
ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เดอืน ยอดโอน หมายเหตุ
1 นางสมบัติ  หาญประสพ ร.ร. วัดช้าง (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,516.50     
2 นางสาวจิราภรณ์  บูชา ร.ร. วัดใหญ่ชัยมงคล (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 8,988.00     
3 ว่าที่ ร.ต. หญิง สุคณางค์อารยพัฒน์มงคล ร.ร. วัดอนุบาลฯ (TOT) ม.ค. - ก.พ. 9,825.82     
4 นายเฉลิมศักด์ิ  ศรีสุวัตร ร.ร. วัดกุฎีลาย (TOT) ม.ีค. 1,273.25     
5 นายนรสิงห์  สุขสมแดน ร.ร. วัดตูม (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,600.00     
6 นายธนวัฒน์  พินนอก ร.ร. ปฐมวิทยาคาร (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,887.32     
7 นายกอปรบุญ  มาสี ร.ร. วัดประดู่ทรงธรรม (TOT) ก.พ. - เม.ย. 2,247.00     
8 นางสาวพิทยารัตน์  จิตต์สุทธิผล ร.ร. วัดช้างใหญ่ (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 1,498.00     
9 นางสาวสุภาพร  กล่อมมะโน ร.ร. วัดพนัญเชิง (TOT - 3BB) ม.ีค. - เม.ย. 6,930.50     
10 นางสาวศิริรัตน์  พงษ์อ้อ ร.ร. วัดกษัตราธิราช (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,546.50     
11 นายกอปรบุญ  มาสี ร.ร. วัดประดู่ทรงธรรม (TOT) ก.พ. - เม.ย. 2,247.00     
12 นายกอปรบุญ  มาสี ร.ร. วัดประดู่ทรงธรรม (3BB) ก.พ. - เม.ย. 2,889.00     
13 นางสายสุนีย์  ข าดี ร.ร. วัดปากกราน (3BB) ม.ีค. - เม.ย. 1,926.00     
14 นางสาวสมสมร  ลายพิกุน ร.ร. พรพินิตพิทยาคาร (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,600.00     
15 ว่าที ่ร.ต. หญิง สุคณางค์ อารยพฒัน์มงคล ร.ร. อนุบาลฯ (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 9,826.00     
16 นางสาวลักขณา  กระโห้ทอง ร.ร. บ้านคลองตะเคียน (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 7,707.00     
17 นางสาวปนัดดา  ปานาพุฒ ร.ร. วัดสว่างอารมณ์ (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 1,262.50     
18 นางสาวสิริพร  แจ้งมงคล ร.ร. วัดพระงาม (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,546.50     
19 นางนิตยา  ยะก๊บ ร.ร. ประชาสามัคคี (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 1,262.50     
20 นางสาวภาวินี  หาวัตร ร.ร. วัดกลางคลองสระบัว (TOT) ม.ีค. 749.00        
21 นางสาวภาวินี  หาวัตร ร.ร. วัดกลางคลองสระบัว (TOT) ม.ีค. 749.00        
22 นายนิรันดร์  พงศ์พันธุสุ์ข ร.ร. ประตูชัย (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 10,700.00    
23 นางสาวสาธนี  สิงห์โตข า ร.ร. วดักลาง(ปากกราน) (TOT) ม.ีค. 1,273.25     
24 นางสาวณัฐรวี  อินทรทัต ร.ร. วัดพระญาติการาม (TOT) ต.ค. - ก.พ. 11,155.00    
25 นางยุพิน  ตันสุวรรณ ร.ร. วัดไก่เต้ีย (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 1,498.00     
26 นางกัญญารัตน์  เมืองมั่น ร.ร. วัดไผ่ (TOT) ม.ค. - ก.พ. 2,525.00     
27 นางกัญญารัตน์  เมืองมั่น ร.ร. วัดไผ่ (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,525.00     
28 นางชนิดา  แสวงศิริทรัพย์ ร.ร. ลุมพลีชนูปปถัมภ์ ม.ีค. 4,494.00     
