
 

            
                                         

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 

      เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
             ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปี พ.ศ. 2561 

...................................................................... 

 ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยด าเนินการตามมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ       
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 
2561 หนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที ่ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2561 และหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3644 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 
โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

 1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ เปิดรับสมัคร
สอบแข่งขัน แนบท้ายประกาศ  โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้  
  1.1 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี)  
  1.2 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี) 
  1.3 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 5 ปี) 
  1.4 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 1๗,๖๙0 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร ๖ ปี)  

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้   
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

/(3) เป็นผู้เลื่อมใส....   
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   (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                  
   (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
   (5) ไม่ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิต ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค 
ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   (6) ไม่ เป็ นผู้ อยู่ ระหว่ างถูกสั่ งพั กราชการ ถูกสั่ ง ให้ ออกจากราชการไว้ก่ อน 
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ  
   (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร        
ทางการศึกษา 
   (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   (12) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
          (13) ไม่เป็นผู้ เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้าปฏิบัติงาน            
ในหน่วยงานของรัฐ 
  2.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ วิชาเอก     
ที่น ามาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ       
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่  ๑๘  เมษายน 2556 หนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 255๘ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 
ลงวันที่  29  มีนาคม  2560 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
   ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง     
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการ
ตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260    
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย และในวันบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ                      
   ยกเว้น ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก    
ที่ขาดแคลน และมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด         
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน อยู่ก่อนกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง
ครูผู้ช่วย และในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ 

 2.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ          
หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

/3. วัน เวลา... 
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 3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบ 
             ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่วันพุธที่ 18 กรกฎาคม  2561 – วันอังคารที่ 24 
กรกฎาคม ๒๕61 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครสอบ
ไดท้างเว็บไซต ์www.cms.surinpeo.go.th   

 4. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
  4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทย กรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิต้อง
ระบุชื่อปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย 
  4.2 ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต ฉบับภาษาไทย กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี      
ที่ศึกษาต่อได้รับวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
  4.3 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
  4.4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จ านวน ๓ รูป ส าหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง         
หรือสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จ านวน ๕ รูป 
  4.5 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ 
  4.6  บัตรประจ าตัวประชาชน 
  4.7  บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี)    
  4.8  ทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 
  4.9  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)   
 4.10 ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค 
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
 4.11  หนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอม    
ให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับ       
ครูผู้ช่วย ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)                            
 4.12 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบ หรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังนี้ 
          4.12.1 เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบ
สารสนเทศของคุรุสภาที่มีข้อมูลชื่อ-ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน  
             4.12.2 หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 4.13 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามแบบ 1                     
(คส.09.10) ส าหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก     
ทีข่าดแคลน และมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน (ถ้าม)ี 

 5. กำรยื่นใบสมัคร 
  5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครที่รับรองส าเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ 

/5.2 ผู้สมคัรสอบ... 
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  5.2  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจน อาจท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้  
  5.3  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์หรือหมายเลขโทรศัพท์        
ให้ผู้สมัครสอบแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อหน่อยสอบ หากไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใด  ๆมิได้ 

 6. ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 
  6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท  
  6.2  จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ
เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบ  
เฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 

 7.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายใน      
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 50 ถนนกรุงศรีนอก ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และทางเว็บไซต ์www.cms.surinpeo.go.th   

 8. หลักสูตรกำรสอบแข่งขัน 
  หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้  

 9. วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จะท าการสอบข้อเขียนตามตารางสอบ ดังนี้ 
  ตำรำงสอบ ภำค ก ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และอุดมการณข์องความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันเสำร์ที่ 18 สิงหำคม ๒๕61 
     เวลา 09.00  -  10.00 น. 
     เวลา 11.00  -  12.00 น. 
     เวลา 13.30  -  14.30 น. 

 
- ความรอบรู้ 
- ความสามารถทั่วไป  
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
  จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู    
  และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

ตำรำงสอบ ภำค ข ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันอำทิตย์ที่ 19 สิงหำคม 2561 
     เวลา 09.00  -  10.30 น. 
      
     เวลา 13.30  -  15.00 น. 

 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา 
  การศึกษา 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา 
  หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

 
75 คะแนน 
 
75 คะแนน 

 

  ส าหรับสถานที่สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบแข่งขัน   
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          10. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบ ภำค ค   
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค โดยเรียง
ตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 
  ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ
หกสิบ 
                    ตำรำงสอบ ภำค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิธีกำรประเมิน คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันเสำร์ที่ 1 กันยำยน ๒๕61  
     เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป      

 
- สอบสัมภาษณ์  

 
50 คะแนน 

 

       ส าหรับสถานที่สอบ ภาค ค จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค 

 11. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค  แต่ละภาคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ   
หกสิบ โดยประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เรียงล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา  
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
  กรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่    
ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า
หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า   

 12. กำรตรวจกระดำษค ำตอบและประมวลผล 
  12.1  จะตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  12.2  การท าข้อสอบในกระดาษค าตอบ ให้ใช้ดินสอด าชนิด 2B ขึ้นไป 

