
(ส าเนา) 
 

ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

 

……………………………………….. 
 

ตามท่ีวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ด าเนินการสอบ
ข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 3 อัตรา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น บัดนี้  การสอบ
คัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีผู้สอบคัดเลือกผ่านตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 

ต าแหน่ง อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ) 
1. นายมฮูัมมัดอิควัน   ดราฮิง เลขประจ าตัวสอบ 02 
2. นายมฮูัมมัดอูซัยร์   อูบัยดิลอาซิซ เลขประจ าตัวสอบ 04 
3. นางสาวดรุณี   มะขยัน เลขประจ าตัวสอบ 08 
4. นางสาวฟาดีละห์   สาเมาะ เลขประจ าตัวสอบ 09 

ต าแหน่ง อาจารย์ (เคม)ี 
1. นายอธิป   มาหะ เลขประจ าตัวสอบ 07 

ต าแหน่ง อาจารย์ (สังคมศึกษา) 
1. นายอูบัยดลิละห์   อัลฮาซีมีย ์ เลขประจ าตัวสอบ 12 
2. นางสาวสุมัยย๊ะ   ดามะยะ เลขประจ าตัวสอบ 19  
3. นายฮัดซัน   ดาอี เลขประจ าตัวสอบ 23 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
1. นายอนนต์   ตุหาย เลขประจ าตัวสอบ 19 
2. นางสาวมลุยานา   ดะอุแม เลขประจ าตัวสอบ 29 
3. นางสาวนูรฮีดายะฮ์   ลือแบลูวง เลขประจ าตัวสอบ 42 
4. นายวนัสไุลมาน   เจะแวมาแจ เลขประจ าตัวสอบ 55 
5. นางสาวฮัซวานี   เบ็ญจวงค์ เลขประจ าตัวสอบ 66 

 
 

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาท าการสอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 

ประกาศ ณ วันที่    29   เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
 

    (ลงชื่อ)     ยูโซะ ตาเละ 
(ดร.ยูโซะ ตาเละ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
     ส าเนาถูกต้อง 
 
(นางแวรอบิยะ เจ๊ะอะ)             อับดุลกอยยูม/ร่าง/พิมพ์ 
 บุคลากรช านาญการ             แวรอบิยะ/ทาน 
 



รายละเอียดก าหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 3 อัตรา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 

โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

วัน และเวลา รายละเอียดการสอบคัดเลือก สถานที่ 

วันพุธ ที่ 31 ม.ค. 2561 
เวลา 09.30-12.00 น. 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สอบปฏิบัติ (50 คะแนน) ทดสอบการใช้ Microsoft Excel 
2016 เพ่ือการค านวณและน าเสนอข้อมูล 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
อาคารเรียน ชั้น 2 

รร.สาธิตอิสลามศึกษา ม.อ. 

วันพุธ ที่ 31 ม.ค. 2561 
เวลา 14.00-16.30 น. 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) 

ห้องประชุม อาคารเรียน ชั้น 1 
รร.สาธิตอิสลามศึกษา ม.อ. 

วันพฤหัสบด ีที่ 1 ก.พ. 2561 
เวลา 09.00-12.00 น. 

ต าแหน่ง อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ) 
สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน (100 คะแนน)  

ให้เลือกเรื่องที่มีความถนัดในขอบเขตเนื้อหาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมา 1 เรื่อง โดยให้เวลาส าหรับสาธิต
การสอน 15 นาที พร้อมส่งโครงการสอน และน าเสนอเนื้อหา
เป็นภาษาอังกฤษ 

ห้องประชุม อิบนุ ค็อลดูน 
อาคารเรียน ชั้น 2 

รร.สาธิตอิสลามศึกษา ม.อ. 

วันพฤหัสบด ีที่ 1 ก.พ. 2561 
เวลา 13.00-16.00 น. 

ต าแหน่ง อาจารย์ (สังคมศึกษา) 
สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน (100 คะแนน)  

ให้เลือกเรื่องที่มีความถนัดในขอบเขตเนื้อหาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมา 1 เรื่อง โดยให้เวลาส าหรับสาธิต
การสอน 15 นาที พร้อมส่งโครงการสอน 

วันศุกร์ ที่ 2 ก.พ. 2561 
เวลา 09.00-12.00 น. 

ต าแหน่ง อาจารย์ (เคมี) 
สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน (100 คะแนน)  

ให้เลือกเรื่องที่มีความถนัดในขอบเขตเนื้อหาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมา 1 เรื่อง โดยให้เวลาส าหรับสาธิต
การสอน 15 นาที พร้อมส่งโครงการสอน 

วันจันทร์ ที่ 5 ก.พ. 2561 ประกาศผลสอบคัดเลือก เว็บไซต์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
http://www.cis.psu.ac.th 

 

 
 
 

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

