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:หน่วยงานในสังกัด:   

ชื่อต าแหน่งภาษาไทย อักษรย่อ ผู้ด ารงต าแหน่ง 
 

    

กรรมการผู้จัดการใหญ่    กจป.   นางสมร  เทิดธรรมพิบูล      

 ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่          

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

ฝ่ายเลขานุการ        
    ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการ ฝลก.   นางญาณิณ  เครือเนตร     
    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเลขานุการ ผช. ฝลก.  นางนารีรัตน์  คงศรี     
ฝ่ายงานบริหารกลาง     
    ผู้จัดการฝ่ายงานบริหารกลาง ฝบก.   น.ส.สมใจ   ทัฬหเมธา     
    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานบริหารกลาง ผช. ฝบก.  นางนารีรัตน์  กิจวาที     
ฝ่ายงานสื่อสารองค์กร  
 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝสก. นางวราภรณ์  ใช้เทียมวงศ์    
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ผช.ฝสก. นางสุวิญญา   มะนะโส    
ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน         
    ผู้จัดการ ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ฝคป.  
  

นายสมศักดิ์ รัตนะชีวะกุล    
 

        ผู้ชว่ย ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
    และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ผช. ฝคป. 
  

นายจรัมพร อังสุมาล    
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ส านักตรวจสอบภายใน           

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ส านักตรวจสอบภายใน) ชจป.(ตน)    นายสิงหล แสงจ าปา    
 

ฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ           
    ผู้จัดการฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ ฝพต.    นายประเวช   ยาวะโนภาส     
     ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ ผช. ฝพต.   นายภคิน  จันทร์ทนด า     
ฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 1           
    ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 1  ฝปต1.    นายไพบูลย์  ปิยะปัญญากุล     
     ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 1 ผช. ฝปต1.   นายวรสุทธิ์  บุญเหลือ       
ฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 2          
    ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 2 ฝปต.2   นายสุรศักดิ์  นาคสุขปาน      * 
    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 2 ผช. ฝปต2   นายพลสร  ศรีสอาด       

 สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ           

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) รจป.(ส)  
 

 -    
* 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ชจป.(ทส)    นายนิยม จินดาปทีป     
ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ          
    ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบและประมวลผล ฝพท.   น.ส.วรลักษณ์  แซ่โซว     
    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบและประมวลผล ผช. ฝพท.  นายจักรภพ น้อยแดง   
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ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย          
    ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ฝปค.    นายอนุชิต  ชื่นชมภู      
    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผช. ฝปค.  นายณัฐ  เลิศฤทธิ์      
ฝ่ายควบคุมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์          
    ผู้จัดการฝ่ายควบคุมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฝคค.  นายไชยา  คล้ายแดง    * 
  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผช. ฝคค.  นายอภิชาต  อุณฑพันธ์     

 สายงานพัฒนาธุรกิจ           

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  (สายงานพัฒนาธุรกิจ) รจป.(ธ)  นายพิษณุ วานิชผล     

ฝ่ายกลยุทธ์          
    ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ ฝกย.  น.ส.สุเนตรา  เนตราคม     
    ผู้ช่วย  ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ ผช. ฝกย.  นายบัญฑิต   แก้วพุกัม     
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง          
    ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝบส.   นายขจิต  การเดช     
  ผู้ช่วย  ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ผช. ฝบส.   นายสุขสันต์   ศรีนาค    

 
ฝ่ายระบบการควบคุมภายใน          
    ผู้จัดการฝ่ายระบบการควบคุมภายใน ฝรค.   นายแก้ว โชติกธรรม     
       ผู้ช่วย  ผู้จัดการฝ่ายระบบการควบคุมภายใน ผช.ฝรค.   นายจ าลอง  พวงบุบผา 
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ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ        
   ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ ฝพน.  -     
   ผู้ช่วย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ ผช.ฝพน.  นางธัญนันท์   ทองสะพัก     
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ        
   ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ ฝพร.  น.ส.อริยา    ทองใบ     
   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ ผช.ฝพร.  นางยินนา  คงเจริญ     

สายงานตลาด            

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  (สายงานตลาด) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานตลาด) 

รจป.(ต) 
ชจป.(ตต) 

  น.ส.สุชาดา พุทธรักษา 
นางปริษา ปานะนนท ์

   
 

