กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่ ง สว่ า ง ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ และ นางอุ ษ ณี ย์
แสงสิ ง แก้ ว รองกรรมการผู้ อํ า นวยการใหญ่ สายกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก รและพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
รักษาการกรรมการผู้อํานวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึก
ข้ อ ตกลงระหว่ า งกองทั พ อากาศ กั บ บริ ษั ท การบิ น ไทย จํ า กั ด (มหาชน) เมื่ อ วั น ที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะเดินทางไปตรวจการปฏิบัติราชการ กองบิน ๕๖

นาวาอากาศเอก คมกริช นันทวิสุทธิ์ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะเดินทางไปตรวจการปฏิบัติราชการ
กองบิน ๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
ให้การต้อนรับและร่วมฟังการบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

ตรวจความก้าวหน้าการดําเนินโครงการต้นแบบการบริหารจัดการ
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง

นาวาอากาศเอก นพดล เพราเพริศภิรมย์ รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
ในฐานะรองหั ว หน้ า สํ า นั ก งานพลั ง งานทดแทนกองทั พ อากาศ พร้ อ มคณะกรรมการพลั ง งานทดแทนกองทั พ อากาศ
ตรวจความก้าวหน้าการดําเนินโครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์
แบบแห้ง เพื่อทราบความพร้อมก่อนทดสอบระบบการทํางาน การดําเนินการในการจัดเตรียมขยะอินทรีย์ และปัญหาข้อขัดข้อง
ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่ ๕๒ ลงพื้นที่จริงศึกษายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจังหวัดเชียงราย

นาวาอากาศเอก ศุ ภโชติ ชั ยวงษ์ รองผู้ บั ญชาการวิ ทยาลั ยการทั พอากาศ พร้ อมคณะอาจารย์ และนั กศึ กษาวิ ทยาลั ย
การทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ จํานวน ๘๑ คน เดินทางดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษณ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ อันจะส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ต่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ วิทยาลัยกองทัพอากาศ ถือเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงสุดของกองทัพอากาศ
ในการผลิตผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถเป็นผู้บริหารที่ดี ตามปรัชญาการศึกษาที่มุ่งเน้น “สร้างเสริมผู้นํา
ผู้บริหาร และฝ่ายอํานวยการระดับยุทธศาสตร์ มี่คุณภาพและคุณธรรม เพื่อนําไปสู่กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค”
ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ณ ที่ตั้งดอนเมือง ร่วมประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์
ในวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕๓๐ – ๒๒๐๐
ณ อาคารรณนภากาศ และลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

หน้า ๓

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

กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับคณะผู้อํานวยการศูนย์ส่งกําลังบํารุง
สํานักนโยบายและแผน กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก นภัสดล บวรพัฒนคุณ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งกําลังบํารุง สํานักนโยบายและแผน กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้คําแนะนํา และแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการส่งกําลังบํารุงของกองทัพอากาศ
(LMIS) กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัฒิ วัฒนวรางกูร เสนาธิการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยมิตรประชา กองบิน ๑ ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ณ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ

นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นําข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ และทหารกอง
ประจําการกองบิน ๑ ออกหน่วยมิตรประชาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน โดยมอบอาคารอ่างล้างหน้าแปรงฟัน พร้อมเครื่องกรอง
น้ําผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์กีฬา ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ให้บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และ
ซ่อมเครื่อ งไฟฟ้ า เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ ธั น วาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรี ย นบ้า นขามทะเลสอ ตํ า บลขามทะเลสอ อํ า เภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหาร
กองประจําการ กองบิน ๕๖ ร่วมฟังบรรยายโครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนํา
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
นักกีฬาจักรยานสังกัดกองทัพอากาศ คว้ารางวัลจากการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย

นักกีฬาจักรยานสังกัดกองทัพอากาศ คว้ารางวัลจากการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี
๒๕๖๐ เก็บคะแนนสะสมชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์คัพ”ที่เวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย สนามที่ ๔ ระหว่าง
วันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งการแข่งขันในวันแรกนักกีฬาจักรยานสังกัดกองทัพอากาศ สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้จาก
- ประเภท ๑ กิโลเมตร (อันดับ ๑ เป็นนักกีฬาจากสิงคโปร์) อันดับที่ ๒ ได้แก่ จ่าอากาศโท วรยุทธ คะปัญญา
และอันดับที่ ๓ ได้แก่ จ่าอากาศโท สัจจกุล เสียงล้ํา
- ประเภททีมเปอร์ซูท ๔ กิโลเมตร ทีมจักรยานกองทัพอากาศคว้ารางวัลอันดับที่ ๓ โดยมีนักกีฬาประกอบด้วย
จ่าอากาศโท ภุชงค์ ซ้ายอุดมศิลป์, จ่าอากาศโท พีระพงศ์ ลาดเงิน, จ่าอากาศโท ปฐมภพ พลอาจทัน, นายนิมูฮัมมัดซูไฮลี
เลาะเมาะ และนายเจษฐฏา จันทร์เหลือง

ขอให้แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.๑ โรงเรียนมัธยมรอบบริเวณฐานทัพอากาศดอนเมือง
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพอากาศ แจ้งความประสงค์
ส่ ง บุ ต รเข้ า ศึ ก ษาชั้ น ม.๑ โรงเรี ย นมั ธ ยมรอบบริ เ วณฐานทั พ อากาศดอนเมื อ ง และจะขอรั บ โควตาที่ นั่ ง ศึ ก ษาชั้ น ม.๑
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้กรอกข้อมูลตามใบแจ้งความประสงค์ ฯ ซึ่ง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้แจ้งไปยัง E-Mail
ของทุกท่านแล้วเพื่อนําเรียนตามสายบังคับบัญชา พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้านบุตร และสําเนาทะเบียนบ้านบิดา – มารดา
ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ ที่เป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้าน ที่มีสิทธิอยู่อาศัยอย่างน้อย ๒ ปี
รวมทั้งพื้นที่นั้นๆ จะต้องอยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียนที่จะสมัคร กรณีข้าราชการที่มีคําสั่งกองทัพอากาศ ให้ย้ายเข้าพักอาศัย
ในบ้านพักของทางราชการหรือย้ายเข้ามารับราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ไม่ถึง ๒ ปี ขอให้แนบคําสั่งดังกล่าวมาด้วย โดยส่งถึง
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
อนึ่ง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จะจัดการประชุมผู้ปกครองที่ได้แจ้งขอรับสิทธิ์ดังกล่าว เพื่อประชุมรับฟังคําชี้แจง
หลักเกณฑ์การขอรับโควตาที่นั่งศึกษา พร้อมทั้งจับสลากขอรับโควตาดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๐๐
ณ หอประชุมกานตรัตน์ ทั้งนี้ไม่ต้องนําบุตรมาร่วมจับสลากด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๐๑๓๔

ข่าวบริการ
- กํ า หนดจั ด งานเลี้ ย งสั ง สรรค์ ชุ ม นุ ม นายเรื อ อากาศ ประจํ า ปี ๒๕๖๐ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๒ ธั น วาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เวลา ๑๖๓๐ พิธีมอบกระบี่นักเรียนนายเรืออากาศ ณ อาคารรณนภากาศ
เวลา ๑๗๓๐ งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ลานอเนกประสงค์

www.rtaf.mi.th

