กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน
นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพอากาศ นักเรียนทหาร
และทหารกองประจําการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
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กิจกรรมบําเพ็ญพระราชกุศล ๕ ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมบริจาคโลหิต การให้บริการทางการแพทย์ และจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล
ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กิจกรรม “วันดินโลก” ๕ ธันวาคม เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการค้นคว้าและบริหารจัดการดิน

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
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ปลัดบัญชีทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี ณ กรมช่างอากาศ

พลอากาศโท แอร์บูล สุท ธิว รรณ ปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญ ชี
ประจํ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ ณ กรมช่ างอากาศ โดยมี พลอากาศตรี เกรีย งศั ก ดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ ากรมช่ า งอากาศ
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเวชยันต์รังสฤษฎ์ กรมช่างอากาศ

เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์กองบิน ๔๖

พลอากาศโท ชวาลา ราชวงศ์ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยม
สายวิ ท ยาการด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและสงครามอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กองบิ น ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก ภาณุ วั ต ร
เรื องประยู ร รองผู้บัง คับ การกองบิ น ๔๖ ให้ก ารต้อ นรั บ เมื่ อ วั นที่ ๔ ธั น วาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อ งประชุมศู นย์ปฏิ บัติการ
กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

เจ้ากรมจเรทหารอากาศ เข้าร่วมประชุมกับกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุม
ร่วมและดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ของ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี กานต์ชนก หันหาบุญ เสนาธิการกรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การประชุม Technical Conference ครั้งที่ ๓๒
โครงการพัฒนาขีดความสามารถการส่งกําลังบํารุงเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ Gripen 39 C/D
พลอากาศตรี ชนะยุทธ รัตนกาล รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
เป็นประธานร่วมกับ Mr. Martin Mann/Program Director FMV ในการประชุม
Technical
Conference ครั้ งที่ ๓๒ “โครงการพั ฒนาขี ดความสามารถ
การส่งกําลังบํารุงเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ บ.ข.๒๐/ก (Gripen 39 C/D)”
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
“ย้ายที่ตั้งสํานักงาน”
กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ซึ่งมีหน้าที่ดําเนินการจัดทํา “ข่าวประจําวัน ทอ.”
“สารชาวฟ้ า ” และ “ข่ า วทหารอากาศ” จะทํ า การย้ า ยสํ า นั ก งานจากที่ ตั้ ง “สํ า นั ก งานข่ า วทหารอากาศ” ชั้ น ๑ อาคารหอสมุ ด
กองทัพอากาศ ไปยังสํานักงานใหม่ ในอาคารประชาสัมพันธ์กองบัญชาการกองทัพอากาศ ด้านหน้าทางเข้าธนาคารทหารไทย จํากัด
สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ (อาคารข้าง กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงขออภัย
ในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการต่างๆ ในช่วงดังกล่าว

ข่าว ประจําวัน ทอ.
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒
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พลอากาศตรี กานต์ชนก หันหาบุญ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๕๖ และ สถานีรายงานหาดใหญ่

นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย ทองเจริญ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ตรวจติดตามความคืบหน้าผลการ
แก้ไขตามอนุมัติหรือสั่งการของผู้บัญชาการทหารอากาศ ตามข้อเสนอแนะของจเรทหารอากาศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ณ กองบิ น ๕๖ และ สถานี ร ายงานหาดใหญ่ ระหว่ า งวั น ที่ ๓ - ๔ ธั น วาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก กานต์
มงคลบายศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ ๖๑ ศึกษาดูงานบริษัทไทย ไลอ้อน เมนทารี จํากัด
นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานนิรภัย
ทหารอากาศ นําคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ ๖๑
ศึ กษาดูง าน ณ บริษั ท ไทย ไลอ้ อ น เมนทารี จํ ากั ด และเยี่ย มชมกิจ การระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management System : SMS) และนิรภัย
การซ่อมบํารุง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

กองบิน ๒ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเชนต์เทราชา
นาวาอากาศเอก วิฑู รย์ ชมจิ ต ร รองผู้ บัง คับ การกองบิ น ๒ เป็ น ผู้แ ทน
ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
สาขาการควบคุมจราจรทางอากาศ ของวิทยาลัยนานาชาติเชนต์เทราชา ศึกษาดูงาน
กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ข่าวบริการ
กํ าหนดสวดพระอภิ ธรรมศพ นายเสถี ยร แสงสุ ระ บิ ดาของ นาวาอากาศเอก กวิ นทั ต แสงสุ ระ ข้ าราชการ
สั งกั ดหน่ วยบั ญชาการอากาศโยธิ น ในวั นนี้ (๗ ธั นวาคม ๒๕๖๑) ณ ฌาปนสถานกองทั พอากาศ วั ดลาดสนุ่ น ปทุ มธานี
และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ วัดลาดสนุ่น

www.rtaf.mi.th

