กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน
ในพิธีมอบโล่รางวัลหน่วยรับการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย
กองทัพอากาศดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๐ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี,
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี และรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่
กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี ในงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ครบรอบ ๗๐ ปี (๑ มกราคม ๒๕๖๑) เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ ธั น วาคม ๒๕๖๐ ณ ห้ อ งประชุ ม
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (๒)

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
พิธีมอบโล่รางวัลหน่วยนิรภัยภาคพื้นและบุคคลดีเด่น หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประจําปี ๒๕๖๐

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลหน่วยนิรภัย
ภาคพื้ นและบุ คคลดี เด่น หน่วยบั ญชาการอากาศโยธิน ประจํ าปี ๒๕๖๐ ในงานวั นคล้ ายวั นสถาปนาหน่วยบัญชาการอากาศโยธิ น
ครบรอบ ๗๐ ปี (๑ มกราคม ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (๒)

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๗๐ ปี

พลอากาศโท ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิท ธิ์
ในงานวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๗๐ ปี (๑ มกราคม ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๖๐ ณ บริเวณหอพระไพรีพินาศอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พิธีเปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
สําหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๕

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการ
พลเรือนและประชาสัมพันธ์ สําหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
สักกเทวราช กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

วันคล้ายวันสถาปนากรมสารบรรณทหารอากาศ ครบรอบ ๖๕ ปี

พลอากาศตรี นฤพล จักรกลม เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๖๕ ปี
(๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) โดยมีพิธีทําบุญเพื่อเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนสุกศให้แก่อดีตผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการ ที่ ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว การบริจ าคเงิน และสิ่ ง ของให้แ ก่ โรงเรีย นบ้ า นเด็ ก รามอิ น ทรา เขตบางเขน กรุ ง เทพฯ
และมอบรางวัลบุคคลดีเด่น เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
หน้า ๓
ผู้อํานวยการสํานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสํานักงานอาเซียน
กองทัพอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและฟังการบรรยายสรุปกิจการอาเซียน กองบิน ๔๑

พลอากาศตรี พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้อํานวยการสํานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสํานักงาน
อาเซียนกองทัพอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและฟังการบรรยายสรุปกิจการอาเซียน กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนการบินต้อนรับนักศึกษาวิชานักบินพาณิชย์ สถาบันการบินมหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปีที่ ๑

นาวาอากาศเอก พิ เ ศษศั ก ดิ์ บุ ญ รั ต น์ รองผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นการบิ น เป็ น ผู้ แ ทนผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นการบิ น
ให้การต้อนรับ พลอากาศโท พินิจ ชาติไทย รองคณบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต นําคณะอาจารย์และ
นักศึกษาวิชานักบินพาณิชย์ สถาบันการบินมหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปีที่ ๑ จํานวน ๘๖ คน เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการบิน
และเข้ารับการฝึกการยังชีพ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนการบิน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจร และการป้องกันอัคคีภัย

นาวาอากาศเอก มนัส จันทร์แดง รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
ด้านการจราจร และการป้องกันอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนการบิน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งกําลังบํารุง สํานักนโยบายและแผน กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
เดินทางไปให้คําแนะนําและแก้ไขข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ ด้านการส่งกําลังบํารุง

นาวาอากาศเอก นภัสดล บวรพัฒนคุณ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งกําลังบํารุง สํานักนโยบายและแผน กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
พร้อมด้วยคณะฯ จํานวน ๕ คน เดินทางมาให้คําแนะนําและแก้ไขข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านการส่งกําลังบํารุง
ของทหารอากาศ (LMIS) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
พิธีเปิดโครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

นาวาอากาศเอก นพดล เพราเพริศภิรมย์ รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๕
อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองบิน ๒ ร่วมในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ชมจิตร เสนาธิการกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ร่วมในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้าง
อาชญากรรม ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี ๒๕๖๑ ของจังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าวงเวียนเทพสตรี อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กองบิน ๕๖ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๖ ครบรอบปีที่ ๕๗

นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้ บั งคั บการกองบิ น ๕๖ ร่ วมแสดงความยิ นดี ในโอกาสวั นคล้ ายวั นก่ อตั้ ง
สํานักประชาสัมพันธ์ เขต ๖ ครบรอบปีที่ ๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖
จัดเจ้าหน้าที่และกําลังพล จํานวน ๑๕ คน รถบรรทุกเล็ก จํานวน ๑ คัน และรถบรรทุกขนาดใหญ่ จํานวน ๑ คัน ร่วมกับ บริษัทไดอารี่กรุ๊ป
และ บริษัทรุ่งวลีกรุ๊ป มอบข้าวสาร จํานวน ๑, ๒๐๐ ถุง น้ําดื่ม ๑,๗๐๔ ขวด ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตําบลคูขุด
ตําบลคลองรี และตําบลท่าหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ww.rtaf.mi.th

