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รวมงานสถาปนาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

 วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ พรอมดวย 

นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย และนางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการโรงพยาบาล

ฝายบริหาร รวมมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแด นายศุภรัช สุวัฒนพิมพ ผูอำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๔ ป แหงการสถาปนาโรงพยาบาล โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

เปนประธานในพิธีกลาวเปดงาน พรอมมอบโลประกาศเกียรติคุณแกขาราชการ และลูกจางดีเดนของโรงพยาบาล



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
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ประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ

 วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสำนักการแพทย ระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) (รพท.) รอบที่ ๒ โดยไดรับเกียรติจาก 

พญ.สุภาพร กรลักษณ พรอมดวย นพ.อดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และคณะผูบริหาร 

เขารวมรับฟงขอเสนอแนะและปญหาในการดำเนินงานพรอมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาสำนักการแพทย ณ หองประชุมเสาวนีย ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
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รับบริจาคสิ่งของจาก ครัวอินดี้ และพี่นอง ขาราชการ แมบานชาว สน.หนองแขม

 วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก ครัวอินดี้ และพี่นอง ขาราชการ

แมบานชาว สน.หนองแขม  สนับสนุนขาวกลอง, น้ำดื่ม, มามา, ขนมปง, ถุงมือยาง ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการ

ตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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รวมงานแถลงขาว เปดตัวแอปพลิเคชัน "หมอ กทม."

 วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ พรอมดวย

นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย และนางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการโรงพยาบาล 

ฝายบริหาร เขารวมงานแถลงขาว เปดตัวแอปพลิเคชัน "หมอ กทม." สะดวกทุกการใช เขาถึงบริการงายในแอปเดียว ในโครงการ 

Smart OPD ณ หองประชุมเทเวศรวงศวิวัฒน โรงพยาบาลกลาง
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณอำนวย - คุณจำเนียร ยาคะธรรม

 วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณอำนวย - คุณจำเนียร ยาคะธรรม

บริจาคน้ำดื่ม ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค 

มา ณ ที่นี้
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เตรียมความพรอมโครงการ Smart OPD

 วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺโร อุทิศ นำโดยนพ.อดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาล, 

พญ.ณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย และนางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการโรงพยาบาล

ฝายบริหาร จัดเตรียมสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูรับบริการ และรวมกับบริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร จำกัด ดำเนินการ

ทดสอบการใชงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล  เพื่อเตรียมความพรอมโครงการ Smart OPD ซึ่งทางโรงพยาบาลจะเริ่มดำเนินการ

ตั้งแตวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เปนตนไป
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ปรับปรุงระบบการใหบริการผูปวยนอกตามโครงการ Smart OPD

 วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺโร อุทิศ ปรับปรุงระบบการใหบริการผูปวยนอกตามโครงการ 

Smart OPD เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ผูปวยสามารถบริหารจัดการเวลาหรือระยะเวลารอคอยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยในระยะแรกที่มีการปรับเปลี่ยนระบบอาจใหบริการลาชา จึงขอออภัยในความไมสะดวก หากมีขอสงสัยสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ ศูนยบริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ชั้น ๑ อาคารเมตตาธรรม
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รับบริจาคสิ่งของจาก บ.เอสเซนทรา จำกัด

 วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บ.เอสเซนทรา จำกัด สนับสนุน

ขาวสาร พรอมน้ำดื่ม และมามา ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบ

พระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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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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โครงการอบรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดโครงการอบรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล โดย นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย เปนประธานในพิธีเปด การจัดโครงการ

ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวของกับผูสัมผัสผูปวยโดยตรง ไดรับรู

โรคติดเชื้อ และการปองกันการแพรกระจายเชื้อไดอยางถูกวิธีและปลอดภัย สามารถนำความรูไปประยุกตใชปรับปรับแนวทางการ

ปฏิบัติงานดานการปองกันการแพรกระจายและลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗

อาคารเมตตาธรรม



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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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณอมรา ยุวนากร และคุณชูศรี บานเย็น

 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณอมรา ยุวนากร และคุณชูศรี

บานเย็น สนับสนุนน้ำดื่ม  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณ

ทานผูบริจาค 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 นางสาววณิชชา จันทรเพ็ญและเพื่อนๆ

 วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ไดรับความกรุณาจาก นางสาววณิชชา จันทรเพ็ญ ,นางสาวเพ็ญศรี ชัยมัติ ,นางธัญลักษณ พูนชื่น 

บริจาคถุงผา สำหรับใสยากลับบานใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



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

 วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ไดรับความกรุณาจาก นายสมพงษ สืบชาติ บริจาคขาวสาร ๑๕๐ กิโลกรัม  เพื่อใชสำหรับประกอบ

อาหารใหผูปวยโรงพยาบาลสนามเอราวัณ ๑ บางบอน ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค 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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นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณประชุม คุณคน

 วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณประชุม คุณคน บริจาค

พัดลม และเงิน จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ใหกับ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค 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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ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ
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รับบริจาคสิ่งของจาก ดร.วินัย อิ่มอารมณ(อาจารยแดง) 

 วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก ดร.วินัย อิ่มอารมณ(อาจารยแดง)

บริจาค ไขไก จำนวน ๑,๐๐๐ ฟอง ใหกับฝายโภชนาการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ เพื่อใชสำหรับประกอบอาหารใหผูปวย

โรงพยาบาลสนามเอราวัณ ๑ บางบอน 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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รับบริจาคสิ่งของจาก นายธนวัต บุญธะเกษม และ บ.จ.ก.เวอโกคิงส

 วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก นายธนวัต บุญธะเกษม และ 

บ.จ.ก.เวอโกคิงส สนับสนุน กระดาษชำระ เจลแอลกอฮอล หนากากอนามัยและแผนกรองอากาศ  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล

เพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ 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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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณวนิดา ตาลประดิษฐ

 วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณวนิดา ตาลประดิษฐ สนับสนุน 

น้ำดื่ม   ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล เพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค 

มา ณ ที่นี้



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

 วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นพ.อดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาล

และคณะผูบริหาร ใหการตอนรับ อาจารยสุวัฒน สุขสวัสดิ์ และทีมงานภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขามาตรวจเยี่ยมใหคำแนะนำเกี่ยวกับระบบการระบายอากาศ, ระบบการปองกันการติดเชื้อ,

ระบบหองแยกโรค ฯลฯ ตามโครงการพัฒนาระบบและการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานใน

สถานพยาบาล 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
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 คุณวิโรจน คงดี และครอบครัว

 วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณวิโรจน คงดี และครอบครัว

สนับสนุน น้ำดื่ม ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล เพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทาน

ผูบริจาค 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 คุณอมรา-จิดาภา ยุวนากรและเพื่อนๆ

 วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณอมรา-จิดาภา ยุวนากร, 

วาที่ ร.ต. สมศักดิ์ สีเลี้ยง และคุณจำเรียง ลับไพรี สนับสนุน น้ำดื่ม ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล เพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัส

โควิด-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.

ครบรอบ ๔๘ ป แหงการสถาปนาสำนักการแพทย

 วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ พรอมดวย นางสาว

ณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย รวมมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแด นายสุขสันต กิตติศุภกร 

ผูอำนวยการสำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๘ ป แหงการสถาปนาสำนักการแพทย ณ หองประชุม

เทเวศรวงศวิวัฒน ชั้น ๒๐ โรงพยาบาลกลาง



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 มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย

 วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย

สนับสนุน น้ำดื่มและอาหาร ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล เพื่อมีสวนรวมในการตอสู 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

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
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ "Diabetic retinopathy (DR)”

 วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ "Diabetic 

retinopathy (DR)”  แกบุคลากรในโรงพยาบาล โดย พญ.พัชรา โพธิ์สุวัฒนากุล แพทยผูเชี่ยวชาญดานจักษุวิทยา ณ หองประชุม

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ 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.

รับบริจาคสิ่งของจาก  วาที่ร.ต.จำนงค ชวยเกิด และ ครอบครัว

 วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก วาที่ร.ต.จำนงค ชวยเกิด และ

ครอบครัว บริจาคพัดลม  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล เพื่อมีสวนรวมในการตอสู 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.

อบรมซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยและแผนเคลื่อนยายผูปวยอพยพหนีไฟ

 วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดจัดอบรมซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยและ

แผนเคลื่อนยายผูปวยอพยพหนีไฟ ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ในหอผูปวยในและผูที่เกี่ยวของ โดยใหความรูความเขาใจในแนว

ทางปฏิบัติไดถูกตองและนำความรูไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยไดรับเกียรติจากทานวิทยากร ๓ ทาน ไดแก

๑.นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร

๒.นายกฤษณรงค พวงชมพู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (IC)

๓.นางอริศรา บัวนอย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น 7 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.

รับบริจาคสิ่งของจาก นายชนตพล จตุรกุลเทวัญ

 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก นายชนตพล จตุรกุลเทวัญ 

บริจาคแมส ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล เพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทาน

ผูบริจาค 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 Mr.Harald Kurt Herbert Schuler , Mrs.Phayao Schuler และครอบครัว

 วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก Mr.Harald Kurt Herbert 

Schuler , Mrs.Phayao Schuler และครอบครัว บริจาคน้ำ 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.

รับบริจาคสิ่งของจาก เซเวน อีเลฟเวน

 วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก  เซเวน อีเลฟเวน บริจาคน้ำสม

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.

รับบริจาคสิ่งของจาก บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย)

จำกัด (มหาชน) บริจาคเครื่องดื่มชูกำลัง 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.

