
 

วันที่ 19 ตุลาคม 2565  

เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบประกาศรับสมัครงาน หน้าเพจเฟสบุ๊ค โปสเตอร์โรงเรียน 

เนื่องจาก ศูนย์วิชาการเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษา ดำเนินกิจการด้านการศึกษา ทั้งการจัด
ค่ายระยะสั้น การร่วมมือกับโรงเรียนรัฐบาลในการทำห้องเรียนพิเศษ และเปิดโรงเรียนเอกชน 
โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา ตั้งอยู่ 31 ซอยรามอินทรา 44 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 ซึ่งกำลังมีการขยายห้องเรียน  

โอกาสนี้ทางศูนย์วิชาการเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษาจึงมีความประสงค์สรรหาบุคลากรเพื่อ
มาร่วมงาน ดังนั้น จึงขออนุญาตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างตามที่ได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  

       ขอแสดงความนับถือ  

         

            ( ดร.สัจจา ศรีเจริญ )        
         ผู้อํานวยการศูนย์วิชาการเตรียมแพทย ์

จริยา นามจันดา  
โทร : 094-1987946  
E-mail : hr.triampat@gmail.com 

mailto:hr.triampat@gmail.com


 
 

ประกาศศูนย์วิชาการเตรียมแพทย์  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเข้าปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา 2565  

…………………………………….. 

 ด้วยศูนย์วิชาการเตรียมแพทย์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 
ครูประจําการ และพาร์ทไทม์ เพื่อรองรับการขยายห้องเรียน โดยมีรายละเอียดตําแหนง่ดังนี้  

1. ครูคณิตศาสตร์ จํานวน 3 อัตรา  

2. ครูฟิสิกส์  จํานวน 3 อัตรา 

3. ครูเคมี จํานวน 3 อัตรา  

4. ครูภาษาอังกฤษ จํานวน 2 อัตรา  

5. ครูภาษาไทย จํานวน 2 อัตรา 

6. ครูแนะแนว (จิตวิทยา) จํานวน 1 อัตรา 

คณุสมบติัของผูส้มัคร  

 1. ไมจํ่ากัดเพศ อายุไมเ่กิน 40 ปี  
 2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก  
 3. ถ้ามีประสบการณ์สอน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

เงินเดือน (ชว่งทดลองงาน)  วุฒิปริญญาตรี 18,000 บาท 
       วุฒิปริญญาโท 23,000 บาท 
      วุฒิปริญญาเอก 28,000 บาท  

หากผา่นการทดลองงาน จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นบุคลากรครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสง่เสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) และพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนรวมท้ังสวัสดิการ ตามความสามารถ  

กําหนดการรบัสมัคร 

 ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยติดต่อขอรับใบสมัคร และสง่เอกสารหลักฐานการสมัคร ท่ี  
E-mail : hr.triampat@gmail.com 

mailto:hr.triampat@gmail.com


เอกสารและหลักฐานในการสมัคร  

1. รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก ไมส่วมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไมเ่กิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน อยา่งละ 1 ฉบับ  
3. สําเนาวุฒิการศึกษาและสําเนาผลการเรียน จํานวนอยา่งละ 1 ฉบับ  
4. ประวัติสว่นตัว (Resume) จํานวน 1 ฉบับ  
5. หนังสือรับรองการทํางาน  

วิธกีารคัดเลือก  

1. สอบข้อเขียน (100 คะแนน) 
2. สอบสอน (100 คะแนน) 
3. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) 
ผู้ท่ีผา่นการคัดเลือก คะแนนรวมกันสามสว่นต้องไมต่ํ่ากว่าร้อยละ 70  
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