กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

RTAF

RTAF

RTAF

พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ
รองผู้ บั ญ ชาการศู น ย์ บ รรเทาสาธารณภั ย กองทั พ อากาศ จั ด กิ จ กรรม“ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยหนาว”
มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยหนาว เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านปางหมอปวง ตําบลป่าสัก
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ข่าวประจําวัน ทอ.
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กําหนดการแสดง ณ ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖
๐๘๐๐ – ๐๘๒๐
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด
การบินผ่านพิธีเปิด โดยเครื่องบินขับไล่ แบบ F-16
๐๘๒๐ – ๐๘๒๕
การบินปล่อยควันสีธงชาติ โดยเครื่องบินโจมตี และธุรการ AU-23A
๐๘๒๕ – ๐๙๐๕
การบินต่อสู้ในอากาศ และโจมตีทางอากาศ โดยเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 และ F-5
การบินค้นหา และช่วยชีวิต โดยเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725
๐๙๐๖ – ๐๙๕๙
กระบี่กระบอง และการแสดง Fancy Drill
๑๐๐๐ – ๑๐๒๐
การบินแสดงสมรรถนะอากาศยาน โดยเครื่องบินขับไล่แบบ GRIPEN
๑๐๒๑ – ๑๑๑๙
การเดินแบบนักเรียนนายเรืออากาศ และการแสดง Drum Zeed
๑๑๒๐ – ๑๑๓๕
การแสดงการบินหมู่ โดยเครื่องบินฝึกแบบ PC-9
๑๑๓๕ - ๑๑๕๐
การแสดงการบินหมู่ โดยเครื่องบินฝึกแบบ CT-4E
๑๑๕๐ - ๑๒๔๐
การแสดง Fancy Drill
๑๒๔๕ - ๑๒๕๐
การบินปล่อยควันสีธงชาติ โดยเครื่องบินโจมตี และธุรการ AU-23A
๑๒๕๐ - ๑๓๓๐
การบินต่อสู้ในอากาศ และโจมตีทางอากาศ โดยเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 และ F-5
การบินค้นหา และช่วยชีวิต โดยเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725
๑๓๓๐ - ๑๔๓๐
การเดินแบบนักเรียนนายเรืออากาศ และการแสดง Drum Zeed
๑๔๓๐ - ๑๔๕๐
การบินแสดงสมรรถนะอากาศยาน โดยเครื่องบินขับไล่แบบ GRIPEN
๑๔๕๐
จบการแสดงการบิน
กําหนดการแสดง ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และการบินแห่งชาติ
๐๘๔๐ - ๐๙๐๐
การแสดง Drum Zeed
๐๙๑๐ - ๐๙๓๐
การแสดงของ วงหัสดนตรี
๐๙๔๐ – ๐๙๕๐
การแสดงจาก รร.อนุบาลหงษ์ทอง, รร.กสินธรเซนปีเตอร์, รร.อนุบาลหงษ์ทอง
รร.ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง, รร.อนุบาลพลอยเพลิน และการแสดงจากของสุนัขทหาร
๑๐๕๐ – ๑๑๒๐
การแสดงจากกระบี่กระบอง
๑๑๓๐ – ๑๒๐๐
การแสดงของ วงหัสดนตรี
๑๒๑๐ - ๑๒๔๐
การแสดงชุดเครื่องแบบ
๑๓๐๐ - ๑๓๓๐
การแสดง Drum Zeed และการแสดงของ วงหัสดนตรี
๑๓๔๐ - ๑๔๐๐
การแสดง Fancy Drill
๑๕๓๐ - ๑๖๐๐
การแสดงจากกระบี่กระบอง
สนุกสนานเปิดประสบการณ์กับกิจกรรมมอเตอร์ไซค์ผาดโผน วาดรูป ระบายสี ประดิษฐ์เครื่องบินกระดาษ จรวดน้ํา
วอล์คแรลลี่ นําชมอากาศยานแบบ Boeing 737-200 อย่างใกล้ชิด พร้อมรับชมการแสดงน่ารักๆ มากมายจากน้องๆ เยาวชน

