
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 ๕ มกราคม ๒๕๖๕  นายพรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิฯ พรอมดวย นางสาวสุนันทา วินธิมา 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร พรอมคณะผูบริหารสํานักการแพทย เขาสวัสดีปใหม นายขจิต ชัชวานิชย ปลัดกรุงเทพมหานคร 

,นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ,นางสุธาทิพย สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ,นายณรงค เรืองศรี รองปลัด

กรุงเทพมหานคร และ นางวิภารัตน ไชยานุกิจ เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม พรอมไดรับ

พรจากทานผูบริหาร ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร

สวัสดีปใหมคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร





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.

 วันที ่๖ มกราคม ๒๕๖๕  นางอมัพร เกยีรตปิานอภกิลุ ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสรินิธร และคณะผูบรหิาร สวสัดปีใหมแก 

นายพรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิฯ์ ในโอกาสสงทายปเกาตอนรบัปใหม

โรงพยาบาลสิรินธร และคณะผูบริหาร สวัสดีปใหม



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.

 วันที ่๖ มกราคม ๒๕๖๕  นายพรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศกัดิฯ์ พรอมดวย นางสาวสนุนัทา วนิธมิา

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร พรอมคณะผูบริหารสํานักการแพทย เขาสวัสดีปใหม

 นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 นายสกลธี ภัททิยกุล รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานท่ีปรึกษาของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 นายชาตรี วัฒนขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร

 นายชวินทร ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ในโอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม พรอมไดรับพรจากทานผูบริหาร ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร

สวัสดีปใหมคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร





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.

 วันที ่๗ มกราคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชุตนฺิธโร อุทศิ จดังานแสดงความยนิดกีบั นายพรเทพ แซเฮง ผูอํานว

ยการโรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิฯ์ ในโอกาสไดรบัแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนง ผูอาํนวยการโรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ และ 

นางสาวณัฐนร ีโชควริยิากร หวัหนาฝายวชิาการและแผนงาน โรงพยาบาลหลวงพอทวีศกัดิฯ์ ในโอกาสไดรบัแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนง 

รองผูอาํนวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย) โรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิฯ์ โดยมคีณะผูบรหิารและบคุลากรเขารวมงาน และมอบ

ของทีร่ะลกึ ณ หองประชมุโรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิฯ์ ชัน้ ๗

งานแสดงความยินดีกับตําแหนงใหม





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.

 วันที ่๙ มกราคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชุตนฺิธโร อุทศิ ไดรบัความกรณุาจาก คณุวัชรพล ถนอมบุญ และ

ครอบครวัถนอมบญุ มอบ พดัลม  ใหกับโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบรจิาค มา ณ ทีน่ี้

รับบริจาคสิ่งของจาก  คุณวัชรพล ถนอมบุญ และครอบครัวถนอมบุญ



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.

 วันที ่๙ มกราคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชุตนฺิธโร อุทศิ ไดรบัความกรณุาจาก คณุปยวรรณ เจนเจรญิ และ

ครอบครวั บริจาคของใชทีจ่าํเปนสาํหรบัผูปวย เครือ่งดดูเสมหะ และเงนิ จาํนวน ๑,๐๐๐ บาท ใหกับโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลฯ 

ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ทีน่ี้

บริจาคสิ่งของจาก  จากคุณปยวรรณ เจนเจริญ และครอบครัว





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.

 วันที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๕  นางสาวณฐันร ีโชควิรยิากร รองผูอํานวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย) นางสาวสุนนัทา วนิธมิา 

รองผูอาํนวยการโรงพยาบาล (ฝายบรหิาร) และคณะบคุลากรของโรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิฯ์ เดนิทางรวมแสดงความยนิดกัีบ 

นายพรเทพ แซเฮง ในโอกาสไดรบัการแตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงผูอาํนวยการโรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ สาํนกัการแพทย 

กรงุเทพมหานคร

เดินทางรวมแสดงความยินดีกับ นายพรเทพ แซเฮง



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.

