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 รับบริจาคสิ่งของจาก คุณแมอาบ สุขสบาย

 วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณแมอาบ สุขสบาย

 บริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  และพัดลม จำนวน 3 ตัว ใหกับมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯ 

ขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้ 
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อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการใหคำปรึกษาเอชไอวีในโรงพยาบาล

 วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย เปนประธานกลาว

เปดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการใหคำปรึกษาเอชไอวีในโรงพยาบาล โดยมี อาจารยนายแพทยพสุวัฒน คงศีล

อาจารยสมพร เชยคนชม อาจารยกรรณิการ เทศประสิทธิ์ เปนวิทยากรใหความรู ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ 

ชุตินฺธโร อุทิศ ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
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ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ (e-phis) ฝายงบประมาณการเงินและบัญชี โรงพยาบาลตากสิน

 วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์

ชุตินฺธโร อุทิศ พรอมดวยบุคลากรฝายงบประมาณการเงินและบัญชี เขาศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ (e-phis) ของฝายงบประมาณ

การเงินและบัญชี โรงพยาบาลตากสิน เพื่อนำความรูมาปรับใชในการพัฒนาดานการคลังของโรงพยาบาล ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป
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ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรอาหารปลอดภัย

 วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรอาหารปลอดภัย

ตามนโยบายกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย จากฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองแขม โดยเขาตรวจประเมินดาน

สุขาภิบาลอาหารที่ฝายโภชนาการ และรานจำหนายอาหารภายในโรงพยาบาล เพื่อสุขอนามัยที่ดีแกประชาชนผูมารับบริการ
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กิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย

 วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดเปนเจาภาพจัดโครงการกิจกรรมนันทนาการ

สมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย ประจำป ๒๕๖๖ โดยมีนางเลิศลักษณ ลีลาเรืองแสง ผูอำนวยการสำนัก

การแพทย นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และนางสาวณัฐนรี โชควิริยากร 

รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย ไดใหเกียรติเขารวมงาน ภายในกิจกรรมไดพาไปแหลงทองเที่ยวชุมชนตำบลบานแหลม 

เปนแหลงเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตรวิถีชีวิตชุมชนริมแมน้ำสุพรรณบุรี ตอดวยนาเฮียใช หรือศูนยเรียนรูวิถีชีวิตและ

จิตวิญญาณชาวนาไทย ถือเปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวสำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่รวบรวมเรื่องราวที่นาสนใจและองคความรูใหมๆ 

ในวิถีของเกษตรกรที่ทรงคุณคาใหไดศึกษาและเรียนรู วัดปาเลไลยกวรวิหาร เปนวัดเกาแกเปนพระอารามหลวงชั้นตรี และตลาด

สามชุก ตลาดรอยป สุพรรณบุรี
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 รับบริจาคสิ่งของจาก คุณสุรสิทธิ์ คำสุระ

 วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณสุรสิทธิ์ คำสุระ บริจาค

กระปุกสำลี ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑๘๐ กระปุก ใหกับมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทาน

ผูบริจาคมา ณ ที่นี้ 
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ตนไมภายในบริเวณโรงพยาบาล

 วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เนนความสำคัญเรื่อง GREEN & CLEAN Hospital

เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพ และเกิดการพัฒนางานดานอนามัยสิ่งแวดลอม โดยสรางบรรยากาศภายใน โรงพยาบาล

โดยการปลูกตนไมภายในบริเวณโรงพยาบาล อาทิเชน ตนแกวเจาจอม ซึ่งเปนดอกไมประจำโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชวงนี้

ไดออกดอกอยางสวยงาม เพิ่มความสดชื่นและความสวยงามใหกับโรงพยาบาลของเราอีกดวย
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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.

กิจกรรมรณรงค "รักปลอดภัย ใสใจสุขภาพ" เนื่องในวันวาเลนไทน 

 วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ศูนยพิทักษสิทธิเด็กและสตรี โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดจัดกิจกรรมรณรงค 

"รักปลอดภัย ใสใจสุขภาพ" เนื่องในวันวาเลนไทน ณ บริเวณโดยรอบโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการตั้งครรภไมพรอม

และปองโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
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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 119 ป โรงพยาบาลตากสิน

 วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ พรอมดวย

นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย รวมมอบชอดอกไมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส

ครบรอบ ๑๑๙ ป โรงพยาบาลตากสิน ๑๑๙ yrs. Taksin Hospital – Taksin in borderbrain โดยมีนายขจิต ชัชวาณิชย 

