
 

 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
...........................................  รจป.(ส)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานพฒันาธุรกจิ

นายพษิณุ  วานิชผล  รจป.(ธ)

นายสน่ัน  สุขสว่าง  ชจป.(อบ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านระบบปฏบัิตกิาร

นายอุกฤษฎ์  ดุลยเกษม  ชจป.(รป)น.ส.สมจินตนา  เกดิสืบมา  ชจป.(งบ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสมจิตร์  ไวเรืองศิริพงศ์ ชจป.(ภป.2)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานระบบปฏบัิตกิาร

นายสัญญา  ทองสะพกั  รจป.(ป)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานปฏบัิตกิารนครหลวง

นายมานพ  ศรวบูิลย์ศักดิ์ รจป.(น)

สายงานปฏบัิตกิารภูมภิาค

นายกาหลง  ทรัพย์สอาด  รจป.(ภ)

  นายสมรักษ์  เหมวมิล ชจป.(นป)  นายประสิทธ์ิ  ทวผีล ชจป.(ภป.1)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านการเงนิและบัญชี ด้านปฏบัิตกิารนครหลวง ด้านปฏบัิตกิารภูมภิาค 1 ด้านปฏบัิตกิารภูมภิาค 2

สายงานการเงนิและบัญชี

......................  รจป.(ง)  น.ส.สุชาดา พุทธรักษา  รจป.(ต) นายทรงศักดิ์  พลนอก  รจป.(บ)   นางนัยนา  ศิริสุวรรณ  รจป.(อ)

สายงานการตลาด สายงานบุคคล

น.ส.จุไรรัตน์  สินบรรจงจิต  ชจป.(บบ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านอ านวยการและบริหารทรัพย์สิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

นายนิยม  จินดาปทปี  ชจป.(ทส)

สายงานอ านวยการและบริหารทรัพย์สิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านการตลาด

นางปริษา  ปานะนนท์  ชจป.(ตต)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านบุคคล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส านักตรวจสอบภายใน

นางนิตษา  ชีวะพฤกษ์  ชจป.(ตน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
น.ส.ปิลนัธนี สุวรรณบุบผา ชจป.(กญ)

ส านักงานไปรษณีย์เขต 10
นายธนูพร  บุณยรัตกลนิ ฝปข.10
นายประสิทธ์ิ  สินทรัพย์  ผช.

ส านักงานไปรษณีย์เขต 8
นายนฐัพงษ์  สติรักษ์  ฝปข.8
นายกนัติทัต วุฒวิงศ์  ผช.

ส านักงานไปรษณีย์เขต 9
นายพนม  ปาลรัตน์  ฝปข.9
นายซานูซี  จริยศาสน์  ผช.

ส านักงานไปรษณีย์เขต 2
นายศักดิ์สิทธ์ิ อรรคเลศิลาภ ฝปข.2
นายนติิพฒัน์ ศรมณีธรรม ผช.

ส านักงานไปรษณีย์เขต 1
นายมูซาคาน  เดเช ฝปข.1
นายสุริยันต์  อนิทรพนัธ์  ผช.

ส านักงานไปรษณีย์เขต 3
นายคนธ์  วงศ์กาฬสินธ์ุ  ฝปข.3
นายอุตสาห์  ฝาชัยภูม ิ ผช.

ส านักงานไปรษณีย์เขต 5
นายมานติย์  สุประภาศ  ฝปข.5
นายนพดล  พงษ์นกิร  ผช.

ส านักงานไปรษณีย์เขต 4
นายเกยีรติ  เขียนทองกุล  ฝปข.4

นายสุพจน์  ปาณศรี  ผช.

ส านักงานไปรษณย์ีนครหลวงเหนือ
นายสุวพันธ์  วาดเขียน  ฝปน.(น)
นายพิเชษฐ  จินดาอุดมศักด์ิ  ผช.

ส านักงานไปรษณย์ีนครหลวงใต้
นายวาริก  ไวระวัง  ฝปน.(ต)

นายเลอศักด์ิ  บรรพกาญจน์  ผช.

