
(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

1 227246 00125285 นาย  กชกร  กลินเกษร กฟก.2 ชลบุรี

2 054546 00192286 นาง  กชกร  ยาวิจิตร กฟน.1 เชียงใหม่

3 193243 00185382 นาย  กชฐพร  ยอดมณีย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4 106440 00065417 นาง  กชพร  ไกวลักฤติยากุล กฟก.3 นครปฐม

5 480852 00315125 นาย  กณวรรธน์  เนือนุ่ม กฟก.3 นครปฐม

6 246185 00220924 นาย  กนก  วรชิณ กฟฉ.1 อุดรธานี

7 125054 00330288 นาย  กนก  สิกขมาน สาํนกังานใหญ่

8 106741 00324467 นาง  กนกดารา  เรืองบุญศรี กฟก.2 ชลบุรี

9 501388 00357989 น.ส.  กนกนารถ  โตสาํลี สาํนกังานใหญ่

10 171445 00075046 นาง  กนกพร  ด่านปรีดานนัท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

11 260430 00246506 นาง  กนกพร  สุภาไชยกิจ สาํนกังานใหญ่

12 167357 00121827 นาง  กนกพรรณ  แตงเงิน กฟก.1 อยธุยา

13 065856 00002003 นาง  กนกภรณ  การะเกษ สาํนกังานใหญ่

14 294235 00005815 นาง  กนกวรรณ  คาํพูล สาํนกังานใหญ่

15 226876 00293185 นาง  กนกวรรณ  เจริญยงิ สาํนกังานใหญ่

16 299455 00229623 นาง  กมนทรรศน์  ไกรทอง กฟก.2 ชลบุรี

17 211588 00204974 นาย  กมล  ใจเป็ง กฟน.1 เชียงใหม่

18 248404 00107506 นาย  กมล  ตณัฑจรรยา กฟน.3 ลพบุรี

19 117530 00132066 นาย  กมล  นวลจนัทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

20 234471 00185132 นาย  กมล  ภูสุวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

21 146246 00101037 นาย  กมล  รัตนประทีป กฟน.1 เชียงใหม่

22 262759 00360116 นาย  กมล  วงศค์าํแน่น กฟน.1 เชียงใหม่

23 076077 00287423 นาย  กมล  วิมลเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

24 198170 00153816 นาย  กมล  วิหคนอ้ย กฟก.1 อยธุยา

25 200090 00154858 นาย  กมล  วีราภรณ์กุล กฟต.1 เพชรบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง
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26 405543 00197163 นาย  กมล  ศรีวิเศษ กฟฉ.3 นครราชสีมา

27 214934 00131256 นาย  กมล  สิริพฒันผล กฟฉ.3 นครราชสีมา

28 202987 00123106 นาย  กมล  เสมอจิตร กฟก.1 อยธุยา

29 445810 00357402 นาย  กมล  อรชุน กฟต.1 เพชรบุรี

30 144228 00278090 นาย  กมล  อินทเคหะ กฟน.1 เชียงใหม่

31 313453 00032290 น.ส.  กมลฉตัร  นิราพาธ กฟน.3 ลพบุรี

32 308335 00183726 นาง  กมลชนก  โกฎแสง สาํนกังานใหญ่

33 227929 00141849 นาง  กมลทิพย ์ เทียนทองดี กฟก.3 นครปฐม

34 317041 00171836 นาง  กมลทิพย ์ รุ่งพรปัญญาโรจน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

35 252364 00292925 นาง  กมลทิพย ์ ละลี กฟฉ.1 อุดรธานี

36 189595 00149679 นาง  กมลพร  ถวนนัท์ กฟต.1 เพชรบุรี

37 279277 00002544 น.ส.  กมลรัตน์  เก่งพล สาํนกังานใหญ่

38 124684 00027916 นาง  กมลสรวง  ธนะโชติ สาํนกังานใหญ่

39 214609 00010244 นาย  กรกฎ  ระเวียง กฟฉ.1 อุดรธานี

40 197653 00232373 นาย  กรกิจ  งามทิพยพนัธุ์ กฟก.2 ชลบุรี

41 207050 00066463 นาย  กรชยั  ยทุธนาพงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

42 186474 00236222 นาย  กรณ์เจษฏ ์ อนุรักษพ์ฒันา กฟฉ.1 อุดรธานี

43 254748 00230030 นาง  กรณฐั  มหารัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

44 167234 00228140 น.ส.  กรปภา  เชิญขวญัศรี กฟก.3 นครปฐม

45 080505 00207518 นาง  กรรณิกา  กระบวนรัตน์ สาํนกังานใหญ่

46 227995 00157779 น.ส.  กรรณิกา  คงศรีสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

47 147747 00046582 นาง  กรรณิกา  ถวิลวิทยานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

48 176746 00051252 นาง  กรรณิกา  ศรีมงคล กฟก.3 นครปฐม

49 170465 00141558 น.ส.  กรรณิกา  ศรีวิพฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

50 299510 00331561 นาง  กรรณิกา  หิมารัตน์ สาํนกังานใหญ่
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51 329195 00261441 นาง  กรรณิการ์  ทรงชน กฟน.3 ลพบุรี

52 112035 00220665 นาง  กรรณิการ์  ละเอียด สาํนกังานใหญ่

53 090526 00154294 นาง  กรรณิการ์  เลิศมงคล กฟต.1 เพชรบุรี

54 143337 00209360 นาง  กรวิกา  อภิชยั สาํนกังานใหญ่

55 200464 00141312 นาย  กรวิชญ ์ เสน้แกว้ใส สาํนกังานใหญ่

56 217071 00089774 นาย  กรวิทย ์ มงคลวจัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

57 296960 00010967 น.ส.  กรองกอ้ย  ธนสุทธิเวศย์ สาํนกังานใหญ่

58 144383 00132648 นาง  กรองกาญจน์  ชารีรักษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

59 195889 00223786 นาง  กรองแกว้  สนพะเนาว์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

60 057099 00289784 นาง  กรองทิพย ์ ชุติมา กฟน.1 เชียงใหม่

61 077617 00074604 นาย  กระจ่าง  แกว้รุ่งเรือง กฟต.3 ยะลา

62 428583 00241324 นาย  กระจ่าง  ขวญัสมคิด กฟต.3 ยะลา

63 140680 00360257 นาย  กระแสพล  ขะชาตย์ กฟก.2 ชลบุรี

64 069525 00014420 นาย  กระแสร์  ลภันะยศ สาํนกังานใหญ่

65 418457 00014802 นาย  กรันต ์ บุญบางขนั สาํนกังานใหญ่

66 142959 00153975 นาย  กร่าย  ผวิบาง กฟก.1 อยธุยา

67 151665 00235280 นาย  กรีธา  พวงมะลิ กฟต.1 เพชรบุรี

68 225529 00143091 นาย  กรีพล  เจริญพานิช กฟต.3 ยะลา

69 186092 00149574 นาง  กรุณา  เกิดนอ้ย สาํนกังานใหญ่

70 044834 00000506 นาง  กรุณา  ชาติกานนท์ สาํนกังานใหญ่

71 192475 00351751 นาย  กรุณา  สิทธิโชค กฟก.2 ชลบุรี

72 302761 00199456 นาย  กฤชฏ ์ เพียรสนอง สาํนกังานใหญ่

73 157433 00169837 นาง  กฤชวรรณ  กลอยเทพ สาํนกังานใหญ่

74 103515 00316917 นาง  กฤตชลยัย ์ คุปตะบุตร สาํนกังานใหญ่

75 229476 00270565 นาย  กฤตธชั  ไวยภาคี กฟต.1 เพชรบุรี
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76 186830 00042306 นาย  กฤตนยั  กสิปิยกุล กฟน.1 เชียงใหม่

77 270702 00210981 นาง  กฤตภร  ทพัวงศ์ กฟต.1 เพชรบุรี

78 213213 00158816 นาง  กฤตยากร  พฒันกิจเกษตร กฟน.1 เชียงใหม่

79 089575 00020382 นาง  กฤตรัตนจิญราภรณ์  ศกัดิเพชร สาํนกังานใหญ่

80 191843 00167617 นาย  กฤตวิทย ์ วงศพ์ยคัฆ์ สาํนกังานใหญ่

81 282220 00060144 นาง  กฤติกา  จุฬาพรศิริ กฟน.2 พิษณุโลก

82 114142 00063401 นาง  กฤติกา  เฮงสุนทร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

83 224052 00266887 นาง  กฤติญา  ขาวขาํ กฟก.1 อยธุยา

84 180949 00053804 นาย  กฤษฎ ์ ทองนวล สาํนกังานใหญ่

85 211766 00271284 นาย  กฤษฎา  เดชสุวรรณรัศมี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

86 186131 00285235 นาย  กฤษฎา  พูลจาํปา กฟฉ.3 นครราชสีมา

87 192417 00088596 นาย  กฤษฎา  เสระทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

88 304080 00001948 นาย  กฤษฎากรณ์  ทองจีน สาํนกังานใหญ่

89 125038 00135555 นาย  กฤษฎาวฒิุ  นวลนิจ กฟน.3 ลพบุรี

90 062531 00163663 นาย  กฤษฎี  นาควิโรจน์ สาํนกังานใหญ่

91 150499 00187407 นาย  กฤษฏิ  ศรีวมงคล กฟก.3 นครปฐม

92 242018 00086376 นาย  กฤษณ์  บุญสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

93 321896 00046441 นาย  กฤษณ์  เลขาพนัธ์ุ สาํนกังานใหญ่

94 125410 00097692 นาย  กฤษณพงศ ์ เพชรโชติ กฟต.3 ยะลา

95 191152 00086526 นาย  กฤษณะ  ทฬัหะวาสน์ กฟต.3 ยะลา

96 280927 00034701 นาย  กฤษณะ  ศรีลมยั สาํนกังานใหญ่

97 223585 00252959 นาง  กฤษณา  แกว้โกศล กฟต.1 เพชรบุรี

98 079538 00244477 นาง  กฤษณา  ขาํหวาด สาํนกังานใหญ่

99 258598 00036080 นาง  กฤษณา  ทองศรีกลาํ กฟก.1 อยธุยา

100 147844 00139472 นาง  กฤษณา  ทาประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม
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101 279390 00207895 นาง  กฤษณา  ธาระวานิช สาํนกังานใหญ่

102 209167 00038814 นาง  กฤษณา  ภูสมนึก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

103 061975 00210509 นาง  กฤษณา  เรืองศรี สาํนกังานใหญ่

104 245383 00071151 นาง  กฤษณา  ลกัษณะดี กฟก.2 ชลบุรี

105 134558 00068988 นาย  กฤษณุ  ภู่ประเสริฐ กฟน.1 เชียงใหม่

106 276902 00024168 นาย  กฤษณุชา  ยทีอง กฟน.3 ลพบุรี

107 259764 00245419 นาย  กฤษดา  วงศาโรจน์ กฟก.1 อยธุยา

108 249654 00124825 นาย  กฤษดา  แสงชมภู กฟฉ.3 นครราชสีมา

109 476007 00249081 นาย  กฤษดา  อุปฮาด กฟฉ.1 อุดรธานี

110 192687 00204833 นาย  กฤษดากร  กาํเนิดศิริ กฟน.1 เชียงใหม่

111 140703 00358430 นาย  กฤษติชาติ  สว่างดาว สาํนกังานใหญ่

112 029884 00158848 นาง  กลอยใจ  ศรีสวสัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

113 091726 00159167 นาย  กลา้  บุญชู สาํนกังานใหญ่

114 095526 00139240 นาย  กลา้  วงษแ์กว้ กฟก.2 ชลบุรี

115 108206 00106596 นาย  กลา้หาญ  ฤกษส์มโภชน์ สาํนกังานใหญ่

116 301422 00203073 นาง  กลินผกา  เพชรเอกอาํไพ กฟต.1 เพชรบุรี

117 063537 00294913 นาย  กวี  พลอาสา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

118 043854 00251785 นาย  กวีพจน์  อกัษรดิษฐ สาํนกังานใหญ่

119 323987 00044267 นาย  กวีศกัดิ  สุขเกษม สาํนกังานใหญ่

120 149391 00207459 นาย  กษิดิศ  กิจประกอบ สาํนกังานใหญ่

121 173285 00321041 นาย  กษิดิศวร์  อกัษรโกวิท สาํนกังานใหญ่

122 144846 00222162 นาย  กสานติ  เสรีกลุ กฟต.3 ยะลา

123 296457 00192036 นาย  กสินธิ  อินมะกอก กฟน.1 เชียงใหม่

124 256164 00094953 นาย  ก่อกุศล  ทิงแสน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

125 161589 00293608 นาย  กอ้งศกัดิ  แจง้สกุล กฟก.1 อยธุยา
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126 017120 00170880 นาง  กอ้นทอง  กฤตานุสรณ์ สาํนกังานใหญ่

127 122446 00052771 นาย  กอบกาญจน์  เสพยธ์รรม กฟฉ.1 อุดรธานี

128 161123 00096173 นาง  กอบกุล  วฒิุชยัวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

129 324844 00248249 นาย  กอบเกียรติ  ศิริยงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

130 078003 00016377 นาง  กอบแกว้  เนือนุ่ม กฟก.3 นครปฐม

131 235257 00420370 น.ส.  กอบแกว้  สุวรรณประดิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

132 194867 00103093 นาย  กอบชยั  ชินะจิตพนัธุ์ กฟต.1 เพชรบุรี

133 121115 00156882 นาย  กอบเดช  จนัทร์เพญ็ กฟน.1 เชียงใหม่

134 148769 00362968 น.ส.  กญัจนา  วิเศษสุวรรณภูมิ กฟต.3 ยะลา

135 089711 00020055 นาง  กญัจนา  หารตนักูล กฟต.1 เพชรบุรี

136 293912 00097856 นาง  กญัจนีย ์ ชูปลอด กฟต.3 ยะลา

137 092722 00149083 นาง  กญัชนา  เลิศพีรากร สาํนกังานใหญ่

138 162894 00122469 นาง  กญัญณทั  บุญนิม กฟน.3 ลพบุรี

139 085767 00049221 นาง  กญัญรัตน์  วิชยัคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

140 301383 00258282 นาง  กญัญา  จนัทรประดบั สาํนกังานใหญ่

141 238263 00117608 น.ส.  กญัญา  บุญยพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

142 229044 00017391 นาง  กญัญา  ประเสริฐศรี กฟก.3 นครปฐม

143 306969 00111670 นาง  กญัญา  ภู่เกิด สาํนกังานใหญ่

144 174582 00225988 น.ส.  กญัญาพร  นิลถนอม กฟต.1 เพชรบุรี

145 447244 00254892 นาง  กณัญฐิ์กา  เศรษฐพูธ์ กฟก.1 อยธุยา

146 277851 00271993 นาย  กณัฑพ์จน์  ธนโชติรัชชานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

147 264620 00115129 ร้อยเอกหญิง  กณัณิกา  วสยางกูร สาํนกังานใหญ่

148 114312 00004055 นาย  กณัทศัว ์ คงอินทร์ กฟน.3 ลพบุรี

149 083692 00089865 นาง  กณัหา  พนัธ์ทวีทรัพย์ กฟต.3 ยะลา

150 248593 00134090 นาง  กนัจนาภทัน์  พิพฒัน์พรชาติ กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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151 121610 00090563 นาย  กนัตินนัซ์  รังสีวิจิตรประภา สาํนกังานใหญ่

152 031831 00014220 นาง  กนัยา  ตวงทอง สาํนกังานใหญ่

153 181212 00180596 นาง  กนัยา  บุญยงั กฟก.3 นครปฐม

154 263496 00015058 น.ส.  กนัยา  ภิบาลชนม์ สาํนกังานใหญ่

155 289840 00353153 น.ส.  กนัยา  วรรณธนกานต์ กฟน.1 เชียงใหม่

156 261054 00154626 นาย  กมัปนาท  เกิดมณี กฟก.1 อยธุยา

157 279104 00078408 นาย  กมัพล  บุญเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

158 444377 00240473 นาย  กลัชาญ  สงัขว์ารี สาํนกังานใหญ่

159 299641 00191658 นาง  กลัยกร  เนตรนาํเกตุ สาํนกังานใหญ่

160 121369 00017741 นาง  กลัยา  กลบัดี สาํนกังานใหญ่

161 042141 00247039 นาง  กลัยา  โฆษิตพล กฟก.2 ชลบุรี

162 297893 00018347 นาง  กลัยา  แตงเกษม สาํนกังานใหญ่

163 300109 00209415 นาง  กลัยา  โพธิทอง สาํนกังานใหญ่

164 184236 00191858 นาง  กลัยา  วสนัตวษิุวตั กฟน.1 เชียงใหม่

165 112166 00265631 น.ส.  กลัยาณี  จนัทร์ศิริ สาํนกังานใหญ่

166 091530 00204829 นาง  กลัยารักษ ์ นิมิตกิจจรูญ กฟน.1 เชียงใหม่

167 270134 00025978 นาง  กสัมา  เกษมสนัต์ สาํนกังานใหญ่

168 136380 00055610 นาง  กาญจนา  กองศิลป์ กฟก.1 อยธุยา

169 045571 00217365 น.ส.  กาญจนา  จรางกูร สาํนกังานใหญ่

170 246656 00025728 น.ส.  กาญจนา  ฉตัรสุทธิพงษ์ กฟก.1 อยธุยา

171 110392 00070864 นาง  กาญจนา  ดีพร้อม กฟน.3 ลพบุรี

172 098150 00126718 นาง  กาญจนา  ตนัสุริยวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

173 187658 00055056 นาง  กาญจนา  ทรงชน กฟก.1 อยธุยา

174 114045 00221534 นาง  กาญจนา  บุญวิทยา สาํนกังานใหญ่

175 405860 00256785 นาง  กาญจนา  เปล่งประดบั กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

176 287610 00034183 นาง  กาญจนา  ผาบไชย กฟน.1 เชียงใหม่

177 461078 00232123 นาง  กาญจนา  พะงาตุนดั กฟฉ.3 นครราชสีมา

178 003715 00220651 นาง  กาญจนา  โพธิทอง สาํนกังานใหญ่

179 191047 00160392 นาง  กาญจนา  รักชาติ สาํนกังานใหญ่

180 207610 00321605 นาง  กาญจนา  รัตนวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

181 216279 00002467 นาง  กาญจนา  ลอ้สุวรรณ สาํนกังานใหญ่

182 257495 00066659 นาง  กาญจนา  สมสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช

183 412566 00188594 นาง  กาญจนา  สายสีนวล กฟก.2 ชลบุรี

184 290396 00016454 น.ส.  กาญจนา  สุขทอง สาํนกังานใหญ่

185 045288 00150131 นาง  กาญจนา  สุนทราเดชองักูร กฟก.2 ชลบุรี

186 156225 00264653 นาง  กาญจนา  เสถียรไทย กฟก.1 อยธุยา

187 147632 00270224 นาง  กาญจนา  เสมาทศัน์ สาํนกังานใหญ่

188 282547 00186897 น.ส.  กาญจนา  อินทร์หา กฟฉ.1 อุดรธานี

189 479322 00260722 นาง  กาญจนา  เอกะวิภาต สาํนกังานใหญ่

190 274235 00095595 นาง  กาญจนี  เชือปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่

191 121903 00125621 นาง  กานดา  นุชเกษม กฟก.3 นครปฐม

192 103874 00156769 นาง  กานดา  สงัขนุ์กูล กฟก.2 ชลบุรี

193 019863 00202859 นาง  กานดา  สิงห์โต กฟก.2 ชลบุรี

194 197386 00134472 นาง  กานตธิ์ดา  วจันมาลา กฟต.1 เพชรบุรี

195 249832 00018951 นาย  กานตพ์งศ ์ ดีแจง้ กฟก.1 อยธุยา

196 251863 00162980 นาย  กานตร์ะพี  ธงชยัไตรวฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

197 106979 00174870 นาง  การะเกตุ  สะเตวนิ กฟน.1 เชียงใหม่

198 222610 00289748 นาย  การุณ  เพชรศรี กฟต.3 ยะลา

199 069698 00000910 นาย  กาํจร  วรวิทย์ สาํนกังานใหญ่

200 222759 00127196 นาย  กาํจร  วสยางกูร กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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201 104595 00186065 นาย  กาํจดั  ฟักสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

202 208878 00371832 นาย  กาํชยั  ก่อเกิด กฟต.1 เพชรบุรี

203 014902 00167699 นาย  กาํชยั  คุณาวงศ์ สาํนกังานใหญ่

204 171518 00059028 นาย  กาํธร  กนัทวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

205 185321 00177937 นาย  กาํธร  ธงชยั กฟก.3 นครปฐม

206 051051 00248099 นาย  กาํธร  พริงมงคล กฟก.1 อยธุยา

207 127161 00266950 นาย  กาํธร  มะจุเงิน กฟก.3 นครปฐม

208 217877 00075846 นาย  กาํธร  สายแกว้ สาํนกังานใหญ่

209 087400 00183730 นาย  กาํธร  สุวแข สาํนกังานใหญ่

210 108280 00325627 นาย  กาํธร  หุ่นดี กฟก.1 อยธุยา

211 132776 00245891 นาย  กาํธร  อินทรสงัขนาวิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

212 159003 00217901 นาย  กาํธรวตัร์  ทองเสมอ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

213 082882 00140398 นาย  กาํปัน  ปันศุขสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

214 280804 00158561 นาย  กาํพล  ทองเนือดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

215 211855 00131642 นาย  กาํพล  บวัศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

216 233548 00303394 นาย  กาํพล  พรหมมาลี สาํนกังานใหญ่

217 031116 00015694 นาย  กาํพล  โพธินิมแดง กฟน.3 ลพบุรี

218 228399 00245314 นาย  กาํพล  มชัฌิกะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

219 214845 00216282 นาย  กาํพล  วีรพลพงศก์ลุ กฟน.2 พิษณุโลก

220 214049 00041132 นาย  กาํพล  สุขสาํราญ กฟน.1 เชียงใหม่

221 223161 00073971 นาย  กาํมะหญี  ผดุผอ่ง กฟก.1 อยธุยา

222 194257 00000297 นาย  กาํแหง  จรรยาเพศ สาํนกังานใหญ่

223 162268 00222130 นาย  กิจจา  ศุกรสุต กฟก.1 อยธุยา

224 092552 00260704 นาย  กิจชยั  จิรายสุโยธิน กฟก.2 ชลบุรี

225 025220 00192490 นาย  กิจชยั  เหลืองอ่อน กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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226 088189 00294377 นาย  กิตติ  กาญจนวรวงศ์ สาํนกังานใหญ่

227 210370 00185487 นาย  กิตติ  แกว้พิชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

228 114134 00129075 นาย  กิตติ  จริยมานะ กฟฉ.1 อุดรธานี

229 259895 00159830 นาย  กิตติ  ชยัวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

230 080351 00001061 นาย  กิตติ  ดาํรงวฒัน สาํนกังานใหญ่

231 173269 00229982 นาย  กิตติ  ไตรพิทกัษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

232 228624 00024740 นาย  กิตติ  ทองมอญ สาํนกังานใหญ่

233 092560 00408029 นาย  กิตติ  ไทยเจียม สาํนกังานใหญ่

234 047183 00153298 นาย  กิตติ  เนตรนาํเกตุ สาํนกังานใหญ่

235 048325 00049330 นาย  กิตติ  ปราโมทย์ กฟน.1 เชียงใหม่

236 100290 00221502 นาย  กิตติ  ปริยวาที สาํนกังานใหญ่

237 082890 00219808 นาย  กิตติ  ปัทพี กฟต.1 เพชรบุรี

238 104359 00119000 นาย  กิตติ  เผอืกชาวนา กฟก.2 ชลบุรี

239 075136 00015412 นาย  กิตติ  พิมพะ กฟน.3 ลพบุรี

240 260901 00100631 นาย  กิตติ  มงคลประกอบ กฟก.1 อยธุยา

241 332017 00028162 นาย  กิตติ  รัศมี กฟน.1 เชียงใหม่

242 156746 00096541 นาย  กิตติ  ลืมลม กฟต.1 เพชรบุรี

243 238077 00201603 นาย  กิตติ  ศุภกิจจานุสรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

244 151128 00234084 นาย  กิตติ  สาระภี กฟก.1 อยธุยา

245 071310 00006398 นาย  กิตติ  สิริพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

246 117611 00010771 นาย  กิตติ  สุกหอม สาํนกังานใหญ่

247 410263 00208491 นาย  กิตติ  แสนสาํราญ กฟก.2 ชลบุรี

248 234633 00095818 นาย  กิตติ  อยูเ่ลก็ กฟฉ.1 อุดรธานี

249 328783 00101578 นาย  กิตติ  อ่วมศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

250 442812 00202318 นาย  กิตติ  เอมสอาด กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

251 419314 00057199 นาย  กิตติคุณ  ตระกลูดิษฐ์ กฟน.3 ลพบุรี

252 286096 00068138 นาย  กิตติคุณ  อนนัตกูล กฟก.2 ชลบุรี

253 504876 00392791 นาย  กิตติจกัษ ์ ศิริพนาวาสน์ กฟต.1 เพชรบุรี

254 188133 00200348 นาย  กิตติชยั  ตนัวฒันะ กฟน.3 ลพบุรี

255 162917 00162449 นาย  กิตติชยั  ทาํนอง กฟน.3 ลพบุรี

256 232330 00335301 นาย  กิตติชยั  นวลนิจ กฟน.3 ลพบุรี

257 301236 00196862 นาย  กิตติชา  ทิวาโต กฟน.1 เชียงใหม่

258 129016 00099462 น.ส.  กิตติญารัตน์  จิโรจดาํรงคช์ยั สาํนกังานใหญ่

259 080018 00235844 นาย  กิตติณฏัฐ ์ ปัญจสิริเลิศ สาํนกังานใหญ่

260 204523 00036553 นาย  กิตติทศัน์  มีปัดชา กฟฉ.1 อุดรธานี

261 281046 00133862 นาย  กิตตินนัท ์ ประทุมโทน กฟก.2 ชลบุรี

262 077138 00035248 นาย  กิตติพงษ ์ คุปตถิรวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

263 322672 00111143 นาย  กิตติพงษ ์ แสนทวี กฟน.3 ลพบุรี

264 131306 00160029 วา่ที ร.ต.  กิตติพนัธ์  โปร่งรัศมี กฟก.1 อยธุยา

265 205901 00078149 นาย  กิตติพนัธุ์  นิวาศะบุตร สาํนกังานใหญ่

266 144090 00162885 นาย  กิตติภณ  ทุ่งกลาง สาํนกังานใหญ่

267 146911 00124798 นาย  กิตติภณ  บุญช่วย กฟฉ.3 นครราชสีมา

268 499594 00334432 นาย  กิตติภูมิ  แสงสุวรรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

269 117653 00053731 นาย  กิตติมศ์กัดิ  บุญวาสน์ สาํนกังานใหญ่

270 488135 00275501 นาง  กิตติมา  ด่านเจริญวนะกิจ สาํนกังานใหญ่

271 323262 00099367 นาง  กิตติมา  มุ่งดี สาํนกังานใหญ่

272 146181 00090836 นาง  กิตติยา  สงัขศ์ร กฟก.1 อยธุยา

273 190211 00296579 นาย  กิตติรัตน์  พรสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา

274 186165 00151264 นาย  กิตติศกัดิ  เกิดแกว้ สาํนกังานใหญ่

275 277974 00090595 นาย  กิตติศกัดิ  ทรัพยส์มบูรณ์ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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276 196021 00087845 นาย  กิตติศกัดิ  เลิศวงศก์วิน กฟต.3 ยะลา

277 164147 00214903 นาย  กิตติศกัดิ  โสดาลี กฟฉ.3 นครราชสีมา

278 175156 00078153 นาย  กิติ  ชวนะลิขิกร กฟก.1 อยธุยา

279 038671 00199838 นาย  กิติไกร  ภูมิสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

280 237500 00009623 นาย  กิตินนัท ์ ชตารัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

281 103549 00125685 นาย  กิติพงศ ์ เทพหสัดิน ณ อยธุยา กฟน.1 เชียงใหม่

282 254641 00258537 นาย  กิติพงษ ์ กิติกุล กฟก.1 อยธุยา

283 140282 00093466 นาย  กิติพงษ ์ บริสุทธิธรรม กฟก.1 อยธุยา

284 244638 00224023 นาย  กิติวฒัน์  กิตินนัทวฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

285 263569 00226607 นาย  กิติศกัดิ  กลนัเรืองแสง กฟก.2 ชลบุรี

286 145397 00186142 นาย  กิติศกัดิ  พิพฒัน์อนุสรณ์ กฟก.3 นครปฐม

287 236203 00046914 นาย  กิติศกัดิ  ศศิทตัต์ กฟน.3 ลพบุรี

288 451895 00239775 นาง  กิรณา  ชนาสินบวร สาํนกังานใหญ่

289 314475 00018183 นาย  กีรติ  เกศมณี สาํนกังานใหญ่

290 246135 00122346 นาย  กญุชร  แพงวงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

291 047230 00245996 นาย  กลุชยั  จารุเวศ กฟน.1 เชียงใหม่

292 112679 00157442 นาง  กลุทรัพย ์ บุญช่วย สาํนกังานใหญ่

293 187349 00126063 นาง  กลุวดี  เสงียมพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

294 295906 00227671 นาย  กศุล  เจิมขวญั กฟต.3 ยะลา

295 265935 00141112 นาย  กศุล  พาชี กฟน.1 เชียงใหม่

296 181220 00256903 นาง  กสุุมา  ดิษฐคาํเริง กฟก.3 นครปฐม

297 093825 00126677 นาง  กสุุมา  ลกัษณะปิยะ กฟก.1 อยธุยา

298 233491 00136915 นาง  กหุลาบ  แซ่จิว กฟฉ.1 อุดรธานี

299 043155 00001089 นาย  กูเ้กียรติ  การะเกษ สาํนกังานใหญ่

300 225804 00131779 นาย  เกต  บุตรชา กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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301 171348 00203241 นาง  เกตน์นิภา  วรรณโอภาส กฟน.1 เชียงใหม่

302 455378 00118886 นาง  เกตุมาลา  เกตุอารี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

303 157116 00171690 นาง  เกยรู  สุยโพธินอ้ย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

304 248218 00161075 นาย  เกริก  กิมเสวตร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

305 090071 00358658 นาย  เกรียงไกร  ตนัตยกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

306 199485 00003095 นาย  เกรียงไกร  ยมิประยรู สาํนกังานใหญ่

307 175821 00329994 นาย  เกรียงไกร  อนัตระโลก กฟน.3 ลพบุรี

308 281101 00029504 นาย  เกรียงศกัดิ  กระจ่างโรจน์ กฟต.3 ยะลา

309 287385 00295919 นาย  เกรียงศกัดิ  กองจินดา กฟก.2 ชลบุรี

310 243894 00077402 นาย  เกรียงศกัดิ  เกรียงณรงค์ กฟต.3 ยะลา

311 246664 00116143 นาย  เกรียงศกัดิ  ณฐัชยางกลุ สาํนกังานใหญ่

312 122991 00166093 นาย  เกรียงศกัดิ  ทศศะ กฟฉ.1 อุดรธานี

313 175504 00032795 นาย  เกรียงศกัดิ  ทองหล่อ กฟก.1 อยธุยา

314 194786 00364697 นาย  เกรียงศกัดิ  ธาระวานิช กฟฉ.3 นครราชสีมา

315 139508 00295464 นาย  เกรียงศกัดิ  บุญเกือ กฟน.3 ลพบุรี

316 242547 00312090 นาย  เกรียงศกัดิ  บุญนาค กฟก.2 ชลบุรี

317 112190 00041273 นาย  เกรียงศกัดิ  ปริรักษวิ์จิตร กฟน.1 เชียงใหม่

318 228200 00047388 นาย  เกรียงศกัดิ  เรืองบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

319 221096 00092515 นาย  เกรียงศกัดิ  ศิริโกไศยกานนท์ กฟต.3 ยะลา

320 185630 00119791 นาย  เกรียงศกัดิ  สินภูธรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

321 416463 00183867 นาย  เกรียงศกัดิ  เสวกฉิม กฟต.1 เพชรบุรี

322 167721 00046069 นาง  เกลียวทอง  เลอยศขจาย กฟน.1 เชียงใหม่

323 122886 00023712 นาง  เกวรินทร์  วิเรขรัตน์ กฟน.3 ลพบุรี

324 446303 00058822 นาง  เกศราภรณ์  ประทุมทิพย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

325 154312 00169964 นาง  เกศรินทร์  วิมลธาดา กฟก.3 นครปฐม
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326 142226 00135250 นาย  เกษฎา  อุ่นเมือง กฟน.1 เชียงใหม่

327 222034 00195543 นาง  เกษณี  บวับุตร กฟน.3 ลพบุรี

328 085987 00097674 นาย  เกษม  ครุธามาศ กฟต.3 ยะลา

329 324828 00281277 นาย  เกษม  เดชบุญญาภิชาติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

330 117912 00016345 นาย  เกษม  ถนอมวงษ์ สาํนกังานใหญ่

331 303791 00208637 นาย  เกษม  เทียมธรรม กฟต.1 เพชรบุรี

332 051124 00176927 นาย  เกษม  นาคประยรู สาํนกังานใหญ่

333 279154 00181574 นาย  เกษม  นาควงษว์าลย์ กฟต.1 เพชรบุรี

334 113340 00311549 นาย  เกษม  บวัมี กฟก.3 นครปฐม

335 185884 00078444 นาย  เกษม  บุญเนตร กฟน.3 ลพบุรี

336 187111 00210640 นาย  เกษม  บุษบงค์ กฟต.3 ยะลา

337 160737 00292852 นาย  เกษม  พึงพา กฟก.1 อยธุยา

338 088731 00092210 นาย  เกษม  มาลี กฟน.1 เชียงใหม่

339 165177 00187334 นาย  เกษม  สมบุญ กฟก.3 นครปฐม

340 021179 00095672 นาย  เกษม  สุธารักษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

341 139744 00272117 นาย  เกษม  โสมภีร์ กฟก.3 นครปฐม

342 172239 00434080 นาย  เกษม  หาญกลา้ กฟน.1 เชียงใหม่

343 051043 00147572 นาง  เกษมศรี  สมุทรักษ์ สาํนกังานใหญ่

344 412354 00413494 นาย  เกษมศกัดิ  นนทวิรัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

345 077730 00168213 นาย  เกษมศกัดิ  ปาลภิบาล สาํนกังานใหญ่

346 258027 00252204 นาย  เกษมศกัดิ  เพิมมี สาํนกังานใหญ่

347 123476 00293517 นาย  เกษมศิลป์  สินสุภา กฟต.1 เพชรบุรี

348 159168 00205075 นาง  เกษร  ชาลีธรรม กฟฉ.1 อุดรธานี

349 056001 00199038 นาง  เกษร  ทองวิลยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

350 232500 00106073 นาง  เกษร  สุจิต กฟฉ.1 อุดรธานี
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351 028090 00080443 นาง  เกษรา  วงคก์าฬสินธุ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

352 150481 00178060 นาง  เกษราวดี  แกว้ไตรรัตนะ กฟก.1 อยธุยา

353 287050 00242007 นาย  เกษา  ประเสริฐศรี กฟน.1 เชียงใหม่

354 142543 00292393 น.ส.  เกสร  เรืองรัตนมณีกร กฟต.1 เพชรบุรี

355 195554 00018147 นาย  เกียรติ  อึงรัตนากร สาํนกังานใหญ่

356 199752 00038482 นาย  เกียรติกอ้ง  ภู่สูงเนิน กฟฉ.1 อุดรธานี

357 201525 00230103 นาย  เกียรติชยั  ชยัรัศมีกุล สาํนกังานใหญ่

358 170669 00045986 นาย  เกียรติชาย  ไทยธนานนัท์ กฟน.1 เชียงใหม่

359 111495 00226970 นาย  เกียรติพงษ ์ เสริมธนะพฒักุล สาํนกังานใหญ่

360 148882 00122487 นาย  เกียรติภูมิ  บุญนิม กฟน.3 ลพบุรี

361 412508 00148332 นาง  เกียรติวดี  พลายเพชร กฟต.1 เพชรบุรี

362 062751 00201562 นาย  เกียรติศกัดิ  เกียรติโชควิวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

363 134867 00213484 นาย  เกียรติศกัดิ  แกว้ตะพาน กฟฉ.3 นครราชสีมา

364 453928 00287291 นาย  เกียรติศกัดิ  คนยนื กฟฉ.1 อุดรธานี

365 436560 00101887 นาย  เกียรติศกัดิ  เครือสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

366 187488 00028821 นาย  เกียรติศกัดิ  ชาติทอง กฟก.1 อยธุยา

367 150716 00044485 นาย  เกียรติศกัดิ  วชิรวฒันา กฟก.1 อยธุยา

368 113497 00294981 นาย  เกียรติศกัดิ  โหมดว่องไว สาํนกังานใหญ่

369 065000 00196212 นาง  เกือกลู  เทวาหุดี กฟต.1 เพชรบุรี

370 188735 00050333 นาง  เกือกลู  สงัฆะมณี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

371 020898 00054850 นาย  แกว้  พงษโ์พธิ กฟก.1 อยธุยา

372 083228 00222499 นาย  โกญจนาท  สุวรรณวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

373 245595 00268920 นาย  โกมล  พนัธรังษี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

374 273807 00179820 นาย  โกมล  พนัเพิมพูล กฟก.3 นครปฐม

375 138065 00136565 นาย  โกมินทร์  วงศว์ฒันเกียรติ กฟฉ.1 อุดรธานี
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376 130300 00153711 นาย  โกมุท  สาลกัษณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

