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ตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาล

 วันที่ ๑ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นพ.อดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาล 

และคณะผูบริหาร ใหการตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม 

นำทีมโดย นพ.สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ ที่ปรึกษาทางการแพทย และ นางกฤษณา กลิ่นสมิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล เขาตรวจ

ประเมินและใหคำแนะนำกับโรงพยาบาล ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม
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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.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใหคำปรึกษาขั้นสูง และ Couple Counselling

 วันท่ี ๒ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  นพ.อดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ เปนประธานในการ

เปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใหคำปรึกษาขั้นสูง และ Couple Counselling ระหวางวันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ ๑๕๖๕ 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยไดรับเกียรติจากทานวิทยากร ๓ ทาน ไดแก อาจารยสุวลักษณ อัศดรเดชา ,อาจารยธิดารัตน พุมอินทร

และอาจารยดารกา แสงสุกใส เพื่อเพิ่มสมรรถนะของผูใหคำปรึกษาซึ่งเปนเรื่องที่จำเปนอยางยิ่งที่จะชวยใหผูใหคำปรึกษามีความรู

และทักษะในการใหคำปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูปวยมีความเขาใจการดำเนินโรค การปองกันตนเอง และใหความ

รวมมือในการรักษาอยางตอเนื่อง ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม
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รับบริจาคสิ่งของจาก บริษัท โชคปราณี พีวีซี จำกัด

 วันที่ ๒ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บริษัท โชคปราณี พีวีซี จำกัด

มอบ กลวยน้ำวา ,ฟกทอง ,ฟกเขียว ใหกับโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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บริจาคสิ่งของจาก คุณจินตนา ดาราชาติ และคณะกัลยาณมิตรผูมีจิตศรัทธา

 วันที่ ๔ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณจินตนา ดาราชาติ และ

คณะกัลยาณมิตรผูมีจิตศรัทธา มอบผาออมสำเร็จรูปผูใหญ ใหกับกลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผูสูงอายุ โรงพยาบาล

หลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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บริจาคสิ่งของจาก คุณอารีรัตน ตรีพันธุพิทักษและครอบครัว

 วันที่ ๖ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ คุณอารีรัตน ตรีพันธุพิทักษและครอบครัว 

(บุตรหลานของคุณศักดิ ์ชัย อารยะศักดิ ์) มอบเงินบริจาคจำนวน ๕,๐๐๐ บาท โดยโอนผานบัญชีมูลนิธิเพื ่อโรงพยาบาล

หลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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บริจาคสิ่งของจาก คุณโสภณ และ คุณมาลัย สอนใจ

 วันที่ ๗ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ พรอมดวย นางสาวณัฐนรี 

โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล(ฝายการแพทย) ไดรับความกรุณาจาก คุณโสภณ และ คุณมาลัย สอนใจ (บริษัท ชัยพร

ปโตรเลียม จำกัด) มอบเงินบริจาค จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาล ขอขอบพระคุณ

ทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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อบรมเพื่อใหความรูเบื้องตนแกบุคลากรของโรงพยาบาลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระบบลิฟตขัดของ

 วันที่ ๘ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดการอบรมเพื่อใหความรูเบื้องตนแกบุคลากรของ

โรงพยาบาลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระบบลิฟตขัดของ โดยไดรับเกียรติจากเจาหนาที่บริษัท เอเซียนเอเลเวเตอร จำกัด ในการใหความรู

ในการอบรมในครั้งนี้ ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม
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รับมอบเงินบริจาคเพื่ออุทิศใหแก คุณพอสมิง สัตยธรรม

 วันที่ ๙ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  ไดรับความกรุณาจาก คุณธรรมรัตน สัตยธรรม มอบเงินบริจาคเพื่ออุทิศใหแก คุณพอสมิง สัตยธรรม

จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาล ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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ประชุมเพื่อปรึกษาหารือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล

 วันที่ ๑๐ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โดยนางสาวสุนันทา  วินธิมา รองผูอำนวยการโ

รงพยาบาล ฝายบริหาร ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยและคณะ รวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือใหขอเสนอแนะ

ในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลตามขอเสนอแนะของสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ณ หองประชุมเสาวนีย ชั้น ๗ 

