
สถิติประกาศชมเชยบุคลากรที่มีประพฤตดิี เปน็แบบอย่างของความซื่อสัตย์ 

ประจ าปี 2564 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน รายการ 
1. นายธวัชชัย  มาลี งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ AIS สีด า จ านวน 1 เครื่อง  

ที่ติดมากับผ้าผู้ป่วยที่ส่งซักของหอผู้ป่วยอายุรกรรม
ชาย 2 

2. นายอภิชาต  ใจดี งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ NOKIA สีขาว จ านวน 1 
เครื่อง ที่ติดมากับผ้าผู้ป่วยที่ส่งซักของหอผู้ป่วย ICU 
ศัลย์ทั่วไป 

3. นายนพดล  มาลัย งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บพระรอด จ านวน 1 องค์ พร้อมด้วยสร้อยคอ ที่ติด
มากับผ้าผู้ป่วยที่ส่งซักของหอผู้ป่วยพิเศษ 2 ชั้น 13 

4. นายศรีสุพรรณ  ไชยสิงห์ค า งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บพระรอด จ านวน 1 องค์ ที่ติดมากับผ้าที่ส่งซัก
ของเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด 

5. นายประพันธ์  เชาวรรณ งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ NOKIA จ านวน 1 เครื่อง  
ที่ติดมากับผ้าผู้ป่วยที่ส่งซักของหอผู้ป่วยอายุรกรรม
หญิง 1 

6. นายธวัชชัย  มาลี งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บเครื่องวัดรังสี จ านวน 1 เครื่อง ที่ติดมากับผ้า 
ที่ส่งซักของเจ้าหน้าที่ห้อง X-ray 

7. นายเปลี่ยน  ตินันท์ งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บหูฟัง Bluetooth ที่ติดมากับผ้าเจ้าหน้าที่             
ที่ส่งซักของงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟ้ืน 

8. นายชนาธิป  ตาเตอะ งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บเงินสดได้จ านวน 385.- บาท (สามร้อยแปดสิบ
ห้าบาทถ้วน) ที่ติดมากับผ้าผู้ป่วยที่ส่งซักของหอผู้ป่วย
ศัลยกรรมชาย 

9. นายอดิเรก  บุตรเปี้ย งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บกระเป๋าสตางค์พร้อมเงินสด จ านวน 9,120.- 
บาท  (เก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ที่ติดมากับผ้า
ผู้ป่วยที่ส่งซักของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 3 

10. นายณัฐวุฒิ  เขื่อนแก้ว งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บกระเป๋าสตางค์พร้อมเงินสด จ านวน 220.- บาท  
(สองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และเอกสาร ได้ที่บันไดกลาง
อาคารเฉลิมพระบารมี 

11. นายณัฐพงษ์  หน่อค า งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ VIVO จ านวน 1 เครื่อง ที่ติด
มากับผ้าผู้ป่วยที่ส่งซักและเก็บเงินสดได้จ านวน 500.- 
บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) หมวกสีเทา และพระเครื่อง 
จ านวน 1 องค์ ที่ติดมากับผ้าผู้ป่วยที่ส่งซักของหอ
ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ไขสันหลัง 



12. นายพูนลาภ  ไชยารัศมี งานอาคารสถานที่ เก็บกระเป๋าสตางค์พร้อมเงินสด จ านวน 
5,287.25 บาท (ห้าพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาท
ยี่สิบห้าสตางค์) และเอกสาร ได้ที่ซอยโรงแรมเชียงค า 

13. นายทวชีัย  สิงหส์มบูรณ ์ งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ SAMSUNG สีด า จ านวน 1 
เครื่อง ที่ติดมากับผ้าผู้ป่วยที่ส่งซักของหอผู้ป่วยออร์
โธปิดิกส์หญิง 

14. นายอภิชาต  ใจดี งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ติดมากับผ้าผู้ป่วย 
ที่ส่งซักของหอผู้ป่วยCCU ชัน้ 8 อาคารศรีพัฒน์ 

