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จ ำนวน เลขที่ ต ำแหน่ง เกณฑ์
นักเรียน จ่ำยตรง เลขที่ อันดับ เงินเดือน อัตรำก ำลัง

1 วัดอรัญญิกำวำส เมืองอ่ำงทอง 62 0344198 35278 คศ.3 53,550 วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำองักฤษ สังคมศึกษำ -2 ตัดโอนจำกเกินเกณฑ์ฯ
2 วัดรำชปักษี เมืองอ่ำงทอง 86 0281232 1629 คศ.3 58,390 คณิตศำสตร์ ภำษำไทย สังคมศึกษำ พลศึกษำ ประถมศึกษำ -2 คืนเกษียณ 65
3 อนุบำลวัดอ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง 2482 0281177 548 คศ.3 39,960 สังคมศึกษำ คหกรรม ภำษำไทย คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์ -2 ผู้ครองรำยเดิมย้ำย
4 วัดโบสถ์ (ประภำสวิทยคำร) เมืองอ่ำงทอง 79 0281110 1743 คศ.3 58,390 ปฐมวัย ภำษำไทย นำฏศิลป์ พลศึกษำ คอมพิวเตอร์ -1 คืนเกษียณ 65
5 วัดไผ่ล้อม (มีเพิม่พิทยำภูม)ิ เมืองอ่ำงทอง 62 0281342 509 คศ.2 35,760 วิทยำศำสตร์ ประถมศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ภำษำองักฤษ -2 ตัดโอนจำกเกินเกณฑ์ฯ
6 วัดล้ินทอง (จอมวิสิษฐ์รำษฎร์บ ำรุง) เมืองอ่ำงทอง 83 0281136 201 คศ.2 25,020 ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำ คณิตศำสตร์ เกษตรกรรม ภำษำไทย -6 ผู้ครองรำยเดิมย้ำย
7 วัดล้ินทอง (จอมวิสิษฐ์รำษฎร์บ ำรุง) เมืองอ่ำงทอง 83 0281454 714 คศ.3 58,390 ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำ คณิตศำสตร์ เกษตรกรรม ภำษำไทย -6 คืนเกษียณ 65 
8 วัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยำคำร) เมืองอ่ำงทอง 177 0281168 1014 คศ.3 57,670 ปฐมวัย ภำษำองักฤษ ประถมศึกษำ คอมพิวเตอร์ ภำษำไทย 0 ผู้ครองรำยเดิมย้ำย
9 วัดโพธิวงษ์ เมืองอ่ำงทอง 127 0281042 496 คศ.3 58,390 ภำษำอังกฤษ ประถมศึกษำ ปฐมวัย ภำษำไทย คณิตศำสตร์ -7 คืนเกษียณ 65

10 วัดไทรย์ (เกษมจริยคุณ) เมืองอ่ำงทอง 41 0281086 2146 คศ.3 58,390 ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ พลศึกษำ นำฏศิลป์ -3 คืนขอใช้ต่ำง กศจ.
11 วัดมหำดไทย(ผลประมุขวิทยำ) เมืองอ่ำงทอง 76 0281225 340 ครูผู้ช่วย 17,280 ประถมศึกษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย คอมพิวเตอร์ -1 ผู้ครองรำยเดิมย้ำย
12 วัดไชโย (เพิม่ เกษมสุวรรณ 4) ไชโย 181 0282360 2067 คศ.3 52,790 ภำษำไทย ประถมศึกษำ ปฐมวัย ดนตรี นำฏศิลป์ 0 คืนเกษียณ 65
13 วัดมะขำม (วิบูลย์อุปถัมภ)์ ไชโย 221 0281285 424 คศ.1 21,500 คณิตศำสตร์ ปฐมวัย สังคมศึกษำ ประถมศึกษำ ภำษำไทย 0 ผู้ครองรำยเดิมย้ำย
14 วัดมะขำม (วิบูลย์อุปถัมภ)์ ไชโย 221 0369980 58690 คศ.3 58,390 คณิตศำสตร์ ปฐมวัย สังคมศึกษำ ประถมศึกษำ ภำษำไทย 0 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
15 วัดเยื้องคงคำรำม ไชโย 64 0281054 8no- คศ.3 58,390 ภำษำไทย คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ พลศึกษำ ดนตรี -1 คืนเกษียณ 65
16 บ้ำนชะไว (ชวลิตวิทยำคำร) ไชโย 144 0370492 109819 คศ.3 53,970 คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ปฐมวัย ประถมศึกษำ สังคมศึกษำ 0 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
17 บ้ำนชะไว (ชวลิตวิทยำคำร) ไชโย 144 0344031 100790 คศ.3 58,030 คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ปฐมวัย ประถมศึกษำ สังคมศึกษำ 0 คืนขอใช้ต่ำง กศจ.
