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รับบริจาคสิ่งของจาก ครอบครัว พงศาธิวัฒน

 วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก ครอบครัว พงศาธิวัฒน บริจาค

พัดลม จำนวน ๓ ตัว ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณ

ทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณชมพูนุช จำปาทอง และคุณกรวิก เรือนทองคำ

 วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณชมพูนุช จำปาทอง และ

คุณกรวิก เรือนทองคำ บริจาค ถังOxygen จำนวน ๕ ถัง ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ 

ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณชาติชาย - คุณเตือนใจ ออนเจริญ

 วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณชาติชาย - คุณเตือนใจ 

ออนเจริญ บริจาคน้ำดื่ม ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบ

พระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณจำลอง ศรีชมภู

 วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณจำลอง ศรีชมภู บริจาค 

รถนั่ง จำนวน ๔ คัน และ walker จำนวน ๓ อัน ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทาง

โรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาความเชี่ยวชาญดานการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)

 วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาความเชี่ยวชาญ

ดานการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) โดยไดรับเกียรติจาก นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล 

ฝายการแพทย เปนประธานในพิธีเปด โดยวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจแนวทาง

การประเมินผูปวยที่มีความผิดปกติทางหลอดเลือดสมอง แนวทางการใหยาละลายลิ่มเลือด มีความรูในการใหการพยาบาลผูปวย 

Stroke fast track และความเขาใจหลักการบริหารยา rt-PA  ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม
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ดำเนินการจัดหาสถานที่พรอมปรับปรุง เรือนอุรเวชช

 วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดดำเนินการจัดหาสถานที่พรอมปรับปรุง (อาคาร

สำเร็จรูป “เรือนอุรเวชช” เพื่อพัฒนาระบบบริการผูปวยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

วัถตุประสงคเพื่ออำนวยความสะดวกในการใหบริการแกผูมารับบริการ/ผูปวยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เพื่อปองกันและควบคุม

การแพรกระจายเชื้อโรคออกจากอาคารตรวจไปยังดานนอก รวมถึงชุมชน และเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหแกผูมารับบริการของ

โรงพยาบาล
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ตอนรับทีมทดสอบระบบสงตอผูปวย (e-Referral)

 วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ใหการตอนรับทีมทดสอบระบบสงตอผูปวย (e-Referral)

ประกอบดวยกลุมงานสารสนเทศและสถิติ สำนักการแพทย ตัวแทนจากสำนักอนามัยและศูนยบริการสาธารณสุข ทีมพัฒนาโปรแกรม

จากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ตัวแทนจากมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมมิตรสัมพันธ

และพรหมธาดาคลินิกเวชกรรม รวมทั้งบริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร ผูพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อรวมกันทดสอบ

การใชงานระบบ e-Referral รวมกับบุคลากรของโรงพยาบาลที่เกี่ยวของ โดยระบบดังกลาวจะเปนการสงตอผูปวยจากคลินิกหรือ

ศูนยบริการสาธารณสุขมาที่โรงพยาบาล หรือสงตอระหวางโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย ผานระบบสารสนเทศเพื่อใหการ

สงตอมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเริ่มใชงานระบบตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เปนตนไป



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning

 วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning เพื่อเตรียม

พรอมรับการตรวจประเมินเกณฑมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital plus (BKKGC+) 

ณ บริเวณ OPD อาคารอเนกประสงค ๖ ชั้น โดยไดรับความรวมมือจากบุคลากรในหนวยงานตางๆ เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

ความคืบหนาการกอสราง “เรือนอุรเวชช”

 วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ความคืบหนาการกอสรางอาคารสำหรับผูปวยติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ “เรือนอุรเวชช”



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณชยุติ - คุณไพรัช สถาวร

 วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณชยุติ - คุณไพรัช สถาวร

บริจาคเงิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณทางการแพทย ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบ

พระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณธณัชชพัฒน โพธิ์แสง(ประชา โสมศิริกุล)

 วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คคุณธณัชชพัฒน โพธิ์แสง

(ประชา โสมศิริกุล) มอบเครื่องชวยหายใจ  ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณทางการแพทย ทางโรงพยาบาลฯ

ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณรัชนี รุงเรือง

 วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณรัชนี รุงเรือง มอบที่นอนลม

จำนวน ๒ ชุด และรถเข็นผูปวย จำนวน ๑ คัน ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณทางการแพทย ทางโรงพยาบาลฯ

ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณศิริชัย โฆษิตารัตน และครอบครัวโฆษิตารัตน

 วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณศิริชัย โฆษิตารัตน และ

ครอบครัวโฆษิตารัตน มอบผาออมผูใหญ จำนวน ๒ ลัง ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณทางการแพทย

ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

รับบริจาคสิ่งของจาก บริษัท กิติธัญ จำกัด สำนักงานใหญ

 วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บริษัท กิติธัญ จำกัด สำนักงานใหญ

บริจาคหนากากผา GQ นวัตกรรมสะทอนน้ำ และ ยาฟาทะลายโจร ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณทางการแพทย

ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning 

 วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาล

และ นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning เพื่อเตรียมพรอมรับ

การตรวจประเมินเกณฑมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital plus (BKKGC+) 

ณ บริเวณ OPD ชั้น ๑ อาคารเมตตาธรรม โดยไดรับความรวมมือจากบุคลากรในหนวยงานตางๆ เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

ตรวจประเมิน Good Manufacturing Practice in Mass Catering Checklist และ Certification Scope

 วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับการตรวจประเมิน Good Manufacturing

Practice in Mass Catering Checklist และ Certification Scope : การประกอบอาหารที่เตรียมสำหรับปรุงและอาหารปรุงสุก

ที่ฝายโภชนาการ  โดยมี นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย ,นางสาวสุนันทา วินธิมา

รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร , และทีมงาน รวมตอนรับอาจารยวชิระ แทนทรัพย ผูตรวจประเมิน จาก Intertek Industry

and Certification Services (Thailand) Limited



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

รับบริจาคสิ่งของจาก ขอเชิญรวมบริจาคเงินกอสรางเรือนอุรเวชช

 วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ขอเชิญรวมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ กอสรางอาคาร

สำหรับผูปวยติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ “เรือนอุรเวชช” เพื่อพัฒนาระบบบริการผูปวยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบจุดเดียว

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service)



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณสุพินพร พจนชพรกุล

 วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณสุพินพร พจนชพรกุล

บริจาค เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบ

พระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) เรื่อง “Nutrition สำหรับผูปวย และการใหสารน้ำอยางถูกวิธี”

 วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) เรื่อง 

“Nutrition สำหรับผูปวย และการใหสารน้ำอยางถูกวิธี” แกบุคลากรในโรงพยาบาล โดยวิทยากร คุณพูลสุข ตรีชดารัตน ,

คุณรุงนภา แสงศิริวุฒิ และเภสัชกรหญิงสิริวรัญญา ขันศิลาชัยภักดิ์  ณ หองประชุมเสาวณีย ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม
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ความคืบหนาการกอสราง “เรือนอุรเวชช”

 วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕  ความคืบหนาการกอสรางอาคารสำหรับผูปวยติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ “เรือนอุรเวชช”



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

รับบริจาคเงิน จาก คุณวีระ - คุณเบญจวรรณ ทองธูป และ คุณพิมพ - คุณภัสรา คุมบำรุง

 วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕  นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณา

จาก คุณวีระ - คุณเบญจวรรณ ทองธูป และ คุณพิมพ - คุณภัสรา คุมบำรุง มอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหกับโรงพยาบาล

หลวงพอทวีศักดิ์ฯ เพื่อสบทบทุนกอสรางอาคารสำหรับผูปวยติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ "เรือนอุรเวชช" ทางโรงพยาบาล ขอขอบ

พระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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รวมงาน วันวานรวมฟนฝา วันขางหนาใจผูกผัน

 วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย นางสาวสุนันทา วินธิมา

รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร เขารวมงาน วันวานรวมฟนฝา วันขางหนาใจผูกผัน โดยมี ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานในงาน พรอมมอบโลและของที่ระลึก พรอมกลาวแสดงมุฑิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ 

ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๓ โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

กิจกรรมรวมกันทำลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย

 วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕  กลุมงานเวชศาสตรชุมชนฯรวมกับอสส.หมูบานพุดตาน เขตหนองแขม ไดจัดกิจกรรมสำรวจ

ภาชนะขังน้ำในชุมชน และรวมกันทำลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย พรอมทั้งแจกทรายเคลือบสารเคมี ตะไครหอมโลชั่นทาปองกันยุงกัด 

เพื่อปองกันโรคไขเลือดออก



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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ตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน  Bangkok GREEN&CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)

 วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นพ.อดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาล

และคณะผูบริหาร ใหการตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน  Bangkok GREEN&CLEAN Hospital Plus 

