กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

RTAF

RTAF
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พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหาร
ชั้ นผู้ ใหญ่ ข องกองทัพ อากาศ ข้ าราชการ ลูก จ้ าง พนัก งานราชการ สมาชิ กสมาคมแม่บ้ า น
ทหารอากาศ และครอบครัวทหารอากาศ ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอพระพุทธเมตตานภากาศประทานพร สวนสุขภาพกองทัพอากาศ
(ท่าดินแดง)

ข่าวประจําวัน ทอ.
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษา

หน้า ๒

หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ําฝน
แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

พลอากาศโท เฉลิ ม ชั ย ศรี ส ายหยุ ด รองเสนาธิ ก ารทหารอากาศ นํ า ข้ า ราชการ และทหารกองประจํ า การ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมจิ ต อาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่ อ จั ด เตรี ย มพื้ น ที่ ป ลู ก ต้ น ไม้ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา บริเวณพื้นที่ตามแนวถนนพหลโยธินทั้ง ๒ ฝั่ง ตั้งแต่ช่องทางกองทัพอากาศ ๖ ถึงสี่แยกกรมควบคุม
การปฏิบัติการทางอากาศ สําหรับกิจกรรมประกอบด้วยการทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้ การขนวัชพืช เศษวัสดุ
และขยะออกจากพื้นที่ปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
หน้า ๓
การฝึกผสม AIR THAMAL 29/2019 ออกเยี่ยมเยียนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

นาวาอากาศเอก เสกสัณน์ ไชยมาตย์ รองผู้อํานวยการ สํานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ/
ผู้อํานวยการกองอํานวยการฝึกผสม AIR THAMAL 29/2019 และ LT.Gen.Dato Sri HJ Abdul Mutalib /Air Operation
Commander กองทัพอากาศมาเลเซีย ได้ร่วมกันมอบโต๊ะรับประทานอาหารจํานวน ๑๕ ตัวและเก้าอี้พลาสติก ๑๓๐ ตัว
ให้ กั บ โรงเรี ย นบ้ า นโป่ ง น้ อ ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยมี นายชู ศั ก ดิ์ เนี ย มทอง ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นฯ คณะครู อ าจารย์
และนักเรียนโรงเรี ยนบ้านโป่งน้ อยให้ การต้อ นรับ ในโอกาสนี้ ได้ รับชมการแสดงของนักเรี ยนพร้อมทั้ งเยี่ยมชมสถานที่
และพูดคุยกับคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งน้อย เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมพัฒนาทําความสะอาด “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ”
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาทําความสะอาด
“เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๕๖
จังหวัดสงขลา

ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) ออกเยี่ยมเยียนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

นาวาอากาศเอก ธรรมนูญ วงศ์สวรรค์ รองผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) นําข้าราชการ
พนั ก งานราชการ และทหารกองประจํ า การ ฝู ง บิ น อิ ส ระปฏิ บั ติ ร าชการสนาม ๒๐๖ (วั ฒ นานคร) ร่ ว มโครงการ
“ออกช่วยเหลือประชาชน” จัดกิจกรรมให้บริการด้านการแพทย์ การตัดผมชาย พัฒนาพื้นที่ทําความสะอาด ตัดหญ้า
ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ทาสีเครื่องเล่นเด็ก และมอบสิ่งของเพื่อใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ยาและตู้ยาสามัญ
ประจําบ้าน อุปกรณ์กีฬา เสื่อน้ํามัน มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองแสง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
หน่วยมิตรประชากองบิน ๒๓ ออกเยี่ยมเยียนและให้บริการพี่น้องประชาชน

นาวาอากาศเอก ธฤษณัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ นําหน่วยมิตรประชากองบิน ๒๓
ออกเยี่ยมเยียนและให้บริการพี่น้องประชาชน มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ตู้ยาพร้อมยาสามัญประจําบ้าน
ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ โดยมีกิจกรรมให้บริการรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาสุขภาพในช่องปาก บริการตัดผมชาย-หญิง
จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การแสดงดนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ จังหวัดอุดรธานี

พิธีส่งศพ ร้อยโท วัชรพงษ์ จันทรชาติ ซึ่งเสียชีวิตจากการกระโดดร่ม

นาวาอากาศเอก สรยุธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ร่วมในพิธีส่งศพ ร้อยโท
วัชรพงษ์ จันทรชาติ ตําแหน่งผู้บังคับหมวดกองพันนักเรียนพันจู่โจมและส่งทางอากาศ กรมนักเรียนศูนย์การทหารราบ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นนักเรียนหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธี รุ่นที่ ๑๖ ที่ได้ประสบเหตุร่มไม่กาง
ขณะทําการฝึกซ้อมกระโดดร่ม จนทําให้ต้องเสียชีวิต กลับไปประกอบพิธีทางศาสนายังภูมิลําเนาอย่างสมเกียรติ เมื่อวันที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์บริการการบิน กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมชุมนุมนักเรียนจ่าอากาศ “ยูงทองสัมพันธ์” ประจําปี ๒๕๖๒

นาวาอากาศเอก วิ สัน ต์ รองผู้ บั งคั บ การกองบิ น ๕ เป็ น ประธานในการเปิ ด กิ จ กรรมชุ มนุ ม นั กเรี ยนจ่ าอากาศ
ยู ง ทองสั ม พั น ธ์ ประจํ า ปี ๒ ๕๖๒ เพื่ อ สร้ า งความสามั ค คี ใ นหมู่ ค ณะ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิ น ๕
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กําหนดบําเพ็ญกุศลศพ นาวาอากาศตรี ณฤพล เลิศกุศล
กองทัพอากาศ ได้กําหนดบําเพ็ญกุศลศพ นาวาอากาศตรี ณฤพล เลิศกุศล นักบินเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบ
L-39ZA/ART ที่เสียชีวิต ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘๓๐ สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ
ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และกําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๖๒ เวลา ๑๖๐๐ ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
www.rtaf.mi.th