18 วัดก ำแพง ไชโย 44 0371640 2479 คศ.3 46,100 คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำ ดนตรี -1 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
19 วัดมหำนำม ไชโย 140 0281246 565 คศ.3 54,670 ปฐมวัย สังคมศึกษำ คอมพิวเตอร์ นำฏศิลป์ ภำษำอังกฤษ 0 คืนขอใช้ต่ำง กศจ.
20 วัดมหำนำม ไชโย 140 0344325 18834 คศ.3 58,390 ปฐมวัย สังคมศึกษำ คอมพิวเตอร์ นำฏศิลป์ ภำษำอังกฤษ 0 คืนขอใช้ต่ำง กศจ.
21 วัดศรีมหำโพธิ (วิบูลธรรมอุปกำร) ป่ำโมก 71 0281395 616 คศ.3 58,390 ภำษำไทย ภำษำองักฤษ ปฐมวัย คอมพิวเตอร์ พลศึกษำ -2 คืนเกษียณ 65
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22 ไทยรัฐวิทยำ 6 (ฉบบั รำษฎร์อุปถัมภ์) ป่ำโมก 52 0281389 636 คศ.3 58,390 ภำษำไทย ภำษำองักฤษ วิทยำศำสตร์ พลศึกษำ -3 คืนเกษียณ 65
23 วัดถนน ป่ำโมก 135 0281426 726 คศ.3 52,810 ปฐมวัย พลศึกษำ ประถมศึกษำ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 0 ผู้ครองรำยเดิมย้ำย
24 วัดพิจำรณ์โสภณ (โศภณมิ่งขวัญรำษฎร์อุปถัมภ)์ ป่ำโมก 87 0280987 13 คศ.1 23,260 วิทยำศำสตร์ ประถมศึกษำ พลศึกษำ สังคมศึกษำ เกษตรกรรม -3 ตัดโอนจำกเกินเกณฑ์ฯ
25 ชุมชนวดัปรำสำท (นรสิงห์ประชำสรรค์) ป่ำโมก 247 0281453 711 คศ.3 58,390 สังคมศึกษำ พลศึกษำ คหกรรม นำฏศิลป์ ประถมศึกษำ -1 คืนเกษียณ 65
26 วัดเอกรำช(ประชำรัฐนุกูล) ป่ำโมก 69 0370251 118398 คศ.3 53,210 ปฐมวัย สังคมศึกษำ คอมพิวเตอร์ ดนตรี นำฏศิลป์ -1 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
27 วัดท่ำตลำด โพธิท์อง 123 0344003 35162 คศ.3 58,390 ปฐมวัย ประถมศึกษำ นำฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษำ 0 ตัดเกินเกณฑ์มำต่ำงจงัหวัด
28 ชุมชนวัดศีลขันธำรำม (วิทยำคม) โพธิท์อง 702 0281475 759 คศ.2 52,230 คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย ภำษำไทย สังคมศึกษำ ประถมศึกษำ -1 ผู้ครองรำยเดิมลำออก
29 ชุมชนนวัดท่ำอิฐ โพธิท์อง 79 0280981 269 คศ.2 26,780 ประถมศึกษำ คณิตศำสตร์ พลศึกษำ คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษำ -5 ตัดโอนจำกเกินเกณฑ์ฯ
30 วัดทองกลำง (ประชำกรอุปถัมภ)์ โพธิท์อง 62 0281650 1480 คศ.3 58,390 ภำษำอังกฤษ ประถมศึกษำ ภำษำไทย ดนตรี คอมพิวเตอร์ -3 ตัดโอนจำกเกินเกณฑ์ฯ
31 วัดโบสถ์ (ประชำนุกูล) โพธิท์อง 41 0282036 1604 ครูผู้ช่วย 22,040 ปฐมวัย ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย -3 ตัดโอนจำกเกินเกณฑ์ฯ
32 วัดสุวรรณรำชหงษ์ โพธิท์อง 161 0281603 871 คศ.4 63,810 ปฐมวัย ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ดนตรี นำฏศิลป์ 0 ผู้ครองรำยเดิมย้ำย