377 222335 00097797 นาย  โกเมศ  อุบล กฟต.3 ยะลา

378 251164 00111666 นาย  โกวิท  ภู่เกิด สาํนกังานใหญ่

379 019431 00133921 นาย  โกวิท  รัชตเมธี สาํนกังานใหญ่

380 107242 00158216 นาย  โกวิท  สวามิภกัดิ กฟต.3 ยะลา

381 105606 00176181 นาย  โกวิท  สาํราญจิตต์ สาํนกังานใหญ่

382 059627 00211323 นาย  โกวิท  เสพยธ์รรม สาํนกังานใหญ่

383 081925 00037840 นาย  โกวิทย ์ เวชประดิษฐ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

384 126945 00260772 นาย  โกวิน  กิตติรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

385 292827 00136224 นาย  โกศล  ทองโมถ่าย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

386 006179 00000192 นาย  โกศล  ปริศวงศ์ สาํนกังานใหญ่

387 215427 00104358 นาย  โกศล  ปานกลิน กฟก.1 อยธุยา

388 285888 00010094 นาย  โกศล  พุฒธรรม กฟฉ.1 อุดรธานี

389 239536 00273890 นาย  โกศล  เรืองอร่าม กฟต.1 เพชรบุรี

390 188183 00022243 นาย  โกศยั  ดาริการ์นนท์ สาํนกังานใหญ่

391 333990 00049194 นาย  โกสิทธิ  ครองคุม้ กฟต.1 เพชรบุรี

392 403591 00152460 นาง  โกสุมภ ์ ทงัทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

393 056328 00153070 นาย  ไกรจกัร  อุ่ยสกุล กฟก.1 อยธุยา

394 227432 00010008 นาย  ไกรทอง  แกว้มุงคุณ กฟฉ.1 อุดรธานี

395 429628 00107879 นาย  ไกรราช  พรหมมา กฟฉ.1 อุดรธานี

396 013582 00044108 นาย  ไกรฤกษ ์ ชอบธรรม สาํนกังานใหญ่

397 156241 00091028 นาย  ไกรวรรณ์  ปิยะวรรณ์โณ กฟน.3 ลพบุรี

398 110863 00054414 นาย  ไกรวิชญ ์ กสิโกศล กฟก.2 ชลบุรี

399 258572 00114369 นาย  ไกรวุฒิ  ปัญญาธีระ กฟต.1 เพชรบุรี

400 214308 00122205 นาย  ไกรศรี  อินโปธา กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

401 236164 00272349 นาย  ไกรษร  อยูเ่จริญกิจ กฟน.1 เชียงใหม่

402 186377 00342641 นาย  ไกรสร  ใจสมคัร กฟน.1 เชียงใหม่

403 206826 00252690 นาย  ไกรสร  ศรีวฒันพงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

404 253174 00201758 นาย  ไกรสร  สวสัดี กฟก.2 ชลบุรี

405 154760 00173274 นาย  ไกรสร  สุทธิพนัธ์ุ สาํนกังานใหญ่

406 294073 00046019 นาย  ไกรสิงห์  สุเมธพนัธุ์ กฟน.1 เชียงใหม่

407 028731 00183558 นาย  ไกรสีห์  เอมเปรมศิลป์ สาํนกังานใหญ่

408 052138 00245532 นาย  ขจร  จนัทรภาส กฟฉ.3 นครราชสีมา

409 235231 00214676 นาย  ขจร  ถนอมเอียด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

410 156754 00214680 นาย  ขจร  ประภาส กฟต.2 นครศรีธรรมราช

411 152239 00073812 นาย  ขจร  ปังตระกูล กฟก.1 อยธุยา

412 023511 00034547 นาย  ขจร  ปิยวศิน สาํนกังานใหญ่

413 219308 00102324 นาย  ขจร  พิทกัษเ์สถียร กฟต.3 ยะลา

414 187543 00054800 น.ส.  ขจรจิตร  ผวินวล กฟก.1 อยธุยา

415 261876 00133676 นาย  ขจรยศ  หุตะเมขลิน กฟก.3 นครปฐม

416 263064 00191094 นาย  ขจรศกัดิ  เตียวสุวฒัน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

417 215134 00426794 นาย  ขจรศกัดิ  รัตน์นนัต์ กฟฉ.1 อุดรธานี

418 044630 00020419 นาง  ขจรไสย  สณัฑมาศ สาํนกังานใหญ่

419 015665 00186956 นาย  ขจิต  ยอดสุขา กฟก.2 ชลบุรี

420 121432 00157010 นาย  ขจิต  ศรีสมบติั สาํนกังานใหญ่

421 230524 00332826 นาง  ขจี  รัตนเลิศ กฟก.1 อยธุยา

422 228496 00228968 นาง  ขนานจิตร  กิงมาลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

423 091768 00176040 นาง  ขนิษฐา  คงคาเขตร กฟก.1 อยธุยา

424 043383 00012305 นาง  ขนิษฐา  เทียนไพฑูรย์ สาํนกังานใหญ่

425 198405 00190989 น.ส.  ขนิษฐา  อารียว์งศ์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

426 260985 00185150 นาย  ขว้ง  มชัฌิมาภิโร กฟต.3 ยะลา

427 051069 00241815 นาง  ขวญั  ภู่ทรานนท์ สาํนกังานใหญ่

428 090411 00077761 นาง  ขวญัจิตร  สุวรรณวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

429 143573 00227744 นาย  ขวญัใจ  ขาํเขียว กฟต.1 เพชรบุรี

430 278776 00023376 น.ส.  ขวญัใจ  สวนซ่อนกลิน สาํนกังานใหญ่

431 120127 00244922 นาง  ขวญัใจ  เสือโภชน์ สาํนกังานใหญ่

432 212013 00083869 นาย  ขวญัชยั  ชูศรีทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

433 111487 00085198 นาย  ขวญัชยั  โชติธนะ สาํนกังานใหญ่

434 114859 00175408 นาย  ขวญัชยั  ปิยะอรุณ กฟก.3 นครปฐม

435 124587 00200211 นาย  ขวญัชยั  วงศไ์ชยคง สาํนกังานใหญ่

436 330099 00272662 นาย  ขวญัชยั  ศรีปานวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

437 990059 00392569 น.ส.  ขวญัปวีณ์  ยวุกรพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

438 247377 00051084 นาง  ขวญัเมือง  เรียนผง กฟต.1 เพชรบุรี

439 243967 00276175 นาย  ขวญัเมือง  สว่างศรี กฟก.3 นครปฐม

440 212330 00150531 นาย  ขวญัศกัดิ  ชืนปรีชา กฟฉ.3 นครราชสีมา

441 074122 00102710 นาง  ขตัติยา  จนัทรโชติ สาํนกังานใหญ่

442 206850 00112503 นาย  ขนัติ  บรรจงศิริ กฟฉ.3 นครราชสีมา

443 262199 00185982 นาย  ขนัติศกัดิ  กลินรืน กฟก.2 ชลบุรี

444 180876 00009746 นาย  ขมุทรัพย ์ เหลืองรังษี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

445 142878 00026097 นาย  เขตอุดม  พนัธ์นอ้ย กฟน.3 ลพบุรี

446 068626 00153725 นาย  เขม็ชาติ  แกว้ดี สาํนกังานใหญ่

447 057633 00055810 นาง  เขม็ทอง  วารินศิริรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

448 239895 00280867 นาย  เขมทสัน์  ส่งประยรูวงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

449 087450 00282819 นาย  เขมพนัธ์  พิฑูรมานิต สาํนกังานใหญ่

450 436112 00056434 นาง  เขมิสราวณั  เจียรกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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451 185850 00098375 นาย  เขียน  แสงอร่าม กฟต.3 ยะลา

452 107608 00059696 นาย  คงฤทธิ  ลาวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

453 215231 00202227 นาย  คงวุฒิ  เทศทอง กฟต.1 เพชรบุรี

454 272160 00034024 นาย  คงศกัดิ  มูลรังษี กฟน.1 เชียงใหม่

455 039994 00169205 นาย  คงศกัดิ  โมกขพนัธ์ กฟก.3 นครปฐม

456 240846 00111357 นาย  คงศกัดิ  วงศแ์ก่นคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

457 198853 00154876 นาย  คเชนทร์  ภทัรธีรนนท์ สาํนกังานใหญ่

458 438499 00437533 นาย  คฑาวธุ  วรรณพินิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

459 207513 00220083 นาย  คณพศ  พรเอือไพโรจน์ สาํนกังานใหญ่

460 110570 00331907 นาย  คณิต  พนัธุศกัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

461 158049 00356751 นาย  คณิต  ศรียมก กฟก.1 อยธุยา

462 092308 00191317 นาย  คณิต  สุมโนธรรม กฟก.3 นครปฐม

463 087010 00050915 นาย  คณิตศกัดิ  ชวะนานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

464 143052 00055529 นาย  คณินทร์  วสยางกรู กฟน.3 ลพบุรี

465 056611 00159149 นาย  คธาภนัต ์ บุณโยดม สาํนกังานใหญ่

466 170994 00134595 นาย  คนธ์พงษ ์ วิฑูรชูพนัธ์ุ กฟต.1 เพชรบุรี

467 179582 00335583 นาง  คนึง  สติชอบ กฟก.1 อยธุยา

468 243470 00199242 นาย  คนึงเดช  คุณาพรอนนัต์ กฟก.1 อยธุยา

469 238912 00131606 นาย  คมกริช  พงศจ์นัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

470 499342 00341154 นาย  คมกฤช  จิตรรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

471 298580 00168009 นาย  คมกฤช  นิชานนท์ สาํนกังานใหญ่

472 258190 00177878 นาย  คมกฤษณ์  สอนศรี กฟก.2 ชลบุรี

473 183094 00073862 นาง  คมขาํ  ปลงัตระกูล กฟก.1 อยธุยา

474 043862 00114814 นาง  คมคาย  บุญสิทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

475 036352 00161716 นาย  คมธิป  ม่วงอยู่ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

476 252584 00290078 นาย  คมน์  ปานประยรู กฟน.1 เชียงใหม่

477 263234 00008190 นาง  คมเนตร  พนสัสุขขมุ สาํนกังานใหญ่

478 239675 00041750 นาย  คมเนตร  เสระทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

479 242199 00144960 นาย  คมศกัดิ  ลพหงษ์ สาํนกังานใหญ่

480 078011 00054446 นาย  คมสนั  เรืองฤทธิ กฟก.2 ชลบุรี

481 179079 00183944 นาย  คมสนัต ์ ชีวินโชติ กฟก.1 อยธุยา

482 314807 00163322 นาย  คมสนัต ์ เรืองตา กฟน.3 ลพบุรี

483 174760 00326100 นาย  คมสนัต ์ สุขเจริญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

484 144480 00422936 นาย  คมสนัต ์ สุสมาธิยากร กฟฉ.3 นครราชสีมา

485 205202 00179816 นาย  คมสนัต ์ หนัสงัข์ กฟก.3 นครปฐม

486 045830 00263584 นาย  ครรชิต  บุญญาปฎิกา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

487 248242 00332658 นาย  ครรชิต  วิจิตรผล กฟฉ.3 นครราชสีมา

488 092976 00218575 นาย  ครรชิต  อกัษรคิด กฟก.2 ชลบุรี

489 158421 00119191 นาย  คล่อง  แกว้ทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

490 224905 00086930 นาง  คอตีเยาะ  จารง กฟต.3 ยะลา

491 498686 00333795 น.ส.  คทัลี  เมธีพนัธพงษ์ สาํนกังานใหญ่

492 504680 00384869 น.ส.  คนัธรัตน์  แกว้สงัข์ สาํนกังานใหญ่

493 477134 00295923 นาย  คมัภีร์  พฒันยนิดี กฟก.2 ชลบุรี

494 195758 00277153 นาย  คาเชน  ศิวะทรงพล กฟน.3 ลพบุรี

495 175889 00348601 นาย  คารมย ์ ถินดวงจนัทร์ กฟก.3 นครปฐม

496 231198 00016563 น.ส.  คาริษา  พจนาคม สาํนกังานใหญ่

497 085262 00294963 นาย  คาํ  ชาชุมพร สาํนกังานใหญ่

498 334386 00152406 นาย  คาํจนัทร์  นามบุตร กฟฉ.1 อุดรธานี

499 070055 00196476 นาย  คาํนวน  แกว้สุดา กฟก.1 อยธุยา

500 101165 00105936 นาย  คาํนวน  บุตรสาลี กฟฉ.1 อุดรธานี
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501 204743 00233797 นาย  คาํนวน  มีเจริญ สาํนกังานใหญ่

502 273019 00223481 นาย  คาํนึง  จนัทรโชติ กฟต.3 ยะลา

503 434851 00233824 นาง  คาํบ่อ  ขอบพลกรัง กฟก.1 อยธุยา

504 125258 00039147 นาง  คาํปอน  สุนาคราช กฟฉ.2 อุบลราชธานี

505 194281 00095004 นาย  คาํปุ่น  ตรีศาสตร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

506 016629 00179666 นาย  คาํพนัธ์  แพนพา กฟฉ.1 อุดรธานี

507 202408 00004132 นาง  คาํมวน  พยคัฆเรือง สาํนกังานใหญ่

508 203593 00099967 นาย  คาํรณ  ภู่งาม กฟก.1 อยธุยา

509 151102 00075919 นาย  คาํรณ  อาทนะจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

510 081593 00183780 นาย  คาํลภ  ศาสตร์เสงียม สาํนกังานใหญ่

511 256619 00083255 นาย  คาํลือ  มูลสวสัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

512 315015 00127837 นาย  คาํวนั  ราชวงษา กฟฉ.1 อุดรธานี

513 307711 00076810 นาย  คาํแหง  เหมะรักษ์ กฟต.3 ยะลา

514 089436 00001025 นาย  คิดคติ  สุรวฒันา สาํนกังานใหญ่

515 253572 00042574 นาง  คูณทิพย ์ ภู่เจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

516 279942 00008063 นาง  เครือจิตต ์ พงศไ์พจิตร สาํนกังานใหญ่

517 135570 00182875 นาง  เครือมาศ  ชูสิน สาํนกังานใหญ่

518 029680 00002594 น.ส.  เครือวลัย ์ อยูส่วสัดิ สาํนกังานใหญ่

519 135782 00131747 นาง  เครือวลัย ์ อินทนา กฟฉ.3 นครราชสีมา

520 056695 00083500 นาง  เครือวลัย ์ อุปละ กฟน.1 เชียงใหม่

521 263072 00233810 นาง  เคลา้ศิริ  วฒิุวฒันกุล สาํนกังานใหญ่

522 318568 00179143 นาย  โฆษิต  สาตนุรักษ์ กฟก.3 นครปฐม

523 148840 00046364 นาย  โฆสิต  คงเปียม กฟน.3 ลพบุรี

524 114003 00342673 นาย  โฆสิต  วงศล์ะมาย สาํนกังานใหญ่

525 132815 00165956 นาย  เงิน  สุกไสย กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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526 119273 00257545 น.ส.  จงกล  กลุประสิทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

527 227335 00175276 นาย  จงกล  แกว้เกียรติพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

528 204913 00145920 นาง  จงกล  พรหมอกัษร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

529 163727 00037872 นาย  จงกล  ศรีภิรมย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

530 156461 00058959 นาง  จงกลณี  กล่าวสุนทร กฟน.1 เชียงใหม่

531 207856 00206235 น.ส.  จงกลนี  แสงสวา่ง สาํนกังานใหญ่

532 177954 00069570 นาง  จงกลนี  อุทยั กฟน.1 เชียงใหม่

533 273603 00056325 นาง  จงจิตร  อุปวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

534 066828 00246647 นาง  จงรัก  วชิราภิวธัน์ กฟก.2 ชลบุรี

535 077201 00253850 นาย  จงรักษ ์ ไชยานนท์ กฟก.2 ชลบุรี

536 075160 00004673 นาง  จงรักษ ์ ประคองทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

537 026250 00228304 นาย  จงรักษ ์ ศรีสวสัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

538 153544 00213802 นาง  จงรักษ ์ อ่อนมนั สาํนกังานใหญ่

539 206258 00006134 น.ส.  จงลกัษณ์  เฉลยวรรณ สาํนกังานใหญ่

540 208624 00006007 นาง  จณญัญา  ตริตรอง สาํนกังานใหญ่

541 145347 00104671 วา่ที ร.ต.  จตุธรรม  เรืองจุติโพธิพาน กฟน.2 พิษณุโลก

542 216724 00118604 นาย  จตุพงศ ์ อากาศโสภา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

543 244036 00149683 นาง  จตุพร  เกษมณี กฟต.1 เพชรบุรี

544 250590 00099062 นาย  จตุพร  ทรัพยฤ์ทธา กฟก.3 นครปฐม

545 047963 00274391 นาย  จตุพร  พวงดี กฟก.1 อยธุยา

546 190431 00137525 นาย  จตุพร  อนุพรวิเศษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

547 051865 00130678 นาย  จตุพล  บุญโท กฟฉ.3 นครราชสีมา

548 218629 00182475 นาย  จตุพีร์  จารุมณี กฟฉ.1 อุดรธานี

549 130279 00148491 นาย  จตุรงค ์ ชืนชม กฟก.2 ชลบุรี

550 073760 00243308 นาย  จตุรงค ์ ตนักิมหงษ์ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

551 301252 00069720 นาย  จตุรงค ์ พลโรคา กฟน.1 เชียงใหม่

552 057390 00084960 นาย  จตุรงค ์ ศิริวรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

553 141898 00094676 นาย  จตุรงค ์ อุ่นโรจน์ กฟก.3 นครปฐม

554 220820 00224205 นาง  จตุรพร  บุญเลิศ กฟต.3 ยะลา

555 207377 00165588 นาง  จรรยา  คาํนนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

556 241224 00236559 นาง  จรรยา  เจเถือน กฟก.3 นครปฐม

557 216994 00156987 นาง  จรรยา  ทบังาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

558 139469 00095563 นาง  จรรยา  เทวายะนะ กฟน.1 เชียงใหม่

559 093427 00292793 นาง  จรรยา  พิทกัษช์าติ สาํนกังานใหญ่

560 202733 00177741 น.ส.  จรรยา  เรืองรุ่ง กฟน.3 ลพบุรี

561 230663 00078244 นาง  จรรยารักษ ์ ชยักุล สาํนกังานใหญ่

562 182577 00062819 นาย  จรรศกัดิ  โกศลัวิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

563 198918 00196876 นาย  จรัญ  กาํทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

564 273637 00064748 นาย  จรัญ  แกว้เหลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

565 073312 00115442 นาย  จรัญ  จนัทรบวั กฟก.1 อยธุยา

566 202165 00029213 นาย  จรัญ  จนัมณี กฟต.3 ยะลา

567 049088 00184104 นาย  จรัญ  ทองบุญเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

568 163078 00166102 นาย  จรัญ  น่วมถนอม กฟฉ.1 อุดรธานี

569 083846 00054250 นาย  จรัญ  นยัชิต กฟก.1 อยธุยา

570 170300 00096446 นาย  จรัญ  นาคะเวช กฟต.1 เพชรบุรี

571 213881 00265013 นาย  จรัญ  นิมหนู กฟต.2 นครศรีธรรมราช

572 105185 00154808 นาย  จรัญ  บวัแดง กฟต.1 เพชรบุรี

573 151160 00084279 นาย  จรัญ  ปันตนั กฟน.1 เชียงใหม่

574 213166 00364801 นาย  จรัญ  ปินประเสริฐ กฟฉ.3 นครราชสีมา

575 092502 00049003 นาย  จรัญ  เผา่เจริญ กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

576 057968 00234589 นาย  จรัญ  พลคาํ สาํนกังานใหญ่

577 449335 00030707 นาย  จรัญ  รัชอินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

578 091912 00027752 นาย  จรัญ  แสงงาม สาํนกังานใหญ่

579 162975 00083164 นาย  จรัญ  อรุณนภา กฟน.1 เชียงใหม่

580 098192 00263770 นาย  จรัญ  เอกดาํรงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

581 231122 00023471 นาย  จรัณชยั  อินจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

582 213629 00140552 นาย  จรัมพร  เฮงเทียนศรี สาํนกังานใหญ่

583 165282 00166952 นาย  จรัล  จนัทร์ตอ้ย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

584 128222 00018915 นาย  จรัล  จนัทะวงศ์ สาํนกังานใหญ่

585 298687 00182920 นาย  จรัล  นอ้ยพิทกัษ์ กฟก.3 นครปฐม

586 129799 00300314 นาย  จรัล  เบญจพลวฒันา กฟน.2 พิษณุโลก

587 019889 00243530 นาย  จรัล  วงศวิ์วฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

588 315798 00401813 วา่ที ร.ต.  จรัลรัตน์  เรืองชาติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

589 291732 00075337 นาย  จรัส  ทองเสน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

590 018574 00082295 นาย  จรัส  วณีสอน กฟน.1 เชียงใหม่

591 049054 00099585 นาง  จรัสกรณ์  บุญศิริ สาํนกังานใหญ่

592 493978 00288047 นาย  จรัสพงษ ์ สามาลา กฟฉ.1 อุดรธานี

593 255003 00231618 นาง  จรัสศรี  กองธรรม กฟก.3 นครปฐม

594 281965 00243699 น.ส.  จรัสศรี  ปลืมภกัดี กฟก.2 ชลบุรี

595 135326 00042883 นาง  จรัสศรี  มณีลดา กฟน.1 เชียงใหม่

596 158219 00074636 น.ส.  จรัสศรี  อิมเกตุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

597 181929 00084229 นาย  จรินทร์  ฉายา กฟน.1 เชียงใหม่

598 128078 00032036 นาง  จรินทร์  ชอบเพือน กฟน.3 ลพบุรี

599 192190 00209897 นาย  จรินทร์  พิมเพช็ร กฟก.2 ชลบุรี

600 312318 00024922 นาย  จรินทร์  โมสิโก กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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601 274007 00170349 นาย  จรินทร์  วงัชาตรี กฟต.3 ยะลา

602 180070 00043198 นาย  จรินทร์  สมบูรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

603 049313 00246306 นาย  จรินทร์  เสาร์แปงคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

604 407016 00002512 น.ส.  จรินทร  อวเกียรติ สาํนกังานใหญ่

605 126149 00007126 นาง  จริยา  ตุย้คาํภีร์ สาํนกังานใหญ่

606 153502 00215090 นาง  จริยา  ทรัพยว์ฒันาการ สาํนกังานใหญ่

607 127030 00181029 นาง  จริยา  นุย้ดี กฟต.3 ยะลา

608 247296 00228118 นาง  จริยา  ภคัวนัต์ กฟก.1 อยธุยา

609 118065 00157238 นาง  จริยา  สิริรัตนปัญญา สาํนกังานใหญ่

610 119956 00231254 นาง  จริยา  สุทธิพิบูลย์ สาํนกังานใหญ่

611 059570 00163754 น.ส.  จริยา  เหลืองรังสรรค์ สาํนกังานใหญ่

612 092748 00202231 น.ส.  จริยา  อนุกูล สาํนกังานใหญ่

613 172336 00143546 นาง  จริยา  อิมพรรณไชย สาํนกังานใหญ่

614 243030 00142386 นาง  จริยาภรณ์  สุริโย กฟน.3 ลพบุรี

615 030380 00247552 นาง  จรี  เครือประดบั กฟก.3 นครปฐม

616 166220 00181774 นาง  จรี  เจริญสุข กฟก.1 อยธุยา

617 204793 00312486 นาย  จรุง  ชนะภยั กฟต.1 เพชรบุรี

618 209395 00182116 นาย  จรุง  ธรรมรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

619 227199 00011422 นาย  จรุ่ง  โพธิศรีนาค กฟก.1 อยธุยา

620 103329 00278109 นาง  จรุงศรี  ลีละตานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

621 086064 00091850 นาย  จรุงศกัดิ  ภกัดีจาตุรันต์ กฟต.3 ยะลา

622 162399 00329576 นาย  จรูญ  กล่อมดี สาํนกังานใหญ่

623 046933 00240255 นาย  จรูญ  กลาํอินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

624 141466 00139822 นาย  จรูญ  กลินหอม กฟต.1 เพชรบุรี

625 133853 00146362 นาย  จรูญ  เครืออินต๊ะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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626 123167 00266087 นาย  จรูญ  จิรอมัพร สาํนกังานใหญ่

627 192556 00185273 นาย  จรูญ  ไชยกิจ กฟต.3 ยะลา

628 306066 00017155 นาย  จรูญ  ณรงคเ์ปลียน กฟก.1 อยธุยา

629 285391 00086712 นาย  จรูญ  ไตรมิตร กฟต.3 ยะลา

630 285367 00097701 นาย  จรูญ  เทพรักษ์ กฟต.3 ยะลา

631 414479 00249922 นาย  จรูญ  เทพวลัย์ สาํนกังานใหญ่

632 080296 00173042 นาย  จรูญ  นาคผอ่ง กฟต.1 เพชรบุรี

633 208917 00115288 นาย  จรูญ  นาควิเชียร กฟฉ.3 นครราชสีมา

634 209052 00030270 นาย  จรูญ  พรมดาํ กฟต.3 ยะลา

635 028773 00161784 นาย  จรูญ  วารีวนิช สาํนกังานใหญ่

636 421426 00030266 นาย  จรูญ  ศรีละเกศ กฟต.3 ยะลา

637 233726 00109221 นาย  จเร  ทองวิเศษ กฟต.3 ยะลา

638 195562 00100968 นาย  จเร  วีระชวนะศกัดิ สาํนกังานใหญ่

639 194493 00147427 นาง  จอมจิตร  ถาวรศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

640 445959 00229005 นาย  จกัรกฤช  ลาภเจริญพานิช สาํนกังานใหญ่

641 079198 00104035 นาย  จกัรกฤษณ์  ตุลสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

642 280749 00213870 นาย  จกัรกฤษณ์  บุญประสม กฟน.1 เชียงใหม่

643 200139 00033755 นาย  จกัรกฤษณ์  วรรณรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

644 071700 00191199 นาย  จกัรพงศ ์ ภทัรพงศ์ สาํนกังานใหญ่

645 159752 00271593 นาย  จกัรพงษ ์ ทวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

646 191712 00195498 นาย  จกัรพงษ ์ อาศน์สุวรรณ กฟต.3 ยะลา

647 275956 00264271 นาย  จกัรพนัธ์  กาญจนวฒันาวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

648 285692 00204651 นาย  จกัรพนัธ์  จิรธนี กฟก.1 อยธุยา

649 268608 00149829 นาย  จกัรพนัธ์  แผว้พนัธ์ชู กฟต.2 นครศรีธรรมราช

650 048676 00160251 นาย  จกัรพนัธุ์  กฤตยโสภณ กฟก.3 นครปฐม
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651 185795 00160647 นาย  จกัรภพ  นิคมขาํ กฟน.3 ลพบุรี

652 135368 00099921 นาย  จกัรภพ  อุตรวีระการ กฟก.1 อยธุยา

653 401028 00204792 นาย  จกัรายทุธ  ภู่เจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

654 271075 00071210 นาย  จกัรินทร์  บริสุทธิสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

655 139867 00281590 นาย  จกัรินทร์  วฒันา กฟก.2 ชลบุรี

656 164155 00149960 นาย  จกัรี  สร้อยนาก กฟฉ.3 นครราชสีมา

657 156568 00024613 นาย  จตัตุรงค ์ เบญ็จลกัษณ์ สาํนกังานใหญ่

658 424343 00012432 นาง  จนัจิรา  พงษส์วสัดิ กฟก.1 อยธุยา

659 315065 00009087 น.ส.  จนัทนา  กล่าวสุนทร สาํนกังานใหญ่

660 206177 00141508 นาง  จนัทนา  จิตตอาํไพ กฟก.3 นครปฐม

661 145428 00066027 นาง  จนัทนา  เบญ็จวรรณ์ กฟก.3 นครปฐม

662 013192 00008281 นาง  จนัทนา  ประเสริฐไทย สาํนกังานใหญ่

663 212885 00222744 นาง  จนัทนา  โพธิเผือก กฟต.1 เพชรบุรี

664 240391 00043875 นาง  จนัทนา  วฒันเพญ็ไพบูลย์ สาํนกังานใหญ่

665 108214 00167326 นาง  จนัทนา  อู่อน้ สาํนกังานใหญ่

666 224311 00118890 นาย  จนัทร์  ทองศิริ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

667 252445 00155559 นาย  จนัทร์  เปลียนแปลก สาํนกังานใหญ่

668 209670 00089174 นาย  จนัทร์  รักสมยา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

669 187527 00013492 นาย  จนัทร์  เศรษฐโอฬารกิจ กฟก.1 อยธุยา

670 139231 00123510 นาย  จนัทร์  หนูพร กฟฉ.1 อุดรธานี

671 043896 00014634 นาง  จนัทร์งาม  โชติจรูญ สาํนกังานใหญ่

672 210875 00016359 นาง  จนัทร์จิรา  ธญัญาโภชน์ สาํนกังานใหญ่

673 141830 00071056 นาง  จนัทร์ฉาย  เสนารักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

674 304797 00255016 นาง  จนัทร์ทิรา  พฒันยนิดี กฟก.2 ชลบุรี

675 130732 00177014 นาง  จนัทร์นวล  ขาววรรณา กฟน.1 เชียงใหม่
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676 178976 00075000 นาง  จนัทร์เพญ็  ดาราฤกษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

677 115766 00235226 นาง  จนัทร์เพญ็  เสงียมวฒันะ กฟฉ.1 อุดรธานี

678 208616 00000360 นาง  จนัทรา  กาญจนาภรณ์ สาํนกังานใหญ่

679 155334 00162221 น.ส.  จนัทวรรณ  ชุติภิญโญ กฟต.1 เพชรบุรี

680 149812 00085170 นาย  จนัทา  ยนัฝาก สาํนกังานใหญ่

681 057667 00095686 น.ส.  จนัทิพา  ดาํริห์กุล กฟน.1 เชียงใหม่

682 124032 00176468 นาง  จนัทิมา  กลินหอม กฟก.3 นครปฐม

683 283420 00030743 นาง  จนัทิมา  เจริญภกัดี กฟน.1 เชียงใหม่

684 156681 00158539 นาง  จนัทิมา  อนัประสิทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

685 239285 00052149 นาง  จนัเพญ็  ลือชา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

686 158188 00338763 นาย  จาฏุพจน์  ธรรมิกบวร กฟต.3 ยะลา

687 286664 00193050 นาย  จาตุรงค ์ พงษป์ระสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

688 283640 00253919 นาย  จาตุรงค ์ สุขะเสน สาํนกังานใหญ่

689 242482 00148996 นาย  จานุ  นิรันดร์โสภณ กฟก.3 นครปฐม

690 079928 00155004 นาง  จาริณี  สุคนธชาติ สาํนกังานใหญ่

691 018906 00045318 นาง  จารึก  โตสุโท กฟน.1 เชียงใหม่

692 289044 00013547 นาย  จารึก  นุย้จนัทร์ กฟต.3 ยะลา

693 222791 00138953 นาย  จารึก  รักษาพราหมณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

694 116657 00171072 นาย  จารุ  อินทรสิริ กฟก.1 อยธุยา

695 317384 00207213 นาย  จารุ  อุตมงั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

696 047997 00145461 นาง  จารุณี  เขียวบาํรุง สาํนกังานใหญ่

697 046608 00017355 นาง  จารุณี  ธรรมเจริญ กฟต.3 ยะลา

698 144464 00132111 นาง  จารุณี  นิติธรรมกูล กฟน.1 เชียงใหม่

699 136720 00356351 นาย  จารุบุตร  รุ่งหวัไผ่ กฟน.3 ลพบุรี

700 301846 00221984 นาง  จารุภา  ประชาญสิทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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701 029703 00109394 นาง  จารุวรรณ  จารุสิริวฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

702 298572 00016836 นาง  จารุวรรณ  ประทีปะวณิช สาํนกังานใหญ่

703 056085 00001920 น.ส.  จารุวรรณ  ภกัดีดาํรงฤทธิ สาํนกังานใหญ่

704 261787 00017787 นาง  จารุวรรณ  วฒันาบรรจงสุข สาํนกังานใหญ่

705 217746 00096232 นาง  จารุวรรณ  วิทยสิงห์ กฟน.1 เชียงใหม่

706 033964 00144497 นาย  จาโรจน์  สุวรรณรัศมี กฟต.3 ยะลา

707 272720 00079668 นาง  จาํกดั  ศรีดาํรงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

708 288917 00049267 นาย  จาํนง  ทากนัท์ กฟน.1 เชียงใหม่

709 037358 00237096 นาย  จาํนง  วิเศษ กฟก.2 ชลบุรี

710 107072 00366130 นาย  จาํนงค ์ กลดัมุข กฟต.1 เพชรบุรี

711 177904 00227299 นาย  จาํนงค ์ คิดอ่าน กฟน.1 เชียงใหม่

712 260862 00142413 นาย  จาํนงค ์ จบัจิตร กฟต.1 เพชรบุรี

713 059651 00227344 นาย  จาํนงค ์ บุญเลิศ กฟน.1 เชียงใหม่

714 018029 00245491 นาย  จาํนงค ์ ปานแกว้ สาํนกังานใหญ่

715 203690 00079204 นาย  จาํนงค ์ ปีแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

716 250011 00241615 นาย  จาํนงค ์ พิมพโ์คตร กฟฉ.1 อุดรธานี

717 017374 00035307 นาย  จาํนงค ์ ศรีวิชยั กฟน.1 เชียงใหม่

718 115928 00101914 นาย  จาํนงค ์ ศศิกรกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

719 204400 00210868 นาย  จาํเนียน  อุดมชยับรรเจิด สาํนกังานใหญ่

720 250663 00220542 นาย  จาํเนียร  กเุรคา้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

721 169163 00053086 นาย  จาํเนียร  คมเขต กฟต.3 ยะลา

722 214138 00204079 นาย  จาํเนียร  คุม้กุดขมิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

723 041535 00032177 น.ส.  จาํเนียร  สวสัดี กฟน.3 ลพบุรี

724 278661 00013579 นาย  จาํปี  ปัญจระ กฟต.3 ยะลา

725 128670 00140293 นาย  จาํปี  ปานนาค สาํนกังานใหญ่
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726 041315 00035943 นาย  จาํรักษ ์ พงษย์พิุนพานิช กฟก.1 อยธุยา

727 204612 00100904 นาย  จาํรัส  กิตติยายาม กฟต.1 เพชรบุรี

728 215647 00238606 นาย  จาํรัส  เกตุสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

729 239968 00124407 นาย  จาํรัส  ถูระวนั กฟฉ.1 อุดรธานี

730 116916 00167671 นาย  จาํรัส  เนียมประยรู กฟก.1 อยธุยา

731 033443 00147209 นาย  จาํรัส  รอดบุญ สาํนกังานใหญ่

732 269256 00192509 นาย  จาํรูญ  ทองศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

733 228080 00208550 นาย  จาํรูญ  ปฏิสนัถาวร กฟต.1 เพชรบุรี

734 026284 00068029 นาย  จาํรูญ  มหิมา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

735 232770 00106796 นาย  จาํรูญ  แสงสุวรรณ กฟต.1 เพชรบุรี

736 018914 00218589 นาย  จาํเริญ  ขาํคง กฟก.2 ชลบุรี

737 273255 00093816 นาย  จาํเริญ  ครินชยั กฟน.1 เชียงใหม่

738 123599 00003227 นาย  จาํเริญ  ไชยสวน สาํนกังานใหญ่

739 187250 00025237 นาย  จาํเริญ  ดวงจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

740 266347 00252604 นาย  จาํเริญ  ต๊ะเงิน กฟน.1 เชียงใหม่

741 218328 00041328 นาย  จาํเริญ  บุญยะวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

742 115009 00033682 นาย  จาํเริญ  พุทธอารีย์ กฟน.1 เชียงใหม่

743 176576 00153125 นาย  จาํเริญ  ศรีวิริยะวงศ์ สาํนกังานใหญ่

744 096920 00032159 นาย  จาํเริญ  สงัขะวร กฟน.3 ลพบุรี

745 204890 00061659 นาย  จาํเริญศกัดิ  สาศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

746 425399 00261405 น.ส.  จาํเรียง  พลอยศรี สาํนกังานใหญ่

747 026292 00012896 นาง  จาํลอง  เกิดคุม้ กฟก.1 อยธุยา

748 203747 00025928 นาย  จาํลอง  จนัทร์อาํรุง สาํนกังานใหญ่

749 163133 00247534 นาย  จาํลอง  เจริญสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

750 260503 00287855 นาย  จาํลอง  ชุมภู กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

751 422113 00176690 นาย  จาํลอง  ชูโลก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

752 014651 00207409 นาย  จาํลอง  เตยอ่อน สาํนกังานใหญ่

753 243713 00120471 นาย  จาํลอง  ทองวิจิตร กฟฉ.1 อุดรธานี

754 427066 00188217 นาย  จาํลอง  พรมศรี กฟก.2 ชลบุรี

755 224094 00082186 นาย  จาํลอง  ศิริคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

756 231669 00037795 นาย  จาํลอง  อินทะเสย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

757 141694 00322283 นาง  จาํลองรักษ ์ วิเศษสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