รับบริจาคสิ่งของจาก ผูไมประสงคออกนาม

 วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก ผูไมประสงคออกนาม สนับสนุน

น้ำดื่มและอาหาร ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล เพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทาน

ผูบริจาค 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.

สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพรอมการเปดศูนยพักคอย

 วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดยพญ.ณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการ

โรงพยาบาล ฝายการแพทย รวมกับสำนักงานเขตหนองแขม นำโดยนางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผูอำนวยการเขตหนองแขม ลงสำรวจ

พื้นที่เพื่อเตรียมความพรอมการเปดศูนยพักคอยรองรับผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไดรับการอนุเคราะห

สถานที่จากบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งศูนยพักคอยฯ จะใหบริการคัดกรองอาการและดูแลผูปวยเบื้องตน เพื่อรอการ

สงตอไปรักษาที่โรงพยาบาล














































































































































	01-03-2565 ร่วมงานสถาปนาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
	03-03-2565 ประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
	03-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก ครัวอินดี้ และพี่น้อง ข้าราชการ แม่บ้านชาว สน.หนองแขม
	04-03-2565 ร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวแอปพลิเคชัน หมอ กทม.
	04-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก คุณอำนวย - คุณจำเนียร ยาคะธรรม
	06-03-2565 เตรียมความพร้อมโครงการ Smart OPD
	07-03-2565 ปรับปรุงระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกตามโครงการ Smart OPD
	08-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก บ.เอสเซนทรา จำกัด
	09-03-2565 โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
	09-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก คุณอมรา ยุวนากร และคุณชูศรี บานเย็น
	10-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก นางสาววณิชชา จันทร์เพ็ญและเพื่อนๆ
	10-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก นายสมพงษ์ สืบชาติ
	11-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก คุณประชุม คุณคน
	11-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก ดร.วินัย อิ่มอารมณ์(อาจารย์แดง)
	13-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก นายธนวัต บุญธะเกษม และ บ.จ.ก.เวอโก้คิงส์
	15-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก คุณวนิดา ตาลประดิษฐ์
	17-03-2565 ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการระบายอากาศ
	21-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก คุณวิโรจน์ คงดี และครอบครัว
	21-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก คุณอมรา-จิดาภา ยุวนากรและเพื่อนๆ
	22-03-2565 ครบรอบ 48 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์
	22-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
	23-03-2565 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ Diabetic retinopathy (DR)
	23-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก  ว่าที่ร.ต.จำนงค์ ช่วยเกิด และ ครอบครัว
	24-03-2565 อบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอพยพหนีไฟ
	25-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก นายชนตพล จตุรกุลเทวัญ
	28-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก Mr.Harald Kurt Herbert Schuler , Mrs.Phayao Schuler และครอบครัว
	30-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก เซเว่น อีเลฟเว่น
	30-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	30-03-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
	30-03-2565 สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์พักคอย
	274872546_4869230736487161_7193991078599617301_n
	274954652_4871922529551315_978744991302466117_n
	275057707_4874763839267184_7146284096251773767_n
	275139147_4877454145664820_6072309210948237599_n
	275307204_4888060237937544_2339888218216821892_n
	275357946_4885532054857029_3226949276737716286_n
	275754266_4903854846358083_6067839050719727122_n
	275956252_4909020952508139_3841909299406210823_n
	275983240_4911693092240925_7865300229053928317_n
	276132398_4914390925304475_6458141186279680685_n
	277096300_4921928941217340_4356911887897622097_n
	277101064_4931905933552974_3005979531103392662_n
	277169370_4926771017399799_867295423909478682_n
	277297347_4929391417137759_1085151826062896038_n
	277523940_4944847008925533_1363924422256199657_n
	277590517_4942272582516309_4897125922055983585_n
	277740519_4947345005342400_6392457591362373601_n
	เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
	แจ้งการขอบริจาคจัดซื้อแผ่นซีดี
	แสดงความยินดี นางประกายพรึก ทั่งทอง
	ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกันปิดไฟที่ไม่ใช้ 1 ชั่วโมง
	ขอแสดงความยินดีกับ นายคมชิต ชวนัสพร
	ปรับปรุง Smart OPD
	ร่วมส่งผลงานสัมมนาวิชาการ
	รับสมัครนายช่างเทคนิค (พนักงานประกันสังคม)
	รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ
	รายงานสถานการณ์โควิด 01-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 02-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 03-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 04-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 07-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 09-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 10-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 11-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 14-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 15-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 16-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 18-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 21-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 22-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 23-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 24-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 25-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 28-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 29-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 30-03-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 31-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 01-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 02-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 03-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 04-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 07-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 08-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 09-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 10-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 11-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 14-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 15-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 16-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 17-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 18-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 21-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 22-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 23-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 24-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 25-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 28-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 29-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 30-03-65
	สถานการณ์ COVID-19 รพท 31-03-65

