
- สำเนา - 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ท่ี  0122 / ๒๕๖๕ 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี  7/2565 
________________________________ 

โดยท่ีเปนการสมควรใหประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2565 
ตำแหนงอาจารย  เลขท่ีตำแหนง 9883 สังกัดโรงเรียนสาธติ “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  จำนวน  
1 อัตรา 

อาศัยอำนาจตามความในขอ 3(25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี 1070/2557 เรือ่ง การมอบ 
อำนาจใหหัวหนาสวนงานปฏิบัติการแทน ลงวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557  คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ี 
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี ๐๐๐๒๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณบดี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จึงประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหนงอาจารย  เลขท่ีตำแหนง 9883 ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี  0122 /๒๕6๕ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  7/2565” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ขอ 3 ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี ๐113/๒๕๖๕ เรื่อง รายชือ่ผูมีสิทธิ์
เขารับการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7 /๒๕๖5 ตำแหนงอาจารย  จำนวน 1 อัตรา  สังกัด
โรงเรียนสาธิต“พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น 

บัดนี้  การสอบสัมภาษณไดดำเนินการเรียบรอยแลว จึงประกาศผลการคัดเลือกดังนี้ 

ตำแหนงอาจารย  เลขท่ีตำแหนง 9883  

-  เลขประจำตัวสอบท่ี 001  นายกฤตภาส  โมไนยากูล 

โดยใหผูมีรายชื่อมารายงานตัวเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงอาจารย ท่ีหองฝายบริหาร อาคารฉลองราชย 

50 ป โรงเรียนสาธิต“พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  ตั้งแตวันท่ี  21 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ในวันและ

เวลาราชการ  โดยนำหลักฐานการรายงานตัวแสดงตอเจาหนาท่ี  ดังนี้   

1. รูปถายแตงกายสุภาพเรียบรอย  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  1  รูป 

2. บัตรประจำตัวประชาชน  ฉบับจริงพรอมถายสำเนา จำนวน  2  ฉบับ 

3. ทะเบียนบาน ...
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 3.  ทะเบียนบาน  ฉบับจริงพรอมถายสำเนา  จำนวน  2  ฉบับ 

 4.  ทรานสคริปต  ฉบับจริงพรอมถายสำเนา  จำนวน  2  ฉบับ 

 5.  หนังสือรับรองวุฒิท่ีอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวน  2  ฉบับ 

  ฉบับจริงพรอมถายสำเนา  

 6.  ใบรับรองแพทยแผนปจจบุัน  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี 0811/2564 

  เรื่อง  โรคท่ีมีลักษณะตองหามสำหรับการเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25๖๔  

  ประกอบดวยโรคตอไปนี ้จำนวน 1 ฉบับ  

6.1 วัณโรคในระยะอันตราย 

6.2 โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 

  6.3 โรคพิษสุราเรื้อรัง 

  6.4 โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

  6.5  โรคทางจิตท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

  6.6  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง และเปนอุปสรรค 

         ตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี   

  6.7  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังอ่ืนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกรมควบคุม

โรค หรือตามประกาศของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 ๗.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล  ใบสำคัญการสมรส (ถามี) ฉบับจริง และถายสำเนา 

  จำนวน  2 ฉบับ 

 ท้ังนี้  ใหมารายงานตัวภายในเวลาท่ีกำหนด  พรอมดวยหลักฐานดังกลาวขางตน และให 

ผูไดรับการคัดเลือก จัดทำสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  และสัญญาค้ำประกัน ณ โรงเรียนสาธิต  

“พิบูลบำเพ็ญ” หองฝายบริหาร อาคารฉลองราชย ๕๐ ป  ในวันรายงานตัว  โดยใหจัดหาบุคคลดังตอไปนี้ 

เปนผูค้ำประกัน ลงนามในสัญญาฯ ตามลำดับ  ดังนี้ 

 ๑. บิดาหรือมารดา หรือ 

 ๒. พ่ีนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือ 

 ๓. ในกรณีท่ีมีเหตุจำเปนหรือเหตุสุดวิสัยไมสามารถใหบุคคลตาม (๑) และ (๒) ค้ำประกันได   

  ใหบุคคลดังตอไปนี้ค้ำประกัน คือ 

  (ก)   ขาราชการ พนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีเงินเดือนไมนอยกวา  
  ๑๐,๐๐๐  บาท เปนผูค้ำประกัน 
  (ข)   ถาผูค้ำประกันซ่ึงปฏิบัติงานของเอกชนจะตองมีเงินเดือนตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท  
   ข้ึนไป    

 เหตุจำเปนหรือเหตุสุดวิสัยตาม (๓)  จะตองมีหลักฐานมาแสดง เชน ใบมรณบัตร ใบรับรอง
แพทยจากโรงพยาบาลของรัฐระบุวาผูค้ำประกันไมสามารถเดินทางได  หรือหลักฐานอ่ืน แลวแตกรณี และนำ
หลักฐานประกอบการจัดทำสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยมาแสดงตอเจาหนาท่ี ดังนี้  

พนกังาน... 
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พนักงาน 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  3  ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน  3  ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  จำนวน  3  ฉบับ

4. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถามี)  จำนวน  3  ฉบับ

5. อากรแสตมป ดวงละ 5 บาท จำนวน  6  ดวง

ผูค้ำประกัน 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  3  ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน  3  ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  จำนวน  3  ฉบับ

4. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถามี)  จำนวน  3  ฉบับ

คูสมรสผูค้ำประกัน 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  3  ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน  3  ฉบับ

3. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถามี)  จำนวน  3  ฉบับ

หากพนกำหนดแลวไมมารายงานตัว  จะถือวาสละสิทธิ์การเขารับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
และหากเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวไมถูกตองหรือมีตำหนิใด ๆ โดยเจาหนาท่ีผูมีอำนาจมิไดลงชื่อกำกับไว  
มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาและจะถือวาไมมีสิทธิ์ในการเขารับการบรรจุและแตงตั้งตามประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี          กันยายน  พ.ศ. ๒๕6๕ 

 (ลงชื่อ)      สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล 

(รองศาสตราจารย ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  ปฏิบัติการแทน 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 สำเนาถูกตอง 

(นางสาวเกศินี   เชื้อสวัสดิ์) 
     บุคลากร 

(รองศาสตราจารย ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

๒๑
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