 วันที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๕  คณะผูบรหิารและบุคลากรโรงพยาบาลหลวงพอทวศัีกดิ ์ชตุนิธฺโร อทุศิ ใหการตอนรบันพ.อดศิร 

วติตางกรู ในโอกาสไดรบัแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิฯ์ ณ หองประชมุโรงพยาบาล ชัน้ ๗ อาคาร

เมตตาธรรม

ตอนรับนพ.อดิศร วิตตางกูร



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.

 วันที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ นพ.พรเทพ แซเฮง เขาสกัการะสิง่ศกัด์ิสทิธิป์ระจาํโรงพยาบาลหลวงพอทวีศกัดิ ์ชติุนธฺโร อุทิศ 

เพือ่เปนสริิมงคลกอนเดนิทางเขารบัตาํแหนงผูอาํนวยการโรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ

นพ.พรเทพ แซเฮง เขาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์



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.

 วันที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ พญ.ณฐันรี โชควริิยากร  เขาสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิป์ระจาํโรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชุตนิธฺโร อุทิศ 

เพือ่เปนสริิมงคลในการเริม่ปฏบิตัหินาทีใ่นตาํแหนงรองผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศกัดิฯ์ ฝายการแพทย

นพ.พรเทพ แซเฮง เขาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์





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.

 วันที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๕  นายอดิศร วติตางกรู ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชติุนธฺโร อุทิศ พรอมดวย

นางสาวณัฐนร ีโชควริยิากร รองผูอาํนวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย) นางสาวสนุนัทา วนิธมิา รองผูอํานวยการโรงพยาบาล 

(ฝายบรหิาร) และคณะผูบรหิาร เขาสวสัดปีใหม นางเลศิลกัษณ ลลีาเรอืงแสง รองผูอาํนวยการสาํนกัการแพทย และนายเพชรพงษ 

กาํจรกจิการ รองผูอํานวยการสาํนกัการแพทย ในโอกาสสงทายปเกาตอนรบัปใหม

เขาสวัสดีปใหม รองผูอํานวยการสํานักการแพทย



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.

 วันที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๕  นางอมัพร เกยีรตปิานอภกิลุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรินิธร พรอมคณะผูบรหิารโรงพยาบาล 

รวมมอบดอกไมแสดงความยนิดกีบั นางสาวณฐันร ีโชควริยิากร เนือ่งในโอกาสไดรบัการแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนง รองผูอาํนวยการ

โรงพยาบาล (ฝายการแพทย) โรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชตุนิธฺโร อทิุศ ณ สาํนกัการแพทย กรงุเทพมหานคร

นางอัมพร เกียรติปานอภิกุล แสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร



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.

 วันที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๕  นายเกรียงไกร ตัง้จติรมณศัีกดา รองผูอาํนวยการสาํนกัการแพทย มอบดอกไมแสดงความยินดีกับ

นายอดศิร วติตางกูร เน่ืองในโอกาสไดรบัการแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนง ผูอาํนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชตุนิธฺโร อุทิศ และ

นางสาวณัฐนร ีโชควริยิากร เนือ่งในโอกาสไดรบัการแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงรองผูอาํนวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย) ณ สํานกั

การแพทย กรงุเทพมหานคร

นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา มอบดอกไมแสดงความยินดี



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.

 วันที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๕  นายยทุธนา เศรษฐนนัท ผูอาํนวยการศนูยบรกิารการแพทยฉกุเฉนิกรงุเทพมหานคร(เอราวัณ) 

มอบดอกไมแสดงความยนิดกีบั นายอดศิร วติตางกรู เนือ่งในโอกาสไดรบัการแตงตัง้ใหดํารงตาํแหนง ผูอาํนวยการโรงพยาบาล

หลวงพอทวีศักดิ ์ชุตนฺิธโร อทุศิ และนางสาวณฐันรี โชควริยิากร เนือ่งในโอกาสไดรบัการแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงรองผูอาํนวยการ

โรงพยาบาล (ฝายการแพทย) ณ สาํนกัการแพทย กรงุเทพมหานคร

นายยุทธนา เศรษฐนันท มอบดอกไมแสดงความยินดี



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.

