
ประกาศรายช่ือ

ทุนการศึกษา กฟก.2

ประจ าปี 2563



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 300605 495901 นายประกิจ ฤกษ์เวียง ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 หป.สฟฟ.หลก.

2 266796 482804 น.ส.ดังบงกช ชูพยัคฆ์ ฝวบ. กวว. ผผร.

3 330056 498491 น.ส.จารุณี เสมจันทร์ ฝบพ. กบญ. ผบต.

4 300550 497002 นายฉลองโชค สิงห์ทอง กฟจ.ตร. กฟส.อ.ขส. กฟย.อ.บอร.

5 304936 495410 นายอภิชาติ วิภาสธีรวงศ์ กฟอ.แกลง ผกส.

6 355646 500850 นางกมลรัตน์ ฉรี กฟอ.ศรช. ผบป.

7 345130 499265 นายศุภกิจ พุทธา กฟอ.บนบ. กฟย.อ.นญ.

8 302843 496111 นายธรากร จันทร์สม ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 หป.สฟฟ.หฉ.1

9 307770 496366 นายศาสตรา โพธ์ิสว่าง ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 นบว.2.

10 359604 500513 นายนริช วังสิริสุนทร กฟอ.ปลด. ผปบ.

11 312713 496243 น.ส.กฤตยา วิชชาบูรณ์ด ารง ฝวบ. กวว. ผผร.

12 297848 497119 น.ส.ปวีณา ผดุงโชค กฟฟ.มตพ. ผบป.

13 297111 497024 น.ส.นภัคสนันท์ บุญชู กฟอ.บปก.

14 302625 496315 นายชัยรัตน์ สุขากรณ์ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 สฟฟ.มตพ.1

15 295482 495182 นางวิศรา เสขุนทด ฝวบ. กบล. ผลส.

16 262265 472184 นายวรพจน์ แก้วเกิด กฟอ.ปลด. ผกส.

17 221093 457419 นายพิสุทธ์ิ นุ่มเจริญ กฟฟ.จท. ผมต.

ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 365811 501926 นายณัฐกฤษณ์ บุญมีมา ฝปบ. กปบ. ผคฟ.

2 302875 496068 นายเสกสรรค์ จอมค าสิงห์ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 หป.สฟฟ.หฉ.1

3 308176 496052 นายทองสุข ช่างสอน ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 สฟฟ.ป่ินทอง 1

4 230535 465836 นายบัญชร ดีเกตุ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 สฟฟ.แกลง 1

ทุนเรียนดี ระดับประถมศึกษา (2,000 บาท) ประจ าปี 2563

ช่ือ - สกุล

ทุนเรียนดี ระดับมัธยมศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2563

ช่ือ - สกุล



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

5 277880 486866 นายณัฐชนันท์ นาคไพจิตร กฟฟ.บางแสน ผกส.

6 297066 495903 น.ส.ฟองจันทร์ แม้นกิตติ กฟอ.แกลง ผบป.

7 312872 495854 นายวีรพล เกตศักด์ิ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 สฟฟ.คข.1

8 299486 495835 นายสมจินต์ ล้ิมซิน กฟอ.ปลด. ผกส.

9 326619 498327 นายเศรษฐา พิรุณสาร กฟอ.ปลด. ผปบ.

10 040627 316980 นางสุนทร ประเสริฐผล กฟอ.พสค. ผบป.

11 283297 483698 นายนรา พันธสา ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 สฟฟ.นยอ.

12 307843 497098 นายวิชาญ ประเสริฐ กฟฟ.มพย. ผปบ.

13 307839 496756 น.ส.มยุรีย์ มูลตีปฐม กฟฟ.มพย. ผวต.

14 259656 459607 นายอนุพันธ์ พงษ์พานิช ฝปบ. กบษ. ผปฮ.

15 341063 499453 นายธนวัฒน์ ประจงภักดี กฟอ.บนบ. ผปบ.

16 300932 496517 นายธีรพงษ์ อนันต์ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 หป.สฟฟ.ตร.

17 210240 469741 นายประเสริฐ บุญช่วย กฟอ.สอด. ผมต.

