กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมรดน้ําขอพร พลเอก เปรม
ติ ณ สู ล านนท์ ประธานองคมนตรี และรั ฐ บุ รุ ษ เนื่ องในประเพณี สงกรานต์ ประจํ าปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บ้านพักสี่เสาเทเวศร์

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

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ

พลอากาศโท อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยการทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/มะนิลา เยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt

นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา
ได้รับเชิญจาก Mr.Sung Y. Kim เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจํากรุงมะนิลา ให้เข้าเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบิน
USS Theodore Roosevelt (CVN 71) โดย Rear Admiral Stephen K. Koehler ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่ ๙
USS Theodore Roosevelt ให้การต้อนรับ พร้อมจัดการการบรรยายสรุปและเลี้ยงรับรองอาหารค่ํา จากนั้นได้นําชมลาน
จอดอากาศยาน และพาชมทิวทัศน์บนดาดฟ้าเรือ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศฟิลิปปินส์

การตรวจสอบการฝึก ทหารกองประจําการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒

นาวาอากาศเอก ธนัญชัย พึ่งทัศน์ เสนาธิการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธาน
คณะตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจําการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วรชาติ ฟองชล
ผู้บังคับการกรมทหารอากาศโยธินฯ นํากําลังพลเข้ารับการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กรมทหารอากาศโยธิน
รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
หน้า ๓
กองทัพอากาศจัดกําลังพลและโดรนบินค้นหานักท่องเที่ยวสูญหายที่ดอยอินทนนท์

จากกรณีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นสูญหายขณะขึ้นไปเที่ยวชมพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ทราบชื่อคือ นายคินยะ นากามูระ อายุ ๘๒ ปี นั้น
กองทัพอากาศ โดย คณะทํางานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ และเจ้าหน้าที่จากสถานีรายงานดอยอินทนนท์
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ได้จัดกําลังพลออกค้นหาผู้สูญหายทันทีที่ได้รับแจ้งจากญาติ ทําการค้นหาในเส้นทางพระมหาธาตุฯ - กิ่วแม่ปาน
และบริเวณใกล้เคียงเป็นลําดับแรก จากนั้นได้มีการจัดกําลังเสริมจากกองบิน ๔๑ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย เจ้าหน้าที่อุทยาน และ
เจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ ทําการค้นหาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้นําอากาศยานไร้คนขับ ออกช่วยทํ าการค้นหาอีกทางหนึ่ง
โดยทําการถ่ายภาพทางอากาศและส่งภาพกลับลงมายังภาคพื้นแบบ Real Time แต่ก็ยังไม่พบนักท่องเที่ยวที่สูญหาย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน
จัดรถน้ําออกช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนน้ํา

พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียน
การบิน มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน นําเจ้าหน้าที่ พร้อมรถบรรทุกน้ํา จํานวน ๒ คัน ออกช่วยเหลือ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนของพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค – บริโภค เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
ณ หมู่บ้านห้วยม่วง ตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖
ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖
มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ออกซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่เกิดความเสียหายจากพายุฤดู
ร้อนกว่า ๔๐ หลังคาเรือน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตเทศบาล
ตําบลเนินกุ่ม เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บ้านวัดตายม ตําบลเนินกุ่ม อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
กิจการอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย) เปิดให้บริการอาคารที่พักรับรองหลังใหม่ จํานวน ๓ อาคาร
ห้องพักใหม่ สะอาด บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาเพียง ๔,๐๐๐ บาท และราคา ๘,๐๐๐ บาท เหมาะสําหรับเข้าพักแบบ หมู่คณะ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.huahinborfairtaf.com หรือ โทร.๐๘ ๑๙๘๖ ๔๘๕๓ และ ๐๘ ๖๓๗๘ ๑๔๑๘

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
นักกีฬาว่ายน้ําสโมสรทหารอากาศ คว้ารางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ําชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ผลการแข่ ง ขั น รายการว่ า ยน้ํ า ชิ ง แชมป์ ป ระเทศไทยระหว่ า งวั น ที่ ๗ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สระว่ า ยน้ํ า
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา นักกีฬาว่ายน้ําสโมสรทหารอากาศ คว้าเหรียญรางวัลรวม ๑ เหรียญทอง และ ๔ เหรียญ
ทองแดง คะแนนรวมอยู่อันดับที่ ๓๗ จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด ๑๓๐ ทีม ประกอบด้วย
๑. ชนะเลิศ ประเภทว่ายกบ ๒๐๐ เมตร ได้แก่ จ่าอากาศเอก ณัฐพงษ์ เกษอินทร์ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ
๒. รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทกรรเชียง ๕๐ เมตร ได้แก่ จ่าอากาศตรี ธนภูมิ เครือคําขาว สังกัดกรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ
๓. รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทว่ายกบ ๑๐๐ เมตร ได้แก่ เด็กชาย สุรสิทธิ์ ทองแดง (อายุ ๑๒ ปี)
๔. รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทว่ายเดี่ยวผสม ๒๐๐ เมตร ได้แก่ เด็กชาย สุรสิทธิ์ ทองแดง (อายุ ๑๒ ปี)
๕. รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทว่ายผีเสื้อ ๑๐๐ เมตร ได้แก่ เด็กชาย สุรสิทธิ์ ทองแดง (อายุ ๑๒ ปี)

รับสมัครอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ
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

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

ข่าวบริการ
- สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง กําหนดจัดทัศนศึกษาประจําปี ๒๕๖๑ ระยะใกล้ไปเช้าเย็นกลับ ระยะไกล
ภายในประเทศ และทัศนศึกษาต่ างประเทศ สําหรั บข้ าราชการประจําการมีส่วนลดค่ าบัตรทั ศนศึกษา (ส่วนลดมีจํานวนจํากัด)
โดยผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/airforceofficersclub สํารองที่นั่งและสอบถามได้ที่
แผนกเผยแพร่ความรู้ ฯ ห้องเบญจมาศ อาคารอเนกประสงค์ สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๘๒๔
- สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
พนักงาน ประเภทอํ านวยการ จํานวน ๓ อั ตรา ตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานักการเงิ นการคลัง, ผู้อํานวยการสํานักผู้ว่าการ
และผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.catc.or.th หรือ http://catc.thaijobjob.com
ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๕๗๔๑ – ๔
www.rtaf.mi.th

