กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก มานั ต วงษ์ ว าทย์ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เป็ น ประธานในพิ ธี
ประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์กองทัพอากาศ ให้แก่ นาวาอากาศเอก
Albert H. Fitts และ นาวาอากาศตรี Daniel T. Rowland กองทัพอากาศสหรัฐฯ เมื่อวันที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)
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พลอากาศเอก สุ ท ธิ พั น ธุ์ ต่ า ยทอง เสนาธิ ก ารทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ย มโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศ
นวมิน ทกษัตริยาธิ ราช (มวกเหล็ก) โดยมี พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรื ออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช/ผู้บัญชาการศูนย์รักษาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) ให้การต้อนรับ
โดยมีการประชุมติดตามความก้าวหน้า เยี่ยมชมภายในอาคาร สํารวจพื้นที่อาคารสิ่งก่อสร้าง การจัดเก็บครุภัณฑ์ เมื่อวันที่
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

การประชุมโครงการ "ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อดําเนินการที่เป็นเลิศ
Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)"

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในประชุม โครงการ
"ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อดําเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)" ในหัวข้อ
โครงร่างองค์กรและการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พิธีตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจําปี ๒๕๖๓

หน่ว ยขึ้ นตรงกองทัพอากาศ นําข้าราชการ ลู กจ้าง พนั กงานราชการ ทหารกองประจํา การ และครอบครัว
ร่วมพิธีทําบุญตักบาตร และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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การบรรยายพิเศษและทบทวนการทํา Aircraft Reliability Programs ณ กองบิน ๗

พลอากาศโท ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ หัวหน้าคณะ DAE MTT บรรยายให้ความรู้ เรื่อง Reliability
Engineering, Reliability Centered Maintenance และMaintenance Engineering Planning ให้แก่ข้าราชการช่างอากาศ
(AEROMAN) ของกองบิน ๗ และบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด พร้อมทําการทดสอบความรู้ที่ได้รับ รวมทั้งทบทวนการทํา
Aircraft Reliability Programs (System Reliability Monitoring, Components Reliability monitoring และ Oil Consumption
Monitoring) โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การอบรมสร้างการตระหนักรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์

นาวาอากาศเอก ศักดิ์ชัย ธุรีวรรณ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
สร้างการตระหนักรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์เททองหล่อพระพุทธธูปะเตมีย์มงคล และรูปหล่อจําลอง
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ

นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคั บการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์เททองหล่ อ
พระพุทธธูปะเตมีย์มงคล และรูปหล่อจําลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลก
ประชานารถ (พระบิ ดากองทั พอากาศ) เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี กองบิ น ๒ เมื่ อ วั น ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ โรงหล่อพระมหาบูรพาจารย์ (ถวิลการช่าง) ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ข่าวประจําวัน ทอ.
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กองบิน ๒๓ ร่วมกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ให้กับชุมชนบ้านดอนอุดม ๑

นาวาอากาศเอก ศักดิ์ชาย นุ่นสิงห์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วย Wng Cdr.Chan Chee kwang Derek
“ Vice “ หัวหน้าหน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร์ และคณะ ส่งมอบการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ให้กับชุมชนบ้าน
ดอนอุ ด ม ๑ โดยมี นายธวั ช ชั ย สิ ง ห์ โ ค ประธานชุ ม ชนบ้ า นดอนอุ ด ม ๑ พร้ อ มด้ ว ย นายอิ ท ธิ พ นธ์ ตรี วั ฒ นสุ ร รณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมรับมอบศาลาอเนกประสงค์ โดยการปรับปรุงดังกล่าวประกอบด้วยการปรับปรุงโครงสร้าง
และการทาสีภายในอาคาร, การติดตั้งระบบไฟฟ้า, การติดตั้งพัดลมเพดาน, การสร้างเวทีเพื่อใช้ในการทํากิจกรรมของ
ชุมชน เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านดอนอุดม ๑ จังหวัดอุดรธานี

กองบิน ๒๑ เปิดการอบรมโครงการ “๑ ส่วนราชการระดับแผนก ๑ องค์ความรู้”

นาวาอากาศเอก วิ ท วั ส ครองธานิ น ทร์ เสนาธิ ก ารกองบิ น ๒๑ เป็ น ประธานเปิ ด การอบรมโครงการ
“๑ ส่วนราชการระดับแผนก ๑ องค์ความรู้” เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี
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