758 141034 00244590 นาง  จาํลองลกัษณ์  ชวนะลิขิกร กฟก.1 อยธุยา

759 217518 00168481 นาย  จิ  มีหลา้ กฟน.3 ลพบุรี

760 160054 00044653 นาง  จิญาณพตั  ภทัราวธุ กฟก.1 อยธุยา

761 179891 00164182 นาง  จิณณรัตน์  ศรีอรุณ กฟน.1 เชียงใหม่

762 069460 00003027 นาง  จิณห์จุฑา  คาํพรรณ์ สาํนกังานใหญ่

763 405886 00126263 นาง  จิณห์นิภา  เปรมษัเฐียร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

764 070568 00011622 นาง  จิดาภา  พุทธรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

765 016051 00010612 นาย  จิต  เพชรชูทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

766 126628 00031444 นาง  จิตตง์าม  เพียรพานิช กฟน.3 ลพบุรี

767 102307 00099135 นาง  จิตติญาดา  วิชยักุล สาํนกังานใหญ่

768 141115 00018038 นาย  จิตติวฒัน์  อุชชิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

769 024266 00081930 นาย  จิตประจง  ประกาศวฒิุสาร กฟน.1 เชียงใหม่

770 152873 00249245 นาง  จิตพิมล  อศัวรางกรู สาํนกังานใหญ่

771 219447 00142954 นาย  จิตร  ชูโชติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

772 300206 00069148 นาย  จิตร  พิศดาร กฟน.1 เชียงใหม่

773 117899 00234193 นาง  จิตรลดา  ไชยปะ กฟฉ.1 อุดรธานี

774 111047 00023421 นาง  จิตรลดา  สุมโนธรรม สาํนกังานใหญ่

775 427202 00018383 นาง  จิตรา  กิจบญัชา สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

776 231009 00286936 นาง  จิตรา  คงคาลอ้ม กฟก.2 ชลบุรี

777 014407 00160497 นาง  จิตรา  โคว้ศรีเจริญ สาํนกังานใหญ่

778 174891 00240528 นาง  จิตรา  จินดารัตน์ กฟต.3 ยะลา

779 188426 00343374 น.ส.  จิตรา  แซ่ตงั กฟต.3 ยะลา

780 224662 00252804 นาง  จิตรา  ฐาปนดุลย์ สาํนกังานใหญ่

781 166000 00264603 นาง  จิตรา  รุ่งเพียร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

782 075461 00020491 นาง  จิตราภรณ์  โกยกุล สาํนกังานใหญ่

783 193099 00221461 นาง  จิตวไิล  โสวิภา สาํนกังานใหญ่

784 431340 00050424 นาง  จินดา  กลินเกลา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

785 124008 00250975 นาย  จินดา  ฐิตะฐาน กฟต.1 เพชรบุรี

786 276910 00111761 นาง  จินดา  ภู่ศาสตร์ กฟก.3 นครปฐม

787 249256 00394898 นาง  จินดา  รักเดช กฟน.2 พิษณุโลก

788 270265 00131292 นาง  จินดา  สงักดักลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

789 040709 00260190 นาง  จินดา  แสนสุข กฟต.1 เพชรบุรี

790 044761 00133321 นาย  จินดา  หลงัประยรู กฟก.2 ชลบุรี

791 497448 00315020 น.ส.  จินดานาฏ  ณิลงัโส สาํนกังานใหญ่

792 190978 00204124 นาง  จินดาพร  ใจดี กฟก.2 ชลบุรี

793 087743 00000815 นาง  จินดารัตน์  ผอ่งไพบูลย์ สาํนกังานใหญ่

794 096140 00028417 นาง  จินตนา  คงฤกษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

795 253962 00156337 นาง  จินตนา  จนัทร์ประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

796 164498 00002780 นาง  จินตนา  ฉิมเจริญ สาํนกังานใหญ่

797 331281 00398442 นาง  จินตนา  ญาณวีระพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

798 143492 00131351 นาง  จินตนา  ทองหล่อ กฟฉ.3 นครราชสีมา

799 990040 00286031 นาง  จินตนา  นพนรากุล กฟก.1 อยธุยา

800 235249 00144956 น.ส.  จินตนา  เนืองจาํนงค์ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

801 106814 00148219 นาง  จินตนา  พชรสิริ สาํนกังานใหญ่

802 132873 00210745 นาง  จินตนา  เพชรนอ้ย สาํนกังานใหญ่

803 225121 00098266 นาง  จินตนา  มาเทศน์ สาํนกังานใหญ่

804 226779 00051325 นาง  จินตนา  มีประชา กฟก.3 นครปฐม

805 104228 00210763 นาง  จินตนา  ยงัพลขนัธ์ สาํนกังานใหญ่

806 127569 00016054 นาง  จินตนา  วงศพ์ยคัฆ์ สาํนกังานใหญ่

807 430598 00087677 นาง  จินตนา  ไวยโอรส กฟก.1 อยธุยา

808 146995 00009019 นาง  จินตนา  ศรีสุนทร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

809 258069 00106332 นาง  จินตนา  สง่าศิลป์ กฟฉ.1 อุดรธานี

810 156186 00222312 นาง  จินตนา  อินทรปัญญา กฟน.3 ลพบุรี

811 266729 00257636 นาย  จินลอย  อาจบาํรุง กฟฉ.3 นครราชสีมา

812 203446 00047356 นาง  จิมพร  สุวพงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

813 246703 00005188 นาง  จิรกลุ  รังสิยเวคิน สาํนกังานใหญ่

814 226630 00087213 นาย  จิรชยั  สร้อยแกว้ กฟต.3 ยะลา

815 213912 00108952 นาย  จิรพงศ ์ ทิพาพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

816 268276 00215709 นาย  จิรพงศ ์ โพธิศิริ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

817 175635 00132202 นาย  จิรพงษ ์ กิจวรวฒิุ กฟต.1 เพชรบุรี

818 248381 00047174 นาย  จิรพงษ ์ จอมวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

819 177556 00125267 นาย  จิรพงษ ์ จิตตผ์อ่ง กฟก.1 อยธุยา

820 296902 00108966 นาย  จิรพนธ์  บุษบา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

821 117417 00181324 นาย  จิรพนัธุ์  รัตนศรี สาํนกังานใหญ่

822 282880 00087431 นาง  จิรภา  สงัขท์อง กฟก.1 อยธุยา

823 208111 00078058 นาย  จิรภาส  รอดพิทกัษ์ กฟน.3 ลพบุรี

824 164024 00345730 น.ส.  จิรวรรณ  สุนทรีรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี

825 043189 00248512 นาย  จิรวฒัน์  กลินเจริญ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

826 269531 00143823 นาย  จิรวฒัน์  จารุเกษม สาํนกังานใหญ่

827 328288 00123897 นาย  จิรวฒัน์  วิมลจิตร กฟฉ.1 อุดรธานี

828 317708 00217442 นาย  จิรวทิย ์ อิมสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

829 264816 00300796 นาย  จิรวฒิุ  วอ่งวรางกูร สาํนกังานใหญ่

830 172695 00217024 นาย  จิรศกัดิ  ชมภู่ กฟน.3 ลพบุรี

831 140012 00221734 นาย  จิรศกัดิ  ณ ราชสีมา กฟฉ.3 นครราชสีมา

832 215710 00126213 นาย  จิรศกัดิ  สมวงศใ์หญ่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

833 051205 00198028 นาย  จิรศกัดิ  สมศรี กฟก.3 นครปฐม

834 081527 00035343 นาย  จิรศกัดิ  สืบแสง สาํนกังานใหญ่

835 127454 00032072 นาย  จิระ  คลงัทรัพย์ กฟน.3 ลพบุรี

836 130504 00162049 นาย  จิระ  วชัราศยั สาํนกังานใหญ่

837 236130 00057949 นาย  จิระพงศ ์ ทมิฬศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

838 075356 00145766 นาย  จิระพงศ ์ มุขสมบติั สาํนกังานใหญ่

839 048529 00015430 นาย  จิระพงศ ์ หรือเจริญ กฟก.1 อยธุยา

840 195570 00100972 นาย  จิระพนัธ์  เสนะวงศ์ สาํนกังานใหญ่

841 136267 00086108 นาง  จิระภา  ใจห้าว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

842 147836 00292648 นาง  จิระภา  ลอ้สกุล กฟน.3 ลพบุรี

843 127608 00024859 นาย  จิระศกัดิ  กิไพโรจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

844 218603 00044271 นาย  จิระศกัดิ  หูวานนท์ สาํนกังานใหญ่

845 194029 00212347 นาย  จิรัฐเกียรติ  สุทธิรักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

846 121474 00017032 น.ส.  จิรัสยา  การสมธร กฟฉ.1 อุดรธานี

847 087484 00266346 นาง  จิรา  เมฆสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

848 085076 00237664 น.ส.  จิรา  อ่วมทอน กฟน.3 ลพบุรี

849 121987 00095090 นาง  จิราพร  จิตดนยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

850 250778 00009619 น.ส.  จิราพร  แปลงรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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851 185046 00126027 นาง  จิราพร  แสงใสแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

852 038037 00141144 นาง  จิราพนัธ์  อุบลศรี กฟน.1 เชียงใหม่

853 283292 00271307 น.ส.  จิราภรณ์  คงรินทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

854 215061 00244904 นาง  จิราภรณ์  นาคพนัธุ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

855 311176 00108784 นาง  จิราภรณ์  ปัจจยัโค กฟฉ.2 อุบลราชธานี

856 140957 00141885 นาง  จิราภรณ์  วีระกุล กฟก.3 นครปฐม

857 022395 00164091 น.ส.  จิราภรณ์  สุวรรณโพธิศรี สาํนกังานใหญ่

858 110782 00170599 นาง  จิราภรณ์  อยูส่าระ สาํนกังานใหญ่

859 203056 00030925 นาย  จิรายทุธ  พุ่มพฤกษ์ กฟน.3 ลพบุรี

860 160494 00093943 นาง  จิราวรรณ  จนัทร์พรหม กฟน.1 เชียงใหม่

861 452061 00055424 น.ส.  จีรณา  อ่อนเขียว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

862 314302 00040095 นาง  จีรบุณย ์ ชยัชาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

863 183060 00103439 นาง  จีรภทัร  ศรีเพญ็ สาํนกังานใหญ่

864 180290 00252331 นาง  จีรวสั  มาตยช์นา กฟฉ.3 นครราชสีมา

865 474194 00155890 นาย  จีรศกัดิ  ทองทา สาํนกังานใหญ่

866 033728 00158189 นาย  จีรศกัดิ  บุญศิริพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

867 188701 00054323 นาย  จีรศกัดิ  พรานนทส์ถิตย์ กฟก.2 ชลบุรี

868 248349 00082645 น.ส.  จีระพร  จิตวิสุทธิพนงั กฟต.3 ยะลา

869 260480 00112862 นาย  จีระศกัดิ  หน่อแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

870 147616 00140693 นาย  จีรา  จยัธรรม สาํนกังานใหญ่

871 287165 00094999 นาย  จีรายทุธ  สีโมคา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

872 224078 00058240 นาง  จุฑาทิพ  อินทรสิริ กฟน.1 เชียงใหม่

873 441557 00044994 นาง  จุฑาทิพย ์ เกษมสุข กฟน.1 เชียงใหม่

874 109464 00027798 นาง  จุฑาทิพย ์ เทียนศิวารัตน์ สาํนกังานใหญ่

875 177687 00025778 นาง  จุฑาพรรธน์  แกว้วฒันะบวร สาํนกังานใหญ่
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876 163361 00222467 นาง  จุฑามณี  เจริญรักษา กฟฉ.3 นครราชสีมา

877 178756 00002394 น.ส.  จุฑามณี  รุ่งระวี สาํนกังานใหญ่

878 173968 00012541 นาง  จุฑามาศ  มณีงาม กฟก.1 อยธุยา

879 233784 00025805 น.ส.  จุฑามาศ  รัตนพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

880 252186 00030298 นาง  จุฑามาศ  ศิริเขต กฟต.3 ยะลา

881 201127 00055915 นาง  จุฑามาศ  สุเมฆะกลุ กฟก.1 อยธุยา

882 238069 00045859 นาง  จุฑารัตน์  ตุลาธาร กฟน.1 เชียงใหม่

883 480690 00262360 น.ส.  จุฑารัตน์  รัชตวรคุณ สาํนกังานใหญ่

884 175758 00070896 นาง  จุฑาวรรณ  วิธุรัติ กฟน.3 ลพบุรี

885 256326 00229223 นาย  จุติ  คงมูล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

886 029575 00246110 นาย  จุมพต  วชัรปาน กฟฉ.1 อุดรธานี

887 175279 00079086 นาย  จุมพล  เทศะแพทย์ กฟน.3 ลพบุรี

888 077065 00174193 นาย  จุมพล  ศรีขจร สาํนกังานใหญ่

889 049012 00095618 นาง  จุรี  เมตจิตกุล กฟน.1 เชียงใหม่

890 149642 00313937 นาง  จุรีรัตน์  เครือกลิน สาํนกังานใหญ่

891 239358 00146908 นาง  จุรีรัตน์  พูลสมบติั กฟฉ.3 นครราชสีมา

892 133374 00128342 นาง  จุไร  ทวีสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

893 328432 00077648 นาง  จุไรรัตน์  กอ้นแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

894 188206 00196808 นาง  จุไรรัตน์  ฉวีพฒัน์ กฟน.3 ลพบุรี

895 282238 00158375 นาง  จุไรรัตน์  สิทธิรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

896 228608 00295478 นาง  จุไรลกัษณ์  โชติวรรณ สาํนกังานใหญ่

897 110300 00048861 นาย  จุลพงษ ์ เทพวิไลกุล กฟน.1 เชียงใหม่

898 115635 00037581 นาย  จุลพล  กวานเชียงเหนือ กฟฉ.1 อุดรธานี

899 157899 00276470 นาย  จุลศกัดิ  จูสกุลวิจิตร สาํนกังานใหญ่

900 276180 00046691 นาย  จุลศกัดิ  ไวยโอรส กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

901 246915 00231963 นาย  จุลศิลป์  ทยานศิลป์ สาํนกังานใหญ่

902 241347 00208346 นาย  จุฬา  เฉลิมฤทธิ สาํนกังานใหญ่

903 145672 00004641 นาย  จุฬา  ตนัสกุล สาํนกังานใหญ่

904 264345 00263443 นาง  จุฬา  อ่อนสาํลี กฟน.3 ลพบุรี

905 180761 00031399 นาง  จุฬาภรณ์  ทรัพยอ์นนัต์ กฟน.3 ลพบุรี

906 122771 00107792 น.ส.  จุฬาภรณ์  โสมเกษตรินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

907 295396 00222253 นาง  จุฬารัตน์  มะเดือ กฟน.3 ลพบุรี

908 284036 00278404 นาง  จุฬารัตน์  ศรีเมืองหลวง กฟน.1 เชียงใหม่

909 252592 00067623 นาง  จุฬาลกัษณ์  แสนดวงเดือน กฟน.1 เชียงใหม่

910 144202 00107865 นาย  เจดจ็  วิศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

911 173120 00085184 นาย  เจตน์  กาวิน กฟก.1 อยธุยา

912 276724 00253569 นาย  เจตน์  เตชะมา กฟก.2 ชลบุรี

913 260888 00052117 นาย  เจตนิพิฐ  ดบัใหม่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

914 106513 00014361 นาย  เจน  พูนพนิช สาํนกังานใหญ่

915 259861 00226798 นาย  เจนการณ์  หงษโ์ต กฟฉ.3 นครราชสีมา

916 258085 00012628 นาย  เจนวิทย ์ ทศันะ กฟก.1 อยธุยา

917 024737 00114937 นาย  เจริญ  กล่อมทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

918 102535 00040659 นาย  เจริญ  เขือนแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

919 140096 00029104 นาย  เจริญ  จิตสว่าง กฟน.1 เชียงใหม่

920 181351 00015103 นาย  เจริญ  จุย้พลอย สาํนกังานใหญ่

921 477396 00254006 นาย  เจริญ  ชโยภาส สาํนกังานใหญ่

922 420917 00083946 นาย  เจริญ  ชุมภูรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

923 087549 00085611 นาย  เจริญ  ทองนอก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

924 084981 00150395 นาย  เจริญ  ธนวฒัน์ กฟต.1 เพชรบุรี

925 415132 00031276 นาย  เจริญ  นนทรีย์ กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

926 169862 00112171 นาย  เจริญ  มหาทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

927 299617 00067128 นาย  เจริญ  มาพะเนา กฟฉ.3 นครราชสีมา

928 176704 00224087 นาย  เจริญ  มีสิน กฟต.1 เพชรบุรี

929 060686 00052353 นาย  เจริญ  วารินศิริรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

930 245414 00093402 นาย  เจริญชยั  ชยัพานิช กฟก.1 อยธุยา

931 205333 00289566 นาย  เจริญชยั  สุโข กฟก.2 ชลบุรี

932 120630 00249845 นาย  เจริญพุทธ  ราษฎร์เหนือ สาํนกังานใหญ่

933 224573 00040695 นาย  เจริญโรจน์  คา้สม กฟน.1 เชียงใหม่

934 087468 00095086 น.ส.  เจริญลกัษณ์  ศรีเมือง กฟฉ.3 นครราชสีมา

935 066771 00016040 นาย  เจริญวงศ ์ ช่วยทอง สาํนกังานใหญ่

936 081323 00022457 นาย  เจริญวะราพนั  อยูย่นืยง สาํนกังานใหญ่

937 225773 00224564 นาง  เจริญศรี  เอกสุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

938 173081 00217092 นาย  เจริญศกัดิ  ธิโสภา สาํนกังานใหญ่

939 267018 00043334 นาย  เจษฎา  แกว้สาคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

940 304488 00220615 นาย  เจษฎา  ธรรมขนัติพงศ์ สาํนกังานใหญ่

941 055885 00249340 นาย  เจษฎา  ธีระรัตน์ สาํนกังานใหญ่

942 113633 00226475 นาง  เจษฎา  เนียรศิริ กฟก.2 ชลบุรี

943 406670 00124843 นาย  เจษฎา  ปาละสิทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

944 206800 00350955 นาย  เจษฎา  เปรมาสวสัดิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

945 142357 00221584 นาย  เจษฎา  วนาภรณ์ สาํนกังานใหญ่

946 245545 00144574 นาง  เจิดนภางค ์ แสงสุวรรณ์ กฟต.3 ยะลา

947 118641 00014543 นาย  เจิดสิทธิ  หิรัญ สาํนกังานใหญ่

948 219926 00319206 นาย  เจือ  วิเศษพลกรัง กฟต.1 เพชรบุรี

949 196330 00214694 นาย  เจือน  อมรชาติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

950 144927 00062532 นาย  แจ่ม  กณัหารัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

951 047638 00243594 น.ส.  แจ่มจนัทร์  จูแรงบุญ สาํนกังานใหญ่

952 047882 00167271 น.ส.  แจ่มศรี  ประทีปะเสน สาํนกังานใหญ่

953 050712 00119123 นาง  แจรม  สิทธิชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

954 092497 00051098 นาย  โจม  ยืนนาน กฟฉ.3 นครราชสีมา

955 474403 00248471 นาง  ใจพิมพ ์  อิวาโมโตะ สาํนกังานใหญ่

956 143874 00241483 นาย  ฉกรรจ ์ โหมขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

957 233849 00112335 นาย  ฉกาจ  สาลีผล กฟก.1 อยธุยา

958 123353 00124011 นาย  ฉกาจ  สิงห์สาธร กฟน.1 เชียงใหม่

959 266177 00163413 นาย  ฉลวย  คงสบาย กฟต.1 เพชรบุรี

960 039562 00024190 นาง  ฉลวย  เชียวชาญ กฟน.3 ลพบุรี

961 056108 00068192 นาย  ฉลวย  ดีพร้อม กฟน.3 ลพบุรี

962 199655 00414486 นาย  ฉลวย  บวัเสือ กฟน.3 ลพบุรี

963 188468 00286263 นาง  ฉลวย  พนัธ์สืบ กฟน.3 ลพบุรี

964 061959 00254624 นาง  ฉลวย  รุ่งฟ้า สาํนกังานใหญ่

965 052196 00258814 นาง  ฉลวย  สมบูรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

966 276708 00097824 น.ส.  ฉลวย  สนัตะมะโน กฟต.3 ยะลา

967 131542 00088582 นาง  ฉลวย  สุวรรณมิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

968 120224 00236109 นาย  ฉลวย  เสาชยั กฟก.3 นครปฐม

969 175198 00170476 นาย  ฉลอง  กลาํกลิน กฟฉ.1 อุดรธานี

970 332685 00195757 นาย  ฉลอง  แกว้เพง็ กฟน.3 ลพบุรี

971 068448 00038650 นาย  ฉลอง  เจริญธรรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

972 168222 00021374 นาย  ฉลอง  บุญพร กฟก.1 อยธุยา

973 223577 00106946 นาย  ฉลอง  เพญ็วนัศุกร์ กฟต.1 เพชรบุรี

974 254031 00038828 นาย  ฉลอง  ราหา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

975 105850 00166348 นาย  ฉลอง  รุ่งแจง้ กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

976 171526 00082213 นาย  ฉลอง  แสนจิตต์ กฟน.1 เชียงใหม่

977 117792 00218539 นาย  ฉลองชยั  คงบนัเทิง สาํนกังานใหญ่

978 230833 00121786 นาย  ฉลองชยั  ใจผอ่ง กฟก.1 อยธุยา

979 109448 00032004 นาย  ฉลองชยั  ชยัรัตนวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

980 252819 00032254 นาย  ฉลองศกัดิ  แกว้สุข กฟน.3 ลพบุรี

981 145486 00234161 นาย  ฉลอม  ฉิมชาติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

982 086690 00088691 นาย  ฉลาด  โพธิไกร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

983 038702 00042483 นาย  ฉลาด  ศรีสุขคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

984 217144 00077975 นาง  ฉวี  ตุลาการ กฟก.1 อยธุยา

985 051904 00230230 นาง  ฉวีวรรณ  กาษรสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

986 250964 00169637 นาง  ฉวีวรรณ  ควนสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

987 086682 00156587 นาง  ฉวีวรรณ  จิตตภิรมยศ์กัดิ สาํนกังานใหญ่

988 308953 00180823 นาง  ฉวีวรรณ  จินดาวงษ์ กฟก.3 นครปฐม

989 099538 00183530 นาง  ฉวีวรรณ  โฉมอุดม สาํนกังานใหญ่

990 198942 00141726 น.ส.  ฉวีวรรณ  บวักลิน กฟก.3 นครปฐม

991 152718 00309013 นาง  ฉวีวรรณ  พูนพนิช สาํนกังานใหญ่

992 078100 00059264 นาง  ฉวีวรรณ  ยานะถนอม กฟน.1 เชียงใหม่

993 148866 00093961 นาง  ฉวีวรรณ  สิทธินนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

994 089169 00087954 นาง  ฉวีวรรณา  วิสิทธิ สาํนกังานใหญ่

995 263941 00068542 นาง  ฉออ้น  ผลพิพฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

996 116039 00114119 นาง  ฉฐัพร  บาํรุงไทยชยัชาญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

997 211106 00217115 นาง  ฉตัตพร  ดนัเมฆ กฟก.1 อยธุยา

998 304983 00094662 นาย  ฉตัรชนก  จกัรินธนาดล สาํนกังานใหญ่

999 085589 00140948 นาย  ฉตัรชยั  กมลาสิน กฟก.1 อยธุยา

1000 240896 00063924 นาย  ฉตัรชยั  เกษมสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1001 031857 00013410 นาย  ฉตัรชยั  เกียรติมนั กฟก.1 อยธุยา

1002 051239 00000742 นาย  ฉตัรชยั  คลา้ยผงึ สาํนกังานใหญ่

1003 212990 00065180 นาย  ฉตัรชยั  ธนานุวิทย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1004 123866 00340267 นาย  ฉตัรชยั  เธียรอุดมพร กฟต.3 ยะลา

1005 167030 00289411 นาย  ฉตัรชยั  แบบประเสริฐ กฟฉ.1 อุดรธานี

1006 173560 00004219 นาย  ฉตัรชยั  ประสิทธิพรชยั สาํนกังานใหญ่

1007 321163 00133571 นาย  ฉตัรชยั  ภุมรินทร์ กฟก.3 นครปฐม

1008 120135 00174052 นาย  ฉตัรชยั  ภู่เอียม สาํนกังานใหญ่

1009 228755 00142704 นาย  ฉตัรชยั  หอมหวล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1010 188280 00077543 นาย  ฉตัรไชย  แกว้กิง กฟต.1 เพชรบุรี

1011 158853 00084433 นาย  ฉตัรพงษ ์ วิชิตนาค กฟน.1 เชียงใหม่

1012 237063 00083332 น.ส.  ฉตัรฤดี  จนัทราทิตย์ กฟน.1 เชียงใหม่

1013 246460 00022275 น.ส.  ฉตัรวรัญ  องคสิงห์ กฟก.1 อยธุยา

1014 143280 00176486 นาง  ฉนัทนา  สุพยากรณ์ กฟก.3 นครปฐม

1015 210231 00118931 นาย  ฉนัทวชัร์  สนัติสุขวงศ์ กฟต.3 ยะลา

1016 114192 00188794 นาง  ฉนัทสิ์มา  มีพานิช สาํนกังานใหญ่

1017 195156 00089756 นาย  ฉนัทะ  อาจปาสา กฟฉ.1 อุดรธานี

1018 063749 00019448 นาย  ฉยัยา  มีฟัก กฟก.1 อยธุยา

1019 247131 00215818 นาย  ฉาย  พิพิธภณัฑ์ กฟน.3 ลพบุรี

1020 134582 00085934 นาย  ฉุย  มุณี สาํนกังานใหญ่

1021 253409 00263693 นาย  ฉุอิบ  แหละตี กฟก.3 นครปฐม

1022 152938 00238765 นาง  เฉลย  เจียมจรรยงค์ กฟน.3 ลพบุรี

1023 193895 00023576 นาย  เฉลย  ศรีสุข กฟน.3 ลพบุรี

1024 187640 00115351 นาย  เฉลย  อาจหาญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1025 213718 00077002 นาง  เฉลา  จนัทนูปถมัภ์ กฟต.3 ยะลา
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1026 174825 00256135 นาย  เฉลา  มะธิเกาปะ กฟน.3 ลพบุรี

1027 184943 00148514 นาง  เฉลา  เลขยนัต์ สาํนกังานใหญ่

1028 212796 00159894 น.ส.  เฉลาศรี  ตงัประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

1029 023600 00023885 นาย  เฉลิม  จาดจร กฟน.3 ลพบุรี

1030 402626 00242243 นาย  เฉลิม  ณะมี กฟน.1 เชียงใหม่

1031 023333 00192618 นาย  เฉลิม  มีมงั กฟน.3 ลพบุรี

1032 187137 00143041 นาย  เฉลิม  เมฆมุสิก กฟต.3 ยะลา

1033 198007 00193787 นาย  เฉลิม  รวมทรัพย์ กฟน.3 ลพบุรี

1034 275126 00250084 นาย  เฉลิม  รุ่งแจง้ สาํนกังานใหญ่

1035 166628 00140889 นาย  เฉลิม  เรืองสี กฟก.1 อยธุยา

1036 102658 00057921 นาย  เฉลิม  วฒันคามินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

1037 119419 00273086 นาย  เฉลิม  สอนจนัทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

1038 257136 00211428 นาย  เฉลิม  สงัเกตกิจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1039 121822 00061122 นาย  เฉลิมเกียรติ  ตงัโชโต กฟต.3 ยะลา

1040 107292 00209192 นาย  เฉลิมเกียรติ  ศรีเมธารมย์ สาํนกังานใหญ่

1041 294675 00012082 นาย  เฉลิมชยั  เกตุเสม กฟฉ.3 นครราชสีมา

1042 182111 00220415 นาย  เฉลิมชยั  ปัญญาพร กฟฉ.3 นครราชสีมา

1043 226232 00140011 นาย  เฉลิมชยั  พนัธ์สวสัดิ สาํนกังานใหญ่

1044 222806 00077907 นาย  เฉลิมชยั  เรือนประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

1045 061129 00226184 นาย  เฉลิมชยั  ฤทธิแรงกลา้ กฟน.1 เชียงใหม่

1046 225870 00124970 นาย  เฉลิมชยั  ลาสุนนท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1047 243632 00106964 นาย  เฉลิมชยั  ศุทธิพนาสณฑ์ กฟน.3 ลพบุรี

1048 034805 00223304 นาย  เฉลิมชยั  สงเคราะห์ กฟก.1 อยธุยา

1049 052235 00156678 นาย  เฉลิมชยั  สวนสมจิตร สาํนกังานใหญ่

1050 069672 00155654 นาย  เฉลิมชยั  สิทธิถาวร กฟฉ.3 นครราชสีมา
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1051 243048 00196985 นาย  เฉลิมพงศ ์ กฤตลกัษณ์ กฟก.2 ชลบุรี

1052 141296 00112426 นาย  เฉลิมพงศ ์ จนัทสีหราช กฟฉ.3 นครราชสีมา

1053 319881 00100895 นาย  เฉลิมพร  ตุย้ดี กฟก.3 นครปฐม

1054 122828 00254947 นาย  เฉลิมพล  ชงัจอหอ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1055 040995 00136860 นาย  เฉลิมพนัธ์  สุจนัทร์ศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

1056 225066 00257468 นาง  เฉลิมรัตน์  ศรีสุข กฟต.1 เพชรบุรี

1057 313372 00274814 นาย  เฉลิมวฒิุ  สามกลิน กฟต.1 เพชรบุรี

1058 016263 00065435 นาง  เฉลิมศรี  คณาวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

1059 050380 00212329 นาง  เฉลิมศรี  เง่ายธุากร สาํนกังานใหญ่

1060 176958 00142609 นาย  เฉลิมศกัดิ  ทองเพิม กฟต.1 เพชรบุรี

1061 177174 00293721 นาย  เฉลียว  ปุสสะรังษี สาํนกังานใหญ่

1062 319336 00111434 นาย  เฉลียว  วงศพิ์มล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1063 275663 00224069 นาย  เฉวียง  ลาภบวั กฟก.2 ชลบุรี

1064 095885 00002803 นาง  เฉิดฉาย  ตนัพานิช สาํนกังานใหญ่

1065 460195 00212438 นาง  แฉลม้  พงษเ์ศวต สาํนกังานใหญ่

1066 064559 00232832 นาย  แฉลม้  แพทยรั์งษี กฟก.2 ชลบุรี

1067 427545 00359195 น.ส.  ช.สวาทภิญญ ์ เพช็ญไพศิษฏ์ สาํนกังานใหญ่

1068 045686 00033082 นาง  ช.สินีนาท  คาํพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

1069 181181 00213711 นาง  ชญานุช  ทองยงัยืน สาํนกังานใหญ่

1070 213899 00062887 นาง  ชฎาทิพย ์ มูลศิลป์ สาํนกังานใหญ่

1071 232209 00166639 นาง  ชฎาวลัย ์ ชวดนิม กฟก.2 ชลบุรี

1072 080474 00187693 นาย  ชณินทร์  รุ่งเรืองเกียรติ สาํนกังานใหญ่

1073 440153 00097006 นาย  ชนก  เปลียนแปลก สาํนกังานใหญ่

1074 302460 00197327 นาย  ชนแดน  พนัธ์ศรี สาํนกังานใหญ่

1075 241818 00151773 นาย  ชนน  สุขโกษา กฟน.3 ลพบุรี
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1076 142755 00200920 นาง  ชนมนิ์ภา  จินดาศิริโรจน์ สาํนกังานใหญ่

1077 125088 00057917 นาย  ชนะ  วฒิุศรี กฟน.1 เชียงใหม่

1078 117035 00015858 นาย  ชนะกิจ  เชา้ทวี สาํนกังานใหญ่

1079 152205 00043552 นาย  ชนะชยั  กมลบูรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1080 060490 00211991 นาย  ชนะผล  เพิมศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1081 238213 00099785 นาง  ชนษัฐศ์า  องัศิริจินดา กฟก.1 อยธุยา

1082 507598 00425439 นาย  ชนสัถา  ยวุนิชยากุล สาํนกังานใหญ่

1083 294219 00021924 นาง  ชนาภา  ศรีวิสรณ์ สาํนกังานใหญ่

1084 468795 00218870 น.ส.  ชนาลยั  จรูญเพญ็ สาํนกังานใหญ่

1085 329349 00196644 นาย  ชนาสิน  เชาวว์ลัล์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1086 222301 00045904 นาง  ชนิกา  สิงห์คะ กฟน.1 เชียงใหม่

1087 112069 00027857 น.ส.  ชนินท ์ เมฆสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

1088 495950 00300037 นาย  ชนินทร์  กระจ่าง กฟก.2 ชลบุรี

1089 184228 00276143 นาย  ชนินทร์  กระสินธ์ุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1090 109642 00341590 นาย  ชนินทร์  มะโนรุ่งเรือง กฟน.1 เชียงใหม่

1091 144058 00096123 นาย  ชนินทร์  รอดเชือ สาํนกังานใหญ่

1092 066399 00000283 นาย  ชนินทร์  สุวรรณเวลา สาํนกังานใหญ่

1093 122242 00065730 นาย  ชนุดม  จุย้เจริญ กฟก.3 นครปฐม

1094 462294 00188635 น.ส.  ชมนภสั  วฒิุกาญจนธร สาํนกังานใหญ่

1095 291538 00133149 นาง  ชมยัพร  คุณาพรอนนัต์ กฟก.1 อยธุยา

1096 276198 00090713 นาย  ชยนนัต ์ เจริญโต กฟก.2 ชลบุรี

1097 216083 00182893 นาย  ชยพล  นาคทงั กฟก.3 นครปฐม

1098 162802 00257818 นาย  ชยพล  พิทยธนากุล กฟฉ.1 อุดรธานี

1099 118942 00067728 นาย  ชยนัต ์ กาพยไ์ชย กฟน.1 เชียงใหม่

1100 293637 00234016 นาย  ชยตุ  วราภิรมย์ กฟต.3 ยะลา
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1101 280692 00135391 นาย  ชยตุ  ศรีชมภู กฟน.3 ลพบุรี

1102 231041 00073476 นาง  ชรินทร์  ชาญณรงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1103 328068 00207045 นาย  ชรินทร์ชยั  สาํเภาคลา้ยมีศิลป์ กฟก.1 อยธุยา

1104 127721 00296515 นาย  ชลชยั  คาํจริง กฟน.2 พิษณุโลก

1105 220359 00213634 นาง  ชลทิพย ์ คงสิบ กฟน.1 เชียงใหม่

1106 122527 00031212 นาย  ชลทิศ  สุขหอม กฟน.3 ลพบุรี

1107 233108 00150113 นาย  ชลธร  สถาวระ สาํนกังานใหญ่

1108 293483 00008790 นาง  ชลธารา  วรรณดิลก สาํนกังานใหญ่

1109 242424 00228122 นาง  ชลธิชา  ระลึกธรรม กฟก.1 อยธุยา

1110 187420 00015462 นาย  ชลธิศ  เอียมสาํอาง สาํนกังานใหญ่

1111 085686 00026124 นาย  ชลวิทย ์ พิมพาภรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

1112 164731 00202504 นาย  ชลอ  กิมยงิยศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1113 121408 00017769 นาง  ชลอ  ไกรทองสุข สาํนกังานใหญ่

1114 137572 00305255 นาย  ชลอ  คงสมบุตร กฟก.1 อยธุยา

1115 404149 00231545 นาย  ชลอ  เตียนพลกรัง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1116 014554 00191549 นาย  ชลอ  ธูปบูชากร สาํนกังานใหญ่

1117 325426 00095131 นาย  ชลอ  พรายหมืนไวย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1118 270079 00211587 นาย  ชลอ  รู้จกัวงศ์ กฟต.1 เพชรบุรี

1119 063040 00011581 นาย  ชลอ  เรียนเวช กฟก.1 อยธุยา

1120 230964 00148469 นาย  ชลชั  รัตนวิจารณ์ กฟก.2 ชลบุรี

1121 115601 00007885 นาย  ชลิต  ชยันาม สาํนกังานใหญ่

1122 287505 00263675 นาย  ชลิต  ชือสกุล กฟก.3 นครปฐม

1123 326448 00189368 นาย  ชลิต  นิยะบุญ กฟต.1 เพชรบุรี

1124 233522 00252072 นาย  ชลินทร์  เกษทอง กฟก.1 อยธุยา

1125 020610 00244245 นาง  ชลี  ธรรมมงคล สาํนกังานใหญ่
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1126 265341 00043770 นาย  ชโลทร  มากลี กฟก.3 นครปฐม

1127 223420 00092151 นาง  ชโลทร  วิลยัพล กฟก.1 อยธุยา

1128 236821 00191785 นาย  ช่วง  อนนัเต่า กฟฉ.3 นครราชสีมา

1129 087036 00325409 นาย  ชวน  ศิลปสุวรรณ กฟน.2 พิษณุโลก

1130 173455 00082568 นาง  ชวนชม  สุขทสัน์ กฟก.1 อยธุยา

1131 278247 00223140 นาง  ชวนพิศ  ตงัตระกูล กฟก.1 อยธุยา

1132 030398 00159385 นาง  ชวนพิศ  ปัทมดิลก สาํนกังานใหญ่

1133 053168 00176086 นาง  ชวนพิศ  เรืองฤทธิ กฟก.2 ชลบุรี

1134 139338 00068710 นาย  ชวนินทร์  ขนัสาคร กฟน.3 ลพบุรี

1135 174469 00019820 นาย  ชวพรรณ  ระวงัวงศ์ กฟต.1 เพชรบุรี

1136 086006 00302407 นาย  ชวลิต  กลินมาลยั สาํนกังานใหญ่

1137 167276 00041219 นาย  ชวลิต  กุณาวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

