
 

 

 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
...................................................................... 

 

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการตามมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/ 
260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ 
ว 1848 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
04009/ว 2357 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา      
ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้  

1.1 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี)  

1.2 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี) 
  1.3 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) 
  1.4 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 1๗,๖๙0 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร ๖ ปี)       

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู                
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้   

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

 
/(3) เป็นผู้เลื่อมใส .... 
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 (3) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค 

ตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
(6 ) ไม่ เป็ นผู้ อยู่ ระหว่ างถู กสั่ งพั กราชการ ถู กสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ ก่ อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่ งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ  

(7) ไม่ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู                          
และบุคลากรทางการศึกษา 

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
                     (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน     

ในหน่วยงานของรัฐ 
2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญ าตรี              

สาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรณีซึ่งมิใช่ปริญญาตรีทางการศึกษา จะต้องมีความรู้
พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่  ก.ค.ศ. กำหนด และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับ       
สมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย 

กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครสอบแข่งขันเป็นวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร       
หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกไว้หรือระบุไว้ต่างจากประกาศรับสมัครจะพิจารณา            
นับหน่วยกิต ใน Transcript ของผู้สมัคร เพ่ือประโยชน์และสิทธิของผู้สมัคร ในการพิจารณานับหน่วยกิต 
ผู้สมัครควรดำเนินการประสานกับสถาบันที่ตนสำเร็จการศึกษาเพ่ือขอให้สถาบันออกเอกสารหลักฐานที่ใช้
แสดงหรือให้การรับรองคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับวุฒิและกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่ระบุ 
ไว้ในประกาศรับสมัครหรือให้สถาบันการศึกษาที่มีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript 
เป็นรายวิชา ว่ารายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างสามารถนำมาพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รายวิชา
ที่นำมานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร เพ่ือเป็นข้อมูล
หลักฐานเพ่ิมเติม ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และ
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/316 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติ 
การสอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรือนุมัติออกใบอนุญาต ตามที่คุรุสภาออกให้ที่ยัง
ไมห่มดอายุ (นับถึงวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย) มาเป็นหลักฐานการสมัครเท่านั้น   

 
/ ทัง้นี้ ... 
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ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง 
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบ
หรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และในวันบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ 
  2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ 
หรือสอบแข่งขัน หรอืสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 3. กำหนดรับสมัครสอบแข่งขัน 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
(Internet) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต ์https://obec64.thaijobjob.com หัวข้อ “ประกาศรับสมัครสอบแข่งขนั
เพื่อบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง่ครูผู้ช่วย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564” เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ระหว่าง
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 08.30 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ไมเ่ว้น
วันหยุดราชการ) 

 4. เงื่อนไขและขั้นตอนการรับสมัครสอบแข่งขันผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 
 4.1 เงื่อนไขการรับสมัครสอบแข่งขนัผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 
   4.1.1 ในการรับสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบแข่งขัน สมัครสอบผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีก ดังนั้น ผู้สมัคร
จึงพึงระมัดระวังและต้องละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ตรงตามประกาศรับสมัคร 
และตรวจสอบการสมัครสอบ การพิมพ์ชื่อตัว - สกุล เลขประจำตัวประชาชน กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่
สมัครสอบ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ให้ถูกต้อง และให้สมัครสอบแข่งขันตามวันและเวลาที่กำหนด   
   4.1.2 ผู้สมัครสอบแข่งขัน สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง กศจ.ใด กศจ.หนึ่ง แห่ง
เดียวเท่านั้น และให้เลือกสมัครได้ในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก อย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น เมื่อสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ หากปรากฏว่าผู้สมัคร สมัครสอบเกินกว่าหนึ่งแห่ง และหรือ
สมัครสอบเกินกว่าหนึ่งประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จะตัดสิทธิการสอบแข่งขันทั้งหมด 

  4.1.3 ให้ผู้สมัครสอบ ระบุระดับการศึกษาและระดับชั้นที่ประสงค์จะสอบสาธิตการ
ปฏิบัติการสอนให้เรีบยร้อยไว้ในใบรับสมัครสอบแข่งขันด้วย ทั้งนี้ การระบุระดับการศึกษาและระดับชั้นดังกล่าว
ข้างตน้ เพ่ือให้ผู้สมัครสอบจัดทำรายละเอียดประกอบการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนในภาค ค เท่านั้น 

  4.1.4 ผู้สมัครสอบ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอ่ืนหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหลักฐานการอนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขันและ
ยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้  โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนในอันดับ
ครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร ข้อ 1 ทั้งนี้ ในวันสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครสอบต้องรับรองตนเองว่า
ในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอ่ืนใด ทีห่น่วยงานหรอืส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมกำหนด 

     4.1.5 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก ที่สมัครสอบแข่งขัน ตามท่ีกำหนดในประกาศรับสมัคร ข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดทา้ย คือ 10 มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การสำเร็จ 
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การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตาม 
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย  

  4.1.6 การสมัครสอบตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลหรือแสดงเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบอันเป็นเท็จจะมี
ความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗  
   4.1.7 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความเป็น
จริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากตัวผู้สมัครสอบเอง หรือผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานและหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่น  
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม  ประกาศรับสมัครสอบ หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่แสดงข้อมูลอันเป็นจริง  
ให้ถือว่าผู้สมัครสอบ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้เข้ารับราชการ และจะไม่คืนเงนิค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบในการสมัครสอบครั้งนี้ 
   4.1.8 ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าบริการ             
ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามเวลาที่
กำหนดให้ถือว่าไม่ได ้สมัครสอบแขง่ขนัในครั้งนี้และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้  
   4.1.9 ผู้สมัครสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาทีก่ำหนด ซ่ึงจะประกาศให้ทราบพร้อมกับ       
การประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 
  4.2 ขั้นตอนการรับสมัครสอบแข่งขนัผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 
   4.2.1 ผู้สมัครสอบอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรรับสมัครสอบแข่งขันและ
ขัน้ตอนการกรอกใบสมัครสอบให้ถีถ้่วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร 
   4.2.2 ผู้สมัครสอบกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กำหนด แล้วทำการสมัคร ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมติั 
   4.2.3 ผู้สมัครสอบพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษ     
(เอ ๔)  หรือหาก ไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงใน
คอมพิวเตอร์ หรือสื่อบันทึกข้อมูล เช่น USB Flash drive เป็นต้น เพ่ือพิมพ์ในภายหลัง 
   4.2.4 ในกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ
หรือบันทึกข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ เพ่ือพิมพ์ที่ปุ่ม ค้นหา
แบบฟอร์มการชำระเงิน แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ  

4.3 ผู้สมคัรสอบตอ้งอัปโหลด (upload) รูปถ่ายและเอกสารภายในวันที่สมัครสอบ  
  4.3.1 เมื่อผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ กดปุ่ม ถัดไป เพ่ือ 

“อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพ่ืออัปโหลด (upload) รูปถ่าย
หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่มีลวดลายใดๆ บนรูปถ่าย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1x1.5 นิ้ว  
ประเภทของไฟล์เป็น JPG เป็นไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1 MB) (หากผู้สมัครสอบใช้ขนาดรูปถ่ายไม่ตรง 
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ตามที่กำหนด จะไม่สามารถ upload รูปถ่ายได้) เมื่ออัปโหลดเรียบร้อยแล้วรูปถ่ายจะปรากฏบนใบสมัครสอบ
สำหรับใช้แสดงตนในการเข้าสอบ กรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้อง อาจมีผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ 
และหัวหน้าผู้กำกับการสอบหรือกรรมการกำกับการสอบ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่อง
ของผู้สมัครสอบเอง จะอ้างว่าระบบรับสมัครได้ทำการรับสมัครไว้แล้วไม่ได้ 

 4.3.2 ทะเบียนบ้านที่มชีื่อผู้สมัครสอบและบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) 
   4.3.3 หนังสือรับรองคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขัน จากสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.
รับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  4.3.4 ใบคุณวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองคุณวุฒิและใบระเบียนแสดงการศึกษา 
(Transcript of Record) ที่ระบุกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีใช้รับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบแข่งขัน
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ถึงวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ต้องก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย   
คือวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖4  

4.3.5 เอกสารคำชี้แจงจากสถาบันการศึกษาท่ีชี้แจงรายละเอียดในระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript of Record) ว่ารายวิชาใดบ้างที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก       
ที่สมัครที่สามารถนำมานับหน่วยกิตได้ (กรณีที่วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบไม่ตรงกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอกแนบท้ายประกาศ) 

   4.3.6  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกให้โดย     
คุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภา    
อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน ต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
   4.3.7 ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่าไม่
เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 

 4.3.8 หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และ
ยินยอม ให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนใน
อันดับครูผู้ช่วยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) 

 4.3.9 ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
4.3.10 โดยสำเนาเอกสารหลักฐานตาม (4.3.1)-(4.3.9) ให้อัปโหลด (upload)  

ประเภทของไฟล์เป็น PDF ขนาด ไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1 MB) และสำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ให้
ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ กำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร กรณีที่ผูส้มัครสอบ
ไม่ได้อปัโหลด (upload) รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร จะไม่สามารถสมัครสอบได้ 

4.4 ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
   4.4.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 
4 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน  ๒๕๖4 ได้ทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของธนาคาร  
   4.4.2 ชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Krungthai Next ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงิน
ฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าแอปพลิเคชัน Krungthai Next แล้วสแกน QR Code หลังจาก
นั้น กดยืนยันการชำระเงิน ใส่รหัส Krungthai Next ของท่าน เพ่ือทำรายการต่อ กดเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงผล 
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การชำระเงินเป็นไฟล์รูปภาพ เป็นอันเสร็จขั้นตอน โดยต้อง ชำระเงิน ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ 10 
มิถุนายน 2564 และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
   4.4.3 ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครสอบ
ทีม่ีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปทำรายการชำระเงิน 
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอ่ืน ๆ” เลือก “ชำระ
ค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” และใส่รหัสบริษัท (Company Code) และหมายเลข
อ้างอิง (Ref1 : เลขที่ชำระเงิน 10 หลัก , Ref2 : เลขประจำตัวประชาชน)ตามที่ระบุในแบบฟอร์มชำระเงิน 
โดยต้องชำระเงิน ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่  10 มิถุนายน 2564 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน 
(Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
  4.4.4 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน                 
๓๐ บาท ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของธนาคาร (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ) ค่าธรรมเนียม       
จะไมจ่่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  4.4.5 ผู้สมัครสอบแข่งขัน ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ระบบจะ
กำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ 
  4.4.6 กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันมีข้อสงสัยและปัญหาในการสมัครสอบ สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่ call center โทร. 0-2257-7159 กด 3   
 กรณี การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และได้ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนและให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็น
หลักฐานด้วย (ผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมพ้นกำหนดวัน เวลา ที่กำหนด ใหถ้ือว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสละสิทธิ
ในการสอบครั้งนี้) 
 4.5 ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 
  ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์ หัวข้อ“พิมพ์ใบสมัคร”และพิมพ์บัตร
ประจำตัวผู้เข้าสอบ ซึ่งมีรายละเอียดตำแหน่ง กลุ่มวิชาที่สมัครสอบ วัน เวลา รูปถ่ายผู้สมัครสอบ เลข
ประจำตัวสอบ และเลขประจำตัวประชาชน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖4 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ 
https://obec64.thaijobjob.com หัวข้อ“พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวสอบ      
เพ่ือพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ลงในกระดาษ (เอ 4) พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและ       
บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้เรียบร้อย ทั้งนี้ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำไปแสดง
ตนเพื่อใช้ในการ เข้าห้องสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  
 4.6 ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินและสื่อความหมาย หรือ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ให้ระบุความพิการและความต้องการ เพ่ือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา จะจัดห้องสอบให้ตามจำนวนที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัครสอบ และหาสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้ตามที่เห็นสมควรในวันสอบแข่งขัน  

 5. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
  5.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท  

5.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ
เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบ 
เฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต   

/6. การประกาศรายชื่อ .... 
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6. การประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิสอบแข่งขัน 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายใน
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้ง สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขท่ี 54  ถนนสืบศิริ ซอย 3  ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และทางเว็บไซต์ www.npeo.go.th    

7. หลักสูตรการสอบแข่งขัน 
  หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด แนบท้ายประกาศนี้  

