
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บุญญนิตย ์ วงศรั์กมิตร

ผวก.

รองผูว้่าการ

ประจาํสาํนกัผูว้า่การ

เทพรัตน์

 เทพพิทกัษ์

รวสก.   

รองผูว้่าการ

ประจาํสาํนกัผูว้า่การ

บัณฑิต 

อัมพรศรีสุภาพ

รวสก.    

ผูช่้วยผูว้า่การ

ประจาํสาํนกัผูว้า่การ

สมคิด 

ประดิษฐเ์สรี

 ชกสก.

สาํนกัเลขานกุาร

องคก์าร

วราภรณ ์

นิจสาธร

อลอ.

ผูช่้วยผูว้า่การ
สาํนกังาน

ตรวจสอบภายใน
สุรจติร 

ธรรมกุลกระจ่าง
ชกตน.

รองผูว้่าการ

บรหิาร

นพวรรณ 

กาญจนะวรรณ

รวห.

ผูช่้วยผูว้า่การ

พฒันาองคก์าร

ชฎิล

ศุขะพนัธุ์

ชหพ.

ฝ่ายทรพัยากรบคุคล

และพฒันาองคก์าร

ปรารถนา 

โกยทอง

อทบ.

ฝ่ายพฒันาศกัยภาพ

ทรพัยากรบคุคล

และคณุภาพ

ปรมาภา 

ศรีสารคาม

อศค.

ฝ่ายแพทย์

และอนามยั

อาทติย์

อุดมศักดิ

อพอ.

ฝ่ายความปลอดภยั

สุธีร ์

วัจฉละญาณ

อปภ.

ผูช่้วยผูว้า่การ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปิยพงศ ์

วรกี

ชหท.

ฝ่ายกลยทุธ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่งศรี 

เจริญจิตร์

อกท.

ฝ่ายจดัการและพฒันา

ระบบสารสนเทศ

สมศักดิ 

กลาํกลาย

อจส.

ฝ่ายปฏิบติัการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไวทยา 

บุญญรัตน์

อปท.

ผูช่้วยผูว่้าการกฎหมาย

และธรรมาภิบาล

ชณิกา 

ยุทธสารประสิทธิ

ชหก.

ฝ่ายกฎหมาย

สุรจติ 

เจริญยศ

อกม.

ฝ่ายกาํกบัการ

ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ

ศิริลักษณ ์

มณีอนันตท์รัพย์

อกป.

ผูช่้วยผูว้า่การ
จดัซือจดัจา้งและบรกิาร

ทวิวรรณ 

ด่านวิไล

ชหจ.

ฝ่ายจดัซอืจดัจา้ง

และบรหิารพัสดุ

ทพิวรรณ 

ไพศาลสุขวทิยา

อจพ.

ฝ่ายบริหารการขนสง่

บาํรุง 

คงพริว

อหข.

ฝ่ายบริหาร

และจดัการทรพัยากร

ณัฐ 

ยุทธสารประสิทธิ

อหท.

ฝ่ายออกแบบ
และบรหิารงานก่อสรา้ง

วิรัช 

อุดมพงศลั์กขณา

ออก.

รองผูว้่าการ

ยทุธศาสตร์

จิราพร 

ศิริคาํ

รวย.

ผูช่้วยผูว้า่การ

ยทุธศาสตรอ์งคก์าร

นิทศัน ์

วรพนพิพฒัน์

ชยอ.

ฝ่ายแผนยทุธศาสตร์

ณัฐจารีย ์

ศรีเพ็ชร์

อผย.

ฝ่ายเศรษฐกิจพลงังาน

ธวัชชัย 

สาํราญวานิช

อศง.

ผูช่้วยผูว่้าการ

วิจยั นวตักรรม 

และพฒันาธุรกิจ

สาธิต 

ครองสัตย์

ชยน.

ฝ่ายพฒันา

ธุรกิจเกียวเนือง

รังสินี 

ประกิจ

อพธ.

