โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนปทุมพิทยาคม ปีการศึกษา 1/2560
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนปทุมพิทยาคม

ผู้อานวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวสันต์ มรกตเขียว

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปทุมพิทยาคม

มูลนิธิโรงเรียนปทุมพิทยาคม

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมพิทยาคม

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสุพัตรา คาจันทร์

กลุ่มงาน
วิชาการ

กลุ่มงาน
ส่งเสริม
วิชาการ

กลุ่มบริหารงานบุคลและงบประมาณ
นายประสิทธิ์ กาญจนสุนทร

กลุ่มงาน
ธุรการและ
บุคคลคล

กลุ่มงาน
แผนงานและ
สารสนเทศ

กลุ่มงาน
การเงิน
-บัญชี
และ
สินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นายสุรพล กิจเกียรติ์

กลุ่มงาน
วินัย

กลุ่มงานดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน

กลุ่มงาน
ส่งเสริม
กิจการ
นักเรียน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายสมชาย จันทร์ศรี

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป

กลุ่มงาน
บริการ

กลุ่มงาน
อาคารสถานที่

ผู้อานวยการโรงเรียน

2. กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

นายวสันต์ มรกตเขียว

นายสิริชัย ปรีเปรม

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

งานดนตรีไทย

นางสุพัตรา คาจันทร์

นางอรวรรณ ศิลา

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา

1. กลุ่มงานวิชาการ

นางมินตรา เกษน้อย

นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรม

งานพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
งานธุรการกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
นางปราสัย ศุภดล

งานพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้
นวัตกรรมการศึกษา

นางสาววิชุดา เอกสุ ข

งานทะเบียน
งานทะเบียน ม. ต้น
: นางสาวอระศรี หินนาค
งานทะเบียน ม.ปลาย
: นางทองใส กองทอง

งานส่ งเสริมสนับสนุนความรู้
ทางวิชาการแก่ ชุมชนฯ
นางมินตรา เกษน้อย

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

งานห้ องสมุด
นางสมสิ ริ บุตราช

งานดนตรีสากล
นายดนัย กัณหรักษ์

นางจารุ ณี ทนงจิตร

งานศูนย์ เทคโนโลยีและอินเทอร์ เน็ต
นายสิ ริชยั ปรี เปรม

นางอุบลวรรณ บัวขาว

งานวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

นางกวีกาญจน์ พุฒพิมพ์

งานดนตรีโยธวาทิต
นายดนัย กัณหรักษ์

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม

งานโครงการพิเศษ

งานนาฏศิลป์

นางอุบลวรรณ บัวขาว

นางคาเพ็ชร สายงาม

นางปั ทมาวดี จาปาอ่อน

นางนวลนภา บรรพตาธิ

งานวัดผล
นางสมพร ทิพยมงคลกุล

งานนิเทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
นายสิ ริชยั ปรี เปรม

งาน สอร.
นางวิมลวัลย์ ภูมิลาเนา

ผู้อานวยการ
นายวสันต์ มรกตเขียว

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
นายประสิทธิ์ กาญจนสุนทร

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

กลุ่มงานธุรการและบุคคล

กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ

กลุ่มงานการเงิน-บัญชี และสินทรัพย์

นางกานดา ขุนเมือง

นางสาวฐิติมากร ทองล้วน

นางสาวพรรณี สุนทรแย้ม

งานแผนงานโรงเรียน

งานธุรการ

นางสาวฐิติมากร ทองล้วน

นางวิมลศรี มุสิกะวัน

งานการเงิน-บัญชี
นางสาวพรรณี สุนทรแย้ม

งานสารสนเทศ
นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรม

งานบุคคล
นางกานดา ขุนเมือง

งานควบคุมภายใน
นางคาเพ็ชร สายงาม

งานพัสดุและสินทรัพย์
นางชิดกมล รัฐเสรี

ผู้อานวยการ
นายวสันต์ มรกตเขียว
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นายสุ รพล กิจเกียรติ์
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียน
กลุ่มงานวินัย

กลุ่มงานระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน

กลุ่มส่ งเสริมกิจการนักเรียน

นายสุรพล กิจเกียรติ์

นางวชิราภรณ์ ศรี ดาโคตร

นางแจ่มใส อภิรักษ์มนตรี

งานวินัยนักเรียน
นายสุรพล กิจเกียรติ์

นางพินพร แก้วมีศรี

งานส่ งเสริมวินัยจราจร
และบริการสั งคม
นางวลัยพร เชื้อตาแสง

งานโครงการพิเศษ

นางอุบลวรรณ บัวขาว

นางปราณี แสงชาติ

งานป้องกันและแก้ ไขปัญหา
ยาเสพติด
นางแจ่มใส อภิรักษ์มนตรี

งานคณะสี และ 5 ส

งานระดับชั้น ม.1-6

งานส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
นางจันทร์สุดา หอมหวล

งานคณะกรรมการนักเรียน
นายพันธ์ ช่วยบุญญะ

งานสหกรณ์
นางแจ่มใส อภิรักษ์มนตรี
นางไพฑูรย์ ผาสุข (ผูจ้ ดั การ)

ผู้อานวยการ
นายวสันต์ มรกตเขียว
คณะกรรการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทัว่ ไป
นายสมชาย จันทร์ศรี

กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป

กลุ่มงานบริการ

กลุ่มงานอาคารสถานที่

นางอรวรรณ ศิลา

นายดนัย กัณหรักษ์

นายสมชาย จันทร์ศรี

งานธุรการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางไพฑูรย์ ผาสุข

งานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
นายดนัย กัณหรักษ์

งานอาคารสถานที่
นายสมชาย จันทร์ศรี

นางกุณฑล แสงเดือน
งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
นางอรวรรณ ศิลา

งานประชาสัมพันธ์ การศึกษา
นางวันเพ็ญ ชาวทอง

งานเวรยามรักษาความปลอดภัย
นายดนัย กัณหรักษ์

งานพัฒนาระบบและส่ งเสริมบริหารองค์กร
นางอรวรรณ ศิลา

งานบริการสาธารณะ
นางจันทร์สุดา หอมหวล
งานโภชนาการ
นางคาเพ็ชร สายงาม
งานอนามัยโรงเรียน
นางอัญญานี โคตถา