 13. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในวันพฤหัสบดี                    
ที่ 6 กันยายน 2561  ณ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 50 ถนนกรุงศรีนอก ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และทางเว็บไซต ์www.cms.surinpeo.go.th 
  ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีก าหนดสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้        
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 14. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
  14.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามล าดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง  ซึ่งมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกัน  
  14.2 ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ต้องผ่านการอนุมัติ                
จากผู้มีอ านาจ ไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย 
  14.3 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ที่ประกาศสอบแข่งขัน          
หากผู้สมัครสอบแข่งขันได้รายใด มีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ     
ตามมาตรา 30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

/14.4  ส าหรับ... 
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๗ 
หลักสูตรท้ำยหลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร 

เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
 (แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที ่ 9  กรกฎำคม 2561) 

------------------------------------------- 

 ภำค ก. ควำมรอบรู้ ควำมสำมำรถทั่วไป และควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม   
และอุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู มำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึ กษำ และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        
(๑๕๐  คะแนน) 
 1. ควำมรอบรู้  (๕๐  คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑.๑  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
  1.2  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ 
  ๑.3  นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
  ๑.4  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
  ๑.5  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
         ๑.5.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
   ๑.5.๒ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๑.5.๓ กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๑.5.๔ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๑.5.๕ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก   
   ๑.5.๖ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
   1.5.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.6 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเน้นความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 2. ควำมสำมำรถทั่วไป (๕๐  คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๒.๑  ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ 
  ๒.๒  ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ  
การตคีวาม การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท ์
  ๒.๓  ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล
และอุปมาอุปไมย 
 3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู 
มำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย  ในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๓.๑  คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
  ๓.๒  มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๓.๓  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
  ๓.๔  มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
 
 

/ภำค ข... 



๘ 
 ภำค ข.  ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (๑๕๐  คะแนน) 
 1. ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ  (๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑.๑  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  ๑.๒  หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑.๓  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  ๑.๔  การพัฒนาผู้เรียน 
  ๑.๕  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  ๑.๖  การวิจัยทางการศึกษา 
  ๑.๗  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑.๘  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 ๒.  ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก (๗๕ คะแนน)          
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก   
  ทั้งนี้ หากส่วนราชการใดก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและภาคปฏิบัติในคราว
เดียวกัน ให้ก าหนดสัดส่วนคะแนนด้วย 

 ภำค ค. ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ (๕๐  คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 
 1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา  
 2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา   
 3. วุฒิภาวะทางอารมณ์  
 4. การมีปฏิภาณไหวพริบ  
 5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์  
                                                    ----------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 



๙ 
รำยละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนกำรประเมิน ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ 

ในกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2561 

ประเมินโดยวิธีกำรสัมภำษณ์  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่  9  กรกฎำคม 2561) 

 
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้ 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามเกี่ยวกับประวัติ
ส่วนตัวและประวัติการศึกษา 

๒ บุคลิกลักษณะ ทว่งทีวาจา ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการแต่ งกาย กริยาท่ าทาง      
การสื่อสาร 

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและการสื่อสาร 
 

๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม  
โดยมีหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวก 
และสามารถอธิบายหลักคิดและ วิธีแก้ปัญหานั้น
ให้เป็นที่ยอมรับได ้

๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เจตคติ และอุดมการณ์ ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม  
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก และ
สามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้น   
ให้เป็นที่ยอมรับได ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               

/ก าหนดการสอบแข่งขัน… 



๑๐ 
ก ำหนดกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2561   
          (แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์  ลงวันที่  9  กรกฎำคม 2561) 
 

1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 
2. รับสมัครสอบแข่งขัน วันพุธที่ 18 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 
4. สอบข้อเขียน 
  ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป 
         และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
         และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
         และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
  ภาค ข  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 

 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)  วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 
6. สอบสัมภาษณ์ 
   ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 

วันเสาร์ที่ 1  กันยายน 2561 

7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 



๑๑ 
รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย        
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. ๒561 

 (แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่   9   กรกฎำคม  2561) 
------------------------------------------ 

 
ก. กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 

 
ที่ 

 
ต าแหน่ง 

 
กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวชิาเอก 

 
อัตราเงินเดือน 

รหัส 
กลุ่ม
วิชา 

จ านวน
อัตรา 

ทีป่ระกาศ 
รับสมคัร 

  
หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

การเงินและบญัช ี
ภาษาญีปุ่่น 
ภาษาจนี 
ดนตรีศึกษา 
ดนตรีสากล 
คณิตศาสตร ์
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ฟิสิกส ์
เคมี 
ชีววิทยา 
สังคมศึกษา 
สุขศึกษา 
พลศึกษา 
ศิลปะ 
ศิลปศึกษา 
นาฏศิลป ์
คอมพิวเตอร์ 
เกษตรกรรม 
คหกรรม 
ประถมศึกษา 
ปฐมวัย 
จิตวิทยาและการแนะแนว           

