กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
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พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณพงศ์อุมา
ดิ ษ ยะศริ น นายกสมาคมแม่ บ้ า นทหารอากาศ เยี่ ย มอํ า ลาในโอกาสเกษี ย ณอายุ ร าชการ
ณ กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วย
คุณนวลผ่อง กลิ่นมาลี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๓ นําข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๓
ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

ข่าวประจําวัน ทอ.
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ตรวจความพร้อมปฏิบัติการชุดสุนัขทหาร กองบิน ๕๖

พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจความพร้อมปฏิบัติการ
ชุ ด สุ นั ข ทหาร กองบิ น ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก อติ ร วิ ช ช์ ไพจิ ต ร์ ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๕๖ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้มอบเครื่องออกกําลังกายสําหรับสุนัขทหาร ให้แก่กองบิน ๕๖ ด้วย
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

กรมจเรทหารอากาศ ตรวจการปฏิบัติราชการกรมสวัสดิการทหารอากาศ

พลอากาศตรี ภู ว เดช สว่ างแสง เจ้ ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ตรวจการปฏิ บัติ ราชการที่ก รมสวัส ดิ การ
ทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก อาณั ติ เดชพร รองเจ้ า กรมสวั ส ดิ ก ารทหารอากาศ ให้ ก ารต้ อ นรั บ เมื่ อ วั น ที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการทหารอากาศ

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการช่างโยธา กองบิน ๔๑

พลอากาศตรี เรื องวิทย์ ศรีน วลนัด เจ้ากรมช่ างโยธาทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ย มหน่วยสายวิท ยาการ
ช่ า งโยธา พร้ อ มรั บ ฟั ง การบรรยายสรุ ป กิ จ การสายช่ า งโยธา กองบิ น ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก นิ ฐิ นั ย บุ ญ ลยางกู ร
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

สํารวจสนามบิน ฝูงบิน ๒๓๗ น้ําพอง

พลอากาศตรี สมศักดิ์ บัวศรี ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ และคณะ สํารวจสนามบิน ฝูงบิน ๒๓๗ น้ําพอง โดยมี
นาวาอากาศเอก สมภูมิ มูลทองจาด ผู้บังคับฝูงบิน ๒๓๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ฝูงบิน ๒๓๗
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
หน้า ๓
สํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกําลังพล

นาวาอากาศเอก มงคล ตั้งสุณาวรรณ รองผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ นําข้าราชการ
สํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกําลังพล ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสุขภาพกองทัพอากาศเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นาวาอากาศเอก สมชนก หลําริ้ว นายทหารปฏิบัติการประจํากรมกําลังพลทหารอากาศ นําข้าราชการ ลูกจ้าง
พนั ก งานราชการ และทหารกองประจํ า การโรงเรี ย นการบิ น ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อาสาพั ฒ นาลํ า น้ํ า ลํ า คลอง ฯ
เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณคลองห้วยจรเข้ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

กองบิน ๔๖ พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ”

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ จิตอาสา ๙๐๔ วปร.หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๑/๖๒
กลุ่ม ๕ และ คุณพัฒน์นรี พานิช เกตุรักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๖ นํากําลังพลจิตอาสา กองบิน ๔๖
ร่วมกิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ ทาสีรั้วโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดบ้านไร่
ตําบลดอนทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ขอเชิญสมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศ ร่วมประชุมใหญ่สามัญชุมนุมนายเรืออากาศ ประจําปี ๒๕๖๒
ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘๐๐ – ๒๐๐๐
ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (การแต่งกาย ชุดปฏิบัติงาน/ชุดสภาพ)

ข่าวประจําวัน ทอ.
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การบรรยายโครงการจิตอาสา เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายโครงการจิตอาสา
เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจํา” รุ่นที่ ๓/๖๒
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจําการกองบิน ๑ เข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวบริการ
- กําหนดบําเพ็ญกุศลศพ พลอากาศเอก สมมิตร ณ บางช้าง ณ ศาลา ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ
บางเขน ดังนี้
ในวันนี้ (๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒)
เวลา ๑๘๓๐ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘๓๐ สวดพระอภิธรรมศพ
ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐๐๐ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๐๓๐ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑๐๐ ถวายภัตตาหารเพล มาติกา-บังสุกุล
เวลา ๑๖๐๐ พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ ๑
(ศาลาทักษิณาประดิษฐ)
- กําหนดบําเพ็ญกุศลศพ นาวาอากาศโท สิน มานิตย์ บิดาของ นาวาอากาศเอก ทัศนะ มานิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๗ สิงหาคม
๒๕๖๒ เวลา ๑๘๓๐ สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา ๒ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ
ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔๐๐ ณ เมรุ ๒ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
- www.rtaf.mi.th

