
 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สำนักตรวจสอบภายใน 
นายสิงหล  แสงจำปา ชจป.(ตน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  น.ส.สมใจ  ทัฬหเมธา  ผชช.10 

สำนักงานไปรษณีย์เขต 10 
นายประสิทธ์ิ  สินทรัพย์  ฝปข.10 

นายประภาส  พันธ์ชูเพชร  ผช. 

สำนักงานไปรษณีย์เขต 8 
นายนิติพัฒน์  ศรมณีธรรม   ฝปข.8 

 นายกันติทัต วุฒิวงศ์  ผช. 

สำนักงานไปรษณีย์เขต 9 
นายซานูซี  จริยศาสน์ ฝปข.9 

นายสุริยะ  เริงร่ืน  ผช. 

สำนักงานไปรษณีย์เขต 2 
นายมูซาคาน  เดเช  ฝปข.2 

นายธนิตศักด์ิ  สุระแสงประเสริฐ  ผช. 

สำนักงานไปรษณีย์เขต 1 
นายสุเทพ  มงคลปทุมรัตน์  ฝปข.1 

นายสมัย  แจ้งศิลป์  ผช. 

สำนักงานไปรษณีย์เขต 3 
นายสุรัตน์  ปามา  ฝปข.3 

นายหัทยา  ศรีสุนารถ  ผช. 

สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 
นายนพดล  พงษ์นิกร  ฝปข.5 

นายปิยะพงษ์  ชลวิวัฒน์มงคล  ผช. 

สำนักงานไปรษณีย์เขต 4 
นายอมฤต  เหมะ  ฝปข.4 

นายสมเจตน์  วายุภาพ  ผช. 

สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 1 
นายณัฐชนนท์  ก้อนทอง  ฝปน.1 

นายธาดา  นวเจริญ  ผช. 

สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 2 
 นายสุวพันธ์  วาดเชียน  ฝปน.2 

 นายวิษณุ  สุขสวัสด์ิ   ผช. 

ฝ่ายบริการสินค้าไปรษณีย์ 
นายเข็มทอง  ธรรมสาโรรัชต์  ฝบป. 

นายศุภลักษณ์  ดำแจ่ม  ผช. 

ฝ่ายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
นายฉัตรชัย  พงษ์แพทย์  ฝคอ. 

นายธีรวิทย์  ธรรมพิทักษ์จิต  ผช. 

ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายอนุชิต  ช่ืนชมภู  ฝปค.

นายณัฐ  เลิศฤทธ์ิ  ผช. 

ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
น.ส.วรลักษณ์  แซ่โซว  ฝพท.

นายจักรภพ  น้อยแดง  ผช. 

ฝ่ายการบัญชี 
น.ส.ประภาศรี  ทองก่ิงแก้ว  ฝกบ. 

น.ส.นิทรา  ยอดสกุลทิพย์  ผช. 

ฝ่ายการเงิน 
นางยอหยา  ธรรมศรี  ฝกง. 

  นางวีนา  วงศ์หล่อ  ผช. 

ฝ่ายงบประมาณและต้นทุน 
นายปราโมทย์  หาญสุขยงค์  ฝงต. 

น.ส.สมคิด  จารุเอนก  ผช.1                          น.ส.

สุวรรณา  เลิศกุลทานนท์  ผช.2 

ฝ่ายบริหารท่ีดินและอาคาร 
น.ส.เสาวลักษณ์  รอดสมัย  ฝบอ. 

นางพัชพร  อ่ิมสอน  ผช. 

ฝ่ายจัดหาและพัสดุ 
นางสวลี  เจริญสถาพร  ฝจห. 
นายสำนวน  สุขพัฒนากุล  ผช. 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย 
น.ส.กิติกุล  กิตติวโรดม   ฝทว. 

นางบุญพร้อม  เพ็ญสถิตย์  ผช.1                                                

ว่าท่ี ร.ต.นิทัศน์  สอนเสริม  ผช.2                              

ฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์ 
นายสำเริง  ช่ืนศิริ  ฝจศ. 

นายพงศ์เทพ  วิภาตะพันธ์ุ  ผช. 

