
 
 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิ์สอบเพือ่คดัเลอืกเข้าร่วมอบรม 
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏบิัตกิารบ าบดัทดแทนไต 

(การฟอกเลือดดว้ยเครือ่งไตเทยีม) รุ่นที ่6 
ศนูยบ์ าบดัทดแทนไตเรือ้รงั  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  คณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

 
 

  บัดนี ้ ศูนย์บ าบัดทดแทนไตเรื ้อรัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ด าเนินการคัดเลือก
บุคลากรต าแหน่งพยาบาลเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 
 

ผู้มสีทิธิ์สอบเพือ่คดัเลือกเขา้รว่มการอบรม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู/่จงัหวดั ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู/่จงัหวดั 
1 นางสาว พรณภา  เพ็ชร์มาก สงขลา 40 นางสาว สุชาดา พลศรี ตรัง 
2 นางสาว อัซเราะฮ์ เจ๊ะมุ ภูเก็ต 41 นางสาว ยาวียะห์ จีนารง ปัตตานี 
3 นางสาว สุรัสวดี สัทธาพงศ์ สมุทรปราการ 42 นางสาว ยามีละห์ อีบุ๊ ยะลา 
4 นางสาว วรรณวิภา สิงห์อ้น ชุมพร 43 นางสาว อรอุมา หลินเภอ สงขลา 
5 นางสาว สลิลรัตน์ ศรีขวัญ สงขลา 44 นางสาว สุกัญญา อุไรกุล สตูล 
6 นางสาว สุชาดา  เรืองเพ็ชร นครศรีธรรมราช 45 นางสาว จินห์จุฑา ทิพย์มงคล นครศรีธรรมราช 
7 นางสาว พัชรีภรณ์ ทองโกมล นครศรีธรรมราช 46 นาย อีสเฮาะ มายอ นราธิวาส 
8 นางสาว อัญชิสา อินทวังโส สงขลา 47 นาย ณัฐพงศ์ ค าศรีสุข เชียงใหม่ 
9 นาง นารีรัตน์ เพ็ชรศิริ สงขลา 48 นางสาว อภิญญา อุ่นฟอง เชียงราย 
10 นางสาว อาซียะห์ รามิดง ยะลา 49 นางสาว กล่ินร ่า ใยลีอ่าง อุดรธานี 
11 นางสาว อุษณีย์ ศรีสุริยะวรรณ เชียงใหม่ 50 นางสาว ริสารัตน์ แสงโพธิ์ สกลนคร 
12 นาย ขาญวิทย์ สารีโท อุดรธานี 51 นางสาว ปรัศนีย์ บ าเรอ พังงา 
13 นางสาว ภาชินี ฉ้วนกล่ิน นครศรีธรรมราช 52 นางสาว ศิรินภา สมบัติ ภูเก็ต 
14 นาย ชลธี ศรีม่วง ภูเก็ต 53 นางสาว สุภาวดี ศรีพรมทอง กรุงเทพ 
15 นาง อุไรวรรณ นวลติ้ง พัทลุง 54 นางสาว กมลรัตน์ ระนาท เลย 
16 นาง ขนิษฐา เอกต๋อง กระบี่ 55 นางสาว ก าไลทิพย์ รัตนศรี ปทุมธานี 
17 นาง กฤษณา จริตงาม กระบี่ 56 นางสาว นิตยา ศิริ เลย 
18 นางสาว ซรูีนา อับดุลเลาะ ภูเก็ต 57 นางสาว สุรัยดา สะอาดธ ารง ยะลา 
19 นางสาว ธัญรดา ตุ่นภา สระแก้ว 58 นางสาว นิลาวรรณ สานทอง อุบลราชธานี 
20 นางสาว ณิชาภัทร ศิริทรัพย์สมบัติ สมุทรปราการ 59 นางสาว จรัญญา จ าปาโท ขอนแก่น 
21 นางสาว กมลชนก สมรักษ์ ขอนแก่น 60 นางสาว จรัชญา กุหลาบ นครราชสีมา 
22 นางสาว วรานันท์ สนนา บุรีรัมย์ 61 นาง อรนุช หลันหน๊ะ ตรัง 
23 นางสาวปิยธิดา แขวงรถ ชุมพร 62 นางสาว ชลธิชา พ่วนอุ้ย นครศรีธรรมราช 
24 นางสาว ปาณิศรา กิ่งวิชิต อุบลราชธานี 63 นางสาว สุธัญญา ดงราษี นครศรีธรรมราช 



ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู/่จงัหวดั ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู/่จงัหวดั 
25 นางสาว วนิดา จ าปาโพธิ์ อุดรธานี 64 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญสอาด สงขลา 
26 นางสาว กรรณิการ์ เจตบุตร อุดรธานี 65 ว่าที่ร้อยตรี สุดเขตต์ ดิษทับ สงขลา 
27 นางสาว เกวลิน วนาพีรญาณ ตรัง 66 นางสาว รัศมี แซ่ฉัน สงขลา 
28 นางสาว จิราวรรณ ภูศรี กทม 67 นางสาว อามีนะห์ มะลีมิง ภูเก็ต 
29 นาง จิตนิภา เมฆหมอก นครศรีธรรมราช 68 นางสาว อาห์ลาม สาเร๊ะ นราธิวาส 
30 นางสาว รัตติกาล รอดกล่ิน ตรัง 69 นางสาว ภัทรจิตร ฟองค า พะเยา 
31 นางสาว นลัทพร ไชยปัญญา ศรีสะเกษ 70 นางสาว พิชญา วรรณใจ สมุทรปราการ 
32 นางสาว อนงค์นาถ แก้วหัวฝาย กทม. 71 นางสาว พรวิมล ปนรัตน์ พระนครศรีอยุธยา 
33 นางสาว นันทวัน เลี่ยเห้ง ตรัง 72 นาง ลลิตา สันติภาพมณฑล สตูล 
34 นางสาว สุไฮลา หามะ ยะลา 73 นางสาว จุฑารัตน์ จันทร์มณี สุราษฎร์ธานี 
35 นางสาว เตือนใจ ศรีละมัย ศรีสะเกษ 74 นางสาว ไอรดา จันโทสี มหาสารคาม 
36 นางสาว ปนัดดา ปรีชา เชียงราย 75 นางสาว เกศรา  อัสดาธร สุราษฎร์ธานี 
37 นางสาว สายสุดา สารศรี ล าปาง 76 นางสาว รติกาล ภักดีสุวรรณ์ นครศรีธรรมราช 
38 นางสาว ปิยะธิดา สังข์ทอง สุราษฎร์ธานี 77 นางสาว ขนิษฐา ศรีวิเศษ สงขลา 
39 นางสาว แวยามีละห์ แวมามะ ภูเก็ต    

 

 ก าหนดการสอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 

วนัที ่ เวลา รายละเอยีด สถานที ่

วันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ค.2562 09.00-10.00 น. สอบข้อเขียน 

ห้องบรรยาย  
ผศ.พญ.มยุรี วศินานุกร 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

ช้ัน 4 อาคารโรงพยาบาล มอ. 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ค.2562 13.00-16.00 น. 
สอบสัมภาษณ์  
ล าดับที่ 1-39 ศูนย์บ าบัดทดแทนไตเรื้อรัง 

ช้ัน 10 อาคารเฉลิมพระบารมี  
รพ.สงขลานครินทร์ วันศุกร์ที่ 5 ก.ค.2562 13.00-16.00 น. 

สอบสัมภาษณ์ 
ล าดับที่ 40-77 

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบดังรายชื่อข้างต้น มาเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 
ตามวันและเวลาที่ก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบทุกกรณี   
 
 
                  ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 

 
 (พว.สุภร  บุษปวนิช) 

หัวหน้าศูนย์บ าบัดทดแทนไตเรื้อรัง 
ประธานโครงการ 


