
ประกาศรายช่ือ

ทุนการศึกษา กฟก.2

ประจ าปี 2562



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 298012 496935 น.ส.วีณาวรรณ แซ่ล้ิม กฟจ.จบ. กฟส.อ.ลสง. ผบง.

2 208164 409945 น.ส.รัชนีกร พัฒนชัย กฟจ.จบ.

3 229114 322274 นายณัฐวัฒน์ ทินนะกร กฟฟ.บางแสน ผมต.

4 299486 495835 นายสมจินต์ ล้ิมซิน กฟอ.ปลด. ผกส.

5 276957 324323 นายมานะ คชาสัมฤทธ์ิ กฟจ.ชบ. ผบป.

6 300550 497002 นายฉลองโชค สิงห์ทอง กฟจ.ตร. กฟส.อ.ขส. กฟย.อ.บอร.

7 297848 497119 น.ส.ปวีณา ผดุงโชค กฟฟ.มตพ. ผบป.

8 302625 496315 นายชัยรัตน์ สุขากรณ์ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 สฟฟ.มตพ.1

9 297111 497024 น.ส.นภัคสนันท์ บุญชู กฟอ.บปก.

10 300619 495881 นายฉัฐวัฒน์ ปรีชานันทกรณ์ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 สฟฟ.พนท.2

11 311626 496781 นางภัทรวรรณ แสงวัฒนานุกิจ กฟอ.พนท. ผบป.

12 301936 495410 นายอภิชาติ วิภาสธีรวงศ์ กฟอ.แกลง ผกส.

13 177664 400496 นายสมบัติ หุ่นเก่า กฟอ.แกลง ผมต.

14 259656 459607 นายอนุพันธ์ พงษ์พานิช ฝปบ. กบษ. ผปฮ.

15 330056 498491 น.ส.จารุณี เสมจันทร์ ฝบพ. กบญ. ผบต.

16 306847 496238 นายสุทธิรักษ์ กล่ินใย ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 หป.สฟฟ.รย.1

17 312068 496853 น.ส.เยาวเรศ บุญฟอง กฟจ.รย. ผบป.

18 307770 496366 นายศาสตรา โพธ์ิสว่าง ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 นบว.2.

19 302875 496068 นายเสกสรรค์ จอมค าสิงห์ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 หป.สฟฟ.หฉ.1

20 215482 495182 นางวิศรา เสขุนทด ฝวบ. กบล. ผลส.

21 312713 496243 น.ส.กฤตยา วิชชาบูรณ์ด ารง ฝวบ. กวว. ผผร.

22 375131 501841 น.ส.รัตนาพร นาจุ้ย กฟฟ.บึง ผบห.

23 306879 496270 นายเกียรติชัย บุญธาตุ ฝปบ. กบษ. ผบอ.

24 402619 506609 นายณัฐวุฒิ วัฒนานนท์ ฝปบ. กรส. ผคส.

ทุนเรียนดี ระดับประถมศึกษา (2,000 บาท) ประจ าปี 2562

ช่ือ - สกุล



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 40627 316980 นางสุนทร ประเสริฐผล กฟอ.พสค. ผบป.

2 307089 497058 นางวนิดา ลาภสกุลรัตนา กฟจ.จบ. ผบป.

3 307839 496756 น.ส.มยุรีย์ มูลตีปฐม กฟฟ.มพย. ผวต.

4 233979 292835 นายนิพนธ์ จันทร์ช่ืน กฟฟ.มพย. ผวต.

5 292016 483410 นายวรวิทย์ เตมียพันธ์ ฝวบ. กวว. ผปอ.

6 326619 498327 นายเศรษฐา พิรุณสาร กฟอ.ปลด. ผปบ.

7 257945 473122 นายบัณฑิต สมานสินธ์ุ กฟฟ.มตพ. กฟส.อ.นฒ. ผบต.

8 70464 307240 นางสุกานดา รัตนกิจเจริญ ฝบพ. กบญ. ผตป.

9 320077 425103 นางจันทิภา ป้ันสมสกุล ฝบพ. กซข. ผบน.

10 210240 469741 นายประเสริฐ บุญช่วย กฟอ.สอด. ผมต.

11 261314 479005 นางสลักจิต เจริญสุข ฝบพ. กบญ. ผบต.

12 350973 312504 นายวศิน ศุภกิจจานุสรณ์ ฝบพ. กบญ.

