
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
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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
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