
ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด ยอดโอน หมายเหตุ
1 นายธนันท์ กาญจนประภา(ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดดาวคะนอง (TOT) 3,787.80     
2 ว่าที ่ร.ต.พอเจตร์ ค าสักดี (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ ์(TOT) 3,018.94     
3 น.ส.น  าอ้อย สุนทรพฤกษ์ (ม.ค.) โรงเรียนวัดหนองน  าส้ม (TOT) 1,262.50     
4 น.ส.พิชญมน รุ่งฤทธิ ์(ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ (TOT) 9,351.80     
5 น.ส.จิราภรณ์ บูชา (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (TOT) 8,988.00     
6 นายเอกพงศ์ ศรีแสนยงค์ (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ (TOT) 3,841.30     
7 น.ส.สมสมร ลายพิกุน (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร (TOT) 2,600.00     
8 นายนิรันดร์ พงศ์พันธุสุ์ข (ก.พ.) โรงเรียนประตูชัย (TOT) 5,350.00     
9 น.ส.กรณิศ สุวรรณไตรย์ (ก.พ.) โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที ่180 (TOT) 1,300.00     
10 น.ส.มยุรา เพ่งพิศ (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดไก่จ้น (TOT) 2,600.00     
11 น.ส.ภาวิณี ขันธและ (ก.พ.) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (TOT) 2,247.00     
12 น.ส.สายทอง จ าปาทอง (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดผดุงธรรม (TOT) 3,787.80     
13 นางสิริวิชญา พรมมี (ก.พ.) โรงเรียนวัดทางกลาง (TOT) 1,893.75     
14 นางสุณัฏฐา ภักดีวงษ์ (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนบ้านเป็ด (TOT) 2,546.50     
15 นางชนิดา แสวงศิริทรัพย์ (ก.พ.) โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ(์TOT) 4,494.00     
16 นางอรฤทัย สุมาลุย์ (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดศรีประชา (TOT) 8,560.00     
17 นายวิทวัส ปูว่รรณธิ (ม.ค.-ก.พ) โรงเรียนโพธิร์าษฎร์บ ารุง (TOT) 2,118.50     
18 นางน  าอ้อย เมืองนาคิน (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดกลางคลอง 27 (TOT) 2,996.00     
19 น.ส.ลักขณา กระโห้ทอง (ก.พ.) โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน (TOT) 3,853.50     
20 น.ส.สาวิตรี สมรูป (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดโพธิห์อม (TOT) 2,525.00     
21 น.ส.พรเพ็ญ อิ่มเอิบ (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนบ้านกะทุม่ลาย (TOT) 3,787.80     
22 นางสายสุนีย์ ข าดี (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดปากกราน (TOT) 1,926.00     
23 น.ส.ปวีณา สินธิพงษ์ (ก.พ.) โรงเรียนวัดช้าง (TOT) 1,258.25     
24 นายเถลิงเกียรติ ไวกยี (ต.ค.-ธ.ค.) โรงเรียนวัดจอมเกษ (TOT) 3,900.00     
25 นายวัชรพงษ์ ดียิ่ง (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดเทพคันธาราม (TOT) 2,600.00     
26 นางนิตยา ยะก๊บ (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนประชาสามัคคี (TOT) 1,262.50     
27 น.ส.ภาวินี หาวัตร (ก.พ.) โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว (TOT) 1,498.00     
28 นายเฉลิมศักด์ิ ศรีลุวัตร (ก.พ.) โรงเรียนวัดกุฎีลาย (TOT) 1,273.25     
29 นางนภัสมณฑน์ ชวดรัมย์ (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ ์(TOT) 2,140.00     
30 น.ส.นัทธ์ชนัน ปกป้อง (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์ (TOT) 2,600.00     
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31 น.ส.สุรีพร สว่างอารมณ์ (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (TOT) 2,996.00     
32 น.ส.สาธนี สิงห์โตข า (ธ.ค.) โรงเรียนวัดกลาง (TOT) 1,273.25     
33 นางโฉมฉาย ฉิมสง่า (ก.พ.) โรงเรียนวัดน้อย (TOT) 1,498.00     
34 นางกรรณิการ์ มีพ่วง (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดโพธิป์ระสิทธิ ์(TOT) 3,616.50     
35 น.ส.พิชชาพร ค ากังวาฬ (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดโบสถ์ (TOT) 2,600.00     
36 น.ส.ธิดารัตน์ ชัยพิพัฒน์ (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดไก่เตี ย (TOT) 2,600.00     
37 น.ส.ราไหม ด่านเท่ง (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (TOT) 3,787.75     
38 น.ส.น  าผึ ง เมฆฉาย (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ (TOT) 2,546.50     
39 นางนภาวรรณ สุขดี (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ (TOT,3BB) 9,820.46     
40 น.ส.ทิพวรรณ ผดุงวงษ์ (ม.ค.-ก.พ.) โรงเรียนวัดท่าตอ (TOT) 3,830.50     
41 น.ส.ภัทรมน ชาญประโคน (ก.พ.) โรงเรียนวัดโพธิ ์(TOT) 1,300.00     
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