1. ส าหรบัคุณวุฒิปริญญาตร ี
    (หลักสูตร 4 ปี) อัตรา     
    เงินเดือน ขั้น 15,050 บาท  
2. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตร ี
    (หลักสูตร 4 ปี ) ทีไ่ด้รับวฒุ ิ
    ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ที่มีหลักสูตรการศึกษา 
    ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒ ิ
    ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
    อัตราเงินเดือน 15,800 บาท 
3. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตร ี
    (หลักสูตร 5 ปี) อัตราเงินเดอืน 
    ขั้น 15,800 บาท 
4. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตร ี
   (หลักสูตร 6ปี) อัตราเงินเดือน 
    ขั้น 17,690 บาท 

21 
34 
36 
38 
40 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
59 
62 
64 
66 
70 
74 
78 
80 
84 

3 
1 
1 
2 
2 

16 
18 
17 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
9 
2 
1 
6 
3 
1 
1 
4 

17 
1 

  
   
   

รวมทั้งสิ้น 116  
 
 
 
 
 

/ข. รายละเอียด... 



๑๒ 
 ข. รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 1. กำรเงินและบัญชี  
(1) การเงิน 
(2) การบริหารการเงิน 
(3) การเงินและการธนาคาร 
(4) การธนาคารและการเงินหรือการเงินธุรกิจการงาน 
(5) บัญชี 
(6) การบัญชี 
(7) การบัญชีการเงิน 
(8) การบัญชีต้นทุน 
(9) การสอบบัญชีธุรกิจศึกษาบัญชี 
(10) ธุรกิจศึกษา(การบัญชี) 
(11) การบริหารงานบุคคล/การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(12) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่ม ี 
      วิชาเอกตามข้อ (1) – (11) 

    อนึ่ง เศรษฐศาสตร์การเงินหรือเศรษฐศาสตร์การคลัง 
พิจารณาหลักฐานการศึกษาที่ระบุสาขาวิชาเอกการเงิน หรือสาขา
วิชาเอกการคลัง หรือเศรษฐศาสตร์การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์    
การคลัง ไว้แจ้งชัดเท่านั้น 

 3 อัตรา รหัสวิชา 21 

ครูผู้ช่วย ๒. ภำษำญี่ปุ่น     
(๑) ภาษาญี่ปุ่น 
(๒) การสอนภาษาญี่ปุ่น 
(๓) การแปลและการล่ามภาษาญี่ปุ่น 
(๔) ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
(๕) ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
(๖) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกตามข้อ (1) – (5) 

1 อัตรา รหัสวิชา 34 

ครูผู้ช่วย 3. ภำษำจีน     
(๑) ภาษาจีน 
(๒) การสอนภาษาจีน 
(๓) การแปลและการล่ามภาษาจีน 
(๔) ภาษาจีนธุรกิจ 
(๕) ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

(๖)    (6) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกตามข้อ (1) – (5 ) 

1 อัตรา รหัสวิชา 36 

 
 
 

/4. ดนตรีศึกษา... 



๑๓ 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย ๔. ดนตรีศึกษำ 
   ปริญญาตรี  สาขาวิชาเอก 

(๑) ดนตรี 
(๒) ดนตรีศึกษา 
(๓) ดุริยางคศาสตร์ 
(๔) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 
(๕) ดุริยางคศาสตร์ (ไทย-สากล) 
(๖) การสอนดุริยางคศึกษา 
(7) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอก 
      ตามข้อ (1) – (6) 

๒  อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา 38 

ครูผู้ช่วย 5. ดนตรีสำกล 
   (1) ดนตรีศึกษาสากล 

(2) ดุริยางคศาสตร์ 
(3) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
(4) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอก

ตามข้อ (1) – (3) 

๒  อัตรา 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา 40 

ครูผู้ช่วย 6. คณิตศำสตร ์
    (1) คณิตศาสตร์ 

(2) การสอนคณิตศาสตร์ 
(3) คณิตศาสตร์ศึกษา 
(4) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
(5) การศึกษาคณิตศาสตร์ 
(6) คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
(7) คณิตศาสตร์-เคมี 
(8) คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ 
(9) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
(10) สถิติ 
(11) สถิติศาสตร์ 
(12) สถิติประยุกต์ 
(13) สถิติคณิตศาสตร์ 
(14) คณิตศาสตร์สถิติ 
(15) คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(16) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
(17) กลุม่วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มี 

  วชิาเอกตามข้อ (1) – (16) 

16 อัตรา รหัสวิชา 43 

 
 

                        /7. ภาษาไทย... 



