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กิจกรรมวันเอดสโลก

 วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ รวมกับโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล จัดกิจกรรมวัน

เอดสโลก ประจำป ๒๕๖๖ ภายใตคำขวัญ “EQUALIZE : ทำใหเทาเทียม”  โดยมีกิจกรรมใหความรูกับนักเรียนเกี่ยวกับโรคเอดส 

โดย นพ.อนพัทย นิธิธรรมลักษณ และ พญ.ลดากานต เลิศวรรณวิทย ไดใหการความรูในครั้งนี้ และมีการรวมเดินรณรงคแจกถุงยาง

อนามัยใหกับประชาชนในพื้นที่และผูมาใชบริการในโรงพยาบาล
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ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไฟเซอรใหกับประชนชนในชุมชนสะพาน1 เขตหนองแขม

 วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผูสูงอายุ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไฟเซอรใหกับประชนชนในชุมชนสะพาน1 เขตหนองแขม กทม.
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สถาปนาโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน 

 วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ พรอมคณะผูบริหาร

รวมมอบชอดอกไมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ป แหงการสถาปนาโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน ANNIVERSARY

BANGKHUNTHIAN GERIATRIC HOSPITAL โดยมีนายสุขสันต กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธานในพิธีกลาวเปดงาน

พรอมมอบโลประกาศเกียรติคุณขาราชการและบุคลากรดีเดน และไดมีการเปดแผนกเอกซเรย Radiology Department
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แสดงความยินดีกับผูสำเร็จการฝกอบรมหลักสูตรเสริมสรางบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล รุนที่ 4 (สศส.4)

 วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ และนางสาวสุนันทา วินธิมา 

รองผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ฝายบริหาร รวมแสดงความยินดีกับนางสาวเรณู หวังกุม ตำแหนงนักวิชาการเงิน

และบัญชีชำนาญการ หัวหนาฝายงบประมาณการเงินและบัญชี นางสาวอารียาภรณ เหงาเกษ ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

รักษาการในตำแหนงหัวหนาฝายวิชาการและแผนงาน และนายวิทยา สีหะวงษ ตำแหนงพยาบาลเทคนิคชำนาญงาน รักษาการ

ในตำแหนงหัวหนางานเวชภัณฑกลาง ในโอกาสสำเร็จการฝกอบรมหลักสูตรเสริมสรางบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

โรงพยาบาล รุนที่ ๔ (สศส.๔)
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ทำบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหง และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน

 วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการ

โรงพยาบาล (ฝายบริหาร) และบุคลากร รวมกันทำบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหง และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชนทำความ

สะอาดบริเวณวัด เนื่องในวันวันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ณ วัดศรีนวลธรรมวิมล
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ตอนรับเจาหนาที่จากกองวิศวกรรมการแพทย

 วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดยนางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการ

โรงพยาบาล ฝายบริหาร พรอมคณะผูบริหารและบุคลากร ใหการตอนรับเจาหนาที่จากกองวิศวกรรมการแพทย ใหเกียรติมาเปน

วิทยากรตรวจประเมินดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ระหวางวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
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ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไฟเซอรใหกับประชนชนในชุมชนตลาดหนองแขม เขตหนองแขม

 วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผูสูงอายุ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไฟเซอรใหกับประชนชนในชุมชนตลาดหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
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 รับบริจาคสิ่งของจาก คุณทิพยวิภา อัศวอารีรักษ

 วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณทิพยวิภา อัศวอารีรักษ

บริจาค อาหารกลองพรอมขนม และ น้ำดื่ม  ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค

มา ณ ที่นี้
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รับการตรวจประเมินดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล

 วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ รับการตรวจประเมินดานวิศวกรรมความปลอดภัย

ในโรงพยาบาล โดยในวันนี้ไดลงพื้นที่ตรวจบริเวณ เรือนอุรเวชช, หองตรวจอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และพื้นที่สวนตางๆภายในโรงพยาบาล



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.

รับฟงการสรุปผลการตรวจสอบจากเจาหนาที่กองวิศวกรรมการแพทย

 วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโ

รงพยาบาล ฝายการแพทย พรอมคณะผูบริหารและบุคลากร เขารวมรับฟงการสรุปผลการตรวจสอบจากเจาหนาที่กองวิศวกรรม

การแพทย ในการประเมินดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพื่อนำไปแกไขและพัฒนาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ณ 

หองประชุมเสาวนีย ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม



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

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

 วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผูสูงอายุ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไฟเซอรใหกับประชาชนในหมูบานพรทิพา



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

 วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก รานเจริญ เลิศทวี บริจาค

ขนมชิฟฟอน และน้ำสมคั้น   ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส
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 รับบริจาคสิ่งของจาก คุณเฉลิมศรี อนุรักษธรรม

 วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณเฉลิมศรี อนุรักษธรรม 

บริจาค เงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



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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ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไฟเซอรใหกับประชาชนในหมูบานพุตตาน

 วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผูสูงอายุ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไฟเซอรใหกับประชาชนในหมูบานพุตตาน



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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E-mail: it.lpthosp@gmail.com
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รับบริจาคสิ่งของจาก โครงการ “เดนหลาปนสุข” สัมฤทธิผล ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเดนหลา (เพชรเกษม)

 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก โครงการ “เดนหลาปนสุข” 

