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เมือ่วันท่ี ๑๗ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บลู สทุธิวรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ และ นาย ภาดล ถาวรกฤชรตัน์ อธิบดีกรมทรพัยากรน�า้ ร่วมลงนาม 
ในบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศ และกรมทรัพยากรน�้า ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยมี นายทหารช้ันผู้ใหญ่ของ 
กองทัพอากาศ และเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูของกรมทรพัยากรน�า้ เข้าร่วมในพธีิ ณ ห้องรบัรองพเิศษ ๑ กองบญัชาการกองทัพอากาศ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ทอ.กับ กรมทรัพยากรน้ำา

    พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตัน 
แห่งประเทศไทย เพือ่ขอบคณุทีก่องทพัอากาศ ให้การสนับสนุนสมาคมกฬีาแบดมินตันแห่งประเทศไทย เมือ่วนัที ่๑๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ ณ กองบญัชาการ
กองทัพอากาศ 

เม่ือวนัที ่๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ พลอากาศตร ีชาตร ีพรหมพนัธกรณ์ รองผูอ้�านวยการส�านกังานประสาน
ภารกจิด้านความมัน่คงกบักองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรกองทพัอากาศ ในฐานะ 
รองประธานกรรมการด�าเนนิงานโครงการน่านฟ้าโมเดล ๒๐๒๑ มอบทนุการศกึษา ส่ิงของจ�าเป็น และเวชภณัฑ์ 
ให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลในพื้นที่อ�าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมีโรงเรียนและโรงพยาบาล 
เข้าร่วมรบัมอบ ดังนี้ 
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เมือ่วนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ทีต่กึสนัตไิมตร ีท�าเนยีบ
รัฐบาล กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รฐัมนตรี เป็นประธานในพิธกีารลงนามในสญัญาการจดัหาวคัซนี
โควิด-๑๙ โดยการจองล่วงหน้า และสัญญาการจัดซื้อวัคซีนกับ
บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า จ�ากัด จ�านวน ๒๖ ล้านโด๊ส ระหว่าง
กระทรวงสาธารณสขุ และบรษิทั แอสตร้าเซนเนก้า เป็นการจดัหา
วคัซีนล่วงหน้าส�าหรับประชาชนกลุม่เป้าหมาย ๑๓ ล้านคน เพือ่
ลดอัตราการป่วย การเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรักษา ฟื้นฟู
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศให้กลบัสูภ่าวะปกตโิดยเรว็ รวม
ทัง้ยงัเป็นการสร้างศักยภาพของอตุสาหกรรมยาชวีวตัถใุนประเทศ
จากการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้สามารถผลติวคัซีนโควิด-๑๙ 
ซึง่บริษทั สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากดั เป็นบรษิทัทีไ่ด้รบัการถ่ายทอด
เทคโนโลยดีงักล่าว สารชาวฟ้าฉบบันีจ้งึขอน�าท่านผูอ่้านมารูจ้กั
บรษัิทสญัชาตไิทยทีไ่ด้รับความไว้วางใจจากแอสตร้าเซเนก้า

เครือสยามไบโอไซเอนซ ์
ประกอบไปด้วย ๒ บริษัทหลัก 
ได้แก่ บรษัิท สยามไบโอไซเอนซ์ 
จ�ากัด และบริษัท เอเพ็กซ์เซล่า 
จ�ากัด โดยบริษัท สยามไบโอ 
ไซเอนซ์ จ�ากัด ด�าเนินการวิจัย 
พฒันา และผลติยา เครือ่งมอืแพทย์ 
และผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพต่าง ๆ  
โดยมีการวิจัย พัฒนาและผลิต
ครบวงจร ตั้งแต่ตัวยาส�าคัญ 
แ ล ะ ส า ร อ อ ก ฤ ท ธิ์  จ น ถึ ง
ผลิตภัณฑ์ส�าเรจ็รปู และ บรษิทั 
เอเพ็กซ์เซล่า จ�ากัด จัดตั้งขึ้น 
ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือด�าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดและการ

สยามไบโอไซเอนซ์ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ขายทั้งในประเทศและส่งออก รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจสร้าง 
เครอืข่ายพนัธมิตรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

