
ประกาศรายช่ือ

ทุนการศึกษา กฟฉ.3

ประจ าปี 2563



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 336052 497861 นางพรรณี สุทโธ กฟอ.ปราสาท ผบป.

2 395276 506180 นายธันวาคม อินทรามะ กฟอ.บ้านกรวด ผบต.

3 336648 499071 นายประสงค์ เจริญวงค์ บริการลูกค้า มิเตอร์และหม้อแปลง

4 311612 496587 นางคนึง ปริวัฒนศักด์ิ กฟส.สูงเนิน แผนกบัญชีและการเงิน

5 345112 499043 นายอดิเรก บ ารุงศิลป์ กองปฏิบัติการแผนกควบคุมการจ่ายไฟ

6 325613 498349 นายจุฑา ประทีปะผลิน กฟจ.นม2(หัวทะเล) บริการลูกค้า

7 214185 426496 นายพงษ์พันธ์ วัฒนกุล กฟจ.สุรินทร์ บริหารงานท่ัวไป

8 214244 466476 นายปรัชญา มาประจวบ กฟอ.นางรอง ปบ.

9 310684 495531 นายพิษณุ บุญรัตน์ กฟอ.สีค้ิว มิเตอร?

10 311226 495684 นายสง่า พูนกลาง บ ารุงรักษา รีเลย์และอุปกรณ์ควบคุม

11 124611 426921 นางประคอง ภิรมย์กิจ กฟส.จัตุรัส บัญชีและการเงิน

12 219367 463410 นายประสิทธ์ิ บุตรไทย กฟอ.นางรอง ก่อสร้าง

13 259642 479819 นายวรอรรถ เรืองแข กฟอ.นางรอง ผบค.

14 305473 497193 นายสุรเชษฐ์ ผาดไธสง กฟส.ประโคนชัย กป.

15 117458 319742 นายศุกลพัชร์ เธียรวรรณ กฟส.ประโคนขัย 

16 325954 497821 นายภูริต พคหมทอง กฟส.ประโคนชัย บริการลูกค้า

17 156064 455792 นางยุพิน เจริญพันธ์ กฟจ.บุรีรัมย์ ผบป.

18 301697 496829 นางราตรี ศรีส าโรง กฟอ.พิมาย แผนกบริหารงานท่ัวไป

19 339341 500049 นางเฉลิมขวัญ ปฐวีนาวิน ฝปบ.ฉ.3

20 208778 443614 นายรุ่งโรจน์ พลจันทึก กฟส.หมูสี บัญชีและการเงิน

21 84956 422749 นายกรณ์ อ่ึงกูล กฟฟ.อ.วังน้ าเขียว

22 254674 473091 นายเอกชัย เม้ียนกลาง กปบ. ผจฟ.1

23 27598 414720 นายวรเศรษฐ์ สุดสายกรวด กฟอ.ปราสาท ผปบ.

24 201162 305379 นายบัณฑิต ทองโพธ์ิเล็น กฟส.อ.บณ บริการลูกค้าและการตลาด

ทุนเรียนดี ระดับประถมศึกษา (2,000 บาท) ประจ าปี 2563

ช่ือ - สกุล



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

25 184986 434754 นายปูรณ์ อนันธศิริ กฟอ.โชคชัย พัสดุ

26 288524 492906 นางวิไลวรรณ บุญปลีก กฟอ.นางรอง บัญชีและประมวลผล

27 259442 478172 นายกริช นรัฐกิจ กฟส.ประโคนชัย 

ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 201976 455823 นางกฤติกา ทองน า กฟส.ท่าตูม 

2 207831 462163 นายใจเทพ บ ารุงผล กฟส.บ าเหน็จณรงค์ บัญชีและการเงิน

3 255307 434673 นายวาทิน นาวายนต์ กบญ. แผนกบัญชีต้นทุน

4 262497 479770 นายปกรณ์ ศรีสัมพันธ์ กฟอ.สีค้ิว ผปบ.

