ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์
---------------------------------------------------------ตามประกาศคณะ ทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดล ลงวั น ที่ ๑๓ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่ อ ง รั บ สมั ครสอบคั ดเลือ กบุคคลเพื่ อ บรรจุเ ป็น ลูก จ้า งชั่ว คราวเงินรายได้คณะทั นตแพทยศาสตร์ ตาแหน่งพนัก งานธุรการ
ปฏิ บั ติง านที่ ห น่ว ยเวชระเบีย น งานสนั บสนุ นการบริ ก ารและทรั พยากร โรงพยาบาลทัน ตกรรม คณะทั น ตแพทยศาสตร์
จานวน ๑ อัตรา นั้น
ทั้ ง นี้ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ดเลื อ กในตา แหน่ ง ดั ง กล่ า ว มา รายงานตั ว ที่ ง านทรั พ ยากรบุ ค คล ชั้ น ๑๖
ส านั กงานคณบดี คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดลใน วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
และให้เริ่มปฏิบัติงานใน วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. และขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบว่า
๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่อาจมารายงานตัวและเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่
ได้รับคัดเลือก ถือว่าขอสละสิทธิ
๒. หากปรากฏภายหลั งว่า ผู้ส มัครสอบรายใดมีคุณ สมบัติทั่ วไป หรื อ คุ ณ สมบั ติเฉพาะสาหรั บตาแหน่งไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบหรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะได้รับคัดเลือก แต่จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
เข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ได้รับคัดเลือก
๓. ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกนาเอกสารเอกสารต้นฉบับจริง มายื่นในวันรายงานตัว
๓.๑ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ซึ่งระบุวันที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
๓.๒ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองจากฝ่ายทะเบียน (Office of Registrar)
๓.๓ บัตรประจาตัวประชาชน
๓.๔ ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐบาล รับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
๔. ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกนา สาเนาเอกสาร มายื่นในวันรายงานตัว
๔.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๒ ฉบับ
๔.๒ สาเนาทะเบียนสมรส จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร-กรณีไม่ถึง ๗ ปี ใช้สาเนาสูติบัตร) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน(บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร) และ สาเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๕ สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
---------------------------------------------------------รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตาแหน่งพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานที่หน่วยเวชระเบียน งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

๑

นางสาวธันยพร

คาพันธ์

ได้รับการคัดเลือก

๒

นางสาวสุรัสวดี

คชรัตน์

สารองอันดับที่ ๑

๓

นางสาววาสนา

สมชู

สารองอันดับที่ ๒

รายละอียดประกอบการรายงานตัว ลูก จ้างชั่วคราวเงินรายได้ คณะทัน ตแพทยศาสตร์
คาชี้แจง กรุณาเขียนชื่อให้ครบทุกช่อง และจัดเรียงเอกสารตามลาดั บโดยแยกเป็น 3 ชุด ตามหน่วย และ  ตัดใบปะหน้าเอกสาร ปะหน้าเอกสารที่ต้องส่งให้ แต่ ละหน่วย
ชื่อ-สกุล..................................................................
สังกัด............................................................................

ชื่อ-สกุล..................................................................................
สังกัด......................................................................................

ชื่อ-สกุล.....................................................................
สังกัด.........................................................................

ใบปะหน้าเอกสาร หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

ใบปะหน้าเอกสาร หน่วยสวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์

ใบปะหน้าเอกสาร หน่วยค่าตอบแทนและข้อมู ลทรัพ ยากรบุคคล

เอกสารของตนเอง
 สาเนาทะเบียนบ้ านของตนเอง
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของตนเอง
 สาเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ
 สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐเท่ านั้น )
 เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) (ถ้ามี)
 รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว

เอกสารของตนเอง

เอกสารของตนเอง
 สาเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
>>> ทุกสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เอกสารของคู่สมรส(ถ้ามี)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรส
 สาเนาทะเบียนบ้ านของคู่สมรส
 สาเนาทะเบียนสมรส
เอกสารของบิดา/มารดา
  สาเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา/มารดา คนละ
  สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา คนละ
สาเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
***กรณีบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมให้ แนบใบมรณบัตร
เอกสารของบุตร (ถ้ามี)
 สูติบัตร
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน **กรณีอายุเกิน 7 ปี
 สาเนาทะเบียนบ้ าน

**ส่งเอกสารที่คุณธนรัตน์,คุณศุภลักษณ์**

1 ฉบับ
1 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของตนเอง

**ส่งเอกสารที่คุณเกศราภรณ์, คุณสุรเสน**

2 ฉบับ

**ส่งเอกสารที่คุณปุญญิสา**

1 ฉบับ

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