บรษัิท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด เป็นบรษิทัผูผ้ลิตยาชวีวัตถุ
แห่งแรกและแห่งเดยีวของประเทศไทย ก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ.๒๕๕๒ 
ตามพระราชปณธิานในพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหา
ภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทีท่รงให้ความส�าคญักับ
การดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย มุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทย
สามารถได้รบัยาทีม่คีณุภาพและประสทิธภิาพสงูในราคาทีถ่กูลง 
สร้างความมั่นคงทางยา ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ 
จ�ากดั ผลติ ได้แก่ ยารกัษาโรคชวีวตัถ ุอาท ิยาเพิม่เมด็เลอืดแดง
ให้กบัผูป่้วยทีม่อีาการไตวายเรือ้รงั และยาเพิม่เมด็เลอืดขาวให้กบั
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบ�าบัด โดยยาท้ัง ๒ ตัว ผลิตด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง สามารถบ�าบัดรักษาโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท�าให้ประเทศไทยลดการพึ่งพายาจากต่างชาต ิ 
ช่วยสร้างความมัน่คงให้กบัระบบสาธารณสขุของประเทศอย่างยัง่ยนื

ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกของโรงงาน บริษัท 
สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากดั จงึได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากล PIC/S 
GMP, ISO9001, ISO17025 และ ISO13485 อีกทัง้ได้รับความไว้
วางใจให้เป็นผูผ้ลติยาและชดุตรวจโรค ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ท้ังใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

ภารกิจส�าคัญของเครือสยามไบโอไซเอนซ์ คือ การผลิตยา 
ชวีวตัถ ุหรือ ยาไบโอฟาร์มา ซึง่เป็นยาทีผ่ลติด้วยเทคโนโลยีชัน้สงู 
สามารถบ�าบดัรกัษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และมผีล
ข้างเคียงต�่า อาทิเช ่น การผลิตยาเพิ่มเม็ดเลือดแดงและ 
เม็ดเลือดขาว เป็นต้น โดยเร่ิมการผลิตและการขายในปี  
พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นโรงงานยาชวีวตัถแุห่งเดยีวของประเทศทีไ่ด้รบัการ
รบัรองมาตรฐานสากล โดยยาดงักล่าวได้รบัการบรรจเุข้าบัญชยีา
ของหน่วยงานด้านสุขภาพ เช่น ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาต ิ(สปสช.) และส�านกังานประกนัสงัคม เป็นต้น

ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกของโรงงาน รวมทั้ง
ศักยภาพในการวจิยัและพฒันาอย่างครบวงจร และความสามารถ
ในการด�าเนินการพัฒนาธุรกิจ เครือสยามไบโอไซเอนซ์จึงได้รับ
ความไว้วางใจให้เป็นผู้รับจ้างผลิตยา และเครื่องมือแพทย์ให้แก่
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้  
สยามไบโอไซเอนซ์ ยังได้ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสขุ พัฒนาและผลติชุดตรวจเชือ้ไวรสัโควดิ-๑๙ 
แบบ RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีตรวจวินิจฉัยโรคตามมาตรฐานองค์การ
อนามัยโลก (WHO) และมอบให้หน่วยงานราชการใช้ในการ 
ตรวจคดักรองผูป่้วยในประเทศมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ชดุ

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๖๐ เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้มีการ 
จดัตัง้บรษิทัลกูอกี ๒ บรษิทั เพ่ือต่อขยายธรุกจิ ได้แก่ บรษิทั เอบนิสิ 
จ�ากัด เพือ่วิจยั พฒันา ผลติและส่งออกยาชวีวตัถอุย่างครบวงจร 
เน้นยารกัษาโรคมะเรง็ โรคโลหิตจาง และโรคแพ้ภมูตินเอง เช่น 
โรคข้ออกัเสบรมูาตอยด์ สะเกด็เงนิ ฯลฯ โดยเป็นบรษิทัร่วมทนุกบั 
CIMAB รฐัวสิาหกจิยาอนัดบัหนึง่ของคิวบา และบรษิทั อนิโนไบ
โอคอสเมด จ�ากดั เพือ่ผลิตและจ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์เครือ่งส�าอาง 
ชวีเวชส�าอาง ซึง่เป็นนวตักรรมจากงานวจิยัและพฒันาของเครอื
สยามไบโอไซเอนซ์