29 นายจักรพงษ์  สิทธิน์้อย ร.ร. วัดหนองไม้ซุง (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,562.50     
30 นายศุภฤกษ์  จันทร์วิฐี ร.ร. บ้านข่อยโทน (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,562.50     
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ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เดอืน ยอดโอน หมายเหตุ
31 นางสาวปาริษา  มากมี ร.ร. วัดคานหาม (TOT) ม.ค. - เม.ย. 8,988.00     
32 นางสาวสุมาลี  ค าภาพักตร์ ร.ร. วัดนางชี (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,600.00     
33 นางสุณัฎฐา  ภักดีวงษ์ ร.ร. บ้านเป็ด (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,546.50     
34 นางจินตนา  ชาติบัวหลวง ร.ร. วัดขุนทิพย์ (3BB) ม.ค. - ก.พ. 2,526.00     
35 นางวริษฐา  คงสมทอง ร.ร. วัดกุ่มแต้ (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,525.00     
36 นายประสิทธิชัย  จับฟัน่ ร.ร. วัดโคกโพธิ ์(TOT) ม.ค. - ก.พ. 1,262.50     
37 นายประสิทธิชัย  จับฟัน่ ร.ร. วัดโพธิส์าวหาญ (TOT) ม.ค. - ก.พ. 2,311.00     
38 นางสาวกรณิศ  สุวรรณไตรย์ ร.ร. วัดสนามทอง (TOT) ม.ีค. 1,300.00     
39 นางสาวกรณิศ  สุวรรณไตรย์ ร.ร. วัดสนามทอง (TOT) เม.ย. 1,300.00     
40 นางประหยัด  พวงสมบัติวนิช ร.ร. บ้านคู้คด (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,852.00     
41 นางยุพาพร  รุ่งเรือง ร.ร. วัดโคกมะยม (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,879.82     
42 นางสาวเอมอร  ผาสุขพันธ์ ร.ร. วัดดอนพดุซา (TOT - 3BB) ม.ีค. - เม.ย. 3,870.80     
43 นางสาวกันทิมา  ยิ้มละม้าย ร.ร. วัดโคกช้าง (TOT) ม.ค. - ม.ีค. 8,988.00     
44 นางสาวจิตตานันท์  เหล่าค้า ร.ร. บ้านช้าง (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,819.90     
45 นางสาวถาวร  บ ารุงวงษ์ ร.ร. วัดโตนดเต้ีย (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 7,800.00     
46 นางสาวกิราพร  เชยชัยภูมิ ร.ร. เชาวน์วัศ (TOT) ม.ค. - เม.ย. 12,412.00    
47 นางสาวนุชนภา  ศรีจันทร์ ร.ร. วัดสะแก (TOT) ต.ค. - ธ.ค. 6,000.00     
48 นางสาวนุชนภา  ศรีจันทร์ ร.ร. วัดสะแก (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,908.00     
49 นางสาวนุชนภา  ศรีจันทร์ ร.ร. วัดสะแก (TOT) ม.ค. - ก.พ. 4,000.00     
50 นางคนึง  จุลส าลี ร.ร. วัดไทรงาม (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 4,000.00     
51 นางสาวน้ าอ้อย  สุนทรพฤกษ์ ร.ร. วัดหนองน้ าส้ม (TOT) เม.ย. 1,262.50     
52 นางสาวน้ าอ้อย  สุนทรพฤกษ์ ร.ร. วัดหนองน้ าส้ม (TOT) ม.ีค. 1,262.50     
53 นายกิตติพัฒน์  จ าแนกนิตย์ ร.ร. วัดบ้านหีบ (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 1,262.50     
54 นายกิตติพัฒน์  จ าแนกนิตย์ ร.ร. วัดบ้านหีบ (3BB) ม.ีค. - เม.ย. 1,498.00     
55 นางสาวศิริวรรณ  สังข์ประไพ ร.ร. วัดจ าปา (TOT - 3BB) ม.ีค. - เม.ย. 7,276.00     
56 นายประสิทธิชัย  จับฟัน่ ร.ร. วัดโคกโพธิ ์(TOT) ม.ีค. 631.25        
