พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร ผบ.อย.เป็นประธำนในพิธี
บวงสรวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ พระไพรีพินำศอำกำศโยธิน
เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๗
ณ บริเวณหน้ำหอพระไพรีพินำศอำกำศโยธิน

พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร ผบ.อย. เป็นประธำนในพิธี
เปิดกำรสัมมนำสำยวิทยำกำร อย.ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๑๗ ก.พ.๕๗
ณ บน.๕ จ.ประจวบคีรีขันธุ์ โดยมี หน.นขต.อย., ผบ.พัน อย.
ที่ตั้ง ดม.และ ผบ.พัน อย.บน.ต่ำงจังหวัดเข้ำร่วมสัมมนำ ฯ

วันจันทร์ที่ ๓ มี.ค.๕๗, ๐๙๓๐
ประชุม อย.ครั้งที่ ๒/๕๗ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร
ระหว่าง ๔-๖ มี.ค.๕๗
กำหนดตรวจสอบควำมพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ. ณ รร.กำรบิน จว.นครปฐม
วันพุธที่ ๕ มี.ค.๕๗ เวลำ ๐๗๒๐ – ๐๗๔๕
ทำบุญตักบำตรประจำเดือน พระสงฆ์จำนวน ๓ รูป ณ บริเวณหน้ำ บก.อย.
วันพุธที่ ๕ มี.ค.๕๗ , ๐๙๐๐
ประชุม คณก.บูรณะและสมโภชน์พระไพรีพินำศอำกำศโยธิน ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร
วันศุกร์ที่ ๗ มี.ค.๕๗
พิธีปิดกำรศึกษำหลักสูตร ส่งทำงอำกำศ อย.รุ่นที่ ๖๐ ณ ศทย.อย.
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สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระรำชดำเนินแทนพระองค์ มำทรงเปิดอำคำรคุ้มเกศ ในวันจันทร์ที่ ๓ มี.ค.๕๗ ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
จึงของดตรวจผู้ป่วยนอก ณ อำคำรคุ้มเกศ
และงดตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำรทั้งอำคำรคุ้มเกล้ำฯ และอำคำรคุ้มเกศ
โครงการอบรมภาษาอังกฤษบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ภาคฤดูร้อน
ศูนย์ภำษำต่ำงประเทศ ยศ.ทอ.กำหนดจัดโครงกำรอบรมภำษำอังกฤษบุตรข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร
ทอ.ภำคฤดูร้อน ในช่วงปิดภำคกำรศึกษำภำคปลำย (มี.ค.- เม.ย.๕๗) ผู้สมัคร ต้องเป็น บุตร – ธิดำ ของข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร ทอ.กำลังศึกษำระดับชั้น ป.๕ – ม.๕ หรือเทียบเท่ำ โดยจะต้องเสียค่ำเล่ำเรียนคนละ
๔๐๐.-บำท และค่ำตำรำเรียนคนละ ๑๐๐.-บำท ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๔ มี.ค.๕๗ เวลำ ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐
(เว้นวันหยุดรำชกำร) โทร.๒ - ๒๙๖๕
สถานรับเลี้ยงเด็กฤทธิยะวรรณาลัย รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน ประจาปี ๕๗
ทอ.โดย สถำนรับเลี้ยงเด็กฤทธิยะวรรณำลัย ยศ.ทอ.เปิดรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี ๕๗ อำยุ ๒ ปี
๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ ปี (ห้องเรียนปรับอำกำศทุกห้อง) ผู้สนใจสอบถำมและสมัครได้ที่ ฝ่ำยธุรกำรสถำนรับเลี้ยง
เด็กฤทธิยะวรรณำลัย ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๒๑ มี.ค.๕๗ เวลำ ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ โทร. ๐ ๒๙๗๔ ๙๙๗๑ และ
๐ ๒๑๕๕ ๑๘๔๔ หรือ ๓ – ๑๘๔๔
โครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด ประจาปี ๕๗
ทอ.โดย สก.ทอ.กำหนดจัดโครงกำรกีฬำเยำวชนภำคฤดูร้อน ต้ำนภัยยำเสพติดประจำปี ๕๗
ระหว่ำงวันที่ ๒๔ มี.ค.- ๓๐ เม.ย.๕๗ ประกอบด้วย
- ฟุตบอล ณ สนำมกีฬำกองทัพอำกำศ (จันทรุเบกษำ)
- เทควันโด ณ อำคำรฝึกและทดสอบสมรรถภำพ ทอ.๒
- ยูโด ณ อำคำรฝึกและทดสอบสมรรถภำพ ทอ.๒
- เทนนิส ณ สนำมเทนนิสกองทัพอำกำศ (จันทรุเบกษำ)
- ว่ำยน้ำ ณ สระว่ำยน้ำกองทัพอำกำศโรจนนิล
- กรีฑำ ณ สนำมกีฬำกองทัพอำกำศ (ธูปะเตมีย์)
- แบดมินตัน ณ สนำมแบดมินตันกองทัพอำกำศ ท่ำดินแดง
ผู้สนใจต้องมีอำยุระหว่ำง ๗ – ๑๘ ปี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๗ มี.ค.๕๗ ณ สนำมกีฬำ ทอ.(ธูปะเตมีย์)
โทร.๒ - ๕๓๖๙ และ สนำมกีฬำ ทอ.(จันทรุเบกษำ) โทร.๒ – ๓๘๓๒
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สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๘
จะมาอานวยความสะดวกในการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐และ ๙๑)
แก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร ทอ.