อาคารเมตตาธรรม





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

 วันที่ ๑๒ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก ไดรับความกรุณาจาก 

คุณคมคาย กรรณทิพยและครอบครัว สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน ๔๐ แพ็ค ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู 

กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้





ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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ททบ.๕ ชวยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ โควิด-๑๙

 วันท่ี ๑๔ กุมถาพันธ ๒๕๖๕ กองทัพบก โดย ททบ.๕ ชวยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณโควิด-๑๙ ณ โรงพยาบาล

เอราวัณ ๑ เขตบางบอน โดยมี พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย กรรมการผูอำนวยการใหญ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกพลโทชัยยา 

จุยเจริญ ท่ีปรึกษากรรมการผูอำนวยการใหญ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก นางสาวทวินันท คงคราญ รองกรรมการผูอำนวยการใหญ 

สายงานปฏิบัติการ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก นางจิราภรณ อินโต ผูอำนวยการฝายนโนบายและแผนงาน สถานีวิทยุโทรทัศน

กองทัพบก นายหลิน เหวย ประธานบริหารสมาคมการคาและอุตสาหกรรมไทย-จีน และ ผูแทนเพจเสนดาย โดยมีผูรับมอบ นางทวีพร

โชตินุชิต ผูอำนวยการเขตบางบอน พรอมดวย นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และ 

นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้





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

 วันท่ี ๑๕ กุมถาพันธ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับการตรวจประเมินเพ่ือรับรองมาตรอาหารปลอดภัย

ตามนโยบายกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย จากฝายส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองแขม โดยเขาตรวจประเมินดานสุขา

ภิบาลอาหารท่ีฝายโภชนาการ และรานจำหนายอาหารภายในโรงพยาบาล เพ่ือสุขอนามัยท่ีดีแกประชาชนผูมารับบริการ



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

 วันที่ ๑๕ กุมถาพันธ ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ พรอมดวย 

นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการโรงพยาบาล 

ฝายบริหาร พรอมดวยคณะ รวมมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแด นายขจร อินทรบุหรั่น ผูอำนวยการโรงพยาบาลตากสิน 

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๘ ป แหงการสถาปนาโรงพยาบาล โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

เปนประธานในพิธีกลาวเปดงาน พรอมมอบโลประกาศเกียรติคุณแกขาราชการ และลูกจางดีเดนของโรงพยาบาล



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

 วันที่ ๑๕ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณนิศานาถ  อัศวใจเพชร

และผูมีจิตศรัทธา สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน ๓๐๐ แพ็ค ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙

ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณสดสรวง ณัฐวรานนท 

 วันที่ ๑๕ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณสดสรวง ณัฐวรานนท 

มอบรถเข็นผูปวย จำนวน ๑ คัน ใหกับโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณยุพิน คลอยนอยและครอบครัว

 วันที่ ๑๖ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณยุพิน คลอยนอยและ

ครอบครัว คุณวิทวัส ภิญโญภาพมงคล คุณวีรนันยา ภิญโญภาพมงคล คุณจันทิรา สมบัติรุงอรุณ คุณสืบสาย ลอมสุขขา สนับสนุน

อาหาร จำนวน ๑๓๕ ชุด ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณ

ทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



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

 วันที่ ๑๗ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  ดร.วิศาล สายเพ็ชร ประธานเจาหนาที่บริหาร โรงพยาบาลนครธน แสดงความยินดีกับ 

นายอดิศร วิตตางกูร เนื่องในโอกาสไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

และนางสาวณัฐนรี โชควิริยากร เนื่องในโอกาสไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรองผูอำนวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย) 

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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รับบริจาคสิ่งของจาก ดร.วินัย อิ่มอารมณ(อาจารยแดง)

 วันที่ ๑๗ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก จาก ดร.วินัย อิ่มอารมณ

(อาจารยแดง) มอบไขไก จำนวน ๙๐๐ ฟอง  ใหกับโรงพยาบาลเพื่อนำมาประกอบอาหารใหกับผูปวย ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบ

พระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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รับมอบเงินบริจาค จาก คุณอธิคม-คุณปาฉวี มาศรีนวล และครอบครัว