8. วัน เวลา และสถานที่สอบ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จะประกาศ วัน เวลา และสถานทีส่อบ
ข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ ภายในวันจันทร์ที ่28 มิถุนายน 2564 
  ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภาค ก และ ภาค ข ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศครบถ้วน 

ตารางสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) และ ภาค ข มาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) แนบท้ายประกาศนี ้  

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค   
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข 

เพ่ือมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่

ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 

ตารางประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) แนบท้ายประกาศนี ้

       สำหรับวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมิน ภาค ค จะประกาศให้ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค 

10. เกณฑ์การตัดสิน  
 ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค  แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ      

โดยประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เรียงลำดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง                     
หรือสาขาวิชาเอก  

 กรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ค 
มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้ที่
อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่
ดีกว่า   

11. การตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผล 
 11.1 การตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 11.2 การทำข้อสอบในกระดาษคำตอบให้ใช้ดินสอดำชนิด 2B ขึ้นไป 
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12. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในวัน 

ตามที่ กศจ. กำหนด และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ในวันประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านภาค ก ภาค ข และภาค ค ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้ง สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13  เลขที่ 54  ถนนสืบศิริ ซอย 3  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หรือทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา และทางเว็บไซต์ www.npeo.go.th 

 ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีกำหนดสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้ง
ใหม ่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

13. การบรรจุและแต่งตั้ง 
 13.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชี                  

และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง  
ซึ่งมีคุณสมบัตเิฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกัน  

 13.2 ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ต้องผ่านการอนุมัติ     
จากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย 

13.3 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน  
หากผู้สมัครสอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ       
ตามมาตรา 30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  

 13.4 สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่น
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน                     
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือน 
อันดับครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ ทั้งนี้ การย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด   

 13.5 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง จะทำหนังสือเรียกตัว 
ผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏ 
ในเอกสารการสมัคร โดยกำหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบวัน นับแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง  

13.6 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใดแล้ว ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาในหนังสือส่งตัวนั้น 
หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุ  

14. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 14.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
 14.2 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 

 
 

/14.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัว .... 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 
 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที ่28 พฤษภาคม พ.ศ.2564) 

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

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือก 
 

ลำดับที่ ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวน
ตำแหน่งว่าง 

อัตราเงินเดือน 

1 ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 92 1. สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี    
    (หลักสูตร 4 ปี)     
    อัตรา เงินเดือน 15,050 บาท 
2. สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มี 
    หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า  
    1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี  
    หลักสูตร 4 ปี    
    อัตรา เงินเดือน 15,800 บาท 
3. สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  
    (หลักสูตร 5 ปี)  
    อัตรา เงินเดือน 15,800 บาท 
4. สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  
    (หลักสูตร 6 ปี)  
    อัตรา เงินเดือน 17,690 บาท 

2 ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 88 
3 ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ 109 
4 ครูผู้ช่วย ภาษาจีน 1 
5 ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ 28 
6 ครผูู้ช่วย วิทยาศาสตร์ทั่วไป 9 
7 ครูผู้ช่วย ฟิสิกส์ 3 
8 ครูผู้ช่วย เคมี 2 
9 ครูผู้ช่วย ชีววิทยา 3 

10 ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา 13 
11 ครูผู้ช่วย สุขศึกษา 2 
12 ครูผู้ช่วย พลศึกษา 20 
13 ครูผู้ช่วย ดนตรี/ดนตรีศึกษา 8 
14 ครผูู้ช่วย ดนตรีไทย 1 
15 ครผูู้ช่วย ดนตรีสากล 3 
16 ครูผู้ช่วย นาฏศิลป์ 10 
17 ครูผู้ช่วย อุตสาหกรรม/อุสาหกรรมศิลป์ 4 
18 ครูผู้ช่วย ศิลปะ/ศิลปศึกษา 6 
19 ครูผู้ช่วย ทัศนศิลป์ 1 
20 ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์ 17 
21 ครูผู้ช่วย เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 
22 ครูผู้ช่วย เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 6 
23 ครูผู้ช่วย คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 5 
24 ครผูู้ช่วย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 22 
25 ครูผู้ช่วย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 109 
26 ครูผู้ช่วย จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว 5 
27 ครูผู้ช่วย บรรณารักษ์ 2 
28 ครูผู้ช่วย การเงิน/การบัญชี 1 
29 ครูผู้ช่วย ธุรกิจศกึษา 1 

รวม 574  



รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที ่28 พฤษภาคม พ.ศ.2564) 

 
ลำดับที ่ วิชาเอก ตำแหน่ง

เลขท่ี 
โรงเรียน อำเภอ สังกัด 

1 คณิตศาสตร ์ 7647 บ้านดอนผวา โนนสูง สพป.นครราชสีมา เขต 1 
2 คณิตศาสตร ์ 59509 ตำบลบ้านโพธิ์ เมือง สพป.นครราชสีมา เขต 1 
3 คณิตศาสตร ์ 60482 บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) เมือง สพป.นครราชสีมา เขต 1 
4 คณิตศาสตร ์ 3675 บ้านทองหลาง จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 
5 คณิตศาสตร ์ 5235 บ้านท่าอ่าง โชคชัย สพป.นครราชสีมา เขต 2 
6 คณิตศาสตร ์ 3687 บ้านตูมราษร์บูรณะ จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 
7 คณิตศาสตร ์ 1844 บ้านดงพลอง จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 
8 คณิตศาสตร ์ 5060 บ้านพิชิตคเชนทร์ โชคชัย สพป.นครราชสีมา เขต 2 
9 คณิตศาสตร ์ 3444 บ้านบุวังหว้า จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 

10 คณิตศาสตร ์ 16428 บ้านหลุ่งประดู ่ ห้วยแถลง สพป.นครราชสีมา เขต 2 
11 คณิตศาสตร ์ 3785 บ้านโคกสำโรง จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 
12 คณิตศาสตร ์ 6659 บ้านคลองยาง ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 
13 คณิตศาสตร ์ 15284 บ้านบุหัวช้าง ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
14 คณิตศาสตร ์ 10848 บ้านหนองแฟบ ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
15 คณิตศาสตร ์ 17878 เจียรวนนท์อุทิศ 2 วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 
16 คณิตศาสตร ์ 10219 บ้านคลองบง วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 
17 คณิตศาสตร ์ 5326 บ้านคลองหินร่อง วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 
18 คณิตศาสตร ์ 10465 บ้านบุไผ ่ วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 
19 คณิตศาสตร ์ 10101 สกัดนาควิทยา เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 
20 คณิตศาสตร ์ 10622 จตุคามวิทยาคม ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
21 คณิตศาสตร ์ 2703 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ ์ ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 
22 คณิตศาสตร ์ 17657 บ้านคลองสาริกา ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
23 คณิตศาสตร ์ 3073 บ้านห้วยน้ำเค็ม วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 
24 คณิตศาสตร ์ 14243 บ้านราษฎร์พัฒนา เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 
25 คณิตศาสตร ์ 11620 บ้านเขาจันทน์หอม ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
26 คณิตศาสตร ์ 13264 บ้านหนองเบน สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
27 คณิตศาสตร ์ 13985 เสมาวิทยา สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
28 คณิตศาสตร ์ 12662 บ้านใหม่สำโรง สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
29 คณิตศาสตร ์ 12827 บ้านดอนเมือง สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
30 คณิตศาสตร ์ 11256 บ้านวังกะทะ ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
31 คณิตศาสตร ์ 12699 บ้านซับศรีจันทร ์ สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
32 คณิตศาสตร ์ 13206 บ้านบุใหญ ่ สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
33 คณิตศาสตร ์ 13232 บ้านห้วยไผ ่ สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
34 คณิตศาสตร ์ 4018 บ้านกุดขมิ้น สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
35 คณิตศาสตร ์ 2695 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี ่ สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
36 คณิตศาสตร ์ 2686 บ้านแก่นท้าว 

(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 
สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 

37 คณิตศาสตร ์ 2118 บ้านซับชุมพล สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 



ลำดับที ่ วิชาเอก ตำแหน่ง
เลขท่ี 

โรงเรียน อำเภอ สังกัด 

38 คณิตศาสตร ์ 2724 บ้านท่าช้าง ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
39 คณิตศาสตร ์ 2628 บ้านหนองอีเหลอ ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
40 คณิตศาสตร ์ 4088 วัดขนงพระเหนือ ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
41 คณิตศาสตร ์ 2129 แหลมทองวิทยานุสรณ ์ สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
42 คณิตศาสตร ์ 11450 วัดขนงพระเหนือ ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
43 คณิตศาสตร ์ 17860 บ้านสอยดาว ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
44 คณิตศาสตร ์ 17886 คลองไทรวิทยาสิทธ์ิ สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
45 คณิตศาสตร ์ 13252 ระดมวิทยานุสรณ ์ สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
46 คณิตศาสตร ์ 13488 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
47 คณิตศาสตร ์ 13284 ชินวงศ์อุปถัมภ์ สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
48 คณิตศาสตร ์ 11411 บ้านสายชนวน ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
49 คณิตศาสตร ์ 1673 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคค ี ขามทะเลสอ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
50 คณิตศาสตร ์ 1694 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือ

สามัคค ี
ขามทะเลสอ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

51 คณิตศาสตร ์ 2025 บ้านโกรกลึก ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
52 คณิตศาสตร ์ 15823 บ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
53 คณิตศาสตร ์ 6384 บ้านโกรกช้างน้อย พระทองคำ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
54 คณิตศาสตร ์ 1703 บ้านหนุก ขามสะแกแสง สพป.นครราชสีมา เขต 5 
55 คณิตศาสตร ์ 7247 บ้านโตนดพูนผลวิทยา ขามทะเลสอ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
56 คณิตศาสตร ์ 6158 ด่านขุนทด ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
57 คณิตศาสตร ์ 7305 ดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 
58 คณิตศาสตร ์ 6959 กุดตาดำฯ พระทองคำ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
59 คณิตศาสตร ์ 2085 บ้านหนองปรือ ขามสะแกแสง สพป.นครราชสีมา เขต 5 
60 คณิตศาสตร ์ 16331 บ้านหนองยางฯ พระทองคำ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
61 คณิตศาสตร ์ 1970 บ้านง้ิว ขามสะแกแสง สพป.นครราชสีมา เขต 5 
62 คณิตศาสตร ์ 8964 บ้านโนนเพ็ด บ้านเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต 6 
63 คณิตศาสตร ์ 14549 บ้านโคกกระเบื้องสามัคค ี บ้านเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต 6 
64 คณิตศาสตร ์ 15480 บ้านประคำ คง สพป.นครราชสีมา เขต 6 
65 คณิตศาสตร ์ 8359 บ้านหัวหนอง แก้งสนามนาง สพป.นครราชสีมา เขต 6 
66 คณิตศาสตร ์ 4011 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
67 คณิตศาสตร ์ 3969 ห้วยบงวิทยา ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
68 คณิตศาสตร ์ 9831 บ้านโนนตาเถร โนนแดง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
69 คณิตศาสตร ์ 4551 ท่าเรือวิทยา เมืองยาง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
70 คณิตศาสตร ์ 9637 บ้านสำพะเนยีง โนนแดง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
71 คณิตศาสตร ์ 9378 บ้านหนองพลวง ประทาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 
72 คณิตศาสตร ์ 9662 วัดบ้านทุ่งสว่าง ประทาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 
73 คณิตศาสตร ์ 12121 ราษฎรส์โมสร พิมาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 
74 คณิตศาสตร ์ 12455 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) พิมาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 
75 คณิตศาสตร ์ 12461 นิคมสรา้งตนเองพิมาย 4 พิมาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 
76 คณิตศาสตร ์ 12451 บ้านซึม(ศิลราษฎร์นุเคราะห์) พิมาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 
77 คณิตศาสตร ์ 12046 บ้านดงประชานุกูล พิมาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 
78 คณิตศาสตร ์ 12545 บ้านท่าแดง พิมาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 
79 คณิตศาสตร ์ 3904 บ้านหนองบัว ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
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80 คณิตศาสตร ์ 4367 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถมัภ ์ เมืองยาง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
81 คณิตศาสตร ์ 12021 บ้านหนองโสน พิมาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 
82 คณิตศาสตร ์ 75194 พิมายวิทยา พิมาย สพม.นครราชสมีา 
83 คณิตศาสตร ์ 81601 ภู่วิทยา โนนแดง สพม.นครราชสมีา 
84 คณิตศาสตร ์ 15839 มัธยมด่านขุนทด ด่านขุนทด สพม.นครราชสมีา 
85 คณิตศาสตร ์ 102410 ห้วยแถลงพิทยาคม ห้วยแถลง สพม.นครราชสมีา 
86 คณิตศาสตร ์ 123364 แก้งสนามนางพิทยาคม แก้งสนามนาง สพม.นครราชสมีา 
87 คณิตศาสตร ์ 73547 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สพม.นครราชสมีา 
88 คณิตศาสตร ์ 887(ส) จักราชวิทยา จักราช สพม.นครราชสมีา 
89 คณิตศาสตร ์ 5593 พิมายวิทยา พิมาย สพม.นครราชสมีา 
90 คณิตศาสตร ์ 74013 มัธยมด่านขุนทด ด่านขุนทด สพม.นครราชสมีา 
91 คณิตศาสตร ์ 77050 เสิงสาง เสิงสาง สพม.นครราชสมีา 
92 คณิตศาสตร ์ 74648 ปากช่อง ปากช่อง สพม.นครราชสมีา 
93 ภาษาไทย 1335 บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา โนนสูง สพป.นครราชสีมา เขต 1 
94 ภาษาไทย 3723 วัดหนองจอก จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 
95 ภาษาไทย 5266 บ้านกุดจอกน้อย โชคชัย สพป.นครราชสีมา เขต 2 
96 ภาษาไทย 5733 บ้านหนองเสาเดียว โชคชัย สพป.นครราชสีมา เขต 2 
97 ภาษาไทย 5653 บ้านหนองไม้ไผ ่ หนองบุญมาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 
98 ภาษาไทย 14855 บ้านแสนสุข ห้วยแถลง สพป.นครราชสีมา เขต 2 
99 ภาษาไทย 3470 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลยั ห้วยแถลง สพป.นครราชสีมา เขต 2 