1138 225202 00186847 นาย  ชวลิต  แกว้ศรีสงัข์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1139 209028 00198278 นาย  ชวลิต  จนัทร์สวา่ง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1140 221779 00365966 นาย  ชวลิต  ชยันิลพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

1141 043935 00252763 นาย  ชวลิต  ชืนสดใส กฟต.1 เพชรบุรี

1142 159346 00186233 นาย  ชวลิต  ญาณทศันาการ สาํนกังานใหญ่

1143 183175 00144392 นาย  ชวลิต  โถคณิต กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1144 083406 00054678 นาย  ชวลิต  บุญพิทกัษ์ กฟก.1 อยธุยา

1145 054677 00056852 นาย  ชวลิต  ประเสริฐ กฟฉ.1 อุดรธานี

1146 102616 00110183 นาย  ชวลิต  แผน่ทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1147 079203 00116866 นาย  ชวลิต  ฟืนสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

1148 250710 00133717 นาย  ชวลิต  รักกาญจนนัท์ กฟก.3 นครปฐม

1149 125541 00079018 นาย  ชวลิต  รัตนจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

1150 045343 00113636 นาย  ชวลิต  วชัรกิจ กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1151 146026 00173660 นาย  ชวลิต  สารชุม สาํนกังานใหญ่

1152 081200 00266532 นาย  ชวลิต  สุขสบาย กฟก.2 ชลบุรี

1153 127022 00163318 นาย  ชวลิต  แสนมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

1154 465543 00243762 นาย  ชวลิตร์  ประดิษฐ์ผล กฟก.2 ชลบุรี

1155 087248 00211228 นาง  ชวาลา  พนสัชยั สาํนกังานใหญ่

1156 139370 00032181 นาง  ชอ้งมาศ  เรืองพรวิสุทธิ กฟน.3 ลพบุรี

1157 181466 00260540 นาย  ชอบ  เชษฐพนัธุ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1158 201915 00029263 นาย  ชอบ  ทองนุ่น กฟต.3 ยะลา

1159 183654 00028908 นาย  ชอบ  บุญรอด กฟก.1 อยธุยา

1160 130287 00148500 นาย  ชอบ  ปานดวง กฟน.3 ลพบุรี

1161 171089 00156905 นาย  ชอบ  ม่วงยา้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

1162 274918 00295319 นาย  ชะลอ  ทงัทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1163 402935 00221457 นาย  ชะโลม  เลา้โลมวงศ์ กฟต.1 เพชรบุรี

1164 117742 00145366 นาย  ชะออม  ดียงิ สาํนกังานใหญ่

1165 256156 00033214 นาย  ชะเอม  วรอินทร์ สาํนกังานใหญ่

1166 501288 00356824 น.ส.  ชชัจิรา  อจัฉริยะพิทกัษ์ กฟน.3 ลพบุรี

1167 120737 00032636 นาย  ชชัภณ  แกว้พลอย สาํนกังานใหญ่

1168 209426 00198337 นาย  ชชัวาล  คาํศรีสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1169 269434 00098311 นาย  ชชัวาล  จีระยา กฟน.1 เชียงใหม่

1170 253629 00187057 นาย  ชชัวาล  เจริญศิริ กฟก.3 นครปฐม

1171 109765 00224237 นาย  ชชัวาล  ชืนสดใส สาํนกังานใหญ่

1172 189804 00226657 นาย  ชชัวาล  ตระกูลดิษฐ์ กฟต.1 เพชรบุรี

1173 170423 00151555 นาย  ชชัวาล  ถาแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

1174 298750 00219549 นาย  ชชัวาล  วานิชกร สาํนกังานใหญ่

1175 188159 00162699 นาย  ชชัวาล  ศรีภิรมย์ กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1176 053087 00001902 นาย  ชชัวาล  สุวรรณภาณุ สาํนกังานใหญ่

1177 085270 00322356 นาย  ชชัวาล  อนุตระกลูชยั กฟก.1 อยธุยา

1178 243098 00248867 นาย  ชชัวาลย ์ กอ้นทรัพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

1179 167624 00347873 นาย  ชชัวาลย ์ แซ่จิว สาํนกังานใหญ่

1180 095152 00355123 นาย  ชชัวาลย ์ ดว้งทอง กฟน.2 พิษณุโลก

1181 142527 00192240 นาย  ชชัวาลย ์ พยอมพนัธ์ กฟก.3 นครปฐม

1182 196916 00193105 นาย  ชชัวาลย ์ พิบูลยศ์กัดิ กฟก.2 ชลบุรี

1183 012942 00000801 นาย  ชชัวาลย ์ โพธิไพโรจน์ สาํนกังานใหญ่

1184 028749 00070505 นาย  ชชัวาลย ์ วฒันา กฟก.2 ชลบุรี

1185 172742 00083750 นาย  ชชัวาลย ์ ศรีสวสัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

1186 112938 00170103 นาย  ชชัวาลย ์ เอมศรี กฟก.3 นครปฐม

1187 240040 00275797 นาย  ชชัวิน  นามบาํรุง กฟต.1 เพชรบุรี

1188 200197 00024540 นาง  ชญัญากญั  ทรวดทรงศิรี กฟน.3 ลพบุรี

1189 013223 00110442 นาย  ชดัเจน  วิชเวช สาํนกังานใหญ่

1190 284230 00201421 นาย  ชยั  นาคทอง กฟต.1 เพชรบุรี

1191 166953 00179070 นาย  ชยักร  เรืองวิจิตร กฟก.3 นครปฐม

1192 499115 00329067 นาย  ชยัชนะ  ช่างฟิต สาํนกังานใหญ่

1193 051085 00196703 นาย  ชยัชนะ  ชาํนาญเวช สาํนกังานใหญ่

1194 214162 00129784 นาย  ชยัชนะ  เนาวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1195 164749 00286077 นาย  ชยัชาญ  วงศส์กุลเกียรติ กฟน.3 ลพบุรี

1196 269670 00180950 นาย  ชยัชาญ  ศรียะพนัธุ์ กฟต.3 ยะลา

1197 301896 00224732 นาย  ชยัเชษฐ  ศกัดิวิบูลย์ กฟก.1 อยธุยา

1198 032382 00067746 นาย  ชยัณรงค ์ คงสมาน กฟต.1 เพชรบุรี

1199 174493 00037527 นาย  ชยัณรงค ์ ดาวเศรษฐ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1200 219811 00218511 นาย  ชยัณรงค ์ ตงัศรีไพร กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1201 085288 00160374 นาย  ชยัณรงค ์ ศรีแสวง สาํนกังานใหญ่

1202 089606 00099458 นาย  ชยัณรงค ์ สาํราญอยู่ สาํนกังานใหญ่

1203 121181 00054000 นาย  ชยัดิฎฐ์  บุญบณัฑิต กฟก.1 อยธุยา

1204 110944 00122550 นาย  ชยัเดช  แกว้เจริญศรี กฟน.3 ลพบุรี

1205 242474 00057430 นาย  ชยัเดช  ใจเขียนดี กฟน.3 ลพบุรี

1206 178829 00203491 นาย  ชยัทตั  พงศพ์ฤทธิวฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1207 267945 00168940 นาย  ชยัทศัน์  ชยัชาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1208 132417 00234020 นาย  ชยัธร  เดชวฒัน์ กฟต.3 ยะลา

1209 251774 00330933 นาย  ชยัธชั  นาถธรรมกุล กฟก.2 ชลบุรี

1210 148280 00237828 นาย  ชยับุญ  พงษรั์ตน์ กฟก.2 ชลบุรี

1211 081284 00014466 นาย  ชยับูลย ์ เนตยกุล สาํนกังานใหญ่

1212 051093 00027920 นาย  ชยัพงษ ์ สมใจนึก สาํนกังานใหญ่

1213 267995 00283697 นาย  ชยัพร  จนัทร์เอียม กฟก.3 นครปฐม

1214 292487 00034333 นาย  ชยัพร  เตขะโส กฟน.1 เชียงใหม่

1215 077285 00000651 ม.ล.  ชยัพร  นวรัตน์ สาํนกังานใหญ่

1216 039847 00001134 นาย  ชยัพร  เลาหะเพญ็แสง กฟน.1 เชียงใหม่

1217 088147 00017682 นาย  ชยัพร  สมใจนึก สาํนกังานใหญ่

1218 287343 00165083 นาย  ชยัพฤกษ ์ คงยา กฟฉ.1 อุดรธานี

1219 218904 00072652 นาย  ชยัพฤกษ ์ พวงมาลา กฟต.1 เพชรบุรี

1220 177239 00186047 นาย  ชยัพฒัน์  ปัญญางาม กฟก.3 นครปฐม

1221 129278 00223881 นาย  ชยัภูมิ  เดชสมบติั กฟฉ.3 นครราชสีมา

1222 202212 00079036 นาย  ชยัมิตร  รัตนจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

1223 173382 00121227 นาย  ชยัมี  แสนคาํวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1224 295304 00127378 นาย  ชยัยง  ดวงพตัรา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1225 044672 00080293 นาย  ชยัยงค ์ ผงสินสุ กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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1226 060660 00198646 นาย  ชยัยงค ์ ยงใจยทุธ สาํนกังานใหญ่

1227 303416 00133494 นาย  ชยัยน  แมน้พิมพ์ กฟก.1 อยธุยา

1228 192637 00245223 นาย  ชยัยศ  กระแสร์คุปต์ กฟน.1 เชียงใหม่

1229 192970 00154399 นาย  ชยัยศ  ประสมทอง กฟน.3 ลพบุรี

1230 073841 00243403 นาย  ชยัยทุธ  เกตุแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

1231 240197 00283433 นาย  ชยัยทุธ  ร่มโพธิ กฟก.1 อยธุยา

1232 288129 00366235 นาย  ชยัยทุธ  อนัตรเสน กฟต.3 ยะลา

1233 129862 00054773 นาย  ชยัโย  เชิดฉาย กฟก.1 อยธุยา

1234 420137 00182407 นาย  ชยัรัตน์  เกตแค กฟน.3 ลพบุรี

1235 203810 00122855 นาย  ชยัรัตน์  โกมาร กฟน.2 พิษณุโลก

1236 113811 00127023 นาย  ชยัรัตน์  ชมมณี กฟต.3 ยะลา

1237 231724 00156878 นาย  ชยัรัตน์  เตชะนนัทน์ภสั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1238 236813 00073999 นาย  ชยัรัตน์  นาคะเสถียร กฟก.1 อยธุยา

1239 444856 00312286 นาย  ชยัรัตน์  ปรีชาชีววฒัน์ สาํนกังานใหญ่

1240 282107 00059850 นาย  ชยัรัตน์  เพช็ร์คง กฟต.3 ยะลา

1241 248153 00296674 นาย  ชยัรัตน์  สณัหกิตติกุล กฟก.2 ชลบุรี

1242 176178 00305582 นาย  ชยัรัตน์  ไหลพานิช กฟก.2 ชลบุรี

1243 141911 00183049 นาย  ชยัรัตน์  อมรประทานพร กฟก.3 นครปฐม

1244 161678 00062005 นาย  ชยัโรจน์  ขนุเศษ กฟต.3 ยะลา

1245 107179 00314892 นาย  ชยัโรจน์  บุญปู่ สาํนกังานใหญ่

1246 157124 00090959 นาย  ชยัโรจน์  พงศสุ์พพตั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1247 231025 00173533 นาย  ชยัโรจน์  สมบูรณ์วฒันกิจ กฟต.1 เพชรบุรี

1248 955012 00386116 นาย  ชยัวฒัน์  กลินรักษา สาํนกังานใหญ่

1249 089452 00258246 นาย  ชยัวฒัน์  ขตัติยวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

1250 306587 00127150 นาย  ชยัวฒัน์  ชมภูศรี กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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1251 247678 00074204 นาย  ชยัวฒัน์  ชยัวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1252 249557 00169855 นาย  ชยัวฒัน์  ไชยานุวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

1253 197001 00009469 นาย  ชยัวฒัน์  แดงสงัวาลย์ สาํนกังานใหญ่

1254 218360 00201685 นาย  ชยัวฒัน์  ตระกูลจิตรวสุิทธิ กฟก.3 นครปฐม

1255 280781 00132943 นาย  ชยัวฒัน์  ทิพยพ์รชยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

1256 071530 00314197 นาย  ชยัวฒัน์  พิมพสุ์วรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

1257 268462 00164982 นาย  ชยัวฒัน์  พืนทอง กฟก.3 นครปฐม

1258 240503 00341318 นาย  ชยัวฒัน์  เพชรศิริ กฟก.2 ชลบุรี

1259 150279 00057121 นาย  ชยัวฒัน์  ลือสาคร กฟน.3 ลพบุรี

1260 213988 00234620 สิบเอก  ชยัวฒัน์  วงศน์ายะ กฟน.2 พิษณุโลก

1261 257225 00256044 นาย  ชยัวฒัน์  แสงสุริยวงษ์ กฟก.3 นครปฐม

1262 172459 00199692 นาย  ชยัวฒัน์  หาญมนตรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

1263 196380 00275056 นาย  ชยัวฒัน์  อิมสอาด กฟก.3 นครปฐม

1264 260016 00127346 นาย  ชยัศกัดิ  เชาวลิต กฟต.3 ยะลา

1265 216619 00319947 นาย  ชยัศกัดิ  ห่อทอง กฟก.3 นครปฐม

1266 276122 00076642 นาย  ชยัศกัดิ  อานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1267 124901 00240946 นาย  ชยัศาล  ชาวดอน กฟก.1 อยธุยา

1268 498512 00327388 นาย  ชยัศิริ  โตษะสุข สาํนกังานใหญ่

1269 213475 00125126 นาย  ชยัศิลป์  ภูหลงเพีย กฟฉ.1 อุดรธานี

1270 140410 00083964 นาย  ชยัศิลป์  ศรีจุมปา กฟน.1 เชียงใหม่

1271 321943 00057044 นาย  ชยัสงคราม  ตะนะสอน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1272 288195 00094117 นาย  ชยัสิทธิ  จนัทวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1273 437354 00175844 นาย  ชยัสิทธิ  จนัโทสถ กฟก.1 อยธุยา

1274 114516 00054682 นาย  ชยัสิทธิ  ปันโพธิ กฟก.1 อยธุยา

1275 327965 00054587 นาย  ชยัสิทธิ  ยงชา กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1276 301684 00104421 นาย  ชยัสิทธิ  อินทร์ดี กฟฉ.1 อุดรธานี

1277 122022 00366035 นาย  ชาคริต  อ่อนสาํลี กฟน.3 ลพบุรี

1278 209573 00167053 นาย  ชาครีย ์ ชาญเฉลิม สาํนกังานใหญ่

1279 180389 00023299 นาย  ชาญ  กนัหนู สาํนกังานใหญ่

1280 159443 00281695 นาย  ชาญ  จนักรด กฟน.3 ลพบุรี

1281 239065 00149538 นาย  ชาญ  จนัฝาย กฟน.2 พิษณุโลก

1282 086632 00353949 นาย  ชาญ  ชืนกลิน กฟน.3 ลพบุรี

1283 017201 00001570 นาย  ชาญ  ถิระศุภะ สาํนกังานใหญ่

1284 129472 00125435 นาย  ชาญ  นาคสุก กฟก.2 ชลบุรี

1285 169074 00229932 นาย  ชาญ  มาอู๋ กฟก.2 ชลบุรี

1286 317350 00157810 นาย  ชาญ  รอดพนัธ์ กฟก.3 นครปฐม

1287 017497 00001489 นาย  ชาญ  เรืองฤทธิ กฟก.2 ชลบุรี

1288 110295 00096250 นาย  ชาญ  วงศศ์าลา กฟน.1 เชียงใหม่

1289 069355 00135323 นาย  ชาญ  วีระพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

1290 216952 00126172 นาย  ชาญ  สงวนพนัธุ์ กฟก.3 นครปฐม

1291 017887 00015503 นาย  ชาญ  สุริยกลุ ณ อยธุยา สาํนกังานใหญ่

1292 004347 00209401 นาย  ชาญฉลาด  ทองประทุม สาํนกังานใหญ่

1293 246486 00224900 นาย  ชาญชยั  กระต่ายทอง กฟก.1 อยธุยา

1294 212283 00066340 นาย  ชาญชยั  คาํพรหม กฟฉ.1 อุดรธานี

1295 466769 00207540 พ.ต.อ.  ชาญชยั  ฉตัรสง่า สาํนกังานใหญ่

1296 153196 00136692 นาย  ชาญชยั  ชยัวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1297 080092 00209247 นาย  ชาญชยั  บณัฑิตเสาวภาคย์ สาํนกังานใหญ่

1298 099839 00009500 นาย  ชาญชยั  บุญเรืองรัตน์ สาํนกังานใหญ่

1299 103565 00335947 นาย  ชาญชยั  บุญลอ้ม กฟน.1 เชียงใหม่

1300 239641 00107601 นาย  ชาญชยั  มีแสงนิล กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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1301 074148 00153270 นาย  ชาญชยั  สีหวิทยากร สาํนกังานใหญ่

1302 215980 00201708 นาย  ชาญชยั  โสขมุา กฟก.3 นครปฐม

1303 188311 00076951 นาย  ชาญชยั  อนนัตศิริรัตน์ กฟต.3 ยะลา

1304 106238 00131438 นาย  ชาญชิต  นาควิเชียร กฟฉ.3 นครราชสีมา

1305 293700 00261596 นาย  ชาญณรงค ์ ผา่นสวสัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

1306 109294 00001784 นาย  ชาญวทิย ์ ญาณพิทกัษ์ กฟก.3 นครปฐม

1307 116649 00183885 นาย  ชาญวทิย ์ นยัสงวนศรี สาํนกังานใหญ่

1308 109919 00002712 นาย  ชาญวฒิุ  นฤนาท กฟฉ.3 นครราชสีมา

1309 236473 00317286 นาย  ชาญศกัดิ  ทวยหาญศกัดิทวี สาํนกังานใหญ่

1310 101296 00290955 นาย  ชาญศกัดิ  พานิช กฟต.1 เพชรบุรี

1311 262042 00137593 นาย  ชาญศิลป์  สุวรรณไตรย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1312 196487 00169900 นาย  ชาตชนินท ์ วายวุรรธนะ กฟก.3 นครปฐม

1313 234853 00064607 นาย  ชาตรี  จนัทะแจ่ม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1314 186424 00141099 นาย  ชาตรี  ไชยศิริวงคสุ์ข กฟน.1 เชียงใหม่

1315 328018 00107538 นาย  ชาตรี  ทองสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1316 181806 00113640 นาย  ชาตรี  พวงนาค กฟฉ.3 นครราชสีมา

1317 306757 00270797 นาย  ชาตรี  ภิรมยรั์ตน์ กฟน.3 ลพบุรี

1318 168581 00025982 นาย  ชาตรี  รุทระวณิช สาํนกังานใหญ่

1319 246850 00241479 นาย  ชาตรี  ศรีษาวรรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

1320 273077 00160833 นาย  ชาตรี  สงักดักลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1321 085521 00099567 นาย  ชาตรี  อฑัฒพงษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

1322 400226 00262906 นาย  ชาติ  แวววงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

1323 191958 00004491 นาย  ชาติชาย  จนัทร์สาํราญ กฟก.1 อยธุยา

1324 225252 00019557 นาย  ชาติชาย  ดาราชาติ กฟก.1 อยธุยา

1325 035445 00090490 นาย  ชาติชาย  ทินนะกร กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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1326 254293 00020364 นาย  ชาติชาย  ประเดิมชยั สาํนกังานใหญ่

1327 119079 00032713 นาย  ชาติชาย  ปานพรหมมินทร์ สาํนกังานใหญ่

1328 186173 00070137 นาย  ชาติชาย  ม่วงอยู่ สาํนกังานใหญ่

1329 237047 00092579 นาย  ชาติชาย  สุทธิพนัธ์ุ กฟต.3 ยะลา

1330 111291 00110088 นาย  ชาติชาย  แสงฉาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1331 088692 00015785 นาย  ชาติชาย  หาญเจริญ สาํนกังานใหญ่

1332 220529 00322679 นาย  ชาติชาย  เหรียญนิยม กฟก.1 อยธุยา

1333 253271 00182843 นาย  ชาติชาย  อาํโต กฟก.3 นครปฐม

1334 225684 00027384 นาย  ชาติชาย  อินทรโยธา กฟฉ.3 นครราชสีมา

1335 505287 00392719 นาย  ชานนท ์ ปานสมุทร กฟฉ.1 อุดรธานี

1336 086030 00002067 นาย  ชาย  เบญจโศภิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

1337 498664 00346118 นาย  ชายชล  ภกัดีอุทธรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

1338 055275 00235517 นาย  ชายชาญ  โสมทศัน์ กฟต.1 เพชรบุรี

1339 128361 00209629 นาย  ชาลี  ชลสุข กฟน.3 ลพบุรี

1340 264727 00108320 นาย  ชาลี  ช่วงโชติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1341 210956 00257777 นาย  ชาลี  ชืนแช่มชอ้ย กฟน.3 ลพบุรี

1342 269492 00269221 นาย  ชาลี  ทองแยม้ กฟต.1 เพชรบุรี

1343 033671 00290373 นาย  ชาลี  ธรรมรักษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

1344 196437 00374444 นาย  ชาลี  ประสิทธิ กฟน.3 ลพบุรี

1345 260715 00199965 นาย  ชาลี  ปานสมุทร กฟก.2 ชลบุรี

1346 433677 00023499 นาย  ชาลี  เพญ็บาํรุง กฟน.3 ลพบุรี

1347 082743 00191412 นาย  ชาลี  เหมทานนท์ กฟต.3 ยะลา

1348 254942 00107124 นาย  ชาํนาญ  กลีุหุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1349 271910 00011559 นาย  ชาํนาญ  งามวิจิตร์ กฟก.1 อยธุยา

1350 049761 00006411 นาย  ชาํนาญ  จุฑามณี สาํนกังานใหญ่
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1351 024892 00074436 นาย  ชาํนาญ  ใจห้าว กฟต.3 ยะลา

1352 232021 00190325 นาย  ชาํนาญ  ชูชม กฟก.1 อยธุยา

1353 182022 00030957 นาย  ชาํนาญ  เทียรมงคล กฟน.3 ลพบุรี

1354 120240 00180314 นาย  ชาํนาญ  โป๊ะแกว้ กฟก.3 นครปฐม

1355 135287 00032395 นาย  ชาํนาญ  ผาสุข กฟน.3 ลพบุรี

1356 195588 00212460 นาย  ชาํนาญ  พลนิกร สาํนกังานใหญ่

1357 131071 00154121 นาย  ชาํนาญ  พนัธุ์รัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1358 280935 00077070 นาย  ชาํนาญ  เพชรเสน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1359 104294 00074977 นาย  ชาํนาญ  เพชรานนท์ กฟต.1 เพชรบุรี

1360 215914 00059919 นาย  ชาํนาญ  วงศค์าํอินทร์ กฟต.3 ยะลา

1361 063804 00235030 นาย  ชาํนาญ  สิงหโภชน์ กฟก.3 นครปฐม

1362 215281 00206803 นาย  ชาํนาญ  โสภารัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1363 067507 00000247 นาย  ชาํนาญ  อึงตระกูล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1364 214756 00134509 นาย  ชิงชยั  ยงกาํลงั กฟต.1 เพชรบุรี

1365 112734 00199333 นาย  ชิณวชัร์  โชติโสภณ สาํนกังานใหญ่

1366 137140 00004396 นาย  ชิดชยั  นิมิตสกุลชยั สาํนกังานใหญ่

1367 080301 00099521 นาย  ชิตชยั  วรนุช สาํนกังานใหญ่

1368 210744 00029704 นาย  ชิตพงษ ์ สุขเกษม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1369 219065 00292525 นาย  ชิตภณ  เกศอคัรกุล กฟก.3 นครปฐม

1370 237102 00155404 นาย  ชิน  สุขวิจิตร กฟก.3 นครปฐม

1371 187292 00068792 นาย  ชิน  ศรีไพร กฟน.3 ลพบุรี

1372 110821 00232628 นาย  ชินพฒัน์  ไชยานนท์ กฟก.2 ชลบุรี

1373 214633 00342423 นาย  ชินวชัร์  จิรายธ์นาธรณ์ สาํนกังานใหญ่

1374 235320 00023394 นาง  ชินเสณี  อุ่นจิตติ สาํนกังานใหญ่

1375 148989 00248203 นาย  ชิษณุพงศ ์ โกยกิจเจริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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1376 309666 00003986 นาย  ชีพ  ทรงชน กฟก.1 อยธุยา

1377 219798 00286586 นาย  ชีวิต  รอบรู้ กฟต.1 เพชรบุรี

1378 260375 00218789 นาย  ชืน  ฤทธิไชย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1379 161424 00284948 นาง  ชืนจิตต ์ เปรมาสวสัดิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1380 028252 00149065 นาง  ชืนจิตร  นาคพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

1381 205993 00224532 นาง  ชืนจิตร  สายบวั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1382 283967 00184081 นาง  ชืนใจ  วุทธานนัท์ กฟน.3 ลพบุรี

1383 431683 00136597 นาง  ชืนชม  สุศีลสมัพนัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1384 166717 00006516 นาง  ชืนสุข  จนัทร์พนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

1385 073914 00301615 นาย  ชุคม  ตีรณปัญญาภรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1386 269816 00208669 นาง  ชุณห์พิมาณ  ศุภธาเสฎฐ์ สาํนกังานใหญ่

1387 167593 00119200 นาง  ชุดา  ศรีสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1388 059855 00014161 นาง  ชุดา  สุวุฒิกุล สาํนกังานใหญ่

1389 402503 00185891 นาง  ชุติกาญจน์  นพโสภณ กฟก.2 ชลบุรี

1390 306082 00179389 นาง  ชุติกาญจน์  แยม้จะบก สาํนกังานใหญ่

1391 448389 00023035 นาย  ชุติเดช  ขวญัภูษิต สาํนกังานใหญ่

1392 290655 00166352 นาย  ชุติเดช  สุขสาคร กฟก.3 นครปฐม

1393 132718 00266314 นาย  ชุติพงศ ์ มงคลทรัพยก์ุล สาํนกังานใหญ่

1394 039669 00006952 นาง  ชุติมา  จนัทร์เจริญ สาํนกังานใหญ่

1395 273784 00268370 นาง  ชุติมา  ตาลลกัษมณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

1396 169333 00004150 นาง  ชุติมา  นกแกว้ สาํนกังานใหญ่

1397 195318 00204710 นาง  ชุติมา  เผา่ชยั สาํนกังานใหญ่

1398 213750 00061168 นาง  ชุติมา  วงศค์าํอินทร์ กฟต.3 ยะลา

1399 045880 00122641 นาย  ชุบ  สุเดชะ กฟน.3 ลพบุรี

1400 038956 00153634 นาง  ชุมจิต  นาคไพจิตร กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1401 048537 00228104 น.ส.  ชุ่มใจ  มหทัธนานนท์ กฟก.3 นครปฐม

1402 311257 00230985 นาย  ชุมพร  ติดคลา้ย กฟต.1 เพชรบุรี

1403 088480 00235012 นาย  ชุมพล  ชมสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

1404 085597 00031921 นาย  ชุมพล  ธูปมงคล กฟน.3 ลพบุรี

1405 036409 00295428 นาย  ชุมพล  เนตรหาญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1406 109757 00262429 นาย  ชุมพล  ปินนอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

1407 131835 00090672 นาย  ชุมพล  พิรุณสาร กฟก.2 ชลบุรี

1408 199079 00086558 นาย  ชุมพล  มณีเกษร กฟต.3 ยะลา

1409 014871 00116575 นาย  ชุมพล  สิริพนัธนะ กฟก.1 อยธุยา

1410 019156 00234484 นาย  ชุมพล  เอียมสาํอางค์ กฟก.1 อยธุยา

1411 197784 00176868 นาง  ชุลี  ชาติวิริยะสกุล กฟก.1 อยธุยา

1412 036522 00168336 นาง  ชุลี  เตรียมรังษี กฟน.1 เชียงใหม่

1413 037976 00127019 นาง  ชุลีพร  ขนุทองเพชร กฟต.3 ยะลา

1414 105193 00236581 น.ส.  ชุลีพร  ภูสุวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1415 069973 00170185 น.ส.  ชุลีพร  วิทูปัญจวทิย์ กฟก.3 นครปฐม

1416 195651 00168859 นาง  ชุลีพร  สุรพลองอาจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1417 210257 00154608 นาย  ชูเกียรติ  มหาโภไคย กฟต.1 เพชรบุรี

1418 250435 00085089 นาย  ชูเกียรติ  จนัทองคาํ สาํนกังานใหญ่

1419 067557 00076529 นาย  ชูเกียรติ  จินดารัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

1420 101644 00271684 นาย  ชูเกียรติ  เจริญสาคร กฟก.2 ชลบุรี

1421 118154 00227130 นาย  ชูเกียรติ  ติวราภรณ์ศานติ กฟก.2 ชลบุรี

1422 074855 00111848 นาย  ชูเกียรติ  เปรมประดิษฐ์ กฟก.3 นครปฐม

1423 104511 00260736 นาย  ชูเกียรติ  พฤทธิตระกูล กฟก.1 อยธุยา

1424 231619 00048552 นาย  ชูเกียรติ  อินทร์เหงา้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1425 046357 00105027 นาย  ชูจิตร์  ปานะถึก กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1426 173112 00097929 นาย  ชูชยั  แก่นจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

1427 040856 00147940 นาย  ชูชยั  พวงพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

1428 079211 00214103 นาย  ชูชยั  ภคัวนัต์ กฟก.1 อยธุยา

1429 422032 00281140 นาย  ชูชยั  สีหมอก กฟก.2 ชลบุรี

1430 092578 00060821 นาย  ชูชยั  สุขแสนเจริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

1431 114639 00068097 นาย  ชูชาติ  กิตติกุล กฟก.2 ชลบุรี

1432 442163 00259856 นาย  ชูชาติ  จารึกพูนผล กฟก.3 นครปฐม

1433 096409 00194274 นาย  ชูชาติ  ชยัภาณุเกียรติ สาํนกังานใหญ่

1434 063430 00318969 นาย  ชูชาติ  พริงมงคล สาํนกังานใหญ่

1435 252110 00107160 นาย  ชูชาติ  วรวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1436 087921 00163790 นาย  ชูชาติ  สินสุวรรณ์ สาํนกังานใหญ่

1437 264094 00303467 นาย  ชูชาติ  อินมี กฟก.3 นครปฐม

1438 179710 00031058 นาย  ชูชาติ  โอกาศ กฟน.3 ลพบุรี

1439 150318 00015771 นาย  ชูชีพ  แก่นจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

1440 149765 00100940 นาย  ชูชีพ  ศรีรัตน์ สาํนกังานใหญ่

1441 265715 00098052 นาย  ชูชีพ  สอาดเอียม สาํนกังานใหญ่

1442 249989 00285308 นาย  ชูชีพ  หงษว์ิจิตร กฟก.1 อยธุยา

1443 060050 00221752 พ.อ.ท.  ชูเดช  ภูผาทิพย์ สาํนกังานใหญ่

1444 143963 00215204 นาย  ชูเดช  ฤกษอ์ร่าม สาํนกังานใหญ่

1445 078223 00235149 นาย  ชูนาม  แช่มชอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

1446 309682 00253050 นาย  ชูพงษ ์ ประจนัตะเสน กฟฉ.1 อุดรธานี

1447 071815 00219412 นาย  ชูพงษ ์ รัตนา กฟฉ.3 นครราชสีมา

1448 032277 00149665 นาย  ชูฤทธิ  พงษป์ระสิทธิ กฟต.1 เพชรบุรี

1449 180486 00074531 นาย  ชูฤทธิ  พนัธ์พฤกษ์ สาํนกังานใหญ่

1450 104537 00017614 นาย  ชูลาภ  ชุ่มกมล สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1451 243917 00131983 นาย  ชูวิทย ์ หลาวเหลก็ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1452 162967 00204433 นาง  ชูศรี  กอบนาํเพช็ร กฟฉ.3 นครราชสีมา

1453 051506 00050206 นาง  ชูศรี  ไกรสินธ์ุ สาํนกังานใหญ่

1454 094318 00020069 นาง  ชูศรี  พุทธากรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

1455 414241 00024954 นาง  ชูศรี  ศิริพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1456 205024 00157333 นาย  ชูศกัดิ  จินดารัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

1457 266680 00091896 นาย  ชูศกัดิ  ชีวธนากรณ์กุล กฟต.3 ยะลา

1458 219235 00077420 นาย  ชูศกัดิ  เนียมเกต กฟต.3 ยะลา

1459 107187 00252686 นาย  ชูศกัดิ  บวับูชา กฟฉ.3 นครราชสีมา

1460 115407 00024590 นาย  ชูศกัดิ  เพง็พงศา กฟน.3 ลพบุรี

1461 005767 00155236 นาย  ชูศกัดิ  โมฬีกูล สาํนกังานใหญ่

1462 035940 00254901 นาย  ชูศกัดิ  เลียงสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

1463 149105 00035393 นาย  ชูศกัดิ  วฒันโสภิต กฟฉ.3 นครราชสีมา

1464 228098 00221493 นาย  ชูศกัดิ  สมรูป กฟต.1 เพชรบุรี

1465 087329 00257004 นาย  ชูศกัดิ  อนุศกัดิเสถียร สาํนกังานใหญ่

1466 302193 00211850 นาย  ชูศกัดิ  อรัญญภูมิ กฟน.1 เชียงใหม่

1467 321511 00258028 นาย  ชูสิทธิ  วงศส์มบูรณ์ กฟก.3 นครปฐม

1468 100868 00173810 นาย  เช็ง  ศรีแสงเงิน กฟก.1 อยธุยา

1469 224298 00142627 นาย  เชน  คนนอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

1470 266266 00072739 นาย  เชล  ธารา กฟต.1 เพชรบุรี

1471 102496 00264617 นาย  เชวง  ตงัพูนผลวิวฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

1472 190504 00089938 นาย  เชวง  บุนนาค กฟต.3 ยะลา

1473 222018 00108625 นาย  เชวง  อุตรมาตย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1474 269418 00040154 นาย  เชษฐ ์ หลอมทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1475 247482 00254551 นาย  เชษฐา  คงเจริญ กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1476 151631 00101273 นาย  เชาว ์ เงินกร กฟน.3 ลพบุรี

1477 034075 00050242 นาย  เชาว ์ เสน่ห์พนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

1478 202490 00049435 นาย  เชาว ์ หาญขวา้ง กฟน.1 เชียงใหม่

1479 175790 00256599 นาง  เชาวนีย ์ ศรีลา กฟฉ.1 อุดรธานี

1480 218572 00242102 นาย  เชาวรัตน์  มีสจัจ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1481 175847 00187089 นาย  เชาวรัตน์  ไวยพุฒ กฟก.2 ชลบุรี

1482 230265 00340421 นาย  เชาวลกัษณ์  ฉลองวงศ์ สาํนกังานใหญ่

1483 053281 00104508 นาย  เชาวลิต  บุญฮวด กฟฉ.1 อุดรธานี

1484 087175 00146249 นาย  เชิญชยั  จุลรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1485 172580 00098802 นาย  เชิด  แกว้จนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

1486 024397 00019016 นาย  เชิด  นิยมมาก สาํนกังานใหญ่

1487 430302 00246001 นาย  เชิดชาย  สุดนกัรบ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1488 157255 00257145 นาย  เชียวชาญ  ประสงคดี์ กฟก.2 ชลบุรี

1489 207018 00047283 นาย  เชียวชาญ  สิงห์สีโว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1490 177807 00232519 นาย  เชือ  สาํเร็จกิจ กฟน.1 เชียงใหม่

1491 200367 00088378 นาย  แช่ม  พิมพเ์ชือ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1492 014619 00245982 นาย  แช่ม  มสัโอดี สาํนกังานใหญ่

1493 439364 00017387 นาย  แชล  ตินามาส กฟน.2 พิษณุโลก

1494 072332 00229796 นาย  โชค  บาํรุงพงษ์ กฟน.2 พิษณุโลก

1495 065466 00099608 นาย  โชค  เสมาไชย กฟก.1 อยธุยา

1496 310015 00050660 นาย  โชค  อ่อนชืนจิตร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1497 075047 00085398 นาย  โชคจุน  สุคนัธาพฤกษ์ สาํนกังานใหญ่

1498 149715 00083378 นาย  โชคเจริญชยั  ราชตา กฟน.1 เชียงใหม่

1499 259544 00163372 นาย  โชคชยั  โกวิทพรพิเชฎฐ์ กฟก.3 นครปฐม

1500 030283 00206049 นาย  โชคชยั  จิตตะเสวี สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1501 298328 00128960 นาย  โชคชยั  ธนานนัต์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1502 026145 00057385 นาย  โชคชยั  ปันชุด กฟน.3 ลพบุรี

1503 295647 00118640 นาย  โชคชยั  ศรีลาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1504 208488 00128156 นาย  โชคชยั  สงสวสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1505 309828 00188403 นาย  โชคชยั  สุดสาย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1506 134281 00117535 นาย  โชคสมพงษ ์ มุ่งบุญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1507 193316 00134886 นาย  โชติ  พรมดาํ กฟต.3 ยะลา

