
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 
 
 
 
 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเย่ียมค านับจาก            
พลโท ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
และคณะ เนื ่องในโอกาสวันขึ ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๔                  
ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
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กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และหน่วยสนาม จัดกิจกรรมท าความสะอาด 

 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19  

           
พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้ บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธาน                 

ในการจัดกิจกรรมท าความสะอาด (Big Cleaning) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการน า
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศร่วมท าความสะอาด พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ 
ในสถานที่ปฏิบัติงานและบริเวณทางเท้าทางข้ึนสถานีรถไฟฟ้า ด้านหน้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อวันที่ ๖ 
มกราคม ๒๕๖๔ 

กุ้ง กินได ้ปลอดภัย ไม่เสี่ยง  
เราอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ ปลอดภัยจากโควิด 

  

        
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน น านโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศและกระทรวงกลาโหม     

สู่การปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในพื้นที่ใกล้โรงเรียนการบิน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ที่จังหวดัสมุทรสาคร ซึ่งเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ข้าราชการและกองพันทหารอากาศโยธินโรงเรียนการบิน 
ได้จัดซื้อกุ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ง ในต าบลกระตีบ ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงสนามบินก าแพงแสน โดย กองพันทหารอากาศโยธิน ฯ      
ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่ข้าราชการ  ทหารกองประจ าการ และผู้ บังคับบัญชาของโรงเรียนการบิน                       
ณ โรงเรียนการบิน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

กองบิน ๔๖ มอบของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ 

                      
นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ และคุณศิริกานต์ เรืองประยูร ประธานชมรม

แม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๖ มอบของขวัญ ให้แก ่บุตรธิดา ของข้าราชการ กองบิน ๔๖ เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน ๔๖ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 



วันพฤหัสบดีท่ี  ๗ มกราคม ๒๕๖๔                                                                                       หน้า  ๓ 
ประกาศโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ฉบับท่ี ๓ 

 
ค าแนะน าส าหรับผู้มารบับริการที่โรงพยาบาล 
- สวมหนา้กากอนามัย หรือ หน้ากากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล 
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ าเสมอ  
- แนะน าให้ญาติผู้ป่วย เยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ , VDO Call หรือ วิธีการอื่น ๆ แทนการเดินทางมาโรงพยาบาล 
- รักษาระยะห่าง ระหว่างอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีคนพลุกพล่าน 
- ปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 
- เสพข่าวอย่างมสีติ และเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร ์

ทั้งนี้ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดให้บริการ ๒๔ ชั่วโมงตามปกติ  
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“ปฏิทินเก่า เราขอ” อ่ิมบุญผู้ให้ อ่ิมใจผู้รับ 
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทกุท่าน เริม่ตน้ปใีหมด่ว้ยการมอบสิง่ด ี  ๆ

ใหแ้ก่ผู้พิการทางสายตา ด้วยการบริจาคปฏิทินปีเก่าของท่านที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว  
เพื่อรวบรวมและสง่มอบต่อในการน าไปท าอักษรเบรลล์  

สามารถรว่มบริจาคได้ที่ กลอ่งรบับริจาค บริเวณด้านหน้ากองวารสารและสือ่สิ่งพิมพ ์ได้ตัง้แตบ่ดันี้เป็นต้นไป 
สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที่ โทร.๐๒-๕๓๔ ๖๒๒๓ 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                                         หน้า  ๔ 
 

 

 

 

 

 

ข่าวบริการ 
- เลื่อนก าหนดเปิดตัวโครงการบ้านพร้อมที่ดิน ทอส.ทอ.รุ่นที่ ๑๕ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  (ติดบริเวณสโมสร

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชแห่งใหม่) ณ อาคารสโมสร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช       
ในวันศุกรท์ี่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ แต่ยังคงเปิดลงทะเบียนจองสทิธิ์เพือ่เลือกแบบบ้าน ต้ังแต่วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

-  ก าหนดบ าเพ็ญกุศลศพ พลอากาศเอก รองศาสตราจารย์ สมโภชน์ ผิวเหลือง อดีตรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ    
นวมินทกษัตริยาธิราช ก าหนดสวดพระอภิธรรมศพ ต้ังแต่บัดนี้ – ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๑๑ ฌาปนสถาน
กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน)  

-  ก าหนดบ าเพ็ญกุศลศพ คุณแม่สอิ้ง เพิ่มทองอินทร์ มารดาของ พลอากาศโท ช านาญ เพิ่มทองอินทร์ พลเอก เสถียร    
เพิ่มทองอินทร์ และ นาวาอากาศเอก สุวิทย์ เพิ่มทองอินทร์ ก าหนดสวดพระอภิธรรมศพ ต้ังแต่บัดนี้ – ๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน) และก าหนดพระราชทาน
เพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑ 

- ก าหนดบ าเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ปราโมทย์  เกษตรสุวรรณ มารดาของ พลอากาศตรี นายแพทย์เพชร เกษตรสุวรรณ 
ก าหนดสวดพระอภิธรรมศพ ต้ังแต่บัดนี้ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๑๐ วัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน)     
และก าหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑  

-  ก าหนดพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่แดง งามเจริญ มารดาของ นาวาอากาศเอก ปรีดา งามเจริญ ในวันนี้ เวลา ๑๖๓๐   
ณ วัดนินสุขาราม เขตบางบอน กรุงเทพ 

-  ก าหนดบ าเพ็ญกุศลศพ คุณแม่กันยา  กมุทชาติ พิธีรดน้ าศพในวันนี้ เวลา ๑๖๐๐ ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
ศาลา ๑๔ วัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน) ก าหนดสวดพระอภิธรรมศพ ต้ังแต่บัดนี้  – ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐       
และก าหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑  