33 วัดสุวรรณรำชหงษ์ โพธิท์อง 161 0371012 56996 คศ.3 58,390 ปฐมวัย ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ดนตรี นำฏศิลป์ 0 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
34 วัดยำงช้ำย โพธิท์อง 174 0281694 1567 คศ.3 58,390 สังคมศึกษำ ภำษำไทย ประถมศึกษำ สังคมศึกษำ เกษตรกรรม 0 คืนเกษียณ 65
35 วัดทำงพระ โพธิท์อง 129 0281761 2313 คศ.2 29,030 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย นำฏศิลป์ ภำษำไทย 0 ผู้ครองรำยเดิมย้ำย
36 วัดทำงพระ โพธิท์อง 129 0370497 122481 คศ.3 58,390 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย นำฏศิลป์ ภำษำไทย 0 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
37 วัดทำงพระ โพธิท์อง 129 0281704 1088 ครูผู้ช่วย 17,460 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย นำฏศิลป์ ภำษำไทย -1 คืนขอใช้ต่ำง กศจ.
38 วัดค ำหยำด โพธิท์อง 113 0368862 58557 คศ.3 58,390 ประถมศึกษำ สังคมศึกษำ ภำษำไทย คอมพิวเตอร์ พลศึกษำ -4 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
39 วัดโพธิเ์กรียบ โพธิท์อง 88 0370006 58271 คศ.3 58,390 คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษำ ดนตรี พลศึกษำ -1 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
40 วัดสำมประชุม (วันครู2504) โพธิท์อง 86 0370036 124692 คศ.3 58,390 ภำษำไทย ปฐมวัย คณิตศำสตร์ ประถมศึกษำ ดนตรี -4 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
41 วัดสนธิธรรม โพธิท์อง 76 0369318 57535 คศ.3 58,390 สังคมศึกษำ ประถมศึกษำ คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ พลศึกษำ -1 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
42 วัดสนธิธรรม โพธิท์อง 76 0282405 2123 คศ.3 58,390 สังคมศึกษำ ประถมศึกษำ คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ พลศึกษำ 0 คืนขอใช้ต่ำง กศจ.
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43 วัดโพธิร์ำษฎร์ โพธิท์อง 70 0369321 58637 คศ.3 58,390 ปฐมวัย ดนตรี ภำษำอังกฤษ นำฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ -1 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
44 วัดโคกพุทรำ(อดุลรำษฎร์บ ำรุง) โพธิท์อง 66 0371689 57734 คศ.3 58,390 ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา -1 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
45 วัดโพธิเ์อน โพธิท์อง 150 0283094 787 คศ.3 56,380 ประถมศึกษำ ภำษำอังกฤษ ดนตรี สังคมศึกษำ คหกรรม 0 คืนขอใช้ต่ำง กศจ.
46 วัดโพธิเ์อน โพธิท์อง 150 0281657 1025 ครูผู้ช่วย 17,380 ประถมศึกษำ ภำษำอังกฤษ ดนตรี สังคมศึกษำ คหกรรม 0 คืนขอใช้ต่ำง กศจ.
