
 
 
   

ที ่ศธ  04248/ว468                                                                สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
       ต.อ่างศิลา  อ.เมืองชลบุร ีจ.ชลบุรี  20000 

                                                      18  ตุลาคม  2559 

เรื่อง   การเรียกบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้                

เรียน   .................................................................. 

  ตามประกาศผลการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก.................. ของ  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18  ลงวันที่....................................ท่านเป็นผู้สอบแข่งขันได้ลําดับที่ ............ซึ่งอยู่ในลําดับที่มีสิทธ์ิได้รับการบรรจุ         
และแต่งต้ัง  ดังน้ันจึงขอให้มารายงานตัวในวันที่ 1  พฤศจิกายน  2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   หากพ้นกําหนดน้ีแล้วจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิการบรรจุเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา         
เขต 18   จะเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในลําดับถัดไปเข้ารับการบรรจุและแต่งต้ังแทนโดยในวันไปรายงานตัวให้ 
นําเอกสารไปแสดงพร้อมหนังสือฉบับน้ี  ดังน้ี 

     1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   ฉบับจรงิพร้อมสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ 
           2. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจริง 

    พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
        3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  
          4. บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ ฉบับจริง พรอ้มสําเนา จํานวน 1 ฉบับ   
                   5. รูปถ่ายชุดข้าราชการปกติขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว   
                        ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายคร้ังเดียวกัน จํานวน 3 รูป   
           6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1  เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตาม กฎ ก.ค.ศ. 
                        ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จํานวน 1 ฉบับ  (จากสถานพยาบาลของรัฐ) 
   7. หลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (ถ้าม)ี ฉบับจริง พร้อมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ 
  8. สําเนา ก.พ.7 (กรณีเป็นขา้ราชการครูอยู่ก่อนแล้ว) 

                     จึงเรียนมาเพ่ือทราบ   

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                               
               (นายสุรชาติ  มานิตย์) 

         รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปฏิบัติราชการแทน 
        ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
โทร. 0 – 3839 – 7501-5  ต่อ  104 
โทรสาร 0 – 3839 – 7510  



บญัชีรายละเอียดการเรียกบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบุคลากรทางการศกึษา ตําแหน่ง ครผูู้ช่วย 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จํานวน 54 อัตรา  

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 
 

1. วิชาที่เรียกบรรจุและแต่งต้ัง ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทัว่ไป ครั้งที่ 1  ปี 2558  จํานวน  4  อัตรา ดังน้ี 
1. วิชาเอกชีววิทยา  จํานวน  4  อัตรา   (ลําดับที่  22 – 25) 

2. วิชาที่เรียกบรรจุและแต่งต้ัง ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทัว่ไป ครั้งที่ 2  ปี 2558  จํานวน  50  อัตรา ดังน้ี 
1. วิชาเอกคณิตศาสตร์  จํานวน  1  อัตรา   (ลําดับที่  59 หมดบัญชี) 
2. วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จํานวน  1  อัตรา   (ลําดับที่  11 หมดบัญชี) 
3. วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส  จํานวน  1  อัตรา (ลําดับที่  2) 
4. วิชาเอกภาษาจีน  จํานวน  3  อัตรา (ลําดับที่  15 – 17) 
5. วิชาเอกฟิสิกส์  จํานวน  7  อัตรา (ลําดับที่  20 – 26) 
6. วิชาเอกพลศึกษา  จํานวน  8  อัตรา (ลําดับที่  19 - 22 ,27 – 29 ,31) 
7. วิชาเอกคหกรรม  จํานวน  3  อัตรา (ลําดับที่  12 ,14 – 15) 
8. วิชาเอกสังคมศึกษา  จํานวน 26 อัตรา (ลําดับที่  46 ,48 -72) 

หมายเหตุ ให้ผูท้ี่อยู่ในลําดับทีเ่รียกบรรจุตามวิชาเอกข้างต้นไปรายงานตัว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18  ห้องประชุมต้ังเทวาประสิทธ์ิ ช้ัน 2 ในวันที ่1 พฤศจิกายน 2559 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 09.00 น. 
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 038-397501-5 ต่อ 104 (กลุม่บริหารงานบุคคล) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



บัญชีรายละเอียดตําแหน่งว่างเพ่ือเรียกบรรจุ ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุร ี 

    
ลําดับ หน่วยงานทางการศึกษา ความต้องการ 
ท่ี ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง / ส่วนราชการ / อําเภอ 
ข้ันเงินเดือน วิชาเอก 

