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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานลงนามข้อตกลง

คุณธรรมโครงการน้ ามันเชื้อเพลิงภาคอากาศ ชนิด เจ็ตเอ-๑ เจพี-๘ และ อ็อกเทน-๑๐๐/๑๓๐ 

จ านวน ๓  รายการ เม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการ

กองทัพอากาศ 

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                           หน้า ๒ 
กองบิน ๕ ร่วมจัดการแข่งขันไตรกีฬาทัพฟ้า ร าลึก ๘๐ ปี สงครามมหาเอเชียบูรพา                  

RTAF HERO TRIATHLON 2021  

   
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้พลอากาศเอก คงศักด์ิ จันทรโสภา         

ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันไตรกีฬาทัพฟ้า ร าลึก ๘๐ ปี สงคราม       
มหาเอเชียบูรพา RTAF HERO TRIATHLON 2021 ซึ่งจัดข้ึนในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี ของสงครามมหาเอเชียบูรพา           
๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก          
พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ , นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์ 
ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานประจวบคีรีขันธ์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ณ บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลนกักีฬาสมัครเลน่หญิงดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาต ิประจ าปี ๒๕๖๔ 

 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔       

โดยได้มอบรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น แก่ เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นายทหารกีฬาสโมสรและ
กิจกรรมพิเศษ แผนกกีฬาสโมสรและกิจกรรมพิเศษ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ (สังกัดกองทัพอากาศ) ซึ่งมี
ผลงานจากเหรียญทองกีฬาเทควันโด รุ่น ๔๙ กิโลกรัม โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๒ ณ ประเทศญ่ีปุ่น เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ตรวจเย่ียมหน่วยสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ณ กองบิน ๔๖ 

  
พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ ตรวจเย่ียมหน่วยสายวิทยาการกิจการ   

พลเรือนและประชาสมัพันธ์ ณ กองบิน ๔๖  และเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง กองบิน ๔๖ 
โดยม ีนาวาอากาศเอก ชัชวาล คุณเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๔๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก 



วันจันทร์ท่ี  ๒๐  ธันวาคม ๒๕๖๔                                                                หน้า ๓ 
ตรวจเย่ียมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี 

  
  พลอากาศตรี ธรรมนาย สุขแสง รองปลัดบัญชีทหารทหารอากาศ  และคณะ ตรวจเย่ียมสายวิทยาการปลัดบัญชี

ทหารอากาศ ณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ขวัญชัย วังอินทร์ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ     
ให้การต้อนรับ เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะด้านงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔               
ณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขสถานการณ์วิกฤติ 

 
พลอากาศตรี ธรรมรงค์เดช เจริญสุข รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม       

เชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขสถานการณ์วิกฤติ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ     
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสักกเทวราช กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

ตรวจการปฏิบัติราชการ สถานีรายงานหาดใหญ่ และ กองก าลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 

  
          พลอากาศตรี อนันต์ชัย  ทองเจริญ เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ตรวจการปฏิบัติราชการของถานีรายงาน     
จว.หาดใหญ่ และ กองก าลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  

ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันท่ีตั้งหน่วยกองทัพอากาศในสนาม  
ณ สถานีรายงานเขาเขียว   

   
        พลอากาศตรี ศรัณย์  สมคะเณ  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจสอบความพร้อมรบ
และทดสอบแผนป้องกันที่ต้ังหน่วยกองทัพอากาศในสนาม ณ สถานีรายงานเขาเขียว  โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกริช     
ทองช่างเหล็ก  ผู้บังคับสถานีรายงานเขาเขียว น าก าลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ  เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔                
ณ สถานีรายงานเขาเขียว  จังหวัดนครราชสีมา    



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                         หน้า ๔ 
พิธีแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบิน รุ่น น.๑๔๗-๖๓-๒  

 
นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบิน        

รุ่น น.๑๔๗-๖๓-๒ ส าเร็จหลกัสตูรศษิย์การบินของโรงเรยีนการบิน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม 

   
 

 
E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th  โทร. ๒๖๒๒๓ กองวารสารและส่ือสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 