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด ได้รับเลือกจากแอสตร้า 
เซเนก้าให้เป็นฐานการผลิตวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อโควิด-๑๙  

ที่ตรงตามมาตรฐานระดับโลก 
เพื่อการผลิตวัคซีนให้ได้ตรง
ตามมาตรฐานของแอสตร้า 
เซเนก้าในเวลาอนัรวดเรว็ทีส่ดุ การท�าสญัญารบัจ้างผลติระหว่าง 
แอสตร้าเซเนก้า และบรษิทั สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากดั แสดงให้เหน็ว่า 
สยามไบโอไซเอนซ์เป็นบรษัิทท่ีมีความสามารถทางเทคโนโลยีชัน้สงู 
สามารถด�าเนินการผลิตได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยขีองแอสตร้าเซเนก้า จะส่งผลให้บรษัิท 
สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากดั เป็นส่วนหนึง่ของเครอืข่ายการผลติวคัซีน
ของแอสตร้าเซเนก้า ทีม่มีากกว่า ๒๐ แห่งทัว่โลก รวมทัง้บรษิทั 
สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด ได้ด�าเนนิการผลติวคัซนี โดยยดึนโยบาย
ไม่ก�าไร ไม่ขาดทนุ หรอื no profit, no loss ในช่วงทีม่กีารระบาดน้ี 
ซึง่เป็นนโยบายเดยีวกนักับของแอสตร้าเซเนก้า

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร จงึท�าให้ประชาชนชาวไทยมบีรษัิท สยาม
ไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด เป็นท่ีพึ่งในด้านเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 
ประสทิธภิาพสงู ราคาไม่แพง และได้รบัการยอมรบัตามมาตรฐาน
สากล ทัง้ยงัเป็นแหล่งผลติวคัซีนป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-๑๙ และ
ชดุตรวจเชือ้ไวรสัโควดิ-๑๙ แบบ RT-PCR ให้กบัประเทศอืน่ทัว่
โลกอีกด้วย รูส้กึภมูใิจและดใีจท่ีเป็นคนไทยจรงิ ๆ ครบั



          วันที่ ๑๖ - ๒๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๔หนา ๔ 

พล.อ.ท.สมควร  รักดี ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยี่ยม
สายวิทยาการอากาศโยธิน บน.๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ 
ณ บน.๓ จว.สระแกว

พล.อ.ท.เกตไุผท  ศรบีญุญเกษ จก.สพ.ทอ.เปนประธาน
เปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการจดัซือ้จดัจางและการบรหิารพัสดุ สายสรรพาวธุ” 
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ ณ สพ.ทอ.

พล.อ.ท.ประกาศิต  เจริญยิ่ง จก.กพ.ทอ.เปนประธาน
การประชุมคณะทํางานสรางภูมิคุมกัน และการมีสวนรวม 
ครั้งที่ ๒/๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ ณ หองประชุม ฝสธ.ทอ.๑

พล.อ.ต.วิสุทธิ์  สมภักดี ผอ.สนผ.กร.ทอ.นําขาราชการ 
ลูกจาง พนักงานราชการ กร.ทอ.รวมทดสอบสมรรถภาพ
รางกาย ประจําป ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๘ ก.พ.๖๔ 
ณ สวนสุขภาพ ทอ.(หอประชุมกานตรัตน) 

พล.อ.ท.ณรงค  อินทชาติ ผบ.รร.นนก.เปนประธาน
ในพิธีปดการฝกอบรมแบบธรรมเนียมทหาร ใหแก ขาราชการ
บรรจุใหมและขาราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใน รร.นนก.
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๔ ณ หองประชุม บก.รร.นนก.(๒)

พล.อ.ต.สมพร  รมพยอม ผอ.ศซบ.ทอ.เปนประธาน
การประชุม Cyber Subject Matter Expert Exchange 
(Cyber SMEE) ทอ. - ทอ.สหรัฐฯ ประจําป ๖๔ ครั้งที่ ๑ 
ผานระบบประชุมทางไกล (VTC) เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ ก.พ.๖๔ 
ณ หองประชุม ศซบ.ทอ.