ฝ่ายระบบบริการระหว่างประเทศ 

นายวิศิษฎ์  อรุณวัต  ฝรร. 

ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า               
ระหว่างประเทศ  

นางสุภาวดี  สนิทนวน  ฝบร. 

ฝ่ายขายและการตลาดไปรษณีย์                                 

ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์  

นายมานิตย์  สุประภาศ  ฝขล. 

ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า          

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์  
นางธัญนันท์  ทองสะพัก  หกง.9                      

และรักษาการในตำแหน่ง ฝบล. 

ฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ 
นายประเวช  ยาวะโนภาส  ฝพต. 

นายภคิน  จันทร์ทนดำ  ผช. 

ฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 1 
นายไพบูลย์  ปิยะปัญญากุล  ฝปต.1 

นายวรสุทธ์ิ  บุญเหลือ  ผช. 

ฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 2 
นายสุรศักด์ิ  นาคสุขปาน  ฝปต.2 

นายพลสร  ศรีสอาด  ผช. 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
นางสมร  เทิดธรรมพิบูล  กจป. 

ส่วนแผนอัตรากำลังและวิเคราะห์งานส่วนกลาง (ทว.) 

สภาพ  ณ  วันท่ี  1 ตุลาคม 2558 

ฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ 

 น.ส.ฐะปะนีย์  อัมรินทร์รัตน์  ฝขร. 

ฝ่ายสุขภาพและอนามัย 
นางอวยพร  นพนาคีพงษ์  ฝสอ. 

น.ส.นิตยา  ต้ังทางธรรม  ผช. 

ฝ่ายกฎหมาย 
นายโรจน์รวี  โชคอำนวยชัย ฝกม. 

  นายพรรณทอง  วนแสงสกุล ผช. 

ฝ่ายบัญชีย่อยบริการ 
นางสร้อยทอง  สหายา  ฝบย. 

น.ส.สุดา  ธีรสุขสกุล  ผช. 

ฝ่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายไชยา  คล้ายแดง  ฝคค.

นายอภิชาต  อุณฑพันธ์ุ  ผช.

สำนักงานไปรษณีย์เขต 7 
   นายสมบัติ  พ่ึงบ้านเกาะ  ฝปข.7  

นายบุญชู  ไหมกัน  ผช. 

สำนักงานไปรษณีย์เขต 6 
นายสุริยันต์  อินทรพันธ์  ฝปข.6 

นายสุรสิทธ์ิ  ยงเย้ืองพันธ์  ผช. 

ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 
นายพรชัย  สุขีเกตุ ฝสร. 

นางนิตยา  ศิริรัตนพฤกษ์  ผช. 

ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 
..................................... ....  ฝกร. 

นายพงศ์ศิริ  วงศ์ทองสว่าง ผช. 

       สายงาน           =      4          สายงาน 

       ด้าน                 =     11         ด้าน 

       สำนัก              =      3           สำนัก 

       ฝ่าย                 =     38          ฝ่าย 

       สำนักงาน       =    15          สำนักงาน 

ฝ่ายส่ือสารองค์กร 
นางวราภรณ์  ใช้เทียมวงศ์  ฝสก. 

นางเมตตา  พันธ์นรา  ผช. 

ฝ่ายบริหารเครือข่าย 
นายมนูรัตน์  วายุภาท  ฝพค. 

 นายนิธิ  มาวิเลิศ  ผช. 

ฝ่ายอำนวยการกลาง 
นางญาณิน  เครือเนตร ฝอก. 

นางนารีรัตน์  คงศรี ผช.1                                            

นางนารีรัตน์  กิจวาที  ผช.2                               

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 
นายศักดา  เจียรนัยรุ่งโรจน์  ฝพบ. 

นางกอบพร  เลียงอุดม  ผช. 

ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง 
นายธงชัย  เจริญย่ิงยศ  ฝยส. 

 นายมงคล  จันทร์เปรม  ผช. 

สภาพ  ณ  วันท่ี  8  กุมภาพันธ์ 2561 

คณะกรรมการบริษัท 

สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 4 
 นายวาริก  ไวระวัง  ฝปน.4 

 นายสุขวัฒน์  จอมทอง   ผช. 