ฝ่ายวิจยัและนวตักรรม

สมชาย 

โชคมาวิโรจน์

อวน.

ผูช่้วยผูว้า่การบริหาร

จดัการความยงัยืน

สุทธิพงษ ์

เฉลิมเกียรติ

ชยย.

ฝ่ายกลยทุธค์วามยงัยืน

นําพล 

โพธิวงศ์

อกย.

ฝ่ายบรหิาร

ดา้นการใชไ้ฟฟ้า

และกิจการเพือสงัคม

ชัยวุฒิ 

หลักเมือง

อชก.

ฝ่ายสือสารและ

ประชาสมัพนัธอ์งคก์าร

รัชดาพร 

เสียงเสนาะ

อสป.

รองผูว้่าการ

การเงินและบญัชี (CFO)

กมลรัตน ์

กุหลาบแก้ว

รวบ.

ผูช่้วยผูว้า่การการเงิน

สมจิตต ์

ด่านศรีประเสริฐ

ชบง.

ฝ่ายวิเคราะหแ์ละกลยทุธท์าง

การเงินและบญัชี

วิมลพรรณ 

ตันเจริญ

อวง.

ฝ่ายบริหารการเงิน

สมคิด 

สอนอุไร

อหง.

ฝ่ายงบประมาณ

สมปอง 

บุณยโยธิน

องป.

ผูช่้วยผูว้า่การบญัชี

พัชรินทร ์

รพีพรพงศ์

ชบบ.

ฝ่ายบญัชี

จารุณี

ดวงมณฑา

อบช.

ฝ่ายบญัชีและการเงินภมูิภาค

ศักดา 

สิงหโ์ตงาม

อบภ.

ฝ่ายรายงานทาง

การเงินและบญัชี

นวนิตย ์

ควรทาํ

อรง.

รองผูว้่าการ

ผลิตไฟฟ้า

พลศรี 

สุวิศิษฏอ์าษา

รวฟ.

ฝ่ายบริหารจดัการ

สินทรพัยผ์ลิตไฟฟ้า

นพพล 

พันธเ์งนิ

อหฟ.

ผูช่้วยผูว้า่การ

ผลิตไฟฟ้า 1

ไพฑูรย ์

ตังจติร่วมบุญ

ชฟฟ1.

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

วิภู 

พิวัฒน์

อฟน.

โรงไฟฟ้าพระนครใต้

วีระพงษ ์

ประสาทศิลปิน

อฟต.

โรงไฟฟ้าบางปะกง

ดาํรงค ์

ไสยะ

อฟก.

โรงไฟฟ้าภาคใต้

สมเกียรต ิ

ย้อยเสริฐสุทธิ

อฟภ.

โรงไฟฟ้าจะนะ

เขมญาติ 

ยมานันตกุล

อฟจ.

ผูช่้วยผูว้า่การ

ผลิตไฟฟ้า 2

จรัญ 

คาํเงนิ

ชฟฟ2.

ฝ่ายการผลิต

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

พัฒนพงศ ์

ขันทา

อฟม.

ฝ่ายบาํรุงรกัษา

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

อรรถพล 

อมิหนาํ

อรม.

โรงไฟฟ้าวงันอ้ย

ทนิกร 

ลิมปนสุทธิพงศ์

อฟว.

โรงไฟฟ้านาํพอง

ไวฑูรย ์

เกียรตเิฉลิมคุณ

อฟพ.

ผูช่้วยผูว่้าการผลิตไฟฟ้า

พลงังานหมนุเวียน

ประเสริฐ

อินทบั

ชฟม.

เขือนภมูิพล

วรพจน ์

วรพงษ์

อขภ.

เขือนสิรกิิติ

ชาญณรงค ์

จันทมงคล

อขส.

เขือนศรีนครนิทร์

สุชีพ

มีถม

อขศ.

เขือนวชิราลงกรณ

อมร 

แก่นสารี

อขว.