พล.อ.ต.ศรสิต  กีรติพล จก.พธ.ทอ.นําขาราชการ
ลูกจาง พนักงานราชการ พธ.ทอ.ทดสอบสมรรถภาพรางกาย
ประจําป ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๔ ณ พธ.ทอ.

พล.อ.ท.พันธภักดี  พัฒนกุล รอง เสธ.ทอ.และคณะ
สํารวจความกาวหนางานกอสรางหอเรดารฯ สถานีรายงาน
ดอยอนิทนนท โดยม ีน.อ.ปรเมษฐ  ศริติานนท รอง ผบ.บน ๔๑
ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม

พล.อ.อ.เดชอดุม  คงศรี  ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกจิการพเิศษ)
ในฐานะประธานกรรมการพฒันาระบบราชการ ทอ.เปนประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทอ.คร้ังท่ี
๑/๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ ณ หองประชุม ฝสธ.ทอ.๑

พล.อ.อ.สุรพล  พุทธมนต รอง ผบ.ทอ.และ พล.อ.อ.
พงษศักดิ์ เสมาชัย หน.คณะ ฝสธ.ประจํา ผบช.นําขาราชการ
บก.ทอ.รวมทดสอบสมรรถภาพรางกาย ประจําป ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๔ ณ สวนสุขภาพ ทอ.(หอประชุม
กานตรัตน)

พล.อ.ท.ธนวิตต  สกุลแสงประภา จก.พอ.เยี่ยมชม
ความพรอมปฏิบัติของ รพ.เคลื่อนท่ี ทอ.ในการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ รพ.เคลื่อนท่ี ทอ.ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ ณ ศูนยปฏิบัติการแพทย ทอ. พอ.

พล.อ.ต.กรกฎ  ทมิไสว ผอ.สอก.สง.ปรมน.ทอ.และคณะ 
รวมประชุมหารือการดําเนินโครงการใชประโยชนในพื้นที่
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
รับผิดชอบของ บน.๓  “ทุงนภาโมเดล” เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๔ 
บน.๓ จว.สระแกว
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น.อ.ภาณวุตัร  เรอืงประยรู ผบ.บน.๔๖ เปนประธานเปด
โครงการฝกอบรมทักษะความรู ด านการเดินเรือ การใช
เคร่ืองยนตเรือใหแก ขาราชการ และทหารกองประจําการ 
บน.๔๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๔ ณ หองประชุมเฉลิมอากาศ 
บน.๔๖ จว.พิษณุโลก 

น.อ.ภูศิษฏ  ทิมเกิด ผบ.บน.๔๑ เปนประธานเปด
โครงการกองพันสีขาว สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด บน.๔๑ 
เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๔ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ บน.๔๑
จว.เชียงใหม

น.อ.พรประเสริฐ  ผานภพ ผบ.บน.๕ นํากําลังพล บน.๕
และประชาชนในพื้นที่ รวมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ 
“กองทัพไทย รวมใจบริจาคโลหิต แกวิกฤต COVID-19” 
เมื่อวันที่  ๑๗ ก.พ.๖๔ ณ สโมสรทหารอากาศ บน.๕
จว.ประจวบคีรีขันธ

น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ เปนประธานในพิธี
เปดการอบรมโครงการสรางภูมิคุมกัน และการมีสวนรวม
ปองกันยาเสพติด ประจําป ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๙ ก.พ.๖๔ 
ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ จว.นครราชสีมา

น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผบ.บน.๔ นําหนวย
มิตรประชา บน.๔ ออกชวยเหลือประชาชน และนักเรียน
โรงเรยีนวดัหวยดกุ และประชาชนในพืน้ที ่เมือ่วนัที ่๑๘ ก.พ.๖๔ 
ณ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จว.นครสวรรค 

พล.อ.ต.วชิระ  เริงฤทธิ์ ผบ.วทอ. ยศ.ทอ.จัดกิจกรรม 
“Big Cleaning Day” เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๔ ณ วทอ. ยศ.ทอ.

