


ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๖ ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล๑ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โทร.๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑ แฟกซ.๐๒-๔๒๙-๓๐๕๕

อีเมล : it.lpthosp@gmail.com
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

เรียบเรียงโดย : นางสาวสุนันทา รุจิพิสุทธิ์กุล

ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ฝายวิชาการและแผนงาน

สวนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย

โทรศัพท : ๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
LPT Hosp.

 วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  กลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผูสูงอายุ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 

จัดกิจกรรมวันเอดสโลก “End inequalities. End AIDS. End pandemics. : ยุติความเหลื่อมลํ้า ยุติเอดส”  เพื่อมุงเนนการสราง

เสริมและปองกันโรคเอดสในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

กิจกรรมวันเอดสโลก
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ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ฝายวิชาการและแผนงาน

สวนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย

โทรศัพท : ๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
LPT Hosp.

 วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ นําโดย นายพรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการโรงพยาบาล

พรอมดวยคณะผูบริหารและบุคลากร ไดรวมกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน "เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔" 

โดยทําความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณช้ัน ๑ อาคารเมตตาธรรม บริเวณเต็นทพักคอยรอตรวจหนาเวชระเบียน,  บริเวณเต็นท

คลินิกARI และทาสีรั้ว โดยไดรับความรวมมือจากบุคลากรในหนวยงานตางๆ ที่เปนจิตอาสา เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน
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โทรศัพท : ๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
LPT Hosp.

 วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก  คุณภูมิพัฒน ชลสายพันธ 

สนับสนุนอาหารวาง และเงิน  เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณภูมิพัฒน ชลสายพันธ



ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
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สวนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย

โทรศัพท : ๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
LPT Hosp.

 วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  นายพรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิฯ พรอมดวยคณะผูบริหาร รวม

มอบชอดอกไมแสดงความยินดีแด นางปนัดดา ลีลาอุดมลิป ผูอํานวยการโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน เน่ืองในโอกาสครบรอบ 

๙ ป แหงการสถาปนาโรงพยาบาล โดยมี พลตํารวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานในพิธีกลาว

เปดงาน พรอมมอบโลประกาศเกียรติคุณแกขาราชการ และลูกจางดีเดนของโรงพยาบาล และรวมพิธีเปดศูนยทันตกรรม ของ

โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน

สถาปนาโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน







ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
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 วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอํานวยการฝายบริหาร โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ

ไดตรวจเยี่ยมดานกายภาพ ณ ฝายโภชนาการ เพื่อเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินมาตรฐาน GMP ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตรวจเยี่ยมดานกายภาพ ณ ฝายโภชนาการ



ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
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 วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  กลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผูสุงอายุ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิฯ รณรงคปองกัน

การแพรระบาดของโรคไขเลือดออก โดยการใหความรู แจกทราบอะเบทและโลชั่นทากันยุง ณ หมูบานชนันธร วินมิลล เขตหนองแขม 

รณรงคปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก



ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๖ ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล๑ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โทร.๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑ แฟกซ.๐๒-๔๒๙-๓๐๕๕
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สวนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย

โทรศัพท : ๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑
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 วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอํานวยการฝายบริหาร โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 

รวมแถลงเปดตัวโครงการ Vaccinated Together ณ EnCo Auditorium ชั้น ๖ อาคาร EnCo C ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ 

รวมแถลงเปดตัวโครงการ Vaccinated Together 
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 วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  กลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผูสูงอายุ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินธโร อุทิศ

 รวมกับประธานชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิชุตินธโร อุทิศ ใหบริการฉีดวัคซีน Aztrazeneca ใหกับผูพิการและผูปวย

ติดเตียงที่บานในพื้นที่เขตหนองแขม (Vaccine Derivery) เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค Covid-๑๙

ฉีดวัคซีน COVID - ๑๙ ใหกับผูพิการและผูปวยติดเตียง









ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
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 วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  นายพรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ พรอมดวยคณะ

ผูบริหาร มอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับ นาง ฐิติชญาน นภาอนันตวงศ ในโอกาสไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง เลขานุการสํานัก 

สํานักงานเลขานุการ สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

แสดงความยินดีกับ นาง ฐิติชญาน นภาอนันตวงศ 



ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๖ ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล๑ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โทร.๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑ แฟกซ.๐๒-๔๒๙-๓๐๕๕

อีเมล : it.lpthosp@gmail.com
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

เรียบเรียงโดย : นางสาวสุนันทา รุจิพิสุทธิ์กุล

ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ฝายวิชาการและแผนงาน

สวนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย

โทรศัพท : ๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
LPT Hosp.

 วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  กลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผูสูงอายุ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ

ไดจัดกิจกรรมประจําปชมรมผูสูงอายุฯ ไดแก

 ๑. ตออายุสมาชิกและรับสมัครสมาชิกใหมชมรมผูสูงอายุฯ

 ๒. ฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ

 ๓. เลือกตั้งประธานชมรมผูสูงอายุฯ

กิจกรรมประจําปชมรมผูสูงอายุฯ



ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๖ ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล๑ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โทร.๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑ แฟกซ.๐๒-๔๒๙-๓๐๕๕

อีเมล : it.lpthosp@gmail.com
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

เรียบเรียงโดย : นางสาวสุนันทา รุจิพิสุทธิ์กุล

ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ฝายวิชาการและแผนงาน

สวนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย

โทรศัพท : ๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
LPT Hosp.

 วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  นายสุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย โรงพยาบาลหลวงพอ

ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับชอดอกไมแสดงความยินดี จากนายศุภรัช สุวัฒนพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพ

มหานคร และนางปนัดดา ลีลาอุดมลิป ผูอํานวยการโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน ในโอกาสไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย โรงพยาบาลตากสิน 

แสดงความยินดีกับ นายสุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ





ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๖ ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล๑ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โทร.๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑ แฟกซ.๐๒-๔๒๙-๓๐๕๕

อีเมล : it.lpthosp@gmail.com
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

เรียบเรียงโดย : นางสาวสุนันทา รุจิพิสุทธิ์กุล

ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ฝายวิชาการและแผนงาน

สวนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย

โทรศัพท : ๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
LPT Hosp.

 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔  คณะผูบริหารโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ นําโดย นพ.พรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการ

โรงพยาบาล พรอมดวยบุคลากร รวมแสดงความยินดีกับ นพ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย) 

ในโอกาสไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย) โรงพยาบาลตากสิน ณ หองประชุมโรงพยาบาล

หลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม

แสดงความยินดีกับ นายสุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ



ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๖ ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล๑ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โทร.๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑ แฟกซ.๐๒-๔๒๙-๓๐๕๕

อีเมล : it.lpthosp@gmail.com
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

เรียบเรียงโดย : นางสาวสุนันทา รุจิพิสุทธิ์กุล

ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ฝายวิชาการและแผนงาน

สวนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย

โทรศัพท : ๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
LPT Hosp.

 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔  นายสุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ ไดรับชอดอกไมแสดงความยินดี จากนายอรรถพล เกิดอรุณสุขศรี 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน ในโอกาสไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย 

โรงพยาบาลตากสิน

นายสุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ ไดรับชอดอกไมแสดงความยินดี



ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๖ ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล๑ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โทร.๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑ แฟกซ.๐๒-๔๒๙-๓๐๕๕

อีเมล : it.lpthosp@gmail.com
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

เรียบเรียงโดย : นางสาวสุนันทา รุจิพิสุทธิ์กุล

ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ฝายวิชาการและแผนงาน

สวนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย

โทรศัพท : ๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
LPT Hosp.

 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔   นายพรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ และนางสาว

สุนันทา วินธิมา รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร ไดเขารวมพิธีมอบเสื้อ “อัศวิน ชุดขาว” ใหกับบุคลากรของสํานักการแพทย 

กรุงเทพมหานคร ที่เสียสละทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อทําให กทม. ปลอดภัยจากโควิด-๑๙ โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูมอบ ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ๒ (อาคารธานีนพรัตน)

รวมพิธีมอบเสื้อ “อัศวิน ชุดขาว”



ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๖ ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล๑ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โทร.๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑ แฟกซ.๐๒-๔๒๙-๓๐๕๕

อีเมล : it.lpthosp@gmail.com
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

เรียบเรียงโดย : นางสาวสุนันทา รุจิพิสุทธิ์กุล

ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ฝายวิชาการและแผนงาน

สวนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย

โทรศัพท : ๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
LPT Hosp.

