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

 วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก Mr.Harald Kurt Herbert Schuler 

, Mrs.Phayao Schuler และครอบครัว บริจาคน้ำ  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทาง

โรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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รับการตรวจเยี่ยมสำรวจแบบลดรูปเพื่อตออายุการรับรองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและการประชุมออนไลน

 วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ พรอมดวยคณะผูบริหาร

และบุคลากรทางการแพทย รับการตรวจเยี่ยมสำรวจแบบลดรูปเพื่อตออายุการรับรองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและการประชุมออนไลน 

(Adjusted Survey: RAJS ๑ ตออายุ ๒ ป) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) โดยไดรับเกียรติจากคณะผูตรวจ 

ไดแก พญ.มยุรี โพธิ์พิจิตร ,นพ.วิโรจน รักษากุล ,นางกนกรัตน แสงอำไพ ,ทพ.สรชัย เทพธรณินทรา
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณธนิต มาศรีนวล และ คุณอุบลฉัตร มาศรีนวล

 วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณธนิต มาศรีนวล และ 

คุณอุบลฉัตร มาศรีนวล บริจาคเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณ

ทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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สถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน

 วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ พรอมดวย 

นางสาวสุนันทา วินธิมา  รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร รวมมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแด นายอรรถพล เกิดอรุณสุขศรี 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๓ป แหงการสถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน โดยมี นายขจิต ชัชวาณิชย 

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธานในพิธีกลาวเปดงาน พรอมมอบโลประกาศเกียรติคุณขาราชการและบุคลากรดีเดน ณ หองประชุม

พระเทพประสิทธิมนต ๗๑ ชั้น ๙ อาคารภูมิพิพัฒน
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รับบริจาคสิ่งของจาก พระครูยติธรรมานุยุต(หลวงพอแปะ)

 วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก พระครูยติธรรมานุยุต(หลวงพอแปะ)

วัดสวางอารมณ(แคแถว) บริจาค อาหารกลอง  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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พิธีเปดจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต

 วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินูธโร อุทิศ รวมพิธีเปดจุด

บริการประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต ประจำป ๒๕๖๕ ระหวางวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕  โดยมี

นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผูอำนวยการเขตหนองแขม เปนประธานในพิธี ณ เต็นทริมถนนเพชรเกษม หนาสำนักงานเขตหนองแขม
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รับบริจาคสิ่งของจาก บจก.ตากสินโกบอล

 วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บจก.ตากสินโกบอล บริจาค

ชุดตรวจ ATK จำนวน ๕๐๐ ชุด  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต

 วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย พรอมดวยนางสาว

สุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาล รวมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องใน

วันสงกรานต  ณ บริเวณชั้นที่ ๑ อาคารเมตตาธรรม (หนาศูนย BFC) 
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณดวงพร อูรังสิมาวงศ

 วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณดวงพร อูรังสิมาวงศ 

บริจาคผาออมสำเร็จรูปผูใหญ และหนากากอนามัย  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล 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 คุณภูมิพัฒน ชลสายพันธ และครอบครัว

 วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณภูมิพัฒน ชลสายพันธ และ

ครอบครัว บริจาคขาว ขนม และเงิน ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล 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 คุณศิริวรรณ แซตั้ง

 วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณศิริวรรณ แซตั้ง สนับสนุน

น้ำดื่ม  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล 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 กำนันสุพัฒนและคุณพรทิพา ศรีมงคล

 วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก กำนันสุพัฒนและคุณพรทิพา

ศรีมงคล มอบ อาหาร  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล 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 คุณกรวิชญ คงพูลผล

 วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณกรวิชญ คงพูลผล มอบ

รถเข็นผูปวย  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล 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 ดัชมิลล

 วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บริษัท ดัชมิลล จำกัด สนับสนุน 

โยเกิรต  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล 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.

รับบริจาคเงินจาก คุณพนม - คุณอนงค  แจมดอนไพร

 วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณพนม - คุณอนงค แจมดอนไพร 

บริจาคเงิน   ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล 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.

รับบริจาคสิ่งของจาก  FUYU E-BIKE Thailand

 วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก  FUYU E-BIKE Thailand 

มอบ มอเตอรไซคไฟฟา 3 ลอ บรรทุก ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล 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.

รับบริจาคสิ่งของจาก บริษัท แลคตาซอย จำกัด

 วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บริษัท แลคตาซอย จำกัด 

มอบ น้ำนมถั่วเหลืองบรรจุกลอง ยูเอชที ตราซังซัง  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล 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 คุณธนกฤตา คลายทอง

 วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณธนกฤตา คลายทอง 

มอบ รองเทา  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล 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.

รับบริจาคสิ่งของจาก บริษัท ดัชมิลล จำกัด

 วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บริษัท ดัชมิลล จำกัด สนับสนุน

นมเปรี้ยวดัชมิลล ดีไลท ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาคมา ณ ที่นี้
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