กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ข่าวประจําวัน ทอ.
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิ ก านนท์ รองผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เป็ น ประธานในกิ จ กรรมเฉลิ มพระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี
พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้สดถวายราชสักการะ การกล่าวคําถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน ลงนามถวายพระพร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จํานวน ๖๘ รูป
และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จํานวน ๔ ตัว เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่
ตามแนวถนนพหลโยธินทั้ง ๒ ฝั่ง ตั้งแต่ช่องทางกองทัพอากาศ ๕ ถึงสี่แยกกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ โดยบูรณา
การร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ จํานวน ๓,๒๐๐ ต้น
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และการบินแห่งชาติ

กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กองทัพอากาศ โดยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ ร่วมบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิ รเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
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พลอากาศเอก เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
วัน เฉลิ ม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ๒๘ กรกฎาคม และพิ ธี ไ ถ่ ชี วิต โค-กระบื อ เมื่ อ วั น ที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผู้แทนกองทัพอากาศ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้แทนกองทัพอากาศ และผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัย
มงคล เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

พลอากาศตรี ฐานัตถ์ จันทร์อําไพ ผู้อํานวยการสํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ผู้ แ ทนกองทั พ อากาศ ร่ ว มพิ ธี บรรพชาอุ ปสมบทเฉลิ มพระเกี ยรติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลวั น เฉลิ มพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๔
กองทัพอากาศ ยิงสลุตหลวง ๒๑ นัด

กองทัพอากาศ โดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทําการยิงสลุตหลวง
๒๑ นัด พร้อมกับกองทัพบก และกองทัพเรือ เพื่อถวาย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๖๗ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

กองบินต่างๆ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
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