๑๔ 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่รับสมัคร หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 7.  ภำษำไทย 
      (1)  ภาษาไทย 

(2) การสอนภาษาไทย 
(3) วิธีสอนภาษาไทย 
(4) วิธีการสอนภาษาไทย 
(5) วรรณคดีไทย 
(6) ภาษาและวรรณคดีไทย 
(7) ภาษาและวัฒนธรรมไทย 

(8)        (8)  การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
(9) ไทยคดีศึกษา 

    (10) ไทยศึกษา 
    (11) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    (12) ภาษาไทยและการสื่อสาร 
    (13) ภาษาไทยและวฒันธรรมไทย 
    (14) ภาษาและวฒันธรรมไทย 
    (15) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวชิาเอกในแบบคู่ที่มี    
           วิชาเอกตามข้อ (1) – (14) 

18 อัตรา รหัสวิชา 44 
 

ครูผู้ช่วย 8. ภำษำอังกฤษ     
(๑) ภาษาอังกฤษ 
(๒) การสอนภาษาอังกฤษ 
(๓) วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
(๔) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
(๕) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
(๖) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(๗) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
(๘) วรรณคดีอังกฤษ 
(๙) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(10) การสอนวิชาภาษาปจัจุบนัต่างประเทศ (อังกฤษ) 

    (11) ภาษาอังกฤษชัน้สงู 
    (12) ภาษาอังกฤษ 
    (13) การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอ่ืน 
              นอกจากภาษาอังกฤษ 
    (14) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
    (15) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
    (16) ภาษาอังกฤษเฉพาะกจิ 
    (17) ภาษาอังกฤษศึกษา 
    (18) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวชิาเอกในแบบคู่ที่มี 
           วิชาเอกตามข้อ (1) – (17) 

17 อัตรา 
 

รหัสวิชา 45 

 
 

/9. วิทยาศาสตร์ทั่วไป... 



๑๕ 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่รับสมัคร หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 9. วิทยำศำสตร์ทั่วไป     
(1) วิทยาศาสตร ์
(2) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(3) การสอนวิทยาศาสตร ์
(4) การสอนวิทยาศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษา 
(5) การสอนวิทยาศาสตรช์ีวภาพ 
(6) การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
(7) การสอนเคมี 
(8) การสอนชีววิทยา 
(9) การสอนฟิสิกส ์
(10) วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
(11) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวชิาเอกในแบบคู่ที่มี 
       วิชาเอกตามข้อ (1) – (10) 

2 อัตรา รหัสวิชา 47 

ครูผู้ช่วย 10. ฟิสิกส์        
    (1) ฟิสิกส ์
    (๒) การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 
    (3) การสอนฟิสิกส ์
    (4) ฟิสิกส์ประยุกต ์
    (5) ฟิสิกส์เครื่องมือวัด 
    (6) ฟิสิกส์ประยุกต์เคร่ืองมือวิเคราะห์        

 (7) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มี 
      วิชาเอกตาม ข้อ  (1) – (6) 

1 อัตรา รหัสวิชา 48 

ครูผู้ช่วย 11. เคมี 
      (1) เคมี 

(2) การสอนเคมี 
(3) วิทยาศาสตร์/เคมี 
(4) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวชิาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกตาม

ข้อ (1) – (3) 

1 อัตรา รหัสวิชา 49 

ครูผู้ช่วย 12. ชีววิทยำ 
      (1) ชีววิทยา 
      (2) การสอนชีววิทยา 

(3) การสอนชีววิทยาระดบัมัธยมศึกษา 
(4) จุลชีววิทยา 
(5) พันธุศาสตร์ 
(6) พฤกษศาสตร์ 
(7) สัตววิทยา 
(8) ชีววิทยาทั่วไป 
(9) ชีววิทยาประยุกต์  
(10) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอก 

 ตามข้อ (1) – (9) 

1 อัตรา รหัสวิชา 50 

/13. สังคมศึกษา... 



๑๖ 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่รับสมัคร หมายเหต ุ

ครูผู้ช่วย 13. สังคมศึกษำ 
     (1) สังคมศึกษา 

(2) ประวัติศาสตร ์
(3) การสอนสังคมศึกษา 
(4) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศกึษา 
(5) ภูมิศาสตร ์
(6) วัฒนธรรมศึกษา 
(7) สังคมวิทยา 
(8) พุทธศาสตร ์
(9) สังคมศาสตร ์
(10) การสอนสังคม ศาสนา  และวัฒนธรรม 

     (11) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  (12) สังคมศาสตร์การพัฒนา 

      (13)  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอก 
             ตามข้อ (1) – (12) 

5 อัตรา รหัสวิชา 51 

ครูผู้ช่วย 14. สุขศกึษำ 
      (1) สุขศึกษา 
      (2) การสอนสุขศึกษา 
      (3) สุขศึกษาและพลศึกษา 

(4) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอก 
     ตามข้อ (1) - (3) 

1 อัตรา รหัสวิชา 52 

ครูผู้ช่วย 15. พลศึกษำ       
(1) พลศึกษา 
(2) การสอนพลศึกษา 
(3) วิทยาศาสตร์การกีฬา 
(4) การฝึกและการจัดการกีฬา 
(5) สันทนาการ 
(6) วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) 
(7) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอก 

ตามข้อ (1) – (6) 

9  อัตรา รหัสวิชา 53 

ครูผู้ช่วย 16. ศิลปะ   
(1) ศิลปะ 
(2) การสอนศลิปะ 

      (3)  ศิลปะไทย 
      (4)  ศิลปะศาสตร์บณัฑติ 
      (5)  สุนทรียศาสตร์และการสอนศิลปะ 
      (6) ศิลปกรรม 
      (7) ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) 

(8) ทัศนศิลป ์
(9) ภาพพิมพ์ 

     (10) จิตกรรม 
     (11) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอก 
           ตามข้อ (1) – (10)  

2  อัตรา รหัสวิชา 59 
 

/17.  ศิลปศึกษา... 



