กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุด รับมอบเครื่องแบบ พลอากาศเอก
พรอมสวนประกอบเครื่องแบบ จาก พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

ขาวประจําวัน ทอ.

หนา ๒

วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
หนา ๓
พิธีเปดการประชุมสัมมนาปลูกจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตและสรางจิตสาธารณะ

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดการประชุมสัมมนาปลูกจิตสํานึ ก
ในการตอตานการทุจริตและสรางจิตสาธารณะ ใหแกกําลังพลของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารรณนภากาศ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๒๓

พลอากาศโท สมควร รักดี ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนประธานคณะตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการ
อากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจํา การ กองบิน ๒๓ โดยมี
นาวาอากาศเอก ณรงคเดช หอเย็น รองผูบังคับการกองบิน ๒๓ และนาวาอากาศโท บัณฑิต คุมวานิช ผูบังคับกองพันทหาร
อากาศโยธินกองบิน ๒๓ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

"กองทัพไทย รวมใจบริจาคโลหิต แกวิกฤต COVID-19"
และเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ ๑๒ ป สํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

พลอากาศตรี ชูชาติ ตะวันเย็น ผูอํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ นํากําลังพล สํานักงานพระธรรมนูญ
ทหารอากาศ รวมบริจาคโลหิต เพื่อสํารองโลหิตตามโครงการ "กองทัพไทย รวมใจบริจาคโลหิต แกวิกฤต COVID-19"
และเนื่ องในโอกาสวั นสถาปนา สํา นัก งานพระธรรมนูญ ทหารอากาศ ครบรอบ ๑๒ ป เมื่ อ วันที่ ๒๕ มี นาคม ๒๕๖๔
ณ กองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ

“รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน” สืบสานสู ๑๐๐ ลานตน

พลอากาศตรี ไพฑู ร ย ไล เ ลิ ศ เจ า กรมสารบรรณทหารอากาศ นํ า กํ า ลั ง พลของกรมสารบรรณทหารอากาศ
รว มโครงการปลูก ตนไม และปลูกปา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบ รมราชาภิเษก ภายใต ชื่ อ
“รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน” สืบสานสู ๑๐๐ ลานตน โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท สิริปริญญา รองผูบังคับการ
กองบิน ๒ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ขาวประจําวัน ทอ.

พิธีบรรจุประจําการเครื่องบินฝกแบบที่ ๒๐ (DA 42-VI)

หนา ๔

พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบินเปนประธานในพิธีบรรจุประจําการเครื่องบินฝกแบบที่ ๒๐
(DA42-VI) โดยมี พระอาจารยอุทัย อุทโย วัดพระธาตุโพธิ์ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประพรหมน้ําพระพุทธมนตและเจิมเครื่องบิน
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

โครงการ HYBRID WARFARE อบรมเชิงปฏิบัติการ
แกนนํานิสิตนักศึกษา พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต ประจําป ๒๕๖๔

กองทัพอากาศ โดย กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จัดโครงการ HYBRID WARFARE อบรมเชิงปฏิ บัติการ
แกนนํานิสิตนักศึกษา พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต ประจําป ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนํานิสิตนักศึกษา พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต ประจําป ๒๕๖๔
จัดขึ้นเพื่อใหแกนนํานิสิตนักศึกษาเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของคนพิการกับสภาพแวดลอมในสังคม
ป จ จุ บั น มี ค วามเข า ใจในประเด็ น ความพิ ก ารในมิ ติ ต า ง ๆ ก อ นปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ เพื่ อ สร า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี
เกิดการแลกเปลี่ย น แงคิด มุมมอง เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเด็นแนวคิด “จิตอาสา” ในการสรา ง
อาสาสมัครเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ ระหวางสถานศึกษาของคณะครู อาจารย แกนนํานิสิตนักศึกษา และคนพิการ
ที่เขารวมโครงการ ไดปรับเปลี่ยนทัศนคติใหมีสวนรวมในการนําความสันติสุขกลับคืนมาสูจังหวัดชายแดนภาคใต
โดยมี การจั ดอบรมเชิง ปฏิ บัติการ ในวันที่ ๒๓ – ๒๖ มี นาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕ จังหวั ดประจวบคีรีขัน ธ
ซึ่ง มี กิจกรรมประกอบด วย การบรรยายพิเศษ โดย นาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก ผูบังคับ การกองกํา ลัง ทางอากาศ
เฉพาะกิจ ที่ ๙ ในหัว ขอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย กิจกรรมเสริมความรู การฝก ปฎิบัติล งพื้นที่เยี่ย มบา นคนพิการ
และกิจกรรมสันทนาการรวมกันระหวางอาสาสมัคร และคนพิการที่เขารวมโครงการ

พิธีเปดการศึกษาหลักสูตร ADVANCE AIRLIFT PILOT TRAINING FOR ASEAN รุนที่ ๕

นาวาอากาศเอก ชนะรัฐ จันทรุเบกษา ผูบังคับการกองบิน ๖ เปนประธานในพิธีเปดการศึกษาหลักสูตร ADVANCE
AIRLIFT PILOT TRAINING FOR ASEAN รุนที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ฝูงบิน ๖๐๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง
www.rtaf.mi.th

