กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก อําพล อิ่มบัว ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธาน
กรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชม ระบบโครงข่าย
อัจฉริยะ Smart grid ที่ Shanghai Electric Distributed Energy Technology Co.,LTD.
โดยมีผู้แทนบริษัท Shanghai Electric Distributed Energy Technology Co.,LTD.
ให้ ก ารต้ อ นรั บ และนํ า เยี่ ย มชมระบบการทํ า งานโครงข่ า ยอั จ ฉริ ย ะ ระหว่ า งวั น ที่
๒๒ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.
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พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ ๖๐

พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ ผู้อํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร
นายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ ๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ

รองปลัดบัญชีทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี กองบิน ๒

พลอากาศตรี ไกรสร จั น ทร์ เ รื อ ง รองปลั ด บั ญ ชี ท หารอากาศ พร้ อ มคณะ เดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย มสายวิ ท ยาการ
ปลัดบัญชี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กองบังคับการกองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

พิธีตรวจสอบการฝึกทหารกองประจําการ กองบิน ๒๓ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒

นาวาอากาศเอก ทศกร กายเพชร ผู้ อํ า นวยการกองวิ ท ยาการ ศู น ย์ ก ารทหารอากาศโยธิ น หน่ ว ยบั ญ ชาการ
อากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจําการ กองพันทหารอากาศโยธิน
กองบิน ๒๓ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขํา ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณโรงเก็บไทแอม กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
ผู้อํานวยการกองแผนและโครงการ กรมจเรทหารอากาศ
ตรวจแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ กองบิน ๒๑
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นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย ทองเจริญ ผู้อํานวยการกองแผนและโครงการ กรมจเรทหารอากาศ และคณะ เดินทางไป
ตรวจแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management:RM) และการจั ด การความรู้ (Knowledge Management:KM)
กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนกองทัพอากาศ – กองทัพอากาศมาเลเซีย เยือนกองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก วรวิ ท ย์ บุ ตรยี่ รองผู้ อํา นวยการสํา นั ก นโยบายและแผน กรมข่ า วทหารอากาศ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
นาวาอากาศโท เอฟเฟนดี บิน ญาลานี หัวหน้าคณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนกองทัพอากาศ – กองทัพอากาศมาเลเซีย
และคณะ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

คณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนกองทัพอากาศ – กองทัพอากาศมาเลเซีย เยือนกองทัพอากาศมาเลเซีย

นาวาอากาศเอก เวช สุวรรณเวียง รองผู้อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุง กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ เป็นหัวหน้า
คณะแลกเปลี่ยนการเยือนกองทัพอากาศ - กองทัพอากาศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคํานับ Major General DATO' HJ MOHD
FAUDZI BIN HJ AHMAD TUDM ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ พร้อมทั้งเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา และการพัฒนากองทัพอากาศมาเลเซียในอนาคต ทั้งนี้ คณะแลกเปลี่ยนการเยือนฯ ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท
ซ่อมบํารุงอากาศยาน AIROD (เอ-รอท), องค์กรอาหารสหประชาชาติ World Food Program (WFP)/(UNHRD) และสถานที่
สําคัญของประเทศมาเลเซียอีกหลายแห่ง โดยมี นาวาอากาศเอก สมพร ร่มพะยอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/รองผู้ช่วยทูตฝ่าย
ทหารไทย/กรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมคณะและอํานวยความสะดวกตลอดการเยือน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ประเทศมาเลเซีย

ข่าวประจําวัน ทอ.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
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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

กองทัพอากาศ กําหนดเรียกพลประจําปี ๒๕๖๑ โดยเรียกพลทหารกองหนุน เหล่าทหารอากาศโยธิน
กองทัพอากาศ กําหนดเรียกพลประจําปี ๒๕๖๑ โดยเรียกพลทหารกองหนุน เหล่าทหารอากาศโยธิน เข้ารับการฝึกวิชาทหาร
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี พลทหารกองหนุนที่ได้รับหมายเรียกพล ขอให้ไปรายงานตัว
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
สอบถามเพิ่ มเติ มได้ ที่ กองกํ าลั งพลสํ ารองและการสั สดี สํ านั กนโยบายและบริ หารกํ าลั งพล กรมกํ าลั งพลทหารอากาศ
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๕๗๔๓ และ ๐ ๒๕๓๔ ๐๗๓๙

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
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