
รายช่ือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  

ขอมูล ณ วันที ่22 สิงหาคม 2565 

รัฐวิสาหกิจ ผูบริหารสูงสุด เริ่มตนสัญญา สิ้นสุดสัญญา หมายเหต ุ

สาขาสถาบันการเงิน 

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย31 นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 65 - 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร31 นายธนารัตน  งามวลยัรตัน 1  มี.ค. 64 25 มี.ค. 66 - 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย31 นางสาวนารถนาร ีรัฐปตย 2 มี.ค. 63 1 มี.ค. 67 - 

สํานักงานธนานุเคราะห31 นายประสงค พันธลิมา 16 มี.ค. 63 15 มี.ค. 67 - 

ธนาคารอาคารสงเคราะห31 นายฉัตรชัย ศิรไิล (วาระท่ี 2) 15 มิ.ย. 63 14 มิ.ย. 67 - 

ธนาคารออมสิน31 นายวิทัย รัตนากร 1 ก.ค. 63 30 มิ.ย. 67 - 

บริษัทบริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด31 นางโศรยา ลมิปทีป 11 ก.ย. 63 10 ก.ย. 67 - 

ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย31 นายรักษ  วรกิจโภคาทร 1 เม.ย. 64  31 มี.ค. 68 - 

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม31 นายสิทธิกร ดเิรกสุนทร 4 ม.ค. 65 3 ม.ค. 69  

สาขาเกษตร 

การยางแหงประเทศไทย31 นายณกรณ ตรรกวิรพัท 16 ก.ค. 63 15 ก.ค. 67 - 

องคการคลังสินคา31 นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต 10 ก.ย. 63 9 ก.ย. 67 - 

องคการสะพานปลา31 นายปรีดา  ยังสุขสถาพร 16 ก.ค. 64 15 ก.ค. 68 - 

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย31 นายสมพร ศรีเมือง 1 ธ.ค. 64 30 พ.ย. 68  

องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร31 นายปณิธาน มไีชยโย 11 ก.พ. 65 10 ก.พ. 69  

สาขาขนสง 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) นายนิตินัย  ศิรสิมรรถการ (วาระท่ี 2) 20 เม.ย. 62 19 เม.ย. 66 - 

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย นายภคพงษ ศิริกันทรมาศ (วาระท่ี 2) 3 เม.ย. 65 20 มี.ค. 67  

การรถไฟแหงประเทศไทย นายนิรุฒ มณีพันธ 24 เม.ย. 63 23 เม.ย. 67 - 

การทางพิเศษแหงประเทศไทย นายสุรเชษฐ เหลาพูลสุข 3 ส.ค. 63 2 ส.ค. 67 - 

บริษัท ขนสง จํากัด นายสัญลักข ปญวัฒนลิขิต 14 ม.ค. 64 13 ม.ค. 68 - 

https://www.ibank.co.th/th/about/executive
https://www.baac.or.th/th/content-about.php?content_group_sub=0008
https://www.smebank.co.th/about/board
https://www.pawn.co.th/management?lng=TH&ld=1&fs=14
https://www.ghbank.co.th/about/board-of-directors/board
https://www.gsb.or.th/about/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
http://www.iam-asset.co.th/structure.php
https://www.exim.go.th/th/About-Exim-Thailand/About-us/Board-of-Directors/Board-of-Directors.aspx
https://www.tcg.or.th/aboutus_structure.php?id=9
http://raot.co.th/ewt_news.php?nid=4596
http://www.pwo.co.th/ewt_news.php?nid=6781
https://www.fishmarket.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=876&Itemid=472
http://www.dpo.go.th/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%ad-%e0%b8%aa-%e0%b8%84/
http://www.mof.or.th/director?id=11&title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%81.
https://www.airportthai.co.th/th/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%97/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%97/
https://www.mrta.co.th/th/about_mrta/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A1/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8-%E0%B8%A8-%E0%B8%A3-%E0%B8%81-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%9C-%E0%B8%A7-%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A1/
http://www.railway.co.th/AboutUs/ExecutiveSRT?value1=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD01000000EECDDBE7CF9FD9ACA1DC5C6BCC4F09BDD4FBA18D0D8187576F6799C9152F764C&value2=00DE5502B5AA7B42A92BE9FF953D8EBD01000000C5B90F1E79852BCA57B03368F89F4624B42478FD04A39C8D30DBC0598BB4E058
https://www.exat.co.th/#Executive
http://home.transport.co.th/index.php/th/dynamic-pagee/static-page/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87.html
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บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด นายณพศิษฏ จักรพิทักษ 1 เม.ย. 65  30 มี.ค. 68  

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ นายกิตติกานต จอมดวง จารุวรพลกุล  2 ต.ค. 64 1 ต.ค. 68  

การทาเรือแหงประเทศไทย นายเกรียงไกร ไชยศริิวงศสุข -1 ก.พ. 65 31 ม.ค. 69-  

สถาบันการบินพลเรือน นางสาวภัคณัฏฐ มากชวย 7 มี.ค. 65 6 มี.ค. 69  

สาขาสาธารณูปการ 

การประปาสวนภมูิภาค31 - วาง - - - อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง 

องคการจัดการนํ้าเสยี31 นายชีระ วงศบูรณะ 15 ม.ค. 62 14 ม.ค. 66 - 

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จาํกัด31 นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท   1 มี.ค. 62   28 ก.พ. 66   - 

