กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่ ง สว่ า ง ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เป็ น ประธานในพิ ธี ป ระดั บ
เครื่ อ งหมายยศนายทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ชั้ น ยศเรื อ อากาศตรี ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นนายเรื อ อากาศ
รุ่ น ที่ ๖๑ จํ า นวน ๗๓ คน ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต รของโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัต ริยาธิราช ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารรณนภากาศ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
กิจกรรมเติมความสุขให้คนไทย “จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๑” ในช่วงเทศกาลปีใหม่

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมเติมความสุข
ให้คนไทย “จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๑” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งกองทัพอากาศ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
จัดขึ้น ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โดยมีบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยนถ่าย
น้ํามันเครื่อง ไม่คิดค่าใช้จ่าย และยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมาร่วมแจกของรางวัลและคูปองส่วนลดบริการต่างๆ
มากมาย และพบกับ พี่หมอ DR Car จากสปริงนิวส์ ๑๙ ที่จะมาช่วยทุกท่านเตรียมความพร้อมของรถในการเดินทาง
ในช่วงปีใหม่นี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ณ สนามกีฬา
กองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจ่าอากาศ ครบรอบ ๖๕ ปี

พลอากาศตรี สําเริง พูนเพิ่ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๖๕ ปี ซึ่งตรงวันที่ ๒๔ ธันวาคมของทุกปี ณ ห้องประชุม
โรงเรียนจ่าอากาศฯ ซึ่งมีอดีตผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี โดยมี นาวาอากาศเอก วรชาติ
ทองศิริ ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํา
โรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนจ่าอากาศ และในช่วงบ่ายได้จัดพิธี
มอบใบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัล และทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนจ่าอากาศ และบุตรธิดาของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก
และอนุศาสนาจารย์ ประจําปี ๒๕๖๑ กองบิน ๔

พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสาย
วิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ ประจําปี ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔ เพื่อรับทราบปัญหา ให้คําปรึกษา
รวมทั้งชี้แจงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์
ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
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เจ้ากรมช่างอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๖

พลอากาศโท หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
ช่างอากาศ กองบิน ๖ โดยมี นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้น ผู้บังคับการกองบิน ๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกองบิน ๖

จิตอาสากองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดชายหาดอ่าวมะนาว

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้นํากําลังพลจิตอาสา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และทหารกองประจําการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดชายหาดอ่าวมะนาว ชายหาดห้าดาว เมื่อวันที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อ่าวมะนาว กองบิน ๕ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองบิน ๗ ร่วมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่

นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ นํากําลังพลจากกองร้อยทหารสารวัตรและกองพัน
ทหารอากาศโยธินกองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะกรรมการกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยกองทัพอากาศ จะปรับการจราจรขาเข้าช่องทางกองบัญชาการ
กองทัพอากาศ ๑ (บก.ทอ.๑) ทุกวันราชการ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๘๐๐ โดยเปลี่ยนไปเปิดประตูทางเข้าด้านขวามือ (ปิดประตู
ด้านซ้ายมือ) โดยเริ่มทดลองดําเนินการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สําหรับช่องทางกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๑ (บก.ทอ.๑)
อนุญาตให้ผ่านเฉพาะข้าราชการทหารอากาศในเครื่องแบบเท่านั้น

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน่วยมิตรประชากองบิน ๔๑ ออกเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชน

หน้า ๔

นาวาอากาศเอก นิฐินัย บุญลยางกูร เสนาธิการกองบิน ๔๑ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย คุณรัชนีกร
ผ่องอําไพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ นําหน่วยมิตรประชากองบิน ๔๑ ออกเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชน
ให้ บริการทางการแพทย์ บริ การตั ดแต่ งทรงผม และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน เมื่ อวั นที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนวัดบ้านโห้ง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีปิดโครงการอบรมการใช้งานเเละการเก็บรักษาจรวดอากาศขนาด ๒.๗๕ นิ้ว

นาวาอากาศเอก ภิญโญ ศรีวิยะ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมการใช้งาน เเละ
การเก็บรักษาจรวดอากาศขนาด ๒.๗๕ นิ้ว โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
เเผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

กองบิน ๔๖ ร่วมกับชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก จัดโครงการ “ปันน้ําใจ สร้างสุข ให้น้อง”

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ และคณะฯ ร่วมกับชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก นําอุปกรณ์กีฬา
อุปกรณ์การศึกษา และผ้าห่มกันหนาว จํานวน ๒๐๐ ผืน ไปมอบให้แก่ โรงเรียนบ้านนาเมือง ในโครงการ “ปันน้ําใจ สร้างสุข ให้น้อง”
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านนาเมือง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
โครงการฝากบ้านไว้กับสารวัตรทหารอากาศ ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ –
๒ มกราคม ๒๕๖๑ สอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๓๖๒ (บ้านพักทหารอากาศ
ท่าดินแดง) และโทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๗๙๔ (บ้านพักทหารอากาศทุ่งสีกนั )
ww.rtaf.mi.th