1508 148141 00076929 นาย  โชติ  วงศส์วสัดิ กฟต.3 ยะลา

1509 213645 00209233 นาย  โชติชยั  อมรพนัธางค์ กฟน.3 ลพบุรี

1510 180402 00022998 น.ส.  โชติมา  ใบเงิน สาํนกังานใหญ่

1511 088618 00198678 นาง  โชติมา  มณีรัตน์ สาํนกังานใหญ่

1512 113455 00236195 นาย  โชติรส  ญาโณทยั สาํนกังานใหญ่

1513 226567 00070719 นาย  โชติวิทย ์ ศุกรสุต สาํนกังานใหญ่

1514 490051 00167471 วา่ที ร.ต.  ไชยกาญจน์  กรจิณณ์เพชร สาํนกังานใหญ่

1515 062476 00012478 นาย  ไชยณรงค ์ สุนทโรทยาน สาํนกังานใหญ่

1516 130740 00213266 นาย  ไชยเดช  กสิวฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

1517 228886 00174793 นาย  ไชยน์ขจร  โพธิใบธนโชติ กฟน.3 ลพบุรี

1518 137815 00082227 นาย  ไชยพร  ฟูวงศสิ์ทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

1519 056580 00015076 วา่ที ร.ต.  ไชยยศ  ยกุตะนนัทน์ สาํนกังานใหญ่

1520 071190 00235153 นาย  ไชยยนัต ์ พลนิกร กฟน.3 ลพบุรี

1521 114875 00195743 นาย  ไชยยนัต ์ มงัศิลป์ สาํนกังานใหญ่

1522 112352 00185328 นาย  ไชยยา  ทาสวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

1523 322460 00274737 นาย  ไชยรัตน์  เกษดี กฟก.1 อยธุยา

1524 212592 00006984 นาย  ไชยรัตน์  คลา้ยแยม้ สาํนกังานใหญ่

1525 164367 00090818 นาย  ไชยรัตน์  ทองเกิด กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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1526 184448 00009655 นาย  ไชยรัตน์  สิชฌน์เศรษฐ์ สาํนกังานใหญ่

1527 188230 00167130 นาย  ไชยวฒัน์  พรทศัน์ สาํนกังานใหญ่

1528 174485 00037981 นาย  ไชยศกัดิ  อคัรจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1529 116314 00291101 นาย  ไชยนัต ์ แกว้แพรก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1530 188751 00221407 นาย  ไชยา  นายะสุนทรกุล กฟต.1 เพชรบุรี

1531 203909 00145970 นาย  ซูดิน  อาแว กฟต.3 ยะลา

1532 104278 00141994 นาย  เซ็นต ์ พงษพ์วั กฟก.3 นครปฐม

1533 235100 00231745 นาย  แซน  จนัทร์โมคา กฟฉ.1 อุดรธานี

1534 036611 00190311 นาย  ฌงค ์ ศรีดี กฟก.1 อยธุยา

1535 090673 00139545 นาย  ญติัติ  เปลียนขาํ กฟก.3 นครปฐม

1536 112360 00262283 นาย  ญาณวฒิุ  สุคนธมาน กฟต.1 เพชรบุรี

1537 304195 00244427 นาง  ญาณศิริ  สุขดวง กฟก.2 ชลบุรี

1538 157441 00351529 น.ส.  ญาณิศา  จนัทร์ศิริ สาํนกังานใหญ่

1539 228569 00365134 นาง  ญาณิศา  สุทธิศกัดิ สาํนกังานใหญ่

1540 209476 00191080 นาง  ญาดา  ธิษาชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1541 055526 00046037 น.ส.  ญานิศรา  ตวัละมูล กฟน.1 เชียงใหม่

1542 253247 00161839 นาย  ฐณาพงศ ์ คาํอุดม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1543 188646 00141594 นาย  ฐนกร  ปฐมรัตนหิรัญ สาํนกังานใหญ่

1544 277869 00241792 นาย  ฐนกร  ศิลป์สาคร สาํนกังานใหญ่

1545 291520 00025732 นาย  ฐนิตสนัติ  สุวรรณวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

1546 242775 00253387 นาย  ฐปนรรฆ ์ เสืองามเอียม กฟก.3 นครปฐม

1547 499856 00342196 นาย  ฐากร  อภยัรัตน์ กฟต.3 ยะลา

1548 173227 00218084 นาย  ฐากรู  ภาณุทตั สาํนกังานใหญ่

1549 023391 00014234 นาย  ฐานพงศ ์ อมรพฒันโรจน์ สาํนกังานใหญ่

1550 286012 00084247 นาง  ฐานิดา  กนัคาํ กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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1551 249387 00168695 นาย  ฐาปนนท ์ เติมประชุม กฟฉ.3 นครราชสีมา

1552 107797 00211478 น.ส.  ฐาปนีย ์ บุญสิทธิ กฟต.1 เพชรบุรี

1553 172051 00141617 นาง  ฐาพชั  พิเดช กฟก.1 อยธุยา

1554 250388 00392628 นาย  ฐิตพงศ ์ ฉตัรไตรรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี

1555 225139 00112412 นาย  ฐิติกร  ทิมพิทกัษ์ กฟก.3 นครปฐม

1556 183905 00015494 นาย  ฐิติกร  พิเศษธนศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

1557 497160 00352757 น.ส.  ฐิติกาญจน์  เทพวลัย์ สาํนกังานใหญ่

1558 134192 00255684 นาย  ฐิติกลุ  บุณยะกาญจน์ กฟก.2 ชลบุรี

1559 190091 00073935 นาง  ฐิติญาณ์  จนัทร์ตรง กฟก.1 อยธุยา

1560 307216 00126059 นาง  ฐิตินนัท ์ นามพระจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

1561 147284 00079327 นาย  ฐิตินนัท ์ อาํไพมณี กฟน.3 ลพบุรี

1562 090152 00321578 น.ส.  ฐิติมน  วิภูษณะ สาํนกังานใหญ่

1563 051140 00258519 นาย  ฐิติยพงษ ์ ธรรมานุปถมัภ์ สาํนกังานใหญ่

1564 427317 00074218 นาย  ฐิติวชัร์  เปลือยหนองแข้ กฟฉ.1 อุดรธานี

1565 229793 00248853 นาย  ฐิระวจัน์  คุม้รักษ์ กฟก.3 นครปฐม

1566 223179 00154280 นาย  ฑนพฒัน์  องัศุภานิช กฟต.1 เพชรบุรี

1567 238027 00266550 นาย  ฑยตุม ์ ยงเยยีงงาม สาํนกังานใหญ่

1568 150928 00044621 นาย  ฑศพล  อมัพรรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

1569 105444 00004269 นาง  ฑีฆทศัน์ศรี  พนัธรักษร์าชเดช สาํนกังานใหญ่

1570 057015 00176759 นาย  ณ.เณร  ศิริเขต สาํนกังานใหญ่

1571 097455 00184340 นาง  ณฐพรรณ  ณ นคร กฟน.3 ลพบุรี

1572 272005 00172600 นาง  ณฐมน  จรจรัญ กฟก.1 อยธุยา

1573 306812 00008786 นาง  ณฐมน  ยมิใหญ่ สาํนกังานใหญ่

1574 145800 00072593 นาย  ณธกร  พรหมทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1575 071297 00213925 นาย  ณภทัร์  จงอารี กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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1576 272819 00287364 นาย  ณภทัร  ระฆงัทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1577 501445 00358026 นาย  ณภศัร์  โพธิศรี กฟน.3 ลพบุรี

1578 149804 00034765 นาย  ณภสัดล  วาสนัต์ สาํนกังานใหญ่

1579 414013 00248235 นาง  ณภาพร  ระฆงัทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1580 186725 00100768 นาย  ณรงค ์ กลินประทุม กฟก.1 อยธุยา

1581 223153 00079177 นาย  ณรงค ์ กุมพล กฟน.3 ลพบุรี

1582 091019 00053963 นาย  ณรงค ์ แกว้เทศ กฟต.1 เพชรบุรี

1583 084321 00250957 นาย  ณรงค ์ โกศยักุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

1584 281224 00218616 นาย  ณรงค ์ ขนุศรีจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1585 187836 00222958 นาย  ณรงค ์ คาํแถลง กฟน.3 ลพบุรี

1586 222945 00144447 นาย  ณรงค ์ คาํรินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

1587 194964 00123706 นาย  ณรงค ์ โฉมงาม กฟฉ.1 อุดรธานี

1588 087418 00041782 นาย  ณรงค ์ ชยัมณี กฟน.1 เชียงใหม่

1589 193463 00254783 นาย  ณรงค ์ ชุณหรัชพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

1590 146903 00235917 นาย  ณรงค ์ เชือขาว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1591 095827 00005865 นาย  ณรงค ์ ไชยลาโภ สาํนกังานใหญ่

1592 200375 00097979 นาย  ณรงค ์ ตนัตยานนท์ สาํนกังานใหญ่

1593 040864 00073458 นาย  ณรงค ์ ตนัตะโนกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1594 238857 00000679 นาย  ณรงค ์ ตนัติฉายากร สาํนกังานใหญ่

1595 292071 00266132 นาย  ณรงค ์ ทองเปลียน กฟก.1 อยธุยา

1596 210087 00324144 นาย  ณรงค ์ เทพนวน กฟฉ.1 อุดรธานี

1597 166157 00033955 นาย  ณรงค ์ ธนนัชยั กฟน.1 เชียงใหม่

1598 200448 00135973 นาย  ณรงค ์ ธีระกาํจาย กฟก.2 ชลบุรี

1599 018566 00188249 นาย  ณรงค ์ นาวิกนนัทน์ กฟก.3 นครปฐม

1600 035704 00216896 นาย  ณรงค ์ ประสิทธิโชค สาํนกังานใหญ่
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1601 288014 00213961 นาย  ณรงค ์ ปุยฝ้าย กฟฉ.3 นครราชสีมา

1602 035453 00078185 นาย  ณรงค ์ พรอรุณ สาํนกังานใหญ่

1603 128696 00156973 นาย  ณรงค ์ พวงเขียว กฟก.1 อยธุยา

1604 057895 00001370 นาย  ณรงค ์ พิมพเ์ชือ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1605 480234 00261778 นาย  ณรงค ์ ภู่ทองอ่อน กฟก.3 นครปฐม

1606 072528 00134054 นาย  ณรงค ์ ภู่ภูสิทธิ สาํนกังานใหญ่

1607 033956 00039347 นาย  ณรงค ์ มงัสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

1608 152182 00157260 นาย  ณรงค ์ มานพ กฟน.1 เชียงใหม่

1609 026462 00000251 นาย  ณรงค ์ รังสินธ์ุ สาํนกังานใหญ่

1610 308424 00169223 นาย  ณรงค ์ รัตนเพียรธมัมะ กฟก.3 นครปฐม

1611 071043 00182839 นาย  ณรงค ์ รู้จกัวงศ์ กฟต.1 เพชรบุรี

1612 227610 00281409 นาย  ณรงค ์ เรืองวทิยาคม สาํนกังานใหญ่

1613 094295 00199501 นาย  ณรงค ์ ลอ้มไล้ กฟน.3 ลพบุรี

1614 297047 00182293 นาย  ณรงค ์ วงศไ์ตรรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

1615 152556 00156850 นาย  ณรงค ์ วงษส์มนั สาํนกังานใหญ่

1616 079554 00254256 นาย  ณรงค ์ ว่องไวฤทธิ กฟก.2 ชลบุรี

1617 080652 00183821 นาย  ณรงค ์ วิสิทธิ สาํนกังานใหญ่

1618 147959 00250757 นาย  ณรงค ์ ศริพนัธุ์ กฟก.3 นครปฐม

1619 026470 00000465 นาย  ณรงค ์ ศรีเจริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

1620 167137 00346568 นาย  ณรงค ์ ศรีชมภู กฟน.3 ลพบุรี

1621 061488 00085302 นาย  ณรงค ์ ศรีเมือง สาํนกังานใหญ่

1622 128947 00098220 นาย  ณรงค ์ ศรีศุภอรรถ กฟก.1 อยธุยา

1623 082921 00086817 นาย  ณรงค ์ ศุกร์ฤกษ์ กฟต.3 ยะลา

1624 096881 00264699 นาย  ณรงค ์ สมจิตรานุกิจ กฟก.1 อยธุยา

1625 066268 00272367 นาย  ณรงค ์ สมรูป สาํนกังานใหญ่
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1626 320468 00010599 นาย  ณรงค ์ สงัขท์อง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1627 278459 00042924 นาย  ณรงค ์ สงัยะ กฟน.1 เชียงใหม่

1628 123971 00142754 นาย  ณรงค ์ สุดสาย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1629 129707 00322083 นาย  ณรงค ์ ฮะเจริญ กฟก.3 นครปฐม

1630 201208 00117567 นาย  ณรงคช์ยั  แท่นมงคลมาศ กฟต.3 ยะลา

1631 279188 00108043 นาย  ณรงคช์ยั  ภาระญาติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1632 160680 00169914 นาย  ณรงคเ์ดช  ควรแยม้ กฟก.1 อยธุยา

1633 139663 00000865 นาย  ณรงคพ์งศ ์ รัชตาภิรมย์ สาํนกังานใหญ่

1634 153374 00023453 นาย  ณรงคฤ์ทธิ  ถนอมพงษช์าติ กฟน.3 ลพบุรี

1635 208593 00315161 นาย  ณรงคฤ์ทธิ  สงวนพงศ์ กฟก.1 อยธุยา

1636 109008 00129348 นาย  ณรงคฤ์ทธิ  เสงียมวฒันะ กฟฉ.1 อุดรธานี

1637 154304 00031026 นาย  ณรงคศ์กัดิ  การะเวที กฟน.3 ลพบุรี

1638 076116 00291747 นาย  ณรงคศ์กัดิ  กาํมเลศ สาํนกังานใหญ่

1639 284191 00090559 นาย  ณรงคศ์กัดิ  แช่มนิล กฟก.2 ชลบุรี

1640 125957 00140075 นาย  ณรงคศ์กัดิ  บุญจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

1641 206096 00156523 นาย  ณรงคศ์กัดิ  พุทธงั กฟน.3 ลพบุรี

1642 207709 00250911 นาย  ณรงคศ์กัดิ  ศิลปนิลมาลย์ สาํนกังานใหญ่

1643 213506 00196949 นาย  ณรงคศ์กัดิ  สิทธิชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1644 136209 00047924 นาย  ณรงคศ์กัดิ  เอกหาญกมล กฟก.1 อยธุยา

1645 023406 00239202 นาย  ณรงคศ์กัย ์ พิพฒัพลกาย สาํนกังานใหญ่

1646 203640 00040677 นาย  ณรงศกัดิ  พนัธ์วงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

1647 443119 00191303 นาย  ณรงศกัดิ  พุทธรักษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1648 210972 00281809 นาย  ณรงศกัดิ  โลกนุเคราะห์ กฟต.1 เพชรบุรี

1649 181717 00065299 นาย  ณรงศกัดิ  หลิมวาณิชย์ กฟก.3 นครปฐม

1650 227563 00273072 นาย  ณรงศกัดิ  อินทรภกัดี กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1651 174184 00120512 นาย  ณรัตน์  จนัทเขต กฟฉ.1 อุดรธานี

1652 267911 00130832 จ่าสิบตรี  ณฤทธิ  เวียงสมุทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1653 296724 00019652 นาง  ณษภร  เหมือนแยม้ สาํนกังานใหญ่

1654 167056 00012278 นาง  ณหฤทยั  ไวยสุตรา สาํนกังานใหญ่

1655 132132 00021738 นาย  ณชั  ทิมพิทกัษ์ กฟก.1 อยธุยา

1656 198358 00056670 นาย  ณชักฤช  ธรรมนวภานุ กฟก.2 ชลบุรี

1657 180787 00122441 นาง  ณฎัฐนิย ์ ภูมิวฒันะ กฟน.3 ลพบุรี

1658 130295 00225265 นาย  ณฎัฐพชัร์  สระวาสี กฟก.1 อยธุยา

1659 224442 00006566 นาย  ณฏัฐ ์ กิจประกอบ สาํนกังานใหญ่

1660 184105 00076606 นาง  ณฏัฐแ์จ่มใส  เทียนทอง สาํนกังานใหญ่

1661 990061 00402150 นาง  ณฏัฐณิ์ฌา  สินธุ์ธารทอง สาํนกังานใหญ่

1662 504589 00381407 น.ส.  ณฏัฐนิช  พูลศรีสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

1663 155172 00024013 นาง  ณฏัฐากุล  ธีรกุล กฟน.3 ลพบุรี

1664 081755 00188621 นาย  ณฐั  ภูริสวสัดิพงศ์ สาํนกังานใหญ่

1665 306804 00174034 นาง  ณฐักมล  เขม็ทอง สาํนกังานใหญ่

1666 274950 00006320 นาง  ณฐักฤตา  ทิพยเดช สาํนกังานใหญ่

1667 015550 00168186 น.ส.  ณฐัจิตรา  แสงอุไร สาํนกังานใหญ่

1668 413287 00078226 นาง  ณฐัชุตา  ชวนะลิขิกร สาํนกังานใหญ่

1669 423567 00004982 นาง  ณฐัฏพชัร์  นิธินนัทน์ สาํนกังานใหญ่

1670 266826 00270410 นาย  ณฐันพ  ริจนัทร์หา กฟฉ.1 อุดรธานี

1671 031124 00202813 นาง  ณฐันวียา  หริสพรรณ์ สาํนกังานใหญ่

1672 210817 00020841 นาย  ณฐันนัท ์ ภู่สาระ สาํนกังานใหญ่

1673 502938 00374662 น.ส.  ณฐันนัท ์ ยสุ่ีนเทศ สาํนกังานใหญ่

1674 209434 00248744 นาย  ณฐันนัท ์ เหงา้พรหมมินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1675 506530 00397014 นาย  ณฐัพล  เจียกุลธร สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1676 246177 00056907 นาย  ณฐัพล  พิเมย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1677 498037 00322906 นาย  ณฐัพชัร์  วฒันาบรรจงสุข สาํนกังานใหญ่

1678 408371 00094208 นาง  ณฐัพชัร์  ศิริมาจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

1679 265074 00258296 นาง  ณฐัพิมล  ปรีดากรธนวจัน์ สาํนกังานใหญ่

1680 142577 00161120 นาง  ณฐัวรรณ  สุขเกษม กฟฉ.3 นครราชสีมา

1681 408533 00012228 นาย  ณฐัวฒัน์  เจริญวฒันะโพธิแกว้ สาํนกังานใหญ่

1682 170407 00045659 นาย  ณฐัวฒัน์  บวรภสัพงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

1683 149197 00131301 น.ส.  ณฐัวีณา  ตระกูลวณิชย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1684 064371 00258505 นาย  ณฐัวฒิุ  จิตตภิรมยศ์กัดิ สาํนกังานใหญ่

1685 192085 00048211 นาย  ณฐัวฒิุ  ชงัอินทร์ กฟก.1 อยธุยา

1686 173277 00031076 นาย  ณฐัวฒิุ  บวัสรวง กฟน.3 ลพบุรี

1687 296839 00249077 นาย  ณฐัวฒิุ  ปรมานนัทวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

1688 253205 00253082 นาย  ณฐัเสฐ  อธิษฐ์กุลภาคิน กฟก.2 ชลบุรี

1689 304878 00177214 นาง  ณฐิัดา  วฒันพงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1690 118031 00176931 นาง  ณฐิัวรรณ  จารุจรุงวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

1691 197409 00130191 นาง  ณารารัศมี  พนัโกฎิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1692 158138 00150963 นาง  ณิชชา  เปรมประดิษฐ์ กฟก.3 นครปฐม

1693 181165 00132216 นาง  ณิชาภา  ตระการรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

1694 413588 00151173 น.ส.  ณิชารัศมิ  เรืองธีรารักษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

1695 475514 00250298 น.ส.  ณิศรา  ดิษฐอาํนาจ สาํนกังานใหญ่

1696 227238 00155109 นาง  ณิษาอร  เพชรสวา่ง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1697 332156 00127291 นาง  ดณชา  หนูหน่าย กฟก.2 ชลบุรี

1698 251156 00143869 นาย  ดนยั  คงศกัดิ กฟก.3 นครปฐม

1699 180313 00296729 นาย  ดนยั  แดงฉาํ กฟน.3 ลพบุรี

1700 158714 00082027 นาย  ดนยั  ทรัพยเ์จริญ กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1701 196039 00153989 นาย  ดนยั  ภู่ระหงษ์ สาํนกังานใหญ่

1702 206630 00078258 นาย  ดนยั  ยอดสุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

1703 178803 00200411 นาย  ดนยั  รุกขรังษี กฟฉ.3 นครราชสีมา

1704 084460 00079163 นาย  ดนยั  วงศาโรจน์ กฟน.3 ลพบุรี

1705 066852 00007594 นาย  ดนยั  สายสุทธิชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

1706 031873 00245914 นาย  ดนยั  อุดมโภคา กฟก.3 นครปฐม

1707 243797 00310620 นาย  ดนยัศกัดิ  อุทยัลกัษณ์ สาํนกังานใหญ่

1708 078388 00217529 นาย  ดรุณ  เดชกญุชร กฟน.3 ลพบุรี

1709 142771 00282128 นาย  ดรุณ  ธรรมศิริ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1710 165753 00423778 นาง  ดรุณี  วงศต์ะนา กฟน.1 เชียงใหม่

1711 216245 00236486 นาง  ดรุณี  ศิวิลยั กฟน.1 เชียงใหม่

1712 212055 00194979 นาง  ดรุณี  อศัววฒิุพงษ์ สาํนกังานใหญ่

1713 100711 00138608 นาง  ดลพร  ศรีสุภาพ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1714 138269 00175999 นาง  ดวงกมล  คา้ทวี กฟก.3 นครปฐม

1715 235192 00139759 นาง  ดวงกมล  ศรีพิบูลย์ สาํนกังานใหญ่

1716 149375 00078199 นาง  ดวงแข  เหลืองธุวปราณีต สาํนกังานใหญ่

1717 113675 00082077 นาย  ดวงจนัทร์  จนัตาสิงห์ กฟน.1 เชียงใหม่

1718 167616 00023449 นาง  ดวงจนัทร์  สุราภา สาํนกังานใหญ่

1719 209078 00079690 นาง  ดวงจนัทร์  อาสาวธุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1720 038346 00062805 นาง  ดวงใจ  เพิมศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1721 062442 00289552 นาง  ดวงใจ  โศภิตวจนะ สาํนกังานใหญ่

1722 182323 00197836 นาง  ดวงตา  เวชชศาสตร์ สาํนกังานใหญ่

1723 096158 00133680 นาง  ดวงพร  เจนวฒันะมงคล กฟก.3 นครปฐม

1724 331663 00141776 นาง  ดวงพร  ช่วงชยั กฟก.3 นครปฐม

1725 076310 00070919 นาง  ดวงพร  ชุลเก้ กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1726 244387 00278309 นาง  ดวงพร  แซ่เจียม กฟต.1 เพชรบุรี

1727 495113 00270947 นาง  ดวงพร  ทรรทรานนท์ กฟต.1 เพชรบุรี

1728 062206 00167576 นาง  ดวงพร  ผลอวยพร สาํนกังานใหญ่

1729 172548 00217351 นาง  ดวงพร  พฒันสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

1730 131893 00020087 นาง  ดวงพร  พานิช กฟต.1 เพชรบุรี

1731 226038 00210909 นาง  ดวงพร  พูลเกิด สาํนกังานใหญ่

1732 302046 00280235 นาง  ดวงพร  ร่มโพธิทอง กฟก.3 นครปฐม

1733 095982 00209051 น.ส.  ดวงพร  สงัขจี์น กฟก.2 ชลบุรี

1734 324755 00029390 น.ส.  ดวงพร  หมวดทอง กฟต.3 ยะลา

1735 236758 00035816 นาง  ดวงพร  หวงัตระกูล กฟก.1 อยธุยา

1736 324721 00176236 นาง  ดวงพร  เหมือนบวั กฟก.1 อยธุยา

1737 250914 00113618 นาง  ดวงรัตน์  ครุธวงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1738 167349 00022261 นาง  ดวงรัตน์  อุดมกิตติ กฟก.1 อยธุยา

1739 014889 00201112 นาย  ดวน  แสนทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1740 107690 00149592 นาย  ด่วน  พรหมยอด กฟต.3 ยะลา

1741 204329 00339064 นาย  ดะระนยั  สมสา สาํนกังานใหญ่

1742 171453 00055965 นาง  ดชันี  เธียรสวน กฟก.1 อยธุยา

1743 084363 00343083 นาย  ดาบส  งามศรีขาํ กฟน.3 ลพบุรี

1744 254413 00294690 นาย  ดามพ ์ รอดเสียงลาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

1745 070071 00200116 นาง  ดารณี  โกศล สาํนกังานใหญ่

1746 118756 00275224 นาง  ดารณี  หนุนภกัดี สาํนกังานใหญ่

1747 496364 00297707 นาง  ดาราพร  บวักาํ กฟต.3 ยะลา

1748 489204 00282405 น.ส.  ดารามาศ  ปิตรชาติ สาํนกังานใหญ่

1749 297827 00011236 น.ส.  ดาราวรรณ  วรรณศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

1750 284387 00344934 นาง  ดาริกา  จาระวรรณ กฟต.3 ยะลา
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1751 116372 00119296 นาง  ดาริกา  เพชรรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1752 250859 00074068 นาง  ดาวเรือง  ใจเทียง กฟฉ.1 อุดรธานี

1753 316134 00049417 นาย  ดาวเรือง  พนัธนะวาทิน กฟน.1 เชียงใหม่

1754 127179 00172591 นาย  ดาวเรือง  อินเหียน กฟต.1 เพชรบุรี

1755 173984 00022825 นาย  ดาํเนิน  พูลทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

1756 132726 00150204 นาย  ดาํเนิน  ลิมตระกูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

1757 017502 00035298 นาย  ดาํรง  โชรัมย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1758 429589 00265027 นาย  ดาํรง  ไชยปรปักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1759 310691 00039274 นาย  ดาํรง  ปานแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1760 022159 00057571 นาย  ดาํรง  พานิช กฟน.3 ลพบุรี

1761 049321 00019907 นาย  ดาํรง  สุขผอ่ง กฟต.1 เพชรบุรี

1762 032099 00000374 นาย  ดาํรงค ์ จูงวงศ์ สาํนกังานใหญ่

1763 153756 00021451 นาย  ดาํรงค ์ ดว้งทวี กฟก.1 อยธุยา

1764 199419 00202059 นาย  ดาํรงค ์ ตะกรุดนาค กฟต.1 เพชรบุรี

1765 141733 00263198 นาย  ดาํรงค ์ ตงัเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

1766 050801 00241415 นาย  ดาํรงค ์ ภู่ม่วง กฟก.3 นครปฐม

1767 151461 00084310 นาย  ดาํรงค ์ มหาชยั กฟน.1 เชียงใหม่

1768 280121 00268320 นาย  ดาํรงค ์ ยนืยง กฟก.2 ชลบุรี

1769 191403 00180164 นาย  ดาํรงค ์ ลอ้มลาย กฟน.3 ลพบุรี

1770 015908 00210381 นาย  ดาํรงค ์ สิงห์โต กฟก.2 ชลบุรี

1771 209515 00072707 นาย  ดาํรงค ์ สุดยอด กฟต.1 เพชรบุรี

1772 122323 00032577 นาย  ดาํรงค ์ อรุณรัศมี สาํนกังานใหญ่

1773 262246 00020891 นาย  ดาํรงค ์ อินทรประสิทธิ กฟน.3 ลพบุรี

1774 241957 00113395 นาย  ดาํรงคศ์กัดิ  บุญมา กฟน.1 เชียงใหม่

1775 069533 00139090 นาย  ดาํรงคศ์กัดิ  วรรณธะนงั กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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1776 297592 00047251 สิบโท  ดาํรงศกัดิ  เจียมจาํรัส กฟต.1 เพชรบุรี

1777 125753 00359040 นาย  ดาํริ  เพชรรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี

1778 406751 00094703 นาย  ดาํริห์  ยมิแยม้ สาํนกังานใหญ่

1779 097617 00152024 นาย  ดิเรก  กลดัทอง กฟก.2 ชลบุรี

1780 226892 00142918 นาย  ดิเรก  พ่วงสุด กฟต.3 ยะลา

1781 189082 00069607 นาย  ดิเรก  สุดเกตุ กฟน.1 เชียงใหม่

1782 288632 00272935 นาย  ดิเรก  อุดมพืช กฟน.1 เชียงใหม่

1783 203072 00091737 นาย  ดุษฎี  เป้าพุคา กฟน.3 ลพบุรี

1784 159354 00202081 นาย  ดุษฎี  ลิมทอง สาํนกังานใหญ่

1785 031158 00003031 นาย  ดุสิต  เชือทองฮวั สาํนกังานใหญ่

1786 164139 00115315 นาย  ดุสิต  ไชยสมบูรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1787 203797 00231913 นาย  ดุสิต  นะทอง กฟต.3 ยะลา

1788 198316 00064548 นาย  ดุสิต  โพธิศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1789 423868 00212042 นาย  ดุสิต  รักษว์ิเชียร กฟฉ.3 นครราชสีมา

1790 207068 00109108 นาย  ดุสิต  โรจน์ธรรม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1791 097374 00281936 นาย  ดุสิต  สงัขเ์กิด กฟน.3 ลพบุรี

1792 163769 00317854 นาย  ดุสิต  เสรีกลุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1793 152213 00054123 นาย  เด็ก  กลีบทอง กฟก.3 นครปฐม

1794 079910 00192581 นาย  เดช  กาํลงัฤทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1795 101856 00076551 นาย  เดช  แกว้มหา กฟก.2 ชลบุรี

1796 271790 00013624 นาย  เดช  นอ้ยเอียด กฟต.3 ยะลา

1797 021789 00162417 นาย  เดช  เมฆส่อน สาํนกังานใหญ่

1798 329438 00106146 นาย  เดช  วินทะไชย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1799 198196 00149265 นาย  เดช  อารีย์ กฟน.1 เชียงใหม่

1800 205171 00159567 นาย  เดชดาํรงค ์ สาธร สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1801 119346 00187489 นาย  เดชบดี  ทวาสินชนเดช กฟต.3 ยะลา

1802 258946 00030539 นาย  เดชรัช  ภูทะวงั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1803 157174 00257563 นาย  เดชะ  โชติสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

1804 302282 00250739 นาย  เดชา  เกตุเสม กฟฉ.3 นครราชสีมา

1805 139605 00262756 นาย  เดชา  เกตุอารี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1806 062866 00075991 นาย  เดชา  จนัทกิจ กฟก.2 ชลบุรี

1807 188442 00282778 นาย  เดชา  ฉิมฉวี กฟก.1 อยธุยา

1808 205634 00207986 นาย  เดชา  ชาติชาํนิพงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1809 071344 00016759 นาย  เดชา  เชิดชู สาํนกังานใหญ่

1810 235427 00004637 นาย  เดชา  ตุลยวิศาล สาํนกังานใหญ่

1811 260228 00073276 นาย  เดชา  ทิพยพิ์นิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1812 115669 00279278 นาย  เดชา  ปัทมารัง กฟฉ.1 อุดรธานี

1813 044533 00050238 นาย  เดชา  ผดุงกมล สาํนกังานใหญ่

1814 232940 00134872 นาย  เดชา  พรหมลาํดา กฟต.3 ยะลา

1815 105876 00189190 นาย  เดชา  พฒันศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1816 236952 00081667 นาย  เดชา  เลียงพานิชย์ กฟก.1 อยธุยา

1817 087052 00242970 นาย  เดชา  วิชิตพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

1818 085246 00165697 นาย  เดชา  ศรีแจ่ม กฟน.3 ลพบุรี

1819 262830 00008336 นาย  เดชา  สงัขท์อง สาํนกังานใหญ่

1820 429830 00210804 นาย  เดชา  สิงหพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

1821 057552 00278195 นาย  เดชา  สุนทราเดชองักรู กฟก.2 ชลบุรี

1822 162535 00282364 นาย  เดชา  อ่อนภิรมย์ กฟก.1 อยธุยา

1823 504598 00379626 นาย  เดชาทร  ทรงสถาพร กฟน.2 พิษณุโลก

1824 103971 00086099 นาย  เดโช  ใจหา้ว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1825 120745 00173179 นาย  เดโช  ศรีอกัษร กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1826 176461 00203291 นาย  เด่นชยั  ใจภิภกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

1827 138227 00009487 นาง  เด่นเดือน  นิมิตสกลุชยั สาํนกังานใหญ่

1828 159875 00180500 นาย  เดิมชยั  เดชอุ่ม กฟก.3 นครปฐม

1829 143905 00240423 นาง  เดือน  คงสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

1830 204418 00119591 นาง  เดือนดารา  รักชาติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1831 212801 00110129 นาย  แดง  บุษดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1832 153023 00181542 นาย  แดง  เลิศคอนสาร กฟฉ.3 นครราชสีมา

1833 215396 00080348 นาง  แดงศิล  จาํปาหาญ กฟฉ.1 อุดรธานี

1834 499865 00338286 น.ส.  ตตินาฏ  การศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

1835 151291 00035884 นาย  ตระกูล  กลุบุญนิธิ กฟก.1 อยธุยา

1836 198984 00223463 นาย  ตรัยเทอด  ใจชาญสุขกิจ กฟต.1 เพชรบุรี

1837 283179 00082372 นาง  ตรีชฎา  จนัทร์ฉาย กฟก.1 อยธุยา

1838 092413 00101514 นาย  ตรีวธุ  ชูพูล กฟฉ.1 อุดรธานี

1839 439940 00178365 นาง  ตวงพร  รัตนสุพรชยั กฟต.1 เพชรบุรี

1840 189024 00052785 นาง  ตวงเพชร  หนองหารพิทกัษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1841 156403 00078676 นาย  ต่อศกัดิ  เดชรังสฤษดิ กฟน.3 ลพบุรี

1842 202521 00086580 นาย  ตะวนั  ทบัทิมทอง กฟต.3 ยะลา

1843 075673 00091905 นาย  ตงั  เกิดศิริมงคล กฟต.3 ยะลา

1844 203006 00080839 นาย  ตนั  ยศทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

1845 264395 00124398 นาย  ตุ๋ย  โคตรชมภู กฟฉ.1 อุดรธานี

1846 024135 00193505 นาย  ตุ๋ย  เลาหวิช สาํนกังานใหญ่

1847 194972 00128647 นาย  ตุลาการ  ธรรมกิติราษฎร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1848 245587 00252927 นาย  เตชสิทธิ  สกุลทวีทรัพย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1849 225074 00152224 นาง  เตือนจิตร์  ทิมพิทกัษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

1850 147218 00091969 นาง  เตือนใจ  เฟืองกาํลูน กฟต.3 ยะลา
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ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564
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1851 075568 00247461 นาง  เตือนใจ  สมรูป สาํนกังานใหญ่

1852 138471 00040663 นาง  เตือนใจ  หอเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

1853 289206 00005801 นาง  เตือนตา  จิตรรังสรรค์ สาํนกังานใหญ่

1854 159215 00125817 นาย  แต๋ง  ศรีอุบล กฟน.1 เชียงใหม่

1855 170473 00174220 นาย  ไตรรงค ์ ลิมสกุล สาํนกังานใหญ่

1856 262254 00020914 นาย  ไตรลกัษณ์  แตงเพช็ร สาํนกังานใหญ่

1857 088090 00197113 นาย  ไตรวิชร์  ตีระดิเรก กฟน.1 เชียงใหม่

1858 107284 00223695 นาย  ไตรวฒิุ  มณีวงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

1859 126270 00044576 นาย  ถนอม  จอมสง่า กฟก.1 อยธุยา

1860 018037 00055606 นาย  ถนอม  ใจสาํราญ กฟก.1 อยธุยา

1861 319051 00221657 นาย  ถนอม  ดว้งอุไร กฟก.1 อยธุยา

1862 327907 00045518 นาย  ถนอม  ตือกนัทะ กฟน.1 เชียงใหม่

1863 140818 00167871 นาย  ถนอม  ประดบัเพชร สาํนกังานใหญ่

1864 258221 00125758 นาย  ถนอม  ปุคาํแดง กฟน.1 เชียงใหม่

1865 161466 00201235 นาย  ถนอม  พิมพิสาร กฟฉ.1 อุดรธานี

1866 085602 00051884 นาย  ถนอม  สวา่งวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

1867 240406 00245219 นาย  ถนอม  สุขตวั กฟน.1 เชียงใหม่

1868 186775 00227708 นาง  ถนอม  แสงเงิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1869 241850 00069857 นาย  ถนอม  อ่อนละออ กฟก.1 อยธุยา

1870 181995 00244336 นาย  ถนอมศกัดิ  ชุละดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

1871 233899 00116925 นาย  ถนดั  ริมขจร กฟก.1 อยธุยา

1872 422430 00246679 นาย  ถนดั  อินทะยศ กฟน.1 เชียงใหม่

1873 138683 00027948 นาย  ถนดัศิลป์  นอ้ยรังษี กฟน.3 ลพบุรี

1874 240765 00210545 นาง  ถมรัตน์  สวสัดิมงคล กฟต.1 เพชรบุรี

1875 187535 00036199 นาย  ถวลัย ์ ปาละวงษ์ กฟก.1 อยธุยา
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1876 224434 00134068 นาย  ถวลัย ์ รัตตมณี สาํนกังานใหญ่

1877 213116 00049449 นาย  ถวลัย ์ อินกองงาม กฟน.1 เชียงใหม่

1878 274308 00289293 นาย  ถวิล  จินวงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1879 147640 00140734 นาย  ถวิล  ชินาลยั กฟก.2 ชลบุรี

