
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

 

พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทนชุมนายเรืออากาศ  รุ่นที่ ๒๘ 
มอบเงินสนับสนุน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พลอากาศโท 
ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหาร เป็นผู้รับมอบ  และเป็นประธานในการรับมอบเงินสนับสนุน
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท    
บริษัท ซีเค พาวเวอร์จ ากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ จ านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท พลอากาศโท โอม     
โมรินทร์ บริจาคในนาม พลอากาศเอก ดนัย โมรินทร์ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  และ และผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๖ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการแก้ปัญหา COVID-19 เม่ือวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ 
กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 

   

 



ข่าวประจ าวนั ทอ.                                                                                          หน้า ๒ 
กองทัพอากาศเปิดให้บริการ สถานที่กกักันโรคของหน่วยงาน  

(Organization Quarantine :OQ) ในพื้นที่ดอนเมือง 
ศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน – ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ (ศป.พรท.ศบภ.ทอ.) ร่วมกับ กรมแพทย์     

ทหารอากาศ และกรมสวัสดิการทหารอากาศ ด าเนินการจัดต้ังสถานท่ีกักกันโรคของหน่วยงาน (Organization Quarantine 
:OQ) ในพื้นท่ีดอนเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  COVID-19 ของกองทัพอากาศ    
โดยได้ก าหนดให ้บ้านพักรับรอง ทอ.๕ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็น “สถานท่ีกักกันโรค ทอ. (ดอนเมือง)” หรือ “สถานท่ี
กักกันโรคฯ” สามารถรองรับผู้เข้ากักกันโรคได้ จ านวน ๙๖ เตียง พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก  

 “สถานท่ีกักกันโรค ทอ. (ดอนเมือง)” ท่ีเตรียมไว้รองรับข้าราชการ ทอ. ท่ีต้องเข้ากักกันโรค โดยมีบุคลากรทาง
การแพทย์ จากกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ คอยให้การดูแล พร้อมท้ังจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
และขั้นตอนการปฏิบัติการส าหรับผู้เข้าพักกักกันโรค ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข        
ซึ่งได้เร่ิมปฏิบัติงาน และสามารถเปิดรับผู้เข้ากักกันโรค ชุดแรก ในวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านพักรับรอง ทอ. ๕  

โดยข้าราชการ ทอ. ท่ีเข้าพักในสถานท่ีกักกันโรค ทอ. (ดอนเมือง ) ให้พิจารณาใช้แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี  
๑. ข้าราชการ ทอ.ท่ีได้รับค าสั่ง หรืออนุมัติ ผบ.ทอ.ให้ไปราชการ หรือกลับจากปฏิบัติภารกิจ 
๒. ข้าราชการ ทอ.ท่ีได้รับค าสั่ง หรืออนุมัติเสธ.ทอ./ผอ.บก.ศปม.ทอ. ให้เข้าสถานท่ีกักกันโรค ฯ 
๓. กรณีอื่น ๆ ให ้ศป.พรท.ศบภ.ทอ. น าเรียนขออนุมัติ เสธ.ทอ./ผอ.บก.ศปม.ทอ. เป็นกรณีไป 

ห่วงใยในความเปน็อยู่ของก าลังพลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 

                          
พลอากาศโท สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ

กองทัพอากาศ ห่วงใยในความเป็นอยู่ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง จึงได้มอบข้าวสาร น้ ามันพืช  เคร่ืองปรุงรส 
และไข่เป็ด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ  COVID-19   
ในปัจจุบัน เมื่อวันท่ี ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ 

คณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ เปน็ก าลงัใจและสนบัสนนุการท างานของ
บุคลากรทางการแพทย์ในภารกิจการดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 

           
คณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นท่ี ๕๕ มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พลอากาศตรีหญิง    

อิศริยา สุขเจริญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเป็นผู้รับมอบ ณ ส านักงานผู้บังคับบัญชา อาคารศูนย์มะเร็ง จากน้ัน          
ได้มอบชุดปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ ให้กับศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ 
ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้ รับมอบ  และมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) โดยมี       
นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 



วันศุกร์ที่  ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๖๔                                                                  หน้า ๓ 
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  

