


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 พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก  คุณสุรชัย ติยะมณีโรจน 

มอบ บะหมี่เกี๊ยว  เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณสุรชัย ติยะมณีโรจน
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 วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ นําโดย นพ.พรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

ผูบริหารและคณะอนุกรรมการสนับสนุนสงเสริมและพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิฯ ใหการตอนรับ 

นายอดิศร วิตตางกูร ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย พรอมดวยคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยสํานัก

การแพทยฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ (สัญจร) และรูปแบบอน

ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยสํานักการแพทยฯ
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 วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก  คุณวีระ – คุณเบญจวรณ 

ทองธูป บริจาคเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหกับมูลนิธิโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิฯ เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควดิ-๑๙ 

ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคเงินจาก คุณวีระ – คุณเบญจวรณ ทองธูป
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 มอบ นํ้าดื่ม  เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณบุญชู แกวกงพาน
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 วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายพรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ พรอมคณะผูบริหาร 

รวมมอบดอกไมแสดงความยินดีกับ นายยุทธนา เศรษฐนันท รองผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร ฝายการแพทย  ในโอกาสไดรับ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ณ หองประชุมแพทยพัฒน 

สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

แสดงความยินดีกับ นายยุทธนา เศรษฐนันท
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รวมมอบดอกไมแสดงความยินดีกับ นายอรรถพล เกิดอรุณสุขศรี รองผูอํานวยการโรงพยาบาลตากสิน ฝายการแพทย ในโอกาสไดรับ

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ณ หองประชุมแพทยพัฒน 

สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

แสดงความยินดีกับ นายอรรถพล เกิดอรุณสุขศรี
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รวมมอบดอกไมแสดงความยินดีกับ นายอุกฤษฎ อุเทนสุต รองผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ ฝายการแพทย เนื่องในโอกาส

ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ณ หองประชุมแพทยพัฒน สํานักการแพทย 

กรุงเทพมหานคร

แสดงความยินดีกับ นายอุกฤษฎ อุเทนสุต
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 วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณมาโนชญ - คุณสินรัฎฐ 

จุฬาลักษณานุกูล และ ครอบครัว คุณปราณี โอวจริยาพิทักษ มอบ นํ้าเกกฮวย เพ่ือมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทาง

โรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณมาโนชญ - คุณสินรัฎฐ จุฬาลักษณานุกูล และ ครอบครัว คุณปราณี โอวจริยาพิทักษ
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 วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก ด.ช.พุทธคุณ ธีระวร และ 

ครอบครัว รานครัวยายนงค  มอบ ขาวและขนม  เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทาน

ผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก ด.ช.พุทธคุณ ธีระวร และ ครอบครัว





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 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายพรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และนายขจร 

อินทรบุหรั่น ผูอํานวยการโรงพยาบาลตากสิน  ไดมอบกฐินสามัคคีใหกับพระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพอแปะ ) โดยจะมีพิธีทอดกฐิน

สามัคคีในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ วัดสวางอารมณ (แคแถว)

มอบกฐินสามัคคีใหกับพระครูยติธรรมานุยุต





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 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผูสูงอายุ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ

รวมกับชุมชนสรอยมาลา รวมกันจัดกิจกรรมรณรงคปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก โดยการใหความรู แจกทรายอะเบท 

และโลชั่นทากันยุง ณ ชุมชนสรอยมาลา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมรณรงคปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก



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 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นําโดย นายพรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

และคณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียน ของโรงพยาบาล ใหการตอนรับ นายเพชรพงษ กําจรกิจการ ผูบริหารเทคโนโลยีสาร

สนเทศระดับสูงประจําสํานักการแพทย และคณะ ในโอกาสเขาตรวจเยี่ยม พรอมเสนอแนะแนวทางการปองกันภัยคุกคามระบบ

สารสนเทศของโรงพยาบาล ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม

ตรวจเยี่ยม พรอมเสนอแนะแนวทางการปองกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล



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.

 วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก ผูมีอุปการะคุณ มอบขนมจีน 

ขนมและนํ้า  เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก ผูมีอุปการะคุณ



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.

 วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก สโมสรไลออนส ราชเทวี

 กรุงเทพ  มอบ เครื่องฟอกอากาศ จํานวน ๑๐ เครื่อง  เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณ

ทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก สโมสรไลออนส ราชเทวี กรุงเทพ







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.

 วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ใหบริการฉีดวัคซีน COVID-๑๙ เข็มที่ ๒ ใหแก

นักเรียนโรงเรียนกรพิทักษศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ ณ โรงเรียนกรพิทักษศึกษา

บริการฉีดวัคซีน COVID-๑๙ ใหแกนักเรียนโรงเรียนกรพิทักษศึกษา







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.

 วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ นําโดยนายแพทยสุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ รองผูอํานวยการ

โรงพยาบาล ฝายการแพทย ติดตามเยี่ยมบานผูปวยโดยมีทีมสหวิชาชีพ แพทย พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด และนักจิตวิทยา 

เพื่อติดตามประเมินการรับประทานยา การพนยา การฝกหายใจ และประเมินความเครียดในผูปวยโรคเรื้อรัง เพื่อลดอัตราการ Re-admit 

ในผูปวยโรคหอบหืด และใหบริการ vaccine delivery สําหรับผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรังที่บาน

ติดตามเยี่ยมบานผูปวย



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.

 วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุดินธุโร อุทิศ ไดรับการตรวจเพ่ือรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ตามนโยบายกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย จากฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขตหนองแขมโดยเขาตรวจดานสุขาภิบาล

อาหารที่ฝายโภชนาการ และรานจําหนายอาหารภายในโรงพยาบาล เพ่ือสุขอนามัยที่ดีแกประชาชนผูมารับบริการ โดยทางโรงพยาบาล

ไดผานการตรวจฯและไดรับรางวัลมาโดยตลอด

รับการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย





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.

 วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก Buddha Trail สนับสนุน

อาหารกลางวัน เพื่อมีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก Buddha Trail







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.

 วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายพรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ และนางสาวสุนันทา วินธิมา

รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร พรอมดวยคณะผูบริหาร รวมมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแด นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณี

ศักดา ผูอํานวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป แหงการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 

“๕๐th Anniversaries The Power of Unity Through New Technology” โดยมี พลตํารวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ รองผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร เปนประธานในพิธีกลาวเปดงาน พรอมมอบโลประกาศเกียรติคุณแกขาราชการ และลูกจางดีเดนของโรงพยาบาล

เจริญกรุงประชารักษ ณ หองประชุมอุดมสังวรญาณ ช้ัน ๒๓ อาคาร ๗๒ พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ สํานัก

การแพทย กรุงเทพมหานคร และรวมพิธีเปดโครงการนวัตกรรมหองปฏิบัติการทันสมัย (Modernized laboratory innovation) 

และเปดศูนยเด็กเล็กนาอยูคูนมแม

สถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ





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.

 วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายแพทยพรเทพ แซเฮง ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เปน

ประธานในพิธีเปดงาน “วันแพทย” โดยมีแพทยหญิงอภิชยา ลิขิตนุกูล ประธานองคกรแพทย เปนผูกลาวรายงาน เนื่องจากวันที่

๒๗ พฤศจิกายน ๑๕๖๔ เปนวันหยุดราชการ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ จึงถือโอกาสจัดงานวันแพทยขึ้นกิจกรรมภายในงาน ดังนี้

** การจัดบอรดนิทรรศการใหความรูประวัติ “วันแพทย”

** การมอบรางวัลแพทยขวัญใจ LPT 

** กิจกรรมตรวจคัดกรองเบาหวาน ฟรี ใหแกประชาชนที่มารับบริการ

ณ บริเวณ ชั้น ๑ หนาอาคารเมตตาธรรม โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ

กิจกรรมวันแพทย





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 พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก พระครูยติธรรมานุยุต

(หลวงพอแปะ) วัดสวางอารมณ(แคแถว) บริจาค อาหารกลองและนํ้าด่ืม  เพือ่มีสวนรวมในการตอสูกับไวรัสโควิด-๑๙ ทาง

โรงพยาบาลฯขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้

รับบริจาคสิ่งของจาก พระครูยติธรรมานุยุต(หลวงพอแปะ)







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 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดตอนรับบุคลากรฝายโภชนาการ โรงพยาบาล

ตากสินเขาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณกับทีมโภชนาการของโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิฯ เพื่อเตรียมความพรอมการ

ประเมินมาตรฐาน GMP ณ ฝายโภชนาการ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิฯ

ตอนรับบุคลากรฝายโภชนาการ โรงพยาบาลตากสิน
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