 วันที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายอุกฤษฏ อเุทนสตุ ผูอาํนวยการโรงพยาบาลบางนากรงุเทพมหานคร พรอมคณะผูบรหิาร

โรงพยาบาล รวมมอบดอกไมแสดงความยนิดกีบั นางสาวณฐันร ีโชควริยิากร เนือ่งในโอกาสไดรบัการแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนง 

รองผูอาํนวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย) โรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชตุนิธฺโร อุทศิ ณ สาํนกัการแพทย กรงุเทพมหานคร

นายอุกฤษฏ อุเทนสุต แสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร



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.

 วันที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๕   รศ.ดร.บงัอร เบญ็จาธกิลุ อธกิารบดมีหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ีเขาแสดงความยนิดแีละสวสัดปีใหม 

กบั นางสาวณัฐนร ีโชควริยิากร ในโอกาสไดรบัแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงรองผูอาํนวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย) โรงพยาบาล

หลวงพอทวีศักดิ ์ชุตนฺิธโร อทุศิ

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล แสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร



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.

 วันที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๕  รศ.ดร.บงัอร เบญ็จาธกิลุ อธกิารบดมีหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ีเขาแสดงความยนิดีและสวัสดปีใหม ก

ับ นายอดิศร วติตางกูร ในโอกาสไดรบัแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนง ผูอาํนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชตุนิธฺโร อทุศิ โดย

นางสาวณัฐนร ีโชควริยิากร รองผูอาํนวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย) เปนผูรบัแทน

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล แสดงความยินดีกับ นายอดิศร วิตตางกูร



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.

 วันที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๕  นายพรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการโรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารกัษ  นายอดศิร วิตตางกูร ผูอํานวย

การโรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชตุนิธฺโร อทุศิ และ นางสาวณฐันร ีโชควริยิากร รองผูอาํนวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย) 

เขารายงานตวัและรบัมอบนโยบาย จากนายสขุสนัต กติตศิภุกร ผูอาํนวยการสาํนกัการแพทยและคณะผูบรหิารสาํนกัการแพทย

รับมอบนโยบาย คณะผูบริหารสํานักการแพทย



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.

 วันที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชุตนิธฺโร อทุศิ จดัอบรมโครงการอบรมเพิม่ศักยภาพ

บคุลากรในการใหคําปรกึษาเอชไอวีในโรงพยาบาล ระหวางวนัที ่๑๑ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยไดรับเกยีรตจิากทานวทิยากร ๓ ทาน 

ไดแก อาจารยสวุลกัษณ อศัดรเดชา ,อาจารยธิดารตัน พุมอนิทร และอาจารยดารกา แสงสกุใส เพือ่เปนการเพิม่ศกัยภาพการใหการ

ปรกึษาแกผูปวยและญาติ

อบรมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการใหคําปรึกษาเอชไอวีในโรงพยาบาล





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.

 วันที ่๑๒ มกราคม ๒๕๖๕   ศูนยเดก็เลก็หนาอยูคูนมแม โรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชตุนิธฺโร อทุศิ จดักจิกรรม วนัเดก็

แหงชาตแิละตอนรบัปใหม ๒๕๖๕ โดยไดรบัเกยีรตจิากนายอดศิร วิตตางกรู ผูอาํนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวศัีกดิฯ์ เปนประธาน

ในพธิเีปด โดยภายในงานมกีจิกรรมเคารพธงชาติ มอบของขวญัและมอบใบรับรองผานหลกัสูตรมาตรฐานสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาต ิใหแกเดก็ทีสํ่าเรจ็หลกัสตูรปฐมวยั ณ ศนูยเดก็เลก็นาอยูคูนมแม ชัน้ ๒ อาคารอเนกประสงค

กิจกรรม วันเด็กแหงชาติและตอนรับปใหม ๒๕๖๕



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.