ระหว่ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘ ก.พ.๕๗ เวลำ ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐
ณ ศูนย์บริกำรกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.หอประชุม ทอ. อำคำรทองใหญ่
ศูนย์เยาวชน ทอ.จัดโครงการอบรม ประจาปี ๕๗
ทอ.โดย สก.ทอ.เปิดรับสมัครสมำชิกศูนย์เยำวชน ทอ.ชำย – หญิง อำยุระหว่ำง ๘ – ๒๔ ปี เข้ำรับกำรอบรม
ตำมโครงกำร ประจำปี ๕๗ ให้กับบุตรหลำนข้ำรำชกำร ทอ.ดังนี้
- โครงกำรอบรมนำฏศิลป์ (๙๐ ชม.) ไม่จำกัดจำนวน ระหว่ำงวันที่ ๒ มี.ค.– ๒๘ ธ.ค.๕๗
- โครงกำรอบรมศิลปประดิษฐ์ (๖๐ ชม.) จำนวน ๓๐ คน ระหว่ำงวันที่ ๒ มี.ค.– ๑๐ ส.ค.๕๗
- โครงกำรอบรมภำษำจีนเบื้องต้น (๓๖ ชม.) จำนวน ๓๐ คน ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๓๐ เม.ย.๕๗
- โครงกำรอบรมศิลปประดิษฐ์ภำคฤดูร้อน (๖๐ ชม.) จำนวน ๓๐ คน ระหว่ำงวันที่ ๒ มี.ค.– ๒ พ.ค.๕๗
- โครงกำรจิตอำสำปลูกป่ำชำยเลนศูนย์เยำวชน ทอ.ณ ศูนย์ศึกษำธรรมชำติ ทบ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร
จำนวน ๑๖๐ คน รวมผู้ปกครอง วันเสำร์ที่ ๑๐ พ.ค.๕๗
- โครงกำรทัศนศึกษำเมืองโบรำณ จว.สมุทรปรำกำร จำนวน ๑๖๐ คน รวมผู้ปกครอง วันเสำร์ที่ ๑๙ ก.ค.๕๗
- โครงกำรทัศนศึกษำท้องฟ้ำจำลอง กทม.จำนวน ๑๕๐ คน วันเสำร์ที่ ๑๓ ก.ย.๕๗
- โครงกำรอบรมศิลปประดิษฐ์เทอม ๒ (๖๐ ชม.) จำนวน ๓๐ คน อบรมระหว่ำงวันที่ ๑ ต.ค.– ๓ พ.ย.๕๗
- โครงกำรทัศนศึกษำและเข้ำค่ำยพักแรมโรงเรียนเตรียมทหำร จว.นครนำยก จำนวน ๑๕๐ คน
ระหว่ำงวันที่ ๑๕ – ๑๖ พ.ย.๕๗
สอบถำมและสมัครได้ที่ ศูนย์เยำวชน ทอ.โทร.๒-๒๗๘๔, ๒-๒๗๘๖ และ ๒–๓๐๕๗ ตั้งแต่บัดนี้– ๒ มี.ค.๕๗
เว้นวันเสำร์ เวลำ ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๕๗
ยศ.ทอ.ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๑ ที่บุตรสอบได้ห้องเรียนพิเศษหรือควำมสำมำรถพิเศษ รร.บริเวณรอบที่ตั้ง
ดอนเมือง ซึ่งจะประกำศผลกำรสอบก่อนกำรสอบห้องเรียนปกติ ในวันที่ ๒๙ มี.ค.๕๗ และหำกรำยงำนตัวกับ
โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว กรุณำแจ้งคณะทำงำนของ ยศ.ทอ.โทร.๒ - ๒๙๔๖ หรือ ๐๘ ๑๘๑๖ ๓๕๖๒ และขอเชิญ
ประชุมผู้ปกครอง (ไม่ต้องนำนักเรียนมำด้วย) ในวันอังคำรที่ ๑๘ มี.ค.๕๗ เวลำ ๑๓๓๐ ณ หอประชุมกำนตรัตน์
(กรณีไม่มำประชุมจะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรจับสลำก)
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๔๕
ระหว่างวันที่ ๗ ก.พ. – ๒๑ มี.ค.๕๗ ณ สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย)์ และจันทรุเบกษา
ติดตามผลการแข่งขันฯ ได้ที่ บอร์ด ปชส.อย.ชั้น ๑
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รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ ทอ.
