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บัญชีรำยละเอียดอัตรำว่ำงเพื่อรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ ณ วันที่ 11 มกรำคม 2561
จังหวัด ชลบุรี สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
โรงเรียน
อำเภอ เลขทีต่ ำแหน่ง อันดับ เงินเดือน ควำมต้องกำรวิชำเอก
หมำยเหตุ
เกาะโพธิถ์ ้วยงามวิทยา
เกาะจันทร์ 5180 ครูผู้ช่วย 15,800
ชีววิทยา
เกาะโพธิถ์ ้วยงามวิทยา
เกาะจันทร์ 36808 คศ.2 41,620
ภาษาอังกฤษ
เกาะสีชัง
เกาะสีชัง 3839 ครูผู้ช่วย 17,310
ภาษาไทย
เหลือจากเรียกบรรจุ หมดบัญชี
ชลกันยานุกูล
เมืองชลบุรี 82807 คศ.4 54,690
แนะแนว
ชลบุรี "สุขบท"
เมืองชลบุรี 82538 คศ.3 56,610
บรรณารักษ์
ชลราษฎรอารุง
เมืองชลบุรี 82861 คศ.3 53,080
คณิตศาสตร์
ชลราษฎรอารุง
เมืองชลบุรี 82307 คศ.3 58,390
ภาษาไทย
ชลราษฎรอารุง
เมืองชลบุรี 82588 คศ.2 41,620
ภาษาอังกฤษ
ทุง่ ศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ศรีราชา
81875 คศ.2 41,620
ภาษาจีน
บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" บ้านบึง
2686 คศ.2 41,620
พลศึกษา
ทัศนศิลป์
พนัสพิทยาคาร
พนัสนิคม 73379 คศ.1 24,930
พานทอง
พานทอง 83370 คศ.1 22,890
ภาษาไทย
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
บางละมุง 104999 คศ.3 58,390
เคมี
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
บางละมุง 83111 คศ.2 41,620
ภาษาไทย
เหลือจากเรียกบรรจุ หมดบัญชี
ศรีราชา
ศรีราชา 83100 คศ.4 62,100
ภาษาอังกฤษ
ศรีราชา
ศรีราชา 83173 คศ.4 55,570
สังคมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศรีราชา 83309 คศ.3 43,800
คณิตศาสตร์
สัตหีบวิทยาคม
สัตหีบ
2372 คศ.3 46,760
คณิตศาสตร์
สัตหีบวิทยาคม
สัตหีบ
2208 คศ.3 46,760
ภาษาไทย
สุรศักดิ์วิทยาคม
ศรีราชา 5513117 คศ.2 33,850
พลศึกษา
แสนสุข
เมืองชลบุรี 4107 คศ.3 43,080
บรรณารักษ์
แสนสุข
เมืองชลบุรี 79112 คศ.3 51,170
สังคมศึกษา
หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ 130575 คศ.2 40,990
ภาษาไทย
เหลือจากเรียกบรรจุ หมดบัญชี
อ่างศิลาพิทยาคม
เมืองชลบุรี 5055 ครูผู้ช่วย 15,800
เกษตร
อ่างศิลาพิทยาคม
เมืองชลบุรี 896
คศ.4 59,190
ภาษาไทย
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บัญชีรำยละเอียดอัตรำว่ำงเพื่อรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ ณ วันที่ 11 มกรำคม 2561
จังหวัด ระยอง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
โรงเรียน
อำเภอ เลขทีต่ ำแหน่ง อันดับ เงินเดือน ควำมต้องกำรวิชำเอก
หมำยเหตุ
แกลง "วิทยสถาวร"
แกลง
85803 คศ.3 43,080
นาฎศิลป์
ครูทุนคุรุทายาทเดิม
ตัดโอนมาจาก สพป.สงขลา เขต 2
3068 คศ.3 42,330
แนะแนว
แกลง "วิทยสถาวร"
แกลง
บ้านค่าย
บ้านค่าย 85952 คศ.3 50,290
นาฎศิลป์
เกษียณ ปี 2560
ตัดโอนมาจาก สพป.ลพบุรี เขต 2
ปลวกแดงพิทยาคม
เมืองระยอง 2739 คศ.3 46,040
ภาษาญีป่ นุ่
ปลวกแดงพิทยาคม
เมืองระยอง 85706 คศ.2 29,140
ฟิสิกส์
วังจันทร์วิทยา
วังจันทร์ 36768 คศ.1 22,890
ภาษาญีป่ นุ่
ย้ายไป ร.ร.วัดป่าประดู่
วังจันทร์วิทยา
วังจันทร์ 41798 คศ.4 58,390
สังคมศึกษา
ครูทุนท้องถิ่น 59
แนะแนว
วังจันทร์วิทยา
วังจันทร์ 115738 คศ.2 25,930
วังจันทร์วิทยา
วังจันทร์ 121286 คศ.1 24,750
ภาษาญีป่ นุ่
วัดป่าประดู่
เมืองระยอง 85921 คศ.1 19,920
ภาษาญีป่ นุ่
ย้ายออก
ตัดโอนมาจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
วัดป่าประดู่
เมืองระยอง 2617 ครูผู้ช่วย 16,570
ภาษาจีน
ย้ายไป ร.ร.นายายอามพิทยาคม สพม.17 จันทบุรี 17/10/2560