 วันที่ ๑๗ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก

คุณอธิคม-คุณปาฉวี มาศรีนวล คุณกัณฐลดา มาศรีนวล และคุณพรอมสิน มาศรีนวล มอบเงินบริจาค จำนวน ๒๓๕,๗๐๐ บาท  ใหกับ

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาล ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้





ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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รับบริจาคสิ่งของ จากพระครูยติธรรมานุยุต(หลวงพอแปะ)

 วันที่ ๒๐ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจากพระครูยติธรรมานุยุต(หลวง

พอแปะ) วัดสวางอารมณ(แคแถว) บริจาค อาหารกลอง และขนม  ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯและโรงพยาบาลเอราวัณ ๑

สนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บางบอน ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้





ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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รับบริจาคสิ่งของ จาก คุณกามนิต ปนทวี 

 วันที่ ๒๑ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณกามนิต ปนทวี มอบ 

ยำผลไมรวม ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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รับบริจาคสิ่งของ จาก นายวิชัย ไชยแสนสุข

 วันที่ ๒๑ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก นายวิชัย ไชยแสนสุข 

บริจาค facesmile ๔๐ ชิ้น ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู (KM)

 วันที่ ๒๓ กุมถาพันธ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู (KM) โดยมี นายอดิศร 

วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาล เปนประธานในพิธีเปดงาน โดยมีวิทยากรใหความรูใหแกประชาชน และบุคลากรของโรงพยาบาล 

ในหัวขอ 

   •“รัก (ษา) ตอมลูกหมากใหดี เพื่อใหมีสุขภาพ (ชาย) แข็งแรง” โดยวิทยากร นพ.มารุต ธนเดชธนิกกุล  ศัลยแพทยระบบทางเดิน

ปสสาวะ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ

   •“สุขภาพ หนุมวัยทอง” โดยวิทยากร ผศ.นพ.ยศศักดิ์ สกุลไชยกร ศัลยแพทยระบบทางเดินปสสาวะ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

 เพื่อใหบุคลากร และประชาชนเพศชาย ไดรับความรู ความเขาใจ และการตรวจรักษาตั้งแตเริ่มแรก  ของอาการ ไดรับการ

ดูแลรักษาที่ถูกวิธี สงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปนสวนหนึ่งในการสรางเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อตอบสนองตอการเขาถึงบริการทาง

ดานการแพทยอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม
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รับบริจาคสิ่งของ จาก คุณอนันต ลอองจันทร และครอบครัว

 วันที่ ๒๓ กุมถาพันธ ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก  คุณอนันต ลอองจันทร 

คุณประทิน ลอองจันทร และคุณคุณงาม เกิดผล บริจาค น้ำดื่ม ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบ

พระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่
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E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
LPT Hosp.

บริการฉีดวัคซีน ใหแกนักเรียน

 วันที่ ๒๔ กุมถาพันธ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ใหบริการฉีดวัคซีน COVID-๑๙ (วัคซีนไฟเซอร)

(ฝาสีสมสำหรับเด็ก) ใหแกนักเรียนโรงเรียนกรพิทักษศึกษา กอนปฐมศึกษาและชั้นปฐมศึกษาปที่ ๑-๖ เพื่อปองกันโรคติดเชื้อ 

COVID-๑๙  ณ โรงเรียนกรพิทักษศึกษา



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.

รับมอบสิ่งของ จาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

 วันที่ ๒๔ กุมถาพันธ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก โครงการสิงหอาสา 

โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน ๒๐๐ แพ็ค และอาหารจำนวน ๙๘ ชุด ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล

เพื่อมีสวนรวมในการตอสู 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.

รับมอบสิ่งของ จาก รานเจเจี๊ยบ

 วันที่ ๒๕ กุมถาพันธ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก รานเจเจี๊ยบ หมูบานพระปน ๕

 สนับสนุน กลวยน้ำวา และ มะมวง 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

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL
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๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

รับมอบสิ่งของ จาก คุณแมว (วรจักษยนต)

 วันที่ ๒๔ กุมถาพันธ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณแมว (วรจักษยนต)

บริจาค น้ำดื่ม  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.

รับมอบสิ่งของ จาก คุณลม  มั่นวงคและครอบครัว 

 วันที่ ๒๖ กุมถาพันธ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณลม  มั่นวงคและครอบครัว 

สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน ๑๒๕ แพ็ค ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบ

พระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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