
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 ๑ กันยายน ๒๕๖๔  โรงพยาบาลเอราวัณ ๑ บางบอน ไดรับความกรุณาจาก โครงการ "ตองรอด" สนับสนุนอาหาร 

เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก โครงการ ตองรอด



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 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก  มูลนิธิหัวใจแหงความหวัง มอบ

 Vitamin D (Ze-Vita D)  เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก มูลนิธิหัวใจแหงความหวัง





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 ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  นพ.สุขสันต กิตติศุภกร ผูอํานวยการสํานักการแพทย พรอมดวยคณะผูบริหารสํานักการแพทย 

กรุงเทพมหานคร รวมแสดงความยินดีกับ นายขจิต ชัชวานิชย เนื่องในโอกาสไดดํารงตําแหนงปลัดกรุงเทพมหานคร พรอมรับ

โอวาทจากปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร

งานแสดงความยินดีกับ นายขจิต ชัชวานิชย



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 ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดงานแสดงความยินดีกับนายขจร อินทรบุหร่ัน 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ เนื่องในโอกาสไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลตากสิน 

โดยมีคณะผูบริหารและบุคลากรเขารวมงาน และมอบของที่ระลึก ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิฯ ชั้น ๗

งานแสดงความยินดีกับนายขจร อินทรบุหรั่น





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 ตุลาคม ๒๕๖๔  คณะบุคลากร โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิฯ เดินทางรวมแสดงความยินดีกับ นายขจร อินทรบุหรั่น 

ในโอกาสไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลตากสิน สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

เดินทางรวมแสดงความยินดีกับ นายขจร อินทรบุหรั่น



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 ตุลาคม ๒๕๖๔  คณะผูบริหารและบุคลากรโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรวมใหการตอนรับและ

แสดงความยินดีกับ นายพรเทพ แซเฮง ในโอกาสไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ณ 

หองประชุม โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ช้ัน ๗ 

ตอนรับและแสดงความยินดีกับ 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.

 วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณภัทริน ตาเปน บริจาคเคก

กลวยหอมและนํ้าดื่ม  เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณภัทริน ตาเปน





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 ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายพรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชฺตินฺธโร อุทิศ พรอมดวย นายสุภกิจ 

ฉัตรไชยาฤกษ รองผูอํานวยการ ฝายการแพทย รวมแสดงความยินดีกับ นางมณีวรรณ ศรีสวัสด์ิ ผูอํานวยการเขตหนองแขม เนื่องใน

โอกาสไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม ณ สํานักงานเขตหนองแขม

แสดงความยินดีกับ ผูอํานวยการเขตหนองแขม





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 ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายสุรินทร นัมคณิสรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลคลองสามวา พรอมคณะ รวมแสดงความยินดีกับ 

นายพรเทพ แซเฮง เน่ืองในโอกาสไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชฺตินฺธโร อุทิศ

โรงพยาบาลคลองสามวารวมแสดงความยินดีกับผูอํานวยการ รพท.



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 ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ใหบริการฉีดวัคซีน COVID-๑๙ เข็มที่ ๑  ใหแกนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖  ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

บริการฉีดวัคซีน COVID-๑๙ ใหแกนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม



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 ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายพรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิฯ นายสุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ รอง

ผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย เขารายงานตัวและรับมอบนโยบาย จาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผูวาราชการกรุงเทพ

มหานคร พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย ปลัดกรุงเทพมหานคร และนางวันทนีย 

วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร

รายงานตัวและรับมอบนโยบาย จาก ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร





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 ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลราชพิพัฒน พรอมคณะ 

รวมแสดงความยินดีกับ นายพรเทพ แซเฮง เนื่องในโอกาสไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ 

ชฺตินฺธโร อุทิศ

โรงพยาบาลราชพิพัฒน รวมแสดงความยินดีกับผูอํานวยการ รพท. 



