
ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
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พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหม 

 วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหม พ.ศ. ๒๕๖๖

และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล เพื่อเปนสิริมงคลแก ขาราชการ บุคลากร นำโดย นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการ

โรงพยาบาล พรอมดวยคณะผูบริหารและบุคลากร และ ประชาชนผูที่เขารวมในพิธี  ณ บริเวณลานจอดรถ หนาอาคารอำนวยการ



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

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ
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นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส
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ตอนรับ พนักงานสำนักงานประปา สาขาภาษีเจริญ

 วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โดยมี นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการ

โรงพยาบาล ฝายบริหาร ไดใหการตอนรับ พนักงานสำนักงานประปา สาขาภาษีเจริญในโอกาสเขามาใหขอเสนอแนะและรับฟง

ความคิดเห็นพรอมแนะนำแนวทางการแกปญหาตางๆ ณ หองประชุมชั้น ๒ อาคารอำนวยการ



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส
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 รับบริจาคสิ่งของจาก ฝายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก ฝายกิจการเพื่อสังคม บริษัท

ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยชมรมพลังไทยใจอาสากลุม ปตท. บริจาค คุณชางจับมือ สำหรับผูสูงอายุ บริหารมือ เพื่อไมใหเกิดแผลกดทับ

จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้ 



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต
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บริจาคสิ่งของเครื่องใชที่จำเปนสำหรับเด็ก

 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖  นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร นำทีมเจาหนาที่บริจาคสิ่งของ

เครื่องใชที่จำเปนสำหรับเด็ก ในกิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม เยี่ยมเด็กกำพรา ณ บานทานตะวัน มูลนิธิเด็ก ถ.พุทธมณฑล สาย 4 

ต.กระทุมลม อ.สามพราน จ.นครปฐม



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส
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ประชุมเชิงปฏิบัติการในหวขอ โครงการสรางเสริมสุขภาวะทางจิต เด็ก เยาวชน และครอบครัว

 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการ

โรงพยาบาล ฝายการแพทย เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการในหวขอ โครงการสรางเสริมสุขภาวะทางจิต เด็ก เยาวชน และครอบครัว 

โดยการพัฒนาศักยภาพกลไกทองถิ่นและชุมชน (สุขเปน) ณ สำนักงานเขตหนองแขม



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส
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 รับบริจาคสิ่งของจาก บริษัท นันทนภัส พัฒนาการ จำกัด

 วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บริษัท นันทนภัส พัฒนาการ 

จำกัด บริจาคเครื่องปริ้นเตอร Brother DCP-T220 All-in One ใหกับกลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผูสูงอายุโรงพยาบาล

หลวงพอทวีศักดิ์ฯ 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
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กิจกรรม ตอนรับปใหม และ วันเด็กแหงชาติ 

 วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ศูนยเด็กเล็กหนาอยูคูนมแม โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดกิจกรรม ตอนรับ

ปใหม ๒๕๖๖ และ วันเด็กแหงชาติ โดยไดรับเกียรติจากนายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ เปนประธาน

ในพิธีเปด โดยภายในงานมีกิจกรรมเคารพธงชาติ จับของขวัญปใหมและมอบใบรับรองผานหลักสูตรมาตรฐานสถาบันพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแหงชาติ ใหแกเด็กที่สำเร็จหลักสูตรปฐมวัย ณ ศูนยเด็กเล็กนาอยูคูนมแม ชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส
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พิธีทำบุญเลี้ยงพระและเจริญพระพุทธมนตเพื่อความเปนสิริมงคล

 วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ กลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผูสูงอายุรวมกับชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลหลวงพอ

ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและเจริญพระพุทธมนตเพื่อความเปนสิริมงคล โดยไดรับเกียรติจากนายอดิศร วิตตางกูร 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ รวมพิธีในครั้งนี้



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
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 รับบริจาคสิ่งของจาก หจก.บีพี แอดวานซ ซัพพลาย

 วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บริษัท นันทนภัส พัฒนาการ 

จำกัด บริจาคเครื่องปริ้นเตอร Brother DCP-T220 All-in One หจก.บีพี แอดวานซ ซัพพลาย บริจาค หนากากอนามัย ๒,๐๐๐ ชิ้น 

ถุงมือ ๑๐ กลอง ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ 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 นางสาวภัสรินทร หวังพรสมบัติ

 วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก นางสาวภัสรินทร หวังพรสมบัติ

บริจาคเตียงไฟฟา จำนวน ๒ เตียง มูลคา ๕๖,๗๑๐ บาท ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ 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 บริษัท Lamina Film

 วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บริษัท Lamina Film สนับสนุน

ฟลมกรองแสง มูลคา ๑๙,๐๐๐ บาท ใหกับเรือนอุรุเวชช เพื่อบริการผูติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 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.

กิจกรรม Open House

 วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร เขารวมกิจกรรม Open House

ครั้งที่ ๑ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนำเสนอผลงานของหลักสูตรตางๆ และใหบริการ นวด คอ 

บา ไหล และตัดผม โดยผูเรียนแลว ทางโรงเรียนยังไดจัดกิจกรรมเสริมความรูใหแกผูเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 



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.

ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย

 วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โดยนางสาวสุนันทา  วินธิมา รองผูอำนวยการ

โรงพยาบาล ฝายบริหาร ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยและคณะ รวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือใหขอเสนอ

แนะในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ณ หองประชุมเสาวนีย 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
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.

มอบเงินรางวัลการประกวด นวัตกรรมและผลงาน Poster Presentatio

 วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖  นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ พรอมดวย

คณะผูบริหาร มอบเงินรางวัลการประกวด นวัตกรรมและผลงาน Poster Presentation ของ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ 

ชุตินฺธโร อุทิศ ประจำป ๒๕๖๕ ใหแกหนวยงานที่สงผลงานเขารวมประกวดนวัตกรรมภายในโรงพยาบาล



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 กลุม BROTHERHOOD

 วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก กลุม BROTHERHOOD 

บริจาคเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหกับมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ 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.

แสดงความยินดีกับ ดร.พญ.เลิศลักษณ  ลีลาเรืองแสง

 วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายอดิศร วิตตางกรู ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และคณะผูบริหาร

ของโรงพยาบาลรวมแสดงความยินดีกับ ดร.พญ.เลิศลักษณ  ลีลาเรืองแสง รองผูอำนวยการสำนักการแพทย เนื่องในโอกาสไดรับการ

โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร
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