ฝ่ายตลาดขนส่ง          
    ผู้จัดการฝ่ายตลาดขนส่ง ฝตข.   น.ส.ฐะปะนีย์  อัมรินทร์รัตน์     
    ผู้ช่วย  ผู้จัดการฝ่ายตลาดขนส่ง ผช. ฝตข.   นายวรวิทย์     สุขสาสน ี     
ฝ่ายตลาดสื่อสาร         
  ผู้จัดการฝ่ายตลาดสื่อสาร ฝตส.  นางสุภาวดี     สนิทนวน     
  ผู้ช่วย  ผูจ้ัดการฝ่ายตลาดสื่อสาร ผช. ฝตส.  นางสุชาดา  วานิชผล     
ฝ่ายตลาดการเงินและค้าปลีก          
    ผู้จัดการฝ่ายตลาดการเงินและค้าปลีก ฝงค.    นายพงษ์ทร วิเศษสุวรรณ     
     ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายตลาดการเงินและค้าปลีก ผช. ฝงค.   นางเพ็ญลักษณ์ จุลานนท์ 
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ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร          
    ผู้จัดการฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร ฝตป.    นายวิบูลย์    เสรชีัยพร     
     ผู้ช่วย   ผู้จัดการฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร ผช. ฝตป.   นางกาญจนา   พนมวรรณเวช     
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์          
    ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝลส.    นายทวีศักดิ์  โคตรบรรเทา     
     ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ผช. ฝลส.   น.ส.อัญชลี    บุญประนอมศรี     

สายงานบุคคล              

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่   (สายงานบุคคล) รจป.(บ)    นายทรงศักดิ์ พลนอก     
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  (ด้านบุคคล) ชจป.(บบ)   น.ส.จุไรรัตน ์ สินบรรจงจิต     
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล          
    ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝทบ.   น.ส.กิติกุล  กิตติวโรดม     
    ผู้ช่วย  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผช. ฝทบ.   นางบุญพร้อม  เพ็ญสถิตย์     
ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร            
    ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝพบ.    นายศักดา   เจียรนัยรุ่งโรจน์     
    ผู้ช่วย  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ผช. ฝพบ.   นางกอบพร เลียงอุดม     
ฝ่ายวินัยและสอบสวน          
    ผู้จัดการฝ่ายวินัยและสอบสวน ฝวส.         
    ผู้ช่วย  ผู้จัดการฝ่ายวินัยและสอบสวน ผช. ฝวส.        
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ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์          
    ผู้จัดการฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ฝสร.     นายพรชัย  สุขีเกตุ     
     ผู้ช่วย  ผู้จัดการฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ผช. ฝสร.    นางนิตยา  ศิริรัตนพฤกษ์     
ฝ่ายสุขภาพและอนามัย          
    ผู้จัดการฝ่ายสุขภาพและอนามัย ฝสอ.  นางอวยพร   นพนาคีพงษ์     
    ผู้ช่วย   ผู้จัดการฝ่ายสุขภาพและอนามัย ผช. ฝสอ.  น.ส.นิตยา   ตั้งทางธรรม     

สายงานอ านวยการและบริหารทรัพย์สิน           

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานอ านวยการและบริหารทรัพย์สิน) รจป.(อ)    นางนัยนา  ศิริสุวรรณ     
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านอ านวยการและบริหารทรัพย์สิน) ชจป.(อบ)  

  
     นายสนั่น  สุขสว่าง    

 
ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ          
    ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ ฝจห.    นางสวลี    เจริญสถาพร     
    ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ ผช. ฝจห.   นายส านวน สุขพัฒนากุล     
ฝ่ายก่อสร้างและบ ารุงรักษา            
    ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและบ ารุงรักษา ฝกร.    นายนิพนธ์   ศุภลักษณ์     
    ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและบ ารุงรักษา ผช. ฝกร. 