  เลขท่ี อันดับ เงินเดือน   
1 3398 ครู/ร.ร.ชลบุรี "สุขบท"/อ.เมืองชลบุรี คศ.3 43,080 คณิตศาสตร ์
2 2680 ครู/ร.ร.ชลกันยานุกุล/อ.เมืองชลบุรี คศ.3 46,760 คหกรรม 
3 208 ครู/ร.ร.โพธิสัมพันพิทยาคาร/อ.บางละมุง คศ.3 48,540 คหกรรม 
4 73821 ครู/ร.ร.ผินแจ่มวิชาสอน/อ.บางละมุง คศ.2 37,830 คหกรรม 
5 110170 ครู/ร.ร.พานทอง/อ.พานทอง คศ.2 23,940 ชีววิทยา 
6 9486 ครู/ร.ร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"/อ.บ้านบึง คศ.3 58,260 ชีววิทยา 
7 3989 ครู/ร.ร.สิงห์สมุทร/อ.สัตหีบ คศ.3 43,800 ชีววิทยา 
8 3145 ครู/ร.ร.ชลบุรี "สุขบท"/อ.เมืองชลบุรี คศ.3 53,080 พลศึกษา 
9 2095 ครู/ร.ร.แสนสุข/อ.เมืองชลบุรี คศ.3 43,800 พลศึกษา 
10 5437 ครู/ร.ร.อ่างศิลาพิทยาคม/อ.เมิองชลบุรี คศ.3 43,080 พลศึกษา 
11 36083 ครู/ร.ร.ทุ่งเหียงพิทยาคม/อ.พนัสนิคม คศ.1 21,570 พลศึกษา 
12 5427 ครู/ร.ร.สวนกุหลาบบวิทยาลัย ชลบุรี/อ.ศรีราชา คศ.4 57,330 พลศึกษา 
13 82667 ครู/ร.ร.โพธิสัมพันพิทยาคาร/อ.บางละมุง คศ.2 39,730 พลศึกษา 
14 4093 ครู/ร.ร.ชลกันยานุกุล/อ.เมืองชลบุรี คศ.4 58,260 ฟิสิกส์ 
15 82404 ครู/ร.ร.ชลกันยานุกูล/อ.เมืองชลบุรี คศ.1 22400 ฟิสิกส์ 
16 2453 ครู/ร.ร.ชลบุรี "สุขบท"/อ.เมืองชลบุรี คศ.3 40,100 ฟิสิกส์ 
17 2519 ครู/ร.ร.พานทอง/อ.พานทอง คศ.3 54,820 ฟิสิกส์ 
18 2155 ครู/ร.ร.บ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"/อ.บ้านบึง คศ.3 52,060 ฟิสิกส์ 
19 8304 ครู/ร.ร.ชลกันยานุกุล/อ.เมืองชลบุรี คศ.3 53,080 ภาษาจีน 
20 5983 ครู/ร.ร.พานทองสภาชนูปถัมภ์/อ.พานทอง คศ.3 48,540 ภาษาจีน 
21 24280 ครู/ร.ร.ชลกันยานุกูล/อ.เมืองชลบุรี คศ.3 43800 ภาษาฝร่ังเศส 
22 3123 ครู/ร.ร.ชลราษฎรอํารุง/อ.เมืองชลบุรี คศ.3 43,080 สังคมศึกษา 
23 3365 ครู/ร.ร.ชลราษฎรอํารุง/อ.เมืองชลบุรี คศ.3 43,800 สังคมศึกษา 
24 3186 ครู/ร.ร.ชลราษฎรอํารุง/อ.เมืองชลบุรี คศ.3 43,800 สังคมศึกษา 
25 3893 ครู/ร.ร.ชลกันยานุกุล/อ.เมืองชลบุรี คศ.3 53,080 สังคมศึกษา 
26 4050 ครู/ร.ร.ชลกันยานุกุล/อ.เมืองชลบุรี คศ.4 56,450 สังคมศึกษา 
27 8247 ครู/ร.ร.ชลกันยานุกุล/อ.เมืองชลบุรี คศ.3 53,080 สังคมศึกษา 
28 4695 ครู/ร.ร.ชลกันยานุกุล/อ.เมืองชลบุรี คศ.3 43,800 สังคมศึกษา 
29 948 ครู/ร.ร.ชลบุรี "สุขบท"/อ.เมืองชลบุรี คศ.3 40,860 สังคมศึกษา 
30 5796 ครู/ร.ร.พานทองสภาชนูปถัมภ์/อ.พานทอง คศ.3 43,800 สังคมศึกษา 
31 82812 ครู/ร.ร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"/อ.บ้านบึง คศ.1 21,570 สังคมศึกษา 
32 1687 ครู/ร.ร.ศรีราชา/อ.ศรีราชา คศ.3 43,800 สังคมศึกษา 