18 306879 496270 นายเกียรติชัย บุญธาตุ ฝปบ. กบษ. ผบอ.

19 299854 497155 นายกฤษณกร อินทะนา กฟอ.ปลด. ผปบ.

20 261314 479005 นางสลักจิต เจริญสุข ฝบพ. กบญ. ผบต.

ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

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

2 210254 461793 นายวิรัติ ศิริค า ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 หป.สฟฟ.ตร.

3 236018 441971 นายดอนจันทน์ จันทโชติ กฟจ.รย. กฟส.เพ ผกป.

ช่ือ - สกุล

ทุนเรียนดี ระดับมัธยมศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2563

ช่ือ - สกุล

ทุนเรียนดี ระดับอาชีวะศึกษา (3,000 บาท) ประจ าปี 2563



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 338204 497027 นางธิดารัตน์ สุเนตร กฟจ.จบ. กฟส.อ.ขล. ผบง.

2 330101 499219 นายธีรพัฒน์ อินทุลักษณ์ กฟอ.ปลด. ผมต.

ช่ือ - สกุล

ทุนเรียนดี ระดับปริญญาตรี (3,500 บาท) ประจ าปี 2563



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 297107 496903 นายวิรัตน์ สงวนหงษ์ กฟอ.บคย. ผมต.

2 314701 496492 นายณัฐธพงษ์ นันทวิสิทธ์ิ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 สฟฟ.ทม.

3 297925 496373 นายอิทธิพงษ์ เกิดใจตรง ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 สฟฟ.คห.1

4 298921 495857 นายชัยยงค์ แซ่ล่ิม กฟอ.ปลด. ผกส.

5 345899 500158 น.ส.ทักษตา ดีอ่วม ฝบพ. กบญ. ผบพ.

6 310339 496509 นายชวลิต บัวบาน ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 สฟฟ.แกลง 3

7 297961 496397 นายวุฒิไกร ยืนยง ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 สฟฟ.สนช.

8 315539 497093 นายโชควัฒนา อัศวะวิวัฒน์ กฟฟ.มพย. ผบค.

9 258355 476196 นายธวัช อินสอน ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1

10 419177 507941 นายเทิดศักด์ิ สายด า กฟฟ.ลฉบ.ผมต.

11 299509 496615 นายสัญชัย ไกรเจริญ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 สฟฟ.ปลด.1

12 298753 495957 นายชลัฐกิจ อร่ามฉาย ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 สฟฟ.ปลด.4

13 298830 497112 นายบันลือศักด์ิ โสภาโชติ กฟฟ.มตพ. ผกส.

14 314038 497247 นายทรงกฤษ บรรดาศักด์ิ กฟจ.ชบ. ผบค.

15 337258 499251 นางศศิธร กิจนิยม กฟจ.จบ. กฟส.อ.ขล.

16 308049 496339 นายวัลลภ เรืองศิริ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 หป.สฟฟ.ฉท.

17 307489 496331 นายวันชัย ศิริวัน ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 หป.สฟฟ.ฉท.

18 311503 496765 นางธนภร มุ่งด าเนินกิจ กฟอ.พนท. ผบป.

19 303776 496529 นายพัฒนา เพชร์พิชัย ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 หป.สฟฟ.ตร.

20 330129 499203 นางปรียนิตย์ ลีละศาสตร์ กอก. ผบก.

21 300069 495966 นายฉัตรชัย อุโต กฟอ.บนบ. กฟย.อ.นญ.

22 339246 499344 น.ส.จิราวรรณ เจษฎาภิสัก กฟฟ.บางแสน ผบป.

23 021672 505915 นายพอใจ นิตินัย กฟฟ.บางแสน ผกส.

24 317040 497034 นางจุรีรัตน์ ถาดทอง กฟจ.จบ. กฟส.อ.ขล. ผบง.

ช่ือ - สกุล

ทุนส่งเสริมการศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2563



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

25 417989 496896 นายพงษ์มนัส โชติวิชิต กฟอ.บคย. ผกส.

26 309609 496021 นายศุภสิทธ์ิ บัวลอย กฟอ.พสค. ผบค.

27 274296 483452 นายอ านวย ดาวดวงเดือน ฝปบ. กปบ. ผคฟ.