เขือนรชัชประภา

เชาวลิต 

วิชิระประเสริฐ

อขช.

โรงไฟฟ้าพลงันาํ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

พิพทัต์

คงสินทวีสุข

อฟอ.

รองผูว้่าการ

เชือเพลงิ

ราณี 

โฆษิตวานิช

รวช.

ผูช่้วยผูว้า่การ

บรหิารเชือเพลิง

ทเิดช 

เอียมสาย

ชชห.

ฝ่ายวิศวกรรมเชือเพลิง

สัญชัย 

บุญปราบ
อวพ.

ฝ่ายจดัหาและ

บรหิารสญัญาเชอืเพลิง

วีระ 

ตังวชิาชาญ

อจช.

ผูช่้วยผูว้า่การ

เหมืองแม่เมาะ
ประจวบ 

ดอนคาํมูล

ชชม.

ฝ่ายวางแผนและ

บรหิารเหมืองแมเ่มาะ

เกษม 

มงคลเกียรตชัิย

อบม.

ฝ่ายการผลิต

เหมืองแม่เมาะ

ธานี 

โพธเิอยีง

อผม.

รองผูว้่าการ

ระบบสง่

กิตต ิ

เพ็ชรสันทดั

รวส.

ผูช่้วยผูว้า่การ

พฒันาระบบสง่

ธีรวุฒ ิ

เวทะธรรม

ชสพ.

ฝ่ายแผนงานและ

โครงการระบบสง่

ทัฬห ์

คุณวัฒน์

อผค.

ฝ่ายสาํรวจ

วิชัย

อาชวรังสรรค์

อสร.

ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง

สุดารัตน ์

ไชยพันธุ์

อวส.

ฝ่ายก่อสรา้งระบบส่ง

ประวิทย์

เลิศโกวิทย์

อกส.

ฝ่ายทีดิน

ไชยยศ 

ตังวรกุลชัย

อทด.

ผูช้่วยผูว้่าการ

ปฏิบตัิการควบคมุระบบ

ณัฐวุฒ ิ

ผลประเสริฐ

ชสค.

ฝ่ายควบคมุ

ระบบกาํลงัไฟฟา้

วรวรรธ 

ฉัตรแถม

อคฟ.

ฝ่ายระบบควบคมุ

และปอ้งกนั

สมพล 

ชาํนาญวนิชกุล

อรค.

ฝ่ายสญัญาซือขาย

ไฟฟ้า

เผด็จ 

เสริมพานิชย์

อสฟ.

ผูช่้วยผูว่้าการ

ปฏิบตัิการและบรหิาร

สินทรพัยร์ะบบส่ง

สมเกียรต ิ

พนัสชัย

ชสป.

ฝ่ายปฏิบติัการ

เขตนครหลวง

พิพฒัน์

บุนนาค

อปล.

ฝ่ายปฏิบติัการ

ภาคกลาง

วิศิษฎ ์

ปฐมเจริญโรจน์

อปก.

ฝ่ายปฏิบติัการ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

เกียนเรง

เลียงจินดาถาวร

อปอ.

ฝ่ายปฏิบติัการ

ภาคใต้

ผล

ขวัญนุ้ย

อปต.

ฝ่ายปฏิบติัการ

ภาคเหนือ

พัฒนพงศ ์

สุวรรณธวัช

อปน.

ฝ่ายระบบสือสาร

นพรัตน ์

จงก้องเกียรติ

อรส.

ฝ่ายบริหารจดัการ

สินทรพัยร์ะบบส่ง

บัญชา

เพชรแก้วกุล

อหส.

รองผูว้่าการ

ธุรกิจเกียวเนือง

ณัฐวุฒ ิ

แจ่มแจ้ง

รวธ.

ฝ่ายจดัการธุรกิจ

เชิดชัย 

แสนสีหา

อกธ.

ผูช่้วยผูว้า่การ

ธุรกิจบาํรุงรกัษา

เสน่ห ์

ตรีขันธ์

ชธธ.

