อัตราวางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน(กําหนดไวสําหรับรับยาย)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5
ขอมูล ณ.วันที่ 1 มกราคม 2560
ลําดับ

เลขที่ตําแหนง

จายตรง

โรงเรียน

ตําแหนง

อําเภอ อันดับ ขั้น

สาเหตุการวาง

อัตรากําลัง ความตองการวิชาเอก 1 ความตองการวิชาเอก 2 ความตองการวิชาเอก 3

1 5575 0308064 ครู

นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ) นาจะหลวย

คศ.3 46,760

คืนเกษียณ59

-1 ปฐมวัย

ปฐมวัย

ภาษาอังกฤษ

2 5580 0308071 ครู

นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ) นาจะหลวย

คศ.3 42,330

คืนเกษียณ59

-1 ปฐมวัย

ปฐมวัย

ภาษาอังกฤษ

3 1140 0308059 ครู

นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ) นาจะหลวย

คศ.3 58,390

ลาออก 30 พ.ย. 59

-1 ปฐมวัย

ปฐมวัย

ภาษาอังกฤษ

4 6228 0308635 ครู น้ํายืน

น้ํายืน คศ.3 54,820

คืนเกษียณ59

0 ภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศึกษา

5 6229 0308642 ครู น้ํายืน

น้ํายืน คศ.3 50,290

คืนเกษียณ59

0 ภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศึกษา

6 3967 0306182 ครู บานกุดประทาย

เดชอุดม คศ.3 53,080

ยายไปอบ.15 พย 59

-3 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ปฐมวัย

7 11973 0307842 ครู บานแกง

เดชอุดม คศ.3 58,390 คืนเกษียณ59 -1 ปฐมวัย

8 11567 0308921 ครู บานโคกชําแระ

ทุงศรีอุดม

คศ.3 35,800

ยายไปอบ.4 18ตค59

-1 วิทยาศาสตร ปฐมวัย

9 3401 0307048 ครู บานซําหวาย

น้ํายืน คศ.3 54,820

คืนเกษียณ59

-1 คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร

10 3562 0306424 ครู บานดอนกลาง

เดชอุดม คศ.3 43,800

เสียชีวิต 25 พย 59

-3 ไทย

11 4341 0306294 ครู บานเตย

เดชอุดม คศ.3 52,940 คืนเกษียณ59 -3 ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

12 5951 0306442 ครู บานเตย

เดชอุดม คศ.2 48,540

ยายไป อบ.4 12 พค 59

-3 ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

13 3680 0306882 ครู บานทาหลวงนาคํา

เดชอุดม คศ.3 44,560

ยายไปอบ4 17 ตค 59

0 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ปฐมวัย

14 3963 0306241 ครู บานนานวล

เดชอุดม คศ.3 53,080

ไปบรรจุรองปุเปอย 15 พย 59

-3 คณิตศาสตร ภาษาไทย คอมพิวเตอร

ยายไป อบ.1 15 พย 59

-3 ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร

15 3507 0307139 ครู บานโนนจิก(เดชอุดม) เดชอุดม คศ.4 61,110

ภาษาไทย ดนตรี
คอมพิวเตอร

คณิตศาสตร พลศึกษา

16 6762 0307620 ครู บานโนนเลียง

บุณฑริก คศ.3 44,560 คืนเกษียณ59 0 ปฐมวัย

17 3651 0306902 ครู บานบัวงาม

เดชอุดม คศ.3 46,760 คืนเกษียณ59 -1 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร

18 3541 0307287 ครู บานบัวงาม

เดชอุดม คศ.3 29,420

19 4473 0306301 ครู บานยาง

เดชอุดม คศ.2 41,620 คืนเกษียณ59 -3 คณิตศาสตร สังคมศึกษา พลศึกษา

20 4355 0306276 ครู บานยาง

เดชอุดม คศ.4 62,760

ยายไป อบ.1 15พย59

-3 คณิตศาสตร สังคมศึกษา พลศึกษา

21 11491 0306510 ครู บานหนองแสง(เดชอุดม) เดชอุดม คศ.3 58,390

คืนเกษียณ59

-4 คณิตศาสตร อุสาหกรรม ภาษาอังกฤษ

22 4100 0306562 ครู บานหนองแสง(เดชอุดม) เดชอุดม คศ.2 41,620

คืนเกษียณ59

-4 อุสาหกรรม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร

23 3615 0306515 ครู บานหนองแสง(เดชอุดม) เดชอุดม คศ.3 55,720

คืนเกษียณ59

-4 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ภาษาไทย

24 11574 0306516 ครู บานหนองแสง(เดชอุดม) เดชอุดม คศ.3 54,820

คืนเกษียณ59

-4 วิทยาศาสตร ภาษาไทย -

25 3594 0306449 ครู บานหมอทอง

เดชอุดม คศ.3 49,420

ยายไป อบ.4 11 พย59

-1 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ภาษาไทย

26 3803 0306675 ครู

บุณฑริก คศ.3 58,390 คืนเกษียณ59 -5 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

บานหลักปายประชานุเคราะห

ยายไป รอ.2 25ตค59

ภาษาไทย คณิตศาสตร

-1 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร

27 4474 0306299 ครู บานไฮตาก

เดชอุดม คศ.3 54,820 คืนเกษียณ59 -4 พลศึกษา ดนตรี

28 3700 0306933 ครู สมสะอาดสวนฝาย

เดชอุดม คศ.3 46,040 คินเกษียณ59 -1 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พลศึกษา

29 3704 0306939 ครู สมสะอาดสวนฝาย

เดชอุดม คศ.2 41,620 คินเกษียณ59 -1 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พลศึกษา

ศิลปะ

อัตราวางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน(กําหนดไวสําหรับรับยาย)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5
ขอมูล ณ.วันที่ 1 มกราคม 2560
อําเภอ อันดับ ขั้น

สาเหตุการวาง

30 3708 0306941 ครู สมสะอาดสวนฝาย

เดชอุดม คศ.2 30,850

ยายไป อบ.4 11 พย 59

31 7169 0307554 ครู บานตบหู

นาจะหลวย

ลําดับ

เลขที่ตําแหนง

จายตรง

ตําแหนง

โรงเรียน

อัตรากําลัง ความตองการวิชาเอก 1 ความตองการวิชาเอก 2 ความตองการวิชาเอก 3

-1 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พลศึกษา

คศ.3 40,860 คืนเกษียณ59 -1 คอมพิวเตอร ดนตรี

ปฐมวัย