100 ภาษาไทย 17795 บ้านซบัสะเดา ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 
101 ภาษาไทย 3070 บ้านหนองตะแบก ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 
102 ภาษาไทย 16173 รักเมืองไทย 1 ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
103 ภาษาไทย 10731 บ้านคลองทุเรียน วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 
104 ภาษาไทย 651 บ้านหนองไม้สัก วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 
105 ภาษาไทย 375 ตะแบกวิทยา เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 
106 ภาษาไทย 14088 บ้านโคกโจด เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 
107 ภาษาไทย 17908 บ้านหนองหิน เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 
108 ภาษาไทย 17637 บ้านท่าเยี่ยม เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 
109 ภาษาไทย 17578 บ้านบ่อลิงประชาสรรค ์ เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 
110 ภาษาไทย 122033 บ้านหนองโสมง วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 
111 ภาษาไทย 10022 บ้านพุปลาไหล ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
112 ภาษาไทย 2773 บ้านลำเพียก ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 
113 ภาษาไทย 16127 บ้านข้ีเหล็ก ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
114 ภาษาไทย 4147 วัดมกุฎไทยาราม ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
115 ภาษาไทย 11194 ไตรรัตน์วิทยาคาร ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
116 ภาษาไทย 14205 บ้านป่าไผ ่ ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
117 ภาษาไทย 11370 บ้านท่าช้าง ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
118 ภาษาไทย 12902 หนองน้ำใส สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
119 ภาษาไทย 11302 ผ่านศึกสงเคราะห ์ ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
120 ภาษาไทย 13236 บ้านกุดชะนวน   

“รัฐราษฎร์สวสัดิ์อุทิศ” 
สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 

121 ภาษาไทย 13135 บ้านโนนสง่า สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
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122 ภาษาไทย 13131 บ้านโนนสง่า สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
123 ภาษาไทย 15445 สระน้ำใสวิทยา ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
124 ภาษาไทย 12831 เจ.ซี.โคราชอนุสรณ์ 1 สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
125 ภาษาไทย 11495 บ้านบุ่งเตย ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
126 ภาษาไทย 4613 บ้านโศกน้อย ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
127 ภาษาไทย 17683 บ้านโนนประดู ่ สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
128 ภาษาไทย 17896 สันติวิทยา สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
129 ภาษาไทย 4066 คลองแจ้งวิทยา สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
130 ภาษาไทย 11053 เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
131 ภาษาไทย 2603 นิมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
132 ภาษาไทย 2950 บ้านซับใต ้ ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
133 ภาษาไทย 2944 บ้านโนนรัง สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
134 ภาษาไทย 2936 บ้านหนองไม้ตาย สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
135 ภาษาไทย 1371 บ้านหนองโอง สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
136 ภาษาไทย 4096 บุญบันดาลวิทยานุสรณ ์ ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
137 ภาษาไทย 60941 ผ่านศึกสงเคราะห ์ ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
138 ภาษาไทย 4071 สระน้ำใสวิทยา ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
139 ภาษาไทย 13097 โนนกราดสามัคค ี สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
140 ภาษาไทย 11682 บ้านหนองตะกู ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
141 ภาษาไทย 11165 บ้านซับน้อย ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
142 ภาษาไทย 11226 บ้านหินเพิง ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
143 ภาษาไทย 13183 บ้านวังรางน้อย สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
144 ภาษาไทย 12937 หนองแวงพิทยาคม สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
145 ภาษาไทย 15447 บ้านหนองขวางวิทยา ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
146 ภาษาไทย 3890 บ้านวังรางน้อย สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
147 ภาษาไทย 3679 โค้งยางวิทยา สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
148 ภาษาไทย 3399 บ้านเขาวง ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
149 ภาษาไทย 11684 บ้านคลองมะค่าหิน ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
150 ภาษาไทย 14903 บ้านโนน ขามทะเลสอ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
151 ภาษาไทย 7015 บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) ขามทะเลสอ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
152 ภาษาไทย 6629 บ้านใหม่ชัยพฤกษ ์ ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
153 ภาษาไทย 6495 บ้านคลองขามป้อม เทพารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
154 ภาษาไทย 3364 บ้านวังยายทอง เทพารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
155 ภาษาไทย 5689 บ้านวังสมบูรณ ์ เทพารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
156 ภาษาไทย 6817 บ้านห้วยน้ำเค็ม เทพารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
157 ภาษาไทย 7077 บ้านหนองแจง โนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 
158 ภาษาไทย 6736 บ้านเมืองเก่า โนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 
159 ภาษาไทย 5774 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคค ี ขามทะเลสอ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
160 ภาษาไทย 7264 บ้านอ้อไพล โนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 
161 ภาษาไทย 6766 บ้านหอกลองกระสัง โนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 
162 ภาษาไทย 6504 บ้านโนนสง่า ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
163 ภาษาไทย 14433 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา บ้านเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต 6 
164 ภาษาไทย 14510 บ้านวังโพธิ ์ บ้านเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต 6 
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165 ภาษาไทย 2574 บ้านตากิ่ม คง สพป.นครราชสีมา เขต 6 
166 ภาษาไทย 8623 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต บัวใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 6 
167 ภาษาไทย 8898 บ้านหนองแสง บัวลาย สพป.นครราชสีมา เขต 6 
168 ภาษาไทย 8606 บ้านหัวหนอง แก้งสนามนาง สพป.นครราชสีมา เขต 6 
169 ภาษาไทย 4361 บ้านเมืองไผ่  ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
170 ภาษาไทย 4355 ประโดกสามัคค ี ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
171 ภาษาไทย 16227 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถมัภ ์ เมืองยาง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
172 ภาษาไทย 4574 บ้านขุยวิทยา ลำทะเมนชัย สพป.นครราชสีมา เขต 7 
173 ภาษาไทย 4113 บ้านละโว ้ ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
174 ภาษาไทย 14804 บ้านหนองนกคู ่ ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
175 ภาษาไทย 73772 จักราชวิทยา จักราช สพม.นครราชสมีา 
176 ภาษาไทย 2924 โนนสมบรูณ์วิทยา เสิงสาง สพม.นครราชสมีา 
177 ภาษาไทย 115475 โนนสมบรูณ์วิทยา เสิงสาง สพม.นครราชสมีา 
178 ภาษาไทย 74614 ปากช่อง ปากช่อง สพม.นครราชสมีา 
179 ภาษาไทย 131734 หนองน้ำใสพิทยาคม สีคิ้ว สพม.นครราชสมีา 
180 ภาษาไทย 73460 ห้วยแถลงพิทยาคม ห้วยแถลง สพม.นครราชสมีา 
181 ภาษาอังกฤษ 7892 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. โนนสูง สพป.นครราชสีมา เขต 1 
182 ภาษาอังกฤษ 7712 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) โนนสูง สพป.นครราชสีมา เขต 1 
183 ภาษาอังกฤษ 105931 บ้านพลกรัง 

(เดชาชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 
เมือง สพป.นครราชสีมา เขต 1 

