
หน้า 1 จาก 10 

บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคกลาง เขต 1 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 

 ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

1 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวัดผลและ
ประเมินผล 

1 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง  
1. วัดผล 
2. วัดผลการศึกษา 
3. การวัดผลการศึกษา 
4. การวัดและประเมินผลการศกึษา 
5. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
6. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

15,050 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง  

 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปตี่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง) 

 

2 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและ 
การแนะแนว 

1 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง  
1. การแนะแนว หรือการแนะแนวการศึกษา 
2. การแนะแนวและการให้คำปรึกษา 
3. จติวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
4. จิตวิทยาและการแนะแนว 
5. จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว 
6. จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว 
7. จิตวิทยา  
8. จิตวิทยาการศึกษา 
9. จิตวิทยาโรงเรียน 
10. จิตวิทยาสังคม 
11. จิตวิทยาพัฒนาการ 
12. จิตวิทยาการทดลอง 
13. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1-13 
 
 
  

15,050 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง  

 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปตี่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง) 



หน้า 2 จาก 10 

 ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

3 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร 1 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง  
1. เกษตรศึกษา 
2. เกษตรศาสตร์ 
3. พฤกษศาสตร์ 
4. เกษตรศาสตร์ทั่วไป 
5. เกษตรทั่วไป 
6. คุรุศาสตร์เกษตร 
7. ส่งเสริมการเกษตร 
8. พืชศาสตร ์
9. พืชสวน 
10. พืชผัก 
11. พืชไร่ 
12. พืชสวนประดับ 
13. ไม้ผล 
14. สัตวศาสตร ์
15. สัตว์ปีก 
16. โคนม 
17. โคเนื้อ 
18. การประมง 
19. ประมงน้ำจดื 
20. เทคโนโลยีชวีภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร 
21. เทคโนโลยีการเกษตร 
22. อุตสาหกรรมการเกษตร 
23. อุตสาหกรรมเกษตร 
24. พัฒนาการเกษตร 
25. วิศวกรรมเกษตร 
26. ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
27. วิทยาศาสตร์เกษตร 
28. วิทยาศาสตร์การเกษตร 
29. ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
30. เทคโนโลยีชวีภาพเกษตร 
31. เกษตรและสิ่งแวดล้อม 
32. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง   
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1-31 
 
 
 
 
 
 
  

15,050 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง  

 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปตี่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง) 



หน้า 3 จาก 10 

 ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

4 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 15 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง  
1. ภาษาไทย 
2. การสอนภาษาไทย 
3. วิธีสอนภาษาไทย 
4. ภาษาและวฒันธรรมไทย 
5. ภาษาและวรรณคดไีทย 
6. วรรณคดีไทย 
7. ภาษาไทยศึกษา 
8. ไทยศึกษา 
9. การสอนภาษาไทยระดบัมัธยมศึกษา 
10. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
11. ภาษาไทยและการสื่อสาร 
12. ไทยคดีศึกษา 
13. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง    
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1-12 
 
  

15,050 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง  

 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปตี่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง) 

 

5 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง  
1. ภาษาอังกฤษ  
2. การสอนภาษาอังกฤษ  
3. วรรณคดีอังกฤษ  
4. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  
7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
8. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  
9. ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
10. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ  
11. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ  
12. อังกฤษธุรกิจ  
13. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ  
14. การสอนวิชาภาษาปัจจุบนัต่างประเทศ (อังกฤษ)  
15. วิธีสอนภาษาอังกฤษ  
16. ภาษาอังกฤษชั้นสูง  
17. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ  
18. การสอนภาษาตา่งประเทศ  
19. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
20. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง  
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1-19 
 
  

15,050 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง  

 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปตี่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง) 



หน้า 4 จาก 10 

 ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

6 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง  
1. คณิตศาสตร์  
2. คณิตศาสตร์ประยุกต์  
3. การสอนคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา  
4. สถิติ  
5. สถิติประยุกต์  
6. การสอนคณิตศาสตร์  
7. สถิติคณิตศาสตร์  
8. คณิตศาสตร์สถิติ  
9. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ  
10. คณิตศาสตร์ศึกษา  
11. การศึกษาคณิตศาสตร์  
12. สถิติศาสตร์  
13. คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์  
14. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  
15. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง    
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1-14 
 
  

15,050 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง  

 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปตี่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง) 

 

7 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม 1 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง  
๑. คหกรรมศาสตร์ 
๒. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
๓. คหกรรมศาสตร์ศึกษา 
๔. คหกรรมศิลป์ 
๕. วิทยาศาสตร์การอาหาร 
๖. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
๗. เทคโนโลยีอาหาร 
๘. เทคโนโลยีการอาหาร 
๙. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
10. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
11. สุขาภิบาลอาหาร 
12. โภชนาศาสตร์ศึกษา 
13. โภชนาการชุมชน 
14. พัฒนาการเด็กและครอบครัว 
15. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
16. อาหารและโภชนาการ 
17. โภชนาการและอาหาร 
18. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
19. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง   
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1-18 
  

15,050 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง  

 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปตี่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง) 