๑๗ 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 17. ศิลปศึกษำ   
(1) ศิลปศึกษา 
(2) การสอนศิลปศึกษา 

      (3) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวชิาเอกในแบบคู่มีวชิาเอก 
          ตามข้อ (1) - (2) 

1  อัตรา รหัสวิชา 62 

ครูผู้ช่วย 18. นำฏศิลป์       
(1) นาฏศิลป ์
(2) นาฏยศิลป ์
(3) นาฏยศาสตร ์
(4) นาฏศิลป์ไทย 
(5) นาฏศิลปไทย 
(6) นาฏศิลป์สากล 
(7) นาฏศิลปสากล 
(8) นาฏศิลป์และการละคร 
(9) นาฏศิลป์ไทยศึกษา 

(10) นาฏศิลป์สากลศึกษา 
(11) นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา 
(12)  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคูท่ี่มีวิชาเอก 
        ตามข้อ (1) - (11) 

6 อัตรา รหัสวิชา 64 

ครูผู้ช่วย 19. คอมพิวเตอร์       
(1) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
(2) คอมพิวเตอร์การศึกษา 
(3) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(4) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
(5) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
(6) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(7) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(8) ระบบสารสนเทศ 
(9) สารสนเทศศาสตร ์

    (10) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวชิาเอกในแบบคู่ที่มีวชิาเอก 
        ตามข้อ (1) – (9) 

3 อัตรา รหัสวิชา 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/20.  เกษตรกรรม... 



๑๘ 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 20. เกษตรกรรม       
(1) เกษตรศึกษา 
(2) เกษตรศาสตร์ 
(3) พฤกษศาสตร์ 
(4) เกษตรศาสตร์ทั่วไป 
(5) เกษตรทั่วไป 
(6) คุรุศาสตร์เกษตร 
(7) ส่งเสริมการเกษตร 
(8) พืชศาสตร์ 
(9) พืชสวน 
(10) พืชสัตว์ 
(11) พืชไร่ 
(12) พืชประดับ 
(13) อุตสาหกรรมเกษตร 
(14) วิทยาศาสตร์เกษตร 
(15) วิทยาศาสตร์การเกษตร 
(16) วิศวกรรมเกษตร 
(17) พัฒนาการเกษตร 
(18) ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
(1๙) เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

   (20) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มี 
          วชิาเอกตามข้อ (1) – (19) 

1 อัตรา รหัสวิชา 70 

ครูผู้ช่วย 21. คหกรรม          
(1) คหกรรมศาสตร์ 
(2) คหกรรมทั่วไป 
(3) อาหารและโภชนาการ 
(4) คหกรรมศึกษา 
(5) ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
(6) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอก 
     ตามข้อ (1) – (5) 

1  อัตรา รหัสวิชา 74 

ครูผู้ช่วย 22. ประถมศึกษำ   
(๑) การประถมศึกษา 
(๒) ประถมศึกษา 
(๓) การสอนประถมศึกษา 

      (4) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอก    
      ตามข้อ (1) – (3) 

๔  อัตรา รหัสวิชา 78 

 
 

/23.  ปฐมวัย... 



๑๙ 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 23. ปฐมวัย       
(๑) ปฐมวัยศึกษา 
(๒) การศึกษาปฐมวัย 
(๓) อนุบาลศึกษา 
(๔) อนุบาล 
(๕) การอนุบาลศึกษา 
(๖) การปฐมวัยศึกษา 
(๗) การปฐมวัย 
(8) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอก

ตามข้อ (1) – (7) 

17 อัตรา กลุ่มวิชา 80 

ครูผู้ช่วย 24. จิตวิทยำและกำรแนะแนว 
      (1) แนะแนว 
        (2)  จิตวิทยาและการแนะแนว 
      (3) จิตวิทยา 

(3) จิตวิทยาการให้บริการ 
(4) จิตวิทยาสังคม 
(5) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขา วิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอก 

ตามข้อ (1)–(5) 

1 อัตรา รหัสวิชา 84 

 
หมำยเหตุ  ทุกกลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 
 1. สาขาวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามสาขาวิชาเอกที่ก าหนด หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามสาขาวิชาเอกท่ีก าหนด 
   กรณีผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครสอบแข่งขัน       
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือกลุ่มวิชาเอกเพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น 
 2. ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน และรายวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ.รับรอง    
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ต้องศึกษาเนื้อหาวิชาในกลุ่มวิชาที่สมัครในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ส าหรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี  
 4. ต้องศึกษาเนื้อหาวิชาในกลุ่มวิชาที่สมัครในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20  หน่วยกิต  
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่องและในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้      
ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครน ามาใช้สอบแข่งขัน เป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือ
กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้ผู้สมัคร
แนบหลักฐำนคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง โดยสืบค้นข้อมูลคุณวุฒิและรำยวิชำชีพครูที่ ก.ค.ศ.รับรอง ได้ทำง
เว็บไซต์ http://qualifiction.otepc.go.th หรือ http://qualification60.otepc.go.th แนบประกอบ
ใบสมัครด้วย 
 