5 256626 477778 นายนพพร เทียนนิมิตด ารง กปบ. ผจฟ.1

6 079509 418083 นายภาสกร สิงคนิภา กฟส.ศีขรภูมิ ก่อสร้างและปฏิบัติการ

7 316862 497585 นางพจนีย์ ศรีนิล สตึก ผบง.

8 013810 312211 นายเตชสิทธ์ิ สุรพัฒนาชีวะ กฟอ.สีค้ิว ผบป.

9 230444 410865 นางรัชนี ภักดีสถิตธรรม กฟอ.บัวใหญ่ บริหารงานท่ัวไป

10 329203 499174 นางวิลาวัณล์ พุทธพักตร์ กฟอ.นางรอง บริหารงานท่ัวไป

11 207954 463567 นายสุรศักด์ิ ย่ากลาง กฟส.พธ. ผบต.

12 305346 495799 นายภาณุทรรศย์ โสภาศรีจันทร กฟจ.นครราชสีมา บริการลูกค้า

13 156000 418758 นางเพ็ญพร พ่อค้า กฟอ.ปส. ผบป.

14 263116 478211 นายคมกริช หล่อเรืองศิลป์ กปบ. ผจฟ.1

15 276525 485713 นางชุติกาญจน์ ชุมกระโทก กฟส.สูงเนิน ผบง.

16 197377 413122 นางศิริวีญ์รดา เมธีประภาพร กฟอ.โชคชัย บริหารงานท่ัวไป

ทุนเรียนดี ระดับมัธยมศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2563

ช่ือ - สกุล

ทุนเรียนดี ระดับประถมศึกษา (2,000 บาท) ประจ าปี 2563

ช่ือ - สกุล



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 220374 453295 นายเดชา  กุศลครอง กฟส.เกษตรสมบูรณ์ 

2 192468 446701 นายสันติ ครองสุข กฟย.กาบเชิง ช่าง

ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 413230 507352 นายสุทิน แก่นกลาง กฟอ.พิมาย ผปบ.

2 208023 403371 นายนพพล บูรณจารี บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 

3 262592 480098 นายณรงค์ วุฒิ กิจจาทร กฟส.นอก. ผบต.

4 079909 432273 น.ส.พสุมนต์ โรมจะโป๊ะ กฟจ.นม.3(สรน) บัญชีและประมวลผล

5 281390 489547 นางสุมาลี กระจ่างโพธ์ิ กรท. ประจ ากอง

6 164637 455768 นายเนติวิทย์ ธรานุกูลวงศ์ กฟส.หมูสี บผต.

ทุนเรียนดี ระดับอาชีวะศึกษา (3,000 บาท) ประจ าปี 2563

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ทุนเรียนดี ระดับปริญญาตรี (3,500 บาท) ประจ าปี 2563



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

1 289548 493326 นายกฤษณ์พล ประทีปะผลิน กรส. ผคส.

2 310589 495662 นายณัฐภูมิ งามเสมอ กบป.ฉ.3 ผจฟ.1

3 320786 497257 นางสาวพรแข พิกุลศรี กฟส.น่าโพธ์ิ

4 306906 495720 นายวุฒิศักด์ิ แก้วแสงใส กฟส.อ.ท่าตูม ผกป.

5 301360 495482 นายอดิศักด์ิ ย่อมกระโทก กปบ. ผคฟ.

6 199056 465705 นายนภดล คงทวี กฟย.พลับพลาชัย พนักงานช่าง

7 332135 498725 นางเอมอร มณีทัพ กฟจ.บร. ผบป.

8 315725 495524 นายจีระศักด์ิ พ่ึงโค กรส. ผรอ.

9 377179 503794 นายคมกฤช เปล่ียนจันทึก อ.สีค้ิว ปฏิบัติการและบ ารุงรักษา

10 376973 503796 นายวรกานต์ กรึมสูงเนิน อ.สีค้ิว ปฏิบัติการและบ ารุงรักษา

11 333854 498137 นายอภิรักษ์ สุนันต๊ะ กรส. ผสร.

