กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีบวงสรวง
ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระ
หลักเมือง ครบรอบ ๒๓๔ ปี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลหลักเมือง
กรุงเทพมหานคร

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

ข่าวประจําวัน ทอ.
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การประชุม Gripen Logistics Improvement Program (GRIP#3)

พลอากาศโท สุรศักดิ์ อินทร์จํานงค์ เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ เป็นประธานการประชุม Gripen Logistics
Improvement Program (GRIP#3) ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลสวีเดน (FMV) และกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ เมษายน
๒๕๖๑ ณ อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๒

พลอากาศโท อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหาร
ชั้นประทวน รุ่นที่ ๘๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๒๑

พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคํา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน
กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
กรมจเรทหารอากาศการสัมมนากิจการจเรทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
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พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ เป็นประธานในการสัมมนากิจการจเรทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
เรื่อง วิสัยทัศน์ใหม่ของกรมจเรทหารอากาศ “เป็นต้นแบบการตรวจสอบกิจการของกองทัพอากาศในภูมิภาคอาเซียน”
( Air Force Auditing Role Model in Asean) ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ปี ๖๑-๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ เมษายน
๒๕๖๑ ณ ภูสักธารรีสอร์ต จังหวัดนครนายก

พิธีปิดการฝึกสนธิกําลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑

นาวาอากาศเอก พันเทพ เนียมพลอย ผู้อํานวยการกองยุทธการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมคณะ เดินทางไป
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกสนธิกําลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ประจําปี ๒๕๖๑
โดยมี นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กองพัน
ทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

กองบิน ๕๖ เข้าร่วมโครงการ "สหกรณ์รักษ์โลก สร้างฝาย เพื่อชุมชน"

นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่และกําลังพล ในส่วนของกองบิน ๕๖
ร่ ว มกั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ โ รงพยาบาลหาดใหญ่ จํ า กั ด และหน่ ว ยงานในพื้ น ทึ่ สร้ า งฝายชะลอน้ํ า ตามโครงการ
"สหกรณ์รักษ์โลก สร้างฝาย เพื่อชุมชน" เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หมู่ที่ ๙ บ้านวังพา ตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

ขอเชิญร่วมงานแข่งขันกอล์ฟการกุศล“โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ”
กรมแพทย์ ท หารอากาศ ขอเชิ ญ ร่ ว มงานแข่ ง ขั น กอล์ ฟ การกุ ศ ล “โรงพยาบาลทหารอากาศ (สี กั น ) กรมแพทย์
ทหารอากาศ” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
และอดี ต ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ และ ถ้ ว ยรางวั ล เกี ย รติ ย ศ พลอากาศเอก จอม รุ่ ง สว่ า ง ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ
เพื่ อ นํ า เงิ น รายได้ ไ ปใช้ ใ นการพั ฒ นาทางการแพทย์ สนั บ สนุ น การบริ ก ารให้ แ ก่ ข้ า ราชการ และครอบครั ว ทหารอากาศ
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒๓๐ (shortgun) ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ร่วมบริจาค
ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ “กอล์ฟ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) พอ.” เลขที่ ๑๙๘ – ๐ – ๓๖๒๐๔ - ๑
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๓๔
๖๔๖๔ นาวาอากาศเอกหญิง พิมพา รุ่งนพคุณ โทร. ๐๘ ๑๓๔๒ ๔๙๖๙, ๐ ๒๕๓๔ ๗๔๑๓ หรือ เรืออากาศตรี มงคล
โพธิ์ประภาพันธุ์ โทร. ๐๘ ๙๒๓๔ ๔๐๗๙

ข่าวประจําวัน ทอ.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
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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

กองทัพอากาศ กําหนดเรียกพลประจําปี ๒๕๖๑ โดยเรียกพลทหารกองหนุน เหล่าทหารอากาศโยธิน
กองทัพอากาศ กําหนดเรียกพลประจําปี ๒๕๖๑ โดยเรียกพลทหารกองหนุน เหล่าทหารอากาศโยธิน เข้ารับการฝึกวิชาทหาร
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี พลทหารกองหนุนที่ได้รับหมายเรียกพล ขอให้ไปรายงานตัว
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
สอบถามเพิ่ มเติ มได้ ที่ กองกํ าลั งพลสํ ารองและการสั สดี สํ านั กนโยบายและบริ หารกํ าลั งพล กรมกํ าลั งพลทหารอากาศ
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๕๗๔๓ และ ๐ ๒๕๓๔ ๐๗๓๙

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
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