
ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่
เลขที่ จ่ายตรง อันดับ ขั้น

จังหวัดอ่างทอง

1 โพธิท์อง "จินดามณี" พอดี 1029 0329509 คศ.3 58,390 แนะแนว
2 โพธิท์อง "จินดามณี" พอดี 38474 0328837 คศ.1 22,190 บรรณารักษ์
3 โพธิท์อง "จินดามณี" พอดี 40992 0326978 คศ.1 21,050 ภาษาจีน

รายละเอียดต าแหน่งว่างขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ปี พ.ศ. 2566
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

ที่ โรงเรียน อัตราก าลัง
เงินเดือน

วิชาเอก หมายเหตุ



ที่ โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด จ ำนวนนักเรียน ขนำดโรงเรียน อัตรำก ำลัง หมำยเหตุ

จัดหวัดสิงห์บุรี

1 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง สิงห์บุรี 379 กลาง +3 เกินเกณฑ์

2 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 74 เล็ก +2 เกินเกณฑ์

3 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน สิงห์บุรี 1051 ใหญ่ +5 เกินเกณฑ์

4 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 343 กลาง +2 เกินเกณฑ์

5 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก พรหมบุรี สิงห์บุรี 176 กลาง +1 เกินเกณฑ์

6 โรงเรียนอินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 1377 ใหญ่ 0 พอดีเกณฑ์

7 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 2833 ใหญ่พิเศษ +2 เกินเกณฑ์

8 โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา บางระจัน สิงห์บุรี 219 กลาง +2 เกินเกณฑ์

9 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา พรหมบุรี สิงห์บุรี 77 เล็ก +1 เกินเกณฑ์

10 โรงเรียนทองเอนวิทยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 109 เล็ก +3 เกินเกณฑ์

11 โรงเรียนสิงหพาห ุ"ประสานมิตรอปุถมัภ์" เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 330 กลาง +1 เกินเกณฑ์

12 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 173 กลาง +2 เกินเกณฑ์

จังหวัดอ่ำงทอง

1 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ป่าโมก อ่างทอง 596 กลาง +5 เกินเกณฑ์

2 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม แสวงหา อ่างทอง 455 กลาง +6 เกินเกณฑ์

3 โรงเรียนวเิศษไชยชาญ "ตันติวทิยาภูม"ิ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 1519 ใหญ่ 0 พอดีเกณฑ์

4 โรงเรียนอา่งทองปัทมโรจน์วิทยาคม เมืองอ่างทอง อ่างทอง 2821 ใหญ่พิเศษ +10 เกินเกณฑ์

5 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา ไชโย อ่างทอง 214 กลาง +6 เกินเกณฑ์

6 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ป่าโมก อ่างทอง 189 กลาง +4 เกินเกณฑ์

7 โรงเรียนโพธิท์องพิทยาคม โพธิท์อง อ่างทอง 77 เล็ก +1 เกินเกณฑ์

8 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 136 กลาง +1 เกินเกณฑ์

9 โรงเรียนไผ่วงวิทยา วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 89 เล็ก +3 เกินเกณฑ์

10 โรงเรียนสตรีอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 3005 ใหญ่พิเศษ +8 เกินเกณฑ์

11 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 120 กลาง +1 เกินเกณฑ์

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2565



ที่ โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด จ ำนวนนักเรียน ขนำดโรงเรียน อัตรำก ำลัง หมำยเหตุ

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2565

12 โรงเรียนโพธิท์อง "จินดามณี" โพธิท์อง อ่างทอง 1201 ใหญ่ 0 พอดีเกณฑ์

13 โรงเรียนร้ิวหว้าวิทยาคม แสวงหา อ่างทอง 153 กลาง +2 เกินเกณฑ์

14 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม สามโก้ อ่างทอง 619 กลาง +1 เกินเกณฑ์



บันทึกค ำยินยอมขอย้ำยสับเปลี่ยน 

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

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

  ข้าพเจ้า..............................................................................ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง...................................วิทยฐานะ......................................รับเงินเดือนอันดับ..................ขั้ น...................บาท 
วุฒิการศึกษา...................................................วชิาเอก...........................................วิชาโท...... ..................................... 

โรงเรียน.....................................................................สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

มีความประสงค์ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ............................................................................ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง...........................วิทยฐานะ...............................รับเงินเดือนอันดับ..................
ขั้น.................บาท วุฒิการศึกษา...........................................วิชาเอก...............................วชิาโท.................................   

โรงเรียน......................................................................สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................................ 

  เหตุผลในการขอย้ายสับเปลี่ยนของข้าพเจ้า มีเหตุผลดังนี้................................................................. 

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

  เหตุผลในการขอย้ายสับเปลี่ยนของ................................................................ .............มีเหตุผลดังนี้ 

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

  ข้าพเจ้าทั้งสองได้ตกลงยินยอมที่จะขอย้ายสับเปลี่ยน โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ และขอรับรองว่าการ
ขอย้ายสับเปลี่ยนในครั้งนี้ ไม่มีการเรียก/รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และถ้า
ปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าทั้งสอบ หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระท าการดังกล่าวข้างต้น ขอให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทาง
วินัยอย่างร้ายแรงตามควรแก่กรณีต่อไป 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้ขอย้าย (ลงชื่อ)....................................................ผู้สับเปลี่ยน 

        (....................................................)          (...................................................) 

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

        (..................................................)          (...................................................) 

ต าแหน่ง..................................................................      ต าแหน่ง............................................................ 

ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำชั้นต้น (ผู้ขอย้าย) 
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