พล.อ.ต.เสกสรร  คนัธา ผบ.รร.การบนิ เปนประธานเปด
กจิกรรมการรายงานผลการจดัการความรูโรงเรยีนการบนิ (KM)
ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๒ ก.พ.๖๔ ณ หองประชุม 
บก.รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.บุญเลิศ  รัตนสําลี ผอ.กจท.สนผ.กบ.ทอ.
เปนประธาน “การประชมุทบทวนการชวยเหลอืเพือ่ความมัน่คง
ทุกรอบ ๖ เดือน (Security Assistance Semi-Annual 
Review : SASAR) ครัง้ที ่๑/๖๔ ระหวางวนัที ่๑๗ - ๑๙ ก.พ.๖๔ 
ณ หองประชุม ฝสธ.ทอ.(๒)

น.อ.นภดร  คงเสถียร ผบ.บน.๓ เปนประธานในพิธีเปด
การอบรมโครงการกองพันสีขาว บน.๓ และนิทรรศการ
ยาเสพตดิใหแก ขาราชการ พนั.อย.บน.๓ เมือ่วนัที ่๑๖ ก.พ.๖๔ 
ณ บน.๓ จว.สระแกว 

หนา ๕ 

น.อ.รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผบ.บน.๕๖ ในฐานะ
ประธานกรรมการสหกรณออมทรพัย บน.๕๖ จาํกดั บรจิาคเงนิ
เพื่อการกุศล เน่ืองในวันสหกรณแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๔ 
ใหแก รพ.บน.๕๖ และ รพ.คลองหอยโขง เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ 
ณ อ.คลองหอยโขง จว.สงขลา 

พล.อ.ต.วรกฤต  มขุศร ีผบ.ดม.เปนประธานเปด “โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการวางแผนทางการเ งินของ
ขาราชการ สน.ผบ.ดม.ประจําป ๖๔” เม่ือวันท่ี ๑๙ ก.พ.๖๔ 
ณ หองอเนกประสงค กรม สห.ทอ. สน.ผบ.ดม.

น.อ.ชวภณ  ยิ้มพงษ ผบ.บน.๒ เปนประธานในพิธีเปด
การอบรมดานวชิาการเกษตร หลกัสตูรการทาํเชือ้ และเพาะเหด็
ใหแก กําลังพล บน.๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๔ ณ หองฝกอบรม 
พัน อย.บน.๒ จว.ลพบุรี
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เม่ือวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๔ นักเรียนพยาบาล 
ทหารอากาศ ภทัรพร  โชคสมงาม ชัน้ปีที ่๔ ซึง่ได้รบัทนุการศกึษา 
ให้ไปศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับ 
การคดัเลอืกให้รบัรางวลั ผูน้�าแห่งอนาคต (Future Leader Award) 
ที่มอบโดยนายกสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลทหาร 
สาธารณรฐัเกาหลี

โดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลทหาร ได้มอบใบประกาศ
เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร  
โชคสมงาม เป็นผูป้ระพฤตปิฏบิตัตินด้วยความซือ่สตัย์ และมคีวาม

นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ
รบัรางวลั Future Leader Award

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธ 
ทหารอากาศ ให้การต้อนรบั พลเรอืตร ีเกรยีง ชณุหชาต ิรองเจ้ากรม
สรรพาวธุทหารเรอื และคณะ ในโอกาสเดนิทางมาเยีย่มชมกจิการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ พร้อมประชุมหารือเกี่ยวกับระบบ 
อาวุธน�าวิถีพื้นสู ่อากาศ ณ ห้องประชุม สพ.ทอ.๑ เมื่อวันที่  
๑๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๔

วริยิะอตุสาหะเป็นอย่างสงู  อนัเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้แก่นกัเรยีน
พยาบาลทหารทุกคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็น 
ผูน้�าท่ีดใีนอนาคต

