กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคํานับจาก
พลเอก วั ล ลภ รั ก เสนาะ เลขาธิ การสภาความมั่ นคงแห่ งชาติ และคณะฯ
ในโอกาสเดิ นทางมาเพื่ อหารื อข้ อราชการ เมื่ อวั นที่ ๑๔ ธั นวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒

โครงการฝากบ้านไว้กับสารวัตรทหารอากาศ ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒ มกราคม ๒๕๖๑ สอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๓๖๒ (บ้านพักทหารอากาศท่าดินแดง) และโทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๗๙๔ (บ้านพักทหารอากาศทุ่งสีกัน)

การอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน HADR และการประชาสัมพันธ์การตระหนักรู้
ของกําลังพลทหารอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑

กองบรรเทาสาธารณภัย สํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ได้จัดอบรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้าน HADR และการประชาสัมพันธ์การตระหนักรู้ของกําลังพลทหารอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ จํานวน ๓๕ คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภารกิจระหว่างประเทศ ด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ
รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีทักษะและประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์มากขึ้น ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
โดยมี นาวาอากาศเอก กรกฏ ทิมไสว รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธาน
โดยกิจกรรมประกอบด้วย การฟังบรรยายพิเศษ จากวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
“การผลิตสื่อสร้างสรรค์” สําหรับการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally ในสถานที่ต่างๆ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวาสนา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๔ ประจําปี ๒๕๖๐

นาวาอากาศเอก พู น ศั ก ดิ์ ปิ ย ะรั ต น์ ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๔ เป็ น ประธานในพิ ธี วั น คล้ า ยวั น สถาปนากองบิ น ๔
ประจําปี ๒๕๖๐ โดยมีการจัดพิธีทําบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ
และครอบครัว เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาศาสนพิธี กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์
กําหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ชุมนุมนายเรืออากาศ ประจําปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เวลา ๑๖๓๐ พิธีมอบกระบีน่ ักเรียนนายเรืออากาศ ณ อาคารรณนภากาศ
เวลา ๑๗๓๐ งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ลานอเนกประสงค์

วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
หน้า ๓
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒

พลอากาศตรี ประยูร ธรรมาธิวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทหารอากาศ เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รเจ้ า หน้ า ที่ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและสงครามอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
สําหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒ ซึ่งเป็นนายทหารชั้นประทวนจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ จํานวน ๒๕ คน
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสวัสดิการ รุ่นที่ ๒๐

นาวาอากาศเอก พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร
นายทหารสวัสดิการ รุ่นที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนสวัสดิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

กองบิน ๗ รับมอบถุงยังชีพจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗
รับมอบถุงยังชีพจํานวน ๒๐๐ ถุง จากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โดยมี นาย กฤษดา จันทร์คง ผู้จัดการธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาอําเภอไชยา และ นางสาว อรพินทร์ พรชัย ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
สาขาอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนในการมอบ เพื่อจะได้นําไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป เมื่อวันที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารกองบังคับการกองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศชัน้ สัญญาบัตร ณ ที่ตั้งดอนเมือง
ร่วมประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์ ในวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕๓๐ – ๒๒๐๐
ณ อาคารรณนภากาศ และลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
กองบิน ๒๑ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว โครงการ สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒
แบ่งปัน เติมสุข ร่วมใจสู้ภัยหนาว ปีที่ ๖

นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่โครงการ “สํานักประชาสัมพันธ์
เขต ๒ แบ่ งปัน เติ ม สุ ข ร่ ว มใจสู้ ภัยหนาว ปีที่ ๖”
เพื่ อจะนํ าไปมอบให้ แ ก่ นักเรี ยน โรงเรีย นบ้ านกุ่ ม ตํ าบลห้ ว ยไผ่
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒ จังหวัดอุบลราชธานี

นักกีฬาเปตองกองทัพอากาศคว้ารางวัลจากการแข่งขันเปตอง
รายการ 1st ASEAN Boules Sport Confederation Championship

ทีมนักกีฬาเปตองกองทัพอากาศคว้ารางวัล ๓ เหรียญทอง, ๑ เหรียญเงิน และ ๒ เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน
เปตองรายการ 1st ASEAN Boules Sport Confederation Championship ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี นาวาอากาศโท สมชาย พุทธชน และ เรืออากาศตรี อนุรักษ์ รักษาภัย เป็นผู้ฝึกสอน
สําหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
- เหรียญทองประเภทชู้ตติ้งชาย ได้แก่ จ่าอากาศเอก สราวุฒิ ศรีบุญเพ็ง
- เหรียญทองประเภทชู้ตติ้งหญิง ได้แก่ พันจ่าอากาศเอกหญิง พันธ์ทิพา วงศ์ชูเวท
- เหรียญทองประเภททีมหญิง ได้แก่ พันจ่าอากาศเอกหญิง พันธ์ทิพา วงศ์ชูเวท, จ่าอากาศเอกหญิง
ณัฏยา อยู่ทอง, จ่าอากาศโทหญิง นันทวัน เฟื่องสนิท และ นางสาวภัทรธิดา มีพักตร
- เหรียญเงินประเภททีมชาย
ได้แก่ จ่าอากาศเอก สุขสรรค์ เพียจันทร์, จ่าอากาศเอก ศราวุธ ศรีบุญเพ็ง
และนายธนากร สังข์แก้ว
- เหรียญทองแดงประเภททีมชาย ได้แก่ นายณัฏฐพร กรรเจียง
- เหรียญทองแดงประเภททีมหญิง ได้แก่ นางสาวอัมพวัน สุวรรณพฤกษ์

www.rtaf.mi.th

