
รายละเอียดการรับสมัครอาจารย์พิเศษ 
 

๑.  คุณสมบัติผู้สมัคร 
 ๑.๑ รับสมัครจากบุคคลพลเรือน ชาย/หญิง ที่มีอายุไม่ต่่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์  
 ๑.๒ ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) และ สาขาที่เกี่ยวข้อง (โดยเรียนวิชาฟิสิกส์ไม่ต่่ากว่า 
           ๙ หนว่ยกิต) 
  ๑.๒.๒ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
  ๑.๒.๓ มีสัญชาติไทย 
  ๑.๒.๔ มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่ก่าหนดไว้ในกระทรวง 
  ๑.๒.๕ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษ จ่าคุกตามค่าพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท
หรือลหุโทษ 
  ๑.๒.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลายตามค่าพิพากษาของศาล 
 

๒.  หลักฐานการรับสมัคร 
 ๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ๒ นิ้ว จา่นวน ๒ รูป 
 ๒.๒ ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน 
 ๒.๓ ส่าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา 
 ๒.๔ ส่าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
 ๒.๕ ส่าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการส่าเร็จการศึกษา (กรณีรอปริญญา) 
 ๒.๖ ประวัติย่อ (การฝึกงาน, การท่ากิจกรรม ฯลฯ) 
 ๒.๗ เอกสารในข้อ ๒.๓ ถึง ๒.๕ ให้น่าเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย 
 

๓.  การรับสมัคร 
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ถึง ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  (เว้นวันหยุดราชการ) ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ 
(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ รร.ตท.) และส่งหลักฐานการรับสมัครมาที่ กองวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนเตรียมทหาร เลขที่ ๙ หมู่ ๑๐ ต่าบลศรีกะอาง อ่าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ๒๖๑๑๐ 
 

๔.  ก าหนดการสอบภาคทฤษฎี, ภาคปฏิบัติการทดลองและสอบสัมภาษณ์  
 ๔.๑ สอบสอนภาคทฤษฎีและสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐    
 ๔.๒ สอบภาคปฏิบัติการทดลอง วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓๓๐  เป็นต้นไป  โดยผู้สมัครต้องเตรียม
แผนการเรียนรู้และสื่อการสอนของเนื้อหาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยใช้เวลาในการสอน จ่านวน ๓๐ นาที 
๕. ประกาศผล 
 วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กองวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร และโทรศัพท์แจ้ง
รายละเอียดส่าหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือด่าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  กองวิชาวิทยาศาสตร์  
ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๗๒ ๕๓๕๐, 02-572 5355 (เว้นวันหยุดราชการ) 
 



 

 

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ 

ใบสมัคร 

(ประวัติส่วนตัว) 

ชื่อ-สกุล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ …………….. หมูท่ี่ ……..…. ถนน  ............……………....……..... ต ำบล/แขวง ............................ 

อ ำเภอ/เขต  ………………………………………...  จังหวัด  ...…………...........…..........  รหัสไปรษณีย์ .........................   

โทรศัพท์มอืถือ  ....................................... อีเมล์   .……………………………………………………………………………………..  

วัน เดือน ปีเกิด ................…………................ อำยุ ……................... ปี  เชื้อชำติ  …………………………………… 

สัญชำติ  ……………………………………………................  ศำสนำ ……………………………………………………….................... 

ส่วนสูง .................... ซม. น้ ำหนัก ................... กก. 

สถำนภำพ  โสด    แตง่งำน   หมำ้ย   แยกกัน  

 (ประวัติครอบครัว) 

บิดำ ช่ือ-สกุล .......................................................... อำยุ ........... ปี  อำชีพ ……………………………………………. 

มำรดำ ช่ือ-สกุล....................................................... อำยุ ........... ปี  อำชีพ ……………………………………………. 

ชื่อภรรยำ/สำมี ….………………………………………… สถำนที่ท ำงำน …………………….……… ต ำแหน่ง …………….………… 

มีบุตร …………. คน 

(การศกึษา) 

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  สาขาวิชา ตั้งแต่ ถึง 

มัธยมศกึษำตอน

ปลำย 

    

ปวช.     

ปวท. / ปวส.     

ปริญญำตรี     

สูงกว่ำปรญิญำตรี     

 

 

 

 



(รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงล าดับก่อน-หลัง) 

สถานที่ท างาน 

 

ระยะเวลา  ต าแหน่งงาน ลักษณะงาน ค่าจ้าง 

 

เหตุที่ออก 

เริ่ม ถึง 

       

       

       

       

 

 (ความสามารถพิเศษ) 

พิมพ์ดดี       :    ไม่ได้  ได้  ไทย ............ ค ำ/นำที               อังกฤษ............ ค ำ/นำที 

คอมพิวเตอร์ :    ไม่ได้  ได้   

ควำมสำมำรถในกำรใชเ้ครื่องใชส้ ำนักงำน          ไม่ได้  ได้   

งำนอดิเรก    : ระบุ  …………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

กีฬำที่ชอบ    : ระบุ  ............................................................................................................................. 

ควำมรูพ้ิเศษ  : ระบุ  ............................................................................................................................. 

อืน่ๆ : ระบุ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

ทรำบข่ำวกำรรับสมัครจำก........................................................................................................................ 

กรุณำแนะน ำตัวท่ำนเอง เพื่อให้เรำรู้จักตัวท่ำนดีขึ้น 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................. 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ขอ้ควำมดังกล่ำวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร หำกหลังจำก

เข้ำท ำงำนแล้วปรำกฏว่ำ ข้อควำมในใบสมัครงำนและเอกสำรที่น ำมำแสดง ที่ให้ไว้ไม่เป็นควำมจริง 

โรงเรียนเตรียมทหำร มีสทิธิ์ที่จะเลิกจ้ำงขำ้พเจ้ำได้โดยไม่ต้องจำ่ยเงนิชดเชยหรอืค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งสิน้ 

       

        …………….......……………………….. 

ลายมือชื่อผู้สมัคร 




