
  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
ประจ าวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2664 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 36 มคก/ตร.ม 

คุณภาพอากาศดี ⛅️  
สามารถท ากิจกรรมกลางแจง้และการท่องเท่ียวไดต้ามปกติ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 3 ธนัวาคม 2664 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 37 มคก/ตร.ม 

คุณภาพอากาศดี ⛅️  
สามารถท ากิจกรรมกลางแจง้และการท่องเท่ียวไดต้ามปกติ 
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 3 ธนัวาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครลงพื้นท่ีส ารวจบ่อบ าบดั พบวา่ยงัมียงัมีส่ิงปฏิกูลตกคา้งอยู ่ซ่ึงไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล ส านกังานเขตบางนา ในการดูดไขมนั และส่ิงปฏิกูลเพื่อก าจดัต่อไป 

สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 3 ธนัวาคม 2564 
พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ ์รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 9 ปี แห่งการสถาปนา 
โรงพยาบาลผูสู้งอายบุางขนุเทียน โดยมี นพ.สุขสันต ์กิตติศุภกร ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์พร้อมดว้ยผูบ้ริหาร
กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารส านกัการแพทย ์ผูบ้ริหารโรงพยาบาลในสังกดักรุงเทพมหานคร และผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมพิธี 
ในการน้ีนายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาล ไดเ้ขา้ร่วมแสดงความยินดีในงาน 

สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 7 ธนัวาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขา้ว ของหวาน และเคร่ืองด่ืมจาก บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ่คอร์เปอเรชัน่ 
(Super  Energy Corporations PCL.) เพื่อเป็นก าลงัใจใหช้าวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร และบุคลากรของบริษทัซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ่คอร์เปอ
เรชัน่ (Super  Energy Corporations PCL.) เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายใน
สากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุก
ประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 7 ธนัวาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขนม และของหวานจาก คุณวีรวชัร์  และคุณจารุพรรณ์ ลว้นปรีดานนัทน์ 
เพื่อเป็นก าลงัใจใหช้าวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณวีรวชัร์  และคุณจารุพรรณ์ ลว้นปรีดานนัทน์ เป็นอยา่งสูง ขอ
อ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและ
ครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 7 ธนัวาคม 2564 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร น าคณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เน่ือง
ในโอกาสวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วนัชาติ และวนัพ่อแห่งชาติ 5 ธนัวาคม 2564 โดยร่วมกนัปลูกตน้ไม ้และท าความสะอาดบริเวณโรงพยาบาล 
และเพื่อเป็นการสร้างความสมคัรสมานสามคัคี ปลูกฝังสร้างจิตส านึกท่ีดีใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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


  
 

 

 

 

 
 

 
โครงการ Vaccinated Together ภายใตค้อนเซ็ป “หน่ึงสมองสองมือ ใครๆก็ท า CSR ได”้  
เป็นจุดเร่ิมตน้ จุดประกายให้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกนัเเละกนั สร้างสรรคส่ิ์งดีๆร่วมกนั เพื่อใหเ้รา
สามารถผา่นพน้วิกฤตต่างๆได ้
เพียงเเค่ทุกคน ทุกฝ่ายร่วมใจกนั คนละไม ้คนละมือ ตามก าลงัความสามารถของตน เราทุกคนก็สามารถสร้างสรรคส่ิ์ง
ดีๆร่วมกนัได ้ผา่นกิจกรรมหลกั คือ การจดัจ าหน่ายผลงานของศิลปิน สะทอ้นเร่ืองราวต่างๆผา่นผลงาน ช้ินงาน คือ 
“เส้ือยดืคอกลม” ใหทุ้กคนสามารถน าไปใช ้เก็บสะสม ส่งต่อใหก้บัคนท่ีคุณรักเป็นท่ีระลึกในสถานการณ์ COVID-19 
ร่วมสานรัก ร่วมส่งต่อส่ิงดีๆใหเ้เก่กนัไดง้่ายๆดว้ยการติดตามผา่นหนา้ FACEBOOK : VC TOGETHER 
HASHTAG : #VCTOGETHER #ใครก็เป็นฮีโร่ได ้
เเละ ร่วมรับชมงานเเถลงข่าวของโครงการ ผา่น LIVE STREAM 
วนัพุธท่ี 8 ธนัวาคม 2564 เวลา 9:30 - 11:30  
!!!!!! พุ่งน้ีเเลว้นะคะ !!!!!!!! 
LIVE STREAM LINK : https://fb.me/e/1wesB1rx2 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 9 ธนัวาคม 2664 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 41 มคก/ตร.ม 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 ธนัวาคม 2564  
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร น าคณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมแถลงเปิดตวัโครงการ Vaccinated Together ณ 