ฝ่ายบาํรุงรกัษา

เครืองกล

สายัณห ์

ปานซัง

อบค.

ฝ่ายบาํรุงรกัษาไฟฟา้

สามภพ 

วชิรบรรจง

อบฟ.

ฝ่ายบาํรุงรกัษาโยธา

วัลลภ

เมฆพฤกษาวงศ์

อบย.

ฝ่ายโรงงาน

และอะไหล่

สมบูรณ ์

ดาํรงสุสกุล

อรอ.

ฝ่ายเคมี

อภชิาติ 

พานิชการ

อคม.

รองผูว้่าการพฒันา

โรงไฟฟ้าและพลงังาน

หมนุเวียน

ประเสริฐศักด ิ

เชิงชวโน

รวพ.

ผูช่้วยผูว่้าการวิศวกรรม

และก่อสรา้งโรงไฟฟา้

นรินทร ์

เผ่าวณิช

ชพว.

ฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า

ศิริวัฒน ์

เจ็ดสี

อวร.

ฝ่ายบริหาร

และก่อสรา้งโรงไฟฟ้า

อติชาติ

โซวจินดา

อหก.

ฝ่ายพฒันาโรงไฟฟ้าพลงั

นาํและพลงังานหมนุเวียน

ฉัตรชัย

มาวงศ์

อพพ.

ผูช่้วยผูว้า่การ

แผนงานโรงไฟฟ้า

ศรีวรรณ

บูรณโชคไพศาล

ชพผ.

ฝ่ายพฒันาและ

แผนงานโรงไฟฟ้า

เอกรัฐ 

สมินทรปัญญา

อผร.

ฝ่ายสิงแวดลอ้ม

โครงการ

สมใจ 

บุนนาค

อสค.

ฝ่ายชมุชนสมัพนัธ์

โครงการ

ชัยยศ 

หาญอมร

อชค.

ผูช่้วยผูว้า่การ

โครงการธุรกิจ
สุชิน 

สายะสนธิ

ชธค.

โครงการเดินเครืองและ

บาํรุงรกัษาประจาํโรงไฟฟ้า 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรุี จาํกดั

กัมปนาท 

คล้ายแก้ว

อค-บร.

โครงการเดินเครืองและ

บาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้า บริษัท 

ราชบรีุเพาเวอร ์จาํกดั

ชนะ 

ธิติศักดิ

อค-บพ. 

โครงการเดินเครืองและ

บาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงันาํ

เขอืนนาํงมึ 2 สปป.ลาว

วุฒไิกร 

สร่างนิทร

อค-บน.

โครงการเดินเครืองและบาํรุง

รกัษาโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น

ลิกไนตห์งสา สปป.ลาว

ชนะ เรืองตระกูล

อค-บส. 

ฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้า

และระบบสง่ไฟฟ้า

ยุทธพง 

ตันเจริญ

อผฟ.

ชัยศรี ภธิูวุฒิ อปรวบ.           โทร. 66961 

 

 
 

บุญเลิศ พจนเ์จริญอนันต์ อปสก.           โทร. 60060

 ครรชิต งามแสนโรจน์ ผช.12 ผวก.           โทร. 60022

 

สุวทิย ์กฤษดาํ อปรวย.           โทร. 60024

 
บุญเสริม แจง้อรุณ อปรวฟ.           โทร. 60023 

 

พชิยะ ชนยุทธ อปรวส. ทนท.อค-กส.      โทร. 66200

 

กอบเดช สีหะเนิน อปรวส. ทนท.อค-ปส.      โทร. 66100

 

สุธีร ์พร้อมพุทธางกูร อปรวส. ทนท.อค-นร.      โทร. 66500

 

พรเทพ เรืองรัศมี อปรวพ.           โทร. 60044

 

ศุภชัย คูณเศรษฐ์ อปรวธ.           โทร. 66920

 

พงษพ์ันธ ์กรวยทอง อปรวพ. ทนท.อค-ทก.      โทร. 038573420 ต่อ 4900

 

