กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบระบบผลิต
น้ําบริสุทธิ์ด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) สําหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมชนิด Direct Feed
จํานวน ๒๐ หัวจ่ายมูลค่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณอรุณี มนตรีวัด เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลจันทรุเบกษา
กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
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ตรวจเยี่ยมการจัดสวัสดิการกองบิน ๗ และกิจการสวนปาล์มน้ํามันวันทนากองทัพอากาศ (หัวเตย)

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ/ประธานอนุกรรมการพัฒนางานด้าน
สวั ส ดิ ก ารกองทั พ อากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ย มการจั ด สวั ส ดิ ก ารกองบิ น ๗ และกิ จ การสวนปาล์ ม น้ํ า มั น วั น ทนา
กองทัพอากาศ (หัว เตย) โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อ นรับ เมื่อวันที่
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗

พลอากาศโท คงศักดิ์ จันทรโสภา รองเสนาธิการทหารอากาศ และคณะ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก ศักดิ์ชาย นุ่นสิงห์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

การบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ เรื่อง "ภาษาอังกฤษ ลิขิตอนาคต”
(Paving the Way to a Dazzling Future with English)

พลอากาศตรี พงศ์สั นต์ ทองโต ผู้อํ านวยการกองการศึ กษา โรงเรียนนายเรื ออากาศนวมิ นทกษั ตริย าธิ ราช
เป็นประธานในการบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษเรื่อง "ภาษาอังกฤษ ลิขิตอนาคต” (Paving the Way to a Dazzling
Future with English) เพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน
นายเรืออากาศ และผู้เข้าร่วมรับฟังได้ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

หน้า ๓

หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศในกองบินต่างจังหวัดเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาและน้อมรําลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ชาวไทย เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พระอนุสาวรีย์ หรือสถานที่ประกอบพิธีในจังหวัดต่าง ๆ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

หน่ วยขึ้ นตรงกองทั พอากาศในกองบิ นต่ างจั งหวั ดร่ วมกิ จกรรมจิ ตอาสาพั ฒนาเนื่ องในวั นสมเด็ จพระนารายณ์ มหาราช
เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณ วัด ตลาด ถนน ฯลฯ ในจังหวัดต่าง ๆ และในพื้นที่กองบินต่างจังหวัดทั่วประเทศ

การอบรม Reliability Centered Maintenance และ Maintenance Engineering Planning

พลอากาศตรี ประทีป โลหิตศิริ รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในการเปิดอบรม Reliability Centered
Maintenance และ Maintenance Engineering Planning พร้อมทําการทดสอบความรู้ ให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและ
ข้าราชการของกรมช่างอากาศ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ

โครงการปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ กองบิน ๔

นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ นําข้าราชการ และทหารกองประจําการกองบิน ๔ ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๔

กองทัพอากาศรับสมัครกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประจําปี ๒๕๖๓
โดยรั บ สมั ค รทหารกองประจํ า การที่ ปลดเป็ นทหารกองหนุ นเรีย บร้ อ ยแล้ ว หรือ นั กศึ ก ษาวิช าทหาร (นศท.)
และมีบัญชีบรรจุกําลัง ของ ๓ เหล่าทัพ (กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ) มีการดําเนินการสอบคัดเลือกตาม
กระบวนการสอบคัดเลือก ผู้สอบผ่านจะต้องปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ทําสัญญาจ้างครั้งแรก ๔ ปี ต่อสัญญาจ้างได้อีก
๑ ครั้ง ไม่เกิน ๔ ปี (รวมไม่เกิน ๘ ปี) ยกเว้นตําแหน่งชั้นสัญญาบัตร ที่อายุครบ ๓๕ ปี ตําแหน่งชั้นประทวน หรือพลอาสาสมัคร
ที่อายุครบ ๓๐ ปี ให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rtaf-recruit.com

กองบิน ๕๖ ร่วมเป็นเจ้าภาพ “กัณฑ์ทศพร”

นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และครอบครัวกองบิน ๕๖ ร่วมเป็นเจ้าภาพ “กัณฑ์ทศพร” ของ กองบิน ๕๖ ในงานทําบุญงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
ในฤดูกาลพรรษา เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยด้านไซเบอร์

นาวาอากาศเอก ชาญชัย ทรงแสงจันทร์ เสนาธิก ารกองบิน ๒๓ เป็ นประธานในการเปิดกิ จกรรมการอบรม
ให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ให้แก่ ข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๒๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

ข่าวบริการ
- กําหนดพิธีบําเพ็ญกุศลศพ พลอากาศโท วิรุฬห์ สุนทราภัย ณ ศาลา ๑๖ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ
บางเขน กําหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘๐๐ และกําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑
www.rtaf.mi.th