(BKKGC+) นำทีมโดย นางสาวอรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผูอำนวยการโรงพยาบาลตากสิน ฝายบริหาร เขาตรวจประเมินและใหคำแนะนำ

กับโรงพยาบาล ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม
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รวมงานครบรอบ ๕ ป แหงการสถาปนาโรงพยาบาลคลองสามวา

 วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย  รวมมอบชอดอกไม

แสดงความยินดีแด นายสุรินทร นัมคณิสรณ ผูอำนวยการโรงพยาบาลคลองสามวา เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ป แหงการสถาปนา

โรงพยาบาลคลองสามวา โดยมีนายสุขสันต กิตติศุภกร ผูอำนวยการสำนักการแพทย  เปนประธานในพิธีกลาวเปดงาน พรอมมอบ

โลประกาศเกียรติคุณขาราชการและบุคลากรดีเดน
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณอนงค เชื่อมสุข

 วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณอนงค เชื่อมสุข บริจาค

พัดลม จำนวน ๑๐ ตัว  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณ

ทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

รับบริจาคสิ่งของจาก พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพอแปะ)

 วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก พระครูยติธรรมานุยุต

(หลวงพอแปะ) วัดสวางอารมณ(แคแถว) บริจาค อาหารกลองใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙

ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณ ทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

ความคืบหนาการกอสราง “เรือนอุรเวชช”

 วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ความคืบหนาการกอสรางอาคารสำหรับผูปวยติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ “เรือนอุรเวชช”



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

งานสัปดาหเภสัชกรรม ๒๕๖๕

 วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดงานสัปดาหเภสัชกรรม ๒๕๖๕

ภายใตคำขวัญ "รวมพลังเภสัชกร รวมสรางโลกแหงสุขภาวะ" โดยไดรับเกียรติจาก นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาล 

เปนประธานในพิธีเปด ภายในงานมีการจัดบอรดใหความรูและมีการใหคำปรึกษาดานยาโดยเภสัชกร ณ บริเวณหนาหองจายยา

ผูปวยนอก ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
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ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

รับบริจาคสิ่งของ

 วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก 

 1. คุณชยุติ - คุณไพรัช สถาวร บริจาค รถเข็นนอน ๑ คัน และ เครื่องใหสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๑ เครื่อง

 2. บริษัท เวเบอร มารคกิ้ง ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด บริจาค เครื่องใหสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๑ เครื่อง

ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

รวมเคารพธงชาติและรองเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

 วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

พรอมดวยคณะผูบริหารขาราชการ รวมเคารพธงชาติและรองเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณเสาธงชาติ

หนาอาคารเมตตาธรรม



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

งาน "เกษียณ หรรษา ๒๕๖๕"

 วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดจัดงาน "เกษียณ หรรษา ๒๕๖๕" เพื่อแสดงมุทิตาจิต

แกผูเกษียณอายุราชการ ประจำป ๒๕๖๕ โดยมี นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ เปนผูกลาวเปดงาน

และมอบของที่ระลึกแกผูเกษียณอายุราชการ โดยในปนี้มีผูเกษียณอายุราชการจำนวน ๕ ราย ไดแก

 1.นายนพดล  ฟกนิกรณ ตำแหนง พนักงานขับรถยนต

 2.นายมุกดา  รอดนุช ตำแหนง พนักงานเปล

 3.นายสายันต  คำอิน ตำแหนง พนักงานเปล

 4.นางนวลจันทร  ฟกนิกรณ ตำแหนง พนักงานทั่วไป

 5.นางสาวสมใจ  อาราเม ตำแหนง พนักงานทั่วไป

ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
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ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

รับบริจาคสิ่งของจาก พ.อ.นุกูล ตรีเจริญและครอบครัว

 วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก พ.อ.นุกูล ตรีเจริญและครอบครัว

บริจาคพัดลม จำนวน ๑๐ ตัว ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบ

พระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ
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ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส
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รับการตออายุ Surveillance ๑ ของการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice in Mass Catering Checklist

 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับการตออายุ Surveillance ๑ ของการรับรอง

มาตรฐาน Good Manufacturing Practice in Mass Catering Checklist (CODE OF HYGIENIC PRACTICE FOR PRECOOKED

AND COOKED FOODS IN MASS CATERING CAC/RCP ๓๙-๑๙๙๓) Certification Scope : การประกอบอาหารที่เตรียมสำหรับปรุง

และอาหารปรุงสุกที่ฝายโภชนาการ Certificate No. ๒๔๐๖๑๔๐๗๐๒๙ Expiry Date ๒๒ September ๒๐๒๔
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