ท้ังนีค้ณะกรรมการท่ีคัดเลอืกรางวลัได้พจิารณามอบรางวลั
ให้นักเรียนพยาบาลทหารชั้นปีที่ ๔ (ที่ใกล้จะจบการศึกษา)  
โดยในส่วนของรางวัลจะมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมเีพยีง
หนึ่งคนที่ได้รับรางวัล โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม 
ตามแต่ละรางวัลนั้น ๆ เช่น  รางวัลปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น, 
รางวัลเรยีนด ีฯลฯ (รวม ๑๓ รางวลั) ในส่วนของรางวลั Future 
Leader Award นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร ฯ  
เป็นคนเดยีวทีไ่ด้รบัรางวลันี ้ซึง่ในปีนีมี้ผูส้�าเรจ็การศกึษา ทัง้หมด
จ�านวน ๘๐ คน
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ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์  ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ  
นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะกรรมการ
บรหิารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบเงนิบรจิาคสนบัสนนุ 
ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดซ้ือ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือทางการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ โดยมี  
คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ให้การ
ต้อนรบั และเป็นผูแ้ทนรบัมอบเงนิบรจิาคสนบัสนนุ เม่ือวนัท่ี 
๑๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ มลูนธิิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชนิปูถมัภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายก
สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร
สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบเงินบริจาคสนับสนุนให้กับ 
โรงพยาบาลสงฆ์ จ�านวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท เพือ่ใช้ในการจดัซ้ือ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือทางการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ โดยมี  
ผูแ้ทนโรงพยาบาลสงฆ์ ให้การต้อนรบั และเป็นผูแ้ทนรบัมอบ
เงินบริจาคสนับสนุน เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ณ โรงพยาบาลสงฆ์

(ต่อจากหน้า ๒)พิธีลงนาม

ส�าหรบับนัทกึความเข้าใจดงักล่าว มวัีตถปุระสงค์เพือ่แสดง
เจตจ�านงที่จะส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ 
ด้านการให้บรกิารข้อมลูภมูสิารสนเทศ เพือ่ประโยชน์ในการอนรุกัษ์ 
ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในการวางแผนพฒันา
แหล่งน�้า การจัดท�าข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา การพัฒนาบุคลากร  
การแลกเปล่ียนความรูแ้ละทรพัยากร ส่งเสรมิการวจิยัเพือ่เพิม่ขดี
ความสามารถให้ตอบสนองต่อความต้องการ ตลอดจนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่มีความสนใจร่วมกัน ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของท้ัง 
สองหน่วยงานในการปฏบิติังานร่วมกัน 

โดยกรมทรัพยากรน�้า จะสนับสนุนและให้บริการข้อมูล
สารสนเทศในพืน้ทีด่�าเนนิการและพืน้ทีเ่กีย่วเนือ่ง ได้แก่ ข้อมลู
การตรวจวัดสภาพน�้าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry System) 
ข้อมูลคาดการณ์ค่าความช้ืนในดินจากระบบ (Mekong River 
Commission Flash Flood Guidance System) ข้อมูล
สถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน�้าหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา 
จากระบบ (Early Warning System) ข้อมลูอตุนุยิมวทิยา และข้อมูล
อทุกวทิยา ข้อมลูปริมาณน�า้ใช้การได้ในพ้ืนทีน่อกเขตชลประทาน

ด้านกองทัพอากาศ จะพิจารณาสนับสนุนและให้บริการ

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม และการบรรเทาสาธารณภยัอนัเกดิจากอบุตัภิยั
หรอืภยัพบิตัจิากธรรมชาตใินพืน้ท่ีด�าเนนิการและพืน้ท่ีเกีย่วเนือ่ง 
ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศ หมดุหลกัฐานภาคพืน้ และแผนทีส่ภาพ
ภมูปิระเทศ เป็นต้น

ทัง้นีค้วามร่วมมอืระหว่างกองทพัอากาศกบักรมทรพัยากรน�า้ 
จะก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุในการบรหิารจดัการน�า้ให้มแีหล่งน�า้
เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคในแต่ละพื้นที่ของประเทศ 
ตลอดจนลดการสญูเสยีทรพัย์สนิและผลผลติทางการเกษตรจาก
ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิสร้างความสขุให้แก่คนไทยในทัว่ทกุภมูภิาค