   



๒๐ 
 ให้พิจารณานับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 4 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.        
ที่ ศธ 00206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560  
 อนึ่ง เพ่ือประโยชน์และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต ให้ผู้สมัครด าเนินการ 
ประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนส าเร็จการศึกษา เพ่ือขอให้สถานศึกษาออกเอกสารที่ใช้แสดงหรือให้การ
รับรองว่า คุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกใดตามที่ระบุไว้      
ในประกาศรับสมัคร นอกจากนี้แล้ว ให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน
Transcript เป็นรายวิชาว่า รายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างที่สามารถน ามาประกอบการพิจารณา   
นับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้  รายวิชาที่น ามานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก            
ที่ประกาศรับสมัคร  



๒๑

กลุ่มวิชา/ทาง/

สาขาวิชาเอก
ต าแหน่ง
บรรจุ

ต าแหน่ง
เลขที่

โรงเรียน อ าเภอ สพป./สพม.

1 การเงินและบัญชี 3 ครูผู้ช่วย 1607 บ้านตรึม(ตรึมวทิยานุเคราะห)์ ศีขรภูมิ สพป.สุรินทร์ เขต 1
2 การเงินและบัญชี ครูผู้ช่วย 37366 สุรินทร์ราชมงคล เมืองสุรินทร์ สพม.33
3 การเงินและบัญชี ครูผู้ช่วย 79934 สิรินธร เมืองสุรินทร์ สพม.33
4 ภาษาญีปุ่น่ 1 ครูผู้ช่วย 2284 ประสาทวิทยาคาร ปราสาท สพม.33
5 ภาษาจนี 1 ครูผู้ช่วย 80574 นารายณ์ค าผงวิทยา โนนนารายณ์ สพม.33
6 ดนตรีศึกษา 2 ครูผู้ช่วย 7071 สะโนวิทยา ส าโรงทาบ สพป.สุรินทร์ เขต 1
7 ดนตรีศึกษา ครูผู้ช่วย 7548 ประชาสามัคคี กาบเชิง สพป.สุรินทร์ เขต 3
8 ดนตรีสากล 2 ครูผู้ช่วย 2607 บ้านโดง สังขะ สพป.สุรินทร์ เขต 3
9 ดนตรีสากล ครูผู้ช่วย 9527 บ้านเกษตรถาวร กาบเชิง สพป.สุรินทร์ เขต 3

10 คณิตศาสตร์ 16 ครูผู้ช่วย 1215 บ้านฉนัเพล เขวาสินรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
11 คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 1828 บ้านม่วง จอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1
12 คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 5149 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา จอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1
13 คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 2237 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2
14 คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 3508 บ้านมหาชัย ศรีณรงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
15 คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 3538 บ้านสองสะโกม ปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3

16 คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 3860 บ้านกงุ ศรีณรงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
17 คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 3968 บ้านคูขาด ศรีณรงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
18 คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 6816 บ้านโอทะลัน บัวเชด สพป.สุรินทร์ เขต 3

19 คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 542 หนองแวงวิทยาคม ศีขรภูมิ สพม.33
20 คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 2943 ชุมพลวิทยาสรรค์ ชุมพลบุรี สพม.33
21 คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 2611 แตลศิริวิทยา ศีขรภูมิ สพม.33
22 คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 12202 สิรินธร เมืองสุรินทร์ สพม.33
23 คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 79918 ประสาทวิทยาคาร ปราสาท สพม.33
24 คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 82260 ส าโรงทาบวิทยาคม ส าโรงทาบ สพม.33
25 คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย 132641 เทพอดุมวิทยา สังขะ สพม.33
26 ภาษาไทย 18 ครูผู้ช่วย 1025 บ้านตรึม(ตรึมวทิยานุเคราะห)์ ศีขรภูมิ สพป.สุรินทร์ เขต 1
27 ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 5107 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) ศีขรภูมิ สพป.สุรินทร์ เขต 1
28 ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 5274 บ้านโพธิ(์โพธิ์ศรีวิทยา) ศีขรภูมิ สพป.สุรินทร์ เขต 1
29 ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 7239 บ้านสังแก ส าโรงทาบ สพป.สุรินทร์ เขต 1
30 ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 8393 บ้านหนองหิน ศีขรภูมิ สพป.สุรินทร์ เขต 1
31 ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 10227 บ้านระเวียง ศีขรภูมิ สพป.สุรินทร์ เขต 1

ขอ้มูลอตัราว่าง

จ านวนขอ้มูลต าแหน่งว่างและกลุ่มวิชาที่ใช้ด าเนินการสอบแขง่ขนั
เพื่อบรรจแุละแต่งต้ังบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561
จ านวน 116 อตัรา

ล าดับที่
เรียงเอก

จ านวน
อตัราว่าง



๒๒

กลุ่มวิชา/ทาง/

สาขาวิชาเอก
ต าแหน่ง
บรรจุ

ต าแหน่ง
เลขที่

โรงเรียน อ าเภอ สพป./สพม.