57 นางพรรัตน์  เวียงพลออม ร.ร. วัดกะสังข์ (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,600.00     
58 นายธนสาร  ศุภพันธ์ ร.ร. วัดหนองนาง (TOT) ก.พ. 1,262.50     
59 นางสาวธมนวรรณ  นนทปัญญา ร.ร. วัดเจริญธรรม (TOT) ต.ค. - ธ.ค. 9,212.70     
60 นางสาวธมนวรรณ  นนทปัญญา ร.ร. วัดเจริญธรรม (TOT) ม.ค. - ก.พ. 7,302.58     
61 นางวิภา  ผลบุญ ร.ร. วัดภาชี (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,830.50     
62 นางสาวธมนวรรณ  นนทปัญญา ร.ร. วัดเจริญธรรม (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 7,404.40     
63 นางชลาไล  ไชยชมภู ร.ร. วัดนาอุ่น (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,525.00     



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เดอืน ยอดโอน หมายเหตุ
64 นายรัชชานนท์  สินด้ายด า ร.ร. วัดมาบโพธิ ์(TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,525.00     
65 นายรัชชานนท์  สินด้ายด า ร.ร. วัดมาบโพธิ ์(TOT) ม.ค. - ก.พ. 2,525.00     
66 นางสายสุคนธ์  สุภาพค า ร.ร. วัดโคกกรวด (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,118.50     
67 นางสาวชัชฎาภรณ์  วินัยกิจ ร.ร. ชุมชนวัดระโสม (TOT) ต.ค. - ธ.ค. 5,681.70     
68 นางสาวชัชฎาภรณ์  วินัยกิจ ร.ร. ชุมชนวัดระโสม (TOT) ม.ค. - ก.พ. 3,787.80     
69 นางสาวจิตติมา  สามิภักด์ิ ร.ร. วัดพระแก้ว (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,745.00     
70 นางสาวอมรรัตน์  เงินสูงเนิน ร.ร. วัดโคกสังข์ (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,546.50     
71 นางสาวเสาวคนธ์  เจริญมังษา ร.ร. วัดหนองบัว (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,760.50     
72 นางสาวสุวจี  ศรีค ามูล ร.ร. วัดหนองเป้า (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,809.00     
73 นางสาวชลธิชา  ศรฤทธิ์ ร.ร. ชุมชนวัดโคกม่วง (TOT) ม.ค. - เม.ย. 5,050.00     
74 นางสาวณิชนันท์  ต้ังวิทยานุกูล ร.ร. บ้านดอนข่อย (TOT) ม.ค. - ก.พ. 3,701.16     
75 นางสาวณิชนันท์  ต้ังวิทยานุกูล ร.ร. บ้านดอนข่อย (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,852.00     
76 นางสาวนุชนาฎ  ไตรพรหม ร.ร. ตะโกดอนหญ้านาง (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,787.80     
77 นางสาวชัชฎาภรณ์  วินัยกิจ ร.ร. ชุมชนวัดระโสม (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,787.80     
78 นางสาวสายทอง  จ าปาทอง ร.ร. วัดผดุงธรรม (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,787.80     
79 นางสาวชนัญญา  แย้มมั่งมี ร.ร. วัดอุทการาม (TOT) ธ.ค. - ก.พ. 3,787.50     
80 นางสาวชนัญญา  แย้มมั่งมี ร.ร. วัดอุทการาม (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,525.00     
81 นายวิทวัส  ปูว่รรณธิ ร.ร. โพธิร์าษฎร์บ ารุง (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,118.50     
82 นางสาวกรวรรณ  ลือวัฒนะ ร.ร. วัดท้าวอู่ทอง (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,600.00     
83 นางสาวพิชชาพร  ค ากังวาฬ ร.ร. วัดโบสถ์ (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,600.00     
