
  
 

 

 

 

 
 

 
‼️ เดือนสิงหาคม 2565 ‼️ โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวคัซีน Pfizer  

🔅 ส าหรับ…. * ทุกเข็ม ส าหรับอาย ุ12 ปี ขึ้นไป - เข็มที่ 1-3 พิจารณาตามระยะเวลาการไดรั้บวคัซีน 
- ตั้งแต่เข็มที่ 4 เป็นตน้ไป (ระยะเวลาห่างอยา่งน้อย 4 เดือน) 

⭐️ เปิดฉีดวคัซีนโควิด-19 วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 11.00 น. (ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
(* ตั้งแต่วนัที่ 8 สิงหาคม เปิดให้บริการจุดฉีดวคัซีน 08.00-15.00 น.) 
ส่ิงที่ตอ้งน ามาในวนัที่ฉีดวคัซีน 
1.บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรอื่นๆที่ใช้ยืนยนัตวัตน เช่น passport 
2.หลกัฐานรับรองการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร 
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@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


  
 

 

 

 

 
 

 
“5 Tips ประหยดัน ้ำง่ำยๆ เร่ิมตน้ไดท้ี่ตวัเอง” 
ที่มำ: กำรประปำนครหลวง คณะกรรมกำร BKKGC+ โรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภำพเช่ือมัน่ส ำนกักำรแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส ำนกักำรแพทย ์#กรุงเทพมหำนคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร 
…………………………………………………………… 

🔷สำมำรถร่วมบริจำคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์และพฒันำขยำยศกัยภำพกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลบำง
นำกรุงเทพมหำนครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร  
(ไม่สำมำรถหักลดหยอ่นได)้ ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนสรรพำวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หำกตอ้งกำรลดหยอ่นภำษี 2 เท่ำ สำมำรถบริจำคไดท้ี่ บญัชีโรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร  
ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนสรรพำวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632  Facebook : โรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร 
Line : โรงพยำบำลบำงนำ 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 ์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


  
 

 

 

 

 
 

 
1 สิงหาคม 2565 
นายเเพทยอ์ุกฤษฎ์ อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร รับมอบเงินบริจาค รวมจ านวน 600,000 
บาท เพื่อน าไปใชใ้นกิจกรรมเพื่อการพฒันาการให้บริการสาธารณประโยชน์ของโรงพยาบาล โดยผูม้ีจิตศรัธาบริจาค
เงิน ประกอบดว้ยคุณปณิธิ เชาววิ์ศิษฐ คุณเกียรติเกริกไกร เเละคุณสหัทธยา ใจสมุทร เเละคณะฯ  
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณคุณปณิธิ เชาวิศิษฐ คุณเกียรติเกริกไกร เเละคุณสหัทธยา ใจสมุทร 
เเละคณะฯ เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคณุพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านนบัถอื โปรด
จงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชัยทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 1/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..14..ราย ยอดติดเช้ือ..5..ราย  
OPSI..46..ราย                
ARI ตรวจ..22..ราย ATK..14..ติดเช้ือ..5..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย             
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
📣โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
เปิดให้บริการ "วคัซีนพาสปอร์ต" 
วนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.  
ยกเวน้วนัเสาร์ - อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
ที่จุดฉีดวคัซีนโควิด -19 
เกณฑก์ารออกหนงัสือรับรองวคัซีน 
1.รับรองเฉพาะวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ที่ฉีดในไทย เป็นวคัซีนที่ไดรั้บการขึ้นทะเบียน ตามกฏหมายว่าดว้ยยา ของ
ราชอาณาจกัรไทย หรืออนามยัโลก 
2.รับรองตามจ านวนเข็มที่ไดรั้บจริง 
3.หนงัสือรับรองให้ใชเ้ป็นรายบุคคลเท่านั้น 
4.เด็กอายตุ ่ากว่า 7 ปี เขียนไม่ไดใ้ชป๊ั้ม 
ลายน้ิวมือ หัวแม่มือขวา บิดามารดาหรือผูป้กครองลงลายมอืช่ือในหนงัสือรับรองแทน 
5.อตัราค่าบริการ 50 บาท/คน/คร้ัง 

