
  
 

 

 

 

 
 

 
คณะผูบ้ริหารและบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
*** ขอแสดงความยินดี *** 
 
นายแพทยพ์รเทพ แซ่เฮง้ 
ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเ์อราวณั) ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
คณะผูบ้ริหารและบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
*** ขอแสดงความยินดี *** 
 
นายแพทยข์จร อินทรบุหร่ัน 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลตากสิน ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
ประกาศรายช่ือผูส้อบผ่านการคดัเลือกบุคคลเขา้รับราชการเป็นลูกจา้งชัว่คราว สังกดัโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วนัที่ 29 กนัยายน 2564   
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 5 ตุลาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขนมจีนแกงเขียวหวานไก่จาก คุณขวญัเรือน บุญธง เพ่ือเป็นก าลงัใจให้
ชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณขวญัเรือน บุญธง เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 5 ตุลาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขา้วสวยผดัฉ่า กุง้ทอดกระเทียมพริกไทย กลว้ยไข่เช่ือม และเคร่ืองด่ืมจาก 
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย่ี คอร์เปอเรชัน่ (Super Energy Corporations PCL.) เพื่อเป็นก าลงัใจให้ชาวโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร และบุคลากรของบริษทัซุปเปอร์ เอนเนอร์ย่ี คอร์เปอ
เรชัน่ (Super Energy Corporations PCL.) เป็นอย่างสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายใน
สากลโลกที่ท่านนบัถอื โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุก
ประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 5 ตุลาคม 2564 
คุณศกุนิชญ ์แวอูมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหนา้ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร น า
คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยินดีกบั นายแพทยพ์รเทพ แซ่เฮง้ 
ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเ์อราวณั) ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบสาคูไส้หมูจาก คุณพิมณิฐา ป้องนาคถิรสีห์ เพื่อเป็นก าลงัใจให้ชาว
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณพิมณิฐา ป้องนาคถิรสีห์ เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรี
รัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านนบัถอื โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่
ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชัยทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบลูกช้ินจาก คุณละเมียด สอนไข่ เพ่ือเป็นก าลงัใจให้ชาวโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณละเมียด สอนไข่ เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 11 ตุลาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขนมเคก้จาก คุณจินตรา กางรัมย ์และคุณสุรสิงห์ ขวญัประชาทอง เพื่อเป็น
ก าลงัใจให้ชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณจินตรา กางรัมย ์และคุณสุรสิงห์ ขวญัประชาทอง เป็นอยา่งสูง 
ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านนบัถอื โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและ
ครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 12 ตุลาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบเคร่ืองด่ืมจาก บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย่ี คอร์เปอเรชั่น (Super  Energy 
Corporations PCL.) เพื่อเป็นก าลงัใจให้ชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร และบุคลากรของบริษทัซุปเปอร์ เอนเนอร์ย่ี คอร์เปอ
เรชัน่ (Super  Energy Corporations PCL.) เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายใน
สากลโลกที่ท่านนบัถอื โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุก
ประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 12 ตุลาคม 2564 
คุณศกุนิชญ ์แวอูมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร น าคณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยินดีกบั 
นายแพทยข์จร อินทรบุหร่ัน ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลตากสิน ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร ณ ส านกัการแพทย ์
กรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 14 ตุลาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขนมเคก้มะพร้าวออ่นจาก บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (ส านกังานใหญ่) เพื่อเป็นก าลงัใจให้ชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(ส านกังานใหญ่) เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านนบัถอื 
โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

“15 ตุลาคม วนัลา้งมอืโลก (Global Handwashing Day)” 💦💦🖐👋 
วนัลา้งมือโลกตรงกบัวนัที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี โดยจดัขึ้นเป็นคร้ังแรกในปี 2008 ณ เมืองสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน 
โดยสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็น พร้อมกนัน้ีไดม้ีการก าหนดให้ปี 2008 เป็นสากลแห่งการรักษาอนามยั
ดว้ย เพื่อกระตุน้เตือนให้ชาวโลกเห็นถึงความส าคญัของการลา้งมือดว้ยสบู่ว่า จะช่วยป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บได ้รวมถึง
ตอ้งการสร้างวฒันธรรม การลา้งมือให้สะอาดถูกสุขอนามยัขึ้นทัว่โลก 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร น าโดยคุณศกุนิชญ ์แวอูมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการใน
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานครไดร่้วมรณรงค ์“วนัลา้งมือโลก (Global Handwashing Day)” เพื่อเป็นการกระตุน้เตือนให้ตระหนกัถึง
ประโยชน์ของการลา้งมือ ในการช่วยลดปัญหาความเจ็บป่วย และโรคติดเช้ือต่างๆ พร้อมทั้งมอบหนา้กากอนามยัและ
เจลลา้งมือให้แก่ผูรั้บบริการ ณ อาคารผูป่้วยนอกโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

 
 

เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

วนัที่ 15 ตุลาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขนมกะหร่ีป๊ับจาก คุณพนมไพร โยธิกุล หัวหนา้ฝ่ายเทศกิจ ส านกังานเขต
บางนา เพื่อเป็นก าลงัใจให้ชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณพนมไพร โยธิกุล เป็นอยา่งสูง ขออ านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย
ในสากลโลกที่ท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยั
ทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

