กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
ผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจเยี่ยมการสร้างน้องบุญอุ้ม ณ กรมช่างอากาศ

พลอากาศเอก มานั ต วงษ์ วาทย์ ผู้ บั ญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ ยมการสร้ างน้ องบุ ญอุ้ ม ซึ่ งดํ าเนิ นการสร้ าง
โดยกรมช่างอากาศ จํานวน ๑๐ ชุด โดยมี พลอากาศโท ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๖๓ ณ กองโรงงาน กรมช่างอากาศ
“น้องบุญอุ้ม” เป็นเครื่องมือสําหรับยกศพเพื่อช่วยเหลือพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งช่วยทุ่นแรงในการบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจากการเป็นโรค จากการส่งมอบให้โรงพยาบาลจังหวัดชายแดนภาคใต้
นําไปใช้งานครั้งแรกได้รับผลดี กองทัพอากาศโดยกรมช่างอากาศจึงระดมสรรพกําลังสร้างเพิ่มเติมอีกจํานวน ๑๐ ชุด เป็นอย่างน้อย
เพื่ อมอบให้ โรงพยาบาลใน ๓ จั งหวั ดภาคใต้ และในโรงพยาบาลทหารอากาศที่ มี ความจํ าเป็ นในการใช้ งานเร่ งด่ วนต่ อไป
โดยกําหนดทยอยสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ กรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ/ประธานอนุกรรมการพัฒนางานด้านสวัสดิการกองทัพอากาศ
สํารวจพื้นที่สนามบินระนอง

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ/ประธานอนุกรรมการพัฒนางานด้าน
สวั ส ดิ ก ารกองทั พ อากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ย มและตรวจพื้ น ที่ ส นามบิ น ระนองที่ ก องทั พ อากาศรั บ ผิ ด ชอบ โดยมี
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระนอง ร่วมให้การต้อนรับและ
รับฟังบรรยายสรุป โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟัง
บรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พื้นที่สนามบินระนอง จังหวัดระนอง

ตรวจเยี่ยมห้องตัดผมสัญญาบัตร และครัวหลวง กองบัญชาการกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมห้องตัดผมสัญญาบัตร
และครัวหลวง กองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อจัดระเบียบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี พลอากาศตรี อาณัติ
เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องตัดผมสัญญาบัตร
และครัวหลวง กองบัญชาการกองทัพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
หน้า ๓
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พลอากาศเอก นภาเดช ธู ปะเตมีย์ ผู้ บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นผู้แทนกองทั พอากาศ
วางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

สํานักงบประมาณประจํากระทรวงกลาโหม
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)

พลเอก เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณประจํากระทรวงกลาโหม (สงป.กห.) และคณะ
เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับวางที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินกษัตริยาธิราช
(มวกเหล็ก) เพื่อติดตามความก้าวหน้า สํารวจพื้นที่อาคารและการก่อสร้าง โดยมี พลอากาศโท ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล
รองเสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินกษัตริยาธิราช
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

การประชุมชี้แจงแก่คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ

พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแก่คณะผู้ช่วยทูตทหาร
ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ เพื่อแนะนําภารกิจของหน่วยใหม่ ชี้แจงระบบการติดต่อประสานงานกับกองทัพอากาศระหว่างการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยมีผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศเข้า
ร่ ว มการประชุ มจํา นวน ๓๔ คนจาก ๒๔ ประเทศ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้ อ งบรรยายกองทั พ อากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
การแข่งขันกองทหารเกียรติยศ และ การแข่งขันการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี
"ราชวัลลภเริงระบํา" (Hops to the bodies Slams) ประจําปี ๒๕๖๓

พลอากาศตรี ศรัณย์ สมคะเณ เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมคณะกรรมการ ตรวจสอบการแข่งขัน
กองทหารเกียรติยศ และ การแข่งขันการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี"ราชวัลลภเริงระบํา" (Hops to the
bodies Slams) ประจําปี ๒๕๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

นาวาอากาศเอก เจริญ
วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ตรวจเยี่ยมการฝึกทางทหารประกอบดนตรี
“ราชวัลลภเริงระบํา” (Hop to the bodies slams) และกองทหารเกียรติยศ ของกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๑
เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

กองบิน ๖ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นาวาอากาศเอก ปกรวิ ช ทองรอด รองผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๖ นํ า ข้ า ราชการกองบิ น ๖ ร่ ว มทํ า กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านท่าแย้ จังหวัดกาญจนบุรี

กองบิน ๗ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาตลาดนัดสี่ขีด”

นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือนกองบังคับการ
กองบิน ๗ นํากําลังพลจิตอาสาของกองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาตลาดนัดสี่ขีด” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
เสด็จ สวรรคตของสมเด็จ พระนารายณ์ มหาราช เพื่อ ร่ วมกั นแสดงออกถึง ความจงรักภั กดี และน้อมรํ า ลึก ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ตลาดนัดสี่ขีด ตําบลบางงอน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวบริการ
พิธีบําเพ็ญกุศลศพ พลอากาศโท วิรุฬห์ สุนทราภัย ณ ศาลา ๑๖ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘๐๐ กําหนดพระพิธีธรรม ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กําหนดพิธีสวด
พระอภิธรรมศพ เวลา ๑๘๐๐ และกําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑
www.rtaf.mi.th