15. นางแฝง  บุญชุม งานบริหารงานบุคคล เก็บแท็บเล็ต จ านวน 1 เครื่อง พร้อมด้วยสายชาร์จ 
เก็บกระเป๋าสตางค์พร้อมเงินสด จ านวน 30.- บาท 
(สามสิบบาทถ้วน) และเอกสาร ได้ทีห่้องเรียน 201 
ชั้น 2 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ 

16. นายศักดิ์ชาย  ปัญญา งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ True สีแดง จ านวน 1 เครื่อง 
ที่ติดมากับผ้าผู้ป่วยที่ส่งซักของหอผู้ป่วยอายุรกรรม
ชาย 1 

17. นายณัฐพงษ์  หน่อค า งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บพระเครื่อง จ านวน 1 องค์ ที่ติดมากับผ้าผู้ป่วย 
ที่ส่งซักของหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย 

18. นายอภิชาติ  สุขสงวน งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ realme จ านวน 1 เครื่อง  
ที่ติดมากับผ้าผู้ป่วยที่ส่งซักของหอผู้ป่วยอายุรกรรม
ชาย 2 

19. นายเปลี่ยน  ตินันท์ งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บเงินสดได้ จ านวน 1,500.- บาท (หนึ่งพัน 
ห้าร้อยบาทถ้วน) ที่ติดมากับผ้าเจ้าหน้าทีท่ี่ส่งซักของ
ห้องผ่าตัด 

20. นายด ารงค์  กาวิชา งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ SAMSUNG จ านวน 1 เครื่อง 
ที่ติดมากับผ้าผู้ป่วยที่ส่งซักของหอผู้ป่วยกุมารเวช
กรรม 5 

21. นางแฝง  บุญชุม งานบริหารงานบุคคล เก็บโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ IPHONE จ านวน 1 
เครื่อง พร้อมด้วยสายชาร์จ ได้ทีห่้องเรียน 201  
ชั้น 2 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ 

22. นายณัฐพงษ ์ หน่อค า งานบริการกลางโรงพยาบาล เก็บโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ HUAWEI จ านวน 1 เครื่อง 
ได้ที่บริเวณด้านข้างหอพยาบาล 9 

23. นายปรีชา ดุมค า งานอาคารสถานที่ เก็บกระเป๋าสตางค์พร้อมด้วยเงินสด จ านวน 80.- 
บาท (แปดสิบบาทถ้วน) บัตรประจ าตัวประชาชน               
ระบุชื่อนายณัฐวรรธน์  แจ่มอุดมโชต และ ATM  
ลืมไว้ที่รถจักรยานยนต์บริเวณใต้สะพานลอย  
(คาเฟ่ทีเรีย) 
 



24. นายปรีชา ดุมค า งานอาคารสถานที่ เก็บกระเป๋าสตางค์พร้อมด้วยเงินสด จ านวน 
12,010.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสิบบาทถ้วน) และ
เอกสาร โดยน าส่งคืนเจ้าของคือ ผศ.นพ.นเรนทร์  
โชติรสนิรมิต ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

25. นายธนาคม  โพธาวัน งานบริการกลางโรงพยาบาล ให้ความช่วยเหลือคุณยายเตียง  วงศ์วิชิต อายุ 99 ปี 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีอาการชักเกร็ง
หมดสติ ต้องการความช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพ ได้
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือด้วยการเข็นเปล เพ่ือน า 
ผู้ที่ชักเกร็ง หมดสติ ไปยังห้องฉุกเฉินอย่างทันเวลา 
ท าให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 

26. นางสุราณี ชาญฤทธิ์วัฒนะ งานการพยาบาลผู้ป่วย
อายุรศาสตร์ ฝ่ายการ
พยาบาล 

ให้ความช่วยเหลือคุณยายเตียง  วงศ์วิชิต อายุ 99 ปี 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีอาการชักเกร็ง
หมดสติ ด้วยการช่วยฟื้นคืนชีพ อย่างรวดเร็ว และ 
ถูกวิธีบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินเก่า 

 