🚨เอกสารที่ตอ้งเตรียม 
1.ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) 1 ฉบบั 
2.ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั  
3.ส าเนาหลกัฐานการไดรั้บวคัซีน 1 ฉบบั 
(ส าหรับผูท้ี่เตรียมเอกสารครบเท่านั้น!!!) 
"รับเอกสารหลงัย่ืนความจ านงแลว้ 3 วนัท าการ"            

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 



สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 2/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..5..ราย ยอดติดเช้ือ..3..ราย  
OPSI..38..ราย                
ARI ตรวจ..10..ราย ATK..5..ติดเช้ือ..3..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 3 สิงหาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบกลว้ยจาก คุณขวญัเรือน บุญธง เพื่อเป็นก าลงัใจให้ชาวโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร 
................................................ 
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 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
 
 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 3/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..3..ราย ยอดติดเช้ือ..1..ราย  
OPSI..42..ราย                
ARI ตรวจ..5..ราย ATK..3..ติดเช้ือ..1..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 4/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..9..ราย ยอดติดเช้ือ..3..ราย  
OPSI..35..ราย                
ARI ตรวจ..13..ราย ATK..9..ติดเช้ือ..3..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย            
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 5/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..4..ราย ยอดติดเช้ือ..3..ราย  
OPSI..59..ราย                
ARI ตรวจ..9..ราย ATK..4..ติดเช้ือ..3..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย     
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 6/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..3..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..23..ราย                
ARI ตรวจ..3..ราย ATK..3..ติดเช้ือ..0..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย       
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 7/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..0..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..15..ราย                
ARI ตรวจ..0..ราย ATK..0..ราย ติดเช้ือ..0..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย         
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
“รพบ. ทิ้งขยะภายใน รพ. ให้ถูกสี ดีต่อส่ิงแวดลอ้ม ดีต่อเรา” 
คณะกรรมการ BKKGC+ โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร       
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
‼️ ขยายเวลาเปิดบริการฉีดวคัซีนโควิด-19 เดือนสิงหาคม 2565 ‼️ 

📣เวลา 08.00-15.00 น.📣 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวคัซีน Pfizer  

🔅 ส าหรับ…. 
* ทุกเข็ม ส าหรับอาย ุ12 ปี ขึ้นไป 
- เข็มที่ 1-3 พิจารณาตามระยะเวลาการไดรั้บวคัซีน 
- ตั้งแต่เข็มที่ 4 เป็นตน้ไป (ระยะเวลาห่างอยา่งน้อย 4 เดือน) 

⭐️ เปิดฉีดวคัซีนโควิด-19 วนัจนัทร์-ศุกร์ 
เวลา 08.00 - 15.00 น. (ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
ส่ิงที่ตอ้งน ามาในวนัที่ฉีดวคัซีน 
1.บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรอื่นๆที่ใช้ยืนยนัตวัตน เช่น passport 
2.หลกัฐานรับรองการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

 

 

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 



🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 8/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 

ยอดตรวจ COVID-19  

(ATK)..6..ราย ยอดติดเช้ือ..2..ราย  

OPSI..55..ราย                

ARI ตรวจ..10..ราย ATK..6..ราย ติดเช้ือ..2..ราย                

บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..37..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย       
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 9/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..5..ราย ยอดติดเช้ือ..3..ราย  
OPSI..32..ราย                
ARI ตรวจ..11..ราย ATK..5..ราย ติดเช้ือ..3..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..48..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย    
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ประกาศวนัหยดุราชการ เดือนสิงหาคม 2565 
วนัศุกร์ที่ 12 สิงหาคม  
วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 10 สิงหาคม 2565  
นายแพทยอ์ุกฤษฎ์ อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาล
บางนากรุงเทพมหานคร ร่วมถวายพระพรชยัมงคล สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั
ปีหลวง เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (วนัแม่แห่งชาติ) ณ ห้องประชุม
บางนาภิรมย ์ส านกังานเขตบางนา โดยมีนางสาวโศรยา วธัชนะ ผูอ้  านวยการเขตบางนา เป็นประธานในพิธี คณะ
ผูบ้ริหาร และบุคลากรเขตบางนา โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชนใน
พ้ืนที่ และประชาชน เขา้ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกนัสนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
 
