-สำเนำประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๑๑๗๓/๒๕๖๔
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทางานเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย
ตามโครงการบริการวิชาการ “โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔”
------------------------------ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ที่ ๑๐๙๕/๒๕๖๔ ลงวั น ที่ ๒๙ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง รับ สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็น ลูกจ้างโครงการวิจัย ตามโครงการบริการวิช าการ “โครงการบ่ม
เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔” ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา จานวน ๒ อัตรา ซึ่ง
จ้างด้วยเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ สังกัดกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม สานักงานอธิการบดี นั้น
บั ดนี้ การดาเนิ น การรั บ สมัครได้สิ้ นสุ ด แล้ ว โดยอาศัยอานาจตามความในข้ อ ๙ ของคาสั่ ง
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๕๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอานาจให้รองอธิการบดี
ปฏิ บั ติ ก ารแทน จึ ง ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ การสอบคั ด เลื อ กเข้ า ท างานเป็ น ลู ก จ้ า งโครงการวิ จั ย
ตามโครงการบริ ก ารวิ ช าการ “โครงการบ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔”
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
สอบภำคปฏิบัติ
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่อัตรา ๓๕๕๒ และ เลขที่ อัตรา ๓๕๕๓
ตั้ ง แต่ เ วลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ (MCom 1) ชั้ น ๒
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สอบสัมภำษณ์
๑. ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ เลขที่อัตรำ ๓๕๕๒
ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๑๒ ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี
(อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ เลขที่อัตรำ ๓๕๕๓
ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๑๒ ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี
(อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ)

สาเนาถูกต้อง
(นางสาวธาฤดี นิธิศบุณยกร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จิตติมา เจริญพานิช
(รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกเข้ำทำงำนเป็นลูกจ้ำงโครงกำรวิจัย
ตำมโครงกำรบริกำรวิชำกำร “โครงกำรบ่มเพำะวิสำหกิจในสถำบันอุดมศึกษำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔”
ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ เลขที่อัตรำ ๓๕๕๒ จำนวน ๑ อัตรำ
สังกัดกองบริหำรกำรวิจัยและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

เลขประจำตัวสอบ
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๖
๐๐๗
๐๐๘
๐๐๙
๐๑๐
๐๑๑
๐๑๒

ชื่อ - นำมสกุล
นายวิชพงศ์ จิรพงศ์ภิญโญ
นางสาวนันทิพร มากขุนทด
นางสาวภิชชาภรณ์ ศรีปัญญาวุฒิ
นางสาวสุภาวดี ผลบุญ
นางสาวอริสา สุขสวัสดิ์
นางสาวกัญญานัฐ ศักดิ์ศรีวัฒนา
นางสาวปริมประภา นามตาแสง
นางสาวสุภาภรณ์ อนุราช
นางสาวพัชรี แสงบุญไทย
นางสาวศาริตตา คงอิ่ม
นางสาวพัทธ์ธีรา ไกรอินทร์
นางสาวกัญญารัตน์ ภักดีศรี

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกเข้ำทำงำนเป็นลูกจ้ำงโครงกำรวิจัย
ตำมโครงกำรบริกำรวิชำกำร “โครงกำรบ่มเพำะวิสำหกิจในสถำบันอุดมศึกษำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔”
ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ อัตรำ ๓๕๕๓ จำนวน ๑ อัตรำ
สังกัดกองบริหำรกำรวิจัยและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒
๑๓
๑๔

เลขประจำตัวสอบ
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๖
๐๐๗
๐๐๘
๐๐๙
๐๑๐
๐๑๑
๐๑๒
๐๑๓
๐๑๔

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวยศวดี ดารงเจริญ
นางสาววลัยพรรณ คนรักษา
นางสาวพรชิตา คุณรังษี
นางสาวณัฐชยา บุญมา
นางสาวสุธาวี แท่นนาค
นายประภัสสร์ ชมสถาพร
นางสาวพัฐพศิญา อัมพวานนท์
นางสาวสดใส มุเขวา
นางอัมพร ปุบผาชาติ
นางกมลชนก พึ่งวงษ์
นางสาววราภรณ์ ผุดผ่องมาก
นางสาวณัฏฐนิชา ถือทอง
นายแบงค์ มาประชา
นางสาวขนิษฐา ภูจานงค์