84 นางสาวธิดารัตน์  ชัยพิพัฒน์ ร.ร. วัดไก่เต้ีย (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,600.00     
85 นายสายรุ้ง  ปิน่ประดับ ร.ร. วัดนครโปรดสัตว์ (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,600.00     
86 นายลภัส  กองแสวง ร.ร. ชุมชนวดัส าพะเนียง (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,600.00     
87 นายลภัส  กองแสวง ร.ร. ชุมชนวดัส าพะเนียง (TOT) ม.ค. - ก.พ. 2,600.00     
88 นายบ ารุง  เดชขจร ร.ร. วัดโพธิเ์อน (TOT) ม.ีค.-เม.ย 2,600.00     
89 นางสาวศิริรัตน์  ค าเพิม่ ร.ร. วัดสะตือ (TOT) ม.ีค.-เม.ย 3,616.50     
90 นางสาวสุรีย์รักษ์  หิรัญแย้ม ร.ร. วัดศาลาลอย (TOT) ม.ีค.-เม.ย 4,000.00     
91 นางรัตดา  บริสุทธิธ์รรม ร.ร. วัดนางคุ่ม (TOT) ม.ีค.-เม.ย 2,974.50     
92 นางแววตา  พุม่แย้ม ร.ร. วัดสามเรือน (TOT) ม.ค.-ก.พ. 2,600.00     
93 นายเวณุ  ศรีรัตนกูล ร.ร. วัดจ าปา (TOT) ม.ีค.-เม.ย 2,525.00     
94 นางแววตา  พุม่แย้ม ร.ร. วัดสามเรือ (TOT) ม.ีค.-เม.ย 2,600.00     
95 นายสมชาย  พูลเจริญ ร.ร. วัดทุง่มน (TOT) ม.ีค.-เม.ย 2,600.00     
96 นางสาวกรรณิการ์  ยิ้มละม้าย ร.ร. วัดวังแดงเหนือ (TOT) ม.ีค.-เม.ย 3,830.50     
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97 นางสาวมยุรา  เพ่งพิศ ร.ร. วัดไก่จ้น (TOT) ม.ีค.-เม.ย 2,600.00     
98 นางสาววันทิตรี  เขียวสังข์ ร.ร. วัดหัวหิน (TOT) ม.ีค.-เม.ย 3,787.80     
99 นายวัชรพงษ์  ดียิ่ง ร.ร. วัดเทพคันธาราม (TOT) ม.ีค.-เม.ย 2,600.00     
100 นางสาวณัฐิยาพร  ศรีทองสาย ร.ร. วัดจงกลณี (TOT) ม.ีค.-เม.ย 2,600.00     
101 นางสาวจุรินทร์ทิพย์  นันทะสิงห์ ร.ร. วัดบัวงาม (TOT) ม.ีค.-เม.ย 2,600.00     
102 นางสาวสุรีพร  สว่างอารมณ์ ร.ร. ประชาผดุงวิทย์ฯ (3BB) ม.ีค.-เม.ย 2,996.00     
103 นางประภัสสร  มะณีพันธ์ ร.ร. ชุมชนวัดบ้านร่อม (TOT) ม.ีค.-เม.ย 3,830.50     
104 นางสาวณัฐธิดา  ด ามณี ร.ร. วัดสฎางค์ (TOT) ม.ีค. 1,300.00     
105 นางสาวณัฐธิดา  ด ามณี ร.ร. วัดสฎางค์ (TOT) เม.ย. 1,300.00     
106 นางสาวสมบูรณ์  แก้วสุวรรณ์ ร.ร.วัดบางเด่ือ (TOT) ม.ค.-ก.พ. 3,787.80     
107 นางสาวสมบูรณ์  แก้วสุวรรณ์ ร.ร.วัดบางเด่ือ (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 3,787.80     
108 นางสาวสมใจ  ผดุงสุข ร.ร.วัดบ้านม้า (TOT) เม.ย. 1,262.50     
109 นางสาวสมใจ  ผดุงสุข ร.ร.วัดบ้านม้า (TOT) ม.ีค. 1,262.50     
110 นางกิตติยา  นัยพร ร.ร.วักผ่ึงแดด (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 3,787.80     
111 นางสาวพัชราภรณ์  วันศิริสุข ร.ร.วัดค่าย (TOT) ม.ีค. 2,000.00     
112 นางสาวพัชราภรณ์  วันศิริสุข ร.ร.วัดค่าย (TOT) เม.ย. 2,000.00     
113 นายอดิศร  ระนาด ร.ร.วัดโพธิท์อง (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 2,996.00     
114 นางสาวศิริรัตน์  สีเหลือง ร.ร.วัดไก่ (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 2,600.00     
115 นางสาวยุวดี  พันธ์สุจริต ร.ร.วัดนนทรีย์ (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 2,546.50     
