กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมสวดมนต์ในพิธี
มหามงคลบําเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายแด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ พระลาน
พระราชวังดุสิต

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
ผู้อํานวยการศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยม กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙

พลอากาศเอก ภานุพ งศ์ เสยยงคะ ผู้อํ านวยการศูนย์ ติด ตามและสั่ งการเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาสถานการณ์ ในพื้ นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม กองกําลังทางอากาศ เฉพาะกิจที่ ๙ โดยมี
นาวาอากาศเอก อมฤต กนกแก้ว ผู้บังคับการกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๖๑ ณ กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ สนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี

กองทัพอากาศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมกิจการด้านการวิจัยพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ

พลอากาศตรี สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผู้อํานวยการสํานักงานวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน
และอวกาศกองทัพอากาศ เป็นผู้แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
ให้ การต้ อนรับ คณะผู้ แ ทนจากกองทั พ อากาศอิ น โดนี เซี ย เยี่ ยมชมกิ จการด้ านการวิจั ยพั ฒ นาอากาศยานไร้ค นขั บ ของ
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยน้ําท่วม

พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียน
การบิ น มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จี ร ศั ก ดิ์ ธรรมโม นายทหารยุ ท ธการและการข่ า วโรงเรี ย นการบิ น
นําทหารกองประจําการ จํานวน ๓๐ คน ออกให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สร้างแนวป้องกั้นน้ํา แก่พี่น้อง
ประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วม เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านดอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
กองบิน ๔ ประกอบพิธีเกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๑

หน้า ๓

นาวาอากาศเอก ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการข้าราชการ
กองบิน ๔ ประจําปี ๒๕๖๑ เพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบโล่พร้อมของที่ระลึกเพื่อยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

กองบิน ๗ ประกอบพิธีเกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๑

นาวาอากาศ อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจํา ของกองบิน ๗ ประจําปี ๒๕๖๑ เพื่ อแสดงมุทิ ตาจิ ตและมอบโล่พ ร้อมของที่ ระลึกเพื่ อยกย่องเกียรติคุณ
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาออกเยี่ยมเยียนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๔๑ ทหารกองประจําการ
และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมออกปฏิบัติการหน่วยมิตรประชาและกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ด้ า นการเกษตรตามแนวพระราชดํ า ริ ครั้ ง ที่ ๔ ประจํ า ปี ๒๕๖๑ พร้ อ มให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ตั ด ผมชาย - หญิ ง
มอบอุปกรณ์ การเรียนการสอน อุปกรณ์ กีฬา เงินสมทบทุนสําหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ดี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย และ นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสุเทพ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย จังหวัดเชียงใหม่

โรงพิมพ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง
รับจัดพิมพ์นามบัตร ฎีกาผ้าป่า กฐิน และจําหน่ายกระดาษหัวจดหมายพร้อมซอง (ตราธง, ตราปีก 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

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
- กํ า หนดสวดพระอภิ ธ รรมศพ นาง ยุ พ า ชั ย พั น ธุ์ มารดาของ พลอากาศโท ภู มิ ใ จ ชั ย พั น ธุ์ ผู้ บั ญ ชาการ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และนาวาอากาศเอก จิตเกษม ชัยพันธุ์ รองเสนาธิการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘๓๐ ณ ศาลา ๑๐ ฌาปนสถานกองทั พอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
กําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗๐๐ ณ เมรุ ๑
- กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ นาวาอากาศตรีหญิง ธันย์นิชา บุตรวัง ข้าราชการสํานักงานเลขานุการ
กองทั พอากาศ ในวันศุก ร์ที่ ๒๐ กัน ยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙๐๐ ณ วัดบ้ านคอหงส์ อําเภอโนนสู ง จังหวัดนครราชสี มา
(มีรถโดยสารขนาดเล็กออกจากสํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศเวลา ๑๓๐๐) และกําหนดฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่
๒๑ กั น ยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖๐๐ (มี ร ถโดยสารขนาดใหญ่ อ อกจากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก องทั พ อากาศและการบิ น แห่ ง ชาติ
เวลา ๑๒๐๐) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกธุรการ สํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๔๑
www.rtaf.mi.th

