มีนาคม 2564
รหัส

ชื่ อ - สกุล

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
โรงเรี ยน

ตาแหน่ง

เลขที่บญั ชี

ประจาตัว

1 นางแสงอรุ ณ วันนา
กลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 626109xxxx
2 นางแพรวพรรณ จันทร์ แป้ นกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 982238xxxx
4 นางสาววิราวรรณ เพ็ชรรัตน์กลุ่มบริ หารงานการเงินและสินันกทรัวิชพาการเงิ
ย์ นและบัญชี 607145xxxx
6 นางวรรษิดา อ่อนสี
กลุ่มบริ หารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
605006xxxx
8 นางน้ าผึ้ง พรเจริ ญสมบัติ กลุ่มส่งเสริ มการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา
628005xxxx
10 นางสาวดวงรัชต์ พงษ์ประเสริ
กลุฐ่มอานวยการ
นักจัดการงานทัว่ ไป
981064xxxx
12 นางสาวอัมพร อินทรอาษา สพป.นครสวรรค์ 3
ศึกษานิเทศก์
626126xxxx
14 นางสาววนิดา แสงเมือง สพป.นครสวรรค์ 3
ศึกษานิเทศก์
608140xxxx
16 นางสาวรัตนชนก รัตนภูมิ สพป.นครสวรรค์ 3
ศึกษานิเทศก์
608130xxxx
18 นางสาวบุญนาค ฮวบสวรรค์สพป.นครสวรรค์ 3
ศึกษานิเทศก์
608001xxxx
20 นางกมลทิพย์ ศรี รักษาแก้ว หน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน 573007xxxx
22 นางพรรุ่ ง เฟื่ องจันทร์
กลุ่มบริ หารงานการเงินและสินันกทรัวิชพาการเงิ
ย์ นและบัญชี 628142xxxx
24 นางนิตญา ลุนสมบัติ
กลุ่มบริ หารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
955001xxxx
26 นายวิสิทธิ์ พวงจาปี
โรงเรี ยนบ้ านหนองเต็งรัง ครู
607132xxxx
28 นางสาวนรี กลั ยา ภักดีนเรศ โรงเรี ยนบ้ านสายน ้าทิพย์ ผู้อานวยการสถานศึกษา 607000xxxx
30 นายนิ เวศน์ สาธุภาพ
โรงเรี ยนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุ
ครู อปุ ถัมภ์)
607141xxxx
32 นางจาเรี ยง ลอยมา
โรงเรี ยนวัดตาคลี(นิปณ
ุ ทองคครู
าประชาสรรค์)
607160xxxx
34 นางรัตนา อินทะชัย
โรงเรี ยนวัดถ ้าผาสุขใจ
ครู
607152xxxx
36 นางกุญช์ชญา กราเคน โรงเรี ยนบ้ านโคกสว่าง
ผู้อานวยการสถานศึกษา 607005xxxx
38 นางกาไร สิ งห์เถื่อน
โรงเรี ยนวัดห้ วยดุก
ผู้อานวยการสถานศึกษา 606136xxxx
40 นางประภา สนิทผล
โรงเรี ยนวัดหนองเบน
ผู้อานวยการสถานศึกษา 980434xxxx
42 นางจุไร พรพนม
โรงเรี ยนวัดสายลาโพงใต้ ครู
628141xxxx
44 นายเนื่ อง โตเขียว
โรงเรี ยนบ้ านวังข่อย
ผู้อานวยการสถานศึกษา 983510xxxx
46 นายอาทิตย์ พัดยนต์
โรงเรี ยนบ้ านกระทุม่ ทอง ผู้อานวยการสถานศึกษา 626024xxxx
48 นางนัยนา มัน่ พุฒิสรรค์ สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึ
ศึกษานิเทศก์
กษานครสวรรค์ เขต3981106xxxx
50 นายทรงวุฒิ พุทธรักษา โรงเรี ยนบ้ านคลองตักน ้า ผู้อานวยการสถานศึกษา 628131xxxx
