้ ารับราชการ ประจําปี ๒๕๖๑จํ านวน 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/

ขอเชิญร่วมทําบุญพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่นักเรียนนายเรืออากาศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ขอเชิญร่วมทําบุญพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่นักเรียนนายเรืออากาศ
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ สามารถบริจาคได้โดยตรงที่ กรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ฯ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๑๐๗
ในวั น และเวลาราชการ หรื อ ผ่ า นทางบั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ ธนาคารทหารไทย สาขากองบั ญ ชาการกองทั พ อากาศ ชื่ อ บั ญ ชี
“อุปสมบทหมู่ นนอ.”บัญชีเลขที่ ๐๕๗ - ๒ - ๗๑๘๔๐ – ๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เรืออากาศตรี จิตรพล แสงศิริ
อาจารย์กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โทร. ๐๘ ๓๑๒๒ ๙๒๗๒ หรือ ๐๙ ๘๒๙๗ ๑๕๔๐

ข่าวบริการ
- หน่ ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น โดย พลอากาศโท ชั ย ยะ อุ ป ริ รั ต น์ ผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น
ขอเชิญร่วมงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม รับถ้วยรางวัลของ พลอากาศเอก
จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน เวลา ๐๘๐๐ - ๑๘๐๐ สอบถามได้ที่ พันจ่าอากาศเอก เดชา คล่องอักขระ โทร. ๐๘ ๒๕๙๘ ๗๙๘๘
- ขอเชิญบุตรหลานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพอากาศ เข้ารับการฝึกอบรมกีฬาโครงการเยาวชน ภาคฤดูร้อน
ต้านยาเสพติด ประจําปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ประกอบไปด้วยกีฬาฟุตบอล ว่ายน้ํา และแบดมินตัน
สอบถามและสมัครได้ที่ นาวาอากาศโทหญิง จิตรา มะกรูดทอง โทร.๐ ๒๕๓๔ ๕๓๖๙ ณ สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) และพันจ่าอากาศเอก
จุติเมษ คําฤาเดช โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๘๓๒ ณ สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา)
- ชุมนุมนายเรืออากาศ ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
องคมนตรี, พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ในวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒๐๐ - ๒๑๐๐ น. และวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖๐๐ - ๒๑๐๐ น. ณ สนาม
กอล์ฟธูปะเตมีย์ ลาดเป็ด สอบถามรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ นาวาอากาศเอก ธนเดช เบ็ญจวรรณ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๘๘๒,
๐๘ ๔๕๕๗ ๗๘๓๔ และ นาวาอากาศเอก วรกฤต มุขศรี โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๙๙๘, ๐๘ ๑๙๔๙ ๐๓๐๗
- กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศเอก ธรัษชัย สนแจ้ง รองผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘๓๐ ณ ศาลา ๑๓
ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ และกําหนดการฌาปนกิจ ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นายเพ็ กเล็ก แซ่เตียว บิดาของ นาวาอากาศเอก อภิรัตน์ รั งสิมาการ รองผู้อํานวยการ
กองประชาสัมพันธ์ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๑๙๓๐ ณ วัดสัตตนารถปริวัตร จังหวัดราชบุรี และกําหนดพิธีบรรจุศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐
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