กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
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พลอากาศเอก ชั ย พฤกษ์ ดิ ษ ยะศริ น ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เข้ า เยี่ ย มคํ า นั บ
พลเอก อาวุโส มีน อ่อง ไลง์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา

ข่าวประจําวัน ทอ.
ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบิน ๒๓
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พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดกองทัพอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก
ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

พิธีบวงสรวงเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒

พลอากาศโท เฉลิ ม ชั ย ศรี ส ายหยุ ด รองเสนาธิ ก ารทหารอากาศ เป็ น ประธานในพิ ธี บ วงสรวงเนื่ อ งในงาน
วันเด็กแห่งชาติ ของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ดอนเมือง
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ของกองทัพอากาศ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐
ณ ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ดอนเมือง, พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ, สนามบินเล็กทุ่งสีกัน และสนามฟุตบอล
สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ต่างจังหวัดจัดที่โรงเรียนการบิน และกองบินต่างจังหวัดทั่วประเทศ

กําหนดการแสดง ณ ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖
๐๘๐๐ – ๐๘๒๐
๐๘๒๐ – ๐๘๒๕
๐๘๒๕ – ๐๙๐๕
๐๙๐๖ – ๐๙๕๙
๑๐๐๐ – ๑๐๒๐
๑๐๒๑ – ๑๑๑๙
๑๑๒๐ – ๑๑๓๕
๑๑๓๕ - ๑๑๕๐
๑๑๕๐ - ๑๒๔๐
๑๒๔๕ - ๑๒๕๐
๑๒๕๐ - ๑๓๓๐
๑๓๓๐ - ๑๔๓๐
๑๔๓๐ - ๑๔๕๐
๑๔๕๐

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด
การบินผ่านพิธีเปิด โดยเครื่องบินขับไล่ แบบ F-16
การบินปล่อยควันสีธงชาติ โดยเครื่องบินโจมตี และธุรการ AU-23A
การบินต่อสู้ในอากาศ และโจมตีทางอากาศ โดยเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 และ F-5
การบินค้นหา และช่วยชีวิต โดยเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725
กระบี่กระบอง และการแสดง Fancy Drill
การบินแสดงสมรรถนะอากาศยาน โดยเครื่องบินขับไล่แบบ GRIPEN
การเดินแบบนักเรียนนายเรืออากาศ และการแสดง Drum Zeed
การแสดงการบินหมู่ โดยเครื่องบินฝึกแบบ PC-9
การแสดงการบินหมู่ โดยเครื่องบินฝึกแบบ CT-4E
การแสดง Fancy Drill
การบินปล่อยควันสีธงชาติ โดยเครื่องบินโจมตี และธุรการ AU-23A
การบินต่อสู้ในอากาศ และโจมตีทางอากาศ โดยเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 และ F-5
การบินค้นหา และช่วยชีวิต โดยเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725
การเดินแบบนักเรียนนายเรืออากาศ และการแสดง Drum Zeed
การบินแสดงสมรรถนะอากาศยาน โดยเครื่องบินขับไล่แบบ GRIPEN
จบการแสดงการบิน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
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กําหนดการแสดง ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และการบินแห่งชาติ
๐๘๔๐ – ๑๖๐๐

การแสดง Drum Zeed, การแสดงของ วงหัสดนตรี, การแสดงจากของสุนัขทหาร
การแสดงจากกระบี่กระบอง การแสดงชุดเครื่องแบบ การแสดง Fancy Drill
การแสดงจาก รร.อนุบาลหงษ์ทอง รร.กสินธรเซนปีเตอร์
รร.อนุบาลหงษ์ทอง, รร.ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง และรร.อนุบาลพลอยเพลิน
สนุกสนานเปิดประสบการณ์กับกิจกรรมมอเตอร์ไซค์ผาดโผน วาดรูประบายสี ประดิษฐ์เครื่องบินกระดาษ จรวดน้ํา
วอล์คแรลลี นําชมอากาศยานแบบ Boeing 737-200 อย่างใกล้ชิด พร้อมรับชมการแสดงน่ารักๆ มากมายจากน้องๆ เยาวชน