184 ภาษาอังกฤษ 59521 อ่างหนองแหนประชาสามัคค ี เมือง สพป.นครราชสีมา เขต 1 
185 ภาษาอังกฤษ 3745 วัดหนองจอก จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 
186 ภาษาอังกฤษ 3595 บ้านหนองตะลมุปุ๊ก หนองบุญมาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 
187 ภาษาอังกฤษ 5647 บ้านหนองไม้ไผ ่ หนองบุญมาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 
188 ภาษาองักฤษ 5368 บ้านหนองหัวแรด หนองบุญมาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 
189 ภาษาอังกฤษ 14869 บ้านตะแกรง ห้วยแถลง สพป.นครราชสีมา เขต 2 
190 ภาษาอังกฤษ 13949 บ้านหนองนกเขา ห้วยแถลง สพป.นครราชสีมา เขต 2 
191 ภาษาอังกฤษ 3298 บ้านพระนารายณ ์ จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 
192 ภาษาอังกฤษ 3219 บ้านโนนพฤกษ ์ จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 
193 ภาษาอังกฤษ 116253 บ้านหนองกก โชคชัย สพป.นครราชสีมา เขต 2 
194 ภาษาอังกฤษ 3813 บ้านละกอ จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 
195 ภาษาอังกฤษ 5663 บ้านบุกระโทก หนองบุญมาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 
196 ภาษาองักฤษ 13786 บ้านหนองหัวแรด หนองบุญมาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 
197 ภาษาอังกฤษ 15068 บ้านตูมราษร์บูรณะ จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 
198 ภาษาอังกฤษ 10106 บ้านดอน ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
199 ภาษาอังกฤษ 10374 ป่าไม้อุทิศ 2 ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
200 ภาษาอังกฤษ 10832 บ้านหนองไม้สัก วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 
201 ภาษาอังกฤษ 14098 ชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 
202 ภาษาอังกฤษ 10040 สกัดนาควิทยา เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 
203 ภาษาอังกฤษ 15912 บ้านราษฎรส์ามัคค ี เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 
204 ภาษาอังกฤษ 10353 บ้านไผ ่ ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 
205 ภาษาอังกฤษ 10718 บ้านคลองยางฯ ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 
206 ภาษาอังกฤษ 2752 บ้านไชยวาล ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 
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207 ภาษาองักฤษ 15437 บ้านวังตะเคียน ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
208 ภาษาอังกฤษ 3169 บ้านสุขัง(ราษฎรส์ามคัคี) ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
209 ภาษาอังกฤษ 10829 ด่านอุดมวิทยา วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 
210 ภาษาอังกฤษ 4342 บ้านบะใหญ ่ วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 
211 ภาษาอังกฤษ 14848 บ้านศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 
212 ภาษาอังกฤษ 10531 บ้านหลุมเงิน วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 
213 ภาษาอังกฤษ 11383 บ้านท่าช้าง ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
214 ภาษาอังกฤษ 13037 พรพิทยาคม สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
215 ภาษาอังกฤษ 14970 บ้านทุ่งสะแบง สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
216 ภาษาอังกฤษ 12561 บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง)       ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
217 ภาษาอังกฤษ 12568 บ้านซับตะเคียน สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
218 ภาษาอังกฤษ 15366 เบทาโกรวิทยา ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
219 ภาษาอังกฤษ 15455 บ้านคลองตะแบก สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
220 ภาษาอังกฤษ 13514 บ้านวังรางใหญ่ สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
221 ภาษาอังกฤษ 15099 บ้านบ่อทอง ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
222 ภาษาอังกฤษ 2112 บ้านซบัชุมพล สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
223 ภาษาอังกฤษ 2644 บ้านท่าช้าง ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
224 ภาษาอังกฤษ 60950 บ้านปางโก สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
225 ภาษาอังกฤษ 2530 บ้านหนองตอ ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
226 ภาษาอังกฤษ 108687 วัดขนงพระเหนือ ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
227 ภาษาอังกฤษ 2943 เสมาวิทยา สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
228 ภาษาอังกฤษ 13074 บ้านหนองสลักได สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
229 ภาษาอังกฤษ 13177 ระดมวิทยานุสรณ ์ สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
230 ภาษาอังกฤษ 13340 จตุรคามสามัคค ี สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
231 ภาษาอังกฤษ 13276 บ้านโคกมะกอก สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
232 ภาษาอังกฤษ 13452 ระดมวิทยานุสรณ ์ สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
233 ภาษาอังกฤษ 12853 บ้านวังโรงใหญ่สามัคค ี สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
234 ภาษาอังกฤษ 12947 บ้านดอนเมือง สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
235 ภาษาอังกฤษ 13470 บ้านนากลาง สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
236 ภาษาอังกฤษ 15052 บ้านวังรางใหญ่ สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
237 ภาษาอังกฤษ 12992 บ้านโนนประดู ่ สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
238 ภาษาอังกฤษ 17880 นาหว้าไตรประชาคม สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
239 ภาษาอังกฤษ 11643 นิคมสรา้งตนเองลำตะคอง 2  ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
240 ภาษาอังกฤษ 17935 บ้านโนนสง่า สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
241 ภาษาอังกฤษ 12675 รามวิทยาประชานุสรณ ์ สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
242 ภาษาอังกฤษ 1878 บ้านโกรกลึก ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
243 ภาษาอังกฤษ 15825 บ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
244 ภาษาอังกฤษ 7510 บ้านหนองแวง เทพารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
245 ภาษาอังกฤษ 16011 บ้านถนนโพธ์ิ โนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 
246 ภาษาอังกฤษ 15725 บ้านไรฯ่ ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
247 ภาษาอังกฤษ  1656 บ้านโกรกช้างน้อย พระทองคำ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
248 ภาษาอังกฤษ 5924 บ้านเก่า-บ้านน้อย ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
249 ภาษาอังกฤษ 7431 บ้านหนองประดู ่ โนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 
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250 ภาษาอังกฤษ 1702 บ้านกุ่มพะยาฯ ขามทะเลสอ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
251 ภาษาอังกฤษ 5799 บ้านโตนดพูนผลวิทยา ขามทะเลสอ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
252 ภาษาอังกฤษ 5751 บ้านถนนหักใหญ ่ ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
253 ภาษาอังกฤษ 5800 บ้านโป่งกระสัง ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
254 ภาษาอังกฤษ 14900 บ้านหนองโพธิ ์ เทพารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
255 ภาษาอังกฤษ 7329 บ้านซินหนองเขวา โนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 
256 ภาษาอังกฤษ 6958 กุดตาดำฯ พระทองคำ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
257 ภาษาอังกฤษ 6918 บ้านหนองหอย พระทองคำ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
258 ภาษาอังกฤษ 7343 บ้านถนนโพธ์ิ โนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 
259 ภาษาอังกฤษ 15418 บ้านห้วยบง ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
260 ภาษาอังกฤษ 959(พ) ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ขามสะแกแสง สพป.นครราชสีมา เขต 5 
261 ภาษาอังกฤษ 14552 บ้านโนนเพ็ด บ้านเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต 6 
262 ภาษาอังกฤษ 2263 บ้านคอนเมือง คง สพป.นครราชสีมา เขต 6 
263 ภาษาอังกฤษ 8727 บ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต 6 
264 ภาษาอังกฤษ 4388 ประโดกสามัคค ี ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
265 ภาษาอังกฤษ 9624 บ้านสำพะเนยีง โนนแดง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
266 ภาษาอังกฤษ 4494 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร เมืองยาง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
267 ภาษาอังกฤษ 16013 เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" เมืองยาง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
268 ภาษาอังกฤษ 4799 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร  ลำทะเมนชัย สพป.นครราชสีมา เขต 7 
269 ภาษาอังกฤษ 9835 บ้านสำพะเนยีง โนนแดง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
270 ภาษาอังกฤษ 12236 บ้านดอนเขว้า พิมาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 
271 ภาษาอังกฤษ 4025 บ้านหนองหว้าตาดำ ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
272 ภาษาอังกฤษ 14778 วัดบ้านโคกหนองแวง โนนแดง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
273 ภาษาอังกฤษ 9846 บ้านดอนยาว โนนแดง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
274 ภาษาอังกฤษ 12503 มะค่าสามัคค ี พิมาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 
275 ภาษาอังกฤษ 11765 ชุมชนบ้านหนองจิก พิมาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 
276 ภาษาอังกฤษ 11969 นิคมสรา้งตนเองพิมาย 4 พิมาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 
277 ภาษาอังกฤษ 3884 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
278 ภาษาอังกฤษ 3994 บ้านสาหรา่ยวิทยา ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
279 ภาษาอังกฤษ 4673 บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) ลำทะเมนชัย สพป.นครราชสีมา เขต 7 
280 ภาษาอังกฤษ 4224 บ้านยางวิทยา ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
281 ภาษาอังกฤษ 20923 ชุมพวงศึกษา ชุมพวง สพม.นครราชสมีา 
282 ภาษาอังกฤษ 121077 ปักธงชัยประชานิรมิต ปักธงชัย สพม.นครราชสมีา 
283 ภาษาอังกฤษ 74679 ปากช่อง ปากช่อง สพม.นครราชสมีา 
284 ภาษาอังกฤษ 109726 ลำทะเมนไชยพิทยาคม ลำทะเมนชัย สพม.นครราชสมีา 
285 ภาษาอังกฤษ 74156 เสิงสาง เสิงสาง สพม.นครราชสมีา 
286 ภาษาอังกฤษ 75048 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั 

นครราชสมีา 
เมือง สพม.นครราชสมีา 

287 ภาษาอังกฤษ 73738 จักราชวิทยา จักราช สพม.นครราชสมีา 
288 ภาษาอังกฤษ 9719 จักราชวิทยา จักราช สพม.นครราชสมีา 
289 ภาษาอังกฤษ 75603 ท่าช้างราษฎร์บำรุง เฉลิมพระเกียรต ิ สพม.นครราชสมีา 
290 ภาษาจีน 73159 ลำทะเมนไชยพิทยาคม ลำทะเมนชัย สพม.นครราชสมีา 
291 วิทยาศาสตร ์ 7967 บ้านไพ โนนสูง สพป.นครราชสีมา เขต 1 
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292 วิทยาศาสตร ์ 60131 บึงพญาปราบ เมือง สพป.นครราชสีมา เขต 1 
293 วิทยาศาสตร ์ 5506 บ้านท่าตะแบก หนองบุญมาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 
294 วิทยาศาสตร ์ 5075 บ้านหนองสะแก หนองบุญมาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 
295 วิทยาศาสตร ์ 5367 บ้านหนองหัวแรด หนองบุญมาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 
296 วิทยาศาสตร ์ 14025 บ้านท่าลี ่ ห้วยแถลง สพป.นครราชสีมา เขต 2 
297 วิทยาศาสตร ์ 3233 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลยั ห้วยแถลง สพป.นครราชสีมา เขต 2 
298 วิทยาศาสตร ์ 3607 บ้านพระนารายณ ์ จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 
299 วิทยาศาสตร ์ 3832 บ้านประชาสันต ์ เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 
300 วิทยาศาสตร ์ 15429 บ้านสระว่านพระยา ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 
301 วิทยาศาสตร ์ 14317 บ้านเตาเหล็ก-ลมุปุ๊ก เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 
302 วิทยาศาสตร ์ 15474 บ้านเขาจันทน์หอม ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
303 วิทยาศาสตร ์ 9 บ้านหมูส ี ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
304 วิทยาศาสตร ์ 11511 บ้านโป่งตาลอง ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
305 วิทยาศาสตร ์ 12638 คีรีวัฒนา สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
306 วิทยาศาสตร ์ 13122 บ้านป่ากล้วย  ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
307 วิทยาศาสตร ์ 13323 บ้านสัมกบงาม สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
308 วิทยาศาสตร ์ 5828 บ้านเกาะลอย ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
309 วิทยาศาสตร ์ 6478 บ้านกุดสระแก้ว เทพารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
310 วิทยาศาสตร ์ 1779 ศิริบ้านไร ่ โนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 
311 วิทยาศาสตร ์ 7292 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือ

สามัคค ี
ขามทะเลสอ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

312 วิทยาศาสตร ์ 6289 บ้านคลองแค ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
313 วิทยาศาสตร ์ 6381 บ้านประดู่งาม ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
314 วิทยาศาสตร ์ 6477 บ้านกุดสระแก้ว เทพารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
315 วิทยาศาสตร ์ 8435 บ้านโนนสูง แก้งสนามนาง สพป.นครราชสีมา เขต 6 
316 วิทยาศาสตร ์ 8389 บ้านหินลาดหนองโดน แก้งสนามนาง สพป.นครราชสีมา เขต 6 
317 วิทยาศาสตร ์ 4245 ห้วยบงวิทยา ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
318 วิทยาศาสตร ์ 4274 บ้านสาหรา่ยวิทยา ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
319 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 14746 บ้านละลม โชคชัย สพป.นครราชสีมา เขต 2 
320 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 14589 รัฐการณุวิทยา จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 
321 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5474 บ้านลุงเขว้า หนองบุญมาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 
322 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 14268 บ้านหนองหิน เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 
323 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 10985 เติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
324 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2732 บ้านโนนกุ่มมติรภาพท่ี 210 สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
325 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 12432 บ้านหนองหว้าประชาสามัคค ี ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
326 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 129082 จักราชวิทยา จักราช สพม.นครราชสมีา 
327 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 16349 สุรธรรมพิทักษ์ เมือง สพม.นครราชสมีา 
328 ฟิสิกส ์ 1427 ชุมชนบ้านโคกสวาย โนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 
329 ฟิสิกส ์ 15321 ท่าลาด ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
330 ฟิสิกส ์ 75168 โชคชัยสามัคค ี โชคชัย สพม.นครราชสมีา 
331 เคม ี 14352 บ้านสมบตัิเจรญิ เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 
332 เคม ี 1428(ส) กุดตาดำฯ พระทองคำ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
333 ชีววิทยา 5951 ด่านขุนทด ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
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334 ชีววิทยา 16417 ลำทะเมนไชยพิทยาคม ลำทะเมนชัย สพม.นครราชสมีา 
335 ชีววิทยา 73870 เสิงสาง เสิงสาง สพม.นครราชสมีา 
336 สังคมศึกษา 27489 วัดหลุมข้าว ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
337 สังคมศึกษา 3153 บ้านคลองยางฯ ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 
338 สังคมศึกษา 14335 บ้านหนองสนวน เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 
339 สังคมศึกษา 11250 บ้านวังสีสด ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
340 สังคมศึกษา 11312 บ้านโศกน้อย ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
341 สังคมศึกษา 1643 บุญบันดาลวิทยานุสรณ ์ ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
342 สังคมศึกษา 13560 บ้านป่ากล้วย ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
343 สังคมศึกษา 5779 บ้านศิลาร่วมสามัคค ี ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
344 สังคมศึกษา 4930 บ้านวังสมบูรณ ์ เทพารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
345 สังคมศึกษา 2380 บ้านหนองบัวกระจาย คง สพป.นครราชสีมา เขต 6 
346 สังคมศึกษา 14472 บ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต 6 
347 สังคมศึกษา 6378 เมืองคง คง สพม.นครราชสมีา 
348 สังคมศึกษา 123986 ราชสีมาวิทยาลัย เมอืง สพม.นครราชสมีา 
349 สุขศึกษา 9194 บ้านโปร่งสนวน ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 
350 สุขศึกษา 4284 บ้านประสุข ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
351 พลศึกษา 59559 บ้านโป่งแมลงวัน 

(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 
เมือง สพป.นครราชสีมา เขต 1 