 
  นายพงศ์ศิริ    วงศ์ทองสว่าง 
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ฝ่ายบริหารที่ดินและอาคาร          
    ผู้จัดการฝ่ายบริหารที่ดินและอาคาร ฝบอ.    น.ส.เสาวลักษณ์ รอดสมัย     
    ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายบริหารที่ดินและอาคาร ผช. ฝบอ.   นางพัชพร   อ่ิมสอน     
ฝ่ายกฎหมาย          
    ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ฝกม.    นายโรจน์รวี  โชคอ านวยชัย     
      ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ผช. ฝกม.   นายพรรณทอง วนแสงสกุล     

สายงานการเงินและบัญชี              

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  อาวุโส  (สายงานการเงินและบัญชี) รจป.(ง)   นางนิตษา ชีวะพฤกษ์     
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  (ด้านการเงินและบัญชี) ชจป.(งบ)       น.ส.สมจินตนา   เกิดสืบมา    
ฝ่ายงบประมาณ            
    ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ ฝงป.    นายปราโมทย์  หาญสุขยงค์     
     ผู้ช่วย  ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ ผช. ฝงป.   น.ส.สวุรรณา เลิสกุลทานนท์     
ฝ่ายการเงิน            
    ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ฝกง.    นางยอหยา  ธรรมศรี     
     ผู้ช่วย  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผช. ฝกง.   นางวีนา  วงศ์หล่อ     
ฝ่ายการบัญชี            
    ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี ฝกบ.    น.ส.ประภาศรี  ทองก่ิงแก้ว     
    ผู้ช่วย  ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี ผช. ฝกบ.   น.ส.นิทรา  ยอดสกุลทิพย์ 
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ฝ่ายวิเคราะห์ต้นทุน            
    ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ต้นทุน ฝวต.    น.ส.วิรยา   บุญปักษ์     
    ผู้ช่วย   ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ต้นทุน ผช. ฝวต.   นางสมคิด  จารุเอนก     
ฝ่ายบัญชีย่อยบริการ          
    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีย่อยบริการ ฝบย.   นางสร้อยทอง  สหายา     
     ผู้ช่วย  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีย่อยบริการ ผช. ฝบย.  น.ส.สุดา  ธีรสุขสกุล     

สายงานระบบปฏิบัติการ           

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  อาวุโส  (สายงานระบปฏิบัติการ) รจป.(ป)    นายกาหลง  ทรัพย์สอาด     
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  (ด้านระบปฏิบัติการ) ชจป.(รป)       นายสมรักษ์  เหมวิมล       
ฝ่ายจัดระบบบริการ            
    ผู้จัดการฝ่ายจัดระบบบริการ ฝรบ.    นายก าพุธ  อยู่คง     
     ผู้ช่วย   ผู้จัดการฝ่ายจัดระบบบริการ ผช. ฝรบ.   นายพูลลาภ  ป้องกันภัย     
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย         
    ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝพค.  นายมนูรัตน์   วายุภาท     
     ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ผช. ฝพค.  นายนิธิ   มาวิเลิศ     
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ          
    ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝคภ.    นายวิศิษฏ์    อรุณวัต     
    ผู้ช่วย   ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ผช. ฝคภ.   นายยงยุทธ  เธียรเชาว ์
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ฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ          
    ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ ฝบธ.    นายพีระ  อุดมกิจสกุล     
    ผู้ช่วย  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ ผช. ฝบธ.   นายวัฒนา  โกสินทร์     
ฝ่ายบริการสินค้าไปรษณีย์          
    ผู้จัดการฝ่ายบริการสินค้าไปรษณีย์ ฝบป.   นายเข็มทอง  ธรรมสาโรรัชต์     
    ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายบริการสินค้าไปรษณีย์ ผช. ฝบป.   นายศุภลักษณ์ ด าแจ่ม     
ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์          
    ผู้จัดการฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ฝคอ.   นายฉัตรชัย  พงษ์แพทย์     
       ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ผช. ฝคอ.   นายธีรวิทย์  ธรรมพิทักษ์จิต      
ฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์         
   ผู้จัดการฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์ ฝจศ.  นายส าเริง ชื่นศิริ     
   ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์ ผช. ฝจศ.  นายพงค์เทพ วิภาตะพันธุ์     
ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง         
   ผู้จัดการฝ่ายยานพาหนะขนส่ง ฝยส.  นายธงชัย เจริญยิ่งยศ     
   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายยานพาหนะขนส่ง ผช. ฝยส.  นายมงคล จันทร์เปรม     
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สายงานปฏิบัติการนครหลวง              

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายปฏิบัติการนครหลวง) รจป.(น)   นายมานพ  ศรวิบูลย์ศักดิ์     
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  (ด้านปฏิบัติการนครหลวง ชจป.(นป)    นายอุกฤษฎ์  ดุลยเกษม   