47 ชุมชนวัดวิเศษชัยชำญ วเิศษชัยชำญ 151 0371116 63588 คศ.3 58,390 ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ นำฏศิลป์ ประถมศึกษำ -1 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
48 วัดรำชสกุณำ(รำษฎร์รังสฤษฎ)์ วเิศษชัยชำญ 86 0369317 57532 คศ.3 58,390 ประถมศึกษำ สังคมศึกษำ ปฐมวัย นำฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ -1 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
49 วัดหัวตะพำน (ประชำบ ำรุง) วเิศษชัยชำญ 124 0281803 940 คศ.3 58,390 คอมพวิเตอร์ ภาษาองักฤษภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา -2 คืนเกษียณ 65
50 วัดส่ีร้อย (รำษฎร์สำมัคคีบ ำรุง) วเิศษชัยชำญ 111 0281972 736 คศ.3 58,390 ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย พลศึกษำ สังคมศึกษำ ดนตรี -3 คืนเกษียณ 65
51 วดัห้วยโรง (ส ำนักงำนสลำกกนิแบ่งรัฐบำลสงเครำะห1์60) วเิศษชัยชำญ 184 0369558 57767 คศ.2 41,620 ภำษำอังกฤษ ประถมศึกษำ นำฏศิลป์ เกษตรกรรม ดนตรี 0 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
52 วัดอบทม (อบทมวิทยำประชำนุกูล) วเิศษชัยชำญ 155 0371086 57322 คศ.3 58,390 ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ นำฏศิลป์ 0 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
53 วัดสิทธำรำม วเิศษชัยชำญ 153 0369029 58141 คศ.3 58,390 คณิตศำสตร์ ภำษำไทย 0 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
54 วัดสิทธำรำม วเิศษชัยชำญ 153 0282129 738 คศ. 2 26,050 คณิตศำสตร์ ภำษำไทย 0 คืนขอใช้ต่ำง กศจ.
55 วัดหนองกร่ำง สำมโก้ 53 0282203 1751 คศ.3 58,390 คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ ประถมศึกษำ ภำษำองักฤษ ภำษำไทย -3 คืนเกษียณ 65
56 วัดสำมขำว สำมโก้ 67 0282220 1861 คศ.3 54,070 ปฐมวัย ประถมศึกษำ คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ ดนตรี 0 คืนเกษียณ 65
57 บ้ำนหนองถ้ ำ สำมโก้ 161 0282162 847 คศ.2 30,670 ปฐมวัย ภำษำอังกฤษ คอมพิวเตอร์ นำฏศิลป์ พลศึกษำ 0 คืนขอใช้ต่ำง กศจ.
58 วัดบ้ำนแก แสวงหำ 130 0279253 1906 ครูผู้ช่วย 17,310 คณิตศำสตร์ ภำษำองักฤษ ภำษำไทย คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษำ 0 ผู้ครองรำยเดิมย้ำย
59 ชุมชนวัดร้ิวหว้ำ แสวงหำ 143 0282267 1729 คศ.3 58,390 ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ พลศึกษำ -2 คืนเกษียณ 65
60 บ้ำนดอนกร่ำง (ฉำกรำษฎร์บ ำรุง) แสวงหำ 141 0282288 1965 คศ.3 58,390 ประถมศึกษำ คหกรรม พลศึกษำ ดนตรี เกษตรกรรม -2 คืนเกษียณ 65
61 วัดสีบัวทอง แสวงหำ 261 0369144 112271 คศ.3 55,800 ปฐมวัย คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ดนตรี คอมพิวเตอร์ 0 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
62 วัดหนองยำง แสวงหำ 202 0369991 128396 คศ.3 58,390 ดนตรี คอมพิวเตอร์ วิทยำศำสตร์ พลศึกษำ ภำษำไทย 0 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
63 วัดวังน้ ำเย็น แสวงหำ 169 0370439 115259 คศ.3 58,390 คอมพิวเตอร์ ภำษำไทย ประถมศึกษำ นำฏศิลป์ ภำษำอังกฤษ 0 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
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ที่ โรงเรียน อ ำเภอ
อ้ตรำเงินเดือน ควำมต้องกำร

หมำยเหตุ
วิชำเอก



4
จ ำนวน เลขที่ ต ำแหน่ง เกณฑ์
นักเรียน จ่ำยตรง เลขที่ อันดับ เงินเดือน อัตรำก ำลัง

64 ประสิทธิวิทยำ ฯ แสวงหำ 128 0370260 28 คศ.3 29,870 ภำษำไทย ประถมศึกษำ สังคมศึกษำ นำฏศิลป์ พลศึกษำ 0 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
65 วัดหัวสะแกตก แสวงหำ 107 0368829 19211 คศ.3 58,390 ประถมศึกษำ อุตสำหกรรม เกษตรกรรม คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษำ -4 รับตัดโอนจำกต่ำงเขต
66 วัดทองเล่ือน แสวงหำ 130 0289388 10127 คศ.3 54,620 ดนตรี นำฏศิลป์ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ ประถมศึกษำ 0 คืนขอใช้ต่ำง กศจ.
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