
  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
ประจ าวนัท่ี 4 มกราคม 2565 
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


  
 

 

 

 

 
 

 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  

เปิดใหล้งทะเบียนจองฉีดวคัซีน COVID-19  

ส าหรับชนิด Astrazeneca...  

1. ประชาชนท่ียงัไม่เคยไดรั้บวคัซีนทั้งคนไทย และต่างชาติ อาย ุ18 ปีขึ้นไป 

2. ประชาชนท่ีตอ้งไดรั้บ Booster dose (เขม็ท่ี 3) จากท่ีเคยไดรั้บวคัซีนเข็มท่ี 1 และ 2 เป็น 

-Sinovac-Sinovac 

-Sinopharm-Sinopharm 

-Sinovac/Sinopharm-AstraZeneca 

3. ประชาชนท่ีเคยมีประวติัการติดเช้ือโควิด-19 

4. ประชาชนท่ีไดรั้บเขม็ 2 กรณีไม่ไดไ้ปฉีดตามนดัหมาย 

ส าหรับชนิด Pfizer...   

1. ประชาชนท่ีมีอายรุะหวา่ง 12-18 ปี 

2. ประชาชนท่ีตอ้งไดรั้บ Booster dose (เขม็ท่ี 3) จากท่ีเคยไดรั้บวคัซีนเข็มท่ี 1 และ 2 เป็น 

AstraZeneca-AstraZeneca อยา่งนอ้ย 3 เดือน  

เร่ิมลงทะเบียนวนัท่ี 5 มกราคม 65 

...ช่องทางการลงทะเบียน...  

ผา่นแอปพลิเคชัน่ QueQ คิวคิว  
ส่ิงท่ีตอ้งน ามาในวนัท่ีฉีดวคัซีน 

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 



1.บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรอ่ืนๆท่ีใชย้นืยนัตวัตน เช่น passport 

2.หลกัฐานรับรองการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 หรือใบรับรองแพทยว์า่เคยติดเช้ือโควิด-19 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1800201-3 

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. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
คณะผูบ้ริหารและบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
*** ขอแสดงความยนิดี *** 
นายแพทยเ์กรียงไกร ตั้งจิตรมณีศกัดา 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 
รองผูอ้  านวยการส 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 4 มกราคม 2565 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ใหก้ารตอ้นรับคณะผูบ้ริหารและบุคลากรจากศูนยบ์ริการสาธารณสุข 32 มาริษ
ตินตมุสิก ในโอกาสสวสัดีปีใหม่ 2565 และร่วมสวสัดีปีใหม่ ณ อาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
.................................... 
เน่ืองในโอกาสวนัขึ้นปีใหม่ พุทธศกัราช 2565 
ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่าน 
ครอบครัว และหน่วยงานประสบแต่ความสุขความเจริญ 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 5 ธนัวาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบยาหม่อง และยาหม่องน ้าจาก วา่ท่ี ร.อ.วิชยั กุลวุฒิวิลาศ กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั สไมลภ์ณัฑ ์จ ากดั เพื่อใชใ้นกิจกรรมของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ วา่ท่ี ร.อ.วิชยั กุลวุฒิวิลาศ เป็นอย่างสูง ขออ านาจคุณพระศรี
รัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีทา่นนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบแต่
ความสุขความเจริญ 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 5 มกราคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบเงินบริจาคจ านวน 400,000 บาท (ส่ีแสนบาทถว้น) จากคุณเกียรติศกัด์ิ เทพ
ผดุงพร กรรมการบริหาร บริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากดั คุณวิชยั กุลวุฒิวิลาศ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สไมลภ์ณัฑ ์
จ ากดั และคุณทิพวรรณ อุทยัสาง กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อสนบัสนุนการสร้าง
คลินิกแพทยแ์ผนไทย จดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร นางสาวศกุณิชญ ์
แวอูมา หวัหนา้ฝ่ายการพยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครเป็นผูรั้บมอบ โดยมีนายสุทธิ
รักษ ์ทรงศิวิไล รองเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ นายสุรพล มณีพงษ ์เลขานุการตุลาการ และ ศ.นพ.อภิชาติ อศัวมงคลกุล 
ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ ณ ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ 

...............................  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณเกียรติศกัด์ิ เทพผดุงพร คุณวิชยั กุลวุฒิวิลาศ และคุณทิพวรรณ 
อุทยัสาง เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจง
ดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 

บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 

บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
สนพ. กทม 

#กทม. #BMA.  