สัมฤทธิผล ชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนอนุบาลเดนหลา (เพชรเกษม)  มอบเงิน จำนวน ๓๐,๙๕๐ บาท และ ของใชที่จำเปนสำหรับผูปวย 

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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รับการตรวจประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยตามนโยบายกรุงเทพฯ

 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธุโร อุทิศ ไดรับการตรวจประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ตามนโยบายกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย นำโดย นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร ใหการตอนรับ

คณะผูตรวจประเมินจากฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองแขม โดยเขาตรวจดานสุขาภิบาลอาหารที่ฝายโภชนาการ 

และรานจำหนายอาหารภายในโรงพยาบาล เพื่อสุขอนามัยที่ดีแกประชาชนผูมารับบริการ



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

 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผูสูงอายุ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไฟเซอรใหกับประชาชนชุมชนตลาดศูนยการคาหนองแขม



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
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สวัสดีปใหม แกผูมีอุปการะคุณของโรงพยาบาล

 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ เขาสวัสดีปใหม 

เนื่องในโอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม ให แกผูมีอุปการะคุณของโรงพยาบาล
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ "EKG Interpretation and Management สำหรับพยาบาล"

 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ "EKG 

Interpretation and Management สำหรับพยาบาล" แกบุคลากรในโรงพยาบาล โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยนิตยา แสงจันทร 

ใหความรูในครั้งนี้ ณ  หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม
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ออกเยี่ยมผูปวยโรคชิคุนกุนยาและครอบครัว

 วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ รวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนรักเจริญ 

เขตหนองแขม ออกเยี่ยมผูปวยโรคชิคุนกุนยาและครอบครัว เพื่อใหความรูปองกันการแพรระบาดของโรคโรคชิคุนกุนยาและ

โรคไขเลือดออก และสนับสนุนเอกสารความรู ตะไครหอมทาปองกันยุง ทรายเคลือบสารเคมี และไดรวมกันรณรงคสำรวจลูกน้ำ

ยุงลายใสทรายเคลือบสารเคมีในภาชนะขังน้ำ คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ณ ชุมชนรักเจริญ เขตหนองแขม
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 รวมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

 วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลฯ 

พรอมดวยคณะผูบริหาร ขาราชการ และบุคลากร รวมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอใหทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และมีพระพลานามัยสมบูรณ แข็งแรง

มีพระชันษายิ่งยืนนาน ณ บริเวณทางเขาอาคารเมตตาธรรม โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ
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ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไฟเซอรใหกับประชาชนในหมูบานพุดตาน

 วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผูสูงอายุ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไฟเซอรใหกับประชาชนในหมูบานพุดตาน
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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.

ลางพื้นถนนเพื่อลดปริมาณฝุนละออง 

 วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดทำการลางพื้นถนนเพื่อลดปริมาณฝุนละออง

ภายในโรงพยาบาล โดยไดรับความอนุเคราะหจัดรถน้ำพรอมเจาหนาที่ทำความสะอาดถนน จากฝายรักษาความสะอาดและ

สวนสาธารณะ สำนักงานเขตหนองแขม
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ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร ใหผูปวยติดเตียงและผูสูงอายุ ในชุมชนตลาดหนองแขม

 วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผูสูงอายุ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร ใหผูปวยติดเตียงและผูสูงอายุ ในชุมชนตลาดหนองแขม
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สถาปนาโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

 วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ พรอมคณะผูบริหาร

รวมมอบชอดอกไมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ป แหงการสถาปนาโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โดยมี

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานในพิธีกลาวเปดงาน พรอมมอบโลประกาศเกียรติคุณผูมีอุปการคุณ

 ขาราชการและบุคลากรดีเดน และไดมีการเปดคลินิกผูสูงอายุ คลินิกกายภาพบำบัด และคลินิกแพทยแผนไทย ณ อาคารผูปวยนอก



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
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สวัสดีปใหม แกผูมีอุปการะคุณของโรงพยาบาล

 วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ เขาสวัสดีปใหม 

เนื่องในโอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม ให แกผูมีอุปการะคุณของโรงพยาบาล
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พิธีวางพานพุมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

 วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ พรอมดวย

นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพย นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการโรงพยาบาล 

ฝายบริหาร โดยมี รศ.ดร.ทนิดา กมลเวชช รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานในพิธีวางพานพุมถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พรอมผูบริหารโรงพยาบาลในสังกัดฯ ขาราชการ และบุคลากร เขารวม

พิธีวางพานพุม ณ พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย เขตคลองสาน



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.

สวัสดีปใหม และรับพร จากคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร

 วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะผูบริหารสำนักการแพทย คณะผูบริหารโรงพยาบาลในสังกัดฯ และคณะผูบริหารโรงพยาบาล

หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ  เขากราบสวัสดีปใหม และรับพร จากคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร



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.

สวัสดีปใหม และรับพรจาก ผูบริหารสำนักการแพทย  

 วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะผูบริหารโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ  เขากราบสวัสดีปใหม และรับพรจาก

นางเลิศลักษณ ลีลาเรืองแสง รองผูอำนวยการสำนักการแพทย นายเพชรพงษ กำจรกิจการ รองผูอำนวยการสำนักการแพทย และ

นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา รองผูอำนวยการสำนักการแพทย 
































































	1-12-2565 กิจกรรมวันเอดส์โลก
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