28 324421 497602 น.ส.วริศรา สุภามงคล กฟจ.รย. ผคพ

29 408156 506915 นายตันติกร อนันตกูล ฝบพ. กบญ. ผตป.

30 262251 477192 นายไพโรจน์ สุขคุณานนท์ กฟอ.บนบ. ผปบ.

31 371155 502777 นายณัฐวุฒิ บ ารุงมิตร กฟอ.บ้านฉาง ผปบ.

32 363196 501775 นายเกรียงไกร พาวงศ์ กฟฟ.มตพ. ผบค.

33 335856 497529 นายเอกวิทย์ สุขเหลือ กฟจ.ตร. ผปบ.

34 368578 502876 นายกฤตชัย กนกเสถียรวงศ์ กฟจ.จบ.

35 310739 495355 นายภาณุวัฒน์ ดีรักษา กฟฟ.มตพ. ผบค.

36 297834 497135 นางประภาศิริ  ดิฐวิบูลย์ กฟจ.รย. ผบป.

37 359604 500513 นายณัฐกิตต์ ยศย่ิงธนวงศ์ ฝบพ.กบญ.

38 303744 496525 นายธงชัย ทองทราย ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 หป.สฟฟ.ตร.

39 297175 495915 นายณาศิส สุขจิตต์ กฟอ.แกลง ผบป.

40 314256 496880 น.ส.ลิษา ประดับ กฟจ.รย. กฟส.เพ ผบง.

41 331852 499212 นางสมปอง คัมภีรพันธ์ กฟฟ.มพย. ผบป.

42 309663 496886 นางนิภาพร สังข์แก้ว กฟอ.ศรช. ผบห.

43 309613 496017 นางสุริชา เพชรแสง กฟอ.พสค. ผบป.

44 303712 496531 นายวัชรัศน์ิ ธีรพรพันธกิจ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 สฟฟ.คญ.

45 298258 496931 น.ส.นิชานันท์ รัตนวาร กฟจ.ตร. ผบป.

46 272799 483614 นายจีรโรจน์ เอ่ียวรุ่งโรจน์ กฟฟ.มตพ. ผกส.

47 270088 485030 นายวัลลภ หูแก้ว กฟจ.รย. ผปบ.

48 299868 497146 นายวีระศักด์ิ วงษ์สุกรรม กฟอ.ปลด. ผบค.

ช่ือ - สกุล

ทุนส่งเสริมการศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2563



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

49 337199 498176 นางมัลลิกา สุรินทร์ ฝบพ. กบญ. ผปช.

50 316121 496741 น.ส.พัชรี รักษาศิล ฝบพ. กบญ. ผปช.

51 309659 496891 น.ส.นนท์วลี ฉลาดคิด กฟอ.ศรช. ผบป.

52 326069 496977 น.ส.สุรีรัตน์ อดุลยานุวัฒน์ กฟจ.ตร. กฟส.อ.ขส. ผบง.

53 346518 500310 น.ส.พรภัทรานิษฐ์ ธีระวิทย์ กฟอ.บปก. ผบห.

54 303926 497011 นางวิมล ชีพสมุทร์ กฟอ.สอด. ผบป.

55 303944 496997 นางฝนทิพ เปล่งศรี กฟอ.สอด. ผบป.

56 307807 496774 น.ส.แสงดาว ศรีสมาน กฟฟ.มพย. ผบป.

57 300596 495889 นายพายัพ ศรีจันทร์ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 หป.สฟฟ.หลก.

58 308053 497109 นายคมศักด์ิ บุญคุ้มครอง กฟฟ.มพย. ผปบ.

59 300073 495946 นายธนิต ระเบียบ กฟอ.บนบ. ผบค.

60 325863 497972 น.ส.ศศิวัณย์ ธิติเจริญคุณ ฝบพ. กบญ. ผบส.

61 384055 504259 นายธงชัย หีบแก้ว กฟจ.ชบ. ผปบ.

62 341168 500073 นางภิรมย์พร ปานสกุณ กฟอ.บปก. ผบห.

