กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง
กรนั น ท์ รุ่ ง สว่ า ง นายกสมาคมแม่ บ้ า นทหารอากาศ เดิ น ทางมากระทํ า พิ ธี อํ า ลาเกษี ย ณ
อายุราชการ กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ และ
คุณณัฏฐาวดี ทิพเวส ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑ พร้อมด้วย ข้าราชการ
ลู ก จ้ า ง พนั ก งานราชการ ทหารกองประจํ า การ และสมาชิ ก ชมรมแม่ บ้ า นทหารอากาศ
กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๕
ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่)

พิธีปิดการอบรมโครงการอบรมครูทหารเร่งรัด รุ่นที่ ๑/๖๑

พลอากาศตรี สําเริง พู ลเพิ่ม รองเจ้ากรมยุท ธศึกษาทหารอากาศ เป็ นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการอบรม
ครูทหารเร่งรัด รุ่นที่ ๑/๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพิธีเปิด-ปิดการศึกษา โรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ

มอบพระรูปหล่อจําลองพระบิดากองทัพอากาศแก่ทายาทราชสกุลจักรพงษ์

พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นําคณะอาจารย์และ
ผู้ แ ทน นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ รุ่ น ที่ ๕๒ ในนามคณะกรรมการดํ า เนิ น การจั ด สร้ า งพระรู ป หล่ อ จํ า ลอง
จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุ โลกประชานารถ (พระบิดากองทัพอากาศ)
โดยได้เข้าพบ คุณไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ เลขาราชสกุลจักรพงษ์ เพื่อมอบพระรูปหล่อจําลอง ฯ ให้แด่ หม่อมราชวงศ์
นริศรา จักรพงษ์ ทายาทราชสกุลจักรพงษ์ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วังจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้ากรมการเงินทหารอากาศตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๕๖

พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคํา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน
กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา
ขอเชิญสมาชิก ชนอ. ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ชนอ. ประจําปี ๒๕๖๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เวลา ๐๙๐๐ ลงทะเบียนและจับสลากของที่ระลึก, เวลา ๑๐๐๐ การประชุมใหญ่
และเวลา ๑๑๓๐ ร่วมรับประทานอาหาร (การแต่งกาย : เครื่องแบบชุดปฏิบัตงิ าน)

วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
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ผู้อํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมฝ่ายอํานวยการนิรภัย กองบิน ๑

พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุ ภ าพ ผู้อํ านวยการสํ านั ก งานนิ รภั ยทหารอากาศ และคณะ เดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย ม
ฝ่ายอํานวยการนิรภัย กองบิน ๑ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ รับทราบผลการปฏิบัติงานและ
ปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการ
กองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมหน่วยมิตรประชาและช่วยเหลือประชาชน กองบิน ๒ ครั้งที่ ๔

นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ชมจิตร เสนาธิการกองบิน ๒ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม
หน่วยมิตรประชาและช่วยเหลือประชาชน กองบิน ๒ ครั้งที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรม การบริการทางการแพทย์
ตรวจรัก ษาโรคทั่ ว ไป บริ ก ารตั ด ผม ให้ กั บ ประชาชนที่ เข้ า มาร่ ว มกิ จ กรรม จั ด เลี้ ย งอาหารกลางวั น ให้ แ ก่ เด็ ก นั ก เรี ย น
มอบอุปกรณ์การเรียน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เสน่ห์ เอื้อสลุง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาขวาง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนบ้านนาดี จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒๓

นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขํา ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน และฝูงบิน ๒๓๑
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนบ้านนาดี จังหวัดขอนแก่น ในโอกาส
เยี่ยมชมกิจการฝูงบิน ๒๓๑ เพื่อส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้กับเด็กนักเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

การแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุ และเฮลิคอปเตอร์บังคับ กองบิน ๔๖

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุ รัก ษ์ ผู้บั งคับ การกองบิ น ๔๖ เป็ น ประธานการแข่งขั น เครื่อ งบิ น บั งคั บ วิท ยุ และ
เฮลิคอปเตอร์บังคับ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สนามเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ศูนย์กิจกรรม กองบิน ๔๖ พิษณุโลก

ข่าวประจําวัน ทอ.
ฝูงบิน ๒๓๗ ร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ําประชารัฐ และปลูกป่า

หน้า ๔

นาวาอากาศเอก ศิวสิ ท ธิ์ สว่างวงศ์ ผู้ บั งคับ ฝูงบิ น ๒๓๗ (น้ํ าพอง) จัด ข้าราชการ ฝูงบิ น ๒๓๗ เข้าร่วมพิ ธีเปิ ด
โครงการสร้างฝายชะลอน้ําประชารัฐ และปลูกป่า โดยมีพลตรี กาจบดินทร์ ยิ่งดอน ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจภายใน
จังหวัดที่ ๑๒ (ขอนแก่น) เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์สาธิต
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ขอแจ้งยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
จํานวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
- สมาชิกทั้งหมดเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
๖๐,๓๐๘
คน
- ขึ้นทะเบียนใหม่ เก็บเงินสงเคราะห์ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
๑๑๐
คน
- ขอคืนสภาพสมาชิก
คน
- สมาชิกถูกถอนสภาพชั่วคราว
คน
- ลาออกจากสมาชิก
๔
คน
จํา นวนสมาชิ ก ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ กองทั พ อากาศ เสี ย ชี วิต เดื อ นกรกฎาคม ๒๕๖๑ จํ านวน ๘๕ คน หั ก เงิน
สงเคราะห์จากสมาชิกเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๕๕ บาท / สมาชิก
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๒ ๕๓๔ ๓๘๑๕ - ๖, ๐๒ ๕๓๔ ๓๘๗๒, ๐๒ ๑๕๕ ๒๓๕๙ / www.cremation.rtaf.mi.th

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจําปี ๒๕๖๒ หลักสูตรปกติ และหลักสูตรต่อเนื่อง
กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว
ทหารอากาศ และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจําปี ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒) หลักสูตรปกติ ( เช้า,บ่าย)
๑๐๐ ชม. และหลักสูตรต่อเนื่อง ๒๐๐ ชม. ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันั้ ๑๒ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ช่วงเช้า ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ช่วงบ่าย ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ และหลักสูตรต่อเนื่อง 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
สมัครด้ วยตนเองระหว่างวันืที่ ๖ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ในวันและเวลาราชการ ตั้ งแต่ ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐)
หลักฐานประกอบการรับสมัคร รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ( อายุไม่เกิน ๖ เดือน ) ๒ ใบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ชุด
ที่แผนกส่งเสริมอาชีพ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๒๐ และ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๘๖
www.rtaf.mi.th

