
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง รายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้ารบัการคัดเลอืกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

แผนการศึกษาแพทยเ์พื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/1)  (ข้ันตอนที่ 2) 

 
1. กลุ่มแพทย์เพ่ือชุมชน (Community track) 

1.1  โควตาจังหวัดสงขลา 
 ชื่อ-สกุล 

1 นางสาว กันตา เพ็ชรรัตน์ 

2 นางสาว จิตสุภา นะแส 

3 นางสาว ชนกณภัทร รามรงัสฤษฎ์ 

4 นางสาว ชนกานต ์ เอี้ยวสกลุ 

5 นางสาว ชนาภัทร  ทองคง 

6 นางสาว ชาลิสา โชติรัตน์ 

7 นางสาว ญาดา    ไชยบุตร 

8 นางสาว ณพร พิวัฒน ์

9 นาย ณัชพล ทรงศิริพันธ์ุ 

10 นางสาว ณัฐฐิรา วงศ์ธนดิษย์ 

11 นางสาว ณัฐณิชา พรหมสุวรรณ์ 

12 นางสาว ดิยานา มูหาหมัด 

13 นาย ทานทัต เคอนิค มาเยอร์ชอล ์

14 นางสาว ธวัลรัตน์ ชินอัครวัฒน์ 

15 นางสาว ธัญชนิต  มากชูชิต 

16 นางสาว นัชชา ผาติวิทยาภรณ์ 

17 นาย ปรคุณ พันฤทธ์ิด า 

18 นางสาว ปุณยาพร จันทศิร ิ

19 นางสาว พิชชาภรณ์ คู่วงศ์ไพศาล 

20 นางสาว พิภัชพร สุขช่วย 
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1.1 โควตาจังหวัดสงขลา (ต่อ) 

 ชื่อ-สกุล 

21 นาย ภีมพศ วงศ์งาม 

22 นางสาว ศิรัชญา กปิลกาญจน ์

23 นางสาว ศุภนิดา ธรรมชาติ 

24 นางสาว ศุภิสรา สระศร ี

25 นางสาว สาริศา  ชูโตชนะ 

26 นางสาว สิริยากร  เกตุสุวรรณ์ 

27 นางสาว อริสา เส้งนนท ์

1.2  โควตาจังหวัดสตูล 
 ชื่อ-สกุล 

1 นางสาว กลอเรีย  อาหมัน 

2 นาย ธีร์ธนิน ตุกังหัน 

3 นางสาว นัชชา ปานยิ่ง 

4 นาย ฟาริส หลงัเศษ 

5 นางสาว ภัทรนิษฐ์  วิริยะสุข 

6 นางสาว ภัทราพร  โต๊ะเหล็ม 

7 นางสาว ยอดฟ้า  ชัยยะวิริยะ 

8 นางสาว รัชฎา แดงนุ้ย 

1.3 โควตาจังหวัดพัทลุง 
 ชื่อ-สกุล 

1 นางสาว กัญญ์วรา แมนย ี

2 นาย ชนวีร์ หนูสม 

3 นาย ชุณหะวัณ เอียดเฉลิม 

4 นางสาว ธัญชนก  หนูไข่ 

5 นาย พิชญ์วัตร จงหวัง 

6 นางสาว เพ็ญพิชชา เพ็ญนิ่ม 

7 นาย ภคภูมิ กิจวาส 

8 นาย ภาณุพงศ์ สวัสด ี

9 นางสาว รสิตา หีมมหิน๊ะ 

10 นางสาว วรฤทัย ช่วยแก้ว 

11 นางสาว วริศรา ศิวนันท์สกุล 
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1.3  โควตาจังหวัดพัทลุง (ต่อ) 