13 203578 465179 นาง มวรา เพ็ญสุขสันต์ ฝบพ. กซข. ผงป.

14 308186 496052 นาย องสุข ช่างสอน ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 สฟฟ.ป่ินทอง 1

15 300932 496517 นาย  ีรพงษ์ อนันต์ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 หป.สฟฟ.ตร.

16 322601 498378 นายหรรษา ช่ืนพลี ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 สฟฟ.บสม.1

ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 268089 449490 นางอุไร ชมโฉม กฟอ.ศรช. ผบป.

ทุนเรียนดี ระดับมัธยมศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2562

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ทุนเรียนดี ระดับปริญญาตรี (3,500 บาท) ประจ าปี 2562



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 287255 491984 น.ส.วิชยา ขุมสิน กฟจ.จบ. ผคพ

2 311553 496775 นางรัชดา เล่ห์เหล่ียม กฟอ.พนท. ผบป.

3 310484 496453 นายยุทธนา ปานกล้า ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 สฟฟ.ปลด.1

4 210254 461793 นายวิรัติ ศิริค า ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 หป.สฟฟ.ตร.

5 241188 464880 นายพยนต์ ทองฝร่ัง ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 หป.สฟฟ.ฉท.

6 236018 441971 นายดอนจันทน์ จันทโชติ กฟจ.รย. กฟส.เพ ผกป.

ช่ือ - สกุล

ทุนเรียนดี ระดับอาชีวะศึกษา (3,000 บาท) ประจ าปี 2562



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 297175 495915 นายณาศิส สุขจิตต์ กฟอ.แกลง ผบป.

2 299868 497146 นายวีระศักด์ิ วงษ์สุกรรม กฟอ.ปลด. ผบค.

3 378816 503655 นายณัฐพงศ์ อุดมศิลป์ กฟอ.บปก. ผปบ.

4 272799 483614 นายจีรโรจน์ เอ่ียวรุ่งโรจน์ กฟฟ.มตพ. ผกส.

5 316121 496741 น.ส.พัชรี รักษาศิล ฝบพ. กบญ. ผปช.

6 303712 496531 นายวัชรัศน์ิ ธีรพรพันธกิจ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 สฟฟ.คญ.

7 308421 496118 นายเอกสิทธ์ิ วารูปสีด า ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 หป.สฟฟ.หฉ.1

8 330115 498508 นายประภาส จูมเกตุ กฟอ.ปลด. ผปบ.

9 367786 502118 นายจิรศักด์ิ สวัสดี กฟจ.ฉช. ผบค.

10 297834 497135 นางประภาศิริ  ดิฐวิบูลย์ กฟจ.รย. ผบป.

11 384055 504259 นายธงชัย หีบแก้ว กฟจ.ชบ. ผปบ.

12 300073 495946 นายธนิต ระเบียบ กฟอ.บนบ. ผบค.

13 337199 498176 นางมัลลิกา สุรินทร์ ฝบพ. กบญ. ผปช.

14 320704 497971 น.ส.ธัญศญา จันทกิจ กฟจ.จบ. ผบป.

15 340762 497233 นายกฤติ อรุณรัศมี กฟอ.ปลด.

16 341168 500073 นางภิรมย์พร ปานสกุณ กฟอ.บปก. ผบห.

17 300596 495889 นายพายัพ ศรีจันทร์ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 หป.สฟฟ.หลก.

18 270088 485030 นายวัลลภ หูแก้ว กฟจ.รย. ผปบ.

19 354854 501161 นางอนัญญา สายแก้ว กฟจ.จบ. กฟย.ขคก.

20 345067 499353 นายชาญนริศ สกลไชย กฟอ.บคย. ผปบ.

21 355678 500858 น.ส.กนกวรรณ เพชรประดิษฐ์ กฟฟ.มตพ. ผบป.

22 325281 498330 นายกฤษดา กุลด้วง กฟฟ.มตพ. ผวต.

23 398379 506058 นายศิวดล ปาระสีห์ กฟอ.แกลง ผมต.

24 325863 497972 น.ส.ศศิวัณย์ ธิติเจริญคุณ ฝบพ. กบญ. ผบส.

ช่ือ - สกุล

ทุนส่งเสริมการศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2562



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

25 307120 496978 นางกมลทิพย์ จันทกิจ กฟจ.จบ. ผบป.

26 306988 497129 นายธงชัย แท่นนิล กฟฟ.มพย. ผกส.

