กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศโท สมศั ก ดิ์ หาญวงษ์ รองเสนาธิ ก ารทหารอากาศ เป็ น ผู้ แ ทน
กองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศจัตวา อานตี กูซโตโร ในฐานะหัวหน้าคณะ
โครงการแลกเปลี่ ย นข่ า วสารกองทั พ อากาศอิ น โดนีเซีย และคณะในโอกาสเยื อ น
กองทั พ อากาศ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งรั บ รองพิ เ ศษ ๑
กองบัญชาการกองทัพอากาศ

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

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
โดยใช้รูปแบบชีวะ จิตตะ สังคมบําบัด (Bio-Psycho-Social Model) กับบุคลากรทางการแพทย์”

พลอากาศโท นิ รั น ดร พิ เ ดช เจ้ า กรมแพทย์ ท หารอากาศ เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
“การบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยใช้รูปแบบชีวะ จิตตะ สังคมบําบัด (Bio-Psycho-Social Model)
กับบุคลากรทางการแพทย์” โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาล
กองบิน และบุคลากรที่มีจิตอาสาต้นแบบ (Role Model) จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองทัพอากาศ ทั้ง ๑๓ แห่ง
เข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้อนรับคณะโครงการแลกเปลี่ยนข่าวสารกองทัพอากาศอินโดนีเซีย

พลอากาศโท สิ ท ธิ พ ร เกสจิ น ดา ผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศนวมิ น ทกษั ต ริ ย าธิ ร าช ให้ ก ารต้ อ นรั บ
พลอากาศจัตวา อานตี กูซโตโร ในฐานะหัวหน้าคณะโครงการแลกเปลี่ยนข่าวสารกองทัพอากาศอินโดนีเซีย พร้อมด้วยคณะ
ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และอุโมงค์ลม เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

รองปลัดบัญชีทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี กรมขนส่งทหารอากาศ

พลอากาศตรี ไกรสร จันทร์เรือง รองปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี
กรมขนส่ งทหารอากาศ ประจํ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี พลอากาศตรี ดํ าเนิ น พุ่ม เจริ ญ เจ้า กรมขนส่ง ทหารอากาศ
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กรมขนส่งทหารอากาศ

ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี กรมพลาธิการทหารอากาศ

พลอากาศตรี อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะเดินทางไป
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี กรมพลาธิการทหารอากาศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อนันต์ ผาสุข
เสนาธิการกรมพลาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กรมพลาธิการทหารอากาศ ๑

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หน้า ๓
พิธีปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อํานวยการสํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ประจําปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสักกเทวราช กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ศึกษาดูงานโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พลอากาศตรี พาห์รณ สงวนโภคัย ผู้อํานวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ
คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จํานวน ๘๒ คน จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ในโอกาสศึกษาดูงาน
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศนวมินทกษั ตริ ยาธิ ราช โดยมีการฟั งบรรยายสรุปการบริ หารจั ดการโดยรวมของ โรงเรียนนายเรื ออากาศ
นวมิ นทกษั ตริ ยาธิ ราช และเยี่ ยมชมกิ จการอุ โมงค์ ลมวิ ศวกรรมอากาศยานและเทคโนโลยี การบิ น และระบบจํ าลองการบิ น
(Flight Simulator) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมกิจการกรมแพทย์ทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก ไกรเลิศ เธียรนุกุล รองเสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์
อนุโรจน์ รองผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ คณะนายทหารนักเรียน
หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่ ๖๒ ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยาย
ในหัวข้อ “แผนการปฏิบัติของหน่วยและการเตรียมการเพื่อเผชิญสถานการณ์ไม่ปกติและภาวะสงคราม” เพื่อให้เข้าใจและ
ตระหนักในความสําคัญของระบบสนับสนุนกําลังทางอากาศ การระดมสรรพกําลังของกองทัพไทยยามสงคราม และสามารถ
วิเคราะห์ระบบสนับสนุนกําลังทางอากาศทั้งในสภาวะปกติและภาวะสงครามได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารอากาศ ๑
ชุมนุมนายเรืออากาศ ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
องคมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ในวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒๐๐ - ๒๑๐๐ และวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖๐๐ - ๒๑๐๐ ณ สนามกอล์ฟ
ธูปะเตมีย์ (ลาดเป็ด) สอบถามรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ นาวาอากาศเอก ธนเดช เบ็ญจวรรณ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๘๘๒
๐๘ ๔๕๕๗ ๗๘๓๔ และ นาวาอากาศเอก วรกฤต มุขศรี โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๙๙๘, ๐๘ ๑๙๔๙ ๐๓๐๗

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนักบินเปลี่ยนแบบกับเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC 725)

นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนักบินเปลี่ยนแบบกับ
เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC 725) เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยาย ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

กองบิน ๔ ส่งมอบโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนช่องแคพิทยาคม

นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ช่องแคพิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ตําบลช่องแค อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ฝูงบิน ๒๓๗ (น้ําพอง) มอบถังบรรจุน้ําขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร ให้วัดและชุมชนในอําเภอน้ําพอง

นาวาอากาศเอก ศิวสิทธิ์ สว่างวงศ์ ผู้บังคับฝูงบิน ๒๓๗ (น้ําพอง) พร้อมด้วยข้าราชการ ทหารกองประจําการ นําถังบรรจุน้ํา
ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๗ ถัง ไปมอบให้แก่ วัดพังคียาราม , วัดป่าบ้านคอกคี และชุมชนบ้านคอกคี อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บกักน้ําอุปโภคบริโภค และเพื่อควบคุมไฟป่าในช่วงฤดูร้อน เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

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
กําหนดการสวดพระอภิธรรมศพ พลอากาศโท สุ รยุ ทธ นิวาศะบุตร อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
ตั้งแต่บัดนี้ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ (งดสวดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๙๐๐ ณ ศาลาเกศนี วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
จากนั้นบรรจุศพ
www.rtaf.mi.th

