
นายณรงค์วิช สิงห์โต ฝศน.
................................ ผช.ฝศน.

คณะกรรมการบริษัท

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร
กจป. นายประเวช  ยาวะโนภาส

รจป.(ตน) ระดับ 11

นางนารีรัตน์  กิจวาที ฝอก.
.......................... ผช.ฝอก.

น.ส.สมใจ ทัฬหเมธา 
รจป.(กญ) ระดับ 11

นายจรัมพร  อังสุมาล ฝคป.
................................... ผช.ฝคป. 

นายไพบูลย์ ปิยะปัญญากุล ฝปต.1
นายวรสุทธ์ิ บุญเหลือ ผช.ฝปต.1

คณะกรรมการตรวจสอบ

..................................ฝบก.
...............................ผช.ฝบก.

น.ส.สุชาดา พุทธรักษา 
ธจป.(ส) ระดับ 12 ร/ก ธจป.(ก) ระดับ 12

น.ส.วราภรณ์  ข้องเกี่ยวพันธุ์
รจป.(กย.) ระดับ 11

นางปทิดา ปานะนนท์
รจป.(สบ) ระดับ 11

น.ส.สุเนตรา เนตราคม ฝวอ.
นางธัญนันท์ ทองสะพัก ผช.ฝวอ.

นายภคิน จันทร์ทนด า ฝปต.2
นายพลสร ศรีสะอาด ผช.ฝปต.2

นายสุรศักดิ์ นาคสุขปาน ฝพต.
นายปฏิภาณ เทิงสูงเนิน ผช.ฝพต.

นางญาณิณ เครือเนตร ฝลก.
นางสุวรรณา เหมวิมล ผช.ฝลก. 

นายขจิต การเดช ฝกก.
นายจ าลอง พวงบุบผา ผช.ฝกก.1
นายสุขสันต์ ศรีนาค ผช.ฝกก.2

นางวราภรณ์ ใช้เทียมวงศ์ ฝภก.
นางเมตตา พันธ์นรา ผช.ฝภก.

นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ฝสต. 
นางเบญจวรรณ ศิริสุวรรณ ผช.ฝสต.

น.ส.อัญชลี บุญประนอมศรี ฝบค.
.............................. ผช.ฝบค.

นายพิษณ ุวานิชผล
ธจป.(ธ) ระดับ 12

น.ส.ปิลันธนี สุวรรณบุบผา
รจป.(ธณ) ระดับ 11

นายพงษ์ทร วิเศษสุวรรณ
รจป.(ธล) ระดับ 11

น.ส.อริยา ทองใบ
รจป.(ธร) ระดับ 11

นายอนุชิต ชื่นชมภู
รจป.(ธท) ระดับ 11

นายนิยม จินดาปทีป
รจป.(ทท) ระดับ 11

นายจุลพงษ์ ลิมปสุธรรม
ธจป.(ท) ระดับ 12

นายนเรศ ไชยวงค์ ฝปป.
....................... ผช.ฝปป.

น.ส.พัชรินทร์ อินเกตุสมบูรณ์ ฝรป.
.....................ผช.ฝรป.

นางเพ็ญลักษณ ์จุลานนท์ ฝขป.
นายอานนท์ คิดกิ่ง ผช.ฝขป.

นางสุชาดา วานิชผล ฝบล.
นายวินิจ สัมพันธรัตน์ 

ผช.ฝบล.

นายวัฒนา โกสินทร์ ฝรล.
นายนรินทร์ ลิ้มเจริญ 

ผช.ฝรล.

นายวรวิทย์ สุขสาสนี ฝขล.
......................ผช.ฝขล.

น.ส.ฐะปะนีย์ อัมรินทร์รัตน์ ฝบร.
น.ส.อรุณี อุ่นชัยยา ผช.ฝบร.

นายวิศิษฏ์ อรุณวัต ฝรร.
นางยินนา คงเจริญ 

ผช.ฝรร.

นางสุภาวดี สนิทนวน ฝขร.
นายนพพล ขันทอง ผช.ฝขร.

................................ฝกท.
นายอภิชาต อุณฑพันธุ์

ผช.ฝกท.

น.ส.วรลักษณ ์แซ่โซว ฝบท.
นายกิติ์ภัทร วัจนมาลา 

ผช.ฝบท.

.................................. ฝพท.
นายจักรภพ น้อยแดง ผช.ฝพท.

นายณัฐ เลิศฤทธิ์ ฝคท.
......................... ผช.ฝคท.

นายไชยา คล้ายแดง ฝสท.
นายประกอบศักดิ ์วงศ์ปราชญ์ 

ผช.ฝสท.

