กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก มานั ต วงษ์ ว าทย์ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เป็ น ประธานในพิ ธี ม อบ
“พระพุทธศาสดาประชานารถ” ให้แก่หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการ
ลู กจ้ าง พนั กงานราชการ และทหารกองประจํ าการในหน่ วย เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒
อวยพรวันคล้ายวันเกิดผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับการเยี่ยมคํานับและอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ จากนายทหารชั้ น ผู้ ใ หญ่ ข องกองทั พ อากาศ และสมาคมแม่ บ้ า นทหารอากาศ เมื่ อ วั น ที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

น่านฟ้าโมเดล 2020 พบประชาชน

พลอากาศเอก มานั ต วงษ์ ว าทย์ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ มี เ จตนารมณ์ ใ นการนํ า เทคโนโลยี ยุ ท โธปกรณ์
และขีดความสามารถของกองทัพอากาศเข้าสนับสนุนแก้ไขปัญหาป่าต้นน้ํา จังหวัดน่าน เชิงบูรณาการ สร้างความมั่นคง สร้างรายได้
และสร้างความสุขให้แก่พี่น้องประชาชน ตามโครงการ “น่านฟ้าโมเดล 2020” โดยมอบหมายให้ พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ
รองผู้ บั ญชาการโรงเรี ยนนายเรื ออากาศนวมิ นทกษั ตริ ยาธิ ราช/หั วหน้ าคณะทํ างานน่ านฟ้ าโมเดล 2020 พร้ อมคณะ
และเจ้าหน้าที่ทํางาน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ “เสริมป่า สร้างแหล่งน้ํา
พัฒนาคุณภาพชีวิต” เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเตา อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

การแถลงผลการสัมมนา บ่งการ ๓/๑๐“การกําหนดยุทธศาสตร์ทหาร”

พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคํา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับฟังการแถลงผลการสัมมนา บ่งการ ๓/๑๐
“การกําหนดยุทธศาสตร์ทหาร” ของ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ หอสมุดกองทัพอากาศ

วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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พิธีเปิดหลักสูตรทหารอากาศโยธิน ชั้นประทวน รุ่นที่ ๑๐

พลอากาศตรี เอกศักดิ์ เทภาสิต ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นประธานในพิธีเปิด
หลักสูตรทหารอากาศโยธิน ชั้นประทวน รุ่นที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

กองบิน ๑ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นาวาอากาศเอก เจริ ญ วั ฒนศรี มงคล ผู้ บั งคั บการกองบิ น ๑ นํ าข้ าราชการ ลู กจ้ าง พนั กงานราชการ และทหาร
กองประจําการ กองบิน ๑ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย
ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น” เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

กองบิน ๒ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
และผู้บังคับบัญชาหน่วยทหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ภาคเอกชนในจังหวัดลพบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ และป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย
ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๓

นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
ของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๓ จํานวน ๑๐๐ คน ห้วงเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เพื่อเป็นการฝึกซ้อมกําลังพลสํารอง ให้มีความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับทหารกองประจําการ
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

ข่าวประจําวัน ทอ.
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฟื้นฟูประชาธิปไตย
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นาวาอากาศเอก นรุธ กําเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในการเปิดโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉั น ท์ ฟื้ น ฟู ป ระชาธิ ป ไตย ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง พนั ก งานราชการ และครอบครั ว ของกองบิ น ๔๑ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
และให้ความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนสร้างความ
ปรองดองสมานฉั น ท์ ข องกํ า ลั ง พลและครอบครั ว กั บ ประชาชนภายในพื้ น ที่ เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมรอยัลปิง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

มอบเครื่องอุปโภคให้กับกําลังพล

นาวาอากาศเอก สุท ธิพงษ์ วงษ์ สวั สดิ์ ผู้บัง คับการกองบิ น ๕๖ มอบเครื่องอุป โภคให้กับ ข้ าราชการ ลู กจ้ า ง
และพนักงานราชการ กองบิน ๕๖ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

ข่าวบริการ
- กําหนดพิธีบําเพ็ญกุศลศพ พลอากาศโท วิรุฬห์ สุนทราภัย ณ ศาลา ๑๖ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ
บางเขน กําหนดพิธี สวดพระอภิธรรมศพ ในวั นที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘๐๐ และกํ าหนดพิ ธีพระราชทานเพลิงศพ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑

-
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