
 

 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

เร่ือง    รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวชิาการ  
ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย (มีใบประกอบวิชาชีพครู) คุณวุฒิ ป.ตรี    

 

 ด้วยโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย (มีใบประกอบวิชาชีพ) อัตราเงินเดือน 17,090 บาท หรือที่ก าลัง
ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ประจ าโรงเรียนสาธิต
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   จ านวน  5  อัตรา  

1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  
- เพศหญิง / เพศชาย อายุไม่ต่ ากว่า 21 ปี 
- ครูประจ าวิชาภาษาตา่งประเทศ สอนภาษาจีน  วชิาเอกภาษาจนี จ านวน 1 อัตรา 
- ครูประจ าวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา จ านวน 1 อัตรา 
- ครูประจ าวชิาภาษาอังกฤษ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาภาษาอังกฤษ จ านวน 1 อัตรา 
- ครูประจ าวิชาภาษาไทย สาขาการสอนภาษาไทย หรือสาขาภาษาไทย จ านวน 1 อัตรา 
- ครูประจ าวิชาคณิตศาสตร ์สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 
- มีใบประกอบวิชาชีพครู  

2.  วัน  เวลา  สถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก 
         ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ www.ids.rmutt.ac.th และให้ยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองในวัน และ เวลาราชการ ณ งานบุคลากร อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ชั้น 1  โทร. 0 2549 4759   
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 

3. เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
      (เอกสารทุกชนิดต้องน าต้นฉบับมาในวันสมัคร และส าเนาถูกต้องลงลายมือชื่อด้วย) 

  3.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 3.2  หนังสือรับรอง หรือใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา (พร้อมส าเนาจ านวน 1 ฉบับ) 
 3.3  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู (จ านวน 1 ฉบับ) 

3.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน  (จ านวน 1 ฉบับ) 
3.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (จ านวน 1 ฉบับ) 
3.6  ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ (ตัวจริง) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ  วันที่ 20 ตุลาคม 2559 www.ids.rmutt.ac.th 
สอบคัดเลือก                   วันที่  21 ตุลาคม 2559   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (สอบขอ้เขียน และสัมภาษณ์)  
ประกาศผลสอบคัดเลือก     วันที่  27 ตุลาคม 2559   ณ งานบุคลากร อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ชั้น 1  
               หรือ www.ids.rmutt.ac.th 
รายงานตัวปฏบิัติงาน            วันที่  1  พฤศจิกายน  2559   ณ งานบุคลากร อาคารโรงเรียนสาธตินวัตกรรม มทร.ธัญบุรี 

เวลา 08.00 น. 

       ประกาศ  ณ วันที่   3   ตุลาคม  พ.ศ.  2559 

                                                                                                                                               
                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งอรุณ  รังรองรัตน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี 

http://www.ids.rmutt.ac.th/


 

 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

เร่ือง    รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนนุ  
ต าแหน่ง  เจ้าหนา้ที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ คุณวุฒิ ป.ตรี    

 

 ด้วยโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 
ประจ าโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จ านวน  1  อัตรา  

1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร   
- เพศชาย/หญิง อายไุม่ต่ ากวา่ 21 ปี  
- เพศชายต้องผา่นการเกณฑ์ทหารแล้วโดยมีใบกองหนุนมาแสดง 
- คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ  (มีประสบการณ์ด้านไอที,ซ่อมบ ารุง, ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

และซอฟ์แวร์ส าหรับห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์) 
- มีมนุษย์สัมพนัธ์ในการติดต่อ ประสานงานทั้งภายในและภายนอก  
- มีความรับผิดชอบในหนา้ที่และงานอื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

2.  วัน  เวลา  สถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก 
         ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ www.ids.rmutt.ac.th และให้ยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองในวัน และ เวลาราชการ ณ งานบุคลากร อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ชั้น 1  โทร. 0 2549 4759   
5 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 

3.  เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
      (เอกสารทุกชนิดต้องน าต้นฉบับมาในวันสมัคร และส าเนาถูกต้องลงลายมือชื่อด้วย) 

  3.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 3.2  หนังสือรับรอง หรือใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา (พร้อมส าเนาจ านวน 1 ฉบับ) 
 3.3  ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (จ านวน 1 ฉบับ) 

3.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน  (จ านวน 1 ฉบับ) 
3.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (จ านวน 1 ฉบับ) 
3.6  ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ (ตัวจริง) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ  วันที่ 20 ตุลาคม 2559 www.ids.rmutt.ac.th 
สอบคัดเลือก                   วันที่  21 ตุลาคม 2559   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (สอบขอ้เขียน และสัมภาษณ์)  
ประกาศผลสอบคัดเลือก     วันที่  27 ตุลาคม 2559   ณ งานบุคลากร อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ชั้น 1  
               หรือ www.ids.rmutt.ac.th 
รายงานตัวปฏบิัติงาน            วันที่  1  พฤศจิกายน  2559   ณ งานบุคลากร อาคารโรงเรียนสาธตินวัตกรรม มทร.ธัญบุรี 

เวลา 08.00 น. 

       ประกาศ  ณ วันที่   3   ตุลาคม  พ.ศ.  2559 

                                                                                                                                       
                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งอรุณ  รังรองรัตน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี 

http://www.ids.rmutt.ac.th/