เมือ่วนัพฤหัสบดีที ่๑๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ พลอากาศเอก 
พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจ�าผู้บังคับ
บญัชา, พลอากาศโท ฐานตัถ์ จนัทร์อ�าไพ เจ้ากรมกจิการพลเรอืน
ทหารอากาศ และคณะกรรมการประชาสัมพนัธ์กองทพัอากาศ 
เยีย่มขอบคณุส�านกังานประชาสมัพันธ์เขต ๓ กรมประชาสมัพนัธ์ 
โดยม ีนาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทมิเกดิ ผู้บงัคับการกองบนิ ๔๑ 
ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ จังหวัด
เชยีงใหม่ 

ในการนี ้พลอากาศเอก พงษ์ศกัดิ ์เสมาชยั หวัหน้าคณะฝ่าย
เสนาธิการประจ�าผู ้บังคับบัญชา และพลอากาศโท ฐานัตถ์  
จนัทร์อ�าไพ เจ้ากรมกจิการพลเรอืนทหารอากาศ พร้อมคณะฯ  

กองทัพอากาศเยีย่มขอบคณุส�านกังานประชาสมัพนัธ์เขต ๓

เดินทางไปเยี่ยมขอบคุณส�านักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓  
กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณเหมือนใจ  
วงศ์ใหญ่ ผูอ้�านวยการสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทยจังหวัด
เชยีงใหม่ เป็นผู้แทนผูอ้�านวยการส�านกังานประชาสัมพนัธ์เขต ๓ 
ให้การต้อนรบั ทัง้นี ้คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์กองทพัอากาศ
ได้ท�าการมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ, ใบประกาศนียบัตร และ 
ของที่ระลึก รวมถึงร่วมหารือเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง  
และข้อเสนอแนะในการประสานการท�างานร่วมกันระหว่าง
กองทัพอากาศและส�านักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓ จังหวัด
เชยีงใหม่ด้วย



    วันที่ ๑๖ - ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔

 
 

หน้า ๘ 

น่านฟ้าโมเดล (ต่อจากหน้า ๒)

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู ้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคารวะจาก  
นายอ ี อกุ-ฮ็อน (H.E.Mr.Lee  Wook-heon) เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัเกาหลปีระจําประเทศไทย 
เมือ่วันที ่๑๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองพเิศษ ๑ กองบญัชาการกองทัพอากาศ 

พลอากาศเอก เเอร์บลู  สทุธวิรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ รบัเยีย่มคาํนบัจาก พล.จ. Horm 
Khim ผูช่้วยทตูทหารกมัพชูา/กรงุเทพฯ เพือ่เเนะนําตวัในโอกาสเข้ารบัตําเเหน่งใหม่ เเละหารอื 
ข้อราชการ เมือ่วันที ่๒๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องรบัรองพิเ  ศษ ๑ กองบญัชาการกองทพัอากาศ

โรงเรียนบ้านใหม่, โรงเรยีนบ้านหนองห้า, โรงเรยีนบ้านหนองบวั,  โรงเรยีนบ้านหวัเมอืง, 
โรงเรียนนาน้อย, โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเตา และ โรงพยาบาลนาน้อย 

สาํหรบักจิกรรมครัง้นีก้องทพัอากาศมคีวามประสงค์ทีจ่ะเสรมิสร้างคุณภาพชีวติ
ของประชาชนในชมุชนนาน้อย ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ในการขับเคลือ่นโครงการน่านฟ้าโมเดล 
๒๐๒๑ ให้บรรลเุป้าหมาย คอืสามารถใช้เป็นต้นแบบในการฟ้ืนฟปู่าต้นน้ํา การบรหิาร
จัดการแหล่งนํ้า และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นระบบ 
และยัง่ยนื 

นอกจากนี ้กองทพัอากาศยงัได้กาํหนดจดักจิกรรมวิง่การกศุล “น่านฟ้ารนั ๒๐๒๑” 
ในวนัอาทติย์ที ่๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรยีนนาน้อย อําเภอนาน้อย จังหวดัน่าน 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเท่ียว และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในชมุชน ตลอดจนจดัหารายได้เพือ่นาํไปใช้ในการพฒันาคณุภาพชวิีตให้แก่ประชาชน
ในชมุชน โดยผู้สนใจสามารถตดิตามรายละเอยีดได้ที ่่ https://www.facebook.com/
rtafnanfahrun 
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