
หนา้ 1 จาก 5 
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคเหนือ เขต 1 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 

 ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

1 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 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) 

 

2 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 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) 



หนา้ 2 จาก 5 

 ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

3 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง  
1. สังคมศึกษา  
2. การสอนสังคมศึกษา  
3. สังคมวิทยา  
4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
5. สังคมศาสตร์  
6. สังคมศาสตร์การพัฒนา  
7. วัฒนธรรมศึกษา  
8. การพัฒนาชุมชน  
9. พัฒนาสังคม  
10. สังคมสงเคราะห์  
11. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
12. รัฐประศาสนศาสตร์  
13. นิติศาสตร์  
14. รัฐศาสตร์  
15. พัฒนามนุษย์และสังคม  
16.การสอนภูมิศาสตร์  
17. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  
18. การบริหารรัฐกิจ  
19. การเมืองการปกครอง  
20. การบริหารและการปกครองท้องถิ่น  
21. ภูมิศาสตร์  
22. ประวัติศาสตร์  
23. ศาสนา  
24. ปรัชญาและศาสนา  
25. ศาสนาและปรชัญา  
26. จริยศึกษา  
27. บาลีพุทธศาสตร์  
28. พุทธจิตวิทยา  
29. พุทธศาสนา  
30. พระพุทธศาสนา  
31. การสอนพระพุทธศาสนา  
32. การสอนพุทธศาสนา  
33. ศาสนาศึกษา  
34. ศาสนศึกษา  
35. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
36. การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา  
37. ปรัชญา  
38. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต  
39. การปกครอง  
40. โบราณคดี  

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) 



หนา้ 3 จาก 5 

 ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

3 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา      
(ต่อ) 

1 41. ไทยคดีศึกษา  
42. ประวัติศาสตร์ศิลปะ  
43. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง  
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1-42 

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) 

 

4 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง  
1. พลศึกษา  
2. วิทยาศาสตร์การกีฬา  
3. การฝึกและการจัดการกีฬา  
4. วิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝกึและการจัดการกีฬา)  
5. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  
6. พลานามัย  
7. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  
8. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
10. พลศึกษาและการสง่เสริมสขุภาพ  
11. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง  
ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ 1-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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) 



หนา้ 4 จาก 5 

 ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

5 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 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) 

 

6 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) 



หนา้ 5 จาก 5 

 ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

7 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) 

 

8 ครูผู้ดูแลเด็ก 40 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 
 

 

 