 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 10/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..1..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..25..ราย                
ARI ตรวจ..5..ราย ATK..1..ราย ติดเช้ือ..0..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..38..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย      
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
วนัที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.นพ.สุขสันต ์กิตติศุภกร (ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย)์ น าคณะผูบ้ริหารใน
สังกดัส านกัการแพทย ์ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วนัที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 1 อาคารส านกัการแพทย ์
กรุงเทพมหานคร 
 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
 
 
 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 11/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..10..ราย ยอดติดเช้ือ..3..ราย  
OPSI..38..ราย                
ARI ตรวจ..12..ราย ATK..10..ราย ติดเช้ือ..3..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..55..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย      
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
๑๒ สิงหาคม  
วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
ทรงพระเจริญ 
ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อมขอเดชะ 
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 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 13/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..2..ราย ยอดติดเช้ือ..1..ราย  
OPSI..28..ราย                
ARI ตรวจ..5..ราย ATK..2..ราย ติดเช้ือ..1..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..-..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย      
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
  
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
  
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 14/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..-..ราย ยอดติดเช้ือ..-..ราย  
OPSI..21..ราย                
ARI ตรวจ..-..ราย ATK..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..-..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย     
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
“เราช่วยลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น จากการซ้ือออนไลน์ไดง่้ายๆ” 
ที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
คณะกรรมการ BKKGC+  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 15/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..2..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..38.ราย                
ARI ตรวจ..8..ราย ATK..2..ราย ติดเช้ือ..0..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..40..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย        
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
  
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
  
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 16/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..9..ราย ยอดติดเช้ือ..4..ราย  
OPSI..38.ราย                
ARI ตรวจ..9..ราย ATK..9..ราย ติดเช้ือ..4..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..25..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
ประสิทธิผล วคัซีนโควิด-19 
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 17/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..5..ราย ยอดติดเช้ือ..2..ราย  
OPSI..29..ราย                
ARI ตรวจ..8..ราย ATK..5..ราย ติดเช้ือ..2..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..48..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย    
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 18 สิงหาคม 2565  
นายเเพทยอ์ุกฤษฎ์ อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาล
บางนากรุงเทพมหานคร ให้การตอ้นรับนายภาณุพงศ ์องคะกาศ นกัวิชาการสุขาภิบาลปฏิบตัิการ ส านกังานสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้ม ส านกัอนามยั และคณะ ในการด าเนินงานตรวจวดัค่าความเขม้ขน้คาร์บอนไดออกไซด ์และปริมาณฝุ่น
ละอองภายในโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปลอดภยัต่อบุคลากรและผูม้ารับ
บริการ ณ โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
 
 
 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 18/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..4..ราย ยอดติดเช้ือ..4..ราย  
OPSI..26..ราย                
ARI ตรวจ..11..ราย ATK..4..ราย ติดเช้ือ..4..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..36..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย   
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
“SAVE ค่าไฟไดทุ้กเดือน เห็นทีตอ้งเปลี่ยนใหม่” 
คณะกรรมการ BKKGC+  โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 19 สิงหาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบเคร่ืองด่ืมผงส าเร็จรูป ขนม และอุปกรณ์จาก คณุธวชัชยั และคุณศาริณี ศิริ
ธนวนัต ์โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเติมโต๊ะปันสุขของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ซ่ึงจดัให้ผูป่้วยที่งดอาหารเพื่อ
มารับการเจาะเลือดไดรั้บประทานระหว่างรอผลตรวจ 
...............................  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณธวชัชยั และคุณศาริณี ศิริธนวนัต ์เป็นอย่างสูง 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 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 19/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..5..ราย ยอดติดเช้ือ..2..ราย  
OPSI..38..ราย                
ARI ตรวจ..9..ราย ATK..5..ราย ติดเช้ือ..2..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..42..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย     
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 20/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..1..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..15..ราย                
ARI ตรวจ..4..ราย ATK..1..ราย ติดเช้ือ..0..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..-..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย           
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 21/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..-..ราย ยอดติดเช้ือ..-..ราย  
OPSI..4..ราย                
ARI ตรวจ..-..ราย ATK..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..-..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย          
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
“กระดาษรีไซเคิลดีอยา่งไร” 
ที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
คณะกรรมการ BKKGC+  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร    
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 22/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..6..ราย ยอดติดเช้ือ..2..ราย  
OPSI..35..ราย                
ARI ตรวจ..15..ราย ATK..6..ราย ติดเช้ือ..2..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..24..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย   
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
🥰รู้จกักบัโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ภายใน 1 นาทีครับ 🥰 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 23 สิงหาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขนมจาก คุณมาลยั บึงสว่าง เพื่อเป็นก าลงัใจให้ชาวโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณมาลยั บึงสว่าง เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคณุพระศรีรัตนตรัย 
ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
 