1880 028951 00268148 นาย  ถวิล  ทบัผดุง กฟน.1 เชียงใหม่

1881 123557 00143714 นาย  ถวิล  นราทอง กฟก.3 นครปฐม

1882 179053 00172200 นาย  ถวิล  บุญผวิ กฟฉ.1 อุดรธานี

1883 033647 00266205 นาย  ถาวร  แกว้กสิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1884 205032 00253341 นาย  ถาวร  จนัทร์กูล กฟก.2 ชลบุรี

1885 129804 00245750 นาย  ถาวร  ชูช่วย กฟต.3 ยะลา

1886 207547 00295737 นาง  ถาวร  ตวนกูพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1887 174744 00269821 นาย  ถาวร  ทองเปียม สาํนกังานใหญ่

1888 204751 00192072 นาย  ถาวร  เนาวเรศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1889 116518 00077052 นาย  ถาวร  เนาวศิริ กฟต.3 ยะลา

1890 213108 00049453 นาย  ถาวร  บุญเรือง กฟน.1 เชียงใหม่

1891 020181 00151464 นาย  ถาวร  ปัทมดิลก กฟฉ.3 นครราชสีมา

1892 021967 00001675 นาย  ถาวร  รัตนพนัธ์ุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1893 168882 00293812 นาย  ถาวร  รืนอารมย์ กฟก.2 ชลบุรี

1894 198887 00041128 นาย  ถาวร  วงัหมอ้ กฟน.1 เชียงใหม่

1895 332570 00086049 นาย  ถาวร  วาปี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1896 232306 00105340 นาย  ถิรเดช  ถิรจารุนนัท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1897 262733 00285421 นาย  ถิรวฒิุ  เกษมสนัต ์ณ อยธุยา สาํนกังานใหญ่

1898 228721 00222053 นาย  ทนง  ชนะวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1899 085026 00213416 นาย  ทนง  เม่งพดั กฟต.1 เพชรบุรี

1900 155774 00201021 นาย  ทนง  วงคพ์ะมิตร กฟน.1 เชียงใหม่
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1901 079229 00252440 นาย  ทนงศกัดิ  ธรรมนิภา กฟก.3 นครปฐม

1902 462040 00203114 นาย  ทนงศกัดิ  โปฏก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1903 417794 00010117 นาย  ทนงศกัดิ  พรหมสุขนัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1904 490603 00284766 นาย  ทนงศกัดิ  มีวนัดี สาํนกังานใหญ่

1905 104503 00119650 นาย  ทนงศกัดิ  แสงทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1906 243585 00049649 นาย  ทนงศกัดิ  แสนเรืองเดช กฟน.3 ลพบุรี

1907 213996 00143605 นาย  ทนุพล  กาญจนวาหะ กฟก.3 นครปฐม

1908 198625 00153343 นาย  ทรงกลด  ณ ระนอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

1909 186660 00128560 นาย  ทรงกลด  ศรีสมัฤทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

1910 113277 00134440 นาย  ทรงเกียรติ  ควรวินิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1911 302533 00088150 นาย  ทรงคุณ  อรรคเศรษฐงั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1912 204727 00174711 นาย  ทรงจกัร์  วาดวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

1913 287351 00175012 นาย  ทรงชยั  พิทกัษส์วสัดิการ กฟต.1 เพชรบุรี

1914 221509 00154921 นาย  ทรงชยั  พูนเกต กฟต.1 เพชรบุรี

1915 066608 00161807 นาย  ทรงพล  ชยานนัท์ สาํนกังานใหญ่

1916 226923 00204097 วา่ที ร.ต.  ทรงพล  ช่างเรือนกุล สาํนกังานใหญ่

1917 072421 00060326 นาย  ทรงพล  สิงห์สุธี สาํนกังานใหญ่

1918 082939 00101805 นาย  ทรงยศ  กาบสุวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1919 194304 00065176 นาย  ทรงยศ  จนัทราภรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1920 089347 00283097 นาย  ทรงยศ  ไชยารัศมี กฟฉ.3 นครราชสีมา

1921 224989 00012450 นาย  ทรงยศ  ทองสิทธิ กฟก.1 อยธุยา

1922 141872 00136292 นาย  ทรงยศ  วฒันสินธุ์ กฟต.1 เพชรบุรี

1923 065961 00145693 นาย  ทรงยศ  สุขมาก กฟน.1 เชียงใหม่

1924 168696 00023835 นาย  ทรงรักษ ์ ทรัพยอ์นนัต์ กฟน.3 ลพบุรี

1925 404563 00079913 นาย  ทรงฤทธิ  จนัทร์แดง กฟฉ.3 นครราชสีมา
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1926 095924 00070141 นาย  ทรงลกัษณญ ์ ประเสริฐพานิชการ สาํนกังานใหญ่

1927 225040 00088314 นาย  ทรงวฒิุ  แกว้บุดดา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1928 050267 00157597 นาย  ทรงวฒิุ  ตนัวิรัช สาํนกังานใหญ่

1929 121589 00032131 นาย  ทรงเวช  ทรัพยอ์นนัต์ กฟน.3 ลพบุรี

1930 164985 00043007 นาง  ทรงศรี  พุทธศิริ กฟน.1 เชียงใหม่

1931 026519 00200152 นาง  ทรงศรี  มิตรารมย์ สาํนกังานใหญ่

1932 098370 00248380 นาง  ทรงศรี  ยนิดีชยั สาํนกังานใหญ่

1933 259837 00140893 นาย  ทรงศกัดิ  จกัรบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1934 203802 00089883 นาย  ทรงศกัดิ  ไชยเทพ กฟต.3 ยะลา

1935 035479 00108916 นาย  ทรงศกัดิ  นาคพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

1936 091328 00014561 นาย  ทรงศกัดิ  พ่วงเจริญ สาํนกังานใหญ่

1937 147991 00071024 นาย  ทรงศกัดิ  มุกดาสนิท กฟก.2 ชลบุรี

1938 049533 00210490 นาย  ทรงศกัดิ  เรืองศรี สาํนกังานใหญ่

1939 184838 00228590 นาย  ทรงศกัดิ  วฒันะ กฟก.2 ชลบุรี

1940 180923 00229023 นาย  ทรงศกัดิ  วิกสิต กฟก.2 ชลบุรี

1941 123345 00204051 นาย  ทรงศกัดิ  วิชนา กฟฉ.1 อุดรธานี

1942 471358 00239070 นาย  ทรงศกัดิ  ศรีสุวรรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

1943 183840 00210472 นาย  ทรงศกัดิ  โสวิภา สาํนกังานใหญ่

1944 124359 00076488 นาย  ทรงศกัดิ  อานมณี กฟก.2 ชลบุรี

1945 283501 00097624 นาย  ทรงศกัดิ  อาศน์สุวรรณ กฟต.3 ยะลา

1946 275582 00201380 นาย  ทรงสวสัดิ  ชืนอารมย์ กฟก.2 ชลบุรี

1947 133308 00086849 นาย  ทรงสวสัดิ  บูรณธรรม กฟต.3 ยะลา

1948 233247 00098216 นาง  ทรรศนพร  ศรีศุภอรรถ กฟก.1 อยธุยา

1949 242725 00098757 นาย  ทวน  นวลทอง กฟต.3 ยะลา

1950 163743 00127582 นาย  ทวนทอง  จาํปาไชยศรี กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

1951 238687 00202481 นาย  ทวรรณ  แกว้มาลี กฟฉ.1 อุดรธานี

1952 333372 00134290 นาย  ทวิช  บุญวงศวิ์วฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1953 222521 00365916 นาง  ทวติิยา  จรุงธนะกิจ สาํนกังานใหญ่

1954 150295 00265336 นาย  ทวี  ขวญัเมือง กฟก.1 อยธุยา

1955 100232 00089897 นาย  ทวี  จนัทร์แดง กฟต.3 ยะลา

1956 431968 00159553 นาย  ทวี  ชีวาเกียรติยงิยง สาํนกังานใหญ่

1957 322224 00096191 นาย  ทวี  ดมดอก กฟน.1 เชียงใหม่

1958 166408 00033969 นาย  ทวี  ตาจุมปา กฟน.1 เชียงใหม่

1959 252089 00130323 นาย  ทวี  ทดัเทียม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1960 089012 00180382 นาย  ทวี  ธีระวิทย์ กฟก.2 ชลบุรี

1961 012609 00001289 นาย  ทวี  นาวายนต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

1962 255401 00161970 นาย  ทวี  แนบนิมรัตน์ กฟต.3 ยะลา

1963 043309 00258482 นาย  ทวี  พลบันิล กฟก.1 อยธุยา

1964 061755 00188180 นาย  ทวี  พุทธสรณ์ กฟก.1 อยธุยา

1965 138984 00171345 นาย  ทวี  พุ่มบา้นเซ่า กฟน.3 ลพบุรี

1966 088498 00263170 นาย  ทวี  ยีบาระเหม สาํนกังานใหญ่

1967 113683 00267710 นาย  ทวี  รัตนมณี กฟน.1 เชียงใหม่

1968 113489 00365384 นาย  ทวี  เล่าอิทธิโชติ สาํนกังานใหญ่

1969 198633 00238288 นาย  ทวี  เลียงผา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1970 155164 00026415 นาย  ทวี  วดับุญเลียง กฟน.3 ลพบุรี

1971 252550 00082904 นาย  ทวี  วิรุณพนัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1972 119922 00112135 นาย  ทวี  ศรีม่วง กฟก.1 อยธุยา

1973 278912 00041364 นาย  ทวี  สิริวิริยะกุล กฟน.1 เชียงใหม่

1974 217429 00108570 นาย  ทวี  เหล่าโพธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

1975 117108 00234757 นาย  ทวี  อินทร์ศร กฟก.1 อยธุยา
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1976 196681 00227958 นาย  ทวีชยั  พงษแ์กว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

1977 156796 00216082 นาย  ทวีโชค  เพชรเกษม สาํนกังานใหญ่

1978 267474 00172664 นาย  ทวีป  เขียวนอ้ย กฟก.1 อยธุยา

1979 239332 00286413 นาย  ทวีป  เทเพนทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

1980 262270 00140348 นาย  ทวีป  พูลสุด กฟก.1 อยธุยา

1981 215493 00273545 นาย  ทวีพร  กรีโภค กฟฉ.3 นครราชสีมา

1982 222961 00251999 นาย  ทวีพฒัน์  สุนทรเนติวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1983 244230 00176636 นาย  ทวียศ  อาํพาส กฟต.1 เพชรบุรี

1984 289230 00073080 นาย  ทวีรักษ ์ ตนัติยาวรเวช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1985 147072 00099694 นาย  ทวีรัศม ์ เงินศิริ กฟก.1 อยธุยา

1986 111259 00234416 นาง  ทววีฒัน์  โสระฐี กฟน.3 ลพบุรี

1987 173154 00303485 นาย  ทวีศกัดิ  กิตติพงศพ์ฒัน์ สาํนกังานใหญ่

1988 187268 00131183 นาย  ทวีศกัดิ  แกว้ตะพาน กฟฉ.3 นครราชสีมา

1989 119443 00184227 นาย  ทวีศกัดิ  เขาเรียง กฟน.1 เชียงใหม่

1990 060767 00043089 นาย  ทวีศกัดิ  ชยัอุ่น กฟน.1 เชียงใหม่

1991 231986 00033769 นาย  ทวีศกัดิ  พลพนัธุ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

1992 265430 00342891 นาย  ทวีศกัดิ  พิทกัษส์ถิต สาํนกังานใหญ่

1993 086797 00022211 นาย  ทวีศกัดิ  เฟืองกาญจนกุล กฟก.1 อยธุยา

1994 190944 00051602 นาย  ทวีศกัดิ  มูลอามาตย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

1995 401882 00206617 นาย  ทวีศกัดิ  ยทุธแสน กฟน.1 เชียงใหม่

1996 073566 00259515 นาย  ทวีศกัดิ  เยาวนานนท์ กฟต.3 ยะลา

1997 200579 00152379 นาย  ทวีศกัดิ   ศรีละบุตร กฟฉ.1 อุดรธานี

1998 216457 00132220 นาย  ทวีศกัดิ  ศรีสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

1999 059423 00242825 นาย  ทวีศกัดิ  แสนมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

2000 149537 00210563 นาย  ทวีศกัดิ  อินดิบ กฟต.1 เพชรบุรี
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2001 162315 00056284 นาย  ทวีศกัดิ  อุปัญญ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2002 175295 00284293 นาย  ทวีศิลป์  พะหุโล กฟต.1 เพชรบุรี

2003 165460 00091773 นาย  ทวีศิลป์  ศรีวิชยั กฟน.1 เชียงใหม่

2004 153138 00230517 นาย  ทวีสิทธิ  ขาํโพธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2005 054693 00021956 นาย  ทวีสินธุ์  อินทรักษา กฟก.2 ชลบุรี

2006 175148 00221552 นาย  ทศพณ  พูลสุขทวีทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

2007 151110 00176745 นาย  ทศพร  ธนะโสภณ สาํนกังานใหญ่

2008 250087 00127564 นาย  ทศพร  ศรีทิน กฟฉ.1 อุดรธานี

2009 233069 00238997 นาย  ทศพร  ศิริมาณีโชติ กฟก.2 ชลบุรี

2010 322410 00266164 นาย  ทศพล  สุนทรศารทูล กฟก.3 นครปฐม

2011 099821 00046150 นาย  ทอง  นนัใจ กฟน.1 เชียงใหม่

2012 060775 00242720 นาย  ทอง  ยอดราช กฟต.3 ยะลา

2013 186246 00271098 นาย  ทองเกิน  สาตรา กฟฉ.3 นครราชสีมา

2014 130520 00402350 นาย  ทองคาํ  ยินดียม สาํนกังานใหญ่

2015 140884 00037422 นาย  ทองชิต  บุญมีวิเศษ กฟฉ.1 อุดรธานี

2016 099261 00031644 นาย  ทองชุบ  วายาโม กฟน.3 ลพบุรี

2017 033998 00231804 นาย  ทองดี  การะเกตุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2018 159883 00153852 นาย  ทองใบ  สิงห์พรหม กฟน.3 ลพบุรี

2019 196241 00088019 นาย  ทองใบ  สีจนัไชย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2020 251685 00010030 นาย  ทองผล  หงษอ์าจ กฟฉ.1 อุดรธานี

2021 251033 00090054 นาย  ทองพูน  เนาวะเศษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2022 195229 00202386 นาย  ทองพูน  สจัจาสงัข์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2023 073142 00003831 นาย  ทองเพช็ร์  จนัทนะลิขิต กฟก.1 อยธุยา

2024 187894 00224687 นาย  ทองยอ้ย  เพญ็วนัศุกร์ กฟต.1 เพชรบุรี

2025 208789 00058218 นาง  ทองศรี  ใจสว่าง กฟน.1 เชียงใหม่
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2026 311532 00037836 นาย  ทองสนธ์  ภูมิวะ กฟฉ.1 อุดรธานี

2027 196291 00052830 นาย  ทองสม  คาํไสสุข กฟฉ.1 อุดรธานี

2028 146571 00093975 นาย  ทองสวสัดิ  จนัทร์พรหม กฟน.1 เชียงใหม่

2029 033778 00210577 นาง  ทองสุก  ทองเสงียมเงิน กฟต.1 เพชรบุรี

2030 200317 00005356 นาย  ทองสุข  ตงัจิตร์ตรง สาํนกังานใหญ่

2031 106149 00063215 นาย  ทองสุข  มุ่งหมาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2032 081810 00116048 นาย  ทองสุข  อุดมรุ่งเรือง สาํนกังานใหญ่

2033 248488 00152824 นาย  ทองใส  คาํดี กฟน.3 ลพบุรี

2034 222254 00021392 นาย  ทองหยด  การัณธง กฟก.1 อยธุยา

2035 138976 00079145 นาย  ทองหล่อ  คาํอุปถมัภโ์ชค กฟน.3 ลพบุรี

2036 160591 00224619 นาย  ทองหล่อ  โพธิศรี กฟน.3 ลพบุรี

2037 204361 00129289 นาย  ทองหลาง  มีศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

2038 018469 00216000 นาย  ทองห่อ  หอระตะ กฟต.1 เพชรบุรี

2039 136487 00006443 นาย  ทองอยู ่ ปัญญาแกว้ สาํนกังานใหญ่

2040 148086 00209942 นาย  ทองอุ่น  แตใ้หม่ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2041 502846 00369992 นาย  ทกัษด์นยั  ชีพสฤษดิพงศ์ กฟต.3 ยะลา

2042 325947 00114705 ม.ล.  ทกัษิณชา  สุนทรเดช สาํนกังานใหญ่

2043 197352 00296151 นาง  ทกัษิณา  ศรีเพช็ร์ กฟน.3 ลพบุรี

2044 490221 00285376 นาย  ทชัชกร  เลิศมงคล กฟต.1 เพชรบุรี

2045 476900 00253955 นาง  ทตัชญา  พฤฒิชุณหเกตุ สาํนกังานใหญ่

2046 170936 00221693 นาง  ทบัทิม  เอืออารี กฟน.1 เชียงใหม่

2047 176550 00059137 นาย  ทศัชยั  พรรณพิพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

2048 168167 00138735 นาย  ทศันพงษ ์ บุญพานะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2049 132904 00027407 นาย  ทศันพล  ภู่เพชร กฟฉ.3 นครราชสีมา

2050 219421 00152729 นาย  ทศันะ  บรมธนรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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2051 210867 00332494 นาย  ทศันะ  พรหมมา สาํนกังานใหญ่

2052 236643 00153307 นาย  ทศันยั  พึงเขียว สาํนกังานใหญ่

2053 270558 00237446 นาง  ทศันา  บุณยะกาญจน์ กฟก.2 ชลบุรี

2054 235396 00172355 นาง  ทศันี  แกว้ไทย สาํนกังานใหญ่

2055 157912 00008386 นาง  ทศันี  ทบัทอง สาํนกังานใหญ่

2056 020953 00244304 นาง  ทศันีย ์ กลินอินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

2057 201957 00221920 น.ส.  ทศันีย ์ เกตุงาม กฟต.1 เพชรบุรี

2058 065513 00199406 นาง  ทศันีย ์ แกว้สุดา สาํนกังานใหญ่

2059 138366 00031549 น.ส.  ทศันีย ์ ชาติยานนท์ กฟน.3 ลพบุรี

2060 228412 00281881 นาง  ทศันีย ์ ชุ่มมณีกลู กฟต.1 เพชรบุรี

2061 298996 00005697 นาง  ทศันีย ์ ธีระชาติ สาํนกังานใหญ่

2062 237869 00143750 นาง  ทศันีย ์ นาํประดิษฐ์ กฟก.3 นครปฐม

2063 300230 00165865 นาง  ทศันีย ์ ผดุผอ่ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2064 093948 00253614 นาง  ทศันีย ์ พงษภ์มร กฟก.1 อยธุยา

2065 410904 00184681 นาง  ทศันีย ์ วงษไ์กร กฟฉ.3 นครราชสีมา

2066 202296 00335224 นาง  ทศันีย ์ วิริยะสุธี สาํนกังานใหญ่

2067 038184 00050260 นาง  ทศันีย ์ ศรีธรรมา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2068 193120 00091096 น.ส.  ทศันีย ์ สมบูรณ์จนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

2069 132962 00214967 นาง  ทศันีย ์ อมัรากูล กฟก.2 ชลบุรี

2070 217762 00143732 นาง  ทศันีย ์ อุ่นศิริ กฟก.3 นครปฐม

2071 050275 00145534 นาง  ทศัไนย  นูมหันต์ สาํนกังานใหญ่

2072 288200 00076860 นาย  ทาวตั  สุวรรณโณ กฟต.3 ยะลา

2073 289997 00218375 นาย  ทาํนอง  วรจกัร กฟฉ.1 อุดรธานี

2074 216716 00026279 นาย  ทาํรงค ์ เทียนขาว กฟน.3 ลพบุรี

2075 281981 00222617 นาย  ทิชาพนัธุ์  ทิชินพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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2076 249337 00074440 นาง  ทิตยากร  ทิพากรเกียรติ กฟต.3 ยะลา

2077 298344 00203437 น.ส.  ทิติภา  เจริญรักษา กฟฉ.3 นครราชสีมา

2078 219015 00210309 นาย  ทินกร  เกตุทอง กฟก.3 นครปฐม

2079 150025 00122114 นาย  ทินกร  หนูจิตต์ กฟน.1 เชียงใหม่

2080 112700 00022675 นาง  ทิพธิดา  พงษพ์านิช สาํนกังานใหญ่

2081 180818 00171040 นาย  ทิพย ์ พรรณเภรี สาํนกังานใหญ่

2082 412061 00098470 นาง  ทิพยชาติ  ลาวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2083 139702 00008209 นาง  ทิพยว์รรณ  จารุเกษมรัตนะ สาํนกังานใหญ่

2084 168002 00016581 นาง  ทิพยว์ลัย ์ เนียมศรี สาํนกังานใหญ่

2085 121416 00209229 น.ส.  ทิพยวมิล  พิชยัชาญณรงค์ สาํนกังานใหญ่

2086 209549 00007912 น.ส.  ทิพรัตน์  สิงห์สรศรี สาํนกังานใหญ่

2087 271017 00085734 นาง  ทิพวรรณ  สมวงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2088 028472 00103570 นาง  ทิพวรรณ  สายศรีหยดุ สาํนกังานใหญ่

2089 249010 00061259 นาง  ทิพวรรณ  อยูดี่ สาํนกังานใหญ่

2090 231465 00317890 นาง  ทิพวลัย ์ เฮง็มี กฟต.1 เพชรบุรี

2091 313089 00059246 นาง  ทิพากร  พงษน์าค กฟน.1 เชียงใหม่

2092 174930 00265413 น.ส.  ทิพาพร  เบญ็จาธิกุล สาํนกังานใหญ่

2093 288852 00283988 นาย  ทิม  แกว้ดอนรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

2094 149464 00201849 นาย  ทิม  งามขาํ กฟต.1 เพชรบุรี

2095 294968 00093307 นาย  ทิม  โตวฒัน์นิมิต กฟน.1 เชียงใหม่

2096 078508 00084942 นาย  ทิว  ถาํแกว้ สาํนกังานใหญ่

2097 229400 00335210 นาย  ทิวตัถ ์ คมขาํ กฟก.1 อยธุยา

2098 218522 00286154 นาง  ทิวา  ดวงใจ กฟต.1 เพชรบุรี

2099 160216 00142172 นาย  ทิวา  อยูเ่รือนงาม กฟฉ.1 อุดรธานี

2100 225189 00233915 นาย  ทิวา  อุ่นพิกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา
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2101 111186 00264053 น.ส.  ทิวาวลยั  วิชยัขทัคะ กฟน.1 เชียงใหม่

2102 151225 00121536 นาย  ทูล  หาวิชา กฟฉ.1 อุดรธานี

2103 252411 00375072 นาย  เทพ  ศรีไพพจน์ กฟก.2 ชลบุรี

2104 227806 00005156 นาง  เทพกญัญา  คงสกุล สาํนกังานใหญ่

2105 330285 00219644 นาย  เทพนม  สูตรสุข กฟก.1 อยธุยา

2106 323424 00440710 นาย  เทพนิมิต  ผลเรือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2107 070990 00096050 นาง  เทพศิรินทร์  ชุมสาย ณ อยธุยา สาํนกังานใหญ่

2108 128044 00157951 นาย  เทพา  สมเพชร์ กฟน.1 เชียงใหม่

2109 170685 00018197 นาง  เทพี  แตงอ่อน สาํนกังานใหญ่

2110 041454 00093870 นาง  เทพี  วรรณมะกอก กฟน.1 เชียงใหม่

2111 416269 00190634 นาย  เทวนั  ศรียานนท์ กฟก.1 อยธุยา

2112 187909 00285867 นาย  เทวิน  นอ้ยมหาไวย กฟต.1 เพชรบุรี

2113 088600 00215636 นาย  เทเวศน์  ยมิศรีใส กฟก.3 นครปฐม

2114 104090 00000788 นาย  เทอดทูนศกัดิ  ชนัประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

2115 220668 00266837 นาย  เทอดทูล  สายเชือ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2116 133285 00267283 นาย  เทอดไทย  ผิวคาํ กฟก.2 ชลบุรี

2117 166327 00149138 นาย  เทอดศกัดิ  จนัทร์เกษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2118 150952 00162308 นาย  เทอดศกัดิ  สามารถกิจ กฟก.2 ชลบุรี

2119 473203 00289998 นาย  เทิดเกียรติ  เสถียรสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา

2120 260383 00301506 นาย  เทียง  มูลมงคล กฟต.1 เพชรบุรี

2121 136495 00033519 นาย  เทียน  บุญเฮง กฟน.1 เชียงใหม่

2122 040791 00231995 นาย  เทียนชยั  ยติุนาถ สาํนกังานใหญ่

2123 074350 00254329 นาย  เทียนชยั  ศิริวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

2124 193081 00065249 นาง  เทียมเพญ็  เรียงสมเจริญ สาํนกังานใหญ่

2125 053477 00095509 นาย  เทียมยศ  หอ้งเม่น กฟน.1 เชียงใหม่
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2126 287597 00096555 นาย  แทน  งามขาํ กฟต.1 เพชรบุรี

2127 215760 00033232 นาย  ธกร  เชาวนเมธากุล สาํนกังานใหญ่

2128 195033 00051470 นาย  ธกร  นูพิมพ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2129 131110 00005388 นาย  ธกรกฤษ  ภู่ธนนัชยั สาํนกังานใหญ่

2130 094889 00034951 นาย  ธง  รอดพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

2131 080848 00099258 นาย  ธงชยั  กรอบกระจก สาํนกังานใหญ่

2132 190758 00134113 นาย  ธงชยั  ขวญัจิตร กฟฉ.1 อุดรธานี

2133 068901 00073771 นาย  ธงชยั  คุณวิเศษ กฟก.1 อยธุยา

2134 142250 00215395 นาย  ธงชยั  เดียวตระกูล กฟน.3 ลพบุรี

2135 151681 00054923 นาย  ธงชยั  ทองเทียง กฟก.1 อยธุยา

2136 123361 00071115 นาย  ธงชยั  ทดัละมยั กฟก.2 ชลบุรี

2137 141979 00276420 นาย  ธงชยั  ทิมทอง สาํนกังานใหญ่

2138 411942 00221811 นาย  ธงชยั  นามโพธิชยั กฟก.1 อยธุยา

2139 018176 00105172 นาย  ธงชยั  ประภารัตน์ สาํนกังานใหญ่

2140 049119 00337858 นาย  ธงชยั  พฤกษชาติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2141 281834 00102433 นาย  ธงชยั  พดัทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2142 122331 00032595 นาย  ธงชยั  วฒันสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

2143 096459 00186388 นาย  ธงชยั  อน้ทิม สาํนกังานใหญ่

2144 171770 00181865 นาย  ธงชยั  องัคนาวิน กฟก.2 ชลบุรี

2145 132140 00083782 นาย  ธงชยั  อศัวินโกวิท กฟฉ.1 อุดรธานี

2146 175017 00279937 นาย  ธงไชย  กรณ์ใหม่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2147 178170 00067223 นาง  ธณฏัฐ์ชนก  โอกาศ กฟน.3 ลพบุรี

2148 228111 00175967 นาย  ธน  แม่นศรแผลง กฟก.3 นครปฐม

2149 055437 00137048 นาย  ธนกร  คลงัสมบติั กฟฉ.1 อุดรธานี

2150 232851 00013551 นาย  ธนกร  วงษเ์จริญ กฟต.3 ยะลา
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2151 076611 00017282 นาย  ธนกฤต  ภทัรธิวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

2152 193196 00196599 นาย  ธนกฤษ  บุญชืน สาํนกังานใหญ่

2153 259015 00256121 นาย  ธนงค ์ อุ่ยสกุล กฟต.3 ยะลา

2154 151217 00216541 นาย  ธนชยั  ร้อยศรี กฟก.2 ชลบุรี

2155 187959 00019761 นาย  ธนชิต  วิจิตรภู กฟต.1 เพชรบุรี

2156 237542 00147754 นาย  ธนโชติ  มลิลาศ กฟก.3 นครปฐม

2157 141791 00122782 นาย  ธนโชติ  สิงห์คาํ กฟน.3 ลพบุรี

2158 314069 00045918 นาย  ธนดล  เลาหะเพญ็แสง กฟน.1 เชียงใหม่

2159 164650 00033137 นาย  ธนเดช  ฟางศิริวงษ์ สาํนกังานใหญ่

2160 233629 00271420 นาย  ธนทตั  พุ่มพึงพุฒ กฟต.1 เพชรบุรี

2161 245197 00049285 นาง  ธนธร  การสมดี กฟน.1 เชียงใหม่

2162 228852 00141021 นาย  ธนพนธ์  ส่งวฒันา กฟน.1 เชียงใหม่

2163 508398 00423964 น.ส.  ธนพร  ชือสกุล กฟก.3 นครปฐม

2164 212649 00108275 นาง  ธนพร  ธิติเสรี สาํนกังานใหญ่

2165 139540 00173547 นาง  ธนพร  พลบัศรี กฟต.1 เพชรบุรี

2166 075518 00008904 นาง  ธนพรรณ  แพทอง สาํนกังานใหญ่

2167 146377 00079490 นาย  ธนพล  ไชยวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2168 226282 00003859 นาย  ธนพล  วิสุทธิแพทย์ สาํนกังานใหญ่

2169 130677 00237105 นาย  ธนพล  สุนทราธิรัฐ กฟก.2 ชลบุรี

2170 505153 00385633 นาย  ธนพฒัน์  วิชากุล กฟฉ.1 อุดรธานี

2171 191835 00097547 นาย  ธนพฒัน์  สืบไวยพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2172 493211 00288829 นาย  ธนภณ  ศุภชยัวีรกุล สาํนกังานใหญ่

2173 201907 00026756 นาง  ธนภร  รติกญัจนากรกิจ กฟฉ.1 อุดรธานี

2174 145533 00096200 นาง  ธนภร  แสนมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

2175 414704 00066172 นาง  ธนภรวรรษ  ชืนชมนอ้ย กฟก.3 นครปฐม
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2176 504848 00386998 นาย  ธนภทัร์  ธรรมหิเวศน์ กฟต.3 ยะลา

2177 040343 00168590 นาย  ธนภูสินฑ ์ พรหมขติัแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

2178 411358 00222449 นาย  ธนยศ  บุญประกอบ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2179 175465 00256662 นาง  ธนรัตน์  แมน้มาศ กฟก.2 ชลบุรี

2180 083943 00286104 นาย  ธนวน  ขจรตระกลู สาํนกังานใหญ่

2181 283975 00254965 น.ส.  ธนวรรณ  จงเจริญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2182 172970 00284057 นาง  ธนวรรณ  ทรงงาม กฟก.1 อยธุยา

2183 116275 00114123 นาง  ธนวรรณ  ศุกระศร กฟต.1 เพชรบุรี

2184 259811 00244045 นาย  ธนวฒัน์  ถุงเงิน สาํนกังานใหญ่

2185 502849 00368041 นาย  ธนวฒัน์  วิเศษสินธุ์ สาํนกังานใหญ่

2186 300515 00005847 นาย  ธนวฒัน์  สุขสกุลวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

2187 153007 00027348 นาย  ธนวฒัน์  ห่อทรัพย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2188 243022 00223081 นาย  ธนศกัดิ  นพรัตน์สมบูรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2189 421206 00060853 นาย  ธนเศรษฐ ์ ศิริทองสุข กฟฉ.1 อุดรธานี

2190 035770 00023653 นาย  ธนะพงษ ์ พงษพ์ฒันะธานี สาํนกังานใหญ่

2191 163866 00188194 นาย  ธนะรัตน์  พุ่มมาลี กฟก.1 อยธุยา

2192 223080 00176127 นาย  ธนะสิทธิ  ศิรวสุธญัรักษ์ กฟก.3 นครปฐม

2193 119477 00133876 น.ส.  ธนชัญา  กฤตลกัษณ์ กฟก.2 ชลบุรี

2194 168484 00138753 นาง  ธนญัวลี  กาญจนวาหะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2195 183808 00100463 นาย  ธนนัท ์ มงคลแถลง กฟก.1 อยธุยา

2196 311435 00230262 นาง  ธนนัทล์ดา  สราวิช กฟก.2 ชลบุรี

2197 163280 00119064 นาย  ธนยั  ธนงักูล กฟต.3 ยะลา

2198 151380 00341354 นาย  ธนา  จนัทร์เจริญ กฟก.2 ชลบุรี

2199 211261 00352311 นาย  ธนา  นิลวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

2200 221274 00092492 นาย  ธนา  วชัรสมพร กฟต.3 ยะลา
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2201 482210 00270856 นาย  ธนา  อ่อนอิน สาํนกังานใหญ่

2202 089981 00016868 นาย  ธนากร  สาํราญเกษ สาํนกังานใหญ่

2203 102072 00181374 นาย  ธนากร  โสระฐี กฟน.3 ลพบุรี

2204 138201 00134163 นาย  ธนากร  อาภาธร สาํนกังานใหญ่

2205 173536 00350355 นาย  ธนากร  เอียมระหง กฟน.1 เชียงใหม่

2206 083537 00153698 นาย  ธนาเดช  วานิชกุล สาํนกังานใหญ่

2207 309886 00073535 นาง  ธนาทิพย ์ มชัฌิกะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2208 506434 00391054 น.ส.  ธนาทิพย ์ สุชนวิวรรธน์ กฟก.3 นครปฐม

2209 136843 00201558 น.ส.  ธนาภรณ์  แจ่มใส กฟก.1 อยธุยา

2210 257584 00105631 นาย  ธนารักษ ์ นยัเนตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2211 127909 00292557 นาย  ธนารัตน์  คงนวล กฟต.3 ยะลา

2212 083820 00002312 น.ส.  ธนารัตน์  ไชยลาโภ สาํนกังานใหญ่

2213 068171 00020291 นาง  ธนารีย ์ โชคชนะ กฟก.1 อยธุยา

2214 264549 00204188 นาย  ธนาวิทย ์ ขาวเผอืก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2215 230312 00250561 นาย  ธนาศกัดิ  กลาํทอง กฟต.1 เพชรบุรี

2216 157051 00001075 นาย  ธนาเศรษฐ์  พงษท์รงเสถียร สาํนกังานใหญ่

2217 419542 00110242 นาย  ธนาสรณ์  โสภาพร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2218 206478 00236418 นาง  ธนิดา  กลดัสมบติั กฟก.2 ชลบุรี

2219 255930 00213834 นาง  ธนิดา  ตระการธนโชค สาํนกังานใหญ่

2220 276588 00407978 นาย  ธนิต  เกตประยรู กฟก.2 ชลบุรี

2221 261622 00087336 นาย  ธนิต  คุมภะสาโน กฟต.3 ยะลา

2222 147292 00031426 นาย  ธนิต  เลาสวสัดิกุล กฟน.3 ลพบุรี

2223 171835 00165065 นาย  ธนิต  ศรียะพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

2224 069208 00226916 นาย  ธนิต  เสวกวชัรี สาํนกังานใหญ่

2225 295249 00050060 นาย  ธนิตพล  สุกใส กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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2226 237259 00158911 นาง  ธนิตา  วีระพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

2227 300549 00241833 นาย  ธนินทร์  คณานบั กฟก.2 ชลบุรี

2228 276986 00029863 นาย  ธนินทรั์ฐ  เศวตพฒันจรัส กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2229 123921 00039747 นาง  ธนิสร  วฒันศิริ สาํนกังานใหญ่

2230 014805 00098957 นาย  ธนุ  ชิณเครือ สาํนกังานใหญ่

2231 155910 00142009 นาย  ธนู  ทองพิมพ์ กฟก.3 นครปฐม

2232 095233 00187807 นาย  ธนู  ธนฤกษช์ยั กฟก.3 นครปฐม

2233 143329 00009378 นาย  ธนู  วิรัชกุล สาํนกังานใหญ่

2234 214853 00052444 นาย  ธนู  สงัขท์อง กฟก.1 อยธุยา

2235 016467 00027720 นาย  ธนูศกัดิ  คงธรรม สาํนกังานใหญ่

2236 497236 00309227 นาย  ธเนศ  ไทยมณี กฟน.3 ลพบุรี

2237 049567 00313482 นาย  ธเนศ  นามราษฎร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2238 229840 00082495 นาย  ธเนศ  ยมิแยม้ กฟก.1 อยธุยา

2239 128890 00282196 นาย  ธเนศ  ลิมสนัติธรรม กฟก.1 อยธุยา

2240 318348 00288724 นาง  ธมนวรรณ  อยูย่นื กฟฉ.3 นครราชสีมา

2241 954007 00386148 นาย  ธรณ์ธนทัว ์ สุขรัชติอิทธิกุล สาํนกังานใหญ่

2242 118104 00047851 นาย  ธรณิศ  บวันุช สาํนกังานใหญ่

2243 176039 00245855 นาย  ธรรมจกัร  พระทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

2244 136974 00133967 นาย  ธรรมชาติ  กาญจนวิทยากุล สาํนกังานใหญ่

2245 078566 00180873 นาย  ธรรมนูญ  จนัทระ กฟก.3 นครปฐม

2246 074164 00196721 นาย  ธรรมนูญ  ฉนัทนาสกลุ สาํนกังานใหญ่

2247 091603 00008863 นาย  ธรรมนูญ  วสุวานิช สาํนกังานใหญ่

2248 127747 00335406 นาย  ธรรมนูญ  สวา่งกมล กฟก.1 อยธุยา

2249 215859 00106687 นาย  ธรรมนูญ  แสนฤทธิ สาํนกังานใหญ่

2250 092730 00118618 นาย  ธรรมนูญ  หวงัสวาสดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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2251 128010 00019957 นาย  ธรรมนูญ  อมรนิมิตร กฟต.1 เพชรบุรี

