
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านกักิจการพลเรือนและประชาสัมพนัธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ “น้องเทนนิส” นักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทยขวัญใจ  
ชาวไทย  เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2020 ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19  
พร้อมกันนี้น้องเทนนิสยังได้มอบเสื้อยืดพร้อมรูปถ่ายและลายเซ็น ให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิต          
โดยมี พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อ าไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศโท ธนวิตต 
สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และ พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ 
ร่วมให้การต้อนรับ เม่ือวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  ณ กองบริการโลหิต ช้ัน ๓ อาคารศูนย์มะเร็ง        
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 

  

  



ข่าวประจ าวนั ทอ.                                                                                          หน้า ๒ 
คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ  

จัดพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

                         
นาวาอากาศเอก สุวรรณ ภาคาหาญ หัวหน้าคณะท างานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ เป็นผู้แทน

คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยพิธีประกอบด้วย 
การวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี การถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจัดกิจกรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ การบริจาค
เงินให้โรงพยาบาลอ าเภอจอมทอง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 การมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีอยู่ในอุปการะของพระปลัดบดินทร์สีลสังวโร  พุทธอุทยานบ้านแม่กลางหลวง 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และการจัดเล้ียงอาหารกลางวันให้แก่ คณะท างานท่ีพระมหาธาตุฯ และ
พนักงานของพระมหาธาตุฯ เมื่อวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ โรงพยาบาล
อ าเภอจอมทอง และพุทธอุทยานบ้านแม่กลางหลวง 

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดลนภพลภูมิสิริ  กองทัพอากาศ ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อ
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็น จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท และยังร่วมบริจาคจัดหาอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 
ให้มีขวัญและก าลังใจในการต่อสู้กับ COVID-19 จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิม        
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔         
ณ โรงพยาบาลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ คณะพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ด้านไบโอดีเซล 

                           
นาวาอากาศเอก ยรรยงค์ เนตรอัมพร ประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ด้านไบโอดีเซล        

และคณะตรวจเยี่ยมชมกิจการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ด้านไบโอดีเซล และได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ       
ให้กับกองบิน ๕ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ตอบสนองต่อนโยบายพลังงานทดแทน 
กองทัพอากาศ ด้านไบโอดีเซล  โดยมี นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ์ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ         
และรับมอบรางวัล เมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 



วันจนัทร์ที่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔                                                            หน้า ๓  

 
พิธีส่งมอบโครงการจัดหาน้ าอุปโภคบรโิภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

                   
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการจัดหาน้ า

อุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยเป็นโครงการของ กองทัพอากาศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทเทลซันเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด โดยจัดสร้างถังบรรจุน้ า ติดต้ังเครื่องกรองน้ าพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนวัดช่องแค ต าบลพรหมนิมิต อ าเภอตาคลี   จังหวัดนครสวรรค์ และ
จัดสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ประปาชุมชน เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ประปาหมู่บ้านโพธิ์
คอย หมู ่๗ ต าบลพรหมนิมิต อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  

กองบิน ๒๓ ร่วมรับฟังช้ีแจงการด าเนินงาน โครงการก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี 

             
นาวาอากาศเอก กษิด์ิเดช แม้นสงวน รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ร่วมรับฟังช้ีแจงการด าเนินงานโครงการก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ า

บ้านจ่ัน จังหวัดอุดรธานี โดยร่วมกับเทศบาลบ้านจ่ัน โครงการชลประทานอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี                  
มณฑลทหารบกท่ี ๒๔ และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจ่ัน ในการนี้ นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการด าเนินงาน โดยมี หัวหน้าหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงาน  
โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ าในอ่างฯ ให้ใสสะอาด ปราศจากวัชพืช เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเท่ียวใน
อนาคต รวมท้ังการแก้ไขปัญหาการไหลของน้ า ในการก าจัดวัชพืช ป้องกันอุทกภัย ซึ่งปัจจุบัน โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจ่ัน ได้ด าเนินการจัดท าโครงการก าจัดวัชพืช ซึ่งด าเนินการไปแล้ว
ประมาณ ๖๐% ส าหรับอ่างเก็บน้ าบ้านจ่ันมีพื้นท่ี รวม ๓,๔๖๐ ไร่ สามารถกักเก็บน้ าได้ ๔.๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ าอุปโภค
บริโภคของกองบิน ๒๓, มณฑลทหารบกท่ี ๒๔ และประชาชน รวม ๔ หมู่บ้าน (บ้านจ่ัน, บ้านศรีวิไล, บ้านเหล่ียมพิลึก และบ้านวังปลาฝา) 
นอกจากนั้นยังเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ าในการป้องกันอุทกภัย และเก็บในไว้ใช้ในฤดูแล้งอีกด้วย เมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔           
ณ อ่างเก็บน้ าบ้านจ่ัน ต าบลบ้านจ่ัน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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กรณีเคสจะเข้าระบบ CRC - HI (Home Isolation) 

หากมีเคสจะเข้าระบบ CRC - HI (Home Isolation) กรุณาแนะน า ผู้ป่วย/ญาติ โทรไปท่ี โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๐๓๙๙ 
หรือ ๒-๐๓๙๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. หรือ add Line ID : rtafcrc แล้วทักไลน์หรือส่งข้อมูลเบื้องต้นมา       
เพื่อจะได้ประเมินอาการเบ้ืองต้น และรับค าแนะน าในการลงทะเบียนก่อน 

กรุณาอย่าไปคลิกเข้า link ลงทะเบียน หรือ scan QR code กรอกข้อมูลเองในระบบ AMED ซึ่งมักจะมีการ   กรอก
ข้อมูลผิดพลาดและจะท าให้การลงทะเบียนล่าช้ายิ่งขึ้น 

 
www.rtaf.mi.th 