116 นางสาวอภิษฎา  พรหมสถิตย์ ร.ร.วัดเสาธงเก่า (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 2,525.00     
117 นางสาวจิราวรรณ  แก้วงามสอง ร.ร.วัดตาลเอน (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 2,525.00     
118 นางสิริวิชญา  พรมมี ร.ร.วัดทางกลาง (TOT) เม.ย. 1,893.75     
119 นางสิริวิชญา  พรมมี ร.ร.วัดทางกลาง (TOT) ม.ีค. 1,893.75     
120 นางสาวเบญจา  เสถียรโชค ร.ร.วัดโคก (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 2,594.00     
121 นางสาวสุนิสา  โตสูง ร.ร.ชุมชนวัดโขดเขมาราม (3BB) ม.ีค.-เม.ย. 3,787.65     
122 นางสุภาวดี  นาแถมเพชร ร.ร.วัดเทพอุปการาม (TOT) ม.ค.-ก.พ. 2,525.00     
123 นางสาวสาวิตรี  สมรูป ร.ร.วัดโพธิห์อม (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 2,525.00     
124 ว่าทีร้่อยตรีหญิงน้ าทิพย์  จ านงค์วุฒิ ร.ร.วัดนาค (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 7,800.00     
125 นางนพพร  แก้วเฉลิมทอง ร.ร.วัดโตนด (TOT) ม.ค.-ก.พ. 2,525.00     
126 นางนพพร  แก้วเฉลิมทอง ร.ร.วัดโตนด (TOT) ต.ค.-ธ.ค. 3,900.00     
127 นางมณฑา  ผลมะพลับ ร.ร.วัดเกาะเล่ิง (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 2,525.00     
128 นางสาวอัจฉรา  ปล้องสอง ร.ร.บ่อแร่ (TOT) ม.ค.-ก.พ. 2,996.00     
129 นางสาวอัจฉรา  ปล้องสอง ร.ร.บ่อแร่ (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 2,996.00     
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130 นางกวินทิพย์  รุ่งเรืองพรพงศ์ ร.ร.วัดพระงาม (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 2,525.00     
131 นางสาวธวัลหทัย  ศิริมงคล ร.ร.วัดบางเพลิง (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 2,525.00     
132 นางวรรณพา  ศรีสุวรรณ ร.ร.วัดประมุง (TOT) ม.ค.-ก.พ. 2,600.00     
133 นางสาวส าอางค์  ต่อสติ ร.ร.วัดดอกไม้ (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 2,600.00     
134 นางวรรณพา  ศรีสุวรรณ ร.ร.วัดประมุง (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 2,600.00     
135 นายนพคุณ  ใจดี ร.ร.วัดศรีภวังค์ (TOT) ม.ค.-ก.พ. 2,525.00     
136 นายนพคุณ  ใจดี ร.ร.วัดศรีภวังค์ (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 2,525.00     
137 สุภาวดี  นาแกมเพชร ร.ร. วัดเทพอุปการาม (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,525.00     
138 นางสาวธีราวรรณ  บุญกุศล ร.ร. วัดแก้วตา (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,525.00     
139 นายเสรี  ต้ังเจริญ ร.ร. วัดอินกัลยา (TOT) ม.ค. - ม.ีค. 1,893.75     
140 นางสาววรรณวิศา  สมสอาด ร.ร. จรูญกิมล้ีกิจจาทรฯ (3BB) ม.ีค.-เม.ย. 4,000.00     
141 นายปิยะ  โสตรศรีสุข ร.ร. สุวพรรณสนิทวงค์ฯ (TOT)  ม.ค.-ม.ีค. 6,000.00     
142 นายพูนทรัพย์  แพทย์ผล ร.ร. วัดยมนาตามธรรม (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 3,852.00     
143 นางสาวพิชญมน  รุ่งฤทธิ ์ ร.ร. วังน้อยวิทยาภูมิ (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 9,351.80     