ขอ้มูลอตัราว่าง

จ านวนขอ้มูลต าแหน่งว่างและกลุ่มวิชาที่ใช้ด าเนินการสอบแขง่ขนั
เพื่อบรรจแุละแต่งต้ังบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561
จ านวน 116 อตัรา

ล าดับที่
เรียงเอก

จ านวน
อตัราว่าง

32 ภาษาไทย 18 ครูผู้ช่วย 6795 บ้านร่มเยน็ สังขะ สพป.สุรินทร์ เขต 3
33 ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 8077 บ้านบัวเชด บัวเชด สพป.สุรินทร์ เขต 3
34 ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 8253 กลาโหมราชเสนา 2 บัวเชด สพป.สุรินทร์ เขต 3
35 ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 150 สุรินทร์ราชมงคล เมืองสุรินทร์ สพม.33
36 ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 1526 ขนาดมอญพิทยาคม สังขะ สพม.33
37 ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 3376 ศรีรามประชาสรรค์ เมืองสุรินทร์ สพม.33
38 ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 79740 พนาสนวิทยา ล าดวน สพม.33
39 ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 79832 สิรินธร เมืองสุรินทร์ สพม.33
40 ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 80109 ประสาทวิทยาคาร ปราสาท สพม.33
41 ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 131710 วีรวัฒน์โยธิน เมืองสุรินทร์ สพม.33
42 ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 133915 ประดู่แกว้ประชาสรรค์ โนนนารายณ์ สพม.33
43 ภาษาไทย ครูผู้ช่วย 134475 มัธยมจารพัตวิทยา ศีขรภูมิ สพม.33
44 ภาษาองักฤษ 17 ครูผู้ช่วย 1579 บ้านกนัโจรง จอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1
45 ภาษาองักฤษ ครูผู้ช่วย 1680 บ้านโชคนาสาม ปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3
46 ภาษาองักฤษ ครูผู้ช่วย 2940 บ้านไทยสันติสุข พนมดงรัก สพป.สุรินทร์ เขต 3

47 ภาษาองักฤษ ครูผู้ช่วย 3561 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3
48 ภาษาองักฤษ ครูผู้ช่วย 6040 กนัทราราม(นุน่ศึกษาคาร) ปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3
49 ภาษาองักฤษ ครูผู้ช่วย 6098 บ้านโดง สังขะ สพป.สุรินทร์ เขต 3

50 ภาษาองักฤษ ครูผู้ช่วย 6391 ไพลอ านวยวิทย์ ศรีณรงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
51 ภาษาองักฤษ ครูผู้ช่วย 6653 บ้านหนองปรือ ปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3
52 ภาษาองักฤษ ครูผู้ช่วย 6986 บ้านเตาแดก ศรีณรงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3

53 ภาษาองักฤษ ครูผู้ช่วย 9470 บ้านตาโมม สังขะ สพป.สุรินทร์ เขต 3
54 ภาษาองักฤษ ครูผู้ช่วย 9489 บ้านตรวจ ศรีณรงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
55 ภาษาองักฤษ ครูผู้ช่วย 9886 บ้านระมาดค้อ บัวเชด สพป.สุรินทร์ เขต 3
56 ภาษาองักฤษ ครูผู้ช่วย 9286 วีรวัฒน์โยธิน เมืองสุรินทร์ สพม.33
57 ภาษาองักฤษ ครูผู้ช่วย 49942 บึงนครประชาสรรค์ เขวาสินรินทร์ สพม.33
58 ภาษาองักฤษ ครูผู้ช่วย 84929 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ รัตนบุรี สพม.33
59 ภาษาองักฤษ ครูผู้ช่วย 100345 ธาตุศรีนคร รัตนบุรี สพม.33
60 ภาษาองักฤษ ครูผู้ช่วย 126124 สังขะ สังขะ สพม.33
61 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 ครูผู้ช่วย 9503 บ้านช าเบง สังขะ สพป.สุรินทร์ เขต 3
62 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครูผู้ช่วย 31578 ส าโรงทาบวิทยาคม ส าโรงทาบ สพม.33



๒๓

กลุ่มวิชา/ทาง/

สาขาวิชาเอก
ต าแหน่ง
บรรจุ

ต าแหน่ง
เลขที่

โรงเรียน อ าเภอ สพป./สพม.

ขอ้มูลอตัราว่าง
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เรียงเอก

จ านวน
อตัราว่าง

63 ฟิสิกส์ 1 ครูผู้ช่วย 123858 ขวาวใหญ่วิทยา ศีขรภูมิ สพม.33
64 เคมี 1 ครูผู้ช่วย 38675 แกศึกษาพัฒนา รัตนบุรี สพม.33
65 ชีววิทยา 1 ครูผู้ช่วย 80074 สุรพินท์พิทยา ล าดวน สพม.33
66 สังคมศึกษา 5 ครูผู้ช่วย 2637 บ้านโอทะลัน บัวเชด สพป.สุรินทร์ เขต 3