63 242643 471049 นายเสน่ห์ อยู่เก้ือ กฟจ.ตร. กฟย.อ.ลง.

64 347500 499529 น.ส.พิมพ์ใจ เทวะปรมาภรณ์ กฟจ.ฉช. ผบป.

65 320704 497971 น.ส.ธัญศญา จันทกิจ กฟจ.จบ. ผบป.

66 339650 499220 น.ส.กาญจนี อรุณรัศมี กฟอ.ปลด. ผบห.

67 373402 502757 นายเจนณรงค์ สกุลญาติ กฟฟ.มพย. ผปบ.

68 027420 497730 น.ส.ภัทรพร จูเจริญ กฟอ.บนบ. ผบป.

69 270456 483648 นายสมชาย เน่ืองจ านงค์ ฝปบ. กปบ. ผจฟ.2 หป.สฟฟ.ฉท.

70 325281 498330 นายกฤษดา กุลด้วง กฟฟ.มตพ. ผวต.

71 344134 496250 นายอังกูร แสวงศักด์ิ กฟจ.รย. ผปบ.

72 307120 496978 นางกมลทิพย์ จันทกิจ กฟจ.จบ. ผบป.

ช่ือ - สกุล

ทุนส่งเสริมการศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2563



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

73 260659 468981 นาย  ัยวัฒน์ ศรีเมือง กฟจ.จบ. กฟย.อ.มข.

74 335260 498728 นายสุริยา อยู่สุขศรี กฟจ.จบ. ผปบ.

75 290323 493114 นางสุภร แจ่มสว่าง กฟจ.จบ. กฟส.อ.นยอ. ผบง.

76 335438 498842 นายอนุชิต ระจิตด ารงค์ กฟอ.บนบ. ผปบ.

77 398379 506058 นายศิวดล ปาระสีห์ กฟอ.แกลง ผมต.

78 362263 499263 นายนรินทร์ ศิริวรรณ กฟจ.ฉช. ผมต.

79 295682 495279 นางอารีรัตน์  ศรีวิมล กฟจ.ฉช. ผบป.

80 382308 503819 นายโอฬาร ยอดศรี กฟฟ.มพย. ผปบ.

81 300491 496890 นายภักดี สงวนหงษ์ กฟอ.บคย. ผปบ.

82 354159 501088 น.ส.รัชตา โรจนพงษ์ กฟอ.บปก. ผบป.

83 310311 495325 นางสมถวิล เกษสุวรรณ กฟจ.จบ. ผบป.

84 359872 501774 นายเทวิน ศรีเมือง กฟอ.ปลด. ผกส.

85 374680 503172 น.ส.ปณิดา ฐิติคุณาภัทร กฟอ.พน. กฟส.อ.บทง.

86 357957 501300 นายกิตติพศ ศิริกุลพันธ์ กฟอ.บนบ. ผบค.

87 238501 471324 นายมานะ ศรีอิทธิยาเวทย์ กฟอ.พสค. กฟส.อ.สนช. ผบต.

88 288342 493407 ว่าท่ี ร.ต. สุเชษฐพงษ์ เจริญไมตรี กฟอ.ศรช. ผคพ

89 355678 500858 น.ส.กนกวรรณ เพชรประดิษฐ์ กฟฟ.มตพ. ผบป.

90 372638 502756 นายภานิตย์ จ๊ีดเจริญ กฟจ.ฉช. ผปบ.

91 311626 496781 นางภัทรวรรณ แสงวัฒนานุกิจ กฟอ.พนท. ผบป.

92 274282 483486 นายนราธร สกุลเดช ฝปบ. กปบ. ผจฟ.1 หป.สฟฟ.หฉ.1

93 372406 503199 นายธนพล อ่อนลมูล กฟอ.ศรช. กฟย.อ.กสช.

94 312254 495300 น.ส.ปองหทัย หนูหน่าย กฟฟ.มพย. ผบป.

95 261287 479102 นายรุ่งธรรม เดชสุภา กฟฟ.มตพ. ผวต.

96 287273 492257 นางศศินุช ก๋งเอ่ียม ฝบพ. กบญ. ผจซ.

ช่ือ - สกุล

ทุนส่งเสริมการศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2563


