กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

RTAF

RTAF

RTAF

พลอากาศเอก มานั ต วงษ์ ว าทย์ เสนาธิ ก ารทหารอากาศ ตรวจเยี่ ย มการฝึ ก บิ น
ควบคุ ม ไฟป่ า ประจํ า ปี ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุ รั ก ษ์ ผู้ บั ง คั บ การ
กองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
กองทัพอากาศ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล”

นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑
ออกให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากพายุ โ ซนร้ อ น “โพดุ ล ” บ้ า นท่ า เมื อ ง อํ า เภอดอนมดแดง
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี น้ํ า ท่ ว มถนนเข้ า หมู่ บ้ า นความสู ง ประมาณ ๓ - ๔ เมตร ศู น ย์ บ รรเทาสาธารณภั ย กองบิ น ๒๑
จัดกําลังพล ๓๐ คน เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ ๒ ลํา รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ๒ คัน ออกให้ความช่วยลําเลียงสิ่งของ
และประชาชน ออกจากพื้นที่น้ําท่วม จํานวน ๔๕๐ คน ผู้ป่วยติดเตียง ๖ คน และ นาวาอากาศเอก อัศวิน จิตรมณีกาญจน์
รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นํา ข้าราชการ มอบผ้า ห่มกันหนาวให้แ ก่พี่ น้องประชาชนที่ศู นย์พั กพิ งวั ดบ้ านยางกระเดา
อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี และยังได้จัดกําลังพล พร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ๑ คัน นํากระสอบทราย
๑,๐๐๐ ใบ สร้างทํ านบกั้นน้ําที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าดงใหญ่วัง อ้อ อําเภอเขื่องใน จั งหวั ดอุบลราชธานี และจั ดกํา ลังพล
นํากระสอบทราย ๒๐๐ ใบ สร้างทํานบกั้นน้ําให้กับข้าราชการกองบิน ๒๑ ที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมที่พักอาศัย เมื่อวันที่
๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บ้านนาเมือง ตําบลไร่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖/ผู้ อํานวยการศู นย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖
สั่ งการให้ ศู นย์ บรรเทาสาธารณภั ยกองบิ น ๔๖ ออกช่ วยเหลื อผู้ ประสบอุ ท กภั ยที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากพายุ โ ซนร้ อ น
พื้นที่บ้านท่ายาง หมู่ที่ ๑๐ ตําบลเนินกุ่ม อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และร่วมกับพี่น้องประชาชนทําการช่วยซ่อมแซม
พนังกั้นน้ํา ผลการปฏิบัติสําเร็จประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์
ทั้ งนี้ พื้ นที่ ตํ าบลเนิ นกุ่ ม อํ าเภอบางกระทุ่ ม จั งหวั ดพิ ษณุ โลก ได้ รั บผลกระทบจากน้ํ าป่ าไหลหลากจากฝนตกหนั ก
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมวลน้ําได้ท่วมที่ ตําบลชุมพู อําเภอเนินมะปราง จากนั้นมวลน้ําก้อนนี้ได้ไหลจากคลองชมพู
มาสู่คลองวัดตายม หรือ คลองเนินกุ่ม ในอําเภอบางกระทุ่ม สร้างผลกระทบในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
บ.ม./วินาที แต่จะระบายไม่เกิน ๖๐๐ ลบ.ม./วินาที

วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
พิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร เสมียนการเงิน รุ่นที่ ๑๑

หน้า ๓

พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคํา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร
เสมียนการเงิน รุ่นที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารอากาศ

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมเวชภัณฑ์ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลมิตรภาพ

พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
พร้อมเวชภัณฑ์ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลมิตรภาพ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ภายใต้ก ารดําเนิน งานด้านกิ จการพลเรื อน ประชาสัมพั นธ์สั งคมและสิ่ งแวดล้อ ม ตามโครงการปรั บวางที่ตั้งหน่วยงาน
กองทัพอากาศและโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี คุณปรีชา พฤกษา ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอมวกเหล็ก
และ คุณมาโนชย์ วรกุล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลมิตรภาพ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน
๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลมิตรภาพ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

กองอํานวยการฝึกผสมฯ THAI BOOMERANG 19 ร่วมกับกองบิน ๑
จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนอ่างห้วยยาง

นาวาอากาศเอก สิทธิพล ป้อมตรี ผู้อํานวยการกองอํานวยการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 ฝ่ายกองทัพอากาศ และ
Wing Commander Ric Peapell, Commanding Officer 1 Squadron ฝ่ายกองทัพอากาศออสเตรเลีย พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก
จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นํากองอํานวยการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
โรงเรี ยนอ่ างห้ วยยาง โดยมี นายสมพงษ์ เปรี่ ยมรั ตนชั ย ผู้ อํ านวยการโรงเรี ยนอ่ างห้ วยยาง ให้ การต้ อนรั บ เมื่ อวั นที่
๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอ่างห้วยยาง ตําบลสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ กองอํานวยการฝึกผสมฯ และกองบิน ๑ ได้ดําเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่น พร้อมทั้งสร้างรั้วล้อมสนาม
เด็ กเล่ น และมอบอุ ปกรณ์ การเรี ยน อุ ปกรณ์ กี ฬา โดยทางโรงเรี ยนได้ จั ดการแสดงโปงลางของนั กเรี ยนโรงเรี ยนอ่ างห้ วยยาง
กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษกับกองอํานวยการฝึกผสมฯ และกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศออสเตรเลีย

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๔

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒

นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี เสนาธิการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี
เหล่าอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเหล่าอากาศ ให้แพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง รวมทั้ง
เป็ น การสนองนโยบายของรั ฐ บาลที่ ต้ อ งการฝึ ก อบรมเยาวชนไทยให้ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ โดยมีคณะครูอาจารย์ผู้กํากับลูกเสือ และลูกเสือ - เนตรนารีเหล่าอากาศ จากโรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัยสุราษฎร์ธานี โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จํานวน ๒๐๐ คน
เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมยอดเตย กองพันอากาศโยธิน กองบิน ๗

กิจกรรมค่ายแนะแนว โครงการสานฝันวัยใส ของมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์

นักเรียนนายเรืออากาศ จากชมรมอาสาพัฒนา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายแนะแนว โครงการสานฝันวัยใสของมูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นอุดมศึกษา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําอีกกว่า ๒๗ สถาบัน ให้กับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๖๒ ณ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวบริการ
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