
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย 
คณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิศักยภาพคนพิการ ภายใต้ 
โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ  สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ  

 

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                          หนา้ ๒ 

 
 

กองทัพอากาศให้บริการตรวจ-รักษา COVID-19 ฟร ีแบบครบวงจร 
กองทัพอากาศเปิดให้บริการตรวจ-รักษาโควิด-๑๙ ส าหรับประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ 

(ธูปะเตมีย์) โดยก าหนดให้บริการตรวจ วันละ ๑,๐๐๐ คน ต้ังแต่วันท่ี ๓๐ สิงหาคม จนถึง ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔           
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) โดยการให้บริการในครั้งนี้ จะเป็นการให้บริการในรูปแบบครบวงจร 
(one stop service) มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

๑. ประชาชนท่ีต้องการตรวจหาเช้ือโควิด-๑๙ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) จะต้องลงทะเบียนจองคิว
ออนไลน์ผ่าน QR Code : RTAF COVID BOOKING เท่านั้น โดยจะเริ่มเปิดให้จองคิวออนไลน์ ต้ังแต่ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ 
นาฬิกา (ให้จองคิวล่วงหน้า ๑ วัน เพื่อเข้ารับการตรวจในวันถัดไป) โดยขอให้เข้ารับการตรวจตามวันเวลาท่ีลงทะเบียนไว้ 
(แสดงบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการจอง) 

๒. เข้ารับการตรวจ และรอรับผลการตรวจพร้อมใบรายงานผล Antigen Test Kit (ATK) 
๓. กรณีติดเช้ือ เจ้าหน้าท่ีจะท าการ Swab และวิเคราะห์ผลด้วยวิธี RT-PCR และ X-Ray เพื่อตรวจยืนยันซ้ าอีกครั้ง 

หากพบว่าผลตรวจ "ไม่ติดเช้ือ" ก็จะสามารถกลับบ้านได้ แต่ถ้าผลตรวจ "ติดเช้ือ" เจ้าหน้าท่ีจะส่งให้แพทย์วินิจฉัยจ าแนกตาม
อาการ กรณีป่วยเป็นผู้ป่วยสีเขียว จะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Home Isolation (HI) และจะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ หรือ ยาฟ้า
ทะลายโจร พร้อมยาและอุปกรณ์ช่วยเหลือตามความจ าเป็น ตามค าแนะน าของแพทย์  
กรณีป่วยเป็นผู้ป่วยสีเหลือง / สีแดง จะส่งตัวเข้าสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป 
ส าหรับประชาชนท่ีท าการจองคิวออนไลน์ผ่าน QR Code ดังกล่าวแล้ว ต้องมาแสดงตนเพื่อการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ณ 
สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ภายใน ๑๕ นาทีก่อนหมดช่วงเวลาท่ีจองไว้ ซึ่งถ้ามาไม่ทันเวลาจะถูกตัดสิทธิ์ โดยแสดง
หลักฐานการจองคิวในโทรศัพท์ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง ส าเนาบัตรประชาชน และปากกาส่วนตัวเพื่อใช้กรอกข้อมูล 

 



วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔                                                              หน้า ๓  
พิธีเปิดรา้นสวัสดิการสมาคมแมบ่้านทหารอากาศ สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด             

ร้านสวัสดิการสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ช้ัน ๒ อาคารคุ้มเกศ โดยมี พลอากาศโท        
ธนวิตต  สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช    
กรมแพทย์ทหารอากาศ 

กองทัพอากาศ ช่วยเหลือเกษตรกร รบัซื้อผลผลิตของเกษตรกรผู้เพาะเลีย้งสัตว์น้ า  

                                    
พลอากาศโท ฐานัตถ ์จันทร์อ าไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับและมอบผลผลิตของเกษตรกร  

ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้แก่ พลอากาศโท กิจสม พันธุ์โกศล เจ้ากรมช่างอากาศ ท่ีร่วมสนับสนุนรับซื้อ
ผลผลิตของเกษตรกร ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ท่ีประสบปัญหาราคาตกต่ าและปริมาณ
ผลผลิตล้นตลาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยรับซื้อกุ้งก้ามกราม 
จ านวน ๕๐๔ กิโลกรัม และกุ้งขาว จ านวน ๑๐๐ กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า ๑๖๔,๑๖๐ บาท เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔      
ณ บริเวณหน้าอาคาร กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

ฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับเจา้หน้าที่ที่ปฏิบตัิงานด่านหน้า ข้าราชการ และครอบครัว 

         
โรงเรียนการบิน ร่วมกับ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่           

ให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด่านหน้า ข้าราชการและครอบครัว เมื่อวันท่ี ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๔ โดยวัคซีนได้รับการ
จัดสรรจาก สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เนื่องจากโรงเรียนการบิน เป็นสถานท่ีต้ังของโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ 
โรงเรียนการบินซึ่งรับผู้ติดเช้ือฯในเขตจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง การได้รับวัคซีนท าให้ก าลังพลสามารถปฏิบัติ
ภารกิจในสถานการณ์โควิด ได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การได้รับวัคซีน ควบคู่ไปกับมาตรการป้องฯ และการ
ปฏิบัติตนเองอย่างเคร่งครัดในเรื่องวินัยทหารต้านโควิด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ใช้แอลกอฮอล์ ลดความแออัด รักษา
ระยะห่าง ล้างมือ จะเป็นเกราะป้องกันโควิด ให้ทหารทุกนายมีความสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมออกไปเป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยเหลือทุกภาคส่วนดูแลสังคมและพี่น้องประชาชนต่อไป 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                         หน้า ๔ 

กองบิน ๕ ส่งมอบโครงการจดัหาน้ าอปุโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ประจ าป ี๒๕๖๔ 

                           
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ผู้เเทนกองทัพอากาศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ ากัด(มหาชน) และบริษัทเทลซันเทคโนโลยี (ประเทศไทย)จัดพิธีส่งมอบ “โครงการจัดหาน้ าอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชวีิต” ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยด าเนินการจัดสร้างถังบรรจุน้ า ติดต้ังเครื่องกรองน้ าพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และติดต้ังระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตน้ าสะอาด  และจัดสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์              
ให้กับประปาชุมชนเพื่อลดภาระค่ากระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแสงอรุณ และ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๔ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

พิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยนิดี ให้แกน่ักบินพร้อมรบ ALPHA JET รุ่น ๓๐ 

                                       
นาวาอากาศเอก ณรงค์เดช ห่อเย็น รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร               

และแสดงความยินดี ให้แก่นักบินพร้อมรบเครื่องบินโจมตีแบบท่ี ๗  (ALPHA JET) รุ่น ๓๐ เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔          
ณ ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี   

กองบิน ๕๖ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 

                              
นาวาอากาศเอก อนุชา ค าสุข รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ส่งมอบบ้านพักอาศัยและมอบถุงยังชีพ ให้กับ          

นางพันธ์ทิพย์ บุญรังสี ผู้พิการทางการเคล่ือนไหว ซึ่งกองบิน ๕๖ ได้จัดเจ้าหน้าท่ีช่างและก าลังพล เข้าด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยและสร้างห้องน้ าให้ จนแล้วเสร็จ ในพื้นท่ีบ้านหนองโดน เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ต าบลร าแดง 
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

 
www.rtaf.mi.th 


