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ประกาศคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง รายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้ารบัการคัดเลอืกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

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

 

ท่ี ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 

1 นาย การันต์ สาเเละ 
2 นาย คอยรูลบัดรีย ์ มะแซจอืนารง 
3 นาย ชนพัฒน์ โชติกุลรัตน์ 
4 นาย ชามิล ปาละวัล 
5 นางสาว โชโกะ  โยธี 
6 นาย ซัฟร ี มะตีเยาะ 
7 นาย ซากีรีน สะกะแย 
8 นางสาว ณัฐพร ชูมณ ี
9 นาย ธนวิชญ์ ธนัตวรานุกูล 
10 นาย นาวาวี ยุทธสะอาด 
11 นาย นาอิฟ มะยีแต 
12 นางสาว นิญาณี นิโมง 
13 นางสาว นิตัซนีม สุไลมาน 
14 นาย นิอัลวา  แวกะจ ิ
15 นางสาว นุซนารินร ์ อาเเว 
16 นางสาว นูรยันนะห ์ เจ๊ะสอเหาะ 
17 นาย เนาวาฟ เล๊ะนุ ๊
18 นางสาว เปรียบดาว บ าเพ็ญสมัย 
19 นาย พงศพัศ  บุญประสิทธ์ิ 
20 นางสาว พิชชาภรณ์ ฐิติกุลวาณิช 
21 นางสาว ฟาฏิล  หะยีอาแว 
22 นางสาว ฟารีญา เหมมา 
23 นาย ฟุรกอน ปูเต๊ะ 
24 นาย ฟุรกอน กาหลง 
25 นางสาว มัสกัฮ  สาอ ิ
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ท่ี ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 
26 นาย มูฮัมหมัดอารฟิีน นอ 
27 นาย มูฮ าหมัดไซนอล มะตาเฮ 
28 นางสาว ลิญานา เจ๊ะและ 
29 นางสาว วรนิษฐา หลิพันธ์ 
30 นาย วาริส  เบ็ญจวรรณ 
31 นาย อัชรอฟ ยียูโซ๊ะ 
32 นาย อับดุลมูฮัยมีน  มะเส็ง 
33 นาย อับดุลอาซีม ฮายีสาเมาะ 
34 นางสาว อัยนา กรูตามา 
35 นาย อัยมัน ยูโซะ 
36 นางสาว อาวาต๊ิฟ กะลูแป 
37 นางสาว ฮัฟเซาะฮ ์ มาม ุ
38 นาย ฮากัม ซิมะ 
39 นางสาว ฮิลมี ่ แวอาแซ 
40 นางสาว ฮุสณา บือราเฮง 

 
 ทั้งนี้  การประเมินทักษะ ความสามารถ กระบวนการคิดวิเคราะห์และการสัมภาษณ์ จะด าเนินการ  
ระหว่างวันท่ี 12 - 14  มกราคม 2565  (โดยรายละเอียดกระบวนการคัดเลือกจะช้ีแจ้งในวันรายงานตัว)      
ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลศูนย์ยะลา พร้อมกันนี้ ขอให้ผู้ มีรายช่ือข้างต้น 
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1.  การแต่งกายให้ใส่เครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น  
 2.  ผู้ที่มีรายช่ือทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง ณ จุดคัดกรองที่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก   
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่เข้ารับการคัดเลือกฯ 
 3.  ผู้มีรายช่ือข้างต้น รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.         
ณ ห้องประชุม 403 (ช้ัน 4)  อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โดยน าบัตร
ประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยทางราชการ และยังไม่หมดอายุเป็นหลักฐานในการแสดงตัวตน 
พร้อมส าเนา 1 ฉบับที่มีการเซ็นรับรองส าเนาเรียบร้อยแล้ว และต้องปฏิบัติตัว ดังนี้ 
  3.1 การปฏิบัติตัวก่อนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินฯ 
  3.1.1 งด เดินทางไปในต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดโรค COVID-19 
อย่างน้อย 7-14 วัน  
  3.1.2 งด สัมผัสผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดโรค COVID-19 อย่าง
น้อย7-14 วัน กรณีมีการสัมผัสผู้ป่วย COVID-19 ภายใน 7 วัน ให้ตรวจคัดกรองโควิดโดยวิธี RT-PCR และมี
ใบรับรองผลที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน ก่อนการรายงานตัว 
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  3.1.3 ต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเช้ือโรค COVID-19 ในระยะเวลา
ไม่เกิน 48 ช่ัวโมง ก่อนการเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกฯ โดยวิธี ATK และมีใบรับรองผลที่ออกโดย 
โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน     
  3.1.4 หากมีอาการ ไข้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น รับรสไม่ได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คัดกรอง 
ก่อนเข้ารับการคัดเลือกฯ 
 4. ผู้มีรายช่ือข้างต้นและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง เข้าร่วมการปฐมนิเทศ  ในวันพุธท่ี 12 
มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศูนย์
ยะลา โดยบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ที่เข้ามาปฐมนิเทศจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม
และหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด 19 ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ช่ัวโมง โดยวิธี ATK 
พร้อมใบรับรองผลที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน   
 5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลศูนย์ยะลา  
โทร. 073 -221366  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

 

   ประกาศ ณ วันที่  29  ธันวาคม 2564 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทยห์ญงิกันยิกา  ช านิประศาสน์) 
                   รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และรกัษาการผู้อ านวยการ 

       โรงเรียนแพทย์และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ปฏิบัติการแทนคณบดี 
 

 