 วันที ่๑๒ มกราคม ๒๕๖๕  นายอดิศร วติตางกรู ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชติุนธฺโร อุทิศ พรอมดวย

นางสาวณัฐนร ีโชควริยิากร รองผูอาํนวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย) นางสาวสนุนัทา วนิธมิา รองผูอํานวยการโรงพยาบาล 

(ฝายบรหิาร) และคณะผูบรหิาร ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม สอบถามปญหา และใหกาํลงัใจเจาหนาทีผู่ปฏบิติังานซึง่เปนบุคลากรทาง

การแพทยของโรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์สาํนกัการแพทย และเจาหนาทีศ่นูยกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๔ พรรษา (บางบอน)

ณ โรงพยาบาลสนาม เอราวณั ๑ ณ ศนูยกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๔ พรรษา เขตบางบอน

ตรวจเยี่ยม สอบถามปญหา และใหกําลังใจเจาหนาที่โรงพยาบาลสนาม





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.

 วันที ่๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นายอดศิร วติตางกรู ผูอาํนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศกัดิ ์ชุตนิธฺโร อทุศิ พรอมดวย

นางสาวณัฐนร ีโชควริยิากร รองผูอาํนวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย) และนางมณวีรรณ ศรสีวสัดิ ์ผูอาํนวยการเขตหนองแขม 

พรอมดวยคณะ เตรยีมความพรอมจดัสถานทีศ่นูยพกัคอยเพือ่สงตอ เพือ่รองรบัผูปวยโรคโควดิ - ๑๙ ในพืน้ทีเ่ขตฯตามนโยบายของ 

พล.ต.อ.อัศวนิ ขวญัเมือง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรยีนวดัศรนีวลธรรมวมิล และ โรงเรยีนบานขนุประเทศ

เตรียมความพรอมจัดสถานที่ศูนยพักคอย



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.

 วันที ่๑๓ มกราคม ๒๕๖๕  มลูนธิเิดก็ ไดเขาสัมภาษณ นางสาวณฐันร ีโชควิรยิากร รองผูอาํนวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย)

โรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชตุนิธฺโร อทุศิ ในประเดน็ “วธิกีารดแูลลกูนอยในชวงโควดิ-๑๙”  โดยเผยแพรผานชองทางโซเชียลมเีดยี

ไดแก Youtube ชอง FFC Channel และ Facebook แฟนเพจ FFC Channel โดยชือ่วา “รายการสะพานสายรุง”  ณ หองประชุม

เสาวณยี ชัน้ ๗ โรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิฯ์

มูลนิธิเด็ก ไดเขาสัมภาษณ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย)



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.

 วันที ่๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นายเพชรพงษ กาํจรกจิการ รองผูอํานวยการสํานักการแพทย กรงุเทพมหานคร ลงพืน้ท่ีตรวจเยีย่ม 

และใหกาํลังใจเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิานซึง่เปนบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลหลวงพอทวศัีกดิ ์ฯ ณ โรงพยาบาลสนาม เอราวณั ๑ 

ศนูยกฬีาเฉลิมพระเกียรต ิ๘๔ พรรษา เขตบางบอน

รองผูอํานวยการสํานักการแพทยตรวจเยี่ยม และใหกําลังใจเจาหนาที่



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.

