กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

RTAF

พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี ๒๕๖๒ ของสมาชิกสวัสดิการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่)

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒

นักเรียนนายเรืออากาศชนะเลิศการแข่งขันไซเบอร์

พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์
ในระดับโรงเรียนทหาร - ตํารวจ ประจําปี ๒๕๖๒ โดยในปีนี้มีทีมเข้าแข่งขันจํานวน ๑๙ ทีม โดยทีม Bruteforce _100%
จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล
เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย

แนะแนวการศึกษาของกองทัพอากาศให้แก่โรงเรียนในจังหวัดชลบุรีและระยอง

พลอากาศตรี แมน ปิ ย ะอิ ศ รากุ ล เสนาธิ ก ารกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ ประธานคณะกรรมการเผยแพร่
และแนะแนวการศึกษาของกองทัพอากาศ และคณะ ร่วมดําเนินการเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาของกองทัพอากาศ
ประจําปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙
มิถุนายน ๒๕๖๒

สโมสรไลออนส์มอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)

พลอากาศตรี ไกรเลิ ศ เธี ย รนุ กู ล เสนาธิ ก ารกรมแพทย์ ท หารอากาศ รั บ มอบเงิ น จากสโมสรไลออนส์ ส ากล
ภาค ๓๐๑ – เอ๑ ร่วมกับสโมสรไลออนส์กรุงเทพ หลักสี่ วิภาวดี จํานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ
(สีกัน) กรมแพทย์ ทหารอากาศ เพื่อสนับสนุนการจัด ซื้ออุป กรณ์ ทางการแพทย์ สําหรับให้ บริการรั กษาพยาบาลผู้ป่วย
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
หน้า ๓
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๑

พลอากาศตรี กานต์ชนก หันหาบุญ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหาร
ประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การประชุมหารือการตรวจสอบเขตที่ดินราชพัสดุ ณ กองบิน ๔

นาวาอากาศเอก นิพัฒน์ เนตร์นาค ผู้อํานวยการกองแผนที่และที่ดิน สํานักนโยบายและแผน กรมส่งกําลังบํารุง
ทหารอากาศ และคณะสํารวจรังวัด ร่วมประชุมหารือการตรวจสอบเขตที่ดินราชพัสดุแปลงที่กองทัพอากาศมอบให้หน่วยงาน
ภายนอกกับผู้แทนจากกรมธนารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลตาคลี (ทหารอากาศบํารุง) และโรงเรียนทหารอากาศ
อนุสรณ์ โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๙๗ เยี่ยมชมภารกิจของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

นาวาอากาศเอก ธวัชชัย วิไลลักษณ์ เสนาธิการ ศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๙๗
โรงเรี ย นเสนาธิ ก ารทหารบก เข้ า รั บฟั ง บรรยายสรุ ปเรื่ อ ง ภารกิ จ กรมควบคุ มการปฏิ บัติ ท างอากาศและศู น ย์ยุท ธการ
ทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

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

ข่าวประจําวัน ทอ.
รองผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลีย/กรุงเทพฯ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑

หน้า ๔

นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ นาวาโท Paul Welch รองผู้ช่วยทูต
ทหารออสเตรเลีย/กรุงเทพฯ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

ข้าราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ

ตามที่เกิดอุบัติเหตุรถชนกันบริเวณทางขึ้นกลับรถข้ามทางรถไฟใกล้หมู่บ้านแกรนด์แคแนล ทุ่งสีกัน พบผู้บาดเจ็บ
๒ ราย รายแรกกระดูกหักเป็นแผลเปิดทั้งแขนและขาข้างขวามีแผลเจาะบริเวณหน้าผากและแผลฉีกขาดบริเวณเปลือกตาขวา
ผู้ป่วยยังรู้สติดีขยับได้แต่แขนซ้าย ส่วนรายที่สองรู้สึกตัวดี มีกระดูกหักต้นขาซ้าย ขณะเกิดเหตุมีข้าราชการของกรมแพทย์
ทหารอากาศ จํานวน ๓ คน ผ่านมาประสบเหตุ ได้แก่ นาวาอากาศโทหญิง สุกฤตา มีตาทิพฐิ์ อาจารย์ประจําวิทยาลัย
พยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย จ่าอากาศโท ธีระพงศ์ ศรีวัง และ จ่าอากาศตรี ชัยวัฒน์ เพ็ชรรัตน์
เวชกิจฉุกเฉิน ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จึงได้เข้าทําการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็ว
และปลอดภัยทันทีที่ประสบเหตุ และอยู่ดูแลผู้ป่วย จนส่งผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลเพื่อนําส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกองทัพอากาศ ดังกล่าวข้างต้น เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของกองทัพอากาศให้แก่พี่น้อง
ประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุและผู้สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและยกย่องชมเชยให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวบริการ
- โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรกองทัพอากาศ
และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ไวรัสตับอักเสบบีและซี” ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ลานด้านหน้าแผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
ภายในงานทุกท่านจะได้รับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซี ฟรี ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่แผนกตรวจโรค
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๐๐ ต่อ ๔๗๖๐๑ – ๒ หรือทาง Facebook โรงพยาบาล
ทหารอากาศ (สีกัน)
- 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

