
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านกักิจการพลเรือนและประชาสัมพนัธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

 

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเย่ียมศูนย์บริการวัคซีน
กองทัพอากาศ  ซึ่งสามารถรองรับ ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนได้วันละ ๑,๐๐๐ คน ในเบื้องต้น     
สามารถบริการฉีดวัคซีนให้กับก าลังพลของกองทัพอากาศที่มีความเสี่ยงในการติดเช้ือสูง         
หรือผู้ที่ปฏิบัติภารกิจในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ติดเช้ือ กลุ่มเสี่ยง และผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเช้ือ 
(DMHTTA) มีจุดพักรอเพื่อสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์                     
จากกรมแพทย์ทหารอากาศ ดูแลอย่างใกล้ชิด เม่ือวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์บริการ
วัคซีนกองทัพอากาศ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
 

 

  



ข่าวประจ าวนั ทอ.                                                                                          หน้า ๒ 
กองทัพอากาศจัดเที่ยวบินพิเศษ เชิญเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

พร้อมสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือชาวเนปาล ในภาวะวิกฤต COVID-19 

  
เมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  กองทัพอากาศ ได้จัดเท่ียวบินพิเศษเชิญเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

พร้อมส่ิงของพระราชทานไปช่วยเหลือชาวเนปาล ท่ีประสบภัยจากการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 โดยจัดเครื่องบิน
ล าเลียงแบบท่ี ๑๙ (Airbus 340-500) จ านวน ๑ เครื่อง ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง   
เวลา ๐๘.๕๗ น. ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติตริภูวัน กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งล่าช้ากว่า
แผนเล็กน้อยเนื่องจากสภาพอากาศและทัศนวิสัยต่ าท่ีสนามบินปลายทาง โดยได้ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
พร้อมส่ิงของพระราชทานให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งจะน าไป
จัดเก็บไว้ที่คลังของ UN World Food Program ส าหรับส่ิงของท่ีน าไปมอบให้วัดไทยลุมพินีนั้น ได้ส่งมอบให้แก่ผู้แทนวัดไทย
ลุมพินี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตริภูวัน กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยเครื่องบิน        
Airbus 340-500 ได้เดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง ด้วยความปลอดภัย เมื่อเวลา ๑๙.๑๑ น. 

ส าหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมส่ิงของพระราชทานไปช่วยชาวเนปาลท้ังหมด ประกอบด้วย 
หน้ากากอนามัย จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ช้ิน, ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จ านวน ๑๑,๕๒๐ ชุด, Leg Cover จ านวน 
๑๐,๐๐๐ คู่, หมวกคลุมผม จ านวน ๑๐,๐๐๐ ช้ิน, หน้ากากป้องกันใบหน้า ๕,๐๐๐ ช้ิน, ชุดตรวจแอนติเจน จ านวน 
๒๐,๐๐๐ ชุด, เครื่องวัดระดับออกซิเจนในร่างกายแบบจับปลายนิ้ว จ านวน ๖๐๐ ตัว, ปรอทวัดไข้ดิจิทัล จ านวน ๑,๕๐๐ ช้ิน
, Body Bag จ านวน ๑,๐๐๐ ใบ, เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง จ านวน ๓๐ เครื่อง, ถุงมือยาง จ านวน ๓๐,๐๐๐ ช้ิน 
และเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ จ านวน ๘ เครื่อง นอกจากนี้ยังมีเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ จ านวน ๑๑ รายการ 
เพื่อน าไปมอบให้วัดไทยลุมพินี ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

ท้ังนี้ กองทัพอากาศได้เตรียมความพร้อมท้ังก าลังพล อากาศยาน และทรัพยากรต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในภาวะวิกฤต COVID-19 รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ และการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศตามท่ีได้รับมอบหมาย 

รับมอบ Face Shield และเจลแอลกอฮอล์ จากคณะ พสบ.ทอ.รุ่นที่ ๑๖ 

                                   
พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อ าไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ          

พลเรือนทหาร รับมอบ Face Shield จ านวน ๑,๐๐๐ ชุด และเจลแอลกอฮอล์ จ านวน ๑๑ กล่อง จากคณะผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นท่ี ๑๖ เพื่อน าไปมอบให้แก่สถานท่ีกักกันโรคกองทัพอากาศ      
(ดอนเมือง) ในโอกาสนี้ยังได้มอบนมถุงเกษตร จ านวน ๒๐๐ ถุง ให้แก่ข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ    
เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  



วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔                                                                      หน้า ๓ 
พิธีมอบกระบี่สั้นให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศช้ันปีท่ี ๑ รุ่นท่ี ๖๙ 

                                        
พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธีมอบกระบี่

ส้ันให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศช้ันปีท่ี ๑ รุ่นท่ี ๖๙ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงการเป็นท่ียอมรับจากผู้บังคับบัญชา และ
นักเรียนนายเรืออากาศอาวุโสว่าเป็นผู้มีลักษณะทหารและระเบียบวินัยดี  สมควรแก่การได้รับมอบกระบี่ส้ันเพื่อประกอบ
เครื่องแบบนักเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

ปลูกต้นไม้ เนื่องในวนัต้นไม้ประจ าปีของชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

                                       
พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมด้วยข้าราชการส านักงานผู้บังคับทหารอากาศ   

ดอนเมือง ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔      
ณ บริเวณด้านข้างอาคารร้อยรักษาการณ์  กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ          
ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 

                                         
พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์ ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ  พร้อมด้วยข้าราชการ        

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔        
เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณสวนหย่อม หน้าอาคารใหม่ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 

 



ข่าวประจ าวนั ทอ.                                                                                          หน้า ๔ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ส่วนหน้า) ร่วมบริจาคโลหิต 

                            
นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ อจลบุญ รองเสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช น าข้าราชการ   

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ส่วนหน้า) ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน าไปช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีต้องการโลหิตใน
โรงพยาบาลต่างๆ ของจังหวัดสระบุรีและโรงพยาบาลในจังหวัดข้างเคียง เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุม
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 

                        
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ส่ังการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕            

ออกให้การช่วยเหลือเรือประมงของประชาชนท่ีประสบเหตุท่ีถูกคล่ืนซัดเกยชายฝ่ัง  เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔         
ณ ชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (ฝ่ังกองบิน ๕) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

  
 

www.rtaf.mi.th 


