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รับบริจาคสิ่งของจาก โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร

 วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร

(หลวงพอทวีศักดิ์) มอบ กระเปาผา  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ 

ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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รับบริจาคสิ่งของจาก รานเพิ่มพูนโภชนา

 วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก รานเพิ่มพูนโภชนา มอบ 

อาหารกลอง ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค 

มา ณ ที่นี้
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รวมงานสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร

 วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย และ นางสาวสุนันทา

วินธิมา รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร พรอมคณะผูบริหาร รวมมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแด นางอัมพร เกียรติปานอภิกุล 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ป แหงการสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร โดยมีนายขจิต ชัชวาณิชย 

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธานในพิธีกลาวเปดงาน พรอมมอบโลประกาศเกียรติคุณขาราชการและบุคลากรดีเดน ณ หองประชุม

แกวเจาจอม ชั้น ๓ อาคารบริการ โรงพยาบาลสิรินธร
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณนิมิต คุมลอม และ คุณวรนิษฐ วริศอัครนันท

 วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณนิมิต คุมลอม และ 

คุณวรนิษฐ วริศอัครนันท มอบ ตูเย็น ,พัดลม ,รถเข็นคนไข ,วอคเกอร ,รม ,เงินสด  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมใน

การตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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รวมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

 วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดยนางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการ

โรงพยาบาล ฝายบริหาร พรอมดวยบุคลากร รวมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเปนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดศรีนวล

ธรรมวิมล
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วันครบรอบ ๓๓ ป แหงการสถาปนาโรงพยาบาล

 วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดงานวันครบรอบ ๓๓ ป แหงการสถาปนา

โรงพยาบาล โดยไดรับเกียรติจากนายขจิต ชัชวาณิชย ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธานในพิธี พรอมดวย คณะผูบริหารสำนัก

การแพทย และแขกผูมีเกียรติเขารวมงาน ภายในงานมีการฉายวีดีทัศนนำเสนอสิ่งดีงามในโอกาสครบรอบ ๓๓ ปโรงพยาบาล 

พิธีมอบของที่ระลึกแกผูมีอุปการคุณและจิตอาสา มอบโลแกบุคลากรดีเดนและมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนเรียนดี ถวายผาปา

สามัคคีเพื่อสบทบทุนมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือผาตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปสสาวะ 

ชวงบายจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ “การพัฒนาตนเองเพื่อความสมดุลของชีวิต” (Mind Vaccine) โดยวิทยากร 

นางสาวนงลักษณ แตมสุวรรณ ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณอภิวดี คอวนิช

 วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณอภิวดี คอวนิช บริจาค

เงิน , เครื่องปนอาหาร ,พัดลม ,เครื่องดูดเสมหะ ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทาง

โรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณศิริลักษณ วาสประไพ

 วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณศิริลักษณ วาสประไพ

บริจาคขาวกลอง ,น้ำ ,หนากากอนามัย ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ 

ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

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

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณอรจิรา รุงอรุณแสงชัย

 วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณอรจิรา รุงอรุณแสงชัย 

บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน 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

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.

สถาปนาโรงพยาบาลกลาง

 วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกรู ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ พรอมดวย 

นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย พรอมคณะผูบริหาร รวมมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแด 

นางคัชรินทร เจียมศรีพงษ ผูอำนวยการโรงพยาบาลกลาง เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๔ ป แหงการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง 

โดยมีนายขจิต ชัชวาณิชย ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธานในพิธีกลาวเปดงาน พรอมมอบโลประกาศเกียรติคุณขาราชการและ

บุคลากรดีเดน ณ หองประชุมเทเวศรวงศวิวัฒน ชั้น ๒๐ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ป 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.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพ

 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ  เปนประธาน

ในพิธีเปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพ เพื่อใหความรูและฝกฝนทักษะผูเขารวมการอบรมในการชวยฟนคืนชีพ

และสามารถนำไปประยุกตใชในการดูแลผูปวยทุกกลุมอายุในภาวะวิกฤตไดอยางถูกตอง และสามารถนำไปปฏิบัติงานเปนทีมได

อยางมีประสิทธิภาพ 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 คุณณัฐกฤตา ศรีพงษพันธุกุล

 วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณณัฐกฤตา ศรีพงษพันธุกุล

มอบ เตียงผูปวยไฟฟา ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู 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
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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
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รับบริจาคสิ่งของจาก บริษัท โพลีซีล อินดัสตรี้ จำกัด(สำนักงานใหญ)

 วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บริษัท โพลีซีล อินดัสตรี้ จำกัด

(สำนักงานใหญ) มอบเงิน ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู 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
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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
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ตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

 วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุดินธุโร อุทิศ ไดรับการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ตามนโยบายกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย จากฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองแขมโดยเขาตรวจดานสุขาภิบาล

อาหารที่ฝายโภชนาการ และรานจำหนายอาหารภายในโรงพยาบาล เพื่อสุขอนามัยที่ดีแกประชาชนผูมารับบริการมา 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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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณสายหยุด คุณมุกดา รอดนุช

 วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณสายหยุด คุณมุกดา รอดนุช 

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

รับบริจาคสิ่งของจาก บจก.ทิมเบอร แพ็ค

 วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บจก.ทิมเบอร แพ็ค บริจาค

Face shield ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ 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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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณศศิชา โอตากา

 วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณศศิชา โอตากา บริจาค 

พัดลม ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค

มา ณ ที่นี้
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