352 พลศึกษา 117112 เสนานุเคราะห ์ เมือง สพป.นครราชสีมา เขต 1 
353 พลศึกษา 3273 เสมาอุปถัมภ ์ จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 
354 พลศึกษา 5675 บ้านหนองหัวแรด หนองบุญมาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 
355 พลศึกษา 2165 บ้านหลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง สพป.นครราชสีมา เขต 2 
356 พลศึกษา 17921 บ้านท่าตะแบก หนองบุญมาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 
357 พลศึกษา 16454 ป่าไม้อุทิศ 2  ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
358 พลศึกษา 3030 บ้านคลองยาง ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 
359 พลศึกษา 10593 วัดโพนทราย ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
360 พลศึกษา 2740 บ้านดอนกรูด ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 
361 พลศึกษา 11235 บ้านหินดาด ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
362 พลศึกษา 13423 นิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
363 พลศึกษา 13370 บ้านสลักใด สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 
364 พลศึกษา 1763 บ้านโคกแขวน ขามทะเลสอ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
365 พลศึกษา 6642 บ้านโคกสามัคค ี ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
366 พลศึกษา 15841 บ้านสำพะเนยีง โนนแดง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
367 พลศึกษา 74767 ธารปราสาทเพชรวิทยา โนนสูง สพม.นครราชสมีา 
368 พลศึกษา 75235 เมืองคง คง สพม.นครราชสมีา 
369 พลศึกษา 126716 หนองบุญมากประสงค์วิทยา หนองบุญมาก สพม.นครราชสมีา 
370 พลศึกษา 63728 ธารปราสาทเพชรวิทยา โนนสูง สพม.นครราชสมีา 
371 ดนตร/ีดนตรีศึกษา 824 บ้านดอนชมพู 

(สังฆประชานุเคราะห์) 
โนนสูง สพป.นครราชสีมา เขต 1 

372 ดนตร/ีดนตรีศึกษา 5339 บ้านหนองหัวแรด หนองบุญมาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 
373 ดนตร/ีดนตรีศึกษา 14811 บ้านหนองตะแบก ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 
374 ดนตร/ีดนตรีศึกษา 1683 บ้านโคกสำราญ ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
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375 ดนตร/ีดนตรีศึกษา 15212 กุดตาดำฯ พระทองคำ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
376 ดนตร/ีดนตรีศึกษา 15662 บ้านหนองมะเขือ ลำทะเมนชัย สพป.นครราชสีมา เขต 7 
377 ดนตร/ีดนตรีศึกษา 118991 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ ์ บ้านเหลื่อม สพม.นครราชสมีา 
378 ดนตร/ีดนตรีศึกษา 111283 ภู่วิทยา โนนแดง สพม.นครราชสมีา 
379 ดนตรไีทย 7023 บ้านทำนบพัฒนา พระทองคำ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
380 ดนตรสีากล 10215 บ้านโนนสาวเอ ้ วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 
381 ดนตรสีากล 102325 จักราชวิทยา จักราช สพม.นครราชสมีา 
382 ดนตรสีากล 76212 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั 

นครราชสมีา 
เมือง สพม.นครราชสมีา 

383 นาฏศิลป ์ 14348 บ้านสมบตัิเจรญิ เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 
384 นาฏศิลป ์ 15658 บ้านหนองหญ้าขาว สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
385 นาฏศิลป ์ 17858 บ้านหัวป้าง ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
386 นาฏศิลป ์ 15119 ประชาราษฎร์สามัคค ี สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
387 นาฏศิลป ์ 9728 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร เมอืงยาง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
388 นาฏศิลป ์ 4078 บ้านหนองนกคู ่ ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
389 นาฏศิลป ์ 15840 บ้านสำพะเนยีง โนนแดง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
390 นาฏศิลป ์ 125977 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ ์ บ้านเหลื่อม สพม.นครราชสมีา 
391 นาฏศิลป ์ 129014 มิตรภาพวิทยา โนนแดง สพม.นครราชสมีา 
392 นาฏศิลป ์ 14188 เสิงสาง เสิงสาง สพม.นครราชสมีา 
393 อุตสาหกรรม/ 

อุตสาหกรรมศลิป ์
14836 บ้านหนองแวง วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 

394 อุตสาหกรรม/ 
อุตสาหกรรมศลิป ์

32845 บ้านสำนักตะคร้อ เทพารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

395 อุตสาหกรรม/ 
อุตสาหกรรมศลิป ์

73146 พิมายวิทยา พิมาย สพม.นครราชสมีา 

396 อุตสาหกรรม/ 
อุตสาหกรรมศลิป ์

75234 ห้วยแถลงพิทยาคม ห้วยแถลง สพม.นครราชสมีา 

397 ศิลปะ/ศิลปศึกษา 10458 บ้านโคกสำราญ ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
398 ศิลปะ/ศิลปศึกษา 10409 บ้านโคกสำราญ ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
399 ศิลปะ/ศิลปศึกษา 15156 วัดหลุมข้าว ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 
400 ศิลปะ/ศิลปศึกษา 15507 บ้านหนองตาแก้ว ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
401 ศิลปะ/ศิลปศึกษา 6143 บ้านห้วยน้ำเค็ม เทพารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
402 ศิลปะ/ศิลปศึกษา 134393 โชคชัยสามัคค ี โชคชัย สพม.นครราชสมีา 
403 ทัศนศิลป ์ 16151 เมืองคง คง สพม.นครราชสมีา 
404 คอมพิวเตอร ์ 7759 กันเกราพิทยาคม โนนสูง สพป.นครราชสีมา เขต 1 
405 คอมพิวเตอร ์ 5710 บ้านปอพราน โชคชัย สพป.นครราชสีมา เขต 2 
406 คอมพิวเตอร ์ 5738 บ้านหนองตะลมุปุ๊ก หนองบุญมาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 
407 คอมพิวเตอร ์ 15995 บ้านสารภ ี หนองบุญมาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 
408 คอมพิวเตอร ์ 635 เจียรวนนท์อุทิศ 2 วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 
409 คอมพิวเตอร ์ 11476 วัดขนงพระเหนือ ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
410 คอมพิวเตอร ์ 59727 บ้านโคกสามัคค ี ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
411 คอมพิวเตอร ์ 7441 บ้านซินหนองเขวา โนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 
412 คอมพิวเตอร ์ 6859 ชุมชนบ้านโคกสวาย โนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 
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413 คอมพิวเตอร ์ 7016 บ้านทำนบพัฒนา พระทองคำ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
414 คอมพิวเตอร ์ 14640 บ้านเมืองคง คง สพป.นครราชสีมา เขต 6 
415 คอมพิวเตอร ์ 9562 ชุมชนโนนแดง โนนแดง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
416 คอมพิวเตอร ์ 3903 บ้านประสุข ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
417 คอมพิวเตอร ์ 9668 บ้านดอนยาว โนนแดง สพป.นครราชสีมา เขต 7 
418 คอมพิวเตอร ์ 74605 ปากช่อง ปากช่อง สพม.นครราชสมีา 
419 คอมพิวเตอร ์ 4933 พิมายวิทยา พิมาย สพม.นครราชสมีา 
420 คอมพิวเตอร ์ 1100 ธารปราสาทเพชรวิทยา โนนสูง สพม.นครราชสมีา 
421 เทคโนโลยีทางการศึกษา 11556 บ้านหนองขวางวิทยา ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
422 เทคโนโลยีทางการศึกษา 4708 บ้านสี่เหลี่ยม ลำทะเมนชัย สพป.นครราชสีมา เขต 7 
423 เทคโนโลยีทางการศึกษา 73443 หนองบุญมากประสงค์วิทยา หนองบุญมาก สพม.นครราชสมีา 
424 เกษตร/เกษตรกรรม/

เกษตรศาสตร ์
3782 บ้านพระนารายณ ์ จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 

425 เกษตร/เกษตรกรรม/
เกษตรศาสตร ์

10160 บ้านหนองหิน เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 

426 เกษตร/เกษตรกรรม/
เกษตรศาสตร ์

10560 บ้านหนองสนวน เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 

427 เกษตร/เกษตรกรรม/
เกษตรศาสตร ์

109763 ชุมพวงศึกษา ชุมพวง สพม.นครราชสมีา 

428 เกษตร/เกษตรกรรม/
เกษตรศาสตร ์

75353 ภู่วิทยา โนนแดง สพม.นครราชสมีา 

429 เกษตร/เกษตรกรรม/
เกษตรศาสตร ์

2275 หนองบัวละครวิทยา ด่านขุนทด สพม.นครราชสมีา 

430 คหกรรม/คหกรรมศาสตร ์ 15166 ด่านขุนทด ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
431 คหกรรม/คหกรรมศาสตร ์ 73931 โชคชัยสามัคค ี โชคชัย สพม.นครราชสมีา 
432 คหกรรม/คหกรรมศาสตร ์ 126713 ราชสีมาวิทยาลัย เมือง สพม.นครราชสมีา 
433 คหกรรม/คหกรรมศาสตร ์ 73697 สุรนารีวิทยา เมือง สพม.นครราชสมีา 
434 คหกรรม/คหกรรมศาสตร ์ 74352 สุรนารีวิทยา เมือง สพม.นครราชสมีา 
435 ประถมศึกษา/ 

การประถมศึกษา 
4158 ดอนท้าววิทยา โนนสูง สพป.นครราชสีมา เขต 1 

436 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

3761 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 

437 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

14860 บ้านโนนทอง ห้วยแถลง สพป.นครราชสีมา เขต 2 

438 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

13881 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา ห้วยแถลง สพป.นครราชสีมา เขต 2 

439 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

13948 บ้านหลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง สพป.นครราชสีมา เขต 2 

440 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

15874 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคค ี ห้วยแถลง สพป.นครราชสีมา เขต 2 

441 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 
 

3841 บ้านพระนารายณ ์ จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 
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442 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

10444 บ้านตะกุดโนนระเวียง ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 

443 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

15806 บ้านราษฎร์พัฒนา เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 

444 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

8873 นิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 

445 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

12847 นิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 

446 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

10964 บ้านลำทองหลาง ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

447 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 
 

13258 วัดกุดเวียน สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 

448 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

2402 บ้านคลองยาง ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

449 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

2176 บ้านน้อยกุดคล้า สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 

450 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

2110 บ้านวังสีสด ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

451 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

11612 บ้านคลองเดื่อ ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

452 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

345 บ้านซับเศรษฐี ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

453 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

1680 บ้านห้วยน้ำเค็ม เทพารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

454 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

4668 บ้านโกรกช้างน้อย พระทองคำ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

455 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

1894 บ้านโนนผักชี ขามสะแกแสง สพป.นครราชสีมา เขต 5 

456 ประถมศึกษา/ 
การประถมศึกษา 

2193 บ้านตะหนอด คง สพป.นครราชสีมา เขต 6 

457 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

7909 บ้านหนองพลอง โนนสูง สพป.นครราชสีมา เขต 1 

458 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

13851 ราษฎร์บำรุง จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 

459 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

3488 วัดหนองบัวยอดแก้ว จักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2 

460 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

5381 บ้านหนองไม้ไผ ่ หนองบุญมาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 

461 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

5361 บ้านหนองหัวแรด หนองบุญมาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 

462 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 
 

13754 บ้านสระแก้ว ห้วยแถลง สพป.นครราชสีมา เขต 2 
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463 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 
 

13722 บ้านสระมะค่า ห้วยแถลง สพป.นครราชสีมา เขต 2 

464 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

2620 บ้านดอนแสนสุข ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 

465 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

806 บ้านหนองโบสถ ์ ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 

466 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

2705 บ้านหนองรัง ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 

467 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

10575 บ้านนางเหริญ ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 

468 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

15436 บ้านหนองโดน ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 

469 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

13768 บ้านหนองนมนาง ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 

470 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

10796 วัดโพธิ์เมืองสามัคค ี ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 

471 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

10105 วัดโพนทราย ปักธงชัย สพป.นครราชสีมา เขต 3 

472 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

10729 บ้านคลองบง วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 

473 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

10145 บ้านโคกสันติสุข วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 

474 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

16126 บ้านไทยสามัคค ี วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 

475 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

790 บ้านไทรงาม วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 

476 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

15916 บ้านบุไผ ่ วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 

477 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

10561 บ้านหนองแวง วังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 

478 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

14292 ชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 

479 ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

17906 บ้านท่าเยี่ยม เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 

480 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

565 บ้านประชาสันต ์ เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 

481 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

10492 บ้านดอนแขวนประชานุกูล เสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 

482 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

2908 บ้านไผ ่ ครบุร ี สพป.นครราชสีมา เขต 3 

483 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 
 

16436 ไตรรัตน์วิทยาคาร ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
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484 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวยั/
อนุบาลศึกษา 

11032 ขนงพระใต้ ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

485 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

3220 บ้านหมูส ี ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

486 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

13158 อนุบาลประชารัฐสามัคค ี สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 