 ชื่อ-สกุล 

12 นางสาว วริษฐา สิทธิโชคชัย 

13 นางสาว วาสนา เกื้อทอง 

14 นาย ศรัณย์จิรัช อังจารุศิลา 

15 นาย สธนะ คงทองสังข์ 

16 นางสาว สุชาวด ี ขาวนวล 

17 นาย อภิวิชญ์ ด้วงรุ่ง 

18 นางสาว อุลยาอ ์ สันสาคร 

2.  กลุ่มลดความเหลื่อมล ้า (Inclusive track) 
2.1  โควตาจังหวัดสงขลา 

 ชื่อ-สกลุ 

1 นางสาว ปริยา ค้าข้ึน 

2 นางสาว พรนภัส บวรณรงค์เดช 

3 นางสาว รัตนาพร  พูลแก้ว 

4 นางสาว โสภิตนภา  ชุมศรี 

5 นางสาว อันดามัน สุวรรณโรจน ์

6 นางสาว ฮุสนาน ี ล่าเม๊าะ 

2.2  โควตาจงัหวัดสตูล 
 ชื่อ-สกุล 

1 นางสาว กัญญาณัฐ จันทร์คง 

2 นางสาว แพรทอง  เพอรัตน์ 

     2.3  โควตาจังหวัดพัทลุง 
 ชื่อ-สกุล 

1 นางสาว กัญญ์วรางค์  สินน้อย 

2 นางสาว ปวิตรา เทพรักษ์ 

3 นาย พงวิสิฐ  ด าช่วย 

4 นาย มูฮัมหมัด คงม ิ

ทั้งนี้  การประเมินทักษะ ความสามารถ กระบวนการคิดวิเคราะห์และการสัมภาษณ์ จะด าเนินการ  
ระหว่างวันที่ 12-14  มกราคม 2565  (โดยรายละเอียดกระบวนการคัดเลือกจะชี้แจ้งในวันรายงานตัว) 
ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่  พร้อมกันนี้ ขอให้ผู้มีรายช่ือข้างต้น 
ด าเนินการดังต่อไปนี ้

1.  การแต่งกายให้ใส่เครื่องแบบนักเรียนเท่านั น  
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2.  ผู้ที่มีรายช่ือทกุคนต้องผ่านการคัดกรอง ณ จุดคัดกรองทีศู่นย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินกิ  

โรงพยาบาลหาดใหญ่ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับการคัดเลือกฯ 
3.  ผู้มีรายช่ือข้างต้น รายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันพุธท่ี 12 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. 

ณ ห้องประชุม (ชั น 3) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยน าบัตร
ประจ าตัวประชาชนหรือบัตรทีอ่อกใหโ้ดยทางราชการ และยังไม่หมดอายุเป็นหลักฐานในการแสดงตัวตน 
พร้อมส าเนา 1 ฉบับทีม่ีการเซ็นรับรองส าเนาเรียบร้อยแล้ว และต้องปฏิบัติตัว ดังนี้ 

3.1  การปฏิบัติตัวก่อนการรายงานตัวเพ่ือเข้ารับคัดเลือกฯ 
                 3.1.1  งด เดินทางไปในต่างจงัหวัดทีเ่ปน็พื้นทีเ่สีย่งในการแพรร่ะบาดโรค COVID-19 
อย่างน้อย 7-14 วัน  
         3.1.2  งด สัมผัสผูท้ี่เดินทางมาจากพื้นทีเ่สี่ยงในการแพรร่ะบาดโรค COVID-19 อย่างน้อย 
7-14 วัน กรณีมีการสมัผสัผู้ป่วย COVID-19 ภายใน 7 วัน ให้ตรวจคัดกรองโควิดโดยวิธี RT-PCR และมี
ใบรับรองผลการตรวจกอ่นการรายงานตัว 

        3.1.3  ต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเช้ือโรค COVID-19 ในระยะเวลา
ไม่เกิน 48 ช่ัวโมง ก่อนการเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกฯ โดยวิธี ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ กรณีไม่มี
ผลการตรวจยืนยันฯ สามารถรับการตรวจได้ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 250 บาท 

       3.1.4  หากมีอาการ ไข้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น รบัรสซาติ ไม่ได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
คัดกรองกอ่นเข้ารบัการคัดเลอืกฯ 
 4. ผู้มีรายช่ือข้างต้นและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ในวันพุธท่ี 12  
มกราคม 2565 เวลา 08.30-09.00 น. ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดย  
บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ที่เข้ามาปฐมนิเทศจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มและหลักฐาน
แสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด 19 ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ช่ัวโมง โดยวิธี ATK พร้อมใบรับรอง
ผลการตรวจ 
 5.  สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินกิ โรงพยาบาลหาดใหญ่  
โทร. 074-239380 ในวันและเวลาราชการเท่านั น 

  
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

 

   ประกาศ ณ วันที่  29  ธันวาคม 2564 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทยห์ญงิกันยิกา  ช านิประศาสน์) 
                   รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และรกัษาการผู้อ านวยการ 

       โรงเรียนแพทย์และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ปฏิบัติการแทนคณบดี 
 

 