 วันที ่๑๓ มกราคม ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวศัีกด์ิ ชุตินธฺโร อุทศิ ไดรบัความกรุณาจาก พ.ญ.อนงคพร ผาภมิู มอบ 

เตยีงผูปวย, Oxygen mask set, Feeding set (สาย+ถงุ),  ผาขวางเตยีง, สาย Suction, ถงุมอืผูปวย (กนัดึง) ใหกบัโรงพยาบาล 

ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคณุทานผูบรจิาค มา ณ ทีน่ี้

รับบริจาคสิ่งของจาก พ.ญ.อนงคพร ผาภูมิ





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.

 วันที ่๑๔ มกราคม ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวศัีกด์ิ ชุตินธฺโร อุทศิ ไดรบัความกรุณาจาก ครอบครัวพิพิธเจรญิพร มอบ

เตยีงผูปวยจํานวน ใหกับโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคณุทานผูบรจิาค มา ณ ท่ีน้ี

รับบริจาคสิ่งของจาก ครอบครัวพิพิธเจริญพร





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.

 วันที ่๑๗ มกราคม ๒๕๖๕   คณะผูบริหารและบคุลากรโรงเรยีนฝกอาชีพ กทม. (หลวงพอทวีศกัดิฯ์) มอบดอกไมแสดง

ความยนิดกัีบ นายอดศิร วติตางกรู เนือ่งในโอกาสไดรบัการแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนง ผูอาํนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์

ชตุนิธฺโร อุทศิ 

คณะผูบริหารและบุคลากรโรงเรียนฝกอาชีพ กทม. (หลวงพอทวีศักดิ์ฯ) แสดงความยินดีกับ นายอดิศร วิตตางกูร



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.

 วันที ่๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชติุนธฺโร อทิุศ นาํโดยนพ.อดศิร วติตางกรู ผูอาํนวยการโรงพยาบาล 

พรอมดวยพญ.ณฐันรี โชควริยิากร รองผูอาํนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย และผูเกีย่วของ เขารวมประชุมเตรยีมความพรอมใน

การดาํเนนิโครงการ Smart OPD ณ หองประชมุเสาวนยี ช้ัน ๗ อาคารเมตตาธรรม

ประชุมเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการ Smart OPD



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.

 วันที ่๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชติุนธฺโร อทิุศ นาํโดยนพ.อดศิร วติตางกรู ผูอาํนวยการโรงพยาบาล 

พรอมดวยพญ.ณฐันรี โชควริยิากร รองผูอาํนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย และผูเกีย่วของ เขารวมประชุมในการดําเนนิการตาม

โครงการ “๔ ทศวรรษ กทม. ๔ โครงการ โรคคนเมอืงเพือ่คนกรงุเทพ”  ซึง่เปนโครงการของขวญัปใหม ประจาํป พ.ศ.๒๕๖๕ 

ณ หองประชุมเสาวนีย ช้ัน ๗ อาคารเมตตาธรรม

ประชุมในการดําเนินการตามโครงการ “๔ ทศวรรษ กทม. ๔ โครงการ โรคคนเมืองเพื่อคนกรุงเทพ”





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.

 วันที ่๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชติุนธฺโร อทิุศ นาํโดย นพ.อดิศร วติตางกรู ผูอาํนวยการโรงพยาบาล

และคณะ ลงพ้ืนทีต่รวจสอบความพรอม และจดุตดิตัง้อปุกรณโครงการ Smart OPD ณ หองตรวจผูปวยนอกอาคารเมตตาธรรมและ

อาคารอเนกประสงค ๖ ชัน้

ลงพื้นที่ตรวจสอบความพรอม และจุดติดตั้งอุปกรณโครงการ Smart OPD





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.

 วันที ่๑๙ มกราคม ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวศัีกด์ิ ชุตินธฺโร อุทศิ ไดรบัความกรุณาจาก  สาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ี

กรงุเทพมหานคร ๒๖  มอบถงุขยะแดง ๒๔x๒๘ จาํนวน ๗๕ กโิลกรมั, ถงุขยะแดง ๓๐x๔๐ จํานวน ๗๕ กโิลกรมั, แอลกอฮอลแผน 

จาํนวน ๑๐ กลอง, Face Shield จาํนวน ๑๐ กลอง, หนากากอนามยัN๙๕ จาํนวน ๑๐ กลอง, ถงุมอืแพทย จาํนวน ๑๐ กลอง ใหกับ

โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคณุทานผูบริจาค มา ณ ทีน่ี้

รับบริจาคสิ่งของจาก สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๖







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.