เกรียงไกร ไชยช่วย อปรวพ. ทนท.อค-ทข.      โทร. 60043

 

จดัทาํโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศสายงานบรหิาร ฝ่ายจดัการและพฒันาระบบสารสนเทศ

วนัที 1 ตลุาคม 2564

โทร. 63010 โทร. 63020 โทร. 63030 โทร. 63040 โทร. 63050 โทร. 63060 โทร. 63070

โทร. 63080

โทร. 66900

โทร. 66901

โทร. 63061

โทร. 63200

โทร. 65300

โทร. 65700

โทร. 65800

โทร. 65000

โทร. 64300

โทร. 64400

โทร. 64500

โทร. 60100

โทร. 60200

โทร. 60300

โทร. 60400

โทร. 60500

โทร. 60600

โทร. 63018 โทร. 63013 โทร. 63021 โทร. 63023 โทร. 63031 โทร. 63032 โทร. 68812 โทร. 63043 โทร. 63051 โทร. 63061 โทร. 63063 โทร. 63072 โทร. 63081

โทร. 63012

โทร. 63200

โทร. 63500

โทร. 63400

โทร. 64100

โทร. 64900

โทร. 63014

โทร. 63022

โทร. 64600

โทร. 64700

โทร. 64800

โทร. 65500

โทร. 65600

โทร. 63700

โทร. 63600

โทร. 65400

โทร. 63800

โทร. 67300

โทร. 67800

โทร. 68780

โทร. 778-3009

โทร. 03-735-3000

โทร. 03-752-2008

โทร. 04-744-2100

โทร. 04-744-3100

โทร. 01-731-2000

โทร. 02-754-2000

โทร. 04-743-2000

โทร. 711-2002

โทร. 711-2000

โทร. 68736

โทร. 03-730-5010

โทร. 02-725-2000

โทร. 63052

โทร. 66400

โทร. 66600

โทร. 04-744-4900

โทร. 04-744-4175

โทร. 61300

โทร. 61500

โทร. 61400

โทร. 61700

โทร. 62100

โทร. 62200

โทร. 62800

โทร. 63062

โทร. 61600

โทร. 02-722-5100

โทร. 03-735-5100

โทร. 62400

โทร. 62601

โทร. 04-741-5100

โทร. 68789

โทร. 0615495849

โทร. 67902

โทร. 05-721-6100

โทร. 721-6700

โทร. 62500

โทร. 62900

โทร. 67400

โทร. 63082

โทร. 66150

โทร. 01-744-2000

โทร. 890-2000

โทร. 61100

โทร. 61800

โทร. 61200

โทร. 60900

โทร. 60700

โทร. 60800

โทร. 04-899-1000

โทร. 63000 63009 02-424-8015 02-424-2894

โทร. 63041 โทร. 63071

รองผูว้่าการ

ประจาํสาํนกัผูว้า่การ

ชูศรี 

เกียรตขิจรกุล

 รวสก.  

โทร. 63030

โทร. 63080

กิตชัิย มะลิดา                       อปรวฟ.                  

 

รุ่งรัตน ์เต็งต้นวงศ์ ตส.12 ชกตน.                 โทร. 65101

 

 

สรณคมน ์ศรีประภา อปรวห.           โทร. 60100

 

หนูจันทร ์นามอ่อนตา อปรวส.                 โทร. 62200

 บุญมา พูชิน                            อปรวส. ทนท.อค-สช.      โทร. 66002

 

นัฐวุธ พริิยะจติตะ อปรวธ.           โทร. 032719300 ต่อ 2000

 

ผูช่้วยผูว้า่การ

ประจาํสาํนกัผูว้า่การ

พนา 

สุภาวกุล

 ชกสก.

ผูช่้วยผูว้า่การ

ประจาํสาํนกัผูว้า่การ

วฤต 

รัตนชืน

 ชกสก.

โทร. 63100

โทร. 65100