หน้า 5 จาก 10 

 ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

8 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 8 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง  
1. วิทยาศาสตร์  
2. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป  
3. การสอนวิทยาศาสตร์  
4. วิทยาศาสตร์ศึกษา  
5. การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ  
6. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
7. วิทยาศาสตร์กายภาพ  
8. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ  
9. วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  
10. วิทยาศาสตรช์ีวภาพ  
11. วิทยาศาสตร์สภาวะแวดลอ้ม  
12. นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม  
13. วิทยาศาสตรช์ีวภาพกายภาพ  
14. การสอนวิทยาศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษา  
15. การศึกษาวิทยาศาสตร์  
16. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง  
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1-15 
 
 
 
 
  

15,050 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง  

 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปตี่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง) 
 
 

 

9 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 1 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง  
1. บรรณารักษ์  
2. บรรณารักษ์ศาสตร์  
3. ห้องสมุดโรงเรียน  
4. สารนิเทศศาสตร์  
5. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
6. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
7. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง  
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

15,050 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง  

 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปตี่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง) 



หน้า 6 จาก 10 

 ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

10 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ 1 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง  
1. ศิลปะ  
2. ศิลปศึกษา  
3. ศิลปไทย  
4. ศิลปะไทย  
5. ศิลปกรรม  
6. ศิลปกรรมศึกษา  
7. การสอนศิลปะ  
8. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา  
9. จิตรกรรม  
10. ทัศนศิลป์  
11. ศิลปะตกแต่ง  
12. ประยุกต์ศิลปศึกษา  
13. ศิลปวิจารณ์  
14. ภาพพิมพ์  
15. ประติมากรรม  
16. นิเทศศิลป์  
17. วิจิตรศิลป์  
18. ออกแบบทัศนศิลป์  
19. สื่อนฤมิต  
20. นฤมิตศิลป์  
21. ศิลปะไทยแขนงวิชาออกแบบศิลปะ  
22. สถาปัตยกรรมไทย  
22. ศิลปะไทยแขนงวิชาจิตรกรรมไทย  
23. ศิลปะไทยแขนงวิชาชา่งสิบหมู่ (ช่างเขียน)  
24. ศิลปะไทยแขนงวิชาชา่งสิบหมู่ (ช่างรัก) 
25. หัตถศิลป์ 
26. มัณฑศิลป ์
27. ศิลปการช่าง 
28. ภาพพิมพ์จิตรกรรม 
29. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง  
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1-28 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

15,050 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง  

 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปตี่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง) 



หน้า 7 จาก 10 

 ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

11 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี 1 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง  
1. ดนตรี  
2. ดนตรีศึกษา  
3. ดุริยางคศิลป์  
4. การสอนดุริยางคศึกษา  
5. การสอนดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์  
6. ศิลปกรรมแขนงวิชาดนตรีศึกษา  
7. ศิลปศึกษาแขนงวชิาดนตรีศกึษา  
8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง  
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

15,050 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง  

 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปตี่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง) 

 

12 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล 1 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง  
1. ดนตรีสากล  
2. ดุริยางคศาสตร์ (สากล)  
3. ดุริยางค์สากล  
4. ดุริยางศิลป์  
5. ดุริยางคศิลป์  
6. ดุริยศิลป์  
7. ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  
8. การสอนดุริยางค์ศึกษา  
9. ศิลปกรรม(ดนตรีสากล)  
10. ศิลปะนาฏดุริยางค์  
11. การแสดงดนตรี  
12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง  
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1-11 
 
 
 
 
 
 
 
  

15,050 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง  

 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปตี่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง) 



หน้า 8 จาก 10 

 ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

13 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 2 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง  
1. คอมพิวเตอร์  
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์  
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
4. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  
5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
6. ศาสตร์คอมพิวเตอร์  
7. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
8. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์  
9. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  
10. โปรแกรมวิชาการบริหารธรุกิจ  
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
11. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  
12. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  
13. คอมพิวเตอร์ศึกษา  
14. ธุรกิจคอมพิวเตอร์  
15. ระบบสารสนเทศ  
16. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
17. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
18. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์  
19. คอมพิวเตอร์และสถิติ  
20. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
21. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา  
22. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง  
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1-21 

15,050 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง  

 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปตี่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง) 

 

14 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย 28 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง  
1. อนุบาล 
2. อนุบาลศึกษา 
3. การศึกษาปฐมวัย 
4 ปฐมวัยศึกษา 
5. การปฐมวัยศึกษา  
6. การอนุบาลศึกษา 
7. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1-7 

15,050 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง  

 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปตี่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง) 



หน้า 9 จาก 10 

 ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

15 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 2 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง  
1. การประถมศึกษา  
2. ประถมศึกษา  
3. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  
4. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอกประถมศึกษา  
5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง  
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

15,050 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง  

 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปตี่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง) 

 

16 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน 1 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง  
1. การสอนภาษาจนีในฐานะภาษาต่างประเทศ 
2. การสอนภาษาจนี 
3. ภาษาจีน 
4. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง  
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

15,050 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง  

 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปตี่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง) 



หน้า 10 จาก 10 

 ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

17 ครูผู้ดูแลเด็ก 74 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือสาขา
ศึกษาศาสตร์ กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย 
ดังต่อไปนี้ 
1. อนุบาล 
2. อนุบาลศึกษา 
3. การศึกษาปฐมวัย 
4. ปฐมวัยศึกษา 
5. การปฐมวัยศึกษา  
6. การอนุบาลศึกษา 
7. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง  
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1. – 7.  
 
 
  

15,050 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง  

 

15,800 บาท 
สำหรับวุฒปิริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 
 

 

 