EnCo Auditorium ชั้น6 อาคาร EnCo C ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร 
ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหารส านกัการแพทย ์ร่วมพิธีเปิดดว้ย ซ่ึงไดรั้บเกียรติจาก คุณปริญญ ์
พานิชภกัด์ิ ท่ีปรึกษารองนายกฯ และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์เป็นผูก้ล่าวเปิดโครงการ และมีงานเสวนาความ

เป็นมาของโครงการ ซ่ึงจุดประสงคข์องโครงการ Vaccinated Together เพื่อเชิญชวนร่วมโครงการหา
รายไดส้นบัสนุนสถานท่ีบริการฉีดวคัซีนเเละสถานดูเเลผูป่้วยโควิด-19 โดยการจดัจ าหน่ายเส้ือยดืท่ีระลึก ท่ีท าการ
ออกแบบโดยศิลปินและดีไซน์เนอร์ช่ือดงั เพื่อน าเงินรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายช่วยเหลือค่าใชจ่้ายต่างๆในการบริหาร
จดัการใหบ้ริการฉีดวคัซีน ดูเเลผูป่้วย บุคคลากรทางการเเพทยเ์เละอาสาสมคัร   
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 ธนัวาคม 2664 

จุดตรวจวดั เขตบางนา = 30 มคก/ตร.ม 
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 11 ธนัวาคม 2664 

จุดตรวจวดั เขตบางนา = 31 มคก/ตร.ม 
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 12 ธนัวาคม 2664 

จุดตรวจวดั เขตบางนา = 30 มคก/ตร.ม 
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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


  
 

 

 

 

 
 

 
 

📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
ประจ าวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2664 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 27 มคก/ตร.ม 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 14 ธนัวาคม 2664 

จุดตรวจวดั เขตบางนา = 36 มคก/ตร.ม 
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 14 ธนัวาคม 2564 

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขา้ว และเคร่ืองด่ืมจาก บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ่คอร์เปอเรชัน่ (Super  

Energy Corporations PCL.) เพื่อเป็นก าลงัใจใหช้าวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

................................................ 

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร และบุคลากรของบริษทัซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ่คอร์เปอ

เรชัน่ (Super  Energy Corporations PCL.) เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ 
ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 
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***** VC TOGETHER ***** 
โครงการ Vaccinated Together สุดยอด CSR เเนวคิดใหม่ ภายใตค้อนเซ็ป “หน่ึงสมองสองมือใครๆก็ท า CSR ได”้ 
กระตุน้คนไทยช่วยเหลือกนั ยามเกิดวิกฤต 
กิจกรรมจดัจ าหน่ายเส้ือยดื  โดยไดน้ ารายไดส่้วนหน่ึงของโครงการ บริจาคเขา้มูลนิธิต่างๆท่ีอยูใ่นภายใตโ้ครงการ ทั้ง 
18 มูลนิธิ ท่ีมีส่วนช่วยในการกูวิ้ฤตในคร้ังน้ี  
โดยมีการแถลงข่าวเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2564 ท่ีผา่นมา บริษทั สตาร์ไลท ์ยนิูฟอร์ม จ ากดั ร่วมกบั บริษทั เอนเนอร์ยี่ 
คอมเพลก็ซ์ ในเครือ ปตท., ศูนยก์ารคา้ MBK, shopee, Wisesight, มูลนิธิ ทั้ง 18 เเห่งท่ีเขา้ร่วมโครงการ เเละพนัธมิตร
อีกมากมายจดังานเเถลงข่าวภายใตเ้เนวคิดหน่ึงสมองสองมือ  
โครงการน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของ CSR เเนวใหม่ท่ีใครๆก็ท าได ้ดว้ยหน่ึงสมองเเละสองมือ สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการมี
ส่วนร่วมกบัโครงการไดง้่ายๆ ดว้ยการติดตามเเละสั่งซ้ือเส้ือเพื่อเป็นท่ีระลึกเเละของขวญัปีใหม่ “ส่งต่อบุญ ส่งต่อส่ิงดี
ร่วมกนั”  
สั่งซ้ือขั้นต ่า 100 ตวั ต่อ มูลนิธิ รับใบเสร็จจากมูลนิธิ 10,000 บาท 
**** สามารถลดหยอ่นภาษีได ้**** 
Line @vccohost  