144 นางสาวเอื้อ  ดอกบัว ร.ร. บ้านล าแดง (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 3,787.50     
145 นางวันทนา  แต้มสาระ ร.ร. สิทธิพยากรณ์ (TOT) ม.ค.-ก.พ. 4,000.00     
146 นางสาวพรเพ็ญ  อิ่มเอิบ ร.ร. บ้านกะทุม่ลาย (TOT)  ม.ีค.-เม.ย. 3,787.80     
147 นางสาวจิราพร  ประสงค์ทรัพย์ ร.ร. วัดบ้านช้าง  (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 3,819.90     
148 นางสาวอธิพร  ผาสุขถิน ร.ร. วัดสุคันธาราม (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 6,805.00     
149 นางสาวอธิพร  ผาสุขถิน ร.ร. วัดสุคันาราม (TOT) ม.ค.-ก.พ. 6,805.00     
150 นางสาวอธิพร  ผาสุขถิน ร.ร. วัดสุคันาราม (TOT) ต.ค.-ธ.ค. 64 10,207.50    
151 นางสาวน้ าผ้ึง  เมฆฉาย ร.ร วัดวงษ์สวรรค์ (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 2,546.50     
152 นายอ าพล  สุขสังข์ ร.ร. วัดพะยอม (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 3,830.50     
153 นางสาวนภาพร  วรภาณุนันท์ ร.ร. วัดธรรมจริยา (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 3,830.50     
154 นายคณิต  ไผ่พูล ร.ร. บ้านบ่อตาโล่ (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 4,000.00     
155 นางอรฤทัย  สุมาลุย์ ร.ร. วัดศรีประชา  (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 5,992.00     
156 นางนภัสมณฑน์  ชวดรัมย์ ร.ร. วัดกุฎีประสิทธิ ์(TOT) ม.ีค.-เม.ย. 2,140.00     
157 นายพูนทรัยพ์  แพทย์ผล ร.ร. วัดยมนาตามธรรม (TOT) ก.พ. 1,926.00     
158 นางอุทัยรัตน์  ศรีอนันต์ ร.ร. วัดลาดทราย (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 3,359.80     
159 นางสาวภาวิณี  ขันธและ ร.ร. วัดสว่างอารมณ์ (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 2,247.00     
160 นางบุบผา  วอตามพิรัตน์ ร.ร. บ้านสร้าง (TOT) ม.ีค.-เม.ย. 2,546.50     
161 นางนราภร  นิลพัฒน์ ร.ร. คอตันคลอง 27 ม.ีค.-เม.ย. 2,600.00     
162 นายปยุต  ด าเอี่ยม ร.ร. วัดศิวาราม (TOT) เม.ย. 1,915.25     
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163 นายปยุต  ด าเอี่ยม ร.ร. วัดศิวาราม (TOT) ม.ีค. 1,915.25     
164 นางวันทนา  แต้มสาระ ร.ร. สิทธิพยากรณ์ (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 4,000.00     
165 ว่าที ่ร.ต. พอเจตร์  ค าสักดี ร.ร. วัดมณฑลประสิทธิ ์(TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,819.90     
166 นางน้ าอ้อย  เมืองนาคิน ร.ร. กลางคลอง 27 (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,996.00     
167 นางสาวภาวิณี  ขันธและ ร.ร. วัดสว่างอารมณ์ (TOT) เม.ย. 2,247.00     
168 นางสาวฟารีดา  การีซอ ร.ร. วัดราษฎร์บ าเพ็ญ (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 1,498.00     
169 นางสาวฟารีดา  การีซอ ร.ร. วัดราษฎร์บ าเพ็ญ (3BB) ม.ีค. - เม.ย. 1,498.00     
170 นางโฉมฉาย  ฉิมสง่า ร.ร. วัดน้อย (TOT) ม.ีค. 1,498.00     
171 นายอนุชา  วุน่ดอนไพร ร.ร. วัดส ามะกัน (TOT) เม.ย. 749.00        
172 นายอนุชา  วุน่ดอนไพร ร.ร. วัดส ามะกัน(TOT) ม.ีค. 749.00        