 วันที ่๒๒ มกราคม ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวศัีกด์ิ ชุตินธฺโร อุทศิ ไดทาํการลางพืน้ถนนเพือ่ลดปรมิาณฝุนละออง 

ภายในโรงพยาบาล โดยไดรบัความอนเุคราะหจดัรถนํา้พรอมเจาหนาทีท่าํความสะอาดถนน จากฝายรกัษาความสะอาดและ

สวนสาธารณะ สํานักงานเขตหนองแขม

ลางพื้นถนนเพื่อลดปริมาณฝุนละออง





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.

 วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๕  นายอดิศร วติตางกรู ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชติุนธฺโร อุทิศ พรอมดวย 

นางสาวณัฐนร ีโชควริยิากร  รองผูอาํนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย และนางสาวสุนนัทา วนิธิมา รองผูอาํนวยการโรงพยาบาล 

(ฝายบรหิาร) ไดกราบนมัสการเพือ่ความเปนสริมิงคล กับพระครยูตธิรรมานุยตุ (หลวงพอแปะ ) ในโอกาสเขารบัตาํแหนงใหม 

ณ วดัสวางอารมณ (แคแถว)

กราบนมัสการเพื่อความเปนสิริมงคล กับพระครูยติธรรมานุยุต



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.

 วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๕  นายภษิูต วงศโกศลสขุ บจก.มลิเลีย่นโพลซีลีอินดัสตรี ้ แสดงความยนิดกีบั นายอดศิร วติตางกูร 

เนือ่งในโอกาสไดรบัการแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนง ผูอาํนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชตุนฺิธโร อทิุศ และนางสาวณฐันร ีโชควิรยิากร 

เนือ่งในโอกาสไดรบัการแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนง รองผูอาํนวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย) โรงพยาบาลหลวงพอทวศัีกดิฯ์

นายภูษิต วงศโกศลสุข แสดงความยินดีกับผูบริหาร



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.

 วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวศัีกด์ิ ชุตินธฺโร อุทศิ ไดรบัความกรุณาจาก  คณุสมศักดิ ์กากร มอบรถเขน็

ผูปวย จาํนวน ๑ คัน ใหกบัโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคณุทานผูบรจิาค มา ณ ทีน่ี้

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณสมศักดิ์ กากร







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.

 โรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ ์ชตุนิธฺโร อทุศิ เนนความสาํคญัเร่ือง GREEN & CLEAN Hospital เพือ่ใหเกดิการขบัเคล่ือน

พฒันาศกัยภาพ และเกิดการพฒันางานดานอนามยัสิง่แวดลอม โดยสรางบรรยากาศภายในโรงพยาบาลในการปลกูตนไมภายใน

บรเิวณโรงพยาบาล อาทเิชน ตนแกวเจาจอม ซึง่เปนดอกไมประจาํโรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิฯ์ ชวงนีไ้ดออกดอกอยางสวยงาม 

เพิม่ความสดช่ืนและความสวยงามใหกบัโรงพยาบาลของเราอกีดวย

บรรยากาศภายในโรงพยาบาล





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

โทรศัพท : ๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑

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

 วันที ่๒๘ มกราคม ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวศัีกด์ิ ชุตินธฺโร อุทศิ ไดรบัความกรุณาจาก  คณุเตอืนใจ ออนเจริญ 

มอบ face shield ใหกับโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคณุทานผูบรจิาค มา ณ ทีน่ี้

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณเตือนใจ ออนเจริญ
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