
  
 

 

 

 

 
 

 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร  

💐ขอแสดงความยนิดีกบั💐 

"นายสุขสันต ์กิตติศุภกร" 
ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร  
ในโอกาสไดรั้บการโปรดเกลา้ฯแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 
รองปลดักรุงเทพมหานคร ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร  

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
 
 
 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 29 มคก/ตร.ม  

🟢 ดี 
คุณภาพอากาศดี สามารถท ากิจกรรมกลางแจง้และการท่องเท่ียวไดต้ามปกติ 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
 
 
 
 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
อาการหอบหืด อาจก าเริบในช่วงหนา้หนาว 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 34 มคก/ตร.ม  

🟢 ดี 

คุณภาพอากาศดี สามารถท ากิจกรรมกลางแจง้และการท่องเท่ียวไดต้ามปกติ🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์
ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
 
 
 
 
 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครสืบสานประเพณี ลอยกระทง ปี 65 
วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2565  
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครร่วมจดักิจกรรมลอยกระทงในเทศกาลวนัลอยกระทง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
สนใจ ภาคภูมิใจ และอนุรักษข์นบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามของไทยใหค้งอยูสื่บไป ณ บริเวณหนา้
อาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร  

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
 
 
 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2565  
นางสาวศกุนิชญ ์แวอูมา หวัหนา้พยาบาล โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานวนัเบาหวานโลก 
“เบาหวาน เขา้ถึง เขา้ใจ รักษาไว ไม่มีโรคแทรก (Access to Diabetes Care)” กิจกรรมภายในงานประกอบดว้ยการให้
ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน โดยนายแพทยจิ์รฉตัร เจียมเจริญวงศ์, ยาในโรคเบาหวาน โดยเภสัชกรหญิงสุรีรัตน์ ล าเลา 
และการดูแลเทา้ โดยนกักายภาพบ าบดั นางสาวภสัสร ไทยธานี อีกทั้งยงัมีมุมนิทรรศการเก่ียวกบัโรคเบาหวาน รวมถึง
การใหค้  าปรึกษาปัญหาสุขภาพ, การตรวจวดัระดบัน ้าตาลปลายน้ิว, การใหค้วามรู้ดา้นโภชนาการในผูป่้วย
โรคเบาหวาน และการตรวจสุขภาพเทา้ บริเวณแผนกผูป่้วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โดยไดรั้บ
ความสนใจจากผูร่้วมงานเป็นอยา่งดี ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานท่ีช่วยท าใหง้านน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบเงินบริจาค จ านวน 100,000 บาท จากคุณวีระ และคุณวิภาวดี บูรพชยัศรี 
เพื่อสมทบทุนจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทยใ์ชใ้นกิจกรรมการดูแลรักษาผูป่้วยของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
...............................  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณวีระ และคุณวิภาวดี บูรพชยัศรี เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระ
ศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบ
แต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
สนพ. กทม 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
เปิดใหบ้ริการ Walk in ฉีดวคัซีน Pfizer 

🎈เปิดใหบ้ริการตามปกติ ยงัไม่มีก าหนดปิดจุดฉีดวคัซีน 🎈 

⭐️ เปิดฉีดวคัซีนโควิด-19 วนัจนัทร์-ศุกร์ 
เวลา 08.00 - 15.00 น. (ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ ไม่มีค่าใชจ่้าย  

🔅 ส าหรับ…. 
* ทุกเขม็ ส าหรับอาย ุ12 ปี ขึ้นไป 
- เขม็ท่ี 1-3 พิจารณาตามระยะเวลาการไดรั้บวคัซีน 
- ตั้งแต่เขม็ท่ี 4 เป็นตน้ไป (ระยะเวลาห่างอยา่งนอ้ย 4 เดือน) 
ส่ิงท่ีตอ้งน ามาในวนัท่ีฉีดวคัซีน 
1.บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรอ่ืนๆท่ีใชย้นืยนัตวัตน เช่น passport 
2.หลกัฐานรับรองการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวนัเอดส์โลก 
1 ธนัวาคม 2565 
EQUALIZE : ท าให้เท่าเทียม 
พบกบักิจกรรม 
-บรรยายใหค้วามรู้ โดยแพทยป์ระจ า รพ. 
-เดินรณรงคว์นัเอดส์โลก 
-แจกถุงยางอนามยั ฟรี! 
ณ บริเวณชั้น 2 อาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ขอขอบคุณ ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล ส านกังานเขตบางนา สนบัสนุนถุงยางอนามยั 1,200 ช้ิน แผน่พบัและส่ือ
ประชาสัมพนัธ์) 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

51 ปี เจริญกรุงประชารักษ ์ วนัคลา้ยวนัสถาปนา รพจ. 
วนัพฤหสับดีท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมมอบช่อดอกไมแ้สดงความยนิดีแด่ นายแพทยพ์ร
เทพ แซ่เฮง้ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์เน่ืองในโอกาสครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ ์“51th We provide better health to make Bangkok more livable ร่วมสร้างสุขภาพท่ีดี เพื่อให้
กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู”่ โดยมี รศ.ดร.ชชัชาติ สิทธิพนัธุ์ ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบ
โล่ประกาศเกียรติคุณแก่ขา้ราชการ และลูกจา้งดีเด่นของโรงพยาบาล มอบรางวลัประกวดคลิปวีดีโอส่ือความหมายของ 
ค่านิยม รพจ. HEALTH และเขม็มุ่ง 3P Safety ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

วนัสมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ ประจ าปี 2565 
วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ดร.พญ.เลิศลกัษณ์ ลีลาเรืองแสง รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการส านกั
การแพทย ์พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหารโรงพยาบาล เขา้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบงัคมพระบรมราชานุสาวรีย ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 เน่ืองในวนัสมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ ประจ าปี 2565 เพื่อนอ้มร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคท์่าน ท่ีไดท้รงประกอบพระราชกรณียกิจอนัเป็นประโยชน์นานปัการต่อ
ประเทศชาติ ในการน้ีนายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เขา้ร่วมในพิธี ณ 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
สนพ. กทม 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.  
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เขา้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบงัคมพระ
บรมราชานุสาวรีย ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลท่ี 6 เน่ืองในวนัสมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ ประจ าปี 
2565 เพื่อนอ้มร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคท์่าน ท่ีไดท้รงประกอบพระราชกรณียกิจอนัเป็นประโยชน์
นานปัการต่อประเทศชาติ ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 

วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบปอเป๊ียะทอดและกลว้ยอบน ้าผ้ึงจาก คุณขวญัเรือน บุญธง เพื่อเป็นก าลงัใจ
ใหช้าวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณขวญัเรือน บุญธง เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
สนพ. กทม 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com
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