
                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางสาวศรีวิน  ธรรมรังรอง 
        ศึกษานิเทศก์ 

ท ำเนียบบุคลำกร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เขต ๓ 

คณะผู้บริหำร 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

นายประสพ  ศรีสมบูรณ์ 
     ศึกษานิเทศก์ 

กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
สินทรัพย์ 

กลุ่มบริหำรงำนบคุคล 

นายธนกร  ทองเลิศ 

     ศึกษานิเทศก์ 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน 

นางดอกไม้  ทรัพย์แสง 
นักจัดการงานทั่วไป 
ช านาญการพิเศษ 

หน่วยงำนภำยใน 

นางปิ่นเพชร  แช่มช้อย 
นักประชาสัมพันธ์ 
ช านาญการพิเศษ 

นายราชันย์  ธีรธรณ์ศรีกุล 
นักทรัพยากรบุคคล 
ช านาญการพิเศษ 

นางสาวนวลจิต  หอมหวล 
นักทรัพยากรบุคคล 

ช านาญการ 

นางเพชรดา  มากคุณ 
นักทรัพยากรบุคคล 

ช านาญการ 

นางสาวลาวัลย์  กิตติธรรมโม 
นักวิชาการเงินและ 
บัญชีช านาญการ 

นางอังสนา ศรีประเสริฐ 
เจ้าพนักกงานพัสดุ 

อาวโุส 

นางอรพรรณ  โทสุวรรณ 
นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการ 

นางวัชรี  รื่นภาคตะยะ 
นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการ 

นางวณิชยา  อุ่นเรือน 
นักวิชาการศึกษา 
ช านาญการพิเศษ 

นางสาวสุกัญญา  โง้วเจริญ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

นางสาวเฉลิมรัตน์  สันธนะวิทย์ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 

นางพิชารักษ์  ภาณุมาศ 
นักวิเคราห์นโยบายและแผน 

ช านาญการ 

ลูกจ้ำง 

นำยวิชัย   พวงภำคศีิร ิ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓ 

นำยจักรพงศ์  สุวรรณรัศมี 
รอง ผอ.สพป.ชบ.๓ 

นำยเอกวัสส์  อุษณีษ์พันธุ ์
รอง ผอ.สพป.ชบ.๓ 
 

นำยศภุมติร  ศิรกัณฑะมำกุล 
รอง ผอ.สพป.ชบ.๓ 
 

นำยวีรวัฒน์  วันนำ 
รอง ผอ.สพป.ชบ.๓ 
 

นำยศิวะ  ทำทรำย 
รอง ผอ.สพป.ชบ.๓ 
 

   นำยธนกฤตย์  มงคลวงษ ์
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ 

             -ว่ำง- 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

       นำงสำวจินดำ  ถวิลหำ 
ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 

   นำยสมพงษ์  บุษงำเกษมสุข 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

      นำงนงนุช  อนันต์วฒันชัย 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

           นำงศิริพร  สิทธิประกำร 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

        นำยเอนก  ยังให้ผล 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

นายสุขสันต์  สายงาม 
      ศึกษานิเทศก์ 

นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรม 
       ศึกษานิเทศก์ 

   นายอรพงษ์  อาษาเอื้อ 
         ศึกษานิเทศก์ 

นางษมาพร  ศรีอิทยาจิต 
      ศึกษานิเทศก์ 

นางเตือนใจ  ดวงละม้าย 
       ศึกษานิเทศก์ 

นางพัชรา  บุรีเทศน์ 
     ศึกษานิเทศก์ 

นางปรียานุช  ศุขบุญมาก 
       ศึกษานิเทศก์ 

   นางวีรยา  ทองเกล้ียง 
      ศึกษานิเทศก์ 

นางรุ่งรัตน์  พฤติวรพงศ์กุล 
นักจัดการงานทั่วไป 

ช านาญการ 

นางเบญจา  พันธุ์ทอง 
นักจัดการงานทั่วไป 

ช านาญการ 

นายพรเทพ  ศรีชาติ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ปฎิบัติงาน 
 

 

นำงสำวอรทัย  เศวตกิตติรัตน ์
นักทรัพย์ยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

นางกฤษณา  กันทัด 
นิติกร 

ช านาญการพิเศษ 

นางวัชรินทร์  ยังให้ผล 
นักทรัพยากรบุคคล 

ช านาญการ 

นางประทุม  ทองนอ้ย 
นักทรัพยากรบุคคล 

ช านาญการ 

นางรุจี  คังคายะ 
นักทรัพยากรบุคคล 

ช านาญการ 

นางกฤษณา  อินธิมา 
นักทรัพยากรบุคคล 

ช านาญการ 

นางสาววันวิสา  ปัญญาใส 

เจ้าพนักงานธุรการ 

ปฏิบัติงาน 

นางทิพาภรณ์ ขลิบศรี 
นักวิชาการเงินและ 
บัญชีช านาญการ 

นางศศิกัญญา  วงศ์แสน 
เจ้าพนักงานการเงินและบุญชี 

ช านาญงาน 

นางอิสริยารักษ์  มหาโยธี 
นักวิชาการเงินและ 
บัญชีช านาญการ 

นางสาวกิ่งแก้ว  เจนจิรวัฒนา 
นักวิชาการการเงินและบัญชี 

ช านาญการ 
นายธีรพจน์  เฉยสะอาด 

พนักงานขับรถยนต ์
นายสุนะ  รอบคอบ 

นักการภารโรง 
นายเสน่ห์  จุฬา 
พนักงานบริการ 

นางปภัสสรา  พรหมสุวรรณ 
อัตราจ้าง 

นายสัญชัย จันทรวิโรจน์ 
อัตราจ้าง 

นายไมตรี   จันทรวิโรจ 
อัตราจ้าง 

นางสาวศิริลักษณ์  ลุ่ยพงษ์ 
อัตราจ้าง 

นางสาวกฤษณา  จันทะแสน 
อัตราลูกจ้าง 

นางสาวณัชชา  บุญสละ 
อัตราจ้าง 

นางยอดขวัญ  เหมือนพันธุ์ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

นางพิไลพร  ดรจันแดง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

นางวีณา เสถียรพักตร์ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

นางละออง  ภู่เฉลิมศักดิ์ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

นางสาววัชรี  ชายศรี 
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ 

นางส าอาง  ชาญพนา 
นักวิเคราห์นโยบายและแผน 

ช านาญการ 

นางจุฬาภรณ์  ทัศพร 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน

ช านาญการ 

นางจีระภา  ย้ิมศิลป์ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ช านาญการ 

นางอรทัย  ลีลา 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ช านาญการ 

  นางส่งศรี  นาถมทอง 
     ศึกษานิเทศก์ 

นางมุกดา  อามาลีนา 
     ศึกษานิเทศก์ 