487 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

12993 บ้านเขาวง ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

488 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

10862 บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง)  ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

489 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

17859 บ้านลำทองหลาง ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

490 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวยั/
อนุบาลศึกษา 

14642 บ้านปางละกอ สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 

491 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

15675 บ้านท่าช้าง ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

492 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

11024 วัดวชิราลงกรณวราราม ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

493 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

13518 บ้านหนองม่วง สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 

494 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

15375 บ้านซับตะเคียน สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 

495 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

12677 บ้านโนนสง่า สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 

496 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

12554 บ้านปางโก สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 

497 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

6726 บ้านกุดหัวช้าง สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 

498 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

11489 บ้านบุ่งเตย ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

499 ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

13534 บ้านไรโ่คกสูง สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 

500 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

59685 เจียรวนนท์อุทิศ 1 สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 

501 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

2121 นิคมชลประทานสงเคราะห ์ ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

502 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

2668 นิมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

503 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

2624 บ้านเขาจันทน์หอม ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

504 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

2444 บ้านคลองตะแบก สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 

505 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

2973 บ้านท่ามะนาว ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
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506 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

1856 บ้านวังสีสด ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

507 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

3013 บ้านหนองไม้ตาย สคีิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 

508 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

59724 รามวิทยาประชานุสรณ ์ สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 

509 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

4002 วัดขนงพระเหนือ ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

510 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

2584 วัดบันไดม้า ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

511 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

108679 สระน้ำใสวิทยา ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

512 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

4041 ห้วยทรายวทิยาคม สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 

513 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

11007 วัดวชิราลงกรณวราราม ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

514 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

12807 หนองน้ำขุ่น สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 

515 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

17901 บ้านโสกแจ้ง สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 

516 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

11453 บ้านปรางคล้า ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

517 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

9187 บ้านหนองเบน สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 

518 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

12885 บ้านหนองโอง สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 

519 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

11404 บ้านหนองตอ ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

520 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

2495 บ้านลาดบัวขาว  สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 

521 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

2247 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 

522 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

4766 บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

523 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

724 พรพิทยาคม สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 

524 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

6809 บ้านหนองแวง  สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 

525 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

1408 บ้านกุดหัวช้าง สูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 

526 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

11444 บ้านหมูสี  ปากช่อง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

527 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

6234 บ้านโคกสามัคค ี ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
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528 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

3520 บ้านหนองละมั่ง ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 

529 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

6134 บ้านวังสมบูรณ ์ เทพารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

530 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

6115 บ้านห้วยน้ำเค็ม เทพารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

531 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

7440 บ้านซินหนองเขวา โนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 

532 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

15786 บ้านหนองประดู ่ โนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 

533 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

6943 บ้านใหม่โคกพรม โนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 

534 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

7149 บ้านเจรญิผล พระทองคำ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

535 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

5804 บ้านดอนขวาง พระทองคำ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

536 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

15205 บ้านห้วยหุงเกลือ พระทองคำ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

537 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

1745 มาบกราดวิทยา พระทองคำ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

538 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

16300 บ้านโตนดพูนผลวิทยา ขามทะเลสอ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

539 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

6835 บ้านหนองกกตลุกผักไร พระทองคำ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

540 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

1721 บ้านหนองสรวง ขามทะเลสอ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

541 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

6770 บ้านซินหนองเขวา โนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 

542 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

17829 ดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 

543 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

2567 วัดบ้านหนองกก คง สพป.นครราชสีมา เขต 6 

544 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

8221 บ้านกอก แก้งสนามนาง สพป.นครราชสีมา เขต 6 

545 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

8424 วัดบ้านศาลาดิน บัวลาย สพป.นครราชสีมา เขต 6 

546 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

8409 บ้านวังโพธิ ์ บ้านเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต 6 

547 ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

2317 บ้านหนองจาน บัวลาย สพป.นครราชสีมา เขต 6 

548 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

8301 บ้านหนองคอม บัวลาย สพป.นครราชสีมา เขต 6 

549 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

14643 บ้านขาม (สำนักงานสลากกินแบ่ง
สมทบ) 

คง สพป.นครราชสีมา เขต 6 
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550 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

16308 บ้านโนนเต็ง คง สพป.นครราชสีมา เขต 6 

551 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

8415 บ้านหนองปรือโป่ง บ้านเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต 6 

552 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

2097 บ้านโคกเสี่ยว คง สพป.นครราชสีมา เขต 6 

553 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

9802 บ้านใหม่ปฎิรูป  ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 

554 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

14239 สองห้องแวงน้อยวิทยา ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 

555 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

4549 ท่าเรือวิทยา เมืองยาง สพป.นครราชสีมา เขต 7 

556 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

4650 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ลำทะเมนชัย สพป.นครราชสีมา เขต 7 

557 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

15668 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ลำทะเมนชัย สพป.นครราชสีมา เขต 7 

558 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

4582 บ้านขุยวิทยา ลำทะเมนชัย สพป.นครราชสีมา เขต 7 

559 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

16091 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร ลำทะเมนชัย สพป.นครราชสีมา เขต 7 

560 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

9271 ชุมชนประทาย ประทาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 

561 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

15140 บ้านอ้อประชาสามัคค ี ลำทะเมนชัย สพป.นครราชสีมา เขต 7 

562 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

4100 บ้านหนองปรือแก้ว ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 

563 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

9463 เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) ประทาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 

564 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

9518 บ้านประสุข ชุมพวง สพป.นครราชสีมา เขต 7 

565 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา 

4443 บ้านโนนตำหนัก เมืองยาง สพป.นครราชสีมา เขต 7 

566 จิตวิทยาและการแนะแนว/
แนะแนว 

74159 จักราชวิทยา จักราช สพม.นครราชสมีา 

567 จิตวิทยาและการแนะแนว/
แนะแนว 

75055 จักราชวิทยา จักราช สพม.นครราชสมีา 

568 จิตวิทยาและการแนะแนว/
แนะแนว 

73895 โชคชัยสามัคค ี โชคชัย สพม.นครราชสมีา 

569 จิตวิทยาและการแนะแนว/
แนะแนว 

110039 ปักธงชัยประชานิรมิต ปักธงชัย สพม.นครราชสมีา 

570 จิตวิทยาและการแนะแนว/
แนะแนว 

74782 พิมายวิทยา พิมาย สพม.นครราชสมีา 

571 บรรณารักษ์ 74656 มัธยมด่านขุนทด ด่านขุนทด สพม.นครราชสมีา 
572 บรรณารักษ์ 74377 โชคชัยสามัคค ี โชคชัย สพม.นครราชสมีา 



ลำดับที ่ วิชาเอก ตำแหน่ง
เลขท่ี 

โรงเรียน อำเภอ สังกัด 

573 การเงิน/การบัญชี 109759 เมืองคง คง สพม.นครราชสมีา 
574 ธุรกิจศึกษา 123372 บุญวัฒนา เมือง สพม.นครราชสมีา 

 
 ……………………………………………………………….. 



หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 
(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563) 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖4) 

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

 ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 20๐คะแนน)   
๑. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน

แบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
    ๑.๑  การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่าน

ภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ  
    1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์ เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือ

รูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือ
แบบจำลองต่าง ๆ 

    ๑.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล 

     

๒. ทักษะภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย    
เพ่ือวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย 
และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบ
การทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ    
ในระดับเบื้องต้น 

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย เพ่ือวัดความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ 

   
 ภาค ข  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  (คะแนนเต็ม 20๐ คะแนน) 

๑. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 7๕ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 

    ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑.๒ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ และพัฒนา

ผู้เรียนตามศักยภาพ 
    ๑.๓ หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
    ๑.๔ การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
    ๑.๕ การออกแบบและการดำเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

/2. มาตรฐานความรู้... 
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๒. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย 

3. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (คะแนนเต็ม 
25 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 

    3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
  1) รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
  2) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ 
  3) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  4) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  7) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก 
  8) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย 
    3.2 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  2) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
  3) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  

ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
(คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน) ให้กำหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) 
โดยมีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้  
 ๑. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
     1.1 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
     1.2 วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา 
     1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู 
 ๒. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ดังนี้ 
     2.1 ประวัติการศึกษา 
     2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกท่ีสำเร็จการศึกษา 
     2.3 การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ 
 3. ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินจากการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน 
โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอในขณะประเมินไว้เป็นหลักฐานด้วย ดังนี้ 

    3.1 การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
     3.2 ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน 
     3.3 ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน 
     3.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
     3.5 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 
 

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



 
กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2353 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564) 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖4) 

 
๑.ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖4 

 
๒.รับสมัครสอบแข่งขัน วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน – วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖4 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข 
 

ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖4 
 

4.สอบข้อเขียน 
   ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป  
   ภาค ข  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๖4 
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๖4 

5.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข 
   เพ่ือมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค   
 

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม ๒๕64 

๖.ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน  
   และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน  
   ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ 
             และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 

 
 
 
ตามท่ี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา กำหนด 
 

๗. ประกาศผลการสอบแข่งขัน 
 

 
 

หมายเหตุ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  
   ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 

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



 
ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด  

ที่ ศธ 04009/ว 2357 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564) 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖4) 

 

ตารางสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม ๒๕64 
     เวลา 09.00  -  11.30 น. 
     เวลา 13.00  -  14.30 น. 
     เวลา 15.30  -  16.30 น. 

 
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
- ทักษะภาษาอังกฤษ  
- ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 

 
100 คะแนน 
50  คะแนน 
50  คะแนน 

 

 

ตารางสอบ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 
    เวลา 09.00  -  11.30 น. 
      
    เวลา 13.00  -  14.30 น.    

 
    เวลา 15.30  -  16.00 น. 

 

 
- มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน  
  (วิชาเอก) 
- มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการ  
  เรียนการสอน 
- ความรอบรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ 
  ปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูป 
  การศึกษา 

 
100 คะแนน 
  
 75  คะแนน 
 
 25  คะแนน 
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ตารางประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
        (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 
ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 คุณลักษณะส่วนบุคคล 

1.1 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
 
 
 
 

1.2 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา 
 

 
 

1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ 
และอุดมการณ์ความเป็นครู 

25 คะแนน 

(9 คะแนน) 
 
 
 
 

(8 คะแนน) 
 
 
 

 

(8 คะแนน) 

พิจารณาจากการสัมภาษณ์ 

พิจารณาจาก 
- การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม 
- กริยาท่าทาง การมีสัมมาคารวะ 
- การใช้ภาษาในการสื่อสาร 
- การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

พิจารณาจาก 
- การควบคุมอารมณ์ 
- การวิเคราะหป์ัญหาและสาเหตุ 
- การตอบคำถามได้ตรงประเด็น 
- ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

พิจารณาจาก 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- เจตคตทิี่ดีต่อวิชาชีพครู 
- อุดมการณ์ความเป็นครู 
- แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู 

2 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

2.1 ประวัติการศึกษา 
 
 
 
 

2.2 ผลงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ 
      และวิชาเอกท่ีสำเร็จการศึกษา 
 

25 คะแนน 

(10 คะแนน) 
 
 
 
 

(10 คะแนน) 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

พิจารณาจาก 
- วุฒิการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
  ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
- หลักสูตรอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นครู 
- หลักสูตรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวิชาชีพครู 

- ผลงานที่นำเสนอระดับโรงเรียน สูงกว่าระดับโรงเรียน 
- จำนวนของผลงานที่นำเสนอ 
- ผลงานตรงกับวิชาชีพและวิชาเอกท่ีสำเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 

/2.3 การเข้าถึงชุมชน … 
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ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
 2.3 การเข้าถึงชุมชน 

      และการมีจิตสาธารณะ 
(5 คะแนน) พิจารณาจาก 

- การเข้าถึงชุมชน 
- รูปแบบวิธีการเข้าถึงชุมชน เช่น แจกใบปลิว  
  เสียงตามสาย เข้าค่าย 
- การร่วมกิจกรรมการมีจิตสาธารณะ 
- รูปแบบวิธีการร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ เช่น  
  ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม หรือคนเดียว 

3 ความสามารถด้านการสอน 
 
 

3.1 การวิเคราะห์หลักสูตร 
      การออกแบบและการวางแผน 
      การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

3.2 ทักษะและวิธีการสอนที่ 
      เหมาะสมกับสาขาวิชาและ 
      บริบทของชั้นเรียน 
 
 
 

3.3 ทักษะการใช้คำถามและ 
      การตอบสนองต่อพฤติกรรม 
      ผู้เรียน 
 
 
 