 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก ครอบครัวคุณประสิทธ์ิ 

พลอยศรีลิ้มพร มอบ เวชภัณฑและอาหารเสริม  เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทาน

ผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก ครอบครัวคุณประสิทธิ์ พลอยศรีลิ้มพร





ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๖ ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล๑ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โทร.๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑ แฟกซ.๐๒-๔๒๙-๓๐๕๕

อีเมล : it.lpthosp@gmail.com
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

เรียบเรียงโดย : นางสาวสุนันทา รุจิพิสุทธิ์กุล

ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ฝายวิชาการและแผนงาน

สวนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย

โทรศัพท : ๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
LPT Hosp.

 วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุดินธุโร อุทิศ ไดรับการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ตามนโยบายกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย จากฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขตหนองแขม โดยเขาตรวจดานสุขาภิบาล

อาหารที่ฝายโภชนาการ และรานจําหนายอาหารภายในโรงพยาบาล เพื่อสุขอนามัยที่ดีแกประชาชนผูมารับบริการ

ตรวจดานสุขาภิบาลอาหารที่ฝายโภชนาการ



ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๖ ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล๑ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โทร.๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑ แฟกซ.๐๒-๔๒๙-๓๐๕๕

อีเมล : it.lpthosp@gmail.com
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

เรียบเรียงโดย : นางสาวสุนันทา รุจิพิสุทธิ์กุล

ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ฝายวิชาการและแผนงาน

สวนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย

โทรศัพท : ๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
LPT Hosp.

 วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก พระครูยติธรรมานุยุต(หลวง

พอแปะ) วัดสวางอารมณ(แคแถว) บริจาค อาหารกลอง ๓๐๐ กลอง  เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ

ขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก พระครูยติธรรมานุยุต(หลวงพอแปะ)







ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๖ ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล๑ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โทร.๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑ แฟกซ.๐๒-๔๒๙-๓๐๕๕

อีเมล : it.lpthosp@gmail.com
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

เรียบเรียงโดย : นางสาวสุนันทา รุจิพิสุทธิ์กุล

ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ฝายวิชาการและแผนงาน

สวนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย

โทรศัพท : ๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
LPT Hosp.

 วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก  รานขนมเปยะเฮงเฮียง 

มอบขนมเปยะ   เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก  รานขนมเปยะเฮงเฮียง



ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๖ ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล๑ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โทร.๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑ แฟกซ.๐๒-๔๒๙-๓๐๕๕

อีเมล : it.lpthosp@gmail.com
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เรียบเรียงโดย : นางสาวสุนันทา รุจิพิสุทธิ์กุล

ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ฝายวิชาการและแผนงาน

สวนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย
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รับบริจาคสิ่งของจาก ผูไมประสงคออกนาม
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 วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายพรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิฯ นางสาวสุนันทา วินธิมา 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร พรอมดวยคณะ รวมมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแด นายอุกฤษฎ อุเทนสุต ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓ ป แหงการสถาปนาโรงพยาบาล โดยมี นายสุขสันต กิตติศุภกร 

ผูอํานวยการสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร เปนประธานในพิธีกลาวเปดงาน พรอมมอบโลประกาศเกียรติคุณแกขาราชการ 

และลูกจางดีเดนของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ ๓ ป แหงการสถาปนาโรงพยาบาล
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 วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับการตรวจประเมิน Good Manufacturing 

Practice in Mass Catering Checklist และ Certification Scope : การประกอบอาหาร ที่เตรียมสําหรับปรุงและอาหารปรุงสุก

ที่ฝายโภชนาการ โดยมีนางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร ,แพทยหญิงณัฐนรี โชควิริยากร หัวหนา

ฝายวิชาการและแผนงาน ,นางสาววิใล เจียรบรรพต หัวหนาพยาบาล และทีมงาน รวมตอนรับอาจารยณติภา เมฆานุรัตน ผูตรวจ

ประเมินจาก Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Limited

ตรวจประเมิน Good Manufacturing Practice in Mass Catering Checklist 
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พญ.วันทนีย วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานครในโอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม พรอมไดรับพรจากทานผูบริหาร ณ ศาลาวาการ

กรุงเทพมหานคร

รพท. เขาสวัสดีปใหมคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร
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พานพุมถวายราชสักการะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ดานหน

าอาคารสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน เน่ืองในวันคลายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช  โดยมี พญ.วันทนีย วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธานพิธี

ภาพจาก งานเวชนิทัศน โรงพยาบาลตากสิน

พิธีวางพานพุมถวายราชสักการะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
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ตอนรับปใหม

สวัสดีปใหม ผูอํานวยการเขตหนองแขม
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ขาวปลาแกะ เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณสิรภัทร สื่อเฉย
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