
หนา้ 1 จาก 3 
 

 
 

บัญชีต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต 1 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก 

  

 ที่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

1 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำภำษำไทย 3 ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง  
1. ภาษาไทย 
2. การสอนภาษาไทย 
3. วิธีสอนภาษาไทย 
4. ภาษาและวฒันธรรมไทย 
5. ภาษาและวรรณคดไีทย 
6. วรรณคดีไทย 
7. ภาษาไทยศึกษา 
8. ไทยศึกษา 
9. การสอนภาษาไทยระดบัมัธยมศึกษา 
10.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
11. ภาษาไทยและการสื่อสาร 
12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-11 
และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้
แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่สอน 
 
 

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

 

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

15,800 บาท 
ส าหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

 

2 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำพละศึกษำ 1 ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง  
1. พลศึกษา  
2. วิทยาศาสตร์การกีฬา  
3. การฝึกและการจัดการกีฬา  
4. วิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝึกและ  
การจัดการกีฬา)  
5. วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา  
6. พลานามัย  
7. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  
8. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา  
9. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-8 
และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้
แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่สอน 
 
 

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

 

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

15,800 บาท 
ส าหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 



หนา้ 2 จาก 3 
 

 
ที่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

3 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 2 ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง  
1. อนุบาล 
2. อนุบาลศึกษา 
3. การศึกษาปฐมวัย 
4 ปฐมวัยศึกษา 
5. การปฐมวัยศึกษา  
6. การอนุบาลศึกษา 
7. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-7 
และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้
แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่สอน 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

15,800 บาท 
ส าหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

 

 

4 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำประถมศึกษำ 1 
 

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง  
1. การประถมศึกษา  
2. ประถมศึกษา  
3. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  
4. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอกประถมศึกษา  
5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4 
และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้
แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

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

15,800 บาท 
ส าหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 
 



หนา้ 3 จาก 3 
 

 
ที่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

 

5 ครูผู้ดูแลเด็ก 101 
 

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทำงกำรศึกษำหรือ
สำขำศึกษำศำสตร์ กลุ่มวิชำอนุบำลศึกษำหรือกำรศึกษำ
ปฐมวัย ดังต่อไปนี้ 
1. อนุบาล 
2. อนุบาลศึกษา 
3. การศึกษาปฐมวัย 
4. ปฐมวัยศึกษา 
5. การปฐมวัยศึกษา  
6. การอนุบาลศึกษา 
7. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-7  
และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้
แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่สอน 

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

 
 

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

15,800 บาท 
ส าหรับวุฒปิระกาศ-   
นียบัตรบณัฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อ
จากวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

 


