
  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 31 มกราคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบมะม่วงน ้าปลาหวานจาก คุณขวญัเรือน บุญธง เพื่อเป็นก าลงัใจใหช้าว
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณขวญัเรือน บุญธง เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#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 ์กรงุเทพมหานคร 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 31 มกราคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครร่วมรณรงคต์่อตา้นการทุจริตภายในองคก์ร โดยหากพบเห็นผูก้ระท าผิดในการใช้
ทรัพยสิ์น และสาธารณูปโภคของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือกลุ่มบุคคลภายในคณะ สามารถร้องเรียนผา่น 6 
ช่องทางดงัน้ี 
1.แจง้ดว้ยตนเอง : ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล / คณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข ์ 
2.Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
3.E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com  
4.Scan QR CODE : แบบแสดงความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการของโรงพยาบาล  
5.Line Official Account : โรงพยาบาลบางนา กทม.  
6.เบอร์โทรโรงพยาบาล : 02-1800-201-3 
***โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ปฏิบติัตามประกาศโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เร่ือง นโยบายสร้างเสริมอตัลกัษณ์โรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลคุณธรรม ประจ าปี 2564*** 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบผลไมจ้าก นายวีรวชัร์ และนางจารุพรรณ ลว้นปรีดานนัท ์เพื่อเป็นก าลงัใจ
ใหช้าวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ นายวีรวชัร์ และนางจารุพรรณ ลว้นปรีดานนัท ์เป็นอยา่งสูง ขอ
อ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและ
ครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

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

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

เปิดใหบ้ริการ Walk in ฉีดวคัซีน AstraZeneca ฟรี❗️ 
ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการ… 1.ผูท่ี้ยงัไม่เคยไดรั้บวคัซีนมาก่อน อาย ุ18 ปีขึ้นไป 2.ฉีดเป็นเขม็ท่ี 2 ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บ... 
     - Sinovac หรือ Sinopharm มาแลว้ 4 สัปดาห์ขึ้นไป 
     - AstraZeneca มาแลว้ 8 สัปดาห์ขึ้นไป 
3.ฉีดเป็นเขม็ท่ี 3 ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บ... 
     - Sinovac+Sinovac มาแลว้ 4 สัปดาห์ขึ้นไป 
     - Sinopharm+Sinopharm มาแลว้ 4 สัปดาห์ขึ้นไป 
     - Sinovac+AstraZeneca มาแลว้ 3 เดือนขึ้นไป 
     - Sinopharm+AstraZeneca มาแลว้ 3 เดือนขึ้นไป 
4.ฉีดเป็นเขม็ท่ี 4 ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บ... 
     - Sinovac+Sinovac+AstraZeneca มาแลว้ 3 เดือนขึ้นไป 
     - Sinopharm+Sinopharm+AstraZeneca มาแลว้ 3 เดือนขึ้นไป 

🔅ตั้งแต่วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2565🔅 

🔸บริการฉีดวคัซีนในวนัราชการวนัจนัทร์-วนัศุกร์  
เวลา 08.00-14.00 น.  หยดุวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
ส่ิงท่ีตอ้งน ามาในวนัท่ีฉีดวคัซีน 
1.บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรอ่ืนๆท่ีใชย้นืยนัตวัตน เช่น passport 
2.หลกัฐานรับรองการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

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

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
ส ำหรับผูท่ี้ฉีดวคัซีนโควิดเข็มท่ี 2 
ณ โรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร 
ระหวำ่งเดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน 2564 
ทำงโรงพยำบำลไดมี้กำรแจง้เตือนก ำหนดกำรฉีดเขม็ท่ี 3 (Booster Dose) 
ผำ่นระบบหมอพร้อม 
***หำกท่ำนใดยงัไม่ไดรั้บกำรแจง้เตือน สำมำรถติดต่อ ผ่ำนกล่องขอ้ควำม Facebook "โรงพยำบำลบำงนำ
กรุงเทพมหำนคร" 
หรือ Line OA "โรงพยำบำลบำงนำ กทม." 
เพื่อเขำ้รับวคัซีนเขม็ท่ี 3 ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2565 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบคอมพิวเตอร์จาก ตวัแทนคุณประพีร์ บุรี เพื่อน าไปใชใ้นกิจกรรมของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณประพีร์ บุรี เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบสุก้ีจาก นายวีรวชัร์ และนางจารุพรรณ ลว้นปรีดานนัท ์เพื่อเป็นก าลงัใจให้
ชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ นายวีรวชัร์ และนางจารุพรรณ ลว้นปรีดานนัท ์เป็นอยา่งสูง ขอ
อ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและ
ครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบแอลกอฮอลเ์จล จ านวน 200 ขวดจาก บริษทั ZEST-MED เพื่อน าไปใชใ้น
กิจกรรมของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ บริษทั ZEST-MED เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2565 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร น าคณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เขา้ร่วมอบรมสร้างการเรียนรู้แนวคิดเคร่ืองมือคุณภาพพื้นฐาน และมาตรฐาน HA 
ผา่นส่ืออิเลคทรอนิกส์ คร้ังท่ี 1 แก่โรงพยาบาลในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายดว้ยระบบ membership ปี 
2565 ร่วมกบัโครงการ HA Journey for Quality Movement ณ หอ้งประชุมบา 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

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

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
ประจ าวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 28 มคก/ตร.ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
🔸รับสมคัรแพทย ์GP Fulltime🔸 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
เปิดรับสมคัรตั้งแต่วนัน้ี - 25 กุมภาพนัธ์ 2565 
สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
…จ านวน 1 อตัรา… 
ปฏิบติังานในเวลาราชการ 
และเวรนอกเวลาราชการ 
ค่าตอบแทน 500 บาท/ชัว่โมง หกัพกัเท่ียง 
เร่ิมปฏิบติังาน 1 เมษายน 2565 
แพทยผ์ูส้นใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดไดท่ี้  
นพ. ชวิศ Line ID: dewarchavis 
หรือโทร. 02-180-0201-3 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

