กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่ งสว่ า ง ผู้ บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิ เศษเรื่ อง
“การใช้ประโยชน์ห้วงอากาศ และอวกาศกับทิศทางอนาคตของชาติ” ให้แก่ นายทหาร
นั ก เรี ย นหลั ก สู ต รเสนาธิ ก ารทหารอากาศ รุ่ น ที่ ๖๒ โดยมี พลอากาศโท อนุ ชิ ต
แก้ ว ประสพ เจ้ า กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ และ พลอากาศตรี เดชอุ ด ม คงศรี
ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ
เมื่ อวั นที่ ๑๓ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้ องบรรยายโรงเรี ยนเสนาธิ การทหารอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๔๙ ประจําปี ๒๕๖๑

หน้า ๒

พลอากาศเอก ยรรยง
คันธสร รองผู้บัญ ชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๔๙ ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
สํา หรั บ การแข่ ง ขั นกี ฬ าภายในกองทั พ อากาศ กํ า หนดจัด ขึ้ น ระหว่า งวั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ - ๗ มี น าคม ๒๕๖๑
ณ สนามกีฬาและอาคารกีฬาของกองทัพอากาศ

พิธีเปิดโครงการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองแก่ข้าราชการกลุ่มเสี่ยง หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พลอากาศตรี ภูมิใจ ชัยพันธุ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้
เรื่ อ งโรคหลอดเลื อ ดสมองแก่ ข้ า ราชการกลุ่ ม เสี่ ย ง หน่ ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑
ณ กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศตรวจเยี่ยมสายวิทยาการส่งกําลังบํารุง โรงเรียนการบิน

พลอากาศตรี ปราโมทย์ ศิ ริ ธ รรมกุ ล รองเจ้ า กรมส่ ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง ทหารอากาศ และคณะ เดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย ม
สายวิทยาการส่งกําลังบํารุง โรงเรียนการบิน โดยมี พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองฝึกการบิน โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

ในวันเดียวกัน คณะ รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ เดินทางต่อเพื่อไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการส่งกําลังบํารุง
กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๐๑
กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หน้า ๓
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ร่วมกับกองบิน ๒ จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ในพื้นที่การฝึกภาคสนามของนักเรียนนายเรืออากาศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐

พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการจัด
กิจกรรมชุมชนสัม พั นธ์ ในโอกาสการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายเรืออากาศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งทําการฝึก
ภาคสนามบริเวณอําเภอชัยบาดาล และอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ร่วมจัดกําลังพลของ
กองบิน ๒ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชน บริการตัดผม และการแสดงดนตรีให้แก่นักเรียนและประชาชน
ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๘

พลอากาศตรี มนัส ฤทธิรงค์ ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธี
เปิ ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รส่ ง ทางอากาศ อากาศโยธิ น รุ่ น ที่ ๖๘ (นนอ.ชั้ น ปี ที่ ๒) เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑
ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก
และอนุศาสนาจารย์ โรงเรียนการบิน

พลอากาศตรี สําเริง พูลเพิ่ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
ด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ โรงเรียนการบิน ประจําปีงบประมาณ ๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พิเศษศักดิ์
บุญรัตน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ประจําปี ๒๕๖๑จํานวน ๖๖๕ อัตรา
เป็นนายทหารชั้นสั ญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี)จํานวน ๘๘ อัตรา และต่ํ ากว่าชั้ นสัญญาบัตร (คุณวุฒิ ปวส./ปวช./
มัธยมศึกษา ตอนปลาย) จํานวน ๕๗๗ อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ช่องทางเดียว) ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th/

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสรรพาวุธ กองบิน ๕๖

พลอากาศตรี ไชยวัฒน์ กาศโอสถ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสรรพาวุธ
กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ กองบังคับการฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ ฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ กองบิน ๒

นาวาอากาศเอก เอกศักดิ์ เทภาสิต ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์
กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศโท ศรันย์วิทย์ โรจนวิภาค ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบังคับการกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

กองบิน ๕๖ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กองบิน ๕๖ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหาร
กองประจําการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

ขอเชิญชวนเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
ขอเชิญ ชวนข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง พนั ก งานราชการและครอบครั ว กองทัพ อากาศ แต่ ง ชุ ด ไทยย้ อ นยุ ค เที่ย วชมงาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ – ๒๑๐๐ ยกเว้นวันศุกร์และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ – ๒๒๐๐ ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู
โดยมีรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ–ส่ง ทุกวัน วันละ ๑ เที่ยว สามารถขึ้นรถได้ที่ หอประชุมกองทัพอากาศ อาคารทองใหญ่
(จํานวน ๒ คัน) และที่ สโมสรทุ่ งสีกั น (หลั งคาแดง) (จํ านวน ๑ คั น) โดยรถจะออกเวลา ๑๖๓๐ และจะรับกลั บ ในเวลา ๒๐๓๐
(วันธรรมดา) และ ๒๑๓๐ (วันศุกร์ และวันเสาร์) สํารองที่นั่งได้ที่ จ่าอากาศโทหญิง สุวรรณ จันทรา โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๘๕๕
ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงอบอวลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุค ให้ชมอย่างมากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรี
และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของทั่วทุกภูมิภาคของไทย เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต, บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพย้อนยุค ร่วมกับศิลปินดารานักร้อง และร่วมจับสลากจากต้นกัลปพฤกษ์ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ
ที่มาออกร้าน (ย้อนยุค) รวมทั้งซุ้มร้านอาหารอีกมากมาย ภายในบริเวณงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” การแต่งกาย
ชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพ (งดเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)
www.rtaf.mi.th