น.ส.สุชาดา พุทธรักษา
ธจป.(ส) ระดับ 12

นายกาหลง ทรัพย์สอาด
ธจป.(ป) ระดับ 12

นางสาวจุไรรัตน์ สินบรรจงจิต
รจป.(บบ) ระดับ 11

นางสาวสมจินตนา เกิดสืบมา
รจป.(งบ.) ระดับ 12

นางนัยนา ศิริสุวรรณ รจป.(อบ) ระดับ 12
นายสนั่น สุขสว่าง รจป.(อบ) ระดับ 11

นายวิษณุ สุขสวัสดิ์ 
รจป.(นป) ระดับ 11

.................................. ฝปน.1
.................................... ผช.ฝปน.1

นายมูซาคาน เดเช
รจป.(ภป.1) ระดับ 11

น.ส.กิติกลุ กิตติวโรดม ฝทบ.
น.ส.อุทุมพร ห่อผล ผช.ฝทบ.

นายสุริยา แก้วชิงดวง ฝวส.
นางอัญชลี กาญจนพัฒน์ ผช.ฝวส.

นายบัญฑิต แก้วพุกัม ฝพบ.
นางกอบพร เลียงอุดม ผช.ฝพบ.

นายพรชัย สุขีเกตุ ฝสส.
นางนิตยา ศิริรัตนพฤกษ์ ผช.ฝสส.1

น.ส.ชยาพรรณ ลักษิตานนท์ ผช.ฝสส.2

นายปราโมทย์ หาญสุขยงค์ ฝงป.
นางสมคิด จารุอเนก ผช.ฝงป.1

น.ส.สุวรรณา เลิศกุลทานนท์ ผช.ฝงป.2
นางยอหยา ธรรมศรี ฝกง.
นางวีนา วงศ์หล่อ ผช.ฝกง.

น.ส.ประภาศรี ทองกิ่งแก้ว ฝกบ.
น.ส.ทัศนีย์ ฤทธิศร ผช.ฝกบ.

นางสร้อยทอง ชื่นอารมณ์ ฝบช.
น.ส.สุดา ธีรสุขสกุล ผช.ฝบช.

นางสวลี เจริญสถาพร ฝจห.
นางสุภัชชา เมฆเมฆาทอง ผช.ฝจห.

นายพงศ์ศิริ วงศ์ทองสว่าง ฝกร.
นายคมสัน วรรณพัฒน์ ผช.ฝกร.

นายส าเริง ชื่นศิริ
รจป.(ภป.2) ระดับ11

นายก าพุธ อยู่คง
รจป.(รป) ระดับ 11

น.ส.เสาวลักษณ์ รอดสมัย ฝบอ.
นายวีระวัช มณีเพ็ชรเจริญ ผช.ฝบอ.

นายโรจน์รวี โชคอ านวยชัย ฝกม.
นายพรรณทอง วนแสงสกุล ผช.ฝกม.

นายมานะ เจียมกรกต ฝปน.2
นายสาธิต เฉลิมวิเศษศักดิ์ ผช.ฝปน.2 

นายสุขวัฒน์ จอมทอง ฝปน.3
................................. ผช.ฝปน.3

นายประสงค์ ผิวทองอ่อน ฝปน.4
..................................... ผช.ฝปน.4

นายอ านาจ บุญศรี ฝปข.1
................................ ผช.ฝปข.1

นายรุ่งเรือง รัตนผล ฝปข.2
............................... ผช.ฝปข.2

นายนิตพัิฒน์ ศรมณีธรรม ฝปข.7
นายปราโมทย์ ทิมทอง ผช.ฝปข.7

นายสุริยะ เริงรื่น ฝปข.8
นายนรินทร์ ไทยสยาม ผช.ฝปข.8

นายอุเสน สามะเด็ง ฝปข.9
............................ ผช.ฝปข.9

นายสุรสิทธิ์ ยงเยื้องพันธ์ ฝปข.3
.............................. ผช.ฝปข.3
นางหัทยา ศรีสุนารถ ฝปข.4

....................................ผช.ฝปข.4

นายสมเจตน์ วายุภาพ ฝปข.5
นายโสภณ เจริญวัฒนะ ผช.ฝปข.5

นายจเร วิจารัตน์ ฝปข.6
............................ ผช.ฝปข.6

นายบุญชู ไหมกัน ฝปข.10
.............................. ผช.ฝปข.10

นายมนูรัตน์ วายุภาท ฝคภ.
นายยงยุทธ เธียรเชาว์ ผช.ฝคภ.
นายพงค์เทพ ภาตะพันธ์ุ ฝจศ.
........................... ผช.ฝจศ.1

นายศุภลักษณ์ ด าแจ่ม ผช.ฝจศ.2

นายธงชัย เจริญยิ่งยศ ฝยส.
นายวิรัตน์ วงศ์จงใจหาญ ผช.ฝยส.

นายฉัตรชัย พงษ์แพทย์ ฝคอ.
นายธีรวิทย์ ธรรมพิทักษ์จิต ผช.ฝคอ.

นายพีระ อุดมกิจสกุล
กรรมการผูจั้ดการ THPD Ltd.

5 สายงาน

14 ด้าน

2 ส านัก

58 ฝ่าย/ส านักงาน

จัดท าโดย : ส่วนแผนอัตราก าลังฯ ทบ. ลว. 20.5.2020

นายพูลลาภ ป้องกันภัย ฝผป.
................................ผช.ฝผป.1

นายนิธิ มาวิเลิศ ผช.ฝผป.2
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