สำนักงานศูนย์ไปรษณีย์นครหลวง  
 นายเลอศักด์ิ  บรรพกาญจน์  ฝศน. 

 นายบุญชัย  รัตนภพ   ผช. 

สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3 
 นายพิเชษฐ  จินดาอุดมศักด์ิ  ฝปน.3 

 นายวิรัช  ลิปภานนท์   ผช. 

ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

   นายสมศักด์ิ  รัตนะชีวะกุล ฝคป. 

 นายจรัมพร  อังสุมาล  ผช. 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                                                

สำนักกลยุทธ์ 
  ......................................................   

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 

น.ส.สุเนตรา  เนตราคม  ฝกย.

นายบัณฑิต  แก้วพุกัม  ผช.

ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ 
นายขจิตร  การเดช ฝรก. 

นายจำลอง  พวงบุบผา  ผช.1                                            

นายสุขสันต์  ศรีนาค  ผช.2   

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ 

สายงานปฏิบัติการ 
นายมานพ  ศรวิบูลย์ศักด์ิ  รจป.(น) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ 

สายงานธุรกิจองค์กร 
(นายพิษณุ  วานิชผล  รจป.(ธ)) 

ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า          

บริการไปรษณีย์  

นางพงษ์ทร  วิเศษสุวรรณ  ฝปป. 

ฝ่ายขายและการตลาด                          

บริการไปรษณีย์                                                       

นายทวีศักด์ิ  โคตรบรรเทา  ฝขป. 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ 

สายงานสนับสนุน 
น.ส.สุชาดา  พุทธรักษา  รจป.(ต) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ 

สายงานระบบบริการ 
นายกาหลง  ทรัพย์สอาด  รจป.(ป) 

ฝ่ายจัดระบบบริการ 
นายกำพุธ  อยู่คง  ฝรบ. 

นายพูลลาภ  ป้องกันภัย  ผช. 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์         

นายประสิทธ์ิ  ทวีผล  ชจป.(ภป.2) 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ                 

น.ส.อริยา  ทองใบ  ผชช.10 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านบริการไปรษณีย์                       

น.ส.ปิลันธนี  สุวรรณบุบผา  ชจป.(กญ) 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านอำนวยการ                                            

นางนัยนา  ศิริสุวรรณ รจป.(อ) 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านบุคคล                                                

นายทรงศักด์ิ  พลนอก  รจป.(บ) 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านปฏิบัติการนครหลวง                               

นายมานพ  ศรวิบูลย์ศักด์ิ  รจป.(น) 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านการเงินและบัญชี                          

น.ส.สมจินตนา  เกิดสืบมา รจป.(ง) 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านระบบบริการ                                                  

นายกาหลง  ทรัพย์สอาด  รจป.(ป) 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                          

............................................ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านปฏิบัติการภูมิภาค 2                                   

นายสมจิตร์   ไวเรืองศิริพงศ์ รจป.(ภ) 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านปฏิบัติการภูมิภาค 1                               

นายสมจิตร์   ไวเรืองศิริพงศ์ รจป.(ภ) 

ฝ่ายการบริหารลูกค้า 
นายวิบูลย์  เสรีชัยพร  ฝบค. 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดการใหญ่                                         

ด้านอำนวยการ                                                                 

นายสน่ัน  สุขสว่าง  ชจป.(อบ) 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านบุคคล                                                                                            

น.ส.จุไรรัตน์  สินบรรจงจิต  ชจป.(บบ) 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านระบบบริการ                                                  

นายสมรักษ์  เหมวิมล  ชจป.(รป) 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                          

นายนิยม  จินดาทวีป  ชจป.(ทส) 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านปฏิบัติการนครหลวง                               

นายอุกฤษฏ์  ดุลยเกษม  ชจป.(นป) 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านปฏิบัติการภูมิภาค 1                

นายศักด์ิสิทธ์ิ  อรรคเลิศลาภ ชจป.(ภป.1) 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านปฏิบัติการภูมิภาค 2                                                 

นายคนธ์  วงศ์กาฬสินธ์ุ  ผชช.10 

ฝ่ายบริหารงานกลาง 
นางปริษา ปานะนนท์ 

ชจป.(ตต)  รักษาการในตำแหน่ง ฝบง. 