วนัที่ 18 ตุลาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครจดักิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาด เพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือและปอดอกัเสบจาก
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 โดยจดักิจกรรมท าความสะอาดอาคาร สถานที่ภายในโรงพยาบาล เพ่ือเป็นการ
เฝ้าระวงั ทั้งน้ีทางโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครจะด าเนินการจดักิจกรรมฯทุกสัปดาห์ และมีมาตรการคดักรอง
โรคเบื้องตน้ในผูป่้วยและญาติที่มาใชบ้ริการ ให้ใชแ้อลกอฮอลเ์จลลา้งมอืก่อนเขา้ในโรงพยาบาลทุกคน 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

วนัที่ 18 ตุลาคม 2564  
แพทยห์ญิงสุภาพร กรลกัษณ์ ที่ปรึกษาส านกัการแพทย ์พร้อมคณะ เขา้ติดตามการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันาส านกัการแพทยร์ะยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-พ.ศ.2567) โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ขอ้เสนอแนะ และ
รับฟังปัญหาในการด าเนินงานตามแผนฯ โดยมีคุณศกุนิชญ ์แวอูมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการใน
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
บางนานาคาภิรมย ์โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 
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วนัที่ 19 ตุลาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบผดัซีอิ๊ว และสละลอยแกว้จาก คุณอมรารักษ ์ประจวบเหมาะ ผูอ้  านวยการ
สายทรัพยากรบุคคล มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์(สายพฒันาอาชีพ) และคณะ เพื่อเป็นก าลงัใจให้ชาว
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณอมรารักษ ์ประจวบเหมาะ และคณะเป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณ
พระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกที่ทา่นนบัถอื โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

วนัที่ 19 ตุลาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขนมจีน แกงเขียวหวานไก่ ห่อหมก กลว้ยบวชชี และเคร่ืองด่ืมจาก บมจ.
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย่ี คอร์เปอเรชัน่ (Super  Energy Corporations PCL.) เพื่อเป็นก าลงัใจให้ชาวโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร และบุคลากรของบริษทัซุปเปอร์ เอนเนอร์ย่ี คอร์เปอ
เรชัน่ (Super  Energy Corporations PCL.) เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายใน
สากลโลกที่ท่านนบัถอื โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุก
ประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 
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วนัที่ 20 ตุลาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบม่านพบัสแตนเลส 3 ตอน แบบเคลื่อนยา้ยได ้จากคุณสมสุข ตั้งสถิตธรรม 
และคุณนภสร ปิยะสินชยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปใชใ้นกิจกรรมการดูแลรักษาผูป่้วยของโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร 
...............................  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบคุณ คุณสมสุข ตั้งสถิตธรรม และคุณนภสร ปิยะสินชัย เป็นอยา่งสูง ที่ได้
บริจาคเพื่อสร้างบุญกุศลให้คนที่ป่วยไข ้พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย
ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกโปรดจงดลบนัดาลให้ท่าน และครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ 
ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 
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๒๑ ตุลาคม 
นอ้มร าลกึ “สมเด็จยา่” 
วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
วนัพยาบาลแห่งชาติ วนัทนัตสาธารณสุขแห่งชาติ และวนัสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ 
นอ้มร าลกึในพระมหากรุณาธิคุณอนัหาที่สุดมิได ้ในการพฒันาวงการสาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์ของไทย 
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ 
ขา้พระพุทธเจา้ คณะผูบ้ริหารและบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 
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โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครให้บริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 แก่เด็กนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้ โรงเรียนอรรถวิทย ์เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุม้กนั และเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเทอม ในช่วงระหว่างวนัที่ 
15-20 ตุลาคม 2564 รวมจ านวนทั้งส้ิน 154 คน พร้อมทั้งร่วมรณรงคกิ์จกรรม “วนัลา้งมือโลก (Global Handwashing 
Day)” ซ่ึงตรงกบัวนัที่ 15 ตุลาคม เพื่อเป็นการกระตุน้เตือนให้ตระหนกัถึงประโยชน์ของการลา้งมอืในการช่วยลด
ปัญหาความเจ็บป่วย และโรคติดเช้ือต่างๆ โดยมอบหนา้กากอนามยั และเจลลา้งมือให้แก่ผูรั้บบริการ ณ อาคารผูป่้วย
นอกโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 
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๒๓ ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัคลา้ยวนัสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูหั่ว 
 
นอ้มร านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได ้
 
ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม ขา้พระพุทธเจา้ คณะผูบ้ริหารและบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านกั
การแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
 
สนพ.กทม 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 
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วนัที่ 26 ตุลาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบผดัไทยกุง้สด กลว้ยบวชชี และเคร่ืองด่ืมจาก บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย่ี 
คอร์เปอเรชัน่ (Super  Energy Corporations PCL.) เพื่อเป็นก าลงัใจให้ชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร และบุคลากรของบริษทัซุปเปอร์ เอนเนอร์ย่ี คอร์เปอ
เรชัน่ (Super  Energy Corporations PCL.) เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายใน
สากลโลกที่ท่านนบัถอื โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุก
ประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 
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เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
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เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 
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เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 
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เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 
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เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
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คณะผูบ้ริหารและบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
*** ขอแสดงความยินดี *** 
นายแพทยย์ทุธนา เศรษฐนนัท ์ 
รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลสิรินธร 
ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉิน  
ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
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QR CODE 
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คณะผูบ้ริหารและบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
*** ขอแสดงความยินดี *** 
นายแพทยอ์รรถพล เกิดอรุณสุขศรี  
รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลตากสิน 
ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลราชพิพฒัน์  
ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
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E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
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