กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชั ย พฤกษ์ ดิ ษ ยะศริ น ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ พร้ อ มด้ ว ย
คุ ณ พงศ์ อุ ม า ดิ ษ ยะศริ น นายกสมาคมแม่ บ้ า นทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ย ม
กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ พร้อมด้วย
นาวาอากาศเอกหญิง วิภาดา จารุสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔
นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน
ทหารอากาศกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔
จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประจําวัน ทอ.
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ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑

พลอากาศเอก ชั ย พฤกษ์ ดิ ษ ยะศริ น ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ พร้ อมด้ วย คุ ณ พงศ์ อุ ม า ดิ ษ ยะศริ น
นายกสมาคมแม่ บ้ า นทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ย มกองบิ น ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สุน ทร ผ่ อ งอํ า ไพ
ผู้บงั คับการกองบิน ๔๑ พร้ อมด้ วย ข้ าราชการ ทหารกองประจําการ ลูกจ้ าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน
ทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ให้ การต้ อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๖

พลอากาศเอก ชั ย พฤกษ์ ดิ ษ ยะศริ น ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ พร้ อมด้ วย คุ ณ พงศ์ อุ ม า ดิ ษ ยะศริ น
นายกสมาคมแม่ บ้ า นทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ย มกองบิ น ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรั ก ษ์
ผู้บังคับการกองบิ น ๔๖ พร้ อมด้ วย คุณ พัฒ น์ นรี พานิ ช เกตุรักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิ น ๔๖
นํ าข้ าราชการ ทหารกองประจํ าการ ลูกจ้ าง พนักงานราชการ และสมาชิ กชมรมแม่บ้ านทหารอากาศ กองบิ น ๔๖
ให้ การต้ อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก
กองทัพอากาศ กําหนดจัดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจําปี ๒๕๖๒
โดย พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผูบ้ ัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
และการสาธิตการใช้กําลังทางอากาศ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนการบิน ปีที่ ๗๗
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พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรี ยนการบิ น ปีที่ ๗๗ โดยมี อดีต ผู้ บัญชาการโรงเรียนการบิน ได้แ ก่ พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิ รั ญ
พลอากาศเอก ดนัย นันทะศิริ และ พลอากาศเอก วิโรจน์ นิสยันต์ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้เกียรติ
เข้าร่วมพิธี โดยมี พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒

พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานด้านกิจการพลเรือน และกิจการพิเศษ)
เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้แทน หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ดําเนินโครงการด้านการ
ป้องกันและประชาสัมพันธ์มีคุณภาพตรงตามยุทธศาสตร์และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมออโรร่ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ กองบิน ๑

พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
อากาศโยธิ น เพื่ อ มอบนโยบายการปฏิ บัติ ง าน รวมทั้ ง ตรวจเยี่ย มคุ ณ ภาพชี วิ ต ทหารกองประจํ าการ กองบิ น ๑ โดยมี
นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๑
จังหวัดนครราชสีมา

พิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร เสมียนการเงิน รุ่นที่ ๑๐

พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคํา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร
เสมียนการเงิน รุ่นที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารอากาศ

ข่าว ประจําวัน ทอ.
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พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทํากลุ่มจิตบําบัดผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ ๕

พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทํากลุ่มจิตบํา บัดผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ ๕ ซึ่ง จัดโดย ศูนย์วิชาการยาเสพติด กองวิทยาการ กรมแพทย์ท หารอากาศ
เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ละเพิ่ ม ทั ก ษะแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในศู น ย์ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด กองทั พ อากาศ ทั้ ง ส่ ว นกลาง
และส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

พิธีเปิดการสัมมนาการเงินสัมพันธ์ของกระทรวงกลาโหม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา ทองเปี่ยม รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ นําข้าราชการในสายวิทยาการการเงิน
ของกองทั พ อากาศ ทั้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค เข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด การสั ม มนาการเงิ น สั ม พั น ธ์ ข องกระทรวงกลาโหม
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)

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
- กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงสมควร เย็นสุดใจ ภริยาของ พลอากาศเอก พโยม เย็นสุดใจ อดีตรองผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ ธันวาคม๒๕๖๑ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ (ศาลาใหญ่) ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ
จากนั้นเจ้าภาพบรรจุศพ ๑๐๐ วัน
- กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของ นาวาอากาศเอก สิรวีร์ มณีวงษ์ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๙๐๐ ณ บ้านเลขที่ ๙๔/๒ หมู่ ๕ บ้านกุดเมือง อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ และกําหนดฌาปนกิจศพ
ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕๐๐ ณ วัดกุดเมืองฮาม ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
www.rtaf.mi.th