2252 167771 00356783 นาย  ธรรมนูญ  อุไรรัตน์ กฟต.3 ยะลา

2253 148468 00086344 นาย  ธรรมปพน  โภชนา กฟต.3 ยะลา

2254 187917 00192995 นาย  ธรรมรงค ์ สมพิทกัษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

2255 504548 00402182 นาย  ธรรมรัตน์  ทพัสุทธิ กฟก.3 นครปฐม

2256 262482 00135650 นาย  ธรรมรัตน์  พลพืชน์ กฟน.3 ลพบุรี

2257 080107 00000879 นาย  ธรรมรัตน์  ภูริมาภรณ์ สาํนกังานใหญ่

2258 092586 00089401 นาย  ธรรมรัตน์  มนตรีสภา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2259 139249 00113204 นาย  ธรรมรัตน์  มาตยว์รรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

2260 122747 00284352 นาย  ธรรมศกัดิ  สุวรรณศกัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

2261 211172 00073149 นาย  ธราดล  พฤกษนนัต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2262 107323 00217333 นาง  ธรานนัท ์ ไวเกษตรกรณ์ สาํนกังานใหญ่

2263 261931 00294686 นาย  ธราพงษ ์ พนัธุสิน กฟก.2 ชลบุรี

2264 058401 00224332 น.ส.  ธราภรณ์  คชนนัทน์ สาํนกังานใหญ่

2265 163989 00170494 นาง  ธฤษวรรณ  ผอ่งศรี กฟต.1 เพชรบุรี

2266 219780 00226643 นาย  ธวชั  กอวฒันาวรานนท์ กฟต.1 เพชรบุรี

2267 243983 00103225 นาย  ธวชั  เขียวภู่ กฟต.1 เพชรบุรี

2268 183434 00075246 นาย  ธวชั  ช่วยเกิด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2269 403402 00030220 นาย  ธวชั  ณ ถลาง กฟต.3 ยะลา

2270 254154 00054705 นาย  ธวชั  ดีระเบียบ กฟก.1 อยธุยา

2271 041365 00000665 นาย  ธวชั  เตียสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

2272 036205 00255343 นาย  ธวชั  ไทยสุชาติ กฟก.3 นครปฐม

2273 115415 00099430 นาย  ธวชั  ปาลถวลัยพ์งษ์ สาํนกังานใหญ่

2274 208894 00214608 นาย  ธวชั  พรมเลก็ กฟต.1 เพชรบุรี

2275 082214 00042710 นาย  ธวชั  มีไชโย กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2276 041959 00129320 นาย  ธวชั  ยอดสูงเนิน กฟฉ.1 อุดรธานี

2277 324446 00163459 นาย  ธวชั  ลายละเอียด กฟต.1 เพชรบุรี

2278 145363 00070337 นาย  ธวชั  ศรีบรรพต กฟก.2 ชลบุรี

2279 222995 00292561 นาย  ธวชัชยั  กลินกุหลาบ กฟก.2 ชลบุรี

2280 098493 00020932 นาย  ธวชัชยั  กลินเกษร สาํนกังานใหญ่

2281 197954 00243512 นาย  ธวชัชยั  กนัตวิรุฒ กฟต.1 เพชรบุรี

2282 231627 00177232 นาย  ธวชัชยั  แกว้รักษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2283 113895 00140798 นาย  ธวชัชยั  คณาวชัรากุล สาํนกังานใหญ่

2284 188379 00086471 นาย  ธวชัชยั  จิตตดี์ กฟต.3 ยะลา

2285 128549 00025582 นาย  ธวชัชยั  ชา้งร้าย กฟน.3 ลพบุรี

2286 158112 00225297 นาย  ธวชัชยั  ไชยวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

2287 090885 00226170 นาย  ธวชัชยั  ไชยวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

2288 048367 00078412 นาย  ธวชัชยั  ดวงแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

2289 205066 00284239 นาย  ธวชัชยั  โตยงิตระกูล กฟน.1 เชียงใหม่

2290 052374 00103952 นาย  ธวชัชยั  ธาระวานิช สาํนกังานใหญ่

2291 111607 00122241 นาย  ธวชัชยั  บุญมา กฟน.1 เชียงใหม่

2292 156623 00185205 นาย  ธวชัชยั  ประสิทธิโชค กฟต.1 เพชรบุรี

2293 411900 00061231 นาย  ธวชัชยั  พรวฒิุกลุ กฟต.3 ยะลา

2294 104634 00184045 นาย  ธวชัชยั  พ่วงสมบติั สาํนกังานใหญ่

2295 240618 00043811 นาย  ธวชัชยั  พฒัน์เจริญ กฟน.3 ลพบุรี

2296 238051 00051707 นาย  ธวชัชยั  โพธิจินดา กฟฉ.1 อุดรธานี

2297 118390 00142372 นาย  ธวชัชยั  ภาสบุตร สาํนกังานใหญ่

2298 140753 00174616 นาย  ธวชัชยั  เลิศกุศล กฟน.1 เชียงใหม่

2299 069101 00127996 นาย  ธวชัชยั  วรรณศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

2300 209557 00275183 นาย  ธวชัชยั  ศรีเสรี สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2301 108222 00219876 วา่ที ร.ต.  ธวชัชยั  สงอกัษร สาํนกังานใหญ่

2302 187179 00208928 นาย  ธวชัชยั  สาํลี กฟฉ.3 นครราชสีมา

2303 063189 00313969 นาย  ธวชัชยั  สุขลอ้ม กฟก.3 นครปฐม

2304 424686 00125776 นาย  ธวชัชยั  อาจเอียม กฟน.1 เชียงใหม่

2305 077439 00200548 นาย  ธวฒั  เทศสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

2306 136021 00202677 นาย  ธวฒัน์  พิกุลทอง กฟก.2 ชลบุรี

2307 087264 00240637 นาง  ธวลัรัตน์  ชยัภทัรเพง็สกุล กฟน.1 เชียงใหม่

2308 256708 00355787 นาย  ธวลัรัตน์  อศัวมีศิริ กฟก.3 นครปฐม

2309 234659 00011636 นาง  ธชักร  สุวรรณโชติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2310 131330 00167194 นาย  ธชัชยั  รัตนเสนีย์ สาํนกังานใหญ่

2311 213077 00221570 นาง  ธญัฉตัร  กสิุนทร์เกิด สาํนกังานใหญ่

2312 257186 00011072 นาง  ธญัญธร  โชคอุปถมัภ์ สาํนกังานใหญ่

2313 241630 00040431 นาง  ธญัญพทัธ์  รุจิรารังสรรค์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2314 509076 00430563 น.ส.  ธญัญลกัษณ์  ศิริวรารักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2315 402105 00084829 นาง  ธญัญวร์ี  จิตลมุนธนตัย์ กฟก.1 อยธุยา

2316 166767 00139127 นาย  ธญัญา  โมกสกุล กฟก.1 อยธุยา

2317 216229 00230999 นาย  ธญัญา  สงัขแ์กว้ กฟต.1 เพชรบุรี

2318 957021 00386198 น.ส.  ธญัญากร  แกว้ประสงค์ สาํนกังานใหญ่

2319 263878 00064039 นาง  ธญัญานนัท ์ รฐากิติสุขโชคนิธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2320 170198 00202790 นาง  ธญัณิชา  เชือสาย กฟก.2 ชลบุรี

2321 306367 00040609 นาง  ธญัพร  เวชานนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

2322 234031 00187148 น.ส.  ธญัยากรณ์  ปานจินดา กฟก.3 นครปฐม

2323 300117 00098884 น.ส.  ธญัรดี  เสนานนัท์ กฟก.3 นครปฐม

2324 228797 00097997 นาย  ธญัลกัษณ์  ปราศไพริน สาํนกังานใหญ่

2325 108604 00169823 น.ส.  ธญัสินี  ใจแกลว้ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2326 131322 00140007 น.ส.  ธนัทิวา  ติษยาธิคม สาํนกังานใหญ่

2327 205545 00008295 น.ส.  ธนัยชนก  มีชูชีพ กฟน.1 เชียงใหม่

2328 151013 00023926 นาง  ธนัยพร  ใจมูล กฟน.3 ลพบุรี

2329 478334 00257709 น.ส.  ธนัยภรณ์  กอ้นแกว้ สาํนกังานใหญ่

2330 308238 00078171 นาย  ธนัวา  คาํผลศิริ สาํนกังานใหญ่

2331 183117 00175985 นาย  ธนัวา  อมัรากูล กฟก.2 ชลบุรี

2332 129901 00335597 นาย  ธาดา  สติชอบ กฟก.1 อยธุยา

2333 228682 00036862 นาย  ธาตรี  ก่อผล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2334 048587 00170953 นาย  ธาตรี  ดิลกพฒันมงคล สาํนกังานใหญ่

2335 226389 00140302 นาย  ธาตรี  เวชชศาสตร์ สาํนกังานใหญ่

2336 232673 00119119 นาย  ธานิตย ์ โตสาํลี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2337 287220 00090286 นาย  ธานินทร์  วระวาท กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2338 175114 00226734 นาย  ธานินทร์  วิรัชชยั สาํนกังานใหญ่

2339 309446 00267847 นาย  ธานินทร์  ศรีสวสัดิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2340 150732 00373939 นาย  ธานินทร์  ศิริรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

2341 292364 00120453 นาย  ธานินทร์  อมัฤตานนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2342 291499 00256349 นาย  ธานินทร์  อุบลธรรม กฟต.1 เพชรบุรี

2343 224840 00246192 จ่าสิบเอก  ธานี  เขียวสอาด กฟต.1 เพชรบุรี

2344 285846 00113490 นาย  ธานี  คงเขียว กฟน.3 ลพบุรี

2345 234196 00224350 นาย  ธานี  ตรีพงษพ์นัธ์ กฟก.3 นครปฐม

2346 230647 00086699 นาย  ธานี  ตนัวฒันะ กฟต.3 ยะลา

2347 186220 00084097 นาย  ธานี  นารินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

2348 214154 00209956 นาย  ธานี  บุตรประเสริฐ กฟฉ.1 อุดรธานี

2349 162470 00159185 นาย  ธานี  ศรีอุดมเวช สาํนกังานใหญ่

2350 266410 00157838 นาย  ธานี  หตัถาพนัธ์ กฟก.3 นครปฐม
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2351 225228 00031185 นาย  ธานี  อ่อนจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

2352 117001 00202136 นาง  ธารทอง  กุลวงศวิ์ทย์ สาํนกังานใหญ่

2353 040084 00006934 นาย  ธารทอง  ไตรนรพงศ์ สาํนกังานใหญ่

2354 211350 00082540 นาง  ธารทิพย ์ เกา้อุดม กฟก.1 อยธุยา

2355 097609 00133430 นาง  ธารทิพย ์ ยอดพึง กฟก.2 ชลบุรี

2356 246834 00221411 นาย  ธารา  นิลนรศรี กฟต.1 เพชรบุรี

2357 489482 00281477 น.ส.  ธาราพร  โตวณะบุตร กฟก.3 นครปฐม

2358 427252 00008809 นาง  ธาริณี  ธนะสินไพบูลย์ สาํนกังานใหญ่

2359 238645 00080520 นาย  ธาํนอง  พลราชม กฟฉ.1 อุดรธานี

2360 167404 00283356 นาย  ธาํรง  ภกัดีพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2361 133730 00190802 นาย  ธาํรง  สวสัดิพงษ์ กฟต.3 ยะลา

2362 183696 00196462 นาย  ธาํรงค ์ ชะนีเจต กฟก.1 อยธุยา

2363 199134 00193496 นาย  ธาํรงค ์ บรรจงช่วย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2364 114671 00236404 นาย  ธาํรงค ์ บุญธรรม กฟก.2 ชลบุรี

2365 411641 00163209 นาง  ธิดา  กลัยาณมิตร สาํนกังานใหญ่

2366 190499 00167667 นาง  ธิดา  แจง้สกลุ สาํนกังานใหญ่

2367 224329 00054632 นาง  ธิดา  เชาวกิจ กฟก.1 อยธุยา

2368 244450 00257931 นาย  ธิติ  จุโลทยั สาํนกังานใหญ่

2369 226931 00200889 นาย  ธิตินนัทน์  ศพัทะนาวิน กฟก.1 อยธุยา

2370 461997 00236909 นาง  ธิติมา  รัตตสมัพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

2371 149155 00274341 นาย  ธิปชาติ  ชิตรัฐฐา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2372 173439 00169287 นาง  ธิรดา  เหลืองงาม กฟก.2 ชลบุรี

2373 091556 00312022 นาง  ธีรกุล  เพญ็จาํรัส กฟต.1 เพชรบุรี

2374 168248 00378375 นาย  ธีรนนัท ์ ประชุมชิต กฟก.3 นครปฐม

2375 239609 00076060 น.ส.  ธีรนุช  สมพยคัฆ์ กฟก.2 ชลบุรี
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2376 206012 00291092 นาย  ธีรบูลย ์ ชิตสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

2377 200422 00016018 นาย  ธีรพงศ ์ กรุษประยรู กฟน.1 เชียงใหม่

2378 272550 00085861 นาย  ธีรพงศ ์ ตรงประสิทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2379 460967 00214121 นาย  ธีรพล  แกว้ปลงั กฟฉ.3 นครราชสีมา

2380 405218 00214208 นาย  ธีรพล  สุนทร กฟฉ.3 นครราชสีมา

2381 163468 00284902 นาย  ธีรพนั  พวงนาค กฟฉ.3 นครราชสีมา

2382 419550 00036608 นาย  ธีรยทุธ  ศรีพล กฟฉ.1 อุดรธานี

2383 507010 00409057 นาย  ธีรรัตน์  ชาวประกอบ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2384 447951 00223368 นาย  ธีรวฒัน์  ชอ้ยเครือ กฟต.1 เพชรบุรี

2385 072811 00148487 นาย  ธีรวฒัน์  ธรรมสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

2386 185753 00190543 นาย  ธีรวฒัน์  ยงัอภยักลุรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

2387 255760 00048916 นาย  ธีรวฒัน์  หวงักีรติกุล กฟน.1 เชียงใหม่

2388 288365 00128083 นาย  ธีรวฒิุ  สุวรรณดวง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2389 127682 00001734 นาย  ธีรวฒิุ  หะยเีซ็ง กฟต.3 ยะลา

2390 126652 00019248 นาย  ธีรวทุธิ  วตัรกิจไพศาล สาํนกังานใหญ่

2391 214811 00147322 นาย  ธีรเวชช ์ มงัมี กฟต.1 เพชรบุรี

2392 406206 00030593 นาย  ธีรศกัดิ  ฉกรรจศิ์ลป์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2393 146000 00314129 นาย  ธีรศกัดิ  สตัถาผล กฟฉ.1 อุดรธานี

2394 179029 00140716 นาย  ธีรศกัดิ  สิริวนัต์ สาํนกังานใหญ่

2395 208030 00132416 นาย  ธีรศกัดิ  เอียมพาณิชยพ์งศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2396 178811 00227603 นาย  ธีระ  ทองประชุม กฟก.2 ชลบุรี

2397 053744 00118654 นาย  ธีระ  นาคทองคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2398 204654 00101178 นาย  ธีระ  พรหมคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

2399 168492 00073103 นาย  ธีระ  พฤกษนนัต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2400 140428 00020487 นาย  ธีระ  มงัคงั สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2401 067565 00277353 นาย  ธีระ  ศิลป์ประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

2402 100054 00177414 นาย  ธีระ  อินทรศิลป์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2403 289222 00074995 นาย  ธีระพงษ ์ คุม้รักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2404 180305 00312890 นาย  ธีระพงษ ์ นนัทมานพ กฟก.2 ชลบุรี

2405 104147 00033050 นาย  ธีระพงษ ์ เหลียมประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

2406 322957 00051993 นาย  ธีระพจน์  ทบัผดุง กฟน.1 เชียงใหม่

2407 429953 00055488 นาย  ธีระพล  เจริญธรรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2408 204604 00024281 นาย  ธีระพล  ชืนฉาํ กฟน.3 ลพบุรี

2409 209125 00033123 นาย  ธีระพล  พฒันาศกัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

2410 174312 00151228 นาย  ธีระพล  พุ่มพวง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2411 132996 00209451 นาย  ธีระพฒัน์  เพียรชนะ กฟน.1 เชียงใหม่

2412 117996 00015844 นาง  ธีระพนัธุ์  เชา้ทวี สาํนกังานใหญ่

2413 151275 00212238 นาย  ธีระยทุธ  เกษมสุข กฟน.1 เชียงใหม่

2414 046462 00082431 นาย  ธีระยทุธ  ศรีแกว้เจริญพร กฟก.1 อยธุยา

2415 175203 00223154 นาย  ธีระวฒัน์  เวทยธ์ญัญาภรณ์ กฟก.3 นครปฐม

2416 279463 00184695 นาย  ธีระศกัดิ  เกษียรสินธุ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2417 240244 00105104 นาย  ธีระศกัดิ  ประพิตรภา กฟน.3 ลพบุรี

2418 177360 00241774 นาย  ธีระศกัดิ  มวลเมืองสอง กฟฉ.1 อุดรธานี

2419 211944 00083487 นาย  ธีระศกัดิ  แยม้บู่ กฟน.1 เชียงใหม่

2420 047785 00295587 นาย  ธีระศกัดิ  รัตนพิไชย สาํนกังานใหญ่

2421 257788 00160051 นาง  ธีราลกัขณ์  ยทุธศกัดิเดโช สาํนกังานใหญ่

2422 165444 00084542 นาย  เธียรชยั  หุ่นธานี กฟน.1 เชียงใหม่

2423 153594 00212179 นาย  นคร  ชยัติสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2424 225977 00134977 นาย  นคร  ชุมแสง กฟต.3 ยะลา

2425 116982 00203196 นาย  นคร  ทองคุม้ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2426 272445 00073567 นาย  นคร  พละพลึง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2427 154956 00262633 นาย  นคร  ศรียมก กฟก.1 อยธุยา

2428 073150 00275929 นาย  นคร  สุกแสงเปล่ง กฟน.1 เชียงใหม่

2429 058524 00141394 นาย  นคร  สุคณัโธ สาํนกังานใหญ่

2430 106107 00072852 นาย  นครภาคย ์ แกว้มหาวงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2431 086153 00012428 นาย  นครินทร์  ศรียมก สาํนกังานใหญ่

2432 132899 00203582 นาย  นคเรศ  ศรียมก กฟก.1 อยธุยา

2433 283941 00045013 นาง  นงคเ์ยาว ์ ทิจจรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

2434 101848 00070414 นาง  นงคราญ  ญาณประภาส กฟก.2 ชลบุรี

2435 202513 00213911 นาง  นงคราญ  ทองชยั กฟน.1 เชียงใหม่

2436 227539 00247748 นาง  นงทิพย ์ ถาวรประสิทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2437 185397 00173056 น.ส.  นงนิตย ์ คอนเอม สาํนกังานใหญ่

2438 167014 00144338 นาง  นงนุช  ทาแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2439 191291 00006489 นาง  นงนุช  เปรมศิริ สาํนกังานใหญ่

2440 087808 00004978 นาง  นงนุช  เปียมนิเวศน์ สาํนกังานใหญ่

2441 194833 00320609 น.ส.  นงนุช  พลสารัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2442 109480 00009055 นาง  นงนุช  วิชยัดิษฐ สาํนกังานใหญ่

2443 085092 00027889 นาง  นงพงา  สาสนานนท์ สาํนกังานใหญ่

2444 133463 00075987 นาง  นงพรรณ  ทองสอน สาํนกังานใหญ่

2445 076475 00179420 นาง  นงเยาว ์ แกว้เชยชิด สาํนกังานใหญ่

2446 074693 00141362 นาง  นงเยาว ์ คลงัวิเชียร กฟก.1 อยธุยา

2447 188840 00210668 นาง  นงเยาว ์ คารวฒันาวรกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2448 156233 00266269 น.ส.  นงเยาว ์ คาํกลดั กฟน.3 ลพบุรี

2449 227547 00119391 นาง  นงเยาว ์ คุณะชล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2450 054423 00236804 นาง  นงเยาว ์ จรัสพนัธุ์กุล กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564
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2451 163719 00154412 นาง  นงเยาว ์ จนัทร์เรือง กฟฉ.1 อุดรธานี

2452 279552 00042138 นาง  นงเยาว ์ ไชยชมพล กฟน.1 เชียงใหม่

2453 029850 00254915 นาง  นงเยาว ์ พลรวมเงิน สาํนกังานใหญ่

2454 312067 00255175 นาง  นงเยาว ์ พิทยาพงศพ์ร กฟก.2 ชลบุรี

2455 032235 00271361 นาง  นงเยาว ์ ภกัดีวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

2456 019716 00016222 น.ส.  นงเยาว ์ วฒันสุนทร สาํนกังานใหญ่

2457 234926 00262938 น.ส.  นงเยาว ์ สุทธิรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2458 410069 00072343 นาง  นงรักษ ์ พิมเพช็ร กฟก.2 ชลบุรี

2459 063715 00220883 นาง  นงลกัษณ์  จอนเจิดสิน กฟฉ.1 อุดรธานี

2460 177815 00262974 นาง  นงลกัษณ์  จามรดิลก สาํนกังานใหญ่

2461 259528 00162176 นาง  นงลกัษณ์  ฉาํพิพฒัน์ กฟน.3 ลพบุรี

2462 331184 00027657 นาง  นงลกัษณ์  นิวรณุสิต กฟฉ.3 นครราชสีมา

2463 426141 00035793 นาง  นงลกัษณ์  บุญประสิทธิ กฟก.1 อยธุยา

2464 034902 00076842 นาง  นงลกัษณ์  แปลกสกุล กฟต.3 ยะลา

2465 250647 00030048 นาง  นงลกัษณ์  พลภกัดี กฟต.3 ยะลา

2466 326951 00070573 นาง  นงลกัษณ์  อภิเดชอารักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

2467 267880 00162667 นาย  นที  ปุณะศิริ กฟน.1 เชียงใหม่

2468 240529 00260936 นาย  นที  อยูเ่จริญ กฟก.1 อยธุยา

2469 157881 00275874 นาย  นนทพงศ ์ นาน่วม สาํนกังานใหญ่

2470 236384 00074054 นาย  นนทวฒัน์  แสนปัญญา กฟฉ.1 อุดรธานี

2471 227767 00074577 นาย  นพ  พรหมจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

2472 262822 00008259 นาง  นพเกา้  ชูสกุล สาํนกังานใหญ่

2473 141173 00200584 นาง  นพเกา้  เมืองสว่าง กฟก.1 อยธุยา

2474 173188 00200770 นาย  นพคุณ  วรวงศไ์กรศรี กฟต.1 เพชรบุรี

2475 181987 00041964 นาย  นพคุณ  สายสูง กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2476 131209 00286368 นาย  นพชาติ  โปสกนิษฐกลุ สาํนกังานใหญ่

2477 261266 00163936 นาย  นพดล  เคหะจิตต์ กฟก.3 นครปฐม

2478 195855 00047338 นาย  นพดล  เงินหมืน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2479 212607 00007926 นาย  นพดล  จิตตป์ระจง สาํนกังานใหญ่

2480 137598 00161275 นาย  นพดล  ดว้งเดช กฟต.1 เพชรบุรี

2481 151356 00178333 นาย  นพดล  ดอกจนัทน์ กฟก.3 นครปฐม

2482 021975 00120108 นาย  นพดล  ดาราคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2483 087434 00001766 นาย  นพดล  ตงัคณานุสรณ์ สาํนกังานใหญ่

2484 164422 00258464 นาย  นพดล  โตเปลียน สาํนกังานใหญ่

2485 134320 00241388 นาย  นพดล  ผกูเกษร สาํนกังานใหญ่

2486 158358 00036676 นาย  นพดล  พุทธรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2487 212584 00007249 นาย  นพดล  มณีขติัยะ สาํนกังานใหญ่

2488 251643 00015480 นาย  นพดล  วิเชียรวฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

2489 202377 00046746 นาย  นพดล  วีรเดชะ กฟน.3 ลพบุรี

2490 084494 00017828 นาย  นพดล  สงัขเ์จริญ สาํนกังานใหญ่

2491 207717 00243671 นาย  นพดล  หงษบุ์ญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2492 288682 00230717 นาย  นพดล  อินทะกนก กฟฉ.3 นครราชสีมา

2493 261795 00268675 นาย  นพนฐั  กองแกว้ สาํนกังานใหญ่

2494 172865 00160651 นาง  นพนิภา  นิคมขาํ กฟน.3 ลพบุรี

2495 109870 00136406 นาย  นพพงศ ์ วิชยัดิษฐ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2496 136005 00166411 นาย  นพพร  เครือไชย กฟต.1 เพชรบุรี

2497 990036 00266223 นาย  นพพร  จารุสิงห์ สาํนกังานใหญ่

2498 329632 00021338 นาย  นพพร  ผูพ่านิช กฟน.3 ลพบุรี

2499 405593 00055438 นาย  นพพร  พิมพภู์ธร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2500 248658 00046114 นาย  นพพล  ทาสิทธิ กฟน.1 เชียงใหม่
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2501 140745 00043011 นาย  นพพล  พุทธศิริ กฟน.1 เชียงใหม่

2502 309909 00234698 นาง  นพมาศ  ชาวเรา สาํนกังานใหญ่

2503 107276 00019325 นาย  นพรัตน์  จาํเนียรสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

2504 085369 00086267 นาย  นพรัตน์  ไชยานุพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2505 093299 00020546 นาง  นพรัตน์  ปานศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

2506 166131 00251630 น.ส.  นพรัตน์  ปานสอาด กฟก.3 นครปฐม

2507 262327 00343279 น.ส.  นพรัตน์  พวันุกูลนนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

2508 246541 00253937 นาย  นพรัตน์  รักกุศล กฟฉ.3 นครราชสีมา

2509 079936 00274955 นาย  นพรัตน์  เริมคิดการ กฟก.2 ชลบุรี

2510 229751 00106714 นาย  นพรัตน์  เรืองขจร กฟต.1 เพชรบุรี

2511 224303 00003427 นาย  นพวงศ ์ เมตตาวงศ์ กฟน.3 ลพบุรี

2512 058061 00284734 นาย  นพวงศ ์ โรจนหสัดิน สาํนกังานใหญ่

2513 035542 00175553 น.ส.  นพวรรณ  เฉลิมสกุลวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

2514 051263 00292739 นาง  นพวรรณ  ชุ่มกมล สาํนกังานใหญ่

2515 192263 00006598 นาง  นพวรรณ  มณัยษัเฐียร สาํนกังานใหญ่

2516 189896 00024209 นาย  นพวทิย ์ วิวฒัน์ธนรัฐ กฟน.3 ลพบุรี

2517 231960 00138949 นาย  นพสิทธิ  รุ่งพรปัญญาโรจน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2518 261826 00166443 นาย  นพสิทธิ  เวชตรียานนท์ กฟก.3 นครปฐม

2519 082963 00087172 นาย  นภดล  เกิดนอ้ย สาํนกังานใหญ่

2520 279950 00001934 นาย  นภดล  บุระมาน สาํนกังานใหญ่

2521 261177 00245091 นาง  นภนนัท ์  เหมือนทอง สาํนกังานใหญ่

2522 141709 00070450 น.ส.  นภทัรลดา  ชยัเจริญ สาํนกังานใหญ่

2523 286070 00166693 นาง  นภสัสร  ด่านวิริยะกุล กฟก.2 ชลบุรี

2524 090534 00193264 นาง  นภสัสรณ์  ธญัพรฐิติวฒันา กฟก.2 ชลบุรี

2525 240032 00315507 น.ส.  นภาดา  เสนะโกวร กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2526 171893 00025019 นาง  นภาพร  แถมวฒันะ กฟฉ.1 อุดรธานี

2527 145892 00120344 นาง  นภาพร  บุตรดาจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2528 132310 00106437 นาง  นภาพรรณ  มาตรอ กฟฉ.1 อุดรธานี

2529 030615 00157856 นาง  นภาศรี  สุขพินิจ กฟก.3 นครปฐม

2530 117158 00140675 นาย  นรชยั  มณัยษัเฐียร สาํนกังานใหญ่

2531 049630 00001275 นาย  นรนิตย ์ รังสีวิจิตรประภา สาํนกังานใหญ่

2532 322703 00239448 นาย  นราชยั  จวัแจ่มใส กฟต.1 เพชรบุรี

2533 293899 00019789 นาย  นราธร  ปานศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

2534 251546 00007776 นาง  นราวดี  ศิริสมรรถการ สาํนกังานใหญ่

2535 088155 00150163 นาย  นริชยั  ไทยสุชาติ กฟต.1 เพชรบุรี

2536 191495 00247348 นาย  นรินทร์  ดอกแกว้ กฟก.1 อยธุยา

2537 312172 00168554 นาย  นรินทร์  นิตยใ์หม่ กฟน.1 เชียงใหม่

2538 110986 00309631 นาย  นรินทร์  ปานนาค สาํนกังานใหญ่

2539 061624 00180928 นาย  นรินทร์  ศรีลาเทพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2540 324797 00240950 นาย  นรินทร์  สุดคนึง กฟก.3 นครปฐม

2541 286143 00130387 นาย  นริศ  กมลปรีดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2542 084410 00000697 นาย  นริศ  นิตยสุทธิ สาํนกังานใหญ่

2543 180680 00036567 นาย  นริศ  วนัทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

2544 074172 00196321 นาย  นริศ  ศรีนวล สาํนกังานใหญ่

2545 497905 00317072 นาย  นริศร  พรศกัดา กฟฉ.1 อุดรธานี

2546 316037 00135773 นาง  นรีรัตน์  มาลีรุ่งอนนัต์ กฟน.1 เชียงใหม่

2547 955010 00386102 นาย  นเรนทร  เล่าชู สาํนกังานใหญ่

2548 128882 00124102 นาย  นเรศ  โตทรายมูล กฟฉ.1 อุดรธานี

2549 103955 00061227 นาย  นเรศร์  โยธากลุ กฟต.3 ยะลา

2550 163808 00245900 นาย  นเรศวร์  เขมะศิริ กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2551 140664 00073612 นาย  นเรศวร์  รัตนาคม กฟน.2 พิษณุโลก

2552 203925 00148041 นาย  นฤชยั  ชยัอาํมาตย์ กฟน.1 เชียงใหม่

2553 109090 00177705 นาง  นฤณี  อินทรา กฟก.1 อยธุยา

2554 186270 00239666 นาง  นฤนาท  ควรคง กฟก.3 นครปฐม

2555 113976 00237919 นาย  นฤนาท  พยคัฆพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

2556 082971 00068201 นาย  นฤนาท  วิธุรัติ กฟน.3 ลพบุรี

2557 257526 00293212 นาย  นฤนาท  สมสวย กฟก.1 อยธุยา

2558 184993 00004069 นาง  นฤนี  ทองมณี กฟก.1 อยธุยา

2559 154710 00133317 นาง  นฤมล  โกมลบุตร กฟก.2 ชลบุรี

2560 178879 00159949 นาง  นฤมล  ชืนชาติ กฟน.3 ลพบุรี

2561 182242 00117771 นาง  นฤมล  ไตรทาน กฟก.1 อยธุยา

2562 202343 00135905 นาง  นฤมล  ทองขาว กฟน.3 ลพบุรี

2563 472312 00227562 นาง  นฤมล  ทพัวงษ์ กฟก.3 นครปฐม

2564 161296 00194333 นาง  นฤมล  บริบาล กฟฉ.3 นครราชสีมา

2565 227961 00100568 นาง  นฤมล  พิทกัษส์งคราม กฟก.1 อยธุยา

2566 196128 00071183 นาง  นฤมล  มุกดาสนิท กฟก.2 ชลบุรี

2567 021226 00009669 นาง  นฤมล  ระเบียบโลก สาํนกังานใหญ่

2568 133324 00197468 น.ส.  นฤมล  สถิตยว์งศ์ กฟก.1 อยธุยา

2569 201672 00242598 นาง  นฤมล  โสภณพิศ สาํนกังานใหญ่

2570 100787 00202718 นาย  นฤมิต  นิมนวล กฟก.1 อยธุยา

2571 502851 00367009 นาย  นฤศกัดิ  ชมสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

2572 264874 00155913 นาย  นฤเศรษฐ  พรหมบุตร กฟก.1 อยธุยา

2573 444848 00199351 น.ส.  นลิน  ญาณศิริ สาํนกังานใหญ่

2574 221745 00260859 นาง  นลินภสัร์  กมลศรีพฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

2575 309569 00027170 นาง  นลินา  อินทรวิชยั สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2576 317570 00133371 นาง  นลินี  ศรีศิริ กฟก.2 ชลบุรี

2577 247076 00139018 นาง  นวพรรณ  หาธรรม กฟน.3 ลพบุรี

2578 505399 00388663 น.ส.  นวรัตน์  บุญไชย กฟก.2 ชลบุรี

2579 022167 00001520 นาง  นวรัตน์  ศีลวตัพงศ์ กฟก.3 นครปฐม

2580 226266 00100136 นาย  นวล  อินทรสุข สาํนกังานใหญ่

2581 277893 00095909 นาง  นวลกนกพรรณ  สินสิทธิพล กฟน.1 เชียงใหม่

2582 501439 00358230 นาง  นวลจรัส  รุ่งเรืองผล กฟก.1 อยธุยา

2583 133926 00143796 นาง  นวลจนัทร์  อยูค่ง กฟก.3 นครปฐม

2584 149529 00221366 นาง  นวลนอ้ย  ขจรอรุณกิจ กฟต.1 เพชรบุรี

2585 180062 00004564 นาง  นวลประภสัสร์  เลิศธีระกุล สาํนกังานใหญ่

2586 191128 00162526 นาง  นวลปราง  ระงบัพิศม์ กฟก.3 นครปฐม

2587 140290 00008877 น.ส.  นวลปรางค ์ รอดบุญมี สาํนกังานใหญ่

2588 302436 00103748 นาง  นวลปรางค ์ รังสีวิจิตรประภา สาํนกังานใหญ่

2589 187438 00265827 น.ส.  นวลลออ  นิลกาํแหง กฟฉ.3 นครราชสีมา

2590 251114 00106350 นาง  นวลละออง  สมญัญา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2591 414801 00142572 นาง  นวลละออง  อาทนะจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

2592 049779 00004782 นาง  นวลแสง  บวัแกว้ กฟก.1 อยธุยา

2593 106254 00044930 นาง  นวลอนงค ์ ด่านอาํไพ สาํนกังานใหญ่

2594 274625 00112967 น.ส.  นวลอนงค ์ พวงมาลยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

2595 224036 00028980 นาย  นอ  พงษโ์พธิ กฟก.1 อยธุยา

2596 306317 00088578 นาย  นอ้ม  อุทาหงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2597 400535 00150745 นาย  นอ้ย  กระแสร์ชล กฟก.2 ชลบุรี

2598 267327 00233379 นาย  นะเรศ  ทนัอินทรอาจ กฟฉ.1 อุดรธานี

2599 185177 00057149 นาย  นคัรินทร์  มูลศรี กฟน.3 ลพบุรี

2600 260707 00155868 นาง  นฐันนัท ์ โชคพงษอ์นนัท์ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2601 425137 00184354 นาย  นทัธพงศ ์ ผาสุข กฟน.3 ลพบุรี

2602 273750 00195648 นาง  นทัธมน  แจ่มโอภาษ กฟน.3 ลพบุรี

2603 125012 00049712 นาย  นทัธี  อาวะกลุพาณิชย์ กฟน.3 ลพบุรี

2604 146076 00047897 นาย  นนั  ใจเด็ด กฟฉ.3 นครราชสีมา

2605 060539 00016131 นาง  นนัทกา  รัตนพนงั สาํนกังานใหญ่

2606 308521 00097442 นาง  นนัทณ์ภสั  ผลไพบูลย์ สาํนกังานใหญ่

2607 498303 00326946 น.ส.  นนัทน์ภสั  โตโพธิไทย สาํนกังานใหญ่

2608 066161 00218216 น.ส.  นนัทนา  ชยัรัตนวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

2609 095322 00230135 นาง  นนัทนา  ทาํนา สาํนกังานใหญ่

2610 202026 00177537 นาง  นนัทนา  วีระกานนท์ กฟต.1 เพชรบุรี

2611 250760 00210654 นาง  นนัทพร  ชูโชติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2612 271944 00203132 นาย  นนัทพฒัน์  ใจปฐม กฟก.3 นครปฐม

2613 133918 00207590 นาง  นนัทวรรณ  เมฆะสุวรรณโรจน์ สาํนกังานใหญ่

2614 049355 00086508 น.ส.  นนัทวรรณ  ลอยพิพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

2615 445894 00223063 นาง  นนัทวลัย ์ ครุฑขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

2616 213687 00048643 นาย  นนัทวฒิุ  บุรมย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2617 214324 00033723 นาย  นนัทศกัดิ  ไชยนนัท์ กฟน.1 เชียงใหม่