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
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กําหนดการแสดง ณ สนามบินเล็ก (ทุ่งสีกัน)
๐๘๐๐ - ๐๘๓๐
การบินเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ
๐๘๓๐ - ๐๙๐๐
การแสดงของ วงหัสดนตรี
วาดภาพระบายสี, สาธิตและแนะนําการทําเครื่องบินร่อนด้วยไม้บัลซ่า การทําจรวดน้ํา
๐๙๑๕ - ๑๐๐๐
การแสดงสาธิตชุดปฏิบัติการนิวเคลียร์ ชีวะ,เคมี
๑๐๐๐ - ๑๐๔๕
การแข่งขันเครื่องบินร่อนทําด้วยไม้บัลซ่า
๑๐๔๕ – ๑๑๓๐
การแข่งขันจรวดน้ํา
๑๑๓๐ - ๑๒๓๐
การแสดงการบิน, เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุแบบ 3D
๑๒๓๐ - ๑๔๐๐
การแสดงของ วงหัสดนตรี การแสดงของสุนัขทหาร การแสดงกระบี่กระบอง
๑๔๐๐ - ๑๔๓๐
การแข่งขันจรวดน้ําและการแข่งขันทําเครื่องบินร่อนด้วยไม้บัลซ่า
๑๔๓๐ - ๑๕๐๐
การแสดงการบิน, เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุแบบ 3D
๑๕๐๐ - ๑๖๐๐
การแสดงของ วงหัสดนตรี
พร้อมทั้งชมการสาธิตทําเครื่องบินร่อนด้วยไม้ บัลซ่า การแข่งขันจรวดขวดน้ํา การบินเครื่องบินเล็ก บังคับวิท ยุ
โปรยขนม ของขวัญ ของที่ระลึก
กําหนดการแสดง ณ สนามฟุตบอลสํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
๐๙๐๕ - ๑๕๐๐
การแสดงของสุนัขทหาร การแสดงของวงหัสดนตรี และการแสดง Drum Zeed

รับมอบถุงยังชีพจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้

พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ รับมอบถุงยังชีพจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โดยคุณอารยา ภู่พานิช
รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม และสื่อสารภายในองค์กร เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ เมื่อวันที่
๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ (ยุทธการ) ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ติดตามและแก้ไข
ปั ญ หาสถานการณ์ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ส่ ว นกองทั พ อากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ย มการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในพื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก รองผู้บังคับการ
กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ และ นาวาอากาศเอก วิทวัส ครองธานินทร์ เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

ข่าว ประจําวัน ทอ.
กิจกรรมอบรมความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

หน้า ๔

พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรม
ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับข้าราชการและทหารกองประจําการ สังกัด กรมทหารต่อสู้
อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจํา”
รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เป็นวิทยากรบรรยายฯ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน
รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคํา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน หน่วย
บัญชาการอากาศโยธิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี พลอากาศตรี สมควร รักดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ตรวจสอบมาตรฐานการบิน และประเมินค่าหน่วยบิน ฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖

พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง ประธานกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบิน กองทัพอากาศ และ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมาตรฐานการบิน และประเมินค่าหน่วยบิน ตรวจสอบมาตรฐานการบิน และประเมินค่าหน่วยบิน ฝูงบิน ๔๖๑
กองบิ น ๔๖ และตรวจสอบการจัดการความรู้และบริหารความเสี่ยง ของ กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์
เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ กองบิน ๔

นาวาอากาศเอก มณเฑียร หมีโชติ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินพร้อมคณะ
ตรวจเยี่ ย มสายวิ ท ยาการดุ ริ ย างค์ กองบิ น ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุ ส มบั ติ ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๔
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์
www.rtaf.mi.th