#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์

#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

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

#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

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

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
เรียนผูรั้บบริการ… 

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอเรียนแจง้ประชาสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงเวลาการใหบ้ริการของโรงพยาบาล 
...เวลาเปิดท าการ... 

🔶วนัราชการวนัจนัทร์-วนัศุกร์ : เวลา 08.00-16.00 น. (ไม่มีปิดพกัเท่ียง) 

🔶เปิดท าการนอกเวลาราชการ  
วนัจนัทร์-วนัพุธ : เวลา 16.00-20.00 น. 
วนัเสาร์ : เวลา 08.00-12.00 น. 

🔷ปิดวนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

🔹เร่ิมเดือนมกราคม 2565 เป็นตน้ไป🔹 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้… 

Tel : 02-1800-201-3          

Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร          

Line : โรงพยาบาลบางนา กทม.         

E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 

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


  
 

 

 

 

 
 

 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยนิดีกบัผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง
ขา้ราชการตามค าสั่งกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

1. นายพรเทพ แซ่เฮง้ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ  
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง  
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
2. นายอดิศร วิตตางกูร ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาระบบบริการทางการแพทย ์ 
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง  
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
3. นางสาวณฐันรี โชควิริยากร หวัหนา้ฝ่ายวิชาการและแผนงาน  
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ  
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง  
รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 

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: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 มกราคม 2565 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร รับมอบกระเชา้จาก บริษทั มดัชา เซอร์วิส จ ากดั ในโอกาสสวสัดีปีใหม่ 2565 ณ 
อาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
เน่ืองในโอกาสวนัขึ้นปีใหม่ พุทธศกัราช 2565 
ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่าน 
ครอบครัว และหน่วยงาน ประสบแต่ความสุขความเจริญ 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:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 7 มกราคม 2565 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร รับมอบกระเชา้จาก คุณภทัรมน เตชะเรืองรอง ในโอกาสสวสัดีปีใหม่ 2565 ณ 
อาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
เน่ืองในโอกาสวนัขึ้นปีใหม่ พุทธศกัราช 2565 
ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่าน และ
ครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ 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:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 7 มกราคม 2565 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร รับมอบกระเชา้จาก คุณแสงเดือน เกตุตั้งมัน่ ในโอกาสสวสัดีปีใหม่ 2565 ณ 
อาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
เน่ืองในโอกาสวนัขึ้นปีใหม่ พุทธศกัราช 2565 
ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่าน และ
ครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ 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: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 10 มกราคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบวุน้จาก คุณมะลิ ดาวประดิษฐ์ เพื่อเป็นก าลงัใจใหช้าวโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณมะลิ ดาวประดิษฐ์ 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 10 มกราคม 2565 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร น าคณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมสวสัดีปีใหม่ คุณสอนชยั สิราริยกุล อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลแพ่งพระโขนง ณ 
ศาลแพ่งพระโขนง 
....................................... 
เน่ืองในโอกาสวนัขึ้นปีใหม่ พุทธศกัราช 2565 
ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่าน 
ครอบครัว และหน่วยงาน ประสบแต่ความสุขความเจริญ 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:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 10 มกราคม 2565 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร น าคณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมสวสัดีปีใหม่ คุณสุรินทร์ ชลพฒันา อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอาญาพระโขนง ณ 
ศาลอาญาพระโขนง 
....................................... 
เน่ืองในโอกาสวนัขึ้นปีใหม่ พุทธศกัราช 2565 
ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่าน 
ครอบครัว และหน่วยงาน ประสบแต่ความสุขความเจริญ 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: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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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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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 11 มกราคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบซาลาเปาจาก คุณวราภรณ์ อาศรัยผล เพื่อเป็นก าลงัใจใหช้าวโรงพยาบาล
บางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณวราภรณ์ อาศรัยผล 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:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 11 มกราคม 2565 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยนิดีกบั แพทยห์ญิงณฐันรี โชควิริยากร หวัหนา้ฝ่ายวิชาการและ
แผนงาน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ณ ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
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 11 มกราคม 2565 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยนิดีกบั นายแพทยอ์ดิศร วิตตางกูร ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันา
ระบบบริการทางการแพทย ์ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุ
ตินฺธโร อุทิศ ณ ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
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:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 11 มกราคม 2565 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยนิดีกบั นายแพทยพ์รเทพ แซ่เฮง้ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหลวง
พ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์
ณ ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
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:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 11 มกราคม 2565 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยนิดีกบั นายแพทยเ์กรียงไกร ตั้งจิตรมณีศกัดา ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์
กรุงเทพมหานคร ณ ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
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


