
 
(ส าเนา) 

 

ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

 

……………………………………….. 
 

ตามประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงวันที่  
3 มกราคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 3 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา และ
เจ้าหน้าที่ พัฒนาระบบ จ านวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการด าเนิน 
การคัดเลือกได้ พิจารณาในเบื้องต้นจากใบสมัคร จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบข้อเขียน  
ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 

ต าแหน่ง อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ) 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ 

1. นางสาวยามีละ   มาหะหมัด 01 
2. นายมูฮัมมัดอิควัน   ดราฮิง 02 
3. นางสาวอมรรัตน์   มนชะติน 03 
4. นายมูฮัมมัดอูซัยร์   อูบัยดิลอาซิซ 04 
5. นายลุกมาน   เฮาะมะ 05 
6. นางสาวซิตตีนาร์   หลังยาหน่าย 06 
7. นางสาวอัฟนาน   ล าเมาะ 07 
8. นางสาวดรุณี   มะขยัน 08 
9. นางสาวฟาดีละห์   สาเมาะ 09 

10. นางสาวนิฟาฎีลา   นิเง๊าะ 10 
11. นางสาวซูไฮฬา   อูมา 11 
12. นายมูฮ ามัด   สุไลมาน 12 
13. นางสาวนิรอบีอะ   หะยีสามะ 13 
14. นางสาวนูรฮา   หมอขวัญ 14 

 

ต าแหน่ง อาจารย์ (เคมี) 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ 

1. นางสาวดารีนา   อาบูวะ 01 
2. นางสาวแวอารีฟะห์   มีสา 02 

 
 
 

/3.นางสาวอิลฮาม... 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ 
3. นางสาวอิลฮาม   อับดุลเลาะ 03 
4. นางสาวมูรนี   เจะโอะ 04 
5. นางสาวฟาตีเมาะห์   ตอฮา 05 
6. นางสาวนูรีซา   ยูโซะ 06 
7. นายอธิป   มาหะ 07 
8. นางสาวซากีย๊ะ   มะสาแม 08 
9. นายต่วนอาบีดีน   โตะนิแต 09 

10. นางสาวรอปีอะห์   หะยีอาแว 10 
11. นางสาวอัสวานา   สาและ 11 
12. นางสาวฮานาน   เจะมะ 12 
13. นายอ่าหามะนูร   อุมา 13 
14. นายฮัมดี   เตาะสาตู 14 
15. นางสาววราภรณ์   ยาะรัด 15 
16. นางสาวมาญีดา   เกษตรกาลาม์ 16 

 

ต าแหน่ง อาจารย์ (สังคมศึกษา) 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ 

1. นายอายุบ   มะอิง 01 
2. นายกูมูฮ าหมัดนูร   กูโนะ 02 
3. นางสาวนารีดา   อาลี 03 
4. นายอัดนัน   มาแต 04 
5. นางสาวพาวีรี   ปูเตะ 05 
6. นางสาวสอดีพะห์   ลาหะมะ 06 
7. นายอาดือนัน   มะดอแซ 07 
8.  นางสาวนาซีเราะห์   มูซอ 08 
9. นายอนัส   หวังยี 09 

10. นางสาวต่วนอัสมานี   อับดุลบุตร 10 
11. นางสาวซูไรดา   จารง 11 
12. นายอูบัยดิลละห์   อัลฮาซีมีย์ 12 
13. นายซุลฮัยดี   ซากา 13 
14. นางสาวโรสลินดา   สาและ 14 
15. นายเตชปรัชญ์   วัฒนประพันธ์ 15 

 
 

/16.นางสาวฮาลีมะ... 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ 
16. นางสาวฮาลีมะ   บุหลง 16 
17. นางสาวอัญสุดา   ต้นตระกูลเกียรติ 17 
18. นายมูฮัมหมัดซูฟียาน   ซง 18 
19. นางสาวสุมัยย๊ะ   ดามะยะ 19 
20. นางสาวสุไรยา   วานิ 20 
21. นายอิลฟาน   อาลีอิสเฮาะ 21 
22. นางสาวมูนีเราะห ์  ยานยา 22 
23. นายฮัดซัน   ดาอี 23 
24. นางสาวซากียะห์   ปาแนแจกะ 24 
25. นางสาวนัสมา   เชื้อสกุล 25 
26. นางสาวฮานันย์   วาวินพัฒนรัตน์ 26 

 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ 

1. นายมูฮัมหมัด   อาลี 01 
2. นางสาวฟาอีซะ   สะเยาะ 02 
3. นางสาวรุสนานี   เจะอุมา 03 
4. นางสาวมัซรีย์  ดอเล๊าะ 04 
5. นางสาวนูรีตา   หามะ 05 
6. นางสาวนูรไอนี   ลาเต๊ะ 06 
7. นางสาวนูรอยดา   บือซา 07 
8. นางสาวรอกีเย๊าะ   มะดือรานิง 08 
9. นางสาวนูรีซัน   ดอเล๊าะ 09 