กําหนดการแสดง ณ สนามบินเล็ก (ทุ่งสีกัน)
๐๘๐๐ - ๑๖๐๐

การบินเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ สาธิตและแนะนําการทําเครื่องบินร่อนด้วยไม้บัลซ่า
การแข่งขันเครื่องบินร่อนทําด้วยไม้บัลซ่า การทําจรวดน้ํา การแข่งขันจรวดน้ํา
การแสดงสาธิตชุดปฏิบัติการนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
การแสดงการบิน เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุแบบ 3D
การแสดงของ วงหัสดนตรี การแสดงของสุนัขทหาร การแสดงกระบี่กระบอง
การบินเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ โปรยขนม ของขวัญ ของที่ระลึก

กําหนดการแสดง ณ สนามฟุตบอลสํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
๐๙๐๕ - ๑๕๐๐

การแสดงของสุนัขทหาร การแสดงของวงหัสดนตรี และการแสดง Drum Zeed

ร่วมแสดงความยินดี กับหนังสือพิมพ์มติชน ครบ ๔๑ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๔๒)
พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ
ร่วมแสดงความยินดี กับหนังสือพิมพ์มติชน ครบ ๔๑ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๔๒) โดยมี คุณขรรค์ชัย
บุ น ปาน ประธานกรรมการ บริ ษั ท มติ ชน จํ ากั ด (มหาชน) ให้ ก ารต้ อ นรั บ เมื่ อ วั น ที่ ๙
มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริษัทมติชน จํากัด (มหาชน)

วันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

พลอากาศโท น้ อย ภาคเพิ่ ม เจ้ า กรมยุ ท ธศึก ษาทหารอากาศ
เป็น ประธานในพิ ธี วั น คล้ า ยวั น สถาปนา
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการส่งกําลังบํารุง ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศโท ปราโมทย์ ศิ ริธ รรมกุ ล เจ้า กรมส่ง กํ า ลั ง บํ ารุ ง ทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ย มสายวิ ท ยาการ
ส่ ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง ของกรมแพทย์ ท หารอากาศ ประจํ า ปี ๒๕๖๒ โดยมี พลอากาศโท ภู มิ พิ ช ญ์ ช ากรณ์ จรรยาวิ จั ก ษณ์
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารอากาศ

ข่าว ประจําวัน ทอ.
เปิดหลักสูตรเวชศาสตร์ทหารอากาศนายทหารประทวน รุ่นที่ ๒
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พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์
ทหารอากาศ เป็ นประธานในพิธีเปิด หลั กสู ตรเวชศาสตร์ทหารอากาศ
นายทหารประทวน รุ่นที่ ๒ ซึ่งจัดโดยศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา
มีความรู้ด้านเวชศาสตร์ทหารอากาศ สามารถนําหลักวิชาไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านยุทธการ และภัยพิบัติ มีทักษะการบริหาร
การช่วยเหลือด้านการแพทย์ทหารในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน ภัยคุกคามด้านเคมี ชีวะกัมมันตรังสี สามารถตอบสนองต่อภารกิจ
ของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการศึกษา เป็นเหล่าทหารแพทย์ จําพวกพยาบาลและเวชกิจฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย ๑ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ตรวจเยี่ยมสายงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

พลอากาศโท แอร์บูล สุทธิวรรณ ปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
โดยมี นาวาอากาศเอก ธรรมศั ก ดิ์ มั่ น ทน รองผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๔๑ ให้ ก ารต้ อ นรั บ เมื่ อ วั นที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

กรมจเรทหารอากาศตรวจการปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๑

นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย ทองเจริญ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ตรวจการปฏิบัติราชการ ประจําปี ๒๕๖๒
ณ กองบิน ๒๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
ให้การต้อนรับ และตรวจสอบสภาพความพร้อมในการปฏิบัติของกําลังพลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

ฝูงบิน ๒๓๗ น้ําพอง ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

นาวาอากาศเอก สมภูมิ มูลทองจาด ผู้บังคับฝูงบิน ๒๓๗ น้ําพอง นําข้าราชการ ทหารกองประจําการ ฝูงบิน ๒๓๗
น้ํ า พอง ร่ ว มบริ จ าคโลหิ ต ให้ กั บ สภากาชาดไทย เมื่ อ วั น ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุ ม ๑๐๐ ปี อํ า เภอน้ํ า พอง
จังหวัดขอนแก่น
www.rtaf.mi.th

