กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิ ษยะศริ น ผู้ บัญชาการทหารอากาศ พร้ อ มด้ วย คุ ณพงศ์ อุม า
ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ข่าวประจําวัน ทอ.
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยือนประเทศบรูไนอย่างเป็นทางการ
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พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ
เข้าเยี่ยมคารวะ Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Major General (Retired) Dato Paduka Seri Haji Awang
Halbi bin Haji Md Yussof รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมบรูไน Sultan Hassanal Bolkiah ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุดบรูไน และ Brigadier General (U) Shahril Anwar Bin Ma'awiah ผู้บัญชาการทหารอากาศบรูไน
ในโอกาสเยือนประเทศบรูไนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ประเทศบรูไน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยือนสหพันธรัฐมาเลเซียอย่างเป็นทางการ

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ
เข้าเยี่ยมคารวะ General Tan Sri Dato' Sri Hj Affendi Bin Buang ผู้บัญชาการทหารอากาศมาเลเซีย ในโอกาส
เยือนสหพันธรัฐมาเลเซียอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

พิธีบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมพิธี
บําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิธีปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
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พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ
และคณะผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการ
กองทัพอากาศ
โดยได้จัดขบวนรถยนต์บรรทุกจํานวน ๕ คัน นําผ้าห่มกันหนาว จํานวน ๕,๐๐๐ ผืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เดินทางไปยังกองบินต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ใน ๕ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ ๑
ดอนเมือง – กองบิน ๔๑ (จังหวัดเชียงใหม่), เส้นทางที่ ๒ ดอนเมือง – กองบิน ๒ (จังหวัดลพบุรี) / กองบิน ๔ (อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์) / กองบิน ๔๖ (จังหวัดพิษณุโลก), เส้นทางที่ ๓ ดอนเมือง –
กองบิน ๑ (จังหวัดนครราชสีมา)
กองบิน ๒๓ (จังหวัดอุดรธานี), เส้นทางที่ ๔ ดอนเมือง – กองบิน ๒๑ (จังหวัดอุบลราชธานี) และเส้นทางที่ ๕ ดอนเมือง –
ฝูงบิน ๔๖๑ (จังหวัดเชียงราย)

การประชุมเตรียมการพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจําปี ๒๕๖๒

พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในการประชุมเตรียมการ
พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการส่งกําลังบํารุง กองบิน ๔๑ และ กองบิน ๔๖
พลอากาศโท ปราโมทย์ ศิ ริ ธ รรมกุ ล เจ้ า กรมส่ ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง ทหารอากาศ และคณะ
ตรวจเยี่ ยมสายวิท ยาการด้า นการส่ ง กํ าลั ง บํา รุง กองบิ น ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก
สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
พลอากาศโท ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ และ
คณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ด้านการส่งกําลังบํารุง กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศ
เอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก
ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรนายทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ณ ที่ตั้งดอนเมือง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕๓๐
ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ข่าว ประจําวัน ทอ.
เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ณ กรมช่างอากาศ
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พลอากาศตรี ภู ว ดล สอนดวงใจ เจ้ า กรมขนส่ ง ทหารอากาศ
พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ กรมช่างอากาศ โดยมี พลอากาศตรี
เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเวชยันต์รังสฤษฎ์ กรมช่างอากาศ

กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนรอบสนามบินบ่อทอง

นาวาอากาศเอก อมฤต กนกแก้ว ผู้บังคับการกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ นําข้าราชการ จัดเลี้ยงอาหาร
กลางวันและกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๖ ตารางกิโลเมตร รอบสนามบินบ่อทอง โดยมี
นางอําภร ทองบัว ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนิคมสถิต นําเด็กนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเด็ก
นักเรียน เยาวชน และประชาชนในรวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้มีจิตใจเลื่อมใส ศรัทธา และรักอาชีพทหาร ตลอดจนช่วย
เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องกองทั พ อากาศ เมื่ อ วั น ที่ ๓ ธั น วาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรี ย นวั ด นิ ค มสถิ ต ตํ า บลนาประดู่
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

กองบิน ๒๑ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

นาวาอากาศเอก วั ช รพล นวลเป็ น ใย ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๒๑ นํ า ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง พนั ก งานราชการ
ทหารกองประจําการ และครอบครัว กองบิน ๒๑ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักบินขับไล่/โจมตีขั้นต้น รุ่นที่ ๔๖
นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑
เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักบินขับไล่/โจมตีขั้นต้น
รุ่ น ที่ ๔๖ ที่ สํ า เร็ จ ตามหลั ก สู ต ร เมื่ อ วั น ที่ ๔ ธั น วาคม ๒๕๖๑
ณ บริเวณหน้าโรงเก็บ ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวบริการ
กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นายเสถี ยร แสงสุ ระ บิดาของ นาวาอากาศเอก กวิ นทัต แสงสุระ ข้าราชการสังกั ด
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตั้งแต่บัดนี้ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ (เว้นวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑) ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ
วัดลาดสนุ่น ปทุมธานี และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ วัดลาดสนุ่น
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