27 336593 499447 นายยุทธนา บรรเทาวงษ์ กฟฟ.มตพ. ผปบ.

28 335260 498728 นายสุริยา อยู่สุขศรี กฟจ.จบ. ผปบ.

29 355519 501173 นายศิวพงษ์ เจริญสุข กฟจ.รย. ผบป.

30 362263 499263 นายนรินทร์ ศิริวรรณ กฟจ.ฉช. ผมต.

31 193987 469466 นายอัครเดชา ป่ินสุวรรณ กฟจ.ตร. ผปบ.

32 335438 498842 นายอนุชิต ระจิตด ารงค์ กฟอ.บนบ. ผปบ.

33 295682 495279 นางอารีรัตน์  ศรีวิมล กฟจ.ฉช. ผบป.

34 374680 503172 น.ส.ปณิดา ฐิติคุณาภัทร กฟอ.พน. กฟส.อ.บทง.

35 355937 500857 น.ส.วิลาวัลย์ มังคละสุ กฟจ.จบ. กฟส.อ.ทม. ผบง.

36 359872 501774 นายเทวิน ศรีเมือง กฟอ.ปลด. ผกส.

37 357393 501453 น.ส.ณัฐริกา แก้วดี กฟอ.ปลด. ผบป.

38 359604 500513 นายนริช วังสิริสุนทร กฟอ.ปลด. ผปบ.

39 390985 502127 นางนันท์นภัส เชียรพิมาย กฟจ.ฉช. กฟส.อ.บค. ผบง.

40 372638 502756 นายภานิตย์ จ๊ีดเจริญ กฟจ.ฉช. ผปบ.

41 372406 503199 นายธนพล อ่อนลมูล กฟอ.ศรช. กฟย.อ.กสช.

42 274282 483486 นายนราธร สกุลเดช ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 หป.สฟฟ.หฉ.1

43 307807 496774 น.ส.แสงดาว ศรีสมาน กฟฟ.มพย. ผบป.

44 312254 495300 น.ส.ปองหทัย หนูหน่าย กฟฟ.มพย. ผบป.

45 365493 501171 นายเชาวลิต ประสมสุข กฟฟ.มตพ. กฟส.อ.นฒ. ผบง.

46 354159 501088 น.ส.รัชตา โรจนพงษ์ กฟอ.บปก. ผบป.

47 357957 501300 นายกิตติพศ ศิริกุลพันธ์ กฟอ.บนบ. ผบค.

48 210236 453122 นายภาสกร แย้มดอกบัว กฟอ.สอด. ผบป.

ช่ือ - สกุล

ทุนส่งเสริมการศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2562



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

49 308758 496415 นายทรงวุฒิ ภักดีรุจีรัตน์ กฟฟ.จท. ผปบ.

50 308053 497109 นายคมศักด์ิ บุญคุ้มครอง กฟฟ.มพย. ผปบ.

51 330101 499219 นายธีรพัฒน์ อินทุลักษณ์ กฟอ.ปลด. ผมต.

52 279878 488371 นางเพชรรัตน์ ประดิษฐจร กฟอ.ปลด. ผบห.

53 277680 487804 นายวิสุทธ์ิ กาษรสุวรรณ กฟอ.ปลด. ผวต.

54 309613 496017 นางสุริชา เพชรแสง กฟอ.พสค. ผบป.

55 312763 496779 นางอิงกมล มากมาย กฟฟ.จท. ผบป.

56 298258 496931 น.ส.นิชานันท์ รัตนวาร กฟจ.ตร. ผบป.

57 316135 496745 นางเพชรรัตน์ ธนะธีระกุล ฝบพ. กบญ. ผบส.

58 315670 496604 นายสิทธิศักด์ิ อรุณรัตนศิริ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 สฟฟ.จบ.1

59 324221 496249 นายวาทิด แรตเจริญ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 หป.สฟฟ.หสร.

60 299781 497157 นางนงลักษ์ สุขสว่าง กฟอ.ปลด. ผบป.

61 322574 497970 นางดุจฤดี สุนทรานุสร กฟจ.ชบ. ผบป.

62 304245 496180 นายกายสิทธ์ิ สาริวงษา ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 สฟฟ.พยต.2

63 308871 496204 นายธนากร มังคละศิริ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 หป.สฟฟ.หสร.

64 330210 499195 นางพจนา จิตร์แน่ กฟจ.จบ. กฟส.อ.นยอ. ผบง.

