กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนาวาอากาศเอกหญิง
กรนัน ท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้ านทหารอากาศ พร้อ มด้ วยนายทหารชั้ น ผู้ใหญ่
ของกองทั พ อากาศ ร่ ว มแสดงความยิ น ดี แ ละมอบนโยบายการปฏิ บั ติ ง านแก่
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ต่างประเทศ และภริยา
ในโอกาสเข้าเยี่ยมคํานับเพื่ออําลาผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้าน
ทหารอากาศ เพื่ อ ไปปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการ ณ ต่ างประเทศ เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ กั น ยายน
๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเยี่ยมอวยพร อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ

หน้า ๒

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคม
แม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ เข้าเยี่ยมอวยพรวันคล้ายวันเกิด พลอากาศเอก อมร
แนวมาลี อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บ้านพักหมู่บ้านปัญญา รามอินทรา

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีทําบุญบําเพ็ญกุศล ศาลา ๑๐ (ศาลาการเที่ยง)

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิ ธีทํ าบุญ บําเพ็ ญ กุศล ศาลา ๑๐ (ศาลาการเที่ยง)
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศาลา ๑๐ (ศาลาการเที่ยง) ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๒

พลอากาศตรี สําเริง พูลเพิ่ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (สายงานบริหาร) เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา
หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
หน้า ๓
สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมพลาธิการทหารอากาศ ครบรอบปีที่ ๗๐

นาวาอากาศเอก อนันต์ ผาสุข เสนาธิการกรมพลาธิการทหารอากาศ นําข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
ราชการ กรมพลาธิการทหารอากาศ บริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมพลาธิการทหารอากาศ ครบรอบปีที่ ๗๐
(๒๒ กันยายน ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กรมพลาธิการทหารอากาศ ๒

ผู้บังคับการกองบิน ๕ ตรวจเยี่ยมฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ ๕๐๙ (หัวหิน)

นาวาอากาศเอก อนิ รุ ท ธ์ รั ฐ พร ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๕ และคณะ เดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย ม ฝู ง บิ น อิ ส ระ
ปฏิ บัติ ภ ารกิจ พิ เศษ ๕๐๙ (หั วหิน ) โดยมี นาวาอากาศเอก พิ เชฐ เกิ ดศิ ริ ผู้บั งคั บฝูงบิ น ๕๐๙ ให้ก ารต้อ นรับ เมื่อวัน ที่
๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ฝูงบิน ๕๐๙ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงพิมพ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง
รับ จัดพิมพ์ นามบัตร ฎีกาผ้าป่ า กฐิน และจําหน่ายกระดาษหั วจดหมายพร้อมซอง (ตราธง, ตราปี ทอ.)
ในราคาสวั ส ดิ ก าร จึ ง ขอเชิ ญ ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง พนั ก งานราชการ และครอบครั ว ทหารอากาศ ใช้ บ ริ ก าร
เนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยสามารถติดต่อด้วยตนเองที่ โรงพิมพ์กองทัพอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๘๔๓

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
กองบิน ๒๑ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
“เราทําความดี ด้วยหัวใจ”

นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร เสนาธิการกองบิน ๒๑ นําทหารกองประจําการกองบิน ๒๑ ร่วมกิจกรรม
โครงการหน่ ว ยพระราชทานและประชาชนจิ ต อาสา “เราทํ า ความดี ด้ ว ยหั ว ใจ” เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๖๑
ณ โรงพยาบาลราชเวช จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจําปี ๒๕๖๒ หลักสูตรปกติ และหลักสูตรต่อเนื่อง
กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว
ทหารอากาศ และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจําปี ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒) หลักสูตรปกติ (เช้าและบ่าย)
๑๐๐ ชั่วโมง และหลักสูตรต่อเนื่อง ๒๐๐ ชั่วโมง ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๒ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ช่วงเช้าระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ช่วงบ่ายระหว่างเวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ และหลักสูตรต่อเนื่องระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐
หลักสูตรโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
ช่วงเช้า ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ จํานวน ๕๐ คน
หลักสูตรโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี
ช่วงบ่าย ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ จํานวน ๕๐ คน
หลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน – ชั้นสูง
ต่อเนื่อง ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ จํานวน ๘๐ คน
หลักสูตรดัดผมเสริมสวยขั้นพื้นฐาน – ชั้นสูง ต่อเนื่อง ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ จํานวน ๓๐ คน
หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นพื้นฐาน – ชั้นสูง ต่อเนื่อง ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ จํานวน ๓๐ คน
หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ (นวดสปา – อโรมา) ช่วงเช้า ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ จํานวน ๓๐ คน
หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ (นวดตัว)
ช่วงบ่าย ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ จํานวน ๓๐ คน
ผู้ สนใจสมั ครด้ วยตนเอง ตั้ งแต่ บั ดนี้ - ๕ ตุ ลาคม ๒๕๖๑ (ในวั นและเวลาราชการ ตั้ งแต่ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐)
หลักฐานประกอบการรับสมัคร รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (อายุไม่เกิน ๖ เดือน) จํานวน ๒ ใบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ชุด
ที่แผนกส่งเสริมอาชีพ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๒๐ และ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๘๖

ข่าวบริการ
กําหนดบําเพ็ญกุศลศพ นาง ยุพา ชัยพันธุ์ มารดาของ พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน และนาวาอากาศเอก จิตเกษม ชัยพันธุ์ รองเสนาธิการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กําหนดการดังนี้
ในวันนี้ (๑๙ กันยายน ๒๕๖๑)
เวลา ๑๖๐๐ พิธีรดน้ําศพ
เวลา ๑๘๐๐ สวดพระอภิธรรมศพ
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๘๓๐ สวดพระอภิธรรมศพ
ณ ศาลา ๑๐ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
ในวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

เวลา ๑๗๐๐

พระราชทานเพลิงศพ

ณ เมรุ ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
www.rtaf.mi.th