            
พลอากาศตรี คมกริช นันทวิสุทธิ์ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ น าข้าราชการ และพนักงาน

ราชการ ส านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในโอกาสวันเฉลิม       
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กองบริการโลหิต   
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ช่วยเหลือประชาชน 

             
นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ  อจลบุญ  รองเสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช สนับสนุนเจ้าหน้าท่ี

จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ส่วนหน้า) น ารถบรรทุกน้ า ออกให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีบ้าน      
คุ้มพลอย หมู ่๑๐ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะขาดแคลนน้ าอุปโภคในหมู่บ้าน 
เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องท าให้เคร่ืองปั๊มน้ าประปาไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

กองบิน ๑ ปรึกษาแนวทางร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อผนึกก าลังต่อสู้วิกฤต COVID-19 

                                 
นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรจากโรงพยาบาลกองบิน ๑ เข้าพบ 

พลตรี เกรียงชัย  ประสงค์สุกาญจน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดเช้ือ COVID-19 แลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการท่ีน ามาใช้ในปัจจุบัน   เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ ได้อย่างรวดเร็ว          
มีประสิทธิภาพ เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

ตามท่ีโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง แจ้งให้ญาติสามารถฝากของให้ผู้ป่วยท่ีรักษาตัวอยู่ ท่ีโรงพยาบาล
สนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง ต้ังแต่วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เป็นต้นมาน้ัน เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปตามหลักการ
ทางการแพทย์ จึงขอให้ญาติงดการฝากของบริโภคทุกชนิดให้แก่ผู้ป่วย 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                              หน้า  ๔ 
กองบิน ๒ เปน็ก าลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ 

มอบหน้ากากอนามัยให้กับข้าราชการและครอบครัวกองบิน ๒ ในสถานการณ์ COVIVD-19 

    
นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมข้าราชการกองบิน ๒ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน      

ทหารอากาศ กองบิน ๒ มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมอาหา และน้ าด่ืม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง  ลพบุรี เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔          
และ มอบหน้ากากอนามัยให้กับข้าราชการ และครอบครัว กองบิน ๒ ในสถานการณ์ COVID-19 ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี 

ตรวจเย่ียม สถานีรายงานภูเขียว และฝูงบิน ๒๓๖ จังหวัดสกลนคร 

                     
นาวาอากาศเอก สุรศักด์ิ เสสะเวช ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการสถานีรายงาน     

ภูเขียว โดยมี นาวาอากาศโท ณัฐพร สุดาสุข ผู้บังคับสถานีรายงานภูเขียว ให้การต้อนรับ ณ สถานีรายงานภูเขียว        
อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  และตรวจเยี่ยมฝูงบิน ๒๓๖ โดยมี นาวาอากาศตรี นราธิป ชุบขุนทด รองหัวหน้าแผนก
สนับสนุน ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๓๖ ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการ และทหารกอง
ประจ าการในช่วงสถานการณ์ COVID-19  เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ฝูงบิน ๒๓๖ จังหวัดสกลนคร  

กองบิน ๕ รับมอบขนุนเพื่อช่วยเหลือสินค้าลน้ตลาดของพี่น้องเกษตรกรชาวสวน 

                                  
นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ รับมอบขนุนพันธ์ทองประเสริฐ จ านวนกว่า ๑ ตัน   

จากผู้แทน บริษัท NOTT 333 จ ากัด ซึ่งขนุนจ านวนดังกล่าวทางบริษัทได้รับซื้อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ               
พี่น้องเกษตรกรชาวสวนชุมชนนิคม กม.๕ ท่ีขายได้ราคาต่ า และผลผลิตล้นตลาด ท้ังน้ีกองบิน ๕ น าขนุนแจกจ่ายให้กับ
ข้าราชการ ครอบครัว และทหารกองประจ าการ เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ข่าวบริการ 
ก าหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พันเอก วีระพงษ์  เช่ียวชาญ บิดาของ พลอากาศตรี รณชัย เช่ียวชาญ ต้ังแต่บัดน้ี – ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๘ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และก าหนด      
ประชุมเพลิง ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔๐๐  ณ เมรุ ๑   

www.rtaf.mi.th 