 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 23/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 

ยอดตรวจ COVID-19  

(ATK)..6..ราย ยอดติดเช้ือ..3..ราย  

OPSI..25..ราย                

ARI ตรวจ..10..ราย ATK..6..ราย ติดเช้ือ..3..ราย                

บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..60..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย         
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 24/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..2..ราย ยอดติดเช้ือ..1..ราย  
OPSI..23..ราย                
ARI ตรวจ..3..ราย ATK..2..ราย ติดเช้ือ..1..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..17..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย    
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 25/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..4..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..19..ราย                
ARI ตรวจ..5..ราย ATK..4..ราย ติดเช้ือ..0..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..29..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 26 สิงหาคม 2565 
นายแพทยอ์ุกฤษฎ์ อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เขา้ร่วมงานวนัคลา้ยวนัสถาปนา 
โรงพยาบาลเวชการุณยรั์ศมิ์  ครบรอบ 38 ปี ณ โรงพยาบาลเวชการุณยรั์ศมิ์  ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 27/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..3..ราย ยอดติดเช้ือ..2..ราย  
OPSI..15..ราย                
ARI ตรวจ..4..ราย ATK..3..ราย ติดเช้ือ..2..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..-..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย  
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 28/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..-..ราย ยอดติดเช้ือ..-..ราย  
OPSI..5..ราย                
ARI ตรวจ..-..ราย ATK..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..-..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
“ลดการใชก้ระดาษ ทุกอยา่งก็ลด” 
คณะกรรมการ BKKGC+  โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 29/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..7..ราย ยอดติดเช้ือ..3..ราย  
OPSI..24..ราย                
ARI ตรวจ..8..ราย ATK..7..ราย ติดเช้ือ..3..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..24..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย        
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 29 สิงหาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบเงินบริจาค จ านวน 30,000 บาท จากคุณวิเชียร ขาวมีศรี และครอบครัว ซ่ึง
ไดบ้ริจาคเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ คุณพ่อปลอด และคุณแม่บุญช่วย ขาวมีศรี เพื่อน ามาใชใ้นการดูแลรักษาผูป่้วยใน
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
...............................  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณวิเชียร ขาวมีศรี และครอบครัว เป็นอยา่งสูง พร้อมร่วม
อนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออ านาจคณุพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกที่ท่าน
นบัถือ และบญุกุศลที่บ าเพญ็น้ี โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพร
ชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 29 สิงหาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบถุงผา้ จากการด าเนินกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์/จิตอาสาของคณะครู 
ผูป้กครอง และนกัเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซ่ึงเป็นถุงผา้ DIY ระบายสีจากฝีมือของนกัเรียน เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นถุงใส่ยาให้แก่ผูป่้วย เป็นการช่วยลดปริมาณการใชถุ้งพลาสติก และลดปัญหาโลกร้อน สอดรับกบักลยทุธ์
การสร้างเครือข่าย Networking ของการพฒันาอนามยัส่ิงเเวดลอ้มตามเกณฑ ์Bangkok GREEN & CLEAN Hospital 
Plus (BKKGC+)  
...............................  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คณะครู ผูป้กครอง และนกัเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิง
หเสนี) เป็นอยา่งสูง พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านนบัถือ และบุญกุศลที่บ าเพญ็น้ี โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัวประสบ
แต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

