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ข่าวประจาวัน ทอ.
หน้า ๒
ขอเชิญร่วมบริจาค และเช่าบูชา เหรียญที่ระลึก ในโอกาสที่กองทัพอากาศ จัดสร้างพระรูปจาลอง
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ

ในโอกาสที่กองทัพอากาศ จัดสร้างพระรูปจ าลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ
กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ และเหรียญที่ระลึก สาหรับผู้ประสงค์จะร่ว มบริจาคและเช่าบูชา สอบถามรายละเอียด
และสั่งจองได้ที่ นาวาอากาศเอก สุริยา ราชขันธ์ โทร. ๐๙ ๒๔๑๖ ๙๗๘๙ หรือ นาวาอากาศโทหญิง วาริกา ยามเที่ยง
โทร.๐๘ ๑๘๓๘ ๖๓๐๓

พระราชทาน "น้ายาตรวจ PCR COVID-19 " ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทาน "น้ายาตรวจ PCR COVID-19 " ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จานวน
๑๐,๐๐๐ ชุด มูลค่ารวม ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส COVID-19 มีประชาชน และข้าราชการทั้งในส่วนกองทัพอากาศ
และนอกกองทัพอากาศ มาขอรับการตรวจเป็นจานวนมาก และการตรวจแบบเต็มศักยภาพของโรงพยาบาล จะช่วยให้การ
วิ นิ จ ฉั ย โรคมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และช่ ว ยลดการแพร่ ก ระจายโรคได้ เ ป็ น อย่ า งดี จ านวนน้ ายาตรวจ PCR COVID-19
ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเริ่มขาดแคลน จึงได้นาความขึ้นกราบบังคมทูลขอรับพระมหากรุณาธิคุณขอพระราชทาน
น้ายาตรวจ PCR COVID-19 เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการดูแลประชาชนด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุล ยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียว ที่ดูเเลประชาชนสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(บัตรทอง) เกือบ ๒ แสนคน ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงต่อไป

วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

หน้า ๓

โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ ณ โรงเรียนการบิน
กองทั พ อากาศ ร่ ว มกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข และจั ง หวั ด นครปฐม เตรี ย มความพร้ อ มของโรงพยาบาลสนาม
ณ โรงเรียนการบิน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จานวน ๑๒๐ เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยในจังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้เมื่อเวลา ๑๘๐๐ ของวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ได้ทยอยเดินทางมาพักรักษาตัวชุดแรก
แล้ว จ านวน ๑๒ ราย และยั งคงมีผู้ ป่วยถูกส่งต่อเข้ามาดูแลรั กษาอย่างต่ อเนื่อง เคยเดินทางมาจาก อาเภอดอนตู ม
อาเภอกาแพงแสน อาเภอบางเลน เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลนครปฐม และ กรุงเทพ เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่รับเข้ามาส่วนมาก รับมาจากโรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลต่าง ๆ ใน จังหวัดนครปฐม
อาการของผู้ป่วยที่ส่งมาที่โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน จะเป็นผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการเบา หรือมีอาการเล็กน้อย
รวมถึ ง ผ่ า นการดู แ ลรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลหลั ก มาแล้ ว ๔๘ ชั่ ว โมง จากนั้ น ส่ ง ตั ว มาดู แ ลต่ อ ที่ โ รงพยาบาลสนาม
จนครบขั้นตอนการรักษา

ข่าวประจาวัน ทอ.

หน้า ๔

เลื่อนการสอบสัมภาษณ์
และสอบพลศึกษา
เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ และสอบพลศึกษา
ในการสอบเข้ าเป็ นนั กเรี ยนจ่ าอากาศ ปี การศึ กษา
๒๕๖๔ เนื่ องจากสถานการณ์ COVID ในขณะนี้ มี
แนวโน้ มพบผู้ ติ ดเชื้ อต่ อเนื่ องทางโรงเรี ยนจ่ าอากาศ
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
ไปสอบ และขณะทาการสอบ จึ งขอประกาศเลื่อนการ
สอบจากเดิ มออกไป และได้ ก าหนดวั นทดสอบใหม่
ตามภาพ ขอให้ ผู้ สมัครตรวจสอบหมายเลขประจ าตั ว
สอบ และมาทดสอบตามวันที่กาหนดใหม่อีกครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานรับ
สมัคร ฯ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๒๖๖ และ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๖๓
หรือประชาสัมพั นธ์ โรงเรี ยนจ่ าอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔
๓๗๖๒ ในวันและเวลาราชการ

ข่าวบริการ
- กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ในวันพฤหัสบดีที่
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ออกไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 จะยุติ
โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.dca.rtaf.mi.th
- ก าหนดสวดพระอภิ ธ รรมศพ พลอากาศเอก ดนั ย โมริ นทร์ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐
ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ และกาหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันพุธที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๖๔ เวลา ๑๔๐๐ ณ เมรุ ๑
www.rtaf.mi.th