บัญชีรายละเอียดตําแหน่งว่างเพ่ือเรียกบรรจุ ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุร ี 

    
ลําดับ หน่วยงานทางการศึกษา ความต้องการ 
ท่ี ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง / ส่วนราชการ / อําเภอ 
ข้ันเงินเดือน วิชาเอก 

  เลขท่ี อันดับ เงินเดือน   
33 1435 ครู/ร.ร.ศรีราชา/อ.ศรีราชา คศ.3 43,800 สังคมศึกษา 
34 707 ครู/ร.ร.สุรศักด์ิวิทยาคม/อ.ศรีราชา คศ.4 60,150 สังคมศึกษา 
35 105005 ครู/ร.ร.ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"/อ.ศรีราชา คศ.2 36,840 สังคมศึกษา 
36 526 ครู/ร.ร.โพธิสัมพันพิทยาคาร/อ.บางละมุง คศ.3 43,080 สังคมศึกษา 
37 2539 ครู/ร.ร.ผินแจ่มวิชาสอน/อ.บางละมุง คศ.3 53,950 สังคมศึกษา 
38 6733 ครู/ร.ร.สัตหีบวิทยาคม/อ.สัตหีบ คศ.3 43,800 สังคมศึกษา 
39 5986 ครู/ร.ร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"/อ.บ้านบึง คศ.4 61,110 อุตสาหกรรมศิลป์ 
40 1092 ครู/ร.ร.บึงศรีราชาพิทยาคม/อ.ศรีราชา คศ.3 43,080 อุตสาหกรรมศิลป์ 
41 6675 ครู/ร.ร.สัตหีบวิทยาคม/อ.สัตหีบ คศ.3 57,330 อุตสาหกรรมศิลป์ 

 
บัญชีรายละเอียดตําแหน่งว่างเพ่ือเรียกบรรจุ ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดระยอง  
    

ลําดับ หน่วยงานทางการศึกษา ความต้องการ 
ท่ี ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง / ส่วนราชการ / อําเภอ 
ข้ันเงินเดือน วิชาเอก 

  เลขท่ี อันดับ เงินเดือน   
1 835 ครู/ร.ร.บ้านค่าย/อ.บ้านค่าย คศ.4 58,260 ชีววิทยา 
2 1146 ครู/ร.ร.แกลง "วิทยสถาวร"/อ.แกลง คศ.3 48,540 พลศึกษา 
3 563 ครู/ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา/อ.บ้านฉาง คศ.3 54,820 พลศึกษา 
4 291 ครู/ร.ร.ชํานาญสามัคคีวิทยา/อ.แกลง คศ.3 53,080 ฟิสิกส์ 
5 2579 ครู/ร.ร.สุนทรภู่พิทยา/อ.แกลง คศ.4 58,260 ฟิสิกส์ 
6 2035 ครู/ร.ร.วังจันทร์วิทยา/อ.วังจันทร์ คศ.3 38,620 ภาษาจีน 
7 72741 ครู/ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ํา/อ.เมืองระยอง คศ.3 33,140 สังคมศึกษา 
8 1929 ครู/ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง/อ.เมืองระยอง คศ.3 52,940 สังคมศึกษา 
9 293 ครู/ร.ร.แกลง "วิทยสถาวร"/อ.แกลง คศ.3 43,080 สังคมศึกษา 
10 626 ครู/ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา/อ.บ้านฉาง คศ.3 53,080 สังคมศึกษา 
11 782 ครู/ร.ร.บ้านค่าย/อ.บ้านค่าย คศ.4 62,760 สังคมศึกษา 
12 2966 ครู/ร.ร.บ้านค่าย/อ.บ้านค่าย คศ.2 24,440 สังคมศึกษา 
13 470 ครู/ร.ร.ปลวกแดงพิทยาคม/อ.ปลวกแดง คศ.3 43,800 สังคมศึกษา 
14 85924 ครู/ร.ร.วังจันทร์วิทยา/อ.วังจันทร์ คศ.1 21,570 สังคมศึกษา 
15 8526 ครู/ร.ร.นิคมวิทยา/อ.นิคมพัฒนา คศ.3 56,450 สังคมศึกษา 

 