10. นางสาวซุรียาณี   อาบูวะ 10 
11. นางสาวซาแลคอ   กาเดาะ 11 
12. นางสาวรอฮานี   ยะมา 12 
13. นางสาวอาอีซะห์   กาเดาะ 13 
14. นางสาวฟีรดาวน์   หะยียะพา 14 
15. นางสาวศิรษา   นิยมเดชา 15 
16. นางสาวนูรีซา   เจ๊ะมะเระ 16 
17. นางสาวบัลดะห์   แวหะยี 17 
18. นางสาวนูรมา   ถนอมพล 18 

 
 

/19.นายอนนต์... 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ 
19. นายอนนต์   ตุหาย 19 
20. นายไฮดี   แวเด็ง 20 
20. นางสาวมารีญา   สาลาโด 20 
22. นางสาวชลิดา  เหมมา 22 
23. นางสาวต่วนซอฟียะห์   อัลยุฟรี 23 
24. นางสาวไอด้า   หมาดสตูล 24 
25. นางสาววรรณภา   แดวากม 25 
26. นางสาวปนัดดา   หมัดมี 26 
27. นางสาวนูรุลฮูดา   ฮามะ 27 
28. นางสาวสูไรยา  ดอลี 28 
29. นางสาวมุลยานา   ดะอุแม 29 
30. นางสาวอีมาน   ปุนยัง 30 
31. นางสาวอามีเราะห์บินตียูซุฟ   ดอเลาะ 31 
32. นางสาวมุสพีราห์   ลีมะ 32 
33. นางสาวนูรมา   สะมาแอ 33 
34. นางสาวณัฐวรา   เซ็มแม้นหมัด 34 
35. นายนอีฟ   ซูยี 35 
36. นางสาวอามีนา  อิสมาอีลอาฮมัด 36 
37. นางสาวนิรูซีตา   แวหามะ 37 
38. นางสาวปฤชฎา  เจ๊ะสา 38 
39. นายรูยาฮันห์   มาหะมะ 39 
40. นางสาวอารยา   คงพิน 40 
41. นายรุสดี   ตาผา 41 
42. นางสาวนูรฮีดายะฮ์   ลือแบลูวง 42 
43. นางสาวมาเรียม   ดามาอู 43 
44. นายตายูดิน  หะยีมะ 44 
45. นางสาวบัดรียะห์  กามา 45 
46. นางสาวสุภาภรณ์   ถนอมพล 46 
47. นางสาวฟาดีล๊ะ  เซะบิง 47 
48. นายนินัสรี   ระเด่นอาหมัด 48 
49. นายรีดูวัณ   โต๊ะเด็ง 49 

 
 

/50.นายแวอุสมาน... 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ 
50. นายแวอุสมาน   แวซู 50 
51. นางสาวฮาบีบ๊ะ   กอตอ 51 
52. นางสาวเกศณี   หะยีสาแม 52 
53. นางสาวรุสตีนี   หะยีบือราเฮง 53 
54. นางสาวอัสนี   อับดุลซาลาม 54 
55. นายวันสุไลมาน   เจะแวมาแจ 55 
56. นางสาวนูรมี   สะนิวา 56 
57. นางสาวมุนตาฮา   อาลอาดัม 57 
58. นายสูฟยาน   เจะนิ 58 
59. นายซูลกีฟลี   หะยีมะแซ 59 
60. นางสาวตัสนีม   เจ๊ะแว 60 
61. นางสาวซัลวา   แวอุเซ็ง 61 
62. นายโมหามัด   หะยีเลาะ 62 
63. นูร์ฮามีมี   ปาแนมาแล 63 
64. นายอับดุลเร๊าะมาน   อิสเฮาะ 64 
65. นายนัซรูดิง   รือสะ 65 
66. นางสาวฮัซวานี   เบ็ญจวงค์ 66 
67. นายมะรอกิ   เด็ง 67 
68. นางสาวฮัมดียะห์   อีแต 68 
69. นางสาวมารียา   ดามะ 69 
70. นางสาวสุภาภรณ์   ด าแก้ว 70 
71. นางสาวฮายานี   อีปง 71 
72. นางสาวสอลีฮะ   หมะหนังเด็น 72 
73. นางสาวฮามีดะห์   มะรอแม 73 
74. นางซูมัยยะห์   หะยียามา 74 
75. นางสาวนิสรีน   อาบู 75 
76. นางสาวอามีนะห์   แซมะแซ 76 
77. นางสาวมาเรียม   มะสาแม 77 
78. นายกูอีรวน   มาหะมะเซ็ง 78 
79. นางสาวนูรอยฮาน   กะลูแป 79 
80. นางสาวฟาซีฮะ   ดามะ 80 

 
 

/81.นายรวินันท์... 