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52 นางสาวนงลักษณ์ บุญคูณ โรงเรี ยนบ้ านตะคร้ อ(รัฐประชาชนู
ผู้อานวยการสถานศึ
ทิศ)
กษา 980835xxxx
54 นางสาวมะลิกามาศ เสงี่ยมแก้
โรงเรี
ว ยนชุมชนวัดห้ วยร่ วม ครู
982793xxxx
56 นายชาญศิลป์ เรื องศรี
โรงเรี ยนบ้ านคลองกาลัง ผู้อานวยการสถานศึกษา 606139xxxx
58 นายอรรนพ วัดแย้ม
โรงเรี ยนบ้ านโคกสะอาด ผู้อานวยการสถานศึกษา 673068xxxx
60 นายเทพประทาน ศิโล โรงเรี ยนบ้ านหนองไผ่ อ.หนองบั
ผู้อวานวยการสถานศึกษา 628002xxxx
62 นายสามารถ สี นา
โรงเรี ยนวัดเวฬุวนั
ผู้อานวยการสถานศึกษา 608134xxxx
64 นางสาวเบญญาภา วิไลวรรณโรงเรี ยนบ้ านลาด(ราษฎร์ บารุผูง้ )อานวยการสถานศึกษา 981170xxxx
66 นายสุขสันต์ บัวสาย
โรงเรี ยนบ้ านโพนทอง
ผู้อานวยการสถานศึกษา 606036xxxx
68 นางสาวจันทร์ แรม แยบสูงเนิโรงเรี
น ยนบ้ านแคทราย(ซ่อนกลิผู่น้ ออุานวยการสถานศึ
ปถัมภ์)
กษา 628128xxxx
70 นายเอกชัย ไชยประยา โรงเรี ยนบ้ านโพธิ์ประสาท ผู้อานวยการสถานศึกษา 607014xxxx
72 นางสาวกาญจนา บุญปาน โรงเรี ยนบ้ านหนองกระโดน ผู้อานวยการสถานศึกษา 606024xxxx
74 นายเสน่ห์ อิ่มอุระ
โรงเรี ยนวัดสายลาโพงเหนือ ผู้อานวยการสถานศึกษา 628141xxxx
76 นางสาวปิ ยนันท์ บุญเกื้ อ โรงเรี ยนวัดห้ วยลาไย
ผู้อานวยการสถานศึกษา 642014xxxx
78 นางสาวทัศนี ย ์ พินิจชัย โรงเรี ยนบ้ านวังกระโดนใหญ่ ผู้อานวยการสถานศึกษา 606028xxxx
80 นางสมมาศ นิศานารถ โรงเรี ยนบ้ านหนองพิกลุ (วิชิตนาคอุ
ผู้อานวยการสถานศึ
ปถัมภ์)
กษา 607022xxxx
82 นายนพรุ จ บ่อพิมาย
โรงเรี ยนบ้ านราษฎร์ เจริ ญ ผู้อานวยการสถานศึกษา 619035xxxx
84 นายสมชาย เพ็งลาภ
โรงเรี ยนบ้ านหนองสีซอ
ผู้อานวยการสถานศึกษา 607048xxxx
86 นางนวทพร แดนสมปั ดสา โรงเรี ยนบ้ านดงมัน
ผู้อานวยการสถานศึกษา 607052xxxx
88 นางสาวสาริ ศา ชิณสี ดา โรงเรี ยนบ้ านหัวเขาตาคลี ผู้อานวยการสถานศึกษา 319174xxxx
90 นางสาวสุนนั ทรี รัตน์ ตาลบ้าสพป.นครสวรรค์
นข่อย
3
ศึกษานิเทศก์
633034xxxx
92 นายพัฒนริ นทร์ จันทะรัตน์ สพป.นครสวรรค์ 3
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื
น้ ทีก่ ารศึกษา
404065xxxx
94 นายศิริเดช ศรี สร้อย
สพป.นครสวรรค์ 3
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื
น้ ทีก่ ารศึกษา
619021xxxx
96 นายจิระชัย ทีคา
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึ
ผู้อานวยการส
กษานครสวรรค์
านักงานเขตพื
เขต3้นที679924xxxx
ก่ ารศึกษา
98 นางสาวปรี ยาพัส ปรางทับทิม กลุ่มส่งเสริ มการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา

674438xxxx
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