กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคารวะจาก
นาย Marek Libricky เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจําประเทศไทย เพื่อแนะนําตัว
ในโอกาสเข้ า รั บ ตํ า แหน่ ง ใหม่ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ ธั น วาคม ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งรั บ รองพิ เ ศษ ๑
กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
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การประชุม Program Management Review ครั้งที่ ๑๓
และติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค

พลอากาศโท ธริ น ทร์ ปุ ณ ศรี รองเสนาธิ ก ารทหารอากาศ และคณะ เป็ น ประธานในการประชุ ม Program
Management Review ครั้งที่ ๑๓ และติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค ระหว่างวันที่
๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พลอากาศโท พั ท ธนั น ท์ นุ ช พงษ์ ผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศนวมิ น ทกษั ต ริ ย าธิ ร าช พร้ อ มคณะ
เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลและปัญหาข้อขัดข้องในการย้ายที่ตั้งหน่วยของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และนําข้อมูลไปใช้ประกอบการย้ายที่ตั้งของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ต่อไป โดยมี พลตรี ณรงค์ พฤกษารุ่ ง เรือ ง รองผู้บัญชาการโรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้า เป็ นผู้ แ ทนผู้ บัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จังหวัดนครนายก

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
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ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ
แก่หน่วยงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

พลอากาศตรี วิฑูรย์ ตรีพรม ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(Certified FL.) ฉบับที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๑ จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และร่วมแสดงความยินดีกับ
พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา รองปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณครั้งนี้
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและบริหารกําลังพล ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกําลังพล กองบิน ๒๑

พลอากาศตรี วิศรุต สุว รรณเนตร ผู้อํา นวยการสํา นักนโยบายและบริหารกําลั งพล กรมกํา ลังพลทหารอากาศ
และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกําลังพล กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนอากาศยานพาณิชย์

พลอากาศตรี วิญญา โพธิ์คานิช เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนอากาศยานพาณิชย์ (Air Marshal) เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

“โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ รร.นนก.”

พลอากาศตรี ณรงค์ อิ น ทชาติ รองผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศนวมิ น ทกษั ต ริ ย าธิ ร าช เป็ น ประธาน
ในการอบรม “โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ รร.นนก.” โดยได้รับเกียรติจาก คุณประสิทธิ์ คําเกิด
รองกรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท กลางคุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ จํ า กั ด เป็ น วิ ท ยากร เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ ธั น วาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องนภัศวิน สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ข่าว ประจําวัน ทอ.
พิธีทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๔ ครบ ๕๕ ปี
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นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กองบิน ๔ ครบ ๕๕ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ ครอบครัว
กองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

โครงการอบรมทบทวนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน กองบิน ๗ ครั้งที่ ๑

นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมทบทวน
การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน กองบิน ๗ หรือ CRM ครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจของ
กองบิน ๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ แผนกสนับสนุนการบิน
กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

“วันสดุดีวีรชน ๘ ธ.ค.๘๔” เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารอากาศในการรบเหนือวัฒนานคร

นาวาอากาศเอก สุวิทย์ กุลสวัสดิ์ ผู้บังคับฝูงบิน ๒๐๖ (วัฒนานคร) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ทหารกองประจําการฝูงบิน ๒๐๖ (วัฒนานคร) ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในงาน “วันสดุดีวีรชน ๘ ธ.ค.๘๔” เพื่อระลึกถึง
วีรกรรมของทหารอากาศในการรบเหนือวัฒนานคร ที่ได้ปกป้องน่านฟ้าไทยในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อวันที่
๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ฝูงบิน ๒๐๖ (วัฒนานคร) จังหวัดสระแก้ว

ข่าวบริการ
- กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงสมควร เย็นสุดใจ ภริยาของ พลอากาศเอก พโยม เย็นสุดใจ อดีตรองผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ ธันวาคม๒๕๖๑ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ (ศาลาใหญ่) ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ
จากนั้นเจ้าภาพบรรจุศพ ๑๐๐ วัน
- กําหนดฌาปนกิจศพ มารดาของ นาวาอากาศเอก สิรวีร์ มณีวงษ์ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕๐๐
ณ วัดกุดเมืองฮาม ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
www.rtaf.mi.th

