RTAF

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และครอบครัวทหารอากาศ

กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
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พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2019

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน Cyber
Operations Contest 2019 เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
โดยทีมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ได้แก่
- ทีมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทีมที่ ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ทีมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทีมที่ ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
- ทีมกองบิน ๕๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

กรมจเรทหารอากาศ ตรวจการปฏิบัติราชการ ณ กองบิน ๒

พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจการปฏิบัติราชการ ณ กองบิน ๒
โดยมี นาวาอากาศเอก วสั นต์ บัณฑิตศักดิ์ สกุ ล ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้ก ารต้อ นรับ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

โครงการจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสํานึกด้านนิรภัยภาคพื้น การขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

พลอากาศตรี ธรรมนาย สุขแสง ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมกระตุ้น
จิตสํานึกด้านนิรภัยภาคพื้น การขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ณ กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหาร
สารวัตรทหารอากาศ สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

AIR FORCE RUN 2019 RUNWAY RUN
กิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน
วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนการบิน กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดเพิ่มเติม www.Airforcerun2019.com

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พิธีขออโหสิกรรมลาอุปสมบทของโรงเรียนการบิน ประจําปี ๒๕๖๒
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พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานในพิธีขออโหสิกรรมเพื่อบรรพชาอุปสมบท
ของข้าราชการโรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วิหารพระพุทธศรีนภาภิธรรม โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการด้านนิรภัย ณ กองบิน ๔

นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วย
สายวิ ท ยาการด้ า นนิ ร ภั ย ณ กองบิ น ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพล ดิ ษ ฐ์ แก้ ว เสนาธิ ก ารกองบิน ๔ ให้ก ารต้ อ นรั บ
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

แสดงความยินดีกับนักบินขับไล่/โจมตีขั้นต้น รุ่นที่ ๔๘ ทําการบินปล่อยเดี่ยว

นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานแสดงความยินดีกับนักบินขับไล่/โจมตี
ขั้นต้น รุ่นที่ ๔๘ ทําการบินปล่อยเดี่ยว ที่ได้ปฏิบัติภารกิจฝึกบินเปลี่ยนแบบกับเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ ๑ (L-39)
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จะทําการซ่อมถนนและวางระบบท่อประปา โดยจะทําการปิด
ถนนหน้าคลินิกวัณโรค (ถนนหน้ากรมแพทย์ทหารอากาศ) และลานจอดรถข้าราชการหน้ากรมแพทย์ทหารอากาศบางส่วน
ทําให้จอดรถได้น้อยลง ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (ประมาณ ๑ เดือน) ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้
เส้นทางดังกล่าว ทั้งนี้ ยังสามารถใช้บริการจอดรถบริเวณชั้นใต้ดินได้ตามปกติ

ข่าวประจําวัน ทอ.
พิธีขออโหสิกรรมลาอุปสมบทของกองบิน ๒๑ ประจําปี ๒๕๖๒
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นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็น ใย ผู้บังคับ การกองบิน ๒๑ เป็นประธานในพิธี ขออโหสิก รรมเพื่อบรรพชา
อุ ป สมบทของข้ า ราชการกองบิ น ๒๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วิ ห ารพระพุ ท ธมั ง คโลดม กองบิ น ๒๑
จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนจ่าอากาศเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๕

นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ยิ่งศักดิ์ เรืองฉาย
ผู้บังคับกองนักเรียน โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ และนักเรียนจ่าอากาศ
เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๕ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบันทึกประจําวันทหารอากาศ
ขอความร่วมมือข้าราชการตอบแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบันทึกประจําวันทหารอากาศ
ประจําปี ๒๕๖๓ (Diary ทอ.) เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะทํางานฯ นําไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดทําบันทึก
ประจําวันทหารอากาศต่อไป
โดยเข้าไปที่ QR Code หรือที่ https://forms.gle/61hNrxBsKWNoznLK6

ข่าวบริการ
- กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดทําโครงการคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มโรคเมตาบอลิก ได้แก่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคอ้วนลงพุง ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง ทอ.ที่อายุน้อย
กว่าหรือเท่ากับ ๓๕ ปี ที่ไปรับการตรวจร่างกายประจําปี ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จุดประสงค์
ในการตรวจคัดกรองฯ เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยที่ป้องกันได้ และอัตราป่วยตายที่ยังไม่ถึงวัยอันควร รวมถึงให้กําลังพล
ภาคพื้นกองทัพอากาศมีสุขภาพที่ดี เป็นกําลังสําคัญให้กองทัพอากาศต่อไป การปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยง ในกลุ่มโรคเมตาบอลิก ให้งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเจาะเลือด ๑๒ ชั่วโมง (จิบน้ําเปล่าได้) โดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ๐ ๒๕๓๔ ๔๘๓๒ และ
๐ ๒๕๓๔ ๖๐๘๓ ในวันและเวลาราชการ
- กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศเอก จิรภัทร ปี่ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๖ ตั้งแต่บัดนี้ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๘๓๐ ณ ศาลาทั กษิ ณาประดิ ษฐ ฌาปนสถานกองทั พอากาศ วั ดพระศรี มหาธาตุ และกํ าหนดพระราชทานเพลิ งศพ
ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ
www.rtaf.mi.th