12 231440 471780 นายวาทิน คุณกะมุด กฟจ.ชัยภูมิ ปฏิบัติการ

13 376446 503117 นายอรรถวิทย์ ประทุมรัตน์ กฟอ.ปักธงชัย มิเตอร์

14 352743 501362 น.ส.ขนิษฐา จ าปาพันธ์ กซข.ฉ.3 ผงป.

15 345308 499811 นายวัชรพล สวัสดี กฟจ.บร.กฟส.พธ. 

16 340376 499761 นายพงศกร แพทย์กระโทก ชัยภูมิ มิเตอร์

17 396313 506174 นายจักรี ฤาชา อ าเภอนางรอง ก่อสร้าง

18 407874 499061 นายวรัตม์ เนตรพิทูร กฟจ.นครราชสีมา

19 361617 501836 น.ส.เบญจมาภรณ์ ชมศิลป์ กฟอ.โชคชัย อผนกคลังพัสดุ

20 347364 500492 นายสงคราม รักศิลป์ กฟส.ลหท. ผกป.

21 336652 498938 นายณัฐพงษ์ สินประกอบ กบล. แผนกบริการธุรกิจโทรคมนาคม

22 336684 499415 นายเลอศักด์ิ พรมพันธ์ใจ กฟอ.โชคชัย ปฏิบัติการและบ ารุงรักษา

23 387558 503944 นางกนกวรรณ ข าพิมาย กฟส.อ.ท่าตูม ธุรการ

24 396709 501461 นายอานนท์ ใจเด็ด กองระบบส่ือสาร

ช่ือ - สกุล

ทุนส่งเสริมการศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2563



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

25 415991 508065 นายต้น ปุราทะกา กฟจ.นม.2(หทล) ผปบ

26 419781 508066 นายกฤษณ์ชกร แนวโยนทัน - บริการลูกค้า

27 051107 434801 นางพจนา อาษาศึก กฟส.อ.คูเมือง บัญชีและการเงิน

28 297684 496422 น.ส.สนธยา มีทองขาว อ.ปากช่อง บริหารงานท่ัวไป

29 339723 499334 นายนพดล ขอนโคกสูง กวว. ปร.

30 301356 495475 นายสรายุทธ ประสพสมบัติ กปบ ผวว

31 301047 496353 นางพิมพ์พจี พรหมสวัสด์ิ กฟส.ท่าตูม บัญชีและการเงิน

32 321819 497847 นายสนธิ ฉิมปุ่น กฟส.รัตนบุรี บริการลูกค้าและการตลาด

33 335460 498724 น.ส.ภาวินีย์ ค าสี กฟจ.นครราชสีมา 3 (สุรนารี)

34 318478 495529 นาย ธนศักด์ิ ศรีคชา กปบ. ผจฟ.1

35 308158 496653 นายอาทิตย์ สมยา กฟส.ศีขรภูมิ ก่อสร้างและปฏิบัติการ

36 301538 496307 นายนรงฤทธ์ิ แซงรัมย์ อ.ห้วยแถลง ช่าง

37 207904 465941 นายกิตติ จ าปาแดง ละหานทราย บลิการลูกค้าแลการตลาด

38 328184 498315 นางอัจฉราภรณ์ วันดี กฟส.ท่าตูม บัญชีและการเงิน

39 322388 498071 นายกิติศักด์ิ ท่ังทอง กวว. ผปอ.

40 290919 492532 นางดาวใจ พุฒตาลดง กฟจ.นครราชสีมา

41 339428 500050 นางพชร พงศ์นุรักษ์ กรส. ประจ ากอง

42 306051 495634 นางรัศมี สิงหรา กฟส.อ.บ้านกรวด ผบง.

43 3532361 501129 นางปรมาภรณ์ ปรากฏกล้า กฟอ.ปราสาท บริหารงานท่ัวไป

44 317709 497537 น.ส.เพ็ญประภา พรมดวงดี กฟส.รัตนบุรี แผนกบัญชีและการเงิน

45 384469 502319 นายอนันตชัย สายธนู กฟอ.ปส. ผปบ.

