กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

RTAF

RTAF

RTAF

RTAF
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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 หม่อง หม่อง จ่อ ผู้บัญชาการทหารอากาศเมียนมา ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศเมียนมา

ข่าวประจําวัน ทอ.
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒
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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

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 และ รร.อนุบาลพลอยเพลิน สนุกสนาน
เปิดประสบการณ์กับกิจกรรมมอเตอร์ไซค์ ผ าดโผน วาดรูประบายสี ประดิษฐ์เครื่องบินกระดาษ จรวดน้ํ า วอล์ คแรลลี่
นําชมอากาศยานแบบ Boeing 737-200 อย่างใกล้ชิด พร้อมรับชมการแสดงน่ารักๆ มากมายจากน้องๆ เยาวชน

กําหนดการแสดง ณ สนามบินเล็ก (ทุ่งสีกัน)
๐๘๐๐ - ๑๖๐๐
การบิ น เครื่ อ งบิ น เล็ ก บั ง คั บ วิ ท ยุ สาธิ ตและแนะนํ าการทํ าเครื่ องบิ นร่ อนด้ วยไม้ บั ลซ่ า
การแข่งขั นเครื่องบินร่อนทําด้วยไม้บัลซ่า การทําจรวดน้ํา การแข่งขันจรวดน้ํา การแสดงสาธิตชุดปฏิบัติก ารนิวเคลีย ร์
ชีวะ เคมี การแสดงการบิน เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุแบบ 3D การแสดงของ วงหัสดนตรี การแสดง
ของสุนัขทหาร การแสดงกระบี่กระบอง การบินเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ โปรยขนม ของขวัญ ของที่ระลึก

กําหนดการแสดง ณ สนามฟุตบอลสํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
๐๙๐๕ - ๑๕๐๐
การแสดงของสุนัขทหาร การแสดงของวงหัสดนตรี และการแสดง Drum Zeed
สามารถจอดรถยนต์ ไ ด้ ที่ โรงเรี ย นนายเรื อ อากาศนวมิ น ทกษั ต ริ ย าธิ ร าช หอประชุ ม กองทั พ อากาศ
และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ สามารถติดตามข่าวสาร ทาง line@กองทัพอากาศ https://line.me/R/ti/p/%40rtaf

วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
กองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่
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กองทั พ อากาศ และสมาคมแม่ บ้ า นทหารอากาศ จั ด กิ จ กรรมช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย หนาว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
โดย คุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการ
พลเรือนทหารอากาศ และนาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทั พอากาศ จัดกิ จกรรม “ช่ ว ยเหลือ ผู้ ป ระสบภัย หนาว” เมื่ อ วั นที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรีย นบ้ านแม่ หวาน
ตําบลป่าเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ โรงเรียนการบิน

พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
อากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ ณ โรงเรียนการบิน โดยมี
พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ และ ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ โรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

เปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชํานาญงานซ่อมบํารุงอากาศยานระดับช่าง

พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ชํานาญงานซ่อมบํารุงอากาศยานระดับช่าง เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ แผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ

ตรวจเยี่ยมสายงานสารวัตรทหาร ณ กองบิน ๔๑

พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่น การ ผู้บัง คับทหารอากาศดอนเมือ ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสายงานสารวัตรทหาร
กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการ
บรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว ประจําวัน ทอ.
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ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ ณ กองบิน ๔๑

พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ
กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจเยี่ยมงานด้านการผลิตไบโอดีเซล ณ กองบิน ๑

พลอากาศตรี สุนิจ ใจหาญ รองประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ ด้านไบโอดีเซล และคณะ
ตรวจเยี่ ย มการผลิ ตไบโอดี เ ซล ณ กองบิ น ๑ เมื่ อ วั น ที่ ๙ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก จั ก รกฤษณ์
ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม CANSAT เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๔

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ
กองทัพอากาศ ร่วมกับ กองบิน ๔ จัด “กิจกรรม CANSAT เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๔” เพื่อปล่อย BalloonSat ติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ GPS และกล้องถ่ายภาพขอบโลก ที่ระยะสูง ๓๕ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๖ มกราคม
๒๕๖๒ เวลา ๐๗๐๐ ณ สถานีเรดาร์ฝนหลวง อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โรงเรียนเตรียมทหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวนทั้งสิ้น ๖๐ คน

ข่าวบริการ
- กองทั พ อากาศเปิ ด รั บ สมั ค รและสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า รั บ ราชการในกองทั พ อากาศ ประจํ า ปี ๒๕๖๒
จํานวน ๔๑๗ อัตรา เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี) ๑๗ อัตรา และนายทหารต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
(คุ ณ วุ ฒิ ปวส./ปวช./มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย) ๔๐๐ อั ต รา รั บ สมั ค รทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ช่ อ งทางเดี ย วเท่ า นั้ น
ที่เว็บไซต์ job.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- ขอเชิญสมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศ ทุกท่าน ร่วมงาน “เลี้ยงสังสรรค์ ชนอ.” ในวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
เริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๗๐๐ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
- สํานักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ ร่วมกับนครหลวงโปรโมชั่น จํากัด และตลาดยิ่งเจริญ ขอเชิญชมการชกมวยการ
กุศล ศึก M-150 พลังกําปั้นสะท้านโลก ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๔๕ – ๑๕๔๕ ณ เวทีมวยชั่วคราว
ลานจอดที่ ๓ ตลบาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ชมฟรี พร้อมถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗
www.rtaf.mi.th