 

50 คะแนน 
 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

(10 คะแนน) 

 
 
 

 
 
(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน  
โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอไว้
เป็นหลักฐาน 

พิจารณาจาก 
- โครงสร้างรายวิชา 
- ความสอดคล้องระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ความสอดคล้องขององค์ประกอบของ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบของ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ 

พิจารณาจาก 
- รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอน 
- ทักษะในการอธิบาย/ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
- เทคนิคและวิธีการขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นการสอน  
  ขั้นสรุป 
- การจัดการชั้นเรียน ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหา 

พิจารณาจาก 
- ลักษณะของคำถามสามารถวัดความจำ ความเข้าใจ  
  การนำไปใช้ 
- ลักษณะของคำถามกระตุ้นให้แสดงความคิด 
- คำถามสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนและเหมาะสมกับวัย 
  ของผู้เรียน 
- ทักษะในการตอบคำถามของครู 

 
 
 

/3.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม … 
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ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
 3.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม 

      เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนรู้ 
 
 
 
 

3.5 การวัดและประเมินผล 
      การจัดการเรียนรู้ 
 

(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 

(10 คะแนน) 

พิจารณาจาก 
- การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีประกอบการสอน 
  สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา วัยของผู้เรียน 
- การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
  ที่ทันสมัย 
- ความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

พิจารณาจาก 
- รูปแบบ วิธีการ ความถูกต้อง และเหมาะสมกับสิ่ง 
  ที่ต้องการวัดและเนื้อหาวิชา 
- เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
- ความหลากหลายของวิธีการวัดและประเมินผล 

 รวม 100 คะแนน  
 

 
 

…………………………………………………………… 



  รายละเอียด กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564) 

……………………………………………….. 
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา (01) 

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
1.๑ คณิตศาสตร์    1.2 การสอนคณิตศาสตร์ 
1.๓ การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 1.๔ คณิตศาสตร์ศึกษา 
1.๕ คณิตศาสตร์ประยุกต์   1.๖ การศึกษาคณิตศาสตร์ 
1.๗ สถิต ิ     1.๘ สถิติคณิตศาสตร์ 
1.๙ สถิติประยุกต์    1.๑๐ สถิติศาสตร์ 
1.๑๑ คณิต – ฟิสิกส์ 
1.๑๒ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 1.๑ – 1.๑1 

2. กลุ่มวิชาภาษาไทย รหัสกลุ่มวิชา (02) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
2.๑ ภาษาไทย    2.๒ ภาษาและวรรณคดีไทย 
2.๓ การสอนภาษาไทย   2.๔ วรรณคดีไทย 
2.๕ ภาษาและวัฒนธรรมไทย   2.๖ ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
2.๗ วธิีสอนภาษาไทย    2.๘ ภาษาไทยและการสื่อสาร 
2.๙ ไทยศึกษา    2.๑๐ ไทยคดีศึกษา 
2.๑๑ ภาษาไทยเพ่ือการศึกษา 
2.๑๒ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 2.๑ – 2.๑1 

3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา (03) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
3.๑ ภาษาอังกฤษ    3.๒ การสอนภาษาอังกฤษ 
3.๓ วรรณคดีภาษาอังกฤษ   3.๔ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
3.๕ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  3.๖ ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
3.๗ ภาษาอังกฤษธุรกิจ   3.๘ ภาษาอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ 
3.๙ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ   3.๑๐ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
3.๑๑ การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ(อังกฤษ) 3.12 วธิีสอนภาษาอังกฤษ 
3.13 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 3.14 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
3.15 ภาษาอังกฤษชั้นสูง   3.16 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
3.17 วธิีสอนภาษาอังกฤษ 
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3.๑8 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 3.๑ – 3.๑7 

4. กลุ่มวิชาภาษาจีน รหัสวิชา (05) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
4.๑ ภาษาจีน     4.๒ การสอนภาษาจีน 
4.๓ การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 4.4 ภาษาจีนกลาง 
4.5 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 4.๑ – 4.4 

5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา (14) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
5.๑ วิทยาศาสตร์    5.๒ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
5.๓ วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5.๔ วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
5.5 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ  5.6 การสอนวิทยาศาสตร์ 
5.7 การสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 5.8 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
5.9 การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  5.10 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
5.11 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ  5.12 วชิาเอกวิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
5.13 วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 5.14 การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
5.15 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 5.16 วิทยาศาสตร์การศึกษา 
5.17 เคมีทั่วไป    5.18 เคมี 
5.19 การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา  5.20 การสอนเคมี 
5.21 เคมีศึกษา    5.22 เคมีเทคนิค 
5.23 ชวีเคมี     5.24 อินทรีย์เคมี 
5.25 วสัดุศาสตร์    5.26 ชวีวิทยา 
5.27 การสอนชีววิทยา   5.28 การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 
5.29 จุลชีววิทยา    5.30 พันธุศาสตร์ 
5.31 พฤกษศาสตร์    5.32 สัตววิทยา 
5.33 ชวีวิทยาทั่วไป    5.34 ชวีวิทยาประยุกต์ 
5.35 ฟิสิกส์     5.36 การสอนฟิสิกส์ 
5.37 การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา  5.38 ฟิสิกส์ประยุกต์ 
5.39 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา   5.40 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
5.41 วิศวกรรมเคมี    5.42 เคมีวิเคราะห์ 
5.43 เทคโนโลยีชวีภาพ   5.44 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
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5.45 คณิตศาสตร์ – เคมี   5.46 คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
5.47 คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  5.48 การสอนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
5.49 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  5.50 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
5.51 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป  5.52 สาขาวิชาเคมี 
5.53 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   5.54 สาขาวิชาชวีวิทยา 
5.55 สาขาวิชาฟิสิกส์    5.56 วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา 
5.57 วชิาเอกวิทยาศาสตร์   5.58 วิทยาศาสตร์ – เคมี 
5.59 วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์   5.60 วชิาเอกวิทยาศาสตร์ – เคมี 
5.61 วชิาเอกวิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา  5.62 วิทยาศาสตร์ศึกษา 
5.63 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 5.๑ – 5.62 

6. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รหัสวิชา (15) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
6.๑ วิทยาศาสตร์    6.๒ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
6.๓ การสอนวิทยาศาสตร์   6.๔ วิทยาศาสตร์ศึกษา 
6.5 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ  6.6 การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
6.7 วิทยาศาสตร์กายภาพ   6.8 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ   
6.9 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   6.10 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
6.11 วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม  6.12 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม   
6.13 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ  6.14 การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
6.15 การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
6.16 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุม่วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 6.๑ – 6.15 

7. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา (16) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
7.๑ ฟิสิกส์     7.๒ การสอนฟิสิกส์ 
7.๓ การสอนฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษา  7.๔ ฟิสิกส์ประยุกต์ 
7.5 ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์   7.6 ฟิสิกส์เชิงเคมี 
7.7 คณิต – ฟิสิกส์    7.8 เคมี – ฟิสิกส์ 
7.9 วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
7.10 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 7.๑ – 7.9 

 
 

/8. กลุ่มวิชาเคมี ... 



- 4 - 

8. กลุ่มวิชาเคมี รหัสวิชา (17) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
8.๑ เคมี     8.๒ การสอนเคมี 
8.๓ การสอนเคมี ระดับมัธยมศึกษา  8.๔ เคมีศึกษา 
8.5 เคมีเทคนิค    8.6 ชวีเคมี 
8.7 อินทรีย์เคมี    8.8 วัสดุศาสตร ์
8.9 เคมีอุตสาหกรรม    8.10 เคมีวิเคราะห์ 
8.11 วิศวกรรมเคมี    8.12 เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
8.13 เคมีทั่วไป    8.14 เคมีชีววิทยา 
8.15 เคมีการเกษตร    8.16 วิทยาศาสตร์ – เคมี 
8.17 เคมี – ฟิสิกส์ 
8.18 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 8.๑ – 8.17 

9. กลุ่มวิชาชีววิทยา รหัสวิชา (18) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
9.๑ ชวีวิทยา     9.๒ การสอนชีววิทยา 
9.๓ หลักสูตรและการสอนชีววิทยา  9.๔ ชวีวิทยาทั่วไป 
9.5 ชวีวิทยาประยุกต์    9.6 ชวีประยุกต์ 
9.7 จุลชวีวิทยา     
9.8 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 9.๑ – 9.7 

10. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา (20) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
10.๑ สังคมศึกษา    10.๒ การสอนสังคมศึกษา 
10.๓ ประวัติศาสตร์    10.๔ ภูมิศาสตร ์
10.5 การสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 10.6 สังคมศาสตร์ 
10.7 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  10.8 สังคมศาสตร์การพัฒนา 
10.9 พัฒนาสังคม    10.10 วฒันธรรมศึกษา 
10.11 การพัฒนาชุมชน   10.12 รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) 
10.13 รัฐศาสตร ์    10.14 รัฐประศาสนศาสตร์ 
10.15 การสอนสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 10.16 เศรษฐศาสตร์ 
10.17 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  10.18 สหวิทยาการสังคมศาสตร์   
10.19 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 10.๑ – 10.18 
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11. กลุ่มวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา (26) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
11.๑ สุขศึกษาหรือการสอนสุขศึกษา  11.๒ สาธารณสุขหรือสาธารณสุขศาสตร์ 
11.3 อนามัยครอบครัว   11.4 ชวีอนามัย 
11.5 ศึกษาศาสตร์-สุขศึกษา   11.6 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
11.7 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 11.๑ – 11.6 

12. กลุ่มวิชาพลศึกษา รหัสวิชา (27) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
12.๑ พลศึกษา    12.๒ การสอนพลศึกษา 
12.๓ วิทยาศาสตร์การกีฬา   12.๔ การฝึกและการจัดการกีฬา 
12.5 สันทนาการ    12.6 นันทนาการ 
12.7 การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  12.8 ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา 
12.9 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 12.๑ – 12.8 

13. กลุ่มวิชาดนตรี/ดนตรีศึกษา รหัสกลุ่มวิชา (28) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
13.๑ ดนตร ี     13.๒ ดนตรีศึกษา 
13.๓ การสอนดุริยางคศึกษา   13.๔ การสอนดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ 
13.5 ศิลปกรรมแขนงวิชาดนตรีศึกษา  13.6 ดุริยางค์ไทย    
13.๗ ดุริยางค์ศิลป์    13.8 ดุริยางค์ศาสตร์ 
13.9 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 13.๑ – 13.8 

14. กลุ่มวิชาดนตรีไทย รหัสวิชา (29) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
14.๑ ดนตรีไทย    14.๒ ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา - ดนตรีไทย 
14.๓ ดุริยางค์ศิลป์(ดนตรีไทย)   14.๔ ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาแขนงวิชาดนตรีไทย 
14.5 ดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ   14.6 เครื่องสาย 
14.7 ดุริยางคศาสตร์ไทย   14.8 ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)    
14.9 นาฏดุริยางคศิลป์ไทย   14.10 ดนตรีไทยสมัยนิยม 
14.11 ศิลปกรรมศึกษา (ดนตรีศึกษา - ดนตรีไทย) 
14.12 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 14.๑ – 14.11 
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15. กลุ่มวิชาดนตรีสากล รหัสวิชา (30) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
15.๑ ดนตรีสากล    15.๒ ดุริยางค์สากล 
15.๓ ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  15.๔ ดุริยางคศาสตร์(ดนตรีแจ๊ส) 
15.5 ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)      
15.6 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 15.๑ – 15.5 

16. กลุ่มวิชานาฏศิลป์ รหัสกลุ่มวิชา (32) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
16.๑ นาฏศิลป ์    16.๒ นาฏศิลป์ไทย 
16.๓ นาฏศิลป์สากล    16.๔ นาฏศาสตร ์
16.5 นาฏศิลป์ไทยศึกษา   16.6 นาฏศิลป์ศึกษา 
16.7 นาฏศิลป์และการละคร 
16.8 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 16.๑ – 16.7 

17. กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์/อุตสาหกรรมศิลป์ รหัสวิชา (35) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
17.๑ อุตสาหกรรม    17.2 อุตสาหกรรมศิลป์ 
17.3 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม   17.4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
17.5 วิศวกรรมไฟฟ้า    17.6 วิศวกรรม(อุตสาหการ) 
17.7 การสอนอุตสาหกรรมศิลป์     
17.8 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 17.๑ – 17.7 

