กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธาน
กรรมการบริหารโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16A/B)
เป็นประธานการประชุม Program Management Review (PMR) ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่
๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ครั้งที่ ๒/๖๑

พลอากาศเอก อําพล อิ่ มบัว ที่ ปรึกษาพิ เศษกองทัพอากาศ ในฐานะ ประธานกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุ
นภเมทนี ด ล นภพลภู มิ สิ ริ เป็ น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานพระมหาธาตุ น ภเมทนี ด ล นภพลภู มิ สิ ริ
ครั้ งที่ ๒/๖๑ เพื่ อติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานด้ านต่ าง ๆ รวมทั้ ง พิจ ารณาแผนการวิ จั ย และพัฒนาสารเคลื อบผิ ว กระเบื้อ ง
และโมเสก ซึ่งจะช่วยลดการสึกกร่อนและลดภาระการทําความสะอาดกระเบื้องและโมเสคที่องค์พระมหาธาตุฯ เมื่อวันที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบังคับการกรมช่างโยธาทหารอากาศ

พิธีปิดการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้งที่ ๖๐
ของของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลอากาศโท นิ รั น ดร พิ เ ดช เจ้ า กรมแพทย์ ท หารอากาศ ในฐานะนายกสมาคมแพทย์ ท หารแห่ ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางมา
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้งที่ ๖๐ ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชู ปถั ม ภ์ และมอบรางวั ล คนดี ศ รี แ พทย์ท หาร ครั้ งที่ ๔ ในสาขาวิ ช าการและวิ จั ย การบริ ห ารจั ด การสาขา
แพทย์ทหาร และบริการสังคม พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่สมาชิกใหม่กับผู้แทนสี่เหล่าทัพ โดยมีพิธีส่งมอบตําแหน่ง
นายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คนใหม่ ให้แก่ พลตํารวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่
โรงพยาบาลตํารวจ พร้อมทั้งมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง"ความก้าวหน้าของระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน" และการจัดแสดง
นิทรรศการแพทย์ทหารตํารวจ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น ๒๐ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์
๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตํารวจ

เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการข่าวกองบิน ๔

พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการข่าว
กองบิน ๔ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีเปิดการฝึกอบรมทหารกองประจําการเป็นพลขับรถ รุ่นที่ ๓๘

หน้า ๓

พลอากาศตรี ดําเนิน พุ่มเจริญ เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทหารกองประจําการ
เป็นพลขับรถ รุ่นที่ ๓๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียนกองวิทยาการ กรมขนส่งทหารอากาศ

ผู้อํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านนิรภัยของกองบิน ๔

พลอากาศตรี รั ง สรรค์ ใจสุ ภ าพ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานนิ ร ภั ย ทหารอากาศ และคณะ เดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย ม
สายวิทยาการด้ านนิรภัยกองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก ชาคริ ต ศักดิ์ ชัยศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้ การต้อนรั บ
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

การประชุมแลกเปลี่ยนระดับผู้เชี่ยวชาญหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
(Pacific Defender Outreach Thailand 2018)

พลอากาศตรี สมควร รักดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนระดับผู้เชี่ยวชาญ
อากาศโยธิน (Pacific Defender Outreach Thailand 2018) กับฝ่ายอํานวยการด้านอากาศโยธินของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ภาคแปซิฟิก
(PACAF/A4S) โดยมี Major Doug Dinkins เป็น หัวหน้าคณะ PACAF/A4S เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

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)

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ มอบประกาศเกียรติคุณผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่พนักงานราชการกองบิน ๔๖
นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ มอบประกาศเกียรติคุณ
สมควรได้ รั บ การยกย่ อ งและยึ ด ถื อ เป็ น แบบอย่ า งให้ แ ก่ นางสาวสุ นั น มั่ น พรม
พนั ก งานราชการ แผนกสวั ส ดิ ก าร กองบิ น ๔๖ เป็ น ผู้ มี ค วามประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอยู่ ใ น
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โดยเก็ บ สร้ อ ยคอทองคํ า หนั ก ๒ บาท และพระเลี่ ย มทอง ๑ องค์
ของคณะผู้ อํ า นวยการกองดุ ริ ย างค์ ท หารอากาศ และนํ า ส่ ง คื น ให้ เ จ้ า ของ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

รับสมัครข้าราชการเพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน On Call List ประจําปี ๒๕๖๒
กองทัพอากาศ รับสมัครข้าราชการที่มีความประสงค์จะไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ On Call List ประจําปี ๒๕๖๒
โดยต้องมีคุณสมบัติ เป็นข้าราชการกองทัพอากาศ ชั้นยศ เรืออากาศเอก – นาวาอากาศโท มีอายุไม่เกิน ๕๐ปี สําเร็จการศึกษา
ไม่ต่ํากว่าวุฒิปริญญาตรี โดยสําเร็จการศึกษาหลักสูตรทางทหารชั้นนายร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไป และรับราชการไม่น้อยกว่า ๖ ปี
มีความรู้ความสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ECLไม่ต่ํากว่า ๘๐ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้
สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับรถมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี กําหนดให้ข้าราชการที่มีความประสงค์ จะสมัครสอบคัดเลือก
ส่งใบตอบรับฯทางโทรสารให้ กรมยุทธการทหารอากาศ ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทดสอบความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ECL) ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๓๐ สํารองวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ภาษา
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ สําหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ให้ส่งใบสมัครและประวัติย่อข้าราชการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้ที่ www.do.rtaf.mi.th โดยใช้ตัวพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป สําเนาใบขับขี่
รถยนต์ จํานวน ๑ ชุด หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด และผลการตรวจสุขภาพประจําปี ให้กรมยุทธการ
ทหารอากาศ ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ www.do.rtaf.mi.th หรือประสาน
โดยตรงได้ที่ เรืออากาศโทหญิง นภัชชา อู่เพชร โทร.๐ ๒๕๓๔ ๐๙๗๐ โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๐๙๘๐ และ ๐๘ ๙๐๓๖ ๗๕๗๗

ข่าวบริการ
- ชุมนุมนายเรืออากาศ ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเยรติยศผู้บัญชาการทหารอากาศ ในวันศุกร์ที่
๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒๐๐ – ๒๑๐๐ และวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖๐๐ – ๒๑๐๐ ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์
ลาดเป็ด สอบถามรายละเอียดได้ที่ นาวาอากาศเอก ธนเดช เบ็ญจวรรณ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๘๘๒ และ นาวาอากาศเอก วรกฤต
มุขศรี โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๙๙๘, ๐๘ ๑๙๔๙ ๐๓๐๗
- กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นายเพ็กเล็ก แซ่เตียว บิดาของ นาวาอากาศเอก อภิรัตน์ รังสิมาการ รองผู้อํานวยการ
กองประชาสัมพันธ์ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ เวลา ๑๙๓๐ ณ วัดสัตตนารถปริวัตร จังหวัดราชบุรี และกําหนดพิธีบรรจุศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
www.rtaf.mi.th

