กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

RTAF

พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานยุทธบริการ)
ผู้ แ ทนผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เป็ น ประธานในพิ ธี ม อบของขวั ญ ปี ใ หม่ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ในหน่วยสนามและชายแดน โดยมี นาวาอากาศเอก สุวิทย์ กุลสวัสดิ์ ผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติ
ราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ฝูงบิน ๒๐๖
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒
การสัมมนาเพื่อประเมินกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค

พลอากาศเอก มานั ต วงษ์ ว าทย์ เสนาธิ ก ารทหารอากาศ ร่ ว มรั บ ฟั ง การแถลงผลและทํ า การบรรยายพิ เ ศษ
ในการสั มมนาเพื่อประเมิ นกองทัพอากาศชั้ นนํ าในภู มิภาค ที่จัดโดย สํา นักงานคลั งสมองกองทัพ อากาศ เมื่อวันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดงานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดงานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่)

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจ่าอากาศ ครบ ๖๖ ปี

พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบ ๖๖ ปี ซึ่งตรงวันที่ ๒๔ ธันวาคมของทุกปี ณ ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ
ซึ่งมีอดีตผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่ วมพิธี โดยมี นาวาอากาศเอก วรชาติ ทองศิ ริ ผู้บังคั บการ
โรงเรียนจ่าอากาศ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล
ของข้ าราชการ ลู กจ้ าง พนั กงานราชการ และ นั กเรี ยนจ่ าอากาศ ในช่ วงบ่ ายได้ จั ดพิ ธี มอบใบประกาศเกี ยรติ คุ ณ โล่ รางวั ล
มอบทุนการศึ กษาให้ แก่ นั กเรี ยนจ่าอากาศ และบุ ตรธิ ดาของบุ คลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งมีผลการเรี ยนอยู่ ในเกณฑ์ที่ กําหนด
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ

พลอากาศตรี เสน่ ห์ บั วชื่ น ผู้ บั ญชาการวิ ทยาลั ยการทั พอากาศ กรมยุ ทธศึ กษาทหารอากาศ นํ าคณะอาจารย์ และ
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ เพื่อนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาวิเคราะห์ ด้านการทหาร
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาของภูมิภาคที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ระหว่าง ๑๗ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
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ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๕

พลอากาศตรี สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจสอบความพร้อมรบและ
ทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การจัดทําสารคดี เรื่อง “ตามรอยเจ้าฟ้าฯ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”

พลอากาศตรี ฐานัตถ์ จันทร์อําไพ ผู้อํานวยการสํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพั นธ์ กรมกิจการพลเรือ น
ทหารอากาศ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมพระราชวังแคทเทอรีน (Catherine Palace) เพื่อศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลในการ
จัดทําสารคดี เรื่อง “ตามรอยเจ้าฟ้าฯ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ” โดยมี ผู้อํานวยการพระราชวังแคทเทอรีน Catherine
Palace ให้การต้อนรับ ในการนี้มี นาวาอากาศเอก นิทัศน์ ยูประพัฒน์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจํากรุงมอสโก
สหพันธรัฐรัสเซีย ร่วมเดินทางและประสานงาน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พระราชวังแคทเทอรีน (Catherine
Palace) สหพันธรัฐรัสเซีย
และในวันเดียวกันนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สงคราม Military Historical Artillery Museum โดยมี
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์สงคราม Military Historical Artillery Museum ให้การต้อนรับ

หน่วยมิตรประชา กองบิน ๕๖ ออกเยี่ยมเยียนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นําหน่วยมิตรประชากองบิน ๕๖ ออกพบปะเยี่ยมเยียน
ช่ ว ยเหลื อ พี่ น้อ งประชาชน ให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ บริ การตั ด ผม มอบอุ ป กรณ์ กี ฬา และการพั ฒ นาทํ า ความสะอาด
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดม่วงก็อง หมู่ที่ ๗ บ้านม่วงก็อง ตําบลพังลา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ข่าว ประจําวัน ทอ.
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โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น ด้านการจราจรในช่วงปีใหม่
นาวาอากาศเอก วิ สั น ต์ พจน์ บ รรดิ ษ ฐ์ รองผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๕
นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจําการกองบิน ๕
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุ รั ก ษ์ ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๔๖
เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ ป้องกั นอุ บัติเหตุภาคพื้ น ด้านการจราจร
ในช่ วงปี ใ หม่ ให้ กั บข้ าราชการ ลู กจ้ า ง ทหารกองประจํา การ กองบิ น ๔๖
เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ ธั น วาคม ๒๕๖๑ ณ ท่ า อากาศยานทหารกองบิ น ๔๖
จังหวัดพิษณุโลก
นาวาอากาศเอก อติ ร วิ ชช์ ไพจิ ต ร์ ผู้ บัง คั บ การ
กองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่ และอ่านสารอวยพรปีใหม่ของผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนั ก งานราชการกองบิ น ๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ ธั น วาคม
๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

www.rtaf.mi.th

