กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธี
รับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนทั่วไป ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ๒๐๑๘
ในการนี้ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย
ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธี ฯ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๖๑ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

ข่าวประจําวัน ทอ.
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ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๒๓

พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารวัตรทหารอากาศ
กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก ธฤษณัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการ
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

กองบิน ๔ ให้การต้อนรับนายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๗๙

พลเรือตรี สิทธิชัย ต่างใจ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือและคณะนายทหาร
นักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๗๙ พร้อมคณะอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก
อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ
กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

"การนํานโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศปี ๖๒ เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ ๗๑ ปี
กรมการเงินทหารอากาศเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ"

นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ สั ง กั ด กรมการเงิ น ทหารอากาศ ร่ ว มกั น จั ด กิ จ กรรมโครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสายวิ ท ยาการการเงิ น
"การนํานโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศปี ๖๒ เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ ๗๑ ปี กรมการเงินทหารอากาศเพื่อก้าวสู่องค์กร
แห่งความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนนงนุชพัทยา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
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ติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 2018 "BikeUnAiRak" ได้แก่ จุดให้บริการประชาชน
เพื่ออํานวยความสะดวกกิจกรรมจุดบริการแพทย์ จุดบริการอาหาร พื้นที่จุดจอดรถ เป็นต้น
โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์และ page facebook ดังนี้ https://www.bikeunairak2018.com/th/home.html
และ https://www.facebook.com/UnAiRakFanpage/

โครงการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรมพลาธิการทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก ศรสิต กีรติพล รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรมพลาธิการทหารอากาศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๖๑ ณ ห้องประชุมกรมพลาธิการทหารอากาศ ๑

ผู้อํานวยการกองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสรรพาวุธ กองบิน ๔๑

นาวาอากาศเอก ชเนนทร์ สุขวารี ผู้อํานวยการกองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยม
สายวิทยาการสรรพาวุธ เป็นประธานการสรุปผลการตรวจและประเมินการควบคุมมาตรฐานการซ่อมบํารุง และความสมควร
เดินอากาศสายงานสรรพาวุธ โดยมี นาวาอากาศเอก นิฐินัย บุญลยางกูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับและ
ร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ประจําปี ๒๕๖๑

นาวาอากาศเอก วิสันต์ พจน์บรรดิษฐ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหาร
กองประจําการ กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองบิน ๒๓ รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการเงินการคลัง

นาวาอากาศเอก สรพัฒน์ เพ็ชรมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วย
ข้าราชการแผนกการเงิน กองบิน ๒๓ เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการเงินการคลัง
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นายวัฒนา พุทธิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ข่าว ประจําวัน ทอ.
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กองบิน ๔๖ เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ประจําปี ๒๕๖๑

นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ นําจิตอาสา ข้าราชการ ทหารกองประจําการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๔๖ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ณ บริเวณแนวรั้ว สนามฟุตบอล กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
กองทัพอากาศ โดย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้า
เป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๔๔๓ คน
บุคคลพลเรือน เพศชาย อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ - ๒๐ ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๒ ถึงปี พ.ศ.๒๕๔๔
เท่านั้น) ที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.๖ หรือ ปวช. ทุกสาขาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ทุกประเภทวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ และผลการเรียนรวมคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขั้นพื้นฐานไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
ทหารกองหนุ น สั ง กั ด กองทั พ อากาศ เฉพาะผู้ ที่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ทหารกองประจํ า การ (ทหารเกณฑ์ )
มีระยะเวลาอยู่ในกองประจําการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี ปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ไม่เกินวันที่
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อายุไม่เกิน ๒๔ ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
ผู้สนใจเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สมัครทาง Internet ที่ www.atts.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ มกราคม
๒๕๖๒ เท่านั้น สอบถามรายละเอียด โทร. ๒๕๓๔ ๓๗๔๒, ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๖๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๒๖๖ หรือ www.atts.ac.th

ข่าวบริการ
- ขอเชิ ญ ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่ แ ละเลี้ ย งสั ง สรรค์ ส มาชิ ก สโมสรนายทหารอากาศชั้ น สั ญ ญาบั ต ร
ณ ที่ ตั้ ง ดอนเมื อ ง ประจํ า ปี ๒๕๖๑ ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๓ ธั น วาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕๓๐ ณ อาคารรณนภากาศ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
- กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นายเสถียร แสงสุระ บิดาของนาวาอากาศเอก กวินทัต แสงสุระ ข้าราชการสังกั ด
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตั้งแต่บัดนี้ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ (เว้นวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑) ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ
วัดลาดสนุ่น ปทุมธานี และกําหนดพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ วัดลาดสนุ่น

www.rtaf.mi.th

