กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่ ง สว่ า ง ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ พร้ อ มด้ ว ย
นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และ
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ร่วมเข้าอวยพรปีใหม่ พลอากาศเอก
เกษตร โรจนนิล อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ และอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านพักพลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล

ข่าวประจําวัน ทอ.
บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด มอบกรวยยาง และ กระจกโค้ง
ให้แก่ สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

หน้า ๒

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสที่ พลอากาศเอก นิทัศน์ ศิริมาศ
กรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด มอบกรวยยาง และ กระจกโค้ง ให้กับ พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ ด้านการจราจร ในเขตพื้นที่กองทัพอากาศ โดยมี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

พิธีเปิดการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดหาโดยวิธี FMS ประจําปี ๖๑

พลอากาศตรี ปราโมทย์ ศิ ริ ธ รรมกุล รองเจ้า กรมส่ง กํา ลัง บํารุ ง ทหารอากาศ เป็น ประธานในพิ ธีเ ปิ ดการประชุ ม
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดหาโดยวิธี FMS ประจําปี ๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมพานหิน
รีเจ้นท์ จังหวัดชลบุรี

การอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ชั้นสูง รุ่นที่ ๓๒

กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ จัดการอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ชั้นสูง รุ่นที่ ๓๒ ให้กับ
ผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ผุ้ช่วยทูตทหารอากาศ ณ ต่างประเทศ ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ จํานวน ๑๒ คน ระหว่างวันที่
๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก
โครงการฝากบ้านไว้กับสารวัตรทหารอากาศ ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ –
๒ มกราคม ๒๕๖๑ สอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๓๖๒ (บ้านพักทหารอากาศ
ท่าดินแดง) และโทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๗๙๔ (บ้านพักทหารอากาศทุ่งสีกนั )

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
หน้า ๓
นายทหารนักเรียนหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๔

นาวาอากาศเอก ชาญชัช คูหิรัญ หัวหน้ากองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และคณะนายทหารนักเรียน
หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพล ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการ
กองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม กองบังคับการฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

กองบิน ๑ จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒

นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒
กองบิน ๑ จํานวน ๒๐๗ คน เพื่อเป็นการบํารุงขวัญและกําลังใจ ให้กับทหารกองประจําการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

กองบิน ๒ มอบของขวัญให้แก่คนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรีประจําปี ๒๕๖๐

นาวาอากาศโท เศรษฐพงศ์ ชั ยวั ฒน์ พงศกร หั วหน้ าแผนกกิ จการพลเรื อนกองบิ น ๒ เป็ นผู้ แทน ผู้ บั งคั บการกองบิ น ๒
พร้อมข้าราชการ กองบิน ๒ มอบของขวัญให้แก่คนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรีประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว

นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ นําข้าราชการ
และทหารกองประจําการ กองบิน ๔ มอบผ้าห่มกันหนาว จํานวน ๒๐๐ ผืน เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน
ที่ประสบภัยหนาว เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ตําบลหนองหม้อ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประจําวัน ทอ.
กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และยาเสพติด
ห้วงวันคริสต์มาส และในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

หน้า ๔

นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร เสนาธิการกองบิน ๒๑ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และยาเสพติด
ห้วงวันคริสต์มาส และในช่วงเทศการวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

กองบิน ๒๑ จัดกิจกรรมวันพบญาติทหารกองประจําการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒

นาวาอากาศเอก วงศ์ วิวัติ วั ฒนวรางกูร เสนาธิการกองบิน ๒๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวั นพบญาติทหารกองประจําการ
รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามฝึก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนอาภาพัชร จังหวัดอุดรธานี

กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ - ประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนอาภาพัชร จังหวัดอุดรธานี
จํานวน ๓๐๐ คน ในโอกาสเยี่ยมชมเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ ( ALPHA JET) ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ
ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

กองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

กองบิ น ๔๖ ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะครู และนั ก เรี ย นโรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดนในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
และจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการการบินของ กองบิน ๔๖ อาทิ เครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๒ ก
(BT-67) ที่ใช้ปฏิบัติการฝนหลวงโครงการพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก
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