ทอ.มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพศชำย ที่สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ เพื่อสอบคัดเลือก
เข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำรในส่วนของ ทอ.ประจำปี ๕๗
ซื้อระเบียบกำรด้วยตนเอง ตัง้ แต่บัดนี้ – ๑๐ มี.ค.๕๗ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ณ รร.นอ.
สมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๐ มี.ค.๕๗ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ณ รร.นอ.
สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ โรงเรียนนำยเรืออำกำศ โทร.๒ - ๓๖๒๔ – ๗ หรือ www.rtafa.ac.th
ทอ.รับสมัครบุคคลเพือ่ สอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ๕๙๘ อัตรา
ทอ.มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ำรับรำชกำร จำนวน ๕๙๘ อัตรำ โดยแบ่งเป็น
ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จานวน ๔๕๓ อัตรา
ปริญญำโท ๔ อัตรำ ปริญญำตรี ๕๘ อัตรำ และ ปวช. ๒๘๕ อัตรำ ม.ปลำย ๑๐๖ อัตรำ
กองบินและโรงเรียนการบิน จานวน ๑๔๕ อัตรา
ปวช. ๑๒๑ อัตรำ ม.ปลำย ๒๔ อัตรำ
เปิดรับสมัครทำงอินเตอร์เน็ตทำงเดียว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๕ มี.ค.๕๗ ทำง http://job.rtaf.mi.th
หรือ www.person.rtaf.mi.th โทร.๒ - ๘๕๘๗–๙๑ หรือสอบถำม โทร.๒ - ๒๔๔๐–๓, ๕ ในวันและเวลำรำชกำร
โครงการช่วยเหลือบุตรข้าราชการในช่วงปิดภาคเรียน ประจาปี ๕๗
ร้ำนสวัสดิกำร ทอ. ดม.มีควำมประสงค์ จะรับสมัครบุตรข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร ทอ.จำนวน ๓๐ คน
เข้ำรับกำรฝึกอบรมภำคฤดูร้อนในช่วงปิดภำคเรียนเพื่อเป็นกำรแบ่งเบำภำระ โดยจะมีรำยได้พิเศษ เป็นค่ำตอบแทน
วันละ ๑๕๐.-บำท โดยแบ่งเป็นผลัดคือ ระหว่ำงวันที่ ๑๗ – ๒๖ มี.ค.๕๗ และ ๒๗ มี.ค.– ๕ เม.ย.๕๗
ผู้สนใจสอบถำมและสมัครได้โดยตรงที่ ร้ำนสวัสดิกำรทหำรอำกำศ ดอนเมือง หรือที่ www.welfare.rtaf.mi.th
ตั้งแต่บัดนี้ – ๗ มี.ค.๕๗
โครงการฝึกสอนกอล์ฟเยาวชน ทอ.ประจาปี ๕๗
ศูนย์ฝึกสอนกอล์ฟเยำวชน ทอ.จะเปิดทำกำรฝึกสอนกอล์ฟให้กบั เยำวชน ทอ.และผู้สนใจ อำยุ ๘ – ๑๘ ปี
โดยเปิดกำรฝึกสอน ระหว่ำงวันที่ ๒๔ มี.ค.- ๙ พ.ค.๕๗
ผู้สนใจสอบถำมและสมัครได้ที่ สนำมฝึกซ้อมกอล์ฟ ทอ.(ศูนย์กีฬำ – สวนเฉลิมพระเกียรติฯ) โทร.๒ - ๘๑๘๒
ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ มี.ค.๕๗

ขอเชิญ...ติดตามอ่านข่าวอากาศโยธิน และชมภาพกิจกรรมหน่วย ได้ที่ www.sfc.rtaf.mi.th
ส่งข้อมูลข่าวกิจกรรมหน่วยได้ที่ sim_sack@hotmail.co.th หรือ pornpimon@rtaf.mi.th