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธานในพิธีกลาวเปดงาน พรอมมอบโลประกาศเกียรติคุณผูมีอุปการคุณ ขาราชการและบุคลากรดีเดน 

ณ หองประชุมสุขสมปอง ชั้น ๒๐ อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร โรงพยาบาลตากสิน



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

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

 รับบริจาคเงินจาก คุณปาฉวี มาศรีนวล และครอบครัว

 วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณปาฉวี มาศรีนวล และ

ครอบครัว มอบเงินบริจาคใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ จำนวน ๒๓๗,๕๐๐ บาท 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
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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 อุดมถาวร การเมนท จำกัด

 วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บริษัท อุดมถาวร การเมนท

จำกัด บริจาคชุด PPE จำนวน ๕๐๐ ชุด ผาปดปาก+สเปรยแอลกอฮอล จำนวน ๔๐๐ ชุด  ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ 

ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา 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

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

 รับบริจาคสิ่งของจาก คุณรักสกุล องคพิพัฒน

 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณรักสกุล องคพิพัฒน 

บริจาคกระเปาผา ๑๒๐ ใบ  ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา 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
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รวมสำรวจและกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย

 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ กลุมงานเวชศาสตรชุมชนฯโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ รวมกับประธานชุมชน

และอสส.ชุมชนหรรษา๑ ลงดำเนินการสอบสวนโรคไขเลือดออก คนหาผูปวยเพิ่มเติม รวมสำรวจและกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย

ใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออก แจกโลชั่นตะไครหอมทาปองกันยุงแจกแผนพับการปองกันโรคที่เกิดจากยุง แนะนำการใชทรายอะเบท

อยางถูกวิธี ณ ชุมชนหรรษา1 ซอยมาเจริญ ๓



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
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 รับบริจาคเงินจาก ดร.วุฒิ – นางสนิศา วุฒิธรรมเวช

 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก ดร.วุฒิ – นางสนิศา 

วุฒิธรรมเวช มอบเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหกับมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ 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
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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.

โครงการอบรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดโครงการอบรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล โดย นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาล เปนประธานในพิธีเปด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค

เพื่อใหบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวของกับผูสัมผัสผูปวยโดยตรง ไดรับรูความเขาใจในการปองกัน

การแพรกระจายเชื้อไดอยางถูกวิธีและปลอดภัย สามารถนำความรูไปประยุกตใชปรับปรับแนวทางการปฏิบัติงานดานการปองกัน

การแพรกระจายและลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล  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
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 รับบริจาคสิ่งของจาก โอสถสภา

 วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก โอสถสภา มอบ ผลิตภัณฑ 

sucorn hot chili จำนวน ๑๙๐ กลอง ใหกับมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทาน

ผูบริจาคมา 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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 รับบริจาคสิ่งของจาก คุณธเนศ กัลยาชัยนุวัตร

 วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณธเนศ กัลยาชัยนุวัตร 

มอบหลอด LED ECO FIT T8 8w จำนวน ๑๐๐ หลอด  ใหกับมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบ

พระคุณทานผูบริจาคมา 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.

รับบริจาคสิ่งชองจาก คุณสุรีย กนกนที

 วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจากคุณสุรีย กนกนที  มอบ

เครื่องผลิตออกซิเจน สายรัดเอว ขาวสาร และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณ

ทานผูบริจาคมา 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 พระครูยติธรรมานุยุต(หลวงพอแปะ)

 วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก พระครูยติธรรมานุยุต

(หลวงพอแปะ) วัดสวางอารมณ(แคแถว) บริจาค อาหารกลอง ๑๐๐ กลอง ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯ

ขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา 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.

ตอนรับคณะตรวจเยี่ยมมาตรฐานศูนยราชการสะดวก (GECC) 

 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๖  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาล

และคณะผูบริหาร ใหการตอนรับ นายปยะ พูดคลอง ผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และคณะ ในการตรวจเยี่ยมมาตรฐานศูนย

ราชการสะดวก (GECC) และแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาโรงพยาบาลสูมาตรฐานการใหบริการศูนยราชการสะดวกตอไป








































































	04-02-2566   รับบริจาคสิ่งของจาก คุณแม่อาบ สุขสบาย
	07-02-2566  อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการให้คำปรึกษาเอชไอวีในโรงพยาบาล
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