173 นางสุกัญญา  บุญรอด ร.ร. วัดใหญ่ (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,525.00     
174 นางนพรัตน์  สุภัคคะ ร.ร. วัดมเหยงค์ (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,616.50     
175 นางโฉมฉาย  ฉิมสง่า ร.ร. วัดน้อย (TOT) เม.ย. 1,498.00     
176 นางสาวราไหม  ด่านเท่ง ร.ร. วัดมาบพระจันทร์ (TOT ) ม.ีค. - เม.ย. 3,787.40     
177 นางสาวรุ่งทิพย์  ดีวาจา ร.ร. วัดหันตรา (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 7,696.52     
178 นางสาวสถาพร ศิลาอาสน์ ร.ร. วัดลาย (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,616.50     
179 นางสาวจันทร์ธิมา  จิตสกุลชัย ร.ร. นครหลวง (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 10,000.00    
180 นางสาวจันทร์ธิมา  จิตสกุลชัย ร.ร. นครหลวง (TOT) ม.ค. - ก.พ. 9,180.50     
181 นางดวงภัทร  สุนิมิตร ร.ร. วัดละมุด (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,188.50     
182 นางสาวทิพาพร  ปานบุญ ร.ร. วัดปรีดาราม (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,525.00     
183 นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ ร.ร. วัดชุมชนวัดเสด็จ (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 7,490.00     
184 นางสาวชาลินี  ทองใบ ร.ร. วัดบ้านชุ้ง (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,616.50     
185 นางสาวนภาลัย  ค ากาละ ร.ร. วัดเรือแข่ง (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,787.80     
186 นางสาวทิพยวรรณ  ปุณณินท์ ร.ร. วัดโพธิท์อง(TOT) ม.ีค. - เม.ย. 1,498.00     
187 นางสาวภัทรมน  ชาญประโคน ร.ร. วัดโพธิ ์(TOT) ม.ีค.-เม.ย 2,600.00     
188 นางนงเยาว์  วงษ์เสน รร. ชุมชนวัดเมธ (TOT) ม.ค.-กพ. 3,830.50     
189 นางสาวจรรยา  มิ่งจันทร์ รร. วัดบางสงบ (TOT) ม.ค.-กพ. 3,830.50     
190 นางสาวจรรยา  มิ่งจันทร์ รร. วัดบางสงบ (TOT) ม.ีค.-เม.ย 3,830.50     
191 นางกรรณิการ์  มีพ่วง รร. วัดโพธิป์ระสิทธิ ์(TOT) ม.ีค.-เม.ย 3,616.50     
192 นางสาวรุ้งทิพย์  ผดุงโภชน์ รร. วัดเจ้าปลุก (TOT) ม.ีค.-เม.ย 2,600.00     
193 นางวนาลี  สุกไม่งอม รร. วัดตะบอง (TOT) ม.ีค.-เม.ย 2,600.00     
194 นางสาวปัทมา  โพธิย์ั่งยืน รร. วัดปากคลอง (TOT) ม.ีค.-เม.ย 3,830.50     
195 นางนงเยาว์  วงษ์เสน รร. ชุมชนวัดเมธ (TOT) ม.ีค.-เม.ย 3,830.50     
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196 นางวนาลี  สุกไม่งอม รร. วัดตะบอง (TOT) ม.ค.-กพ. 2,600.00     
197 นางรุ่งทิพย์  เมรัตน์ รร. วดัโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ (TOT) ม.ีค.-เม.ย 3,830.50     
198 นางสาวสุวัฒนันท์  ขาวพันธุ์ รร. วัดอุโลม (TOT) ม.ีค.-เม.ย 2,118.50     
199 นางสาวทิพวรรณ  ผดุงวงษ์ ร.ร. วัดท่าตอเลิศฯ (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 3,830.50     
200 นางสาวนัทธ์ชนัน  ปกป้อง ร.ร. วัดสุวรรณเจดีย์ (TOT) ม.ีค. - เม.ย. 2,600.00     

รวมทัง้สิ้น 702,831.17 
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