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
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 13 มกราคม 2565 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร น าคณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมสวสัดีปีใหม่ คุณเฉลา ชาวยศ หวัหนา้ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล 
ส านกังานเขตบางนา ณ ส านกังานเขตบางนา 
....................................... 
เน่ืองในโอกาสวนัขึ้นปีใหม่ พุทธศกัราช 2565 
ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่าน 
ครอบครัว และหน่วยงาน ประสบแต่ความสุขความเจริญ 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:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 13 มกราคม 2565 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร น าคณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมสวสัดีปีใหม่ คุณโศรยา วธัชนะ ผูอ้  านวยการเขตบางนา ณ ส านกังานเขตบาง
นา 
....................................... 
เน่ืองในโอกาสวนัขึ้นปีใหม่ พุทธศกัราช 2565 
ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่าน 
ครอบครัว และหน่วยงาน ประสบแต่ความสุขความเจริญ 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


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
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


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
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


  
 

 

 

 

 
 

 
 
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 24 มกราคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครจดักิจกรรมกาํจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ลูกนํ้ายงุลายในสถานท่ีราชการ โดยมีนางสาว
ทองลิ้ม จิตตเ์พง็ คณะทาํงานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของโรงพยาบาลและทีม ได้
ร่วมทาํกิจกรรมโดยตรวจสอบภาชนะท่ีมีนํ้าขงัตรวจนบัและทาํลายลูกนํ้ายงุลาย เพื่อป้องกนัการระบาดของ
ไขเ้ลือดออก 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่สาํนกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Togetherb#PRMSD #MSD #สาํนกัการแพทย ์#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:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 26 มกราคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ และน ้าใบเตยจาก คุณวนัดี ศรีวิไล เพื่อเป็น
ก าลงัใจใหช้าวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณวนัดี ศรีวิไล 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:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 26 มกราคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจาก คุณชิโนภาส มุขเจริญผล ผูจ้ดัการฝ่ายขายและ
บริการลูกคา้นครหลวงท่ี 2.1 เพื่อน าไปใชใ้นกิจกรรมของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณชิโนภาส มุขเจริญผล เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรี
รัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีทา่นนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบแต่
ความสุขความเจริญ 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: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 27 มกราคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบเคก้กลว้ยหอมจาก คุณรุ่งลดา คุณเกษมสิทธ์ิ เพื่อเป็นก าลงัใจใหช้าว
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณรุ่งลดา คุณเกษมสิทธ์ิ เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรี
รัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีทา่นนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบแต่
ความสุขความเจริญ 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: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


  
 

 

 

 

 
 

 
ไขขอ้ขอ้งใจ หนา้กากแบบไหนป้องกนั “โอมิครอน” 
ท่ีมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
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:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
PM 2.5 ฝุ่ นพิษท่ีควรระวงั 
ท่ีมา: ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 
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


  
 

 

 

 

 
 

 
PM 2.5 ฝุ่ นพิษท่ีควรระวงั 
ท่ีมา: ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 
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 
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คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอแสดงความยนิดีกบั… 
นางสาวคนัธมาลี ธรรมวิมุตติ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  
ส านกังานการเจา้หนา้ท่ี ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร 
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง  
หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  
โรงพยาบาลสิรินธร ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร  
นางสาวขวญัตา อยูว่นั หวัหนา้ฝ่ายงบประมาณการเงินและบญัชี  
โรงพยาบาลสิรินธร 
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง  
หวัหนา้กลุ่มงานการคลงั  
ส านกังานเลขานุการ ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
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  
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เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
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เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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