กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทาน “เราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พื้นที่คลองบ้านใหม่ (ท้ายซอยเทิดราชัน ๒๑) เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร

ข่าวประจําวัน ทอ.
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เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A)

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบิน
โจมตี แ ละธุ ร การแบบที่ ๒ (AU-23A) โดยมี นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์ ส รรค์ ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๕
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตรวจเยี่ยมหน่วยที่ดําเนินการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๗

พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ/ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตทหารของกองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยที่ดําเนินการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๗ โดยมี
นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคั บการกองบิน ๗ ให้ การต้อนรั บ เมื่อวั นที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๗
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศึกษาดูงาน ณ โรงงานครัวกลาง บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
และ บริษัท เอ็มเซนโคโลจิสติกส์ จํากัด

พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทน กองทัพอากาศ ศึกษาดูงาน ณ โรงงานครัวกลาง บริษัทเอ็มเคเรสโตรองค์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ บริษัทเอ็มเซนโค
โลจิสติกส์ จํากัด เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สืบเนื่องจากการหารือระหว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคุณฤทธิ์ ธีระโกเมน
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
เรื่องการแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดย ผู้บัญชาการทหารอากาศเล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ที่
จะได้รับจากการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง เพื่อให้ผู้แทนกองทัพอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นําความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้ให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวคิดในการริเริ่มประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ บนพื้นฐานของการพัฒนาตนเอง โดยมอบหมาย
ให้กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ดําเนินการจัดกิจกรรมและเชิญผู้แทนจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ , โรงเรียนจ่าอากาศ, กรมพลาธิการทหารอากาศ และกรมสวัสดิการทหารอากาศ ร่วมศึกษาดูงาน
ในครั้งนี้อีกด้วย

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการร่วมกันทําความดีเฉลิมพระเกียรติ

หน้า ๓

พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกําลังจิตอาสาพระราชทานเป็นประธานในพิธีร่วมทํากิจกรรมปลูกต้นไม้
เพื่อเป็นการร่วมกันทําความดีเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งจะปฏิบัติตนเป็นคนดี
เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป เนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก นพนั น ท์ เมื อ งมี ศ รี เสนาธิ ก ารกองบิ น ๔ นํ า ข้ า ราชการ
และทหารกองประจําการกองบิน ๔ พร้อมด้วยกําลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการด้านการข่าว

พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการด้านการข่าว
ประจํ า ปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ ณ กองบิ น ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก ชนาวี ร์ กลิ่ น มาลี ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๒๓
ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ช่างอากาศ กองบิน ๔๑ ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้
Reliability Engineering และ Reliability Centerd Maintenance (RCM)

พลอากาศโท ภาณุวั ชร์ เปี่ย มศรี เจ้ ากรมช่างอากาศเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัต รให้แก่เจ้าหน้า ที่
ช่างอากาศของกองบิน ๔๑ ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ Reliability Engineering และ Reliability Centerd
Maintenance (RCM) เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประจําวัน ทอ.
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ตรวจสอบมาตรฐานการบิน ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

พลอากาศตรี ภู วเดช สว่ า งแสง เจ้ า กรมจเรทหารอากาศ/ประธานกรรมการควบคุ มงานมาตรฐานการบิ น
กองทั พ อากาศ และคณะ ตรวจสอบมาตรฐานการบิน และประเมิน ค่ า หน่ ว ยบิน พร้ อมทั้ ง รั บ ทราบปั ญ หาข้อ ขั ด ข้ อ ง
ข้อเสนอแนะของ ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ และ หน่วยบิน ๒๐๓๓ โดยมี นาวาอากาศเอก นรุธ กําเนิดนักตะ ผู้บังคับการ
กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑

พลตรี ศุภธัช นรินทรภักดี รองผู้บัญชาการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เเละคณะ
อาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ ๑ เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์
สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

“คนไทยรักแผ่นดิน” ตามโครงการปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ

กองบิน ๒๑ จัดโครงการปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ “คนไทยรักแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความรักความสามัคคีของคนในชาติ และลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนในชุมชน เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดมุกดาหาร

www.rtaf.mi.th

