กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงิน
สนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการกองทัพอากาศ จากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการ
กองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มอบทุนการศึกษา
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พลอากาศโท เดชอุ ดม คงศรี ผู้ บั ญชาการโรงเรี ยนนายเรื ออากาศนวมิ นทกษั ตริ ยาธิ ราช เป็ นประธานในพิ ธี
มอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ และทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงเรียนนายเรืออากาศอากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จํากัด ให้แก่
บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

สํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ มอบทุนการศึกษา

พลอากาศตรี ครรชิต วานิชย์ เลขานุการกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศให้แก่บุตรของ
ข้าราชการ สํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

การแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบํา”
และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๓

พลอากาศตรี วิญญา โพธิ์คานิช รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจและ
ประเมินผลการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบํา” (Hop to the Bodies Slams) และการแข่งขันกองทหาร
เกียรติยศของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๓ ของกองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก นรุธ กําเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
การฝึกทางทหารประกอบดนตรี หรือ ราชวัลลภเริงระบํา เป็นการฝึกตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรง
มีพระราชประสงค์ให้หน่วยทหารทุกหน่วย ได้เรียนรู้เรื่องระเบียบการปฏิบัติของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในการถวายงาน
พระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งทหารที่เข้ารับการฝึกจะต้องมีภาวะของผู้นําและผู้ตามที่ดีโดยการปฏิบัติจะต้องฝึกตามจังหวะของดนตรี
ตามแบบฝึกของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในการถวายงาน
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ และในการฝึกนั้น ทหารทุกคนจะต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่รุกรบ และมีลักษณะท่าทางที่องอาจ
เข้มแข็ง ส่วนลักษณะท่าฝึกทางทหารประกอบเข้ากับจังหวะของดนตรี ซึ่งจะทําให้ผู้รับการฝึกรู้สึกผ่อนคลาย เป็นการยืดหยุ่นร่างกาย
เป็ นการสร้ างความแข็ งแรงของกล้ ามเนื้ อ ทํ าให้ มีร่ างกายที่ สมบู รณ์ การฝึ กจะเป็ นการฝึ กร่ วมกั นระหว่ างผู้ บั งคั บบั ญชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา เป็นการแสดงภาวะผู้นํา และผู้ตามที่ดี มีความพร้อมเพรียง สง่า สวยงามและเกิดความ
รั กความสามั คคี ในหมู่ ทหาร และสํ าหรั บการแข่ งขั นกองทหารเกี ยรติ ยศ จั ดขึ้ นเพื่ อให้ การปฏิ บั ติ ของกองทหารเกี ยรติ ยศ
มีการดําเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ หน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ ได้ร่วมเข้าแข่งขัน
เพื่อเตรียมคัดเลือก หน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศที่ดีที่สุดร่วมแข่งขันในระดับเหล่าทัพต่อไป

วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เยี่ยมชมการแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๔
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พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมการแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

พิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กองบิน ๔๑

นาวาอากาศ นรุธ กําเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
กองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

กองบิน ๔๖ มอบทุนการศึกษา

นาวาอากาศเอก ภาณุ วั ต ร เรื อ งประยู ร ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๔๖ เป็ น ประธานในพิ ธี ม อบทุ น การศึ ก ษา
ให้ แก่ บุต รของข้ าราชการ ลู กจ้ าง และพนั กงานราชการกองบิ น ๔๖ เมื่ อวันที่ ๒๙ มิถุ นายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔๖
จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประจําวัน ทอ.
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กองบิน ๗ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาแก้ไขปัญหาผักตบชวาคลองลําบางท่าข้าม

นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี เสนาธิการกองบิน ๗ นํากําลังพลจิตอาสากองบิน ๗ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาแก้ไข
ปัญหาผักตบชวาคลองลําบางท่าข้าม เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทํากิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน เพื่อส่งเสริม
สิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องประชาชน เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓ ณ คลองลํ า บางท่ า ข้ า ม
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองบิน ๒๑ เปิดอบรมโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรูต้านภัยยาเสพติด

นาวาอากาศเอก วิท วั ส ครองธานินทร์ เสนาธิ การกองบิ น ๒๑ เป็ น ประธานเปิด การอบรมโครงการรณรงค์
เสริมสร้างความรู้ต้านภัยยาเสพติด กองบิน ๒๑ “คิดดี..ทําดี..ต้านภัยยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมทําความสะอาด (Kick Off) ถนนสายอุดรธานี - หนองบัวลําภู

นาวาอากาศเอก ชาญชั ย ทรงแสงจั นทร์ เสนาธิ ก ารกองบิ น ๒๓ นํ า ข้ า ราชการ และทหารกองประจํ า การ
กองบิน ๒๓ ร่วมกิจกรรมทําความสะอาด (Kick Off) ถนนอุดรธานี - หนองบัวลําภู เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ ๑๖๘ แพลตตินั่ม จังหวัดอุดรธานี

www.rtaf.mi.th

