
 

 
 
        (ส ำเนำ) 
 

 

ประกำศคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่ ๑๓๘/๒๕๖๔ 

เรื่อง  ประกำศผลกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำท ำงำนเป็นลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย  
------------------------ 

 

  ตำมประกำศคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๑๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนำยน พ.ศ. 
๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
สังกัดโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ คณะแพทยศำสตร์และก ำหนดให้มีกำรคัดเลือกในวันที่ ๒๔ มีนำคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป ณ อำคำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ชั้น ๔ ห้อง ๔๑๒ คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  
  บัดนี้ คณะกรรมกำรฯ ได้ด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลเข้ำท ำงำนในต ำแหน่งดังกล่ำว
เรียบร้อยแล้ว จึงประกำศผลกำรสอบคัดเลือก ดังนี้ 

ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้     
      -นำงสำวสมัชญำ เลี่ยงฮะ 
   -นำงสำวเกษธนวรรณ โชคสถำพรรัตน์ 
   -นำยกวิน สุกใส 
   -นำงสำวเนตรญำ จั่นจินดำ 
   -นำงสำวชุติมำ อินทร์ก ำแหง 
   -นำงสำวพิมพ์พร โภชน์สำล ี
   -นำงสำวพัชชำพลอย ประชุมพงศ์พันธุ์ 
   -นำงสำวอัจฉริญำ จ่ำพิชม 
 

   โดยให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำรำยงำนตัว วันที่ ๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๖ สิงหำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนคณบดี คณะแพทยศำสตร์ ชั้น ๒ อำคำร
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ มหำวิทยำลัยบูรพำ หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐-๓๘๑๐-๓๑๗๘        
ต่อ ๒๒๒๓-๕ ในวันและเวลำรำชกำร หำกผู้ได้รับกำรคัดเลือกไม่มำรำยงำนตัวภำยในก ำหนดเวลำ จะถือว่ำสละ
สิทธิ์ 
  หลักฐำนที่ผู้รำยงำนตัวจะต้องน ำมำแสดง  คือ 

๑. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน                จ ำนวน  ๑๐ ฉบับ 
๒. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน               จ ำนวน  ๑๐ ฉบับ 
๓. ส ำเนำกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี)               จ ำนวน  ๑๐ ฉบับ 
๔. ส ำเนำใบส ำคัญสมรส หรือส ำเนำใบหย่ำ  

(ถ้ำมีกำรจดทะเบียน หรือกำรหย่ำ)              จ ำนวน ๑๐  ฉบับ 
                     ๕.  ส ำเนำวฒุิกำรศึกษำ                จ ำนวน  ๗   ฉบับ 
             /๖.  ส ำเนำใบประกอบ… 
 
 
 



 

 
     -๒- 
 

                     ๖.  ส ำเนำใบประกอบวิชำชีพ                     จ ำนวน  ๗  ฉบับ 
                     ๗.  ส ำเนำหลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร (เฉพำะเพศชำย)               จ ำนวน  ๕  ฉบับ 

๘. ส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีเงินฝำก ธนำคำรกรุงไทย สำขำมหำวิทยำลัยบูรพำ หรือ 
สำขำหนองมน               จ ำนวน  ๓  ฉบับ 

                     ๙.  รูปถ่ำย ๑ นิ้ว หน้ำตรง เสื้อคอปก สีสุภำพ ไม่สวมแว่นตำ  
(ไม่สวมใส่ชุดนักศึกษำ, ชุดครุย หรือชุดข้ำรำชกำร)              จ ำนวน  ๔  ใบ 

๑๐ ใบรับรองแพทย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล มหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง 
โรคที่มีลักษณะต้องห้ำมเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้ 
๑๐.๑ วัณโรคในระยะอันตรำย 
๑๐.๒ โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
๑๐.๓ โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
๑๐.๔ โรคติดต่อร้ำยแรงหรือเรื้อรังท่ีปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่โรคทำงจิตที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
กำรปฏิบัติงำนหน้ำที่ 
๑๐.๕ โรคทำงจิตที่อำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
อนึ่ง ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย จะต้องน ำผู้ค้ ำประกันมำลงนำมใน

สัญญำต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่ ในวันที่มำรำยงำนตัว เพ่ือเข้ำท ำงำนเป็นลูกจ้ำง ตำมข้อ ๑๔ ของประกำศ
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรบรรจุและแต่งตั้ง สัญญำและ
ระยะเวลำกำรจ้ำง กำรค้ ำประกัน และกำรทดลองปฏิบัติงำน ของลูกจ้ำง พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. จัดให้บิดำหรือมำรดำของตนเป็นผู้ค้ ำประกันกำรท ำสัญญำจ้ำง หำกไม่สำมำรถจัดให้
บิดำหรือมำรดำเป็นผู้ค ำประกันได้ ให้ลูกจ้ำงจัดให้พ่ีน้องร่วมบิดำมำรดำเดียวกับตน เป็นผู้ค้ ำประกันกำรท ำ
สัญญำจ้ำงแทน 

๒. ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่สำมำรถให้บุคคลตำมข้อ ๑ เป็นผู้ค้ ำประกนั
กำรท ำสัญญำจ้ำงได้ ให้ลูกจ้ำงจัดหำ ข้ำรำชกำร พนักงำนของรัฐ หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ที่มีเงินเดือนไม่น้อย
กว่ำ ๑๐,๐๐๐ บำท หรือผู้ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนเอกชนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บำท ขึ้นไป เป็นผู้ค้ ำ
ประกันแทน และให้ลูกจ้ำงรำยงำนเหตุจ ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยดังกล่ำว ให้ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งทรำบ 
โดยแนบเอกสำรหลักฐำน ได้แก่ ใบมรณะบัตร หรือใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐระบุว่ำผู้ค้ ำประกันไม่
สำมำรถเดินทำงได้ หรือหลักฐำนอื่น แล้วแต่กรณี 

๓. ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันถึงแก่ควำมตำย หรือถูกศำลมีค ำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด หรือ
มีค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย หรือมหำวิทยำลัยเห็นสมควรให้ลูกจำ้งเปลี่ยนผู้ค้ ำประกัน ลูกจ้ำงจะต้องจัดให้มีผู้ค้ ำ
ประกันรำยใหม่มำท ำสัญญำค้ ำประกันแทน ภำยในก ำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ค้ ำประกันเดิมถึงแก่ควำม
ตำย หรือถูกศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด หรือมีค ำพิพำกษำให้ล้มละลำยหรือวันที่ลูกจ้ำงได้รับหนังสือแจ้ง
จำกมหำวิทยำลัยให้เปลี่ยนผู้ค้ ำประกันแล้วแต่กรณี 

            /หลักฐำนและ… 
 
 
 
 