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 



Fb VC together  
หรือผา่นช่องทางชอปป้ีส าหรับท่านท่ีตอ้งการซ้ือ จ านวนตั้งแต่ 1 ตวัขึ้นไป หลากหลายแบบ เพื่อมอบเป็นของขวญั
ใหก้บัคนท่ีคุณรัก 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 
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📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
ประจ าวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2664 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 53 มคก/ตร.ม 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 
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วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 

นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยนิดีกบั นางสาวปิยรัตน์ พรรณรังษี หวัหนา้กลุ่มงานมาตรฐาน
และระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการส่วนพฒันาบุคลากร ส านกังานพฒันาระบบบริการทางการแพทย ์ส านกัการแพทย ์
กรุงเทพมหานคร ณ ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 
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วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยนิดีกบั นางฐิติชญาน์ นภาอนนัตว์งศ ์หวัหนา้กลุ่มงานนิติการ 
ส านกังานเลขานุการ ส านกัการแพทย ์ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการ ส านกัการแพทย ์
กรุงเทพมหานคร ณ ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 
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วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยนิดีกบั นายแพทยสุ์ภกิจ ฉตัรไชยาฤกษ ์รองผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
ตากสิน (ฝ่ายการแพทย)์ ส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร ณ ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 
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วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขนมจาก คุณโศรยา วธัชนะ ผูอ้  านวยการเขตบางนา เพื่อเป็นก าลงัใจให้
ชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณโศรยา วธัชนะ 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 
 
 
 
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 
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วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบน ้าหมกัชีวภาพ และน ้ายาเอนกประสงคจ์าก คุณชนพร สุขศิริ หวัหนา้ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านกังานเขตบางนา คุณอาภารัตน์ สุขวงค ์เจา้หนา้ท่ีรักษาความสะอาดอาวุโส 
และคณะ เพื่อน าไปใชใ้นกิจกรรมการดูแลระบบสาธารณูปโภค และต่อยอดในการฝึกอบรมบุคลากรของโรงพยาบาล
สามารถผลิตใชเ้องในองคก์ร ทั้งน้ีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณชนพร สุขศิริ คุณอาภารัตน์ 
สุขวงค ์และคณะ ในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสน้ี 

สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 20 ธนัวาคม 2664 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 38 มคก/ตร.ม 

สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
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 20 ธนัวาคม 2564 เวลา 14.00 น. 

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครจดักิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาด Big Cleaning Day ฉีดลา้งท าความ
สะอาดบริเวณลานอเนกประสงคห์นา้อาคารผูป่้วยนอก และบริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
     ทั้งน้ีตอ้งขอขอบคุณส านกังานเขตบางนา คุณชนพร สุขศิริ หวัหนา้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ คุณ
อาภารัตน์ สุขวงค ์เจา้หนา้ท่ีรักษาความสะอาดอาวุโส ส านกังานเขตบางนา และคณะ ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์น ารถฉีด

น ้า และบุคลากรร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี ท าใหกิ้จกรรมจิตอาสาลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และเพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่ นละออง PM 

2.5 ลดมลพิษทางอากาศ เพิ่มคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามยัท่ีดีของประชาชน และผูรั้บบริการ 
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 21 ธนัวาคม 2664 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 50 มคก/ตร.ม 

สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 22 ธนัวาคม 2664 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 64 มคก/ตร.ม 
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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


  
 

 

 