67 สังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 1779 ชุมพลวิทยาสรรค์ ชุมพลบุรี สพม.33
68 สังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 4347 สิรินธร เมืองสุรินทร์ สพม.33
69 สังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 9619 หนองอยีอวิทยา สนม สพม.33
70 สังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 11767 สุรินทร์ราชมงคล เมืองสุรินทร์ สพม.33
71 สุขศึกษา 1 ครูผู้ช่วย 502 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) เมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
72 พลศึกษา 9 ครูผู้ช่วย 5199 บ้านหนองจอก ศีขรภูมิ สพป.สุรินทร์ เขต 1
73 พลศึกษา ครูผู้ช่วย 2297 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2
74 พลศึกษา ครูผู้ช่วย 6188 บ้านกระสัง สังขะ สพป.สุรินทร์ เขต 3

75 พลศึกษา ครูผู้ช่วย 8256 บ้านตรวจ ศรีณรงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3

76 พลศึกษา ครูผู้ช่วย 2948 บัวเชดวิทยา บัวเชด สพม.33
77 พลศึกษา ครูผู้ช่วย 8622 นารายณ์ค าผงวิทยา โนนนารายณ์ สพม.33
78 พลศึกษา ครูผู้ช่วย 8983 สังขะ สังขะ สพม.33
79 พลศึกษา ครูผู้ช่วย 79787 โนนแท่นพิทยาคม ท่าตูม สพม.33
80 พลศึกษา ครูผู้ช่วย 123436 ขนาดมอญพิทยาคม สังขะ สพม.33
81 ศิลปะ 2 ครูผู้ช่วย 100488 ศีขรภูมิพิสัย ศีขรภูมิ สพม.33
82 ศิลปะ ครูผู้ช่วย 126137 บัวเชดวิทยา บัวเชด สพม.33
83 ศิลปศึกษา 1 ครูผู้ช่วย 1159 บ้านตากกู เขวาสินรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
84 นาฏศิลป์ 6 ครูผู้ช่วย 193 บ้านรุน พนมดงรัก สพป.สุรินทร์ เขต 3
85 นาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 8266 หนองอยีอวิทยา สนม สพม.33
86 นาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 80306 ศีขรภูมิพิสัย ศีขรภูมิ สพม.33
87 นาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 121174 ห้วยจริงวิทยา ศีขรภูมิ สพม.33
88 นาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 121177 บัวเชดวิทยา บัวเชด สพม.33
89 นาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย 122106 มัธยมจารพัตวิทยา ศีขรภูมิ สพม.33
90 คอมพิวเตอร์ 3 ครูผู้ช่วย 8068 บ้านอู่โลก ล าดวน สพป.สุรินทร์ เขต 1
91 คอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย 7675 บ้านภูมินิยมพัฒนา สังขะ สพป.สุรินทร์ เขต 3

92 คอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย 2584 บัวเชดวิทยา บัวเชด สพม.33
93 เกษตรกรรม 1 ครูผู้ช่วย 126102 บึงนครประชาสรรค์ เขวาสินรินทร์ สพม.33
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94 คหกรรม 1 ครูผู้ช่วย 133389 สุรพินท์พิทยา ล าดวน สพม.33
95 ประถมศึกษา 4 ครูผู้ช่วย 9664 บ้านหนองบัว ศีขรภูมิ สพป.สุรินทร์ เขต 1
96 ประถมศึกษา ครูผู้ช่วย 957 ประชาสามัคคี กาบเชิง สพป.สุรินทร์ เขต 3
97 ประถมศึกษา ครูผู้ช่วย 7668 บ้านโอทะลัน บัวเชด สพป.สุรินทร์ เขต 3

98 ประถมศึกษา ครูผู้ช่วย 8902 บ้านมหาชัย ศรีณรงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3

99 ปฐมวัย 17 ครูผู้ช่วย 9828 บ้านผางอดุมสมบูรณ์วิทยา จอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1
100 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย 2030 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2
101 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย 440 กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กาบเชิง สพป.สุรินทร์ เขต 3
102 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย 2618 บ้านขอนแตก สังขะ สพป.สุรินทร์ เขต 3

103 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย 2875 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) สังขะ สพป.สุรินทร์ เขต 3
104 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย 3109 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร ปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3
105 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย 3140 บ้านโดง สังขะ สพป.สุรินทร์ เขต 3

106 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย 3149 บ้านอ าปึลกง ปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3

107 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย 3612 บ้านจบก(อ าเภอปราสาท) ปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3
108 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย 3831 มหาราช 4 ปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3

109 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย 3847 บ้านโนนสวรรค์ กาบเชิง สพป.สุรินทร์ เขต 3
110 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย 6938 บ้านตอกตรา สังขะ สพป.สุรินทร์ เขต 3
111 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย 7550 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบ ารุง) ปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3

112 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย 7595 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร ปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3
113 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย 8455 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 กาบเชิง สพป.สุรินทร์ เขต 3
114 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย 10055 บ้านหนองโยโคกปืด กาบเชิง สพป.สุรินทร์ เขต 3

115 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย 11137 บ้านตาวัง บัวเชด สพป.สุรินทร์ เขต 3
116 จติวิทยาและการแนะแนว 1 ครูผู้ช่วย 965 พนมดงรักวิทยา พนมดงรัก สพม.33