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 ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายพรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิฯ นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอํานวย

การโรงพยาบาล ฝายบริหาร พรอมดวยบุคลากร เขารวมเทศกาลกินเจ ณ มูลนิธิกวนอิมธรรมสถาน หนองแขม

รวมเทศกาลกินเจ



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 ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก กองทุนนายลิบ นางนี้ มวงศิริ 

บริจาค เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว หนากากอนามัย เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ 

ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก กองทุนนายลิบ นางนี้ มวงศิริ





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 ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก พระครูยติธรรมานุยุต(หลวงพอ

แปะ) วัดสวางอารมณ(แคแถว) บริจาค อาหารกลอง และนํ้าดื่ม เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบ

พระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก พระครูยติธรรมานุยุต(หลวงพอแปะ) วัดสวางอารมณ(แคแถว)



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 ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณนิรรัฎฐ - คุณทักษ จุฬา

ลักษณานุกูล ,คุณปรานี โอวจริยาพิทักษ มอบ นํ้าเกกฮวย เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระ

คุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณนิรรัฎฐ - คุณทักษ จุฬาลักษณานุกูล ,คุณปรานี โอวจริยาพิทักษ



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 ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก นายวีระชัย พานชัยเจริญ 

บริจาคพัดลม  และ เงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทาน

ผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก นายวีระชัย พานชัยเจริญ





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 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บริษัทนูโวเดนท บริจาคแผนเช็ด

ทําความสะอาดฆาเชื้อ  เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก บริษัทนูโวเดนท





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 ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณภัทริดา จันธิกุลธรรม มอบ

หนากากอนามัยK เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณภัทริดา จันธิกุลธรรม





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 ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณพัดชา ศุภชัยอนันต มอบ

หนากากออกซิเจน เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณพัดชา ศุภชัยอนันต





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 ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายวิชาการและแผนงาน 

เพิ่ม Digital Literacy ใหกับบุคลากร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวชอ "รับ-สงไฟล ปลอดภัยมัลแวร" รุนที่ ๑ ในรูปแบบการ

เวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และดําเนินการตามมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู ความเขาใจ การรับ - สงไฟล ใหปลอดภัยจากภัยคุกคาม สามารถนําความรูที่

ไดรับกลับมาประยุกตใชกับการทํางานเพื่อใหเกิดความสําเร็จของงานและสามารถนําความรูที่ไดรับกลับมาประยุกตใชกับตนเองได

อยางมีประสิทธิภาพ และสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยของการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลและขอมูลของ

ผูใชบริการ ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวชอ "รับ-สงไฟล ปลอดภัยมัลแวร" รุนที่ 1



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 ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บริษัทเครื่องด่ืม mansome 

มอบเครื่องดื่ม เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก บริษัทเครื่องดื่ม mansome





ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๖ ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล๑ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โทร.๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑ แฟกซ.๐๒-๔๒๙-๓๐๕๕
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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 ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายวิชาการและแผนงาน 

เพิ่ม Digital Literacy ใหกับบุคลากร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวชอ "รับ-สงไฟล ปลอดภัยมัลแวร" รุนที่ ๒ ในรูปแบบการ

เวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และดําเนินการตามมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู ความเขาใจ การรับ - สงไฟล ใหปลอดภัยจากภัยคุกคาม สามารถนําความรูที่

ไดรับกลับมาประยุกตใชกับการทํางานเพื่อใหเกิดความสําเร็จของงานและสามารถนําความรูที่ไดรับกลับมาประยุกตใชกับตนเองได

อยางมีประสิทธิภาพ และสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยของการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลและขอมูลของ

ผูใชบริการ ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวชอ "รับ-สงไฟล ปลอดภัยมัลแวร" รุนที่ ๒



ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๖ ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล๑ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
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ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ฝายวิชาการและแผนงาน

สวนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย
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E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
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 วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก ทีมมี้ ทีมลุง บริจาคถังออกซิเจน 

เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก ทีมมี้ ทีมลุง



ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๖ ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล๑ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
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โทรศัพท : ๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑

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

 วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บริษัทดูรา แฟลช (ไทย) จํากัด

 มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก บริษัทดูรา แฟลช (ไทย) จํากัด





ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๖ ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล๑ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โทร.๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕-๘๑ แฟกซ.๐๒-๔๒๙-๓๐๕๕
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ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ฝายวิชาการและแผนงาน

สวนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย
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 วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  ฝายการพยาบาล รวมกับ กลุมงานพัฒนาคุณภาพอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม โรงพยาบาล

หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลแหงชาติ” ซ่ึงถือเปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองคทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอวิชาชีพพยาบาล โดย

จัดใหมีกิจกรรมออกหนวยฉีดวัคซีนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม จํานวน ๑,๕๐๐ ราย 

พรอมแจกหนากากอนามัยและแอลกอฮอลเจล

ฉีดวัคซีนสําหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม



ขาวโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๖ ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล๑ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
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 วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) นําโดย คุณสุวิทย กิ่งแกว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจาหนาที่บริหาร 

บมจ. ซีพี ออลล  ไดมอบหองความดันลบเพื่อใชในการผาตัดผูปวยที่เปนกลุมเสี่ยงและผูที่ไดรับการวินิจฉัยวาติดเชื้อโควิด ๑๙ ตาม

โครงการ “คนไทยไมทิ้งกัน” ซีพี รอยเรียงใจ สูภัยโควิด-๑๙ ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิฯ ซ่ึงมีนายแพทยพรเทพ แซเฮง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เปนผูรับมอบมอบในครั้งนี้ 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) รวมสรางหองความดันลบ





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 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณวิทยา ปานพรหม บริจาค

รถเข็นคนไข เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณวิทยา ปานพรหม



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 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก รอยตรีพิชัย ชูชาติ บริจาค 

พัดลม เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก รอยตรีพิชัย ชูชาติ









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 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณทองเจือ นางสมาน บุตรฉํ่า

 บริจาคเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ คุณพูลศักดิ์ นางปราณี บุตรฉ่ํา บริจาคเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ใหกับทางโรงพยาบาล 

ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณทองเจือ นางสมาน คุณพูลศักดิ์ นางปราณี บุตรฉํ่า





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 ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔   คณะผูบริหารโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ นําโดยนายพรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการ

โรงพยาบาล นายสุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ รองผูอํานวยโรงพยาบาล ฝายการแพทย นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอํานวยการโรงพยาบาล 

ฝายบริหาร พรอมดวยบุคลากรของโรงพยาบาล พรอมใจกันมาใชสิทธิเลือกต้ังผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและผูแทน

บุคลากรกรุงเทพมหานคร หนวยเลือกตั้งท่ี ๑ ตั้งแตเวลา ๘.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ณ สํานักงานเขตหนองแขม

เลือกตั้งกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ



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 ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ กลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผูสุงอายุ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิฯ รวมกับ ฝาย

สิ่งแวดลอม สํานักงานเขตหนองแขม รณรงคปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก โดยการใหความรู แจกทราบอะเบทและ

โลช่ันทากันยุง พรอมทั้งทําการพนหมอกควันกําจัดยุง ณ หมูบานพรทิพา ๔ เขตหนองแขม กทม

รณรงคปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก



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 ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณประยุทธ เปรมประเสริฐ 

บริจาคเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ใหกับทางโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณประยุทธ เปรมประเสริฐ


























































































































	01-09-2564 รับบริจาคสิ่งของจาก โครงการ ต้องรอด
	01-10-2564 รับบริจาคสิ่งของจาก มูลนิธิหัวใจแห่งความหวัง
	1 ตุลาคม
	04-10-2564 งานแสดงความยินดีกับ นายขจิต ชัชวานิชย์
	04-10-2564 งานแสดงความยินดีกับนายขจร อินทรบุหรั่น
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	14 ตุลาคม
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	15 ตุลาคม
	15-10-2564 รับบริจาคสิ่งของจาก คุณพัดชา ศุภชัยอนันต์
	18 ตุลาคม
	18-10-2564 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวช้อ รับ-ส่งไฟล์ ปลอดภัยมัลแวร์ รุ่นที่ 1
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	28-10-2564 รับบริจาคสิ่งของจาก คุณทองเจือ นางสมาน คุณพูลศักดิ์ นางปราณี บุตรฉ่ำ
	29 ตุลาคม
	29-10-2564 เลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
	29-10-2564 รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
	29-10-2564 รับบริจาคสิ่งของจาก คุณประยุทธ เปรมประเสริฐ
	kmรับ - ส่งไฟล์ ปลอดภัยมัลแวร์
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