18. กลุ่มวิชาศิลปะ/ศิลปศึกษา รหัสวิชา (42) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
18.๑ ศิลปะ     18.๒ ศิลปศึกษา 
18.๓ ศิลปไทย    18.๔ ศิลปะไทย 
18.5 ศิลปกรรม    18.6 ศิลปกรรมศึกษา 
18.7 การสอนศิลปะ    18.8 ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา 
18.9 จิตรกรรม    18.10 ทัศนศิลป์ 
18.11 ศิลปะตกแต่ง    18.12 ประยุกต์ศิลปศึกษา 
18.13 ศิลปวิจารณ์    18.14 ภาพพิมพ์ 
18.15 ประติมากรรม    18.16 นิเทศศิลป์ 
18.17 วจิิตรศิลป์    18.18 ออกแบบทัศนศิลป์   
18.19 นฤมิตศิลป์    18.20 สื่อนฤมิต 
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18.21 ศิลปะไทยแขนงวิชาช่างสิบหมู่(ช่างเขียน)  18.22 ศิลปะไทยแขนงวิชาช่างสิบหมู่(ช่างรัก) 
18.23 ศิลปะไทยแขนงวิชาจิตรกรรมไทย 
18.24 ศิลปะไทยแขนงวิชาออกแบบศิลปะ สถาปัตยกรรมไทย 
18.25 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 18.๑ – 18.24 

19. กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ รหัสกลุ่มวิชา (45) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
19.๑ ทัศนศิลป์    19.๒ จิตรกรรมสากล 
19.3 ประติมากรรม    19.4 จิตรกรรมไทย 
19.5 ออกแบบทัศนศิลป์   19.6 วิจิตรศิลป ์
19.7 ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์  19.8 นาฎยศิลป ์
19.9 ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์)   19.10 การออกแบบทัศนศิลป์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
19.11 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 19.๑ – 19.10 

20. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา (46) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
20.๑ คอมพิวเตอร์    20.๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
20.๓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   20.4 ธุรกิจคอมพิวเตอร์   
20.5 คอมพิวเตอร์ศึกษา   20.6 ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
20.7 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   20.8 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
20.9 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  20.10 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
20.11 การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 20.12 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
20.13 ระบบสารสนเทศ   20.14 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
20.15 ระบบสารสนเทศการจัดการ  20.16 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
20.17 วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 20.18 เทคโนโลยีการศึกษา 
20.19 สารสนเทศสำนักงาน   20.20 สารสนเทศศาสตร์ 
20.21 สารสนเทศศึกษา   20.22 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
20.23 วิศวกรรมซอฟต์แวร์   20.24 คอมพิวเตอร์อาร์ต 
20.25 ระบบและการจัดการสารสนเทศ 
20.26 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 20.๑ – 20.25 

21. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา รหัสกลุ่มวิชา (50) 
    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
    21.1 เทคโนโลยีทางการศึกษา  21.2 เทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อสารการศึกษา 
    21.3 เทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 

/21.4 เทคโนโลยี ... 
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    21.4 เทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อสารมวลชน 
    21.5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    21.6 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    21.7 บริการสื่อสารการศึกษา  21.8 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

21.9 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อ 
     ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 21.๑ – 21.8 
22. กลุ่มวิชาเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ รหัสวิชา (51) 

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
22.๑ เกษตรกรรม    22.๒ เกษตรศึกษา 
22.3 เกษตรทั่วไป    22.4 เกษตรศาสตร์ 
22.5 เกษตรศาสตร์ทั่วไป   22.6 คุรุศาสตร์เกษตร 
22.7 การเกษตร    22.8 พฤกษศาสตร์ 
22.9 พืชศาสตร์    22.10 พืชสวนประดับ 
22.11 เกษตรและสิ่งแวดล้อม   22.12 การผลิตพืช 
22.13 ไม้ผล     22.14 เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
22.15 พืชไร่ หรือ พืชไร่นา   22.16 พืชสวน 
22.17 พืชผัก    22.18 พืชสวนประดับ 
22.19 ส่งเสริมการเกษตร   22.20 เทคโนโลยีการเกษตร 
22.21 วิทยาศาสตร์การเกษตร  22.22 เกษตรสิ่งแวดล้อม 
22.23 เทคโนโลยชีีวภาพการเกษตร  22.24 พัฒนาการเกษตร 
22.25 ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ  22.26 วิศวกรรมการเกษตร 
22.27 อุตสาหกรรมการเกษตร  22.28 อุตสาหกรรมเกษตร 
22.29 วิทยาศาสตร์เกษตร   22.30 การสอนวิชาเกษตร 
22.31 ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร  22.32 ศึกษาศาสตร์ – เกษตร 
22.33 เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 22.34 เกษตร  
22.35 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 22.๑ – 22.34 

23. กลุ่มวิชาคหกรรม/คหกรรมศาสตร์ รหัสวิชา (54) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
23.๑ คหกรรมศาสตร์    23.๒ คหกรรมศาสตร์ศึกษา 
23.๓ ผ้าและเครื่องแต่งกาย   23.4 อาหารและโภชนาการ   
23.5 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์  23.6 การพัฒนาการเด็กและครอบครัว 
23.7 คหกรรมศาสตร์(อาหาร – ผ้า)  23.8 พัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
23.9 โภชนาการชุมชน   23.10 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 
23.11 อาหารและโภชนาการ   23.12 โภชนาการชุมชน 

/23.13 เทคโนโลยีอาหาร ... 
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23.13 เทคโนโลยีอาหาร   23.14 ถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร 
23.15 วิทยาศาสตร์การอาหาร  23.16 เทคโนโลยีเสื้อผ้า 
23.17 วิศวกรรมสิ่งทอ 
23.18 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 23.๑ – 23.17 

24. กลุ่มวิชาประถมศึกษา/การประถมศึกษา รหัสกลุ่มวิชา (56) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
24.๑ ประถมศึกษา    24.๒ การประถมศึกษา    
24.3 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 24.๑ – 24.2 

25. กลุ่มวิชาปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา รหัสกลุ่มวิชา (57) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
25.๑ การศึกษาปฐมวัย   25.๒ ปฐมวัยศึกษา 
25.๓ การปฐมวัยศึกษา   25.๔ การอนุบาล 
25.5 การอนุบาลศึกษา   25.6 การปฐมวัย 
25.7 อนุบาลศึกษา    25.8 ปฐมวัย  
25.9 การศึกษาอนุบาล    
25.10 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ 

    ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 25.๑ – 25.9 
26. กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว รหัสวิชา (58) 

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
26.๑ จิตวิทยา    26.2 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
26.3 จิตวิทยา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546) 26.4 จิตวิทยาองค์การ 
26.5 จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว  26.6 จิตวิทยาและการแนะแนว   
26.7 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อ 
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 26.๑ – 26.6 

27. กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ รหัสกลุ่มวิชา(59) 
    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
     27.1 บรรณารักษ์   27.2 บรรณารักษศาสตร์  
     27.3 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
     27.4 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  
     27.5 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
     27.6 สารสนเทศศาสตร์  27.7 สารนิเทศศึกษา  

    /27.8 ห้องสมุดโรงเรียน ... 
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 27.8 ห้องสมุดโรงเรียน 
 27.9 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อ 

     ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 27.๑ – 27.8 
28. กลุ่มวิชาการเงิน/การบัญชี รหัสวิชา (60) 

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
28.๑ การเงิน    28.๒ การบริหารงานการเงิน 
28.๓ การเงินการธนาคาร   28.๔ การธนาคารและการเงิน 
28.5 การเงินและธุรกิจการเงิน  28.6 บัญช ี
28.7 การบัญช ี    28.8 การบัญชีการเงิน 
28.9 การตลาด    28.10 เศรษฐศาสตร์การเงิน(สาขาการเงิน) 
28.11 เศรษฐศาสตร์การคลัง(สาขาการคลัง) 28.12 การจัดการทั่วไป(บัญชี) 
28.13 การบริหารธุรกิจ(บัญชี)  28.14 การบัญชีต้นทุน 
28.15 การสอบบัญชี    28.16 ธรุกิจศึกษา – บัญชี  
28.17 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ 

    ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 28.๑ – 28.16 
29. กลุ่มวิชาธุรกิจศึกษา รหัสวิชา (63) 

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
29.๑ ธุรกิจศึกษา    29.๒ ธุรกิจศึกษา – บัญชี 
29.3 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อ 

    ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามข้อ 29.๑ – 29.2 
 
 

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



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิ และการนับหน่วยกิต 
สำหรับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564) 

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

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการรับสมัครแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2564  
โดยประกาศรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 29 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก นั้น 

ผู้สมัครจะต้องสมัครในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ตรงกับวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครได้
สำเร็จการศึกษา และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิของตนว่าตรงตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือ
สาขาวิชาเอก ตามท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาประกาศไว้หรือไม่ ตามแนบท้ายประกาศ 

กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้แนบหลักฐานหนังสือที่ ก.ค.ศ.รับรอง โดยสามารถ
สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ.รับรอง URL: http://qualification60.otepc.go.th 

กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอก หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้
ผู้สมัครติดต่อสถาบันการศึกษาที่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอเอกสารหลักฐานรับรองรายวิชาที่สามารถ
นำมานับหน่วยกิต ซึ่งต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมาประกาศรับสมัคร 

การดำเนินการนับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.6/316 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript 
ทั้งหมด ดังนี้ 

1. ผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้นับหน่วยกิต         
ในรายวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ให้นับหน่วยกิตในรายวิชานั้นๆ           
ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 10 หน่วยกิต 
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ทั้งนี้ การพิจารณานับหน่วยกิจของผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกผลเป็นประการใดให้เป็น 
ที ่ส ุด สำหรับการตรวจสอบคุณวุฒิที ่ ก.ค.ศ. รับรอง ให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 
www.otepc.go.th 

กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ผู ้สมัครสอบติดต่อไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อขอ
หนังสือรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน ก.ค.ศ. ตามแนวปฏิบัติหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 3                
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 

เพื ่อประโยชน์และสิทธิของผู ้สมัครสอบแข่งขัน ให้ผู ้สมัครแนบหนังสือรับรองข้างต้น         
ประกอบการสมัครสอบด้วย  

………………………………………………………………………………………….. 

 
 

/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ... 

http://www.otepc.go.th/
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงหลักฐานรับรองการประกอบวิชาชีพครู 
............................................................. 

หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน หนังสือรับรองสิทธิ ซึ ่งปรากฏตามตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้ หากผู้สมัครสอบใช้หลักฐาน
นอกเหนือจากนี้ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบในครั้งนี้ 

ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 

 

 
 
 
 

/ตัวอย่างใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ... 

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส ์
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ตัวอย่างใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

 

 
ตัวอย่างหนังสือรับรองสิทธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

(สำหรับข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน ที่มิใช่ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) 

เขียนที่...................................................................... 

วันที่................เดือน.....................................พ.ศ....................  

เรื่อง  อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

          ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 

ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................. 
ตำแหน่ง.............................................................ระดับ/อันดับ..............................ขั้น.....................................บาท
โรงเรียน.............................................สังกัด..............................จังหวัด........................กระทรวง................................
ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 นั้น   

.................(กรอกชื่อหน่วยงานของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง)..............พิจารณาแล้วอนุญาต 

ให้ข้าราชการดังกล่าว ไปสมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้โอนเมื่อถึงลำดับที่ทีผู่้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งฯ    

 

     ลงชื่อ......................................................ผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 

          (.......................................................) 
     ตำแหน่ง.......................................................... 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

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

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

     ลงชื่อ.............................................(ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) 
         (.................................................) 
     ตำแหน่ง.......................................................... 
               ***(ประทับตราหน่วยงาน)*** 
 
 



 
 

หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด  สพฐ.) 

เขียนที่...................................................................... 

วันที่................เดือน.....................................พ.ศ....................  

ข้าพเจ้า........................................................................................................................................... 
ตำแหน่ง.....................................................................................................สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  อนุญาตให้............................................................. 
ตำแหน่ง..............................................................รับเงินเดือนในอันดับ..........................ขัน้.................................บาท 
ตำแหน่งเลขท่ี..........................................โรงเรียน........................................................สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา
................................................................ .เขต........................ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ไปสมัครสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด............................................  
ลงวันที่.........พฤษภาคม 2564  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ได้ 

 
ลงชื่อ......................................................             
     (.......................................................) 

      ตำแหน่ง.......................................................... 
***(ประทับตราหน่วยงาน)*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  การอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งใด วิทยฐานะใดไปสมัครสอบแข่งขัน 

ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู   
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  แล้วแต่กรณี 


