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ประกำศคณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  019/2564 

เรื่อง  ผลกำรสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
------------------------------------------- 

 

 ตำมประกำศคณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ ที่  013/2564 ลงวันที่ 11 มีนำคม  พ.ศ. 2564
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  ต ำแหน่ง  อำจำรย์ จ ำนวน 2 อัตรำ นั้น 
 บัดนี้กำรสอบคัดเลือกได้ด ำเนินกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๓(๒๕) ของค ำสั่ง
มหำวิทยำลัยบูรพำที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้หัวหน้ำส่วนงำน
ปฏิบัติกำรแทนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  จึงประกำศผลกำรสอบคัดเลือก  ดังต่อไปนี้ 
 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่ง อำจำรย์ เลขที่ต ำแหน่ง 1090-2556 

ไม่มีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก   
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่ง อำจำรย์ เลขที่ต ำแหน่ง  1418-2564   

  นำยโยธิน    ตีไธสง 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกฯ มำรำยงำนตัว และจัดท ำสัญญำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัยบูรพำ สัญญำ        
ค้ ำประกัน  ที่ส ำนักงำนคณบดี  คณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ  ตั้งแต่วันที่  11 – 31  พฤษภำคม    
พ.ศ.  2564  ในเวลำท ำกำร  และให้น ำหลักฐำนมำรำยงำนตัวแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ ดังนี้ 
 1.  รูปถ่ำยแต่งกำยสุภำพ ขนำด 1 นิ้ว    จ ำนวน  2  รูป 
 2.  บัตรประจ ำตัวประชำชน  ฉบับจริง  พร้อมส ำเนำ  จ ำนวน  3  ฉบับ 
 3.  ทะเบียนบ้ำน  ฉบับจริง  พร้อมถ่ำยส ำเนำ   จ ำนวน  3  ฉบับ 
 4.  หลักฐำนกำรศึกษำ ฉบับจริง พร้อมถ่ำยส ำเนำ   จ ำนวน  3  ฉบับ 
 5.  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน  ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ ำนวน 1 ฉบับ ตำมกฎ  ก.พ.อ. ว่ำด้วยโรค  
ที่มีลักษณะต้องห้ำมเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 โรคตำมมำตรำ 7 (ข) (2) คือ  
 5.1  วัณโรคในระยะอันตรำย 
 5.2  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
 5.3  โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
 5.4  โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
 5.5  โรคทำงจิตที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
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6.  หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล ใบส ำคัญกำรสมรส (ถ้ำมี) ฉบับจริง และถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 3 ฉบับ 
 7.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ค้ ำประกัน   จ ำนวน  3  ฉบับ 
 8.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ของผู้ค้ ำประกัน    จ ำนวน  3  ฉบับ 
 9.  ส ำเนำใบส ำคัญสมรส (กรณีท่ีผู้ค้ ำประกันสมรส)   จ ำนวน  3  ฉบับ 
 10. อำกรแสตมป์  5  บำท     จ ำนวน  6  ดวง 
 11. ผลกำรตรวจสุขภำพทำงจิตวิทยำจำกโรงพยำบำลรัฐ  ที่ใดท่ีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
   ๑.)  สถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ 
   ๒.)  โรงพยำบำลศรีธัญญำ 
   ๓.)  สถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์ 
   ๔.)  โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ - เฉลิมพระเกียรติ 
   ๕.)  โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ (คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่) 
   ๖.)  โรงพยำบำลศรีนครินทร์ (คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น) 
   ๗.)  โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ (คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
   ๘.)  โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ  
 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกฯ ให้น ำบุคคลผู้ค้ ำประกันสัญญำมำลงนำมในสัญญำค้ ำประกันพนักงำนมหำวิทยำลัย
บูรพำ  โดยต้องให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ค้ ำประกันตำมล ำดับ ดังนี้ 
 1.  บิดำ หรือมำรดำ (ที่แท้จริง)  หรือ 
 2.  พ่ีน้องร่วมบิดำ-มำรดำเดียวกันของลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย หรือ 
 3.  ในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นหรือสำเหตุสุดวิสัยไม่สำมำรถให้บุคคลตำมข้อ 1 และ 2 ค้ ำประกันได้  สำมำรถ
ให้บุคคลดังต่อไปนี้ค้ ำประกันได้ คือ 
 3.1  ข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เป็นผู้ค้ ำประกัน หรือ 
 3.2  พนักงำนรัฐวิสำหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่ำ 10,000  บำท หรือ 
 3.3  หำกผู้ค้ ำประกันปฏิบัติงำนในสถำบันเอกชนจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บำท ขึ้นไป   
 ทั้งนี้ จะต้องด ำเนินกำรตำมข้อ 1 และ 2 ตำมล ำดับก่อน หำกมีเหตุจ ำเป็นหรือสำเหตุสุดวิสัยให้
ด ำเนินกำรตำมข้อ 3 โดยจะต้องมีหลักฐำนมำแสดง  เช่น  ใบมรณะบัตร  ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรัฐบำล
ระบุว่ำ  ผู้ค้ ำประกันไม่สำมำรถเดินทำงได้ หรือหลักฐำนอื่น ๆ แล้วแต่กรณี 
 ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับกำรคัดเลือกมำรำยงำนตัวภำยในเวลำที่ก ำหนด  พร้อมด้วยหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้น หำก
พ้นก ำหนดแล้ว  จะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
   

  ประกำศ  ณ  วันที่  7  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 

       (ลงชื่อ)            มำรุต  ตั้งวัฒนำชุลีพร 
              (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำรุต  ตั้งวัฒนำชุลีพร) 
                        คณบดีคณะสหเวชศำสตร์  ปฏิบัติกำรแทน 
                               อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 