 
 
 

 ผู้จัดการส านักงานไปรษณีย์นครหลวง (1) 
   ผู้ช่วย ผู้จัดการส านักงานไปรษณีย์นครหลวง (1) 

  นายณัฐชนนท์  ก้อนทอง 
นายธาดา  นวเจริญ 

   
 

 ผู้จัดการส านักงานไปรษณีย์นครหลวง (2) 
   ผู้ช่วย ผู้จัดการส านักงานไปรษณีย์นครหลวง (2) 

  นายสุวพันธ์  วาดเขียน 
นายวิษณุ  สุขสวัสดิ์ 

   
 

 ผู้จัดการส านักงานไปรษณีย์นครหลวง (3) 
   ผู้ช่วย ผู้จัดการส านักงานไปรษณีย์นครหลวง (3) 

  นายพิเชษฐ  จินดาอุดมศักดิ์    
นายวิรัช  ลิปภานนท ์

   
 

 ผู้จัดการส านักงานไปรษณีย์นครหลวง (4) 
   ผู้ช่วย ผู้จัดการส านักงานไปรษณีย์นครหลวง (4) 

  นายวาริก  ไวระวัง 
นายสุขวัฒน์  จอมทอง 

   
 

        

 สายงานปฏิบัติการภูมิภาค              

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายปฏิบัติการภูมิภาค) รจป.(ภ)   นายสมจิตร์  ไวเรืองศิริพงศ์    
 

 ด้านปฏิบัติการภูมิภาค 1           

    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  (ด้านปฏิบัติการภูมิภาค 1) ชจป.(ภป.1)   
 

นายพนม  ปาลรัตน์  
 

   
 

ส านักงานไปรษณีย์เขต 1            
    ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 1 ฝปข.1   นายสุเทพ  มงคลปทุมรัตน์       
     ผู้ช่วย   ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 1 ผช. ฝปข.1    -     
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ส านักงานไปรษณีย์เขต 2            
  ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 2 ฝปข.2   นายมูซาคาน  เดเช       
   ผู้ช่วย  ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 2  ผช. ฝปข.2   นายสุนัย  เส็งมี       
ส านักงานไปรษณีย์เขต 7          
  ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 7 ฝปข.7  นายองอาจ ศรีม่วง     
  ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 7 ผช. ฝปข.7   นายอมฤต เหมะ     
ส านักงานไปรษณีย์เขต 8            
  ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8 ฝปข.8   นายนัฐพงษ์   สติรักษ์     
  ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8 ผช. ฝปข.8   นายกันติทัต   วุฒิวงศ ์     
ส านักงานไปรษณีย์เขต 9          
  ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 9 ฝปข.9   นายสุริยันต์       อินทรพันธ์     
  ผู้ช่วย     ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 9 ผช. ฝปข.9   นายซานูซี จริยศาสน์    

ด้านปฏิบัติการภูมิภาค 2              

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  (ด้านปฏิบัติการภูมิภาค 2) ชจป.(ภป.2)    นายประสิทธิ์  ทวีผล 
 

   
 

ส านักงานไปรษณีย์เขต 3          
  ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 3 ฝปข.3    นายคนธ์    วงศ์กาฬสินธุ์     
  ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 3  ผช. ฝปข.3   นายอุตสาห์  ฝาชัยภูมิ 
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ส านักงานไปรษณีย์เขต 4          
   ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 4 ฝปข.4    นายศักดิ์สิทธิ์  อรรคเลิศลาภ       
   ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 4 ผช. ฝปข.4   นายสุรัตน์  ปามา       
ส านักงานไปรษณีย์เขต 5          
  ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5  ฝปข.5   -     
  ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 ผช. ฝปข.5   นายนภดล    พงษ์นิกร     
ส านักงานไปรษณีย์เขต 6          
  ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 6 ฝปข.6   นายประพันธ์  ศรีธิหล้า     
  ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 6 ผช. ฝปข.6   นายสุรสิทธิ์   ยงเยื้องพันธ์     
ส านักงานไปรษณีย์เขต 10          
     ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 10 ฝปข.10   นายนิติพัฒน์  ศรมณีธรรม     
    ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 10 ผช. ฝปข.10   นายประสิทธิ์  สินทรัพย์     

 
สถานะ : กุมภาพันธ์ 2560 