65 313264 496843 น.ส.แสงรวี กล่ันเฉ่ือย กฟฟ.มพย. ผบป.

66 307857 496847 นางยุพาวดี กองเป็ง กฟฟ.มพย. ผบป.

67 307843 497098 นายวิชาญ ประเสริฐ กฟฟ.มพย. ผปบ.

68 299854 497155 นายกฤษณกร อินทะนา กฟอ.ปลด. ผปบ.

69 330242 499193 นางอรุณี เช้ือสนุก กฟอ.บคย. ผบห.

70 298876 496312 นายนรินทร์ สุทธสังข์ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 สฟฟ.มตพ.1

71 297066 495903 น.ส.ฟองจันทร์ แม้นกิตติ กฟอ.แกลง ผบป.

72 309663 496886 นางนิภาพร สังข์แก้ว กฟอ.ศรช. ผบห.

ช่ือ - สกุล

ทุนส่งเสริมการศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2562



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

73 307102 497069 นางสมพร เว้นบาป กฟจ.จบ. กฟส.อ.นยอ.

74 330224 499194 น.ส.สุทาทัศน์ ศรีเสริม กฟจ.จบ. กฟส.อ.นยอ. ผบง.

75 307075 497064 นางลักคณา ใจช่วย กฟจ.จบ. กฟส.อ.นยอ. ผบง.

76 313278 496769 นางศุภาพร กล่ินสุคนธ์ กฟฟ.มพย. ผบป.

77 344134 496250 นายอังกูร แสวงศักด์ิ กฟจ.รย. ผปบ.

78 303944 496997 นางฝนทิพ เปล่งศรี กฟอ.สอด. ผบป.

79 303926 497011 นางวิมล ชีพสมุทร์ กฟอ.สอด. ผบป.

80 309659 496891 น.ส.นนท์วลี ฉลาดคิด กฟอ.ศรช. ผบป.

81 342069 499510 นายชยพล ช านิ กฟจ.จบ. กฟส.อ.นยอ. กฟย.อ.กหม.

82 299454 495832 นายวรุณ ประดิษฐจร กฟอ.ปลด. ผมต.

83 300491 496890 นายภักดี สงวนหงษ์ กฟอ.บคย. ผปบ.

84 342132 499740 น.ส.สุพรรณา จุฬาพิพัฒน์ ฝบพ. กบญ. ผบพ.

85 267265 483478 นายษัณณัฐชัย สิริกุลชัยศรี ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 หป.สฟฟ.หฉ.1

86 302843 496111 นายธรากร จันทร์สม ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 หป.สฟฟ.หฉ.1

87 331375 498486 นางเบญจมาภรณ์ ม่วงลาย กฟฟ.มพย. ผบป.

88 356010 499205 น.ส.ชนัญชิดา เสวานนท์ กฟจ.ตร. กฟส.อ.ขส.

89 330979 499207 น.ส.คณิศตา สมบัติหล้า กฟจ.รย. ผบห.

90 242643 471049 นายเสน่ห์ อยู่เก้ือ กฟจ.ตร. กฟย.อ.ลง.

91 156391 461183 นายชาญชัย ล้ีทรงศักด์ิ กฟอ.บนบ. ผปบ.

92 283297 483698 นายนรา พันธสา ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 สฟฟ.นยอ.

93 319088 497966 นายพัฒติยา พันศรีหะ กฟจ.รย. กฟส.เพ ผกป.

94 316894 497730 น.ส.ภัทรพร จูเจริญ กฟอ.บนบ. ผบป.

95 332553 499191 น.ส.วัชรี กุศล ฝบพ. กรท.

96 288042 493407 ว่าท่ี ร.ต.สุเชษฐพงษ์ เจริญไมตรี กฟอ.ศรช. ผคพ

ทุนส่งเสริมการศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2562

ช่ือ - สกุล



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

97 211200 470475 นายณัฐวุฒิ อุบลนุช กฟจ.ชบ. ผปบ.

98 326055 496969 นายสรชัย วิจิตรสมบัติ กฟจ.ตร. กฟส.อ.ขส. ผบต.

99 035507 433457 นายวิทยา เกิดศิลป์ กฟอ.บปก. ผปบ.

100 259010 475019 นาง สิริพร มงคลสินธ์ุ กฟจ.จบ. กฟส.อ.ลสง.

ทุนส่งเสริมการศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2562

ช่ือ - สกุล


