กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลเอก ปริพัฒน ผลาสินธุ รองผูบัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เยี่ยมชมกิจการของกองบิน ๗
ในโอกาสเดิ นทางมาราชการเพื่ อรั บฟ งป ญหาอุ ปสรรค ข อขั ดข องในการสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งาน
ดานยุทธการและการขาวในพื้นทีจ่ ังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมี นาวาอากาศเอก
พุทธพงศ ผลชี วิน ผูบังคับการกองบิน ๗ ให การตอนรับ เมื่อวั นที่ ๒๖ มี นาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๗
จังหวัดสุราษฎรธานี

ขาวประจําวัน ทอ.

หนา ๒

วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
หนา ๓
มอบไมเทาเลเซอรพระราชทาน ใหกับผูปวยโรคพารคนิ สันและผูปว ยที่มีการเดินติดขัด

พลอากาศโท ตรีพล อองไพฑูรย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะหัวหนาเจ าหนาที่ทํางานบริหารดานกิจการพลเรือน
และประชาสั มพันธ ตามโครงการปรับวางที่ตั้งหนวยงานกองทัพอากาศและโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รวมกั บ
สภากาชาดไทย มอบไม เทาเลเซอรพระราชทาน จํ านวน ๓๐ ชุด ใหกับผู ปวยโรคพารคินสั นและผูปวยที่มีการเดินติดขั ดในพื้ นที่
อํ าเภอมวกเหล็ก เพื่อใหผูปวยไดกาวเดินไดอยางมั่นใจ และใชชีวิตไดอยางปกติ โดยมี นายรณรงค เทพรักษ นายอําเภอมวกเหล็ก
และ แพทยหญิงศิรดา ภูริวัฒนพงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก เปนผูรับมอบและนําไปมอบใหแกผูปวยที่มารอรับตอไป
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

พิธีปดการฝกโดดรมภาคอากาศและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถโดดรม กองทัพอากาศ

พลอากาศตรี ณรงคศกั ดิ์ พิชิตชโลธร รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนประธานในพิธีปดการฝกโดด
รมภาคอากาศ และประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถโดดรม กองทัพอากาศ ใหแกนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปที่ ๒
โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเปนใย รองเสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานบริหาร)
ผูแทนผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เขารวมพิธี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนยฝกภาคพื้น
ทางยุทธวิธกี องทัพอากาศ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ตรวจเยี่ยมกําลังพลที่ปฏิบตั หิ นาที่ ณ พื้นที่กักกันโรคแหงรัฐโรงแรมซีตรัสพัทยา จังหวัดชลบุรี

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติหนาที่
การดูแลความปลอดภัย ใหแกผูเขารับการประกันโรค บุคลากรทางการแพทยที่กองทัพอากาศสนับสนุน และเจาหนาที่ที่รวม
ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ พื้นที่กักกันโรคแหงรัฐโรงแรมซีตรัส พัทยา จังหวัดชลบุรี
ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานผู บั ง คั บ ทหารอากาศดอนเมื อ ง ได ส นั บ สนุ น เจ า หน า ที่ ส ารวั ต รทหารอากาศ จํ า นวน ๓ ชุ ด
เขาปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เปนตนมา โดยปจจุบันมีผูเขารับการกักกันโรคทั้งสิ้น ๒๖๓ คน

ขาวประจําวัน ทอ.

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการดานนิรภัย กองบิน ๒

หนา ๔

พลอากาศตรี นพพล กลิ่นผกา ผูอํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการ
ด า นนิ ร ภั ย ณ กองบิ น ๒ เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย แผนงาน โครงการ รั บ ทราบผลการปฏิ บั ติ ง าน
และปญหาขอขัดของดานนิรภัยของหนวย โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ ผูบังคับการกองบิน ๒ ใหการตอนรับ
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวันภาษาอังกฤษของกรมชางอากาศ

พลอากาศตรี ประที ป โลหิ ต ศิ ริ รองเจ า กรมช า งอากาศ เป น ประธานในพิ ธีเ ป ด กิ จ กรรมวั น ภาษาอั ง กฤษของ
กรมชางอากาศ (DAE English Day) และมอบรางวัลใหแกผูที่ไดคะแนนสูงสุด ทั้งระดับบุคคล และระดับหนวยโดยการพัฒนา
ภาษาอั งกฤษผาน Application Duolingo การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแรงบันดาลใจและปลูกจิ ตสํานึก
ใหขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการของกรมชางอากาศ เล็งเห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษ โดยไดรับเกียรติ
จากวิทยากรพิเศษ ไดแก อาจารย คริสโตเฟอร ไรท อาจารย ชญาณิศ กิจคุณ (ครูปอนสอนอิงลิช) และ Maj.Anna Jung
นายทหารแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หองสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ

โรงเรียนการบินออกหนวยมิตรประชาชวยเหลือประชาชน

พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน นําหนวยมิตรประชาโรงเรียนการบินออกชวยเหลือพี่นอง
ประชาชน เนื่ อ งในวั น ที่ ร ะลึ ก กองทั พ อากาศ และวั น กองทั พ อากาศประจํ า ป ๒๕๖๔ โดยมอบข า วสารอาหารแห ง
สิ่ ง ของจํ า เป น และเตี ย งคนไข เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร อ นของพี่ น อ งประชาชน เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ มี น าคม ๒๕๖๔
ณ พื้นที่รอบที่ตั้งโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

รวมแสดงความยินดีงานเปดตัวชมรมชางภาพสื่อมวลชนดิจิทอล

นาวาอากาศเอก จรินทร ปราบศรีภูมิ ผูอํานวยการกองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนผูแทนกองทัพอากาศ รวมแสดงความยินดีงานเปดตัวชมรมชางภาพสื่อมวลชนดิจิทอล
โดยมี นาวาอากาศเอก ลิพงค ทองเพชร ผูแทนชมรมฯ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแกรนด
ริชมอนด สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

www.rtaf.mi.th

