กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก วี ร พงษ์ นิ ล จิ น ดา รองผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ รั บ เยี่ ย มคํ า นั บ พั น เอก
Makoto Tominaga ผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่น/กรุงเทพ ในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ และแนะนํา
พันเอก Maruta Yuichiro ผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่น/กรุงเทพ ท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
บริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลอากาศโท สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วยข้าราชการและทหารกองประจําการ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ประจํ า ปี ๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พระตํ า หนั ก ที่ ป ระทั บ ๙๐๔
หน่วยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศออกปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พลอากาศตรี ฐานัตถ์ จันทร์อําไพ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นําหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ
ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดหว่านบุญ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ โรงเรียนวัดบ่อเงิน
อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด

พลอากาศตรี กรกฎ ทิ ม ไสว ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก อํ า นวยการ สํ า นั ก งานประสานภารกิ จ ด้ า นความมั่ น คงกั บ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เข้าเยี่ยมคํานับและหารือข้อราชการ
ด้านความมั่นคงกับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด/ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
ในการประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องรับรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอก วีระพงษ์ คําสิทธิ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗/รองผู้อํานวยการรักษาความ
มั่ น คงภายในจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ฝ่ า ยทหาร ร่ ว มให้ ก ารต้ อ นรั บ และบรรยายสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ด้ า นความมั่ น คง
ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพลาญชัย ๑๐๑
จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
หน้า ๓
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดสําหรับเยาวชน กองทัพอากาศ

พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
กรมช่างโยธาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒ จํานวน ๒๐๒๐ ต้น เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

พลอากาศตรี อาทิตย์ อู่วิเชียร รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
กรมการเงินทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

นาวาอากาศเอก สมภูมิ มูลทองจาด ผู้บังคับฝูงบิน ๒๓๗ (น้ําพอง) นําข้าราชการ ทหารกองประจําการฝูงบิน๒๓๗
เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บึงห้วยซัน หมู่ที่๔ ตําบลวังชัย
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

ข่าวประจําวัน ทอ.
“โครงการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์”

หน้า ๔

พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “โครงการป้องกันการ
ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์” เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกให้มีความรัก เทิดทูน พิทักษ์รักษา และร่วมกันปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

หุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล “น้องถาดหลุม”

พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล รับมอบหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล “น้องถาดหลุม”
โดยมี นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒ ตัวแทนชุมนุมนายเรืออากาศ กองบิน ๒ เป็นผู้ส่งมอบ
เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของชุมนุมนายเรืออากาศที่มุ่งหวังทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อชุมนุมนายเรืออากาศ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี

กองบิน ๗ มอบอุปกรณ์ครอบหูป้องกันเสียง (Ear Muffs)

นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบอุปกรณ์ครอบหูป้องกันเสียง (Ear Muffs) ให้กับ
หน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ซึ่งปฏิบัติงานในเขตการปฏิบัติการบิน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวมีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลไว้ใช้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันภัยอันตรายจากเสียงขณะปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๗
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑

นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชา
ทหารของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ ให้กับนายทหารชั้นประทวนกองหนุนที่เข้ามาฝึกวิชาทหาร
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวบริการ
กําหนดพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก สมศักดิ์ เวสุวรรณ์ ในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖๐๐
ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
www.rtaf.mi.th