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 



🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 30/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..4..ราย ยอดติดเช้ือ..3..ราย  
OPSI..15..ราย                
ARI ตรวจ..8..ราย ATK..4..ราย ติดเช้ือ..3..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..26..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย     
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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 ์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 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 31/8/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..6..ราย ยอดติดเช้ือ..3..ราย  
OPSI..19..ราย                
ARI ตรวจ..7..ราย ATK..6..ราย ติดเช้ือ..3..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..20..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย   
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



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

QR CODE 

MSD.BMA. 

http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com

	1-31 สิงหาคม 2565 1
	1-31 สิงหาคม 2565 2
	1-31 สิงหาคม 2565 3
	1-31 สิงหาคม 2565 4
	1-31 สิงหาคม 2565 5
	1-31 สิงหาคม 2565 6
	1-31 สิงหาคม 2565 7
	1-31 สิงหาคม 2565 8
	1-31 สิงหาคม 2565 9
	1-31 สิงหาคม 2565 10
	1-31 สิงหาคม 2565 11
	1-31 สิงหาคม 2565 12
	1-31 สิงหาคม 2565 13
	1-31 สิงหาคม 2565 14
	1-31 สิงหาคม 2565 15 
	1-31 สิงหาคม 2565 16 
	1-31 สิงหาคม 2565 17
	1-31 สิงหาคม 2565 18
	1-31 สิงหาคม 2565 19
	1-31 สิงหาคม 2565 20
	1-31 สิงหาคม 2565 21
	1-31 สิงหาคม 2565 22
	1-31 สิงหาคม 2565 23
	1-31 สิงหาคม 2565 24
	1-31 สิงหาคม 2565 25
	1-31 สิงหาคม 2565 26
	1-31 สิงหาคม 2565 27
	1-31 สิงหาคม 2565 28
	1-31 สิงหาคม 2565 29
	1-31 สิงหาคม 2565 30
	1-31 สิงหาคม 2565 31
	1-31 สิงหาคม 2565 32
	1-31 สิงหาคม 2565 33
	1-31 สิงหาคม 2565 34
	1-31 สิงหาคม 2565 35
	1-31 สิงหาคม 2565 36
	1-31 สิงหาคม 2565 37
	1-31 สิงหาคม 2565 38
	1-31 สิงหาคม 2565 39
	1-31 สิงหาคม 2565 40
	1-31 สิงหาคม 2565 41
	1-31 สิงหาคม 2565 42
	1-31 สิงหาคม 2565 43
	1-31 สิงหาคม 2565 44
	1-31 สิงหาคม 2565 45
	1-31 สิงหาคม 2565 46
	1-31 สิงหาคม 2565 47
	1-31 สิงหาคม 2565 48
	1-31 สิงหาคม 2565 49
	1-31 สิงหาคม 2565 50
	1-31 สิงหาคม 2565 51
	1-31 สิงหาคม 2565 52
	1-31 สิงหาคม 2565 53
	1-31 สิงหาคม 2565 54
	1-31 สิงหาคม 2565 55
	1-31 สิงหาคม 2565 56
	1-31 สิงหาคม 2565 57
	1-31 สิงหาคม 2565 58
	1-31 สิงหาคม 2565 59
	1-31 สิงหาคม 2565 60
	1-31 สิงหาคม 2565 61
	1-31 สิงหาคม 2565 62
	1-31 สิงหาคม 2565 63
	1-31 สิงหาคม 2565 64
	1-31 สิงหาคม 2565 65
	1-31 สิงหาคม 2565 66
	1-31 สิงหาคม 2565 67
	1-31 สิงหาคม 2565 68
	1-31 สิงหาคม 2565 69
	1-31 สิงหาคม 2565 70
	1-31 สิงหาคม 2565 71
	1-31 สิงหาคม 2565 72