46 389964 503097 นายกู้ชัย แต่งพงษ์ เทพารักษ์ สาขาย่อย

47 333995 498934 นางกันยารัตน์ แสนศักด์ิ กปบ. ผรศ.

48 306960 495330 น.ส.วิไลลักษณ์ คิดสร้าง กปบ. ผรศ.

ช่ือ - สกุล

ทุนส่งเสริมการศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2563



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

49 258741 476837 นาย อนุวัฒน์ แนวโนนทัน กปบ. ผจฟ.1

50 251767 474869 นายกู้ชาติ พรหมเงิน กปบ.ฉ.3 ผคฟ.

51 327647 498336 น.ส.สมัชญา  ทองหล่อ กฟอ.ปักธงชัย บัญชีและประมวลผล

52 278890 486727 นางพรพิศ ซุ้มปรึกษา ปากช่อง บัญชีและประมวลผล

53 290541 486735 นางทิพยรัตน์ ปริญญวัฒน์ กองบัญชี 

54 302243 496365 นางวันเพ็ญ จุลเสริม กฟส.รัตนบุรี บัญชีและการเงิน

55 310107 496412 นางผุสดี โพตะ กฟจ.นครราชสีมา2(หัวทะเล) 

56 258737 472972 นายธนากร คงอ่ า ปฏิบัติการ ควบคุมการจ่ายไฟ

57 132975 325581 นายธนกร พรหมเอาะ กฟอ.ประโคนชัย

58 197359 466052 นายสมชาย มะลิงาม ประโคนชัย ผบต.

59 277008 486719 นางสาววรรณวิสา สิทธิวงษ์ บัญชีและการเงิน

60 312509 495536 นายธนเดช ทองศรีมะดัน กปบ. ผจฟ.1

61 233688 435247 นายมานิต วารีขัน์ กฟอ.นางรอง แผนกบริการลูกค้า

62 305182 496714 นางจรัสพรรณ บุตรราช อ.นางรอง คลังพัสดุ

63 316430 497644 น.ส.นิรชรา อนุวาร กอก. ผบก.

64 298121 496764 นางยุวรรณดา เนตรประโคน กฟส.ประโคนชัย บัญชีและการเงิน

65 301401 496675 นางวนิดา ทาทอง กฟส.อ.สังขะ แผนกบัญชีและการเงิน

66 300205 495445 นายชัชวาล วงศ์เป็นพันธ์ุ กปบ.ฉ.3 ผจฟ.1 ฉ.3

67 350678 501068 นายธีรพัฒน์ จัดหงษา กฟอ.บัวใหญ่ แผนกบริการลูกค้า

68 330183 498681 น.ส.สิริวรรณ สุรโยธี กฟอ.ปากช่อง บัญชีและประมวลผล

69 302239 496372 นางณัฐติยา สุทธิหาญ กฟส.รัตนบุรี บัญชีและการเงิน

70 349261 500298 นายธีรภัทร สวนงาม กฟส.ศีขรภูมิ บต.

71 287619 493237 นายสุวรรณ คมวิชาย่ังยืน อ.สีค้ิว บัญชีและประมวลผล

72 234402 460828 นายบดินทร์ เทียมทอง กฟจ.สุรินทร์

ช่ือ - สกุล

ทุนส่งเสริมการศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2563



ท่ี เลขท่ีสมาชิก รหัสพนักงาน สังกัด

73 278559 485632 นางกัลยา สิงห์ทอง อ.นางรอง บัญชีและประมวลผล

74 072189 422278 นางสุญาดา มาค าพันธ์ กฟจ.นครราชสีมา

75 354163 500788 นางสาวมัลลิกา คง มี กฟจ.บุรีรัมย์ ผบป.

ทุนส่งเสริมการศึกษา (2,500 บาท) ประจ าปี 2563

ช่ือ - สกุล


