กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการแข่งขัน และการสาธิตการใช้กําลังทางอากาศ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๖๑ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒

พิธีบําเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พลอากาศเอก สิท ธิพ ร เกสจิน ดา ที่ ป รึกษาพิ เศษกองทั พ อากาศ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการบริห ารงาน
พระมหาธาตุน ภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ เป็ นผู้แ ทนผู้บัญ ชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิ ธีบําเพ็ ญ กุศล เพื่ อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนั้ น ได้ จัด ให้ มี พิ ธีป ระดั บ เครื่อ งหมายแสดงความสามารถนั ก เหิ น เวหากิ ต ติ มศั ก ดิ์ ข องกองทั พ อากาศ
ให้ แ ก่ หน่ ว ยงาน และผู้ ที่ ทํ า คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ กองทั พ อากาศ มอบทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรี ย น จํ า นวน ๙ ทุ น
มอบเงินสนับสนุนให้กับศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านหลวง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภู เขา และมอบผ้าห่ม
กันหนาวให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ และชาวม้ง

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ร่วมโครงการ“จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

พ ล อากาศ ต รี สุ รสี ห์ สิ ม ะเศ รษ ฐ์ รอ งผู้ บั ญ ช าก ารห น่ วย บั ญ ชาก ารอ าก าศ โยธิ น นํ าข้ าราชก าร
และทหารกองประจําการ สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

สมาชิกสโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ตั้งดอนเมือง
สามารถตรวจสอบผลการจับสลากรางวัลการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจําปี ๒๕๖๑
ได้ที่ www.welfare.rtaf.mi.th

วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
หน้า ๓
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
ร่วมประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา

พลอากาศตรี ฉัตรชัย วิริยะภาพ ผู้อํานวยการกองพัฒนาการวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและ
อวกาศกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ กระทรวงกลาโหม และ กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ประชุมหารือเกี่ยวกับ
การดําเนิ นการโครงการวิจัยร่วม (Joint Project) และเยี่ยมชมนิ ทรรศการ ผลงานวิจั ย และพั ฒนาต่ างๆ ของ ศูนย์วิจัยพั ฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การบินและอวกาศกองทัพอากาศ

กองบิน ๔ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว

นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔
ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว เมื่อวันที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ หมู่ ๒๑ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ข่าว ประจําวัน ทอ.
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รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
กองทัพอากาศ โดย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้า
เป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๔๔๓ คน
บุคคลพลเรือน เพศชาย อายุไม่ ต่ํากว่า ๑๘ - ๒๐ ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๒ ถึงปี พ.ศ.๒๕๔๔ เท่ านั้น)
ที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.๖ หรือ ปวช. ทุกสาขาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชา ผลการเรียน
เฉลี่ยรวมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ และผลการเรียนรวมคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขั้นพื้นฐานไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
ทหารกองหนุ น สั งกั ด กองทั พอากาศ เฉพาะผู้ ที่ เป็ นหรื อเคยเป็ นทหารกองประจํ าการ (ทหารเกณฑ์ ) มี ระยะเวลา
อยู่ ในกองประจํ าการมาแล้ วอย่างน้ อย ๑ ปี ปลดเป็ นทหารกองหนุ น ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ไม่ เกิ นวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
อายุไม่เกิน ๒๔ ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
ผู้สนใจเข้าเป็ นนักเรียนจ่าอากาศ ปี การศึกษา 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
- โรงพยาบาลภูมิพ ลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จะทําการทําลายแฟ้มเวชระเบียนประวัติผู้ป่วยนอก
ปี ๒๕๕๕ ที่ ข าดการติ ด ต่ อ กั บ โรงพยาบาลนานเกิ น ๕ ปี และแฟ้ ม เวชระเบี ย นผู้ ป่ วยในตั้ งแต่ ปี ๒๕๕๐ ที่ เก็ บ ไว้ ค รบ
กําหนดการเก็บเอกสาร ๑๐ ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๗๒๑๗ และ ๐ ๒๕๓๔ ๗๒๗๕

www.rtaf.mi.th