การประปานครหลวง31 นายมานิต ปานเอม 12 ก.ค. 65 30 ม.ีค. 67  

การเคหะแหงชาต3ิ1 นายทวีพงษ วิชัยดิษฐ 22 ก.ค. 63 21 ก.ค. 67 - 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย31 นายวีริศ  อัมระปาล 20 เม.ย. 64 19 เม.ย. 68 - 

สาขาพลังงาน 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย31 นายบุญญนิตย วงศรักมิตร 4 ธ.ค. 63 21 ส.ค. 66 - 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)31 นายอรรถพล ฤกษพิบูลย 13 พ.ค. 63 12 พ.ค. 67 - 

การไฟฟาสวนภูมภิาค31 นายศุภชัย เอกอุน 17 ส.ค. 64 9 มิ.ย. 68  

การไฟฟานครหลวง31 นายวิลาศ เฉลยสัตย 21 ม.ค. 65 16 ธ.ค. 68  

สาขาสังคมและเทคโนโลย ี

การกีฬาแหงประเทศไทย31 นายกองศักด ยอดมณ ี 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 65 - 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย31 นางชุติมา เอ่ียมโชติชวลติ 2 พ.ย. 61 1 พ.ย. 65  

องคการเภสัชกรรม31 นายแพทยวิฑูรย ดานวิบูลย 10 ก.ค. 65 11 เม.ย. 66 - 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย31 นายยุทธศักดิ์ สภุสร (วาระท่ี 2) 1 ก.ย. 62 31  ส.ค. 66 - 

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ31 ผศ. รวิน ระวิวงศ (วาระท่ี 2)  7 ม.ค. 65 6 ม.ค. 69  

https://www.aerothai.co.th/th/about/management
http://www.bmta.co.th/th/board-bmta
http://www.port.co.th/cs/Satellite?c=Page&cid=1487059705420&pagename=PAT_Inter%2FPage%2FlistManagerLayout
https://www.catc.or.th/2015/index.php/th/management-team-th
https://www.pwa.co.th/contents/about/board
https://wma.go.th/board
https://www.dad.co.th/About-us14.php
https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=20533
https://www.nha.co.th/information/board-of-directors
https://www.ieat.go.th/about-us/ieat-board-of-directors
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=148
https://www.pttplc.com/th/About/Our-Organization/Executive.aspx
https://www.pea.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.mea.or.th/board/92/251
https://www.sat.or.th/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%97/
https://www.tistr.or.th/org_board.php
https://www.gpo.or.th/about
https://www.tat.or.th/th/about-tat/committee
https://www.nsm.or.th/nsm/about-us/board-manager.html
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สาขาสื่อสาร 

บริษัท ไปรษณียไทย จาํกัด (ปณท.)31 นายดนันท สุภัทรพันธุ 17 พ.ค. 64  16 พ.ค. 68 - 

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (อสมท.)31 รศ. เกษมศานต โชติชาครพันธุ 1 ก.ย. 64  31 ส.ค. 68  

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)31 ผศ. พันเอก สรรพชัยย หุวะนันทน 20 ก.ค. 65- -19 ก.ค. 69  

สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

องคการตลาด31 - วาง - - - ผูบริหารเดมิ ลาออก 8 เม.ย. 63 

โรงพิมพตํารวจ31 - วาง -   ผูบริหารเดมิ ลาออก 10 มิ.ย. 65 

การยาสบูแหงประเทศไทย31 -วาง- - - อยูระหวางการเสนอแตงตง 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด31  นาวาตรีชัยรัช อามะเทศา 22 ก.พ. 64 10 ก.พ. 66 - 

องคการสุรา กรมสรรพสามติ31 นายสัญชัย ชาสมบัต ิ 18 ก.พ. 64 17 ก.พ. 68 - 

บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเท่ียว จํากัด31 นายสมศักดิ์ องอาจวาณิชย (วาระท่ี 2) 20 มิ.ย. 64 19 มิ.ย. 68 - 

สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล31  พ.ท. หนุน ศันสนาคม 17 ส.ค. 64 16 ส.ค 68  

โรงงานไพ กรมสรรพสามติ31 นายภูมิจติต พงษพันธุงาม (วาระท่ี 2) 1 ธ.ค. 64 30 พ.ย. 68  

สาขาทรัพยากรธรรมชาต ิ

องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.)31 - วาง - - - อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง 

องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.)31 นายสุกิจ จันทรทอง 13 ม.ค. 65 27 ธ.ค. 67  

องคการสวนสตัว (อ.ส.ส.)31 นายอรรถพร ศรีเหรัญ 1 เม.ย. 64 31 มี.ค. 68 - 

 

 

 

https://www.thailandpost.co.th/un/contact_list/aboutus/102
http://investor-th.mcot.net/management.html
https://www.ntplc.co.th/Administrator/manager
https://www.market-organization.or.th/executive2.php
https://policeprinting.police.go.th/ppb/?page_id=25
https://www.thaitobacco.or.th/th/executive-toat
http://www.bangkokdock.co.th/
https://www.liquor.or.th/organization/board
http://www.sahathaihotel.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539852953
https://www.glo.or.th/about/management/director
https://www.playingcard.or.th/th/committees/
http://www.qsbg.org/webBGO/about_administrator.html
http://www.fio.co.th/fio/fioManager/manager.html
http://www.zoothailand.org/personel.php?cu_id=7&c_id=55

