
หนา้ 1 จาก 10 
 

 
 

บัญชีต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ภำคใต้  เขต 2 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก 

  

 ที่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

1 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำวัดผลและ
ประเมินผล 

1 ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง  
1. วัดผลการศึกษา 
2. การวัดผลการศึกษา 
3. การวัดและประเมินผลการศกึษา 
4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรง
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 2 จาก 10 
 

 

ที่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

2 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำเกษตร 1 ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง  
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. ประมงน้ าจดื 
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.สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-31 
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 10 
 

 

ที่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

3 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำภำษำไทย 23 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 

 

4 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ 7 ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง  
1. คณิตศาสตร์  
2. คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 
3. การสอนคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา  
4. สถิติ  
5. สถิติประยุกต์  
6. การสอนคณิตศาสตร ์ 
7. สถิติคณิตศาสตร ์ 
8. คณิตศาสตร์สถิต ิ 
9. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิต ิ 
10. คณิตศาสตร์ศึกษา  
11. การศึกษาคณิตศาสตร ์ 
12. สถิติศาสตร์  
13. คณิตศาสตร์เชงิคอมพิวเตอร์  
14. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  
15. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-14 
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 4 จาก 10 
 

 
ที่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

5 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำคหกรรม 1 ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง  
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 ตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-18 
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 

 

6 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำฟิสิกส์ 1 ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง  
1. ฟิสิกส์ 
2. การสอนฟิสิกส ์
3. ฟิสิกส์ประยุกต ์
4.การสอนฟิสิกส์ระดับมธัยมศกึษา 
5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรง
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 5 จาก 10 
 

 
ที่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

7 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ 9 ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง  
1. สังคมศึกษา  
2. การสอนสังคมศึกษา  
3. สังคมวิทยา  
4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
5. สังคมศาสตร ์ 
6. สังคมศาสตร์การพัฒนา  
7. วัฒนธรรมศึกษา  
8. การพัฒนาชุมชน  
9. พัฒนาสังคม  
10. สังคมสงเคราะห์  
11. สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ 
12. รัฐประศาสนศาสตร ์ 
13. นิติศาสตร ์ 
14. รัฐศาสตร ์ 
15. พัฒนามนุษย์และสังคม  
16.การสอนภูมิศาสตร์  
17. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  
18. การบริหารรัฐกิจ  
19. การเมืองการปกครอง  
20. การบริหารและการปกครองท้องถิ่น  
21. ภูมิศาสตร ์ 
22. ประวัติศาสตร ์ 
23. ศาสนา  
24. ปรัชญาและศาสนา  
25. ศาสนาและปรชัญา  
26. จริยศึกษา  
27. บาลีพุทธศาสตร ์ 
28. พุทธจิตวทิยา  
29. พุทธศาสนา  
30. พระพุทธศาสนา  
31. การสอนพระพทุธศาสนา  
32. การสอนพุทธศาสนา  
33. ศาสนาศึกษา  
34. ศาสนศึกษา  
35. การสอนพุทธศาสนา  
36. การสอนสงัคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
37. การสอนสงัคมระดับมัธยมศึกษา  
38. การสอนสงัคม ศาสนา และวัฒนธรรม  

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 6 จาก 10 
 

 
ที่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

   39. การสอนสงัคมระดับมัธยมศึกษา  
40. ปรัชญา  
41. ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศและการทูต  
42. การปกครอง  
43. โบราณคด ี 
44. ไทยคดีศึกษา  
45. ประวัติศาสตร์ศิลปะ  
46. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-45 
และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้
แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่สอน 
 
 
 
 
 

 

 

 

8 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำพละศึกษำ 5 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 7 จาก 10 
 

 
ที่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

9 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำศิลปะ 9 ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง  
1. ศิลปะ  
2. ศิลปศึกษา  
3. ศิลปไทย  
4. ศิลปะไทย  
5. ศิลปกรรม  
6. ศิลปกรรมศึกษา  
7. การสอนศิลปะ  
8. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา  
9. จิตรกรรม  
10. ทัศนศิลป ์ 
11. ศิลปะตกแต่ง  
12. ประยุกต์ศิลปศึกษา  
13. ศิลปวิจารณ ์ 
14. ภาพพิมพ ์ 
15. ประติมากรรม  
16. นิเทศศิลป ์ 
17. วิจิตรศิลป ์ 
18. ออกแบบทัศนศิลป ์ 
19. สื่อนฤมิต  
20. นฤมิตศิลป ์ 
21. ศิลปะไทยแขนงวิชาออกแบบศิลปะ  
สถาปัตยกรรมไทย  
22. ศิลปะไทยแขนงวิชาจิตรกรรมไทย  
23. ศิลปะไทยแขนงวิชาชา่งสิบหมู่ (ช่างเขียน)  
24. ศิลปะไทยแขนงวิชาชา่งสิบหมู่ (ช่างรัก)  
25. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-24 
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 8 จาก 10 
 

 
ที่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

10 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำนำฏศิลป์ 3 ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง  
1. นาฏศิลป ์ 
2. นาฏศิลป์ศึกษา  
3. นาฏยศิลป ์ 
4. นาฏศิลปไ์ทย  
5. นาฏศิลปไ์ทยศึกษา  
6. นาฏศิลปส์ากล  
7. นาฏศิลปส์ากลศึกษา  
8. นาฏศาสตร ์ 
9. นาฏยศาสตร ์ 
10. นาฏศลิป์และการละคร  
11. การสอนนาฏยสงัคีต  
12. การละคร  
13. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-12 
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 

 

11 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำดนตรี 1 ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง  
1. ดนตรี  
2. ดนตรีศึกษา  
3. ดนตรศึกษา  
4. การสอนดุริยางคศึกษา  
5. การสอนดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป ์ 
6. ศิลปกรรมแขนงวิชาดนตรีศึกษา  
7. ศิลปศึกษาแขนงวชิาดนตรีศกึษา  
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 



หนา้ 9 จาก 10 
 

 
ที่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

12 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำดนตรีไทย 1 ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง  
1. ดนตรีไทย  
2. ดุริยางค์ไทย  
3. คีตศิลป์ไทย  
4. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  
5. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ดนตรีไทย  
6. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-5 
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 

 

13 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 32 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 



หนา้ 10 จาก 10 
 

 

 

 
ที่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

14 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 
 

 

15 ครูผู้ดูแลเด็ก 84 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 

 