 

  

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาท าการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่    24  มกราคม พ.ศ. 2561 
 

  ลงชื่อ    มูหัมมัดรอฟลี   แวหะมะ 
(ดร.มูหัมมัดรอฟลี   แวหะมะ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการแทน 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา 

 

     ส าเนาถูกต้อง 
 

(นางแวรอบิยะ เจ๊ะอะ)                 อับดุลกอยยูม/ร่าง/พิมพ์ 
 บุคลากรช านาญการ                 แวรอบิยะ/ทาน 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ 
81. นายรวินันท์   บินหรีม 81 
82. นายก้องเกียรติ   มาสะพันธ์ 82 
83. นางสาวฟาอีซะห์   ยะโกะ 83 
84. นายนูรูดิง   ดารี 84 

 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ 

1. นางสาวอามีนะห์   กาซอ 01 
2. นายรัฟฝันนี   สามารถดี 02 
3. นางสาวอิสตีฟาร์   เจะยิ 03 
4. นางสาวนุรซีกีน   เพชรเบ็ญวาฮับ 04 
5. นางสาวราณี   อาด า 05 
6. นางสาวอัศมา   อาแว 06 
7. นายแวอุเซ็ง   แวหะยี 07 
8. นางสาวโซฟียาห์   ยูโซะ 08 
9. นายอีสมาแอ   กียะ 09 

10. นางสาวนิซัลวานี   อาแว 10 
11. นายแวอาลี   แวสะแม 11 
12. นางสาวซารีปะห์   สาแม 12 
13. นางสาวอัซมา   แสมา 13 
14. นายซาการียา   ดือราแม 14 
15. นายอัสอาดี   ลีฆะ 15 



รายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วัน และเวลา รายละเอียดการสอบคัดเลือก สถานที่ 

วันที่ 27 ม.ค. 2561 
09.00-12.00 น. 

 

ต าแหน่ง อาจารย ์(ภาษาอังกฤษ) สอบข้อเขียน (100 คะแนน)  
ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ  
ขอบเขตเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หอประชุม 
อิหม่ามอัลนาวาวีย์ ชั้น4 
อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ. 

 

 หมายเหตุ:  
ต้ อ ง แ ส ด ง บั ต ร
ประจ าตัวประชาชน
ก่อนเข้าห้องสอบ 

ต าแหน่ง อาจารย ์(เคมี) สอบข้อเขียน (100 คะแนน)  
ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี)  
ขอบเขตเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ต าแหน่ง อาจารย์ (สังคม) สอบข้อเขียน (100 คะแนน)  
ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านสังคมศึกษา ขอบเขตเนื้อหา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: ภูมิศาสตร์, กฎหมายในชีวิตประจ าวัน, 
ศาสนาเปรียบเทียบและชีวประวัตินบีมุฮ ามัด,จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สอบข้อเขียน (150 คะแนน) 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป กฎ ระเบียบในการปฏิบัติงาน (50 คะแนน) 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (100 คะแนน)    

- การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดท าหนังสือของหน่วยงาน  
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ สอบข้อเขียน (100 คะแนน)  
ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) ขอบเขตเนื้อหาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C 

วันที่ 27 ม.ค. 2561 
13.30-15.30 น. 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ  สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)  
ขอบเขตเนื้อหาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

รร.สาธิตอิสลาม ชั้นที่ 2 

วันที่ 29 ม.ค. 2561 ประกาศผลการสอบข้อเขียน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เว็บไซต์  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 

http://www.cis.psu.ac.th 
วันที่ 30 ม.ค. 2561 ประกาศผลการสอบข้อเขียน ต าแหน่ง อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ และเคมี) 

วันที่ 31 ม.ค. 2561 ประกาศผลการสอบข้อเขียน  
ต าแหน่ง อาจารย์ (สังคมศึกษา) และเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ 

วันที่ 31 ม.ค. 2561 สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ห้องประชุม อิบนุ ค็อลดูน 
อาคารเรียน ชั้นที่ 2 

รร.สาธิตอิสลามศึกษาฯ 
วันที่ 1 ก.พ. 2561 สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)  

ต าแหน่ง อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ และเคมี) 

วันที่ 2 ก.พ. 2561 สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)  
ต าแหน่ง อาจารย์ (สังคมศึกษา) และเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ 

วันที่ 5 ก.พ. 2561 ประกาศผลสอบคัดเลือก  เว็บไซต์  
http://www.cis.psu.ac.th  

หมายเหตุ: ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนก่อนเข้าห้องสอบ 

http://www.cis.psu.ac.th/main/index.php
http://www.cis.psu.ac.th/main/index.php

