กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
บทอาเศียรวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ศุภฤกษ์เบิกฟ้าสุรีย์ศรี
เฉลิมพระชนมพรรษากษัตรา
พระผ่านฟ้าเก่งกล้าชาญสมร
ทรงครองฉัตรครองชัยครองใจคน
น้อมประณตภูมินทร์บดินทร์ชาติ
กราบพระบาทขัตติยะพระทรงชัย
สดุดีน้อมถวายชัยมงคล
ขอพระองค์สถิตอยู่คู่พารา

พระภูมีปกเกล้าปกเกศา
มิ่งขวัญหล้าราชาแห่งปวงชน
ปกนาครจรัสหล้าเวหาหน
ภูวดลล้นเกล้าของชาวไทย
ศุภมาสเนื่องพระชนม์มงคลสมัย
เจ้าไผทมิ่งขวัญปวงประชา
เชิญเทพดลเฉลิมพระชนมพรรษา
ลูกทัพฟ้าขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ
ในนามกําลังพลของกองทัพอากาศ และครอบครัว
ประพันธ์โดย เรืออากาศเอกหญิง จินตนา เนขุนทด

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
หน้า ๓
ผู้บัญชาการทหารอากาศให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลโท พิสัณห์ ปฐมเอม ผู้อํานวยการ
วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร สถาบั น วิ ช าการป้ อ งกั น ประเทศ พร้ อ มด้ ว ยคณาจารย์ และคณะนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๒ ในโอกาสศึกษาภูมิประเทศภาคใต้และเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗ โดยมี นายธีระ
อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เรื่องปาล์มน้ํามัน พืชเศรษฐกิจของ
จังหวัดสุราษฏร์ธานี และนาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมต้อนรับและบรรยายให้ความรู้
ในหัวข้อการป้องกันภัยทางอากาศ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดีเพื่อ ชาติศาสน์กษัตริย์”

แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
“เราทําความดีเพื่อ ชาติศาสน์กษัตริย์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย

ปลูกต้นไม้ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช นําข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น
เพื่ อ เป็ น การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มการอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ข องข้ า ราชการกองทั พ อากาศ รวมถึ ง สร้ า งพื้ น ที่ สี เ ขี ย วในพื้ น ที่
กองทัพอากาศอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน่ ว ยขึ้ น กองทั พ อากาศ ณ ที่ตั้ ง ดอนเมื อ ง บางซื่ อ และกองบิ น ต่ า งจั ง หวั ด จั ด กิ จ กรรมทํ า ความสะอาด
Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๖๘ พรรษา
(๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

พลอากาศตรี กรกฎ ทิมไสว ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เข้าเยี่ยมคํานับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ
นาย เฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน/รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ฝ่ายพลเรือน เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พลอากาศตรี จักรินทร์ จันทร์กลั่น ผู้อํานวยการสํานักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง สํานักงานประสาน
ภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เข้าเยี่ยมคํานับ
และหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ นาย ปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/รองผู้อํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายพลเรือน เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
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