 

 
 

 
“3 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร” 
วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564 
        นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบาลนากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีสงฆร่์วมท าบุญ
ตกับาตรเน่ืองในวนัครบรอบ 3 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โดยในช่วงเชา้จดัพิธีสวดเจริญ
พระพุทธมนต ์ถวายภตัตาหารเชา้แด่พระภิกษุสงฆ ์จ านวน 9 รูป 

       นายแพทยสุ์ขสันต ์กิตติศุภกร ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร ใหเ้กียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
งาน “ครบรอบ 3 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร” โดยมีนายแพทยอุ์กฤษฎ์ อุเทนสุต 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหารในสังกดัส านกัการแพทย ์กองทพัเรือ ศาล
พระโขนง ส านกังานเขตบางนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ บุคลากรของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
และประชาชนเขา้ร่วมงาน และมอบของท่ีระลึกแก่ผูมี้อุปการคุณ ขา้ราชการ และบุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร ณ บริเวณอาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 27 ธนัวาคม 2564 

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครจดักิจกรรม Big Cleaning Week กาํจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ลูกนํ้ายงุลายใน
สถานท่ีราชการ โดยมีนางสาวทองลิ้ม จิตตเ์พง็ คณะทาํงานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานของโรงพยาบาลและทีม ไดร่้วมทาํกิจกรรมโดยตรวจสอบภาชนะท่ีมีนํ้าขงัตรวจนบัและทาํลายลูกนํ้ายงุลาย เพื่อ
ป้องกนัการระบาดของไขเ้ลือดออก 

สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่สาํนกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #สาํนกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
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 27 ธนัวาคม 2564   
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เขา้กราบสวสัดีปีใหม่ นายแพทยสุ์ขสันต ์กิตติศุภกร ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์
แพทยห์ญิงเลิศลกัษณ์ ลีลาเรืองแสง และนายแพทยเ์พชรพงษ ์ก าจรกิจการ รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์ในโอกาส
ตอ้นรับปีใหม่ 2565 ณ ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 27 ธนัวาคม 2564  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบเงินบริจาคจาก คุณตฤนนท ์ปิยะสินชยั จ านวน 20,000 บาท (สองหม่ืน
บาทถว้น) เพื่อใชใ้นการจดัซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร   
...............................  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณตฤนนท ์ปิยะสินชยั เป็นอยา่งสูง ท่ีไดบ้ริจาคเพื่อสร้างบุญกุศล
ใหค้นท่ีป่วยไข ้พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ทั้งหลายในสากลโลกโปรดจงดลบนัดาลใหท้่าน และครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุก
ประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 27 ธนัวาคม 2564  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบเงินบริจาคจาก คุณสมสุข ตั้งสถิตธรรม จ านวน 50,000 บาท (หา้หม่ืนบาท
ถว้น) เพื่อใชใ้นการจดัซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร   
...............................  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณสมสุข ตั้งสถิตธรรม เป็นอยา่งสูง ท่ีไดบ้ริจาคเพื่อสร้างบุญ
กุศลใหค้นท่ีป่วยไข ้พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ทั้งหลายในสากลโลกโปรดจงดลบนัดาลใหท้่าน และครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุก
ประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 28 ธนัวาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขา้ว ของหวาน และเคร่ืองด่ืมจาก บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ่คอร์เปอเรชัน่ 

(Super  Energy Corporations PCL.) เพื่อเป็นก าลงัใจใหช้าวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร และบุคลากรของบริษทัซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ่คอร์เปอ

เรชัน่ (Super  Energy Corporations PCL.) เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ 
ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 29 ธนัวาคม 2564 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขา้วกล่อง จ านวน 50 กล่องจาก ม.ร.ว.ด ารงรักษ ์เกษมสันต ์คุณปัทมา สาธุ
ธรรม และคุณพวงจนัทร์ คงแป้น เพื่อเป็นก าลงัใจใหช้าวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ ม.ร.ว.ด ารงรักษ ์เกษมสันต ์คุณปัทมา สาธุธรรม และคุณพวง
จนัทร์ คงแป้น เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ 
โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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
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