ฝ่ายจดัระบบศูนย์ไปรษณย์ี
นายส าเริง  ช่ืนศิริ  ฝจศ.

นายพงค์เทพ วภิาตะพนัธ์ุ  ผช.

ฝ่ายบริการสินค้าไปรษณย์ี
นายพรีะ  อุดมกจิสกุล ฝบป.
นายศุภลกัษณ์  ด าแจ่ม  ผช.

ฝ่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
นายสุชาติ  สมนริมล  ฝคอ.
นายฉัตรชัย  พงษ์แพทย์  ผช.

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
นายวศิิษฎ์  อรุณวตั  ฝคภ.

นายเข็มทอง  ธรรมสาโรรัชต์  ผช.

ฝ่ายจดัระบบบริการ
นายก าพุธ  อยู่คง  ฝรบ.

นายพูลลาภ  ป้องกนัภยั  ผช.

ฝ่ายการบญัชี
น.ส.ประภาศรี  ทองกิง่แก้ว  ฝกบ.
น.ส.นทิรา  ยอดสกุลทิพย์  ผช.

ฝ่ายการเงิน
นางยอหยา ธรรมศรี  ฝกง.
นางวนีา  วงศ์หล่อ  ผช.

ฝ่ายงบประมาณ
นายปราโมทย์  หาญสุขยงค์  ฝงป.
น.ส.สุวรรณา  เลศิกุลทานนท์  ผช.

ฝ่ายบริหารที่ดินและอาคาร
น.ส.เสาวลกัษณ์  รอดสมยั  ฝบอ.

นางพชัพร  อิม่สอน  ผช.

ฝ่ายจดัหาและคลังพัสดุ
นางสวล ี เจริญสถาพร  ฝจห.
นายส านวน  สุขพฒันากุล  ผช.

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
น.ส.กติิกุล  กติติวโรดม   ฝทบ.
นางบุญพร้อม เพญ็สถิตย์  ผช.

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
นายทวศัีกดิ์  โคตรบรรเทา  ฝลส.

นางสาวอญัชล ี  บุญประนอมศรี ผช.

ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร
นายวบูิลย์  เสรีชัยพร  ฝตป.

นางกาญจนา พนมวรรณเวช ผช.

ฝ่ายตลาดการเงินและค้าปลีก
นายพงษ์ทร  วเิศษสุวรรณ ฝงค.

น.ส.เพญ็ลกัษณ์  พุทธารักษ์สกุล  ผช.

ฝ่ายตลาดส่ือสาร
นางสุภาวด ี สนทินวน ฝตส.
นางสุชาดา วานชิผล  ผช.

ฝ่ายปฏบิัติการคอมพวิเตอร์และเครือข่าย
นายอนุชิต  ชื่นชมภู  ฝปค.
นายณัฐ  เลศิฤทธ์ิ  ผช.

ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ส.วรลกัษณ์  แซ่โซว ฝพท.
นายจกัรภพ น้อยแดง ผช.

ฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ
นายประเวช  ยาวะโนภาว  ฝพต.
นายภคนิ  จนัทร์ทนด า  ผช.

ฝ่ายปฏิบตังิานตรวจสอบ 1
นายไพบูลย์  ปิยะปัญญากุล  ฝปต.1

นายวสุิทธ์ิ  บุญเหลอื  ผช.

ฝ่ายปฏิบตังิานตรวจสอบ 2
นายสิงหล  แสงจ าปา  ฝปต.2
นายสุรศักดิ์  นาคสุขปาน  ผช.

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสมร  เทิดธรรมพิบูล  กจป.

ส่วนแผนอัตราก าลงัและวิเคราะห์งานส่วนกลาง (ทบ.)
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ฝ่ายควบคุมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
นายไชยา  คล้ายแดง  ฝคค.
นายอภชิาต  อุณฑพนัธ์ุ  ผช.

ฝ่ายตลาดขนส่ง
น.ส.ฐะปะนย์ี อมัรินทร์รัตน์ ฝตข.

นายวรวทิย์  สุขสาสน ี ผช.