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

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

🔅รับสมคัรพยาบาลวิชาชีพ (Part Time) จ านวน 2 อตัรา 🔅 
ปฏิบติังานท่ีแผนกผูป่้วยนอก 
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. 
ผูส้นใจติดต่อ... 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โทร.02-1800201-3 ต่อ 112 หรือ 
คุณศกุนิชญ ์แวอูมา หวัหนา้พยาบาล โทร.094-9854146 
ในวนัและเวลาราชการวนัจนัทร์-วนัศุกร์  
เวลา 08.00-16.00 น. 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบผลไมจ้าก คุณวีรวชัร์ และคุณจารุพรรณ ลว้นปรีดานนัท ์เพื่อเป็นก าลงัใจ
ใหช้าวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณวีรวชัร์ และคุณจารุพรรณ ลว้นปรีดานนัท ์เป็นอยา่งสูง ขอ
อ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและ
ครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบคอมพิวเตอร์ และผลไมจ้าก คุณประพีร์ บุรี เพื่อน าไปใชใ้นกิจกรรมและ
เพื่อเป็นก าลงัใจใหช้าวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณประพีร์ บุรี เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

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

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขนมจาก คุณเสรี คุณพานีย ์และคุณปิยะพร วงษศิ์ริ เพื่อเป็นก าลงัใจใหช้าว
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณเสรี คุณพานีย ์และคุณปิยะพร วงษศิ์ริ เป็นอยา่งสูง ขออ านาจ
คุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2565 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร น าคณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เขา้ร่วมงาน “118 ปี โรงพยาบาลตากสิน มาตรฐานกา้วไกล ทนัสมยัในบริการ #
สแกนพลิกชีวิต” โดยมีพลต ารวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ ์รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด แพทย์
หญิงวนัทนีย ์วฒันะ รองปลดักรุงเทพมหานคร นายแพทยสุ์ขสันต ์กิตติศุภกร ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์คณะ
ผูบ้ริหารโรงพยาบาลในสังกดัส านกัการแพทย ์และบุคลากรภายนอกสังกดักรุงเทพมหานครเขา้ร่วมงาน ณ 
โรงพยาบาลตากสิน ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

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

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
คณะผูบ้ริหารและบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
*** ขอแสดงความยนิดี *** 
นายสมเกียรติ อศัวโรจน์พงษ ์ 
รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลกลาง 
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาระบบบริการทางการแพทย  ์
ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
เร่ิมมีผลวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

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

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครร่วมกบัส านกังานเขตบางนา จดักิจกรรมตรวจคดักรองเชิงรุก เพื่อหาเช้ือโควิด 19 
ดว้ยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ใหก้บัประชาชนฟรี โดยจะด าเนินการตรวจทุกวนัจนัทร์ และวนัพุธ เวลา 09.00 
– 12.00 น. ณ ส านกังานเขตบางนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

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

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
ข่าวประชาสัมพนัธ์… 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ร่วมกบัส านกังานเขตบางนา  

🔆จดักิจกรรมตรวจคดักรองเชิงรุก 
เพื่อหาเช้ือโควิด 19 ดว้ยชุดตรวจ  
ATK (Antigen Test Kit) ให้กบัประชาชน  
ทุกวนัจนัทร์และวนัพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ส านกังานเขตบางนา  

⭐️รับจ านวนจ ากดัวนัละ 100 คน⭐️ 

🔸ฟรี!ไม่มีค่าใชจ่้ายทุกขั้นตอน 
…รู้ผลภายใน 30 นาที… 
ส่ิงท่ีตอ้งเตรียมมา...บตัรประชาชน 
ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้... 
02-1800-201 ต่อ 103 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
ข่าวประชาสัมพนัธ์… 
คลินิกโรคทางเดินหายใจ  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
เปิดใหบ้ริการ... 
ตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ดว้ยวิธี Antigen Test Kit (ATK)                                                                          
 ในวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. 
และวนัเสาร์ เวลา 08.00-10.30 น. 
สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้...   Tel : 02-1800-201-3 ต่อ 103, 104 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครจดักิจกรรมกาํจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ลูกนํ้ายงุลายในสถานท่ีราชการ โดยมีนางสาว
ทองลิ้ม จิตตเ์พง็ คณะทาํงานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของโรงพยาบาลและทีม ได้
ร่วมทาํกิจกรรมโดยตรวจสอบภาชนะท่ีมีนํ้าขงัตรวจนบัและทาํลายลูกนํ้ายงุลาย เพื่อป้องกนัการระบาดของ
ไขเ้ลือดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร และบุคลากรของโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร เขา้ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลกัสูตรบริหารการแพทยแ์ละสาธารณสุข รุ่นท่ี 11 โดยไดรั้บเกียรติ
จาก พลต ารวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ ์รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมดว้ย นายแพทยสุ์ข
สันต ์กิตติศุภกร ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์และคณะผูบ้ริหารส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร เขา้ร่วมพิธีเปิดการ
ฝึกอบรมในคร้ังน้ี โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในคร้ังน้ีคือ เภสัชกรหญิงสุรีรัตน์ ล าเลา ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร จากนั้นรองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดใ้หโ้อวาทแก่ผูเ้ขา้อบรม และถ่ายภาพ
หมู่ร่วมกนั ณ ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

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

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com
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