5. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
5.2 องค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปทุมพิทยาคม
1. นายวิโรจน์ ดวงมาลา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นายปฐมพงษ์ ผิวอ่อน
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
3. นายดนัย กัณหรักษ์
ผู้แทนครู
กรรมการ
4. นางสาวธิติยา ภาผล
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
5. นายเกริกชัย สายสมบัติ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6. นางปัทมา เยาวเรศ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
7. พระครูสิริสุตวิมล ดร.
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
8. พระครูจินดาสารานุกูล ดร.
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
9. นายแสวง เส้นทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นางหนูพิศ ทุ่นทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายทรงศักดิ์ เถลิงรัมย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
12. พันตรีสมชาติ มุขธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
13. นายธนกร สอนอาจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
14. นางวิมลฉัตร มีหนองหว้า
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
15. ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมพิทยาคม
ปีการศึกษา 2565
1. นายสอาด มุ่งสิน
ประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว บุญมั่น
รองประธานกรรมการ
3. พันตารวจเอกพิเชษฐ์ แสนทวีสุข
รองประธานกรรมการ
4. นางจุฑาไล พลาศรี
กรรมการ
5. นางเบญญาภา ไชยมาตย์
กรรมการ
6. นางธัญณภัสร์ วัชรวิเศษวงศ์
กรรมการ
7. นายธรัตน์ ศิริอานาจ
เลขานุการ
8. นายพรชัย แสวงพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางสุดใจ สะสมผลสวัสดิ์
เหรัญญิก
10. นางนงคราญ ศิริอานาจ
ผู้ช่วยเหรัญญิก
11. ดร.นวัตกร หอมสิน
ผู้ช่วยเหรัญญิก
12. นางปัทมา เยาวเรศ
ประชาสัมพันธ์
13. นายธนิตชาติ ทองมงคล
ผู้ช่วยประสัมพันธ์
14. นายดารงค์ สาริบุตร
นายทะเบียน
15. นางธภัสธร มิ่งชัย
กรรมการที่ปรึกษา
16. นายอาคม สวัสดิมงคล
กรรมการที่ปรึกษา
17. นายประสาทชัยรุ่งเรือง บรรพตาธิ
กรรมการที่ปรึกษา
....................................................

คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ปีการศึกษา 2565
1. นางสาววีรภัทรา
สุดถนอม
2. นายชินพัฒน์
วงษา
3. นางสาวศศิกานต์
กาแก้ว
4. นางสาวสุดารัตน์
กลิ่นฟู
5. นางสาวธิดารัตน์
ตามสีวัน
6. นางสาววรรณกานต์
แสนทวีสุข
7. นางสาวปิยธิดา
นนทภา
8. นางสาวอรัญญา
ถนอมสุข
9. นางสาวจันทร์จิรา
เกษเจริญคุณ
10. นางสาวกานติมา
หงษามารถ
11. นางสาวอุทุมพร
ศิริมา
12. นางสาวพัชราภรณ์
บุเงิน
13. นางสาววชิราพร
โสภาพูล
14. นางสาวชนกนันท์
ชูหา
15. นางสาวปนัดดา
พันธา
16. นายชลวัฒน์
มีสขุ
17. นายสุรเชษฐ์
เหล่านอก
18. นายศุภวัฒน์
เหลากลม
19. นางสาววงศ์ฤทัย
เเสนทวีสุข
20. นางสาวตรีทิพย์นิภา นิยม
21. นางสาวณัฐนิชา
ลาเลิศ
22. นางสาวสุธิดา
สถานสุข
23. นายพัสกร
พันธ์โบ
24. นายณภัทร
เจริญชัย
25. นายกฤติภูมิ
แวมประชา
26. นายวินทัธ
สีเมฆ
27. นางสาวอารียา
ประสานพิม
28. นางสาวศิรประภา
ยนสุข
29. นางสาววรรณวิภา
สายสินธุ์
30. นางสาววรรณวิมนต์
คงตางาม

ประธานนักเรียน
รองประธานคนที่ 1
รองประธานคนที่ 2
เลขานุการ
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ
งานวิชาการ
เลขานุการงานวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการ งานวิชาการ
หัวหน้างานฝ่ายประเมิน
งานประเมินผล
เลขานุการงานประเมิน
ผู้ช่วยเลขานุการงานประเมิน
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงบประมาณ
งานการเงิน
เลขานุการบริหารงบประมาณ
หัวหน้างานพัสดุครุภัณฑ์
งานพัสดุครุภัณฑ์
เลขานุการงานพัสดุครุภัณฑ์
หัวหน้างานกิจกรรม
งานกิจกรรม
เลขานุการงานกิจกรรม
ผู้ช่วยเลขานุการงานกิจกรรม
หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน
งานสารวัตรนักเรียน
เลขานุการงานสารวัตรนักเรียน
ผู้ช่วยเลขานุการงานสารวัตรนักเรียน
หัวหน้างานสันทนาการ
งานสันทนาการ
เลขานุการงานสันทนาการ
ผู้ช่วยเลขนุการงานสันทนาการ

31. นางสาวพัชราภรณ์
32. นางสาวพัชรี
33. นางสาวสุชานันท์
34. นางสาวเบญจพร
35. นายทักษิณ
36. นายศุภวิชญ์
37. นายสุทัศน์
38. นางสาวธัญชนก
39. นางสาวเบญญาภา
40. นางสาวประภาพร
41. นายกิตติชัย

กิลวรรณ
ชื่นภิรมย์
วงศิกุล
ยลสุข
ทานะจิตร์
จิตรว่อง
ทุมวัน
แพงวงศ์
สารจูม
สุขคามี
สีแก้ว

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
เลขานุการงานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
เลขานุการงานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยเลขานุการงานอาคารสถานที่
หัวหน้างานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
งานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
เลขานุการงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
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