ฝ่ายสุขภาพและอนามัย
นางอวยพร  นพนาคพีงษ์ ฝสอ.
น.ส.นติยา  ตั้งทางธรรม ผช.

ฝ่ายกฎหมาย
นายโรจน์รว ี โชคอ านวยชัย ฝกม.
นายพรรณทอง  วนแสงสกุล ผช.

ฝ่ายวิเคราะห์ต้นทุน
น.ส. วริยา บุญปักษ์ ฝวต.
นางสมคดิ  จารุเอนก  ผช.

ฝ่ายบญัชีย่อยบริการ
นางสร้อยทอง  สหายา  ฝบย.
น.ส.สุดา ธีรสุขสกุล ผช.

ฝ่ายบริการลูกค้าธุรกจิ
นายสมชาย  นนัตา  ฝบธ.
นายวฒันา  โกสินทร์  ผช.

ส านักงานไปรษณีย์เขต 7
นายองอาจ  ศรีม่วง  ฝปข.7
นายอมฤต  เหมะ  ผช.

ส านักงานไปรษณีย์เขต 6
นายประพนัธ์ ศรีธิหล้า ฝปข.6
นายสุเทพ  มงคลปทุมรัตน์  ผช.

ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
นายธราเทพ  บุณยรัตกลนิ ฝสร.

นายพรชัย  สุขีเกตุ  ผช.

ฝ่ายวินัยและสอบสวน
นายสมยศ  อู่เจริญ  ฝวส.

นายสุชาติ  พรสว่างโรจน์  ผช.

ฝ่ายก่อสร้างและบ ารุงรักษา
นายนพินธ์ ศุภลกัษณ์  ฝกร.

นายพงศ์ศิริ วงศ์ทองสว่าง ผช.

สายงาน           =      9 สายงาน
ด้าน                 =      9 ด้าน
ส านัก              =      2 ส านัก
ฝ่าย                 =    42 ฝ่าย
ส านักงาน       =    13 ส านักงาน

ส านักงานศูนยไปรษณีย์นครหลวง
นายศักดิ์ชัย  ด้วงเพง็รักษ์  ฝศน.
นายณัฐชนนท์  ก้อนทอง  ผช.

ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน

นายสมศักดิ์  รัตนะชีวะกุล ฝคป.
นายจรัมพร  องัสุมาล  ผช.

ฝ่ายส่ือสารองค์กร
นางวราภรณ์ ใช้เทียมวงศ์ ฝสก.
นางสุวญิญา  มะนะโส  ผช.

ฝ่ายเลขานุการ
นางญาณิณ  เครือเนตร  ฝลก.
นางนารีรัตน์  คงศรี  ผช.

ฝ่ายกลยุทธ์
น.ส.สุเนตรา  เนตราคม  ฝกย.
นายบัณฑติ  แก้วพุกมั  ผช.

ฝ่ายบริหารความเส่ียง
นายขจติ การเดช  ฝบส.
นายสุขสันต์ ศรีนาค  ผช.

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ
................................... ฝพน.
นางธัญนนัท์  ทองสะพกั  ผช.

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ
น.ส.อริยา  ทองใบ  ฝพร.
นางยินนา คงเจริญ  ผช.

ฝ่ายระบบการควบคุมภายใน
นายแก้ว  โชติกธรรม  ฝรค.
นายจ าลอง  พวงบุบผา  ผช.

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
นายมนูรัตน์  วายุภาท  ฝพค.

นายนธิิ  มาวเิลศิ  ผช.

ฝ่ายงานบริหารกลาง
น.ส.สมใจ ทัฬหเมธา ฝบก.
นางนารีรัตน์  กจิวาที  ผช.

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
นายศักดา เจยีรนยัรุ่งโรจน์ ฝพบ.

นางกอบพร เลยีงอุดม ผช.

ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง
นายธงชัย เจริญยิ่งยศ ฝยส.
นายมงคล จนัทร์เปรม ผช.

สภาพ  ณ  วันท่ี  3 กุมภาพันธ์ 2559

คณะกรรมการบริษัท