2618 212259 00190652 นาย  นนัทอรรจน์  ศรีอาํพรรณ กฟต.1 เพชรบุรี

2619 028383 00004700 น.ส.  นนัทา  โสภี สาํนกังานใหญ่

2620 092439 00181829 นาย  นนัทิ  สายสีนวล กฟก.2 ชลบุรี

2621 208399 00209160 นาง  นนัทินี  กุลสุรกิจ สาํนกังานใหญ่

2622 211431 00014602 นาง  นนัทินี  อกัษรศาสตร์โกศล สาํนกังานใหญ่

2623 051726 00224382 นาง  นนัทิภา  เอียมศิลา สาํนกังานใหญ่

2624 205684 00011218 นาง  นนัทิยา  อุตนะ กฟฉ.1 อุดรธานี

2625 145389 00025891 นาง  นนัทิวา  ภาระกุล สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2626 177603 00013747 นาง  นนัธิยา  นาคกล่อม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2627 175994 00015703 นาง  นยันา  ทองนพเนือ สาํนกังานใหญ่

2628 098752 00127223 นาง  นยันา  ทิมทอง กฟก.2 ชลบุรี

2629 280367 00123665 นาง  นยันา  โพธิจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2630 125622 00057135 นาง  นยันา  ลือสาคร กฟน.3 ลพบุรี

2631 255875 00188221 นาง  นยันา  ศุขะพนัธุ์ กฟก.2 ชลบุรี

2632 199061 00289984 นาย  นาเซ  เจ๊ะอาลี กฟต.3 ยะลา

2633 225579 00181433 นาง  นาญิฐา  เถียรทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

2634 428680 00188235 นาง  นาตยา  สุขสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

2635 139207 00039606 นาง  นามพร  ศรีขจร สาํนกังานใหญ่

2636 272241 00158939 นาง  นาราภทัร  เอมสมบติั กฟก.2 ชลบุรี

2637 205074 00089992 นาง  นารีรัตน์  จนัทนิสร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2638 161791 00041514 นาง  นารีวรรณ  วฒันกมลกุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2639 500934 00351874 นาย  นาวทิย ์ สุภาพ กฟก.1 อยธุยา

2640 092625 00020605 นาย  นาวนิ  บุศยป์ระยรู สาํนกังานใหญ่

2641 231902 00124170 นาย  นาวนิ  ศรีไทย กฟฉ.1 อุดรธานี

2642 181092 00251153 นาย  นาวนิ  อินทร์ปัญญา กฟน.3 ลพบุรี

2643 286818 00089233 น.ส.  นาวินยา  สมเสนาะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2644 226216 00053890 นาย  นาว ี นาวีสาคร สาํนกังานใหญ่

2645 130871 00010571 นาย  นาํชยั  วิชาโชติ กฟก.1 อยธุยา

2646 200781 00150018 นาง  นาํทิพย ์ มาปาน กฟก.1 อยธุยา

2647 051734 00160615 นาง  นาํทิพย ์ สมบูรณ์ยงิ กฟน.3 ลพบุรี

2648 094106 00005883 นาย  นาํพล  แดงสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

2649 114883 00169196 นาง  นาํออ้ย  อาภสัสรินทร์ สาํนกังานใหญ่

2650 214722 00089142 นาย  นิกร  งามเถือน กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2651 169309 00141976 นาย  นิกร  เปล่งพานิช กฟก.3 นครปฐม

2652 185012 00161493 นาย  นิกร  ระวงังาน กฟก.3 นครปฐม

2653 185826 00061390 นาย  นิกร  อินทพฒัน์ กฟต.3 ยะลา

2654 115106 00045940 นาย  นิกร  อินทร์ฐานะ กฟน.1 เชียงใหม่

2655 142284 00078012 นาง  นิกรพนัธ์  ศรีทอง กฟก.1 อยธุยา

2656 174477 00128829 นาย  นิคม  กวนวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2657 270867 00087877 นาย  นิคม  ไชยประสิทธิ กฟต.3 ยะลา

2658 024274 00040904 นาย  นิคม  ไชยแสนชมภู กฟน.1 เชียงใหม่

2659 128971 00102792 นาย  นิคม  ดวงเดือน กฟต.1 เพชรบุรี

2660 281876 00075173 นาย  นิคม  นาคเจริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2661 151615 00165897 นาย  นิคม  นาคเจริญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2662 176128 00245469 นาย  นิคม  ประยงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2663 212788 00010521 นาย  นิคม  พนมสืบ กฟก.1 อยธุยา

2664 139833 00211664 นาย  นิคม  พายคิว กฟน.3 ลพบุรี

2665 135342 00270383 นาย  นิคม  พีระเป็ง กฟน.1 เชียงใหม่

2666 224890 00112030 นาย  นิคม  เรืองสม กฟก.1 อยธุยา

2667 218580 00219967 นาย  นิคม  วงศส์อาด สาํนกังานใหญ่

2668 230435 00077175 นาย  นิคม  สงัขท์อง กฟต.3 ยะลา

2669 242173 00233597 นาย  นิคม  สงัฆวตัร กฟก.2 ชลบุรี

2670 175287 00044762 นาย  นิคม  สงัวาลยว์ฒันายงิ กฟก.1 อยธุยา

2671 268747 00098484 นาย  นิคม  สาํราญอินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2672 304690 00054969 นาย  นิคม  สุผล กฟก.1 อยธุยา

2673 158594 00093325 นาย  นิคม  อินต๊ะหมุน้ กฟน.1 เชียงใหม่

2674 083244 00032222 นาง  นิจวรรณ  แจง้กูล กฟน.3 ลพบุรี

2675 251740 00254383 นาง  นิชชาอร  วรพุทธิกลุ กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2676 217649 00058759 นาย  นิชรัตน์  อ่อนรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2677 164472 00111216 นาย  นิด  เยน็เจริญ กฟน.3 ลพบุรี

2678 299900 00003213 นาง  นิดดา  เล็บนาค สาํนกังานใหญ่

2679 167470 00003772 นาง  นิดา  เสียงประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

2680 182179 00139113 นาง  นิตย ์ โมกสกุล กฟก.1 อยธุยา

2681 197417 00267124 นาง  นิตยา  เกษจินดา กฟฉ.1 อุดรธานี

2682 239829 00248449 นาง  นิตยา  เกียรติโสภณ สาํนกังานใหญ่

2683 126474 00248526 นาง  นิตยา  คลา้ยอ่างทอง สาํนกังานใหญ่

2684 100096 00238456 นาง  นิตยา  คุณศรี กฟก.2 ชลบุรี

2685 236716 00245714 นาง  นิตยา  เชาวลิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2686 173578 00209142 นาง  นิตยา  เนือนุ่ม สาํนกังานใหญ่

2687 136673 00026910 น.ส.  นิตยา  ปันทโมรา กฟต.1 เพชรบุรี

2688 468143 00238256 นาง  นิตยา  เพรียบพร้อม สาํนกังานใหญ่

2689 113594 00254183 นาง  นิตยา  ศรีดี กฟก.1 อยธุยา

2690 413813 00319838 นาง  นิตยา  สะมะทอง กฟก.3 นครปฐม

2691 174003 00162271 นาง  นิตยา  สิตตานนท์ กฟก.2 ชลบุรี

2692 167860 00232105 นาง  นิตยา  เสถียรทิพย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2693 446939 00224641 นาง  นิตยา  โสดา กฟฉ.1 อุดรธานี

2694 130130 00015862 นาง  นิตยา  หูวานนท์ สาํนกังานใหญ่

2695 246575 00228372 นาย  นิติธร  ไผดี่นุกูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

2696 171615 00314492 นาย  นิตินยั  ยีเดง็ กฟต.3 ยะลา

2697 126929 00204865 นาย  นิติบูลย ์ เนตรงาม กฟน.1 เชียงใหม่

2698 180729 00034915 นาย  นิติพฒัน์  สจัจาพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

2699 305816 00087990 นาย  นิติศกัดิ  อิงคะณรงคไ์ชย กฟก.1 อยธุยา

2700 183743 00203750 นาย  นิทตั  ทองสิทธิ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2701 076904 00035311 นาย  นิทศัน์  เฉลียวเกรียงไกร สาํนกังานใหญ่

2702 131364 00254515 นาย  นิทศัน์  เธียรพฒันะวงศ์ สาํนกังานใหญ่

2703 188971 00044580 นาย  นิทศัน์  สิตะยงั กฟก.1 อยธุยา

2704 282474 00057662 นาย  นิธิ  ประกอบกิจ สาํนกังานใหญ่

2705 279235 00197381 นาง  นิธินาถ  ส่วนเสมอ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2706 267254 00065380 นาย  นิธิภาคย ์ ธรรมสโรช กฟก.3 นครปฐม

2707 214502 00113086 นาย  นิธิศกัดิ  เศรษฐแสงศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

2708 155025 00263257 นาย  นิพงศ ์ ตรีโชติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2709 173853 00204883 นาย  นิพนธ์  คงดี กฟก.1 อยธุยา

2710 016849 00109180 นาย  นิพนธ์  จตุทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2711 295867 00218957 วา่ที ร.ต.  นิพนธ์  จนัทรศพัท์ กฟน.1 เชียงใหม่

2712 154655 00196430 นาย  นิพนธ์  เจริญวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

2713 290207 00217242 นาย  นิพนธ์  โจจู กฟต.1 เพชรบุรี

2714 056768 00049158 นาย  นิพนธ์  ดาํรงค์ กฟต.1 เพชรบุรี

2715 211164 00060580 นาย  นิพนธ์  โตพิจิตร สาํนกังานใหญ่

2716 104391 00274919 นาย  นิพนธ์  บุญเฉลียว กฟน.1 เชียงใหม่

2717 211504 00152333 นาย  นิพนธ์  พงษพ์านิช สาํนกังานใหญ่

2718 124919 00113945 นาย  นิพนธ์  พรชยัทิน กฟฉ.1 อุดรธานี

2719 236847 00184536 นาย  นิพนธ์  พวงงาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

2720 224832 00107556 นาย  นิพนธ์  เพชรรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2721 184919 00331711 นาย  นิพนธ์  เยาวสงัข์ กฟก.1 อยธุยา

2722 071946 00235862 นาย  นิพนธ์  วรรณประเวช กฟน.1 เชียงใหม่

2723 167381 00224691 นาย  นิพนธ์  ศรีบุญเรือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2724 180193 00066154 นาย  นิพนธ์  อุบลธรรม กฟก.3 นครปฐม

2725 134647 00176836 นาย  นิพนธ์  เอกเอียม สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2726 195619 00296024 นาย  นิพล  ศรีประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

2727 252348 00086708 นาย  นิพฒัน์  จินดาวงศ์ กฟต.3 ยะลา

2728 185290 00019157 นาย  นิพฒัน์  พึงเจริญ กฟก.1 อยธุยา

2729 172271 00191430 นาย  นิพทัธ์  ธนประสิทธิชยั กฟต.3 ยะลา

2730 401329 00184809 นาย  นิพทัธ์  ศรีพระคุณ กฟน.3 ลพบุรี

2731 117425 00193523 นาย  นิพสัดิ  ชุมชวลิต กฟน.1 เชียงใหม่

2732 185957 00223645 น.ส.  นิภา  พนสัสุขขมุ สาํนกังานใหญ่

2733 195423 00215486 นาง  นิภา  ภู่กนังาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

2734 160892 00179052 นาง  นิภา  เรืองวิจิตร กฟก.3 นครปฐม

2735 402082 00223318 นาง  นิภา  วงศว์รชาติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2736 263470 00278577 นาง  นิภา  สนัติสุวรรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

2737 228658 00141576 น.ส.  นิภา  สุขประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

2738 408664 00094167 น.ส.  นิภา  เหลืองอ่อน กฟก.2 ชลบุรี

2739 016475 00007980 นาง  นิภาพร  เกตุทตั สาํนกังานใหญ่

2740 188727 00141530 นาง  นิภาพร  เสือจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

2741 189260 00035989 นาง  นิภาพร  อ่อนหวาน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2742 310895 00296551 นาง  นิภาพรรณ  ทองชิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2743 148955 00073317 นาง  นิภาภรณ์  คงเกลียง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2744 087735 00035357 นาง  นิภาภรณ์  สงัฆสุบรรณ์ สาํนกังานใหญ่

2745 265838 00127669 นาง  นิมนวล  แซ่ลิม กฟฉ.1 อุดรธานี

2746 175546 00095377 นาง  นิมนวล  วงัตาล กฟน.1 เชียงใหม่

2747 255427 00133462 นาย  นิมิตร  คุม้ภยั กฟก.3 นครปฐม

2748 169024 00284998 นาย  นิมิตร  ชยัศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

2749 194841 00142677 นาย  นิมิตร  หนูหลง กฟต.3 ยะลา

2750 197310 00082627 นาย  นิยม  จนัทร์ทอง กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2751 116966 00085093 นาย  นิยม  จบัใจสุข สาํนกังานใหญ่

2752 099952 00153284 นาย  นิยม  เทพโพตานนท์ สาํนกังานใหญ่

2753 144294 00033664 นาย  นิยม  ศรีใส กฟน.1 เชียงใหม่

2754 121953 00192595 นาง  นิรมล  เกษมศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

2755 189692 00292761 นาง  นิรมล  พรหมอ่อน กฟน.3 ลพบุรี

2756 080872 00192545 นาง  นิรมล  เลียวชวลิต สาํนกังานใหญ่

2757 156720 00250848 นาง  นิรมล  วารีวนิช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2758 206672 00003013 นาง  นิรมล  สนสร้อย สาํนกังานใหญ่

2759 212550 00044358 นาง  นิรมาน  เจนจรัสสกุล สาํนกังานใหญ่

2760 286753 00229700 นาย  นิรัญ  จนัทบุรี กฟต.3 ยะลา

2761 257966 00023530 นาย  นิรัญ  ราชบณัฑิต กฟน.3 ลพบุรี

2762 196576 00050733 นาย  นิรัตน์  จุลภกัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2763 219617 00092088 นาย  นิรัตน์  ประวีณไว กฟต.3 ยะลา

2764 214366 00028435 นาย  นิรันดร์  เนียมบุญนาํ สาํนกังานใหญ่

2765 190635 00215804 นาย  นิรันดร์  พงษโ์สภณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2766 277047 00042556 นาย  นิรันดร์  ฤทธิปัญจะ กฟน.1 เชียงใหม่

2767 195902 00129607 นาย  นิรันดร์  ศรีคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

2768 118803 00058177 นาย  นิรันดร์  สุวรรณสิทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

2769 493520 00287300 นาย  นิรันดร์  หุ่นฉายศรี สาํนกังานใหญ่

2770 279502 00177141 นาย  นิรันดร์  อุปพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

2771 146709 00033896 นาย  นิรันดร  แสงไพบูลย์ สาํนกังานใหญ่

2772 237089 00357311 นาย  นิรันดร์ชยั  กาญจนถาวรวิบูล กฟก.3 นครปฐม

2773 039512 00150195 นาง  นิรินดา  บุตรศรี สาํนกังานใหญ่

2774 066941 00076406 นาย  นิโรธ  ศิริคาํ กฟก.2 ชลบุรี

2775 314742 00189063 นาง  นิลปัทม ์ พรหมแกว้ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2776 101204 00228718 นาง  นิลวิมล  ดวงจาํปา กรอมฟุทส กฟฉ.3 นครราชสีมา

2777 157467 00296147 นาง  นิโลบล  คลา้ยวงษ์ สาํนกังานใหญ่

2778 201313 00065362 นาย  นิวรัตน์  เชาวน์สกุล กฟก.3 นครปฐม

2779 074384 00283015 นาย  นิวฒัน์  คีรีวรรณ สาํนกังานใหญ่

2780 211407 00283156 นาย  นิวฒัน์  คู่ประสิทธิพร กฟน.3 ลพบุรี

2781 116869 00098298 นาย  นิวฒัน์  ฉายากุล สาํนกังานใหญ่

2782 278679 00248912 นาย  นิวฒัน์  ปานมี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2783 269361 00146112 นาย  นิวฒัน์  เวชรังษี กฟต.3 ยะลา

2784 181898 00177523 นาย  นิวฒัน์  ออ้ยทิพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

2785 094326 00063229 นาย  นิวฒัน์  อุปวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2786 440551 00239711 นาย  นิวตั  บวังาม กฟต.1 เพชรบุรี

2787 258077 00142722 นาย  นิวตั  วฒิุศาสน์ กฟต.3 ยะลา

2788 175059 00162758 นาย  นิวตั  แสงโต สาํนกังานใหญ่

2789 213530 00026647 นาย  นิวตั  แสนลงั กฟฉ.1 อุดรธานี

2790 218776 00280330 นาง  นิวตัศรี  ศรีห้วยยอด กฟก.3 นครปฐม

2791 215168 00276098 นาย  นิวติั  กายเพช็ร์ กฟก.1 อยธุยา

2792 142569 00222358 นาย  นิวติั  เชือปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่

2793 122616 00065508 นาย  นิวติั  ลิมปิจกัร์ กฟก.3 นครปฐม

2794 217186 00227112 นาย  นิวติั  ศกัดิสกุล กฟก.1 อยธุยา

2795 313055 00186924 นาย  นิวติั  สระทองไล กฟก.2 ชลบุรี

2796 095136 00162926 นาย  นิวติั  หล่อวิริยากลุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2797 191364 00060071 นาย  นิวติั  อาจสญัจร กฟก.1 อยธุยา

2798 101440 00349966 นาย  นิวฒิุ  ธรรมมาธิกรณ์ชยั กฟน.2 พิษณุโลก

2799 255867 00224491 นาย  นิเวศ  ไชยเมืองมูล กฟน.1 เชียงใหม่

2800 062175 00241247 นาย  นิเวศ  บุญวทิยา สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2801 191445 00023180 นาย  นิเวศ  เป้ารุ่ง สาํนกังานใหญ่

2802 288072 00042215 นาย  นิเวศน์  ปิยะวราภรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

2803 220189 00148273 นาย  นิเวศน์  พุดตาล กฟก.3 นครปฐม

2804 082002 00071260 นาย  นิเวศน์  วงศส์วสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

2805 056700 00103916 นาย  นิเวศน์  ศรีธญัรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2806 062010 00232250 นาย  นิสยั  พลายแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

2807 179003 00013583 นาย  นิเหม  ปัตนวงศ์ กฟต.3 ยะลา

2808 007191 00157474 นาย  นีธิ  ภวะกุล สาํนกังานใหญ่

2809 056661 00173733 นาง  นีรมล  ทองสุนทร สาํนกังานใหญ่

2810 089622 00052076 นาง  นีรวณัย ์ สุริยกุล ณ อยธุยา กฟฉ.3 นครราชสีมา

2811 169325 00208091 นาย  นีล  แสงเดือน กฟก.2 ชลบุรี

2812 013095 00200934 นาย  นุกูล  กลินแกว้ สาํนกังานใหญ่

2813 068480 00273604 นาย  นุกูล  เชียรสงค์ กฟต.3 ยะลา

2814 176136 00009441 นาย  นุกูล  ตูพานิช สาํนกังานใหญ่

2815 300824 00224764 นาง  นุกูล  ทองอินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

2816 135122 00056743 นาง  นุกูล  อมัวงศา กฟฉ.1 อุดรธานี

2817 212665 00244031 นาย  นุกูล  เอมเปรมศิลป์ สาํนกังานใหญ่

2818 162488 00198587 นาง  นุจรี  โสดสถิตย์ สาํนกังานใหญ่

2819 229353 00198696 นาง  นุจรีย ์ พงษป์ระสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

2820 308199 00109817 นาง  นุจลีวรรณ  อุตส่าห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2821 134118 00222867 น.ส.  นุชนภา  อยูส่าํราญ สาํนกังานใหญ่

2822 208608 00007762 นาง  นุชนอ้ย  มณีขติัยะ สาํนกังานใหญ่

2823 105096 00095313 นาง  นุชนาฎ  วีรานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2824 314255 00013329 นาง  นุชนาท  เจริญสุข กฟก.1 อยธุยา

2825 150392 00238747 น.ส.  นุชนารถ  ลาวงั สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2826 184692 00052894 นาง  นุชรินทร์  อจัฉริยวงศเ์มธี กฟฉ.1 อุดรธานี

2827 270095 00106805 นาย  นุภาพ  กลนักุหลาบ กฟต.1 เพชรบุรี

2828 189862 00087831 นาย  นุย้  ไชยศรี กฟต.3 ยะลา

2829 186084 00036658 นาย  นูน  หนูสว่าง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2830 267173 00149738 นาง  เนตรชนก  เกษรังษ์ กฟต.3 ยะลา

2831 170902 00176395 นาง  เนตรนภา  เพช็รหนู สาํนกังานใหญ่

2832 173845 00108239 นาง  เนตรนภิส  วระวิบุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2833 101288 00072616 นาย  เนรัญ  อินทรไพโรจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

2834 171657 00091187 นาย  เนาวรัตน์  กลุะศิริมา กฟต.3 ยะลา

2835 146814 00016363 น.ส.  เนาวรัตน์  อคัรธนกุล สาํนกังานใหญ่

2836 078320 00295719 นาง  เนาวรัตน์  อิฐรัตน์ สาํนกังานใหญ่

2837 106830 00097810 นาง  แน่งนอ้ย  ชูช่วย กฟต.3 ยะลา

2838 156330 00200057 นาง  แน่งนอ้ย  โชติสกุล กฟต.3 ยะลา

2839 166246 00061495 นาง  บงกช  เฉลิมทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

2840 497502 00315220 น.ส.  บงกช  ทวีกิจวานิช กฟฉ.3 นครราชสีมา

2841 286402 00131733 นาง  บงกช  เรืองจนัทึก กฟฉ.3 นครราชสีมา

2842 055916 00108348 นาย  บพิตร  มุลาลี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2843 080513 00345562 นาย  บพิตร  ร้อยกรอง สาํนกังานใหญ่

2844 126521 00194606 นาย  บรรกิจ  จีนนุกูล กฟต.3 ยะลา

2845 122111 00086726 นาง  บรรจง  แกว้วิโรจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

2846 155342 00069384 นาง  บรรจง  ไชยมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

2847 173691 00109994 นาย  บรรจง  ทะสา กฟฉ.1 อุดรธานี

2848 079863 00072111 นาย  บรรจง  ทิพยเ์จริญ กฟน.1 เชียงใหม่

2849 139388 00023467 นาย  บรรจง  วฒันวงษคี์รี กฟน.3 ลพบุรี

2850 237209 00195975 นาย  บรรจง  ศรีวิไชย กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2851 405056 00136660 นาย  บรรจง  หตัถโชติ กฟฉ.1 อุดรธานี

2852 019562 00133303 นาย  บรรจงโสตถิ  พยคัฆเรือง สาํนกังานใหญ่

2853 133099 00084079 นาย  บรรจบ  กฤตสมัพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

2854 194948 00069693 นาย  บรรจบ  ยะสินธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

2855 114493 00350032 นาย  บรรจบ  สารพืช กฟก.1 อยธุยา

2856 208802 00070278 นาย  บรรเจิด  กอศิริกุล กฟก.2 ชลบุรี

2857 126262 00109930 นาย  บรรเจิด  แกว้มณี กฟต.1 เพชรบุรี

2858 132255 00335397 นาย  บรรเจิด  จิรวฒัน์จนัทร์ กฟน.2 พิษณุโลก

2859 118887 00166011 นาย  บรรเจิด  บุญเปีย กฟฉ.1 อุดรธานี

2860 165509 00188912 นาย  บรรเจิด  บุญเสริม กฟน.1 เชียงใหม่

2861 285969 00069766 นาย  บรรเจิด  โพธิทาศรีสมบติั กฟน.1 เชียงใหม่

2862 201876 00214749 นาย  บรรเจิด  สุวิทยเ์รืองฤทธิ กฟก.2 ชลบุรี

2863 316875 00314410 นาย  บรรชา  อมรลกัษณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2864 168183 00279719 นาย  บรรฑูรย ์ ฤทธิไกร กฟก.1 อยธุยา

2865 255443 00267451 นาย  บรรดาศกัดิ  กาญจนลกัษณ์ สาํนกังานใหญ่

2866 201282 00238056 นาย  บรรเทา  โถบาํรุง กฟฉ.1 อุดรธานี

2867 213792 00214971 นาย  บรรพต  ชาวเชียงขวาง กฟก.3 นครปฐม

2868 160143 00011713 นาย  บรรพต  บรรเทิงทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

2869 203349 00054337 นาย  บรรพต  เผดจ็ทุกข์ กฟก.2 ชลบุรี

2870 231562 00230567 นาย  บรรลุ  ศรีเวช กฟก.2 ชลบุรี

2871 034928 00190848 นาย  บรรเลง  บวัรอด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2872 143939 00170153 นาย  บรรหาร  สมประสงค์ กฟก.1 อยธุยา

2873 235168 00280421 นาย  บริสุทธิ  ชุมคง กฟต.3 ยะลา

2874 220757 00165201 นาย  บริสุทธิ  บุญทองดี กฟก.2 ชลบุรี

2875 256902 00116357 นาย  บวร  นวลจนัทร์ กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

2876 166979 00244695 นาย  บวร  ลาภเจริญวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

2877 207806 00089465 นาย  บวร  สุขบุญส่ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2878 075584 00044249 นาย  บวรทศัน์  ชิโนรักษ์ สาํนกังานใหญ่

2879 084876 00232169 นาย  บวรพรรณ  นพรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

2880 042777 00015644 น.ส.  บวรวรรณ  ปุณสนัถาร สาํนกังานใหญ่

2881 296847 00140720 นาย  บวรศกัดิ  พงษช์ยักุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

2882 203721 00006011 นาง  บงัอร  เคลือนคลอ้ย สาํนกังานใหญ่

2883 124333 00237464 นาง  บงัอร  จนัทร์ครุฑ กฟก.3 นครปฐม

2884 061218 00114682 นาง  บงัอร  บุญประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

2885 182844 00056484 นาง  บงัอร  บุณยแต่ง กฟฉ.1 อุดรธานี

2886 170724 00096319 นาง  บงัอร  ปาริยะ กฟน.1 เชียงใหม่

2887 258857 00043693 นาง  บงัอร  วรรณศิริ สาํนกังานใหญ่

2888 121911 00008768 นาง  บงัอร  เอกเอียม สาํนกังานใหญ่

2889 055877 00251262 นาย  บงัเอิญ  กนัแพงศรี กฟก.1 อยธุยา

2890 051271 00277503 นาย  บญัชา  คงสาคร สาํนกังานใหญ่

2891 143824 00000106 นาย  บญัชา  คาํจินดา สาํนกังานใหญ่

2892 185339 00113268 นาย  บญัชา  คาํพนัธ์ุ กฟฉ.1 อุดรธานี

2893 202301 00201126 นาย  บญัชา  จนัทร์วิภาค กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2894 184367 00274032 นาย  บญัชา  ชลายน สาํนกังานใหญ่

2895 232665 00163409 นาย  บญัชา  ชายแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

2896 032405 00015826 นาย  บญัชา  ตนัประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

2897 163670 00074804 นาย  บญัชา  โตประดิษฐ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2898 201795 00085839 นาย  บญัชา  พนัธ์วิรา กฟฉ.1 อุดรธานี

2899 151372 00232355 นาย  บญัชา  มุ่งชนะ กฟก.2 ชลบุรี

2900 046983 00047774 นาย  บญัชา  วงศป์ลาทอง สาํนกังานใหญ่
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2901 171958 00085025 นาย  บญัชา  สมบติัเปียม กฟฉ.3 นครราชสีมา

2902 269329 00080770 นาย  บญัชา  หนูห่วง กฟฉ.1 อุดรธานี

2903 044876 00231272 นาย  บญัญติั  เกษรจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2904 268593 00009673 นาย  บญัญติั  ปานชี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2905 288844 00213620 นาย  บญัญติั  พีระเบง็ กฟน.1 เชียงใหม่

2906 173031 00034856 นาย  บญัญติั  โพธิโซ๊ะ สาํนกังานใหญ่

2907 041501 00165392 นาย  บญัญติั  ภิญมุขสาห์ สาํนกังานใหญ่

2908 257322 00161439 นาย  บญัญติั  ม่วงสวย กฟต.1 เพชรบุรี

2909 179621 00114032 นาย  บญัญติั  โลหะกุลวิช กฟฉ.1 อุดรธานี

2910 125787 00086249 นาย  บญัญติั  เสมียนคิด กฟต.3 ยะลา

2911 196283 00052844 นาย  บณัฑิต  ดอกไม้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2912 231805 00190307 นาย  บณัฑิต  มโนรมณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2913 254594 00177646 นาย  บณัฑิต  เลิศนนัทกิจ กฟต.1 เพชรบุรี

2914 220618 00057480 นาย  บณัฑิต  เอียมบาง กฟน.3 ลพบุรี

2915 084371 00015967 นาย  บณัฑิตย ์ ศรีวรวทิย์ กฟก.1 อยธุยา

2916 122674 00060499 นาย  บณัฑูรย ์ พนัธุสุข กฟก.1 อยธุยา

2917 230980 00076042 นาย  บนัทึก  บวัตรี กฟก.2 ชลบุรี

2918 166123 00125649 นาย  บนัลือศกัดิ  ไทยถาวร สาํนกังานใหญ่

2919 231588 00196058 นาง  บวับาน  คาํแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

2920 081577 00168245 นาง  บวัผนั  โลนุช สาํนกังานใหญ่

2921 035877 00138844 น.ส.  บวัรอง  เวียงอินทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2922 268797 00245378 นาย  บวัลี  สิมสวสัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

2923 042840 00223095 นาง  บวัหลนั  รัตนวิจารณ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2924 034936 00007253 นาย  บาํรุง  เดชา สาํนกังานใหญ่

2925 253873 00117121 นาย  บาํรุง  ทองรอด กฟต.3 ยะลา
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2926 228438 00060803 นาย  บาํรุง  พ่วงเลิศ กฟต.1 เพชรบุรี

2927 300434 00108734 นาย  บาํรุง  วงศสุ์ริยา กฟฉ.1 อุดรธานี

2928 314899 00091482 นาย  บาํรุง  สีอ่อน กฟต.3 ยะลา

2929 062426 00104744 นาย  บาํรุง  อินทรสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

2930 138845 00114587 นาย  บาํรุงรัต  เจียมจาํรัส กฟต.1 เพชรบุรี

2931 205862 00121186 นาย  บุญ  ประแดงปุย กฟฉ.1 อุดรธานี

2932 292178 00130719 นาย  บุญกวา้ง  พนัธุวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2933 119833 00080534 นาย  บุญกอง  พรหมจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

2934 190203 00123710 นาย  บุญกอน  เจินเทินบุญ กฟฉ.1 อุดรธานี

2935 017780 00123833 นาย  บุญเกือ  มงคลสวสัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

2936 243307 00161566 นาย  บุญครืน  คงพรหม กฟต.3 ยะลา

2937 110554 00134422 นาย  บุญจอง  พรศรพรหม กฟต.1 เพชรบุรี

2938 109862 00085370 นาย  บุญจนัทร์  โบศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2939 210655 00110983 นาย  บุญเจริญ  ณ อุดม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2940 425438 00104580 นาย  บุญช่วย  ขาวละออ กฟก.1 อยธุยา

2941 145876 00277494 นาย  บุญช่วย  เขียวบวร กฟก.3 นครปฐม

2942 217314 00173379 นาย  บุญช่วย  จีนเปรม กฟต.1 เพชรบุรี

2943 326090 00247275 นาย  บุญช่วย  ผนิกระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

2944 093605 00032927 นาย  บุญช่วย  ผกูพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

2945 110368 00003540 นาย  บุญช่วย  พิศดาร กฟน.3 ลพบุรี

2946 184498 00213311 นาย  บุญช่วย  สาํเภาเงิน กฟต.3 ยะลา

2947 175601 00108811 นาง  บุญช่วย  สุขวิชา สาํนกังานใหญ่

2948 117483 00231945 นาย  บุญช่วย  สุรนนัทชยั กฟก.1 อยธุยา

2949 029923 00034488 นาย  บุญชอบ  รุณทอง กฟก.1 อยธุยา

2950 138811 00022516 นาย  บุญชอบ  สีทา สาํนกังานใหญ่
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2951 278831 00268748 นาย  บุญชยั  แกว้ประเสริฐ กฟต.1 เพชรบุรี

2952 121123 00250220 นาย  บุญชยั  บุญอาํนวยกิจ กฟต.3 ยะลา

2953 411976 00441998 นาย  บุญชยั  สกุลชีพวฒันา กฟก.1 อยธุยา

2954 137849 00051539 นาย  บุญชยั  อนนัธศิริ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2955 188094 00083178 นาย  บุญชิด  อว้นสุชาติ กฟน.1 เชียงใหม่

2956 114477 00099680 นาง  บุญชุบ  สิงหโภชน์ กฟก.1 อยธุยา

2957 102030 00023544 นาย  บุญชู  ขจรราช กฟน.3 ลพบุรี

2958 114396 00193864 นาย  บุญชู  เขียวไพฑูรย์ กฟก.1 อยธุยา

2959 085107 00155377 นาย  บุญชู  ฉิมพฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

2960 314530 00202104 นาย  บุญชู  รัตนเดชากุล สาํนกังานใหญ่

2961 230736 00003104 นาย  บุญชู  ลอ้สุวรรณ สาํนกังานใหญ่

2962 190148 00006766 นาย  บุญชู  สุขสมสถาน สาํนกังานใหญ่

2963 194671 00161293 นาย  บุญเชิด  มีวงค์ กฟต.1 เพชรบุรี

2964 105698 00127273 นาย  บุญเชิด  หนูหน่าย สาํนกังานใหญ่

2965 034172 00259715 นาย  บุญเชิด  อินสุวรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

2966 189448 00240419 นาย  บุญโชค  คงสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

2967 045351 00172737 นาย  บุญโชติ  ภูมิผวิ สาํนกังานใหญ่

2968 058786 00081326 นาง  บุญญา  ดาํเกิงพนัธ์ุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2969 234780 00063497 นาง  บุญญิกาญรัตน์  อินทร์ธาํรง กฟต.1 เพชรบุรี

2970 270100 00065330 นาง  บุญญิสา  เพญ็เดชากุล กฟก.3 นครปฐม

2971 056352 00197313 นาง  บุญเตียม  รักราชการ กฟน.1 เชียงใหม่

2972 102593 00059555 นาย  บุญถม  ดรพรมยุง่ กฟฉ.1 อุดรธานี

2973 429432 00174939 นาย  บุญเถิง  อินตาสาย กฟน.1 เชียงใหม่

2974 231978 00168972 นาย  บุญทรัพย ์ ขอ้สกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

2975 059774 00059000 นาย  บุญทวี  สุวงับุตร กฟน.1 เชียงใหม่
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2976 301040 00064798 นาย  บุญทอง  บุตรภกัดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

2977 204337 00212565 สิบเอก  บุญทนั  พรมหงษ์ สาํนกังานใหญ่

2978 228967 00260990 นาง  บุญทิพย ์ กิตติวิริยะวงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

2979 264913 00177464 นาย  บุญเทพ  บุญธรรม กฟต.3 ยะลา

2980 072934 00146108 นาย  บุญเทอด  ตนัสุริยวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

2981 245715 00222512 นาย  บุญแทน  เอกตระกูล กฟก.1 อยธุยา

2982 254340 00196080 นาย  บุญธรรม  กนิษฐารมย์ กฟน.1 เชียงใหม่

2983 238019 00219135 นาย  บุญธรรม  เจริญพงษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2984 105614 00174634 นาย  บุญธรรม  ทองศิริไพโรจน์ กฟน.1 เชียงใหม่

2985 416926 00228481 นาย  บุญธรรม  บุญแกว้ สาํนกังานใหญ่

2986 071483 00006348 นาย  บุญธรรม  พงศจ์ะนะ สาํนกังานใหญ่

2987 123117 00167726 น.ส.  บุญธรรม  ภิรมยเ์ชียง สาํนกังานใหญ่

2988 152768 00067100 นาย  บุญธรรม  สงักดักลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

2989 245529 00199256 นาย  บุญธรรม  สุวรรณพาณิชย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

2990 170083 00021388 นาย  บุญธรรม  อศัวแสนย์ กฟก.1 อยธุยา

2991 046420 00008263 น.ส.  บุญธรา  ภู่สอาด สาํนกังานใหญ่

2992 089135 00025691 นาง  บุญธิดา  อินทปัญญา สาํนกังานใหญ่

2993 405462 00070723 นาง  บุญนาค  จนัทขาว สาํนกังานใหญ่

2994 185648 00150886 นาย  บุญนาค  สุขสมสุทธิ กฟก.1 อยธุยา

2995 010966 00215381 นาง  บุญน่าน  คงศรี กฟน.3 ลพบุรี

2996 497018 00299963 น.ส.  บุญนิศา  วรณภานุศรี สาํนกังานใหญ่

2997 229832 00060685 วา่ที ร.ต.  บุญปลูก  โตท้องดี กฟต.1 เพชรบุรี

2998 136071 00221352 นาย  บุญผอ่ง  มญัญะหงษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

2999 026713 00158498 นาง  บุญพริม  หมืนยงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3000 242602 00010626 นาย  บุญพนัธ์  สิขิวฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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3001 219285 00075696 นาย  บุญพาส  จนัทร์แกว้ กฟต.3 ยะลา

3002 322452 00080861 นาย  บุญเพง็  กลัยาบาล กฟฉ.1 อุดรธานี

3003 195910 00332226 นาย  บุญมนั  เกา้เด่น กฟน.3 ลพบุรี

3004 162179 00181138 นาย  บุญมนั  ขนัสาคร กฟน.1 เชียงใหม่

3005 130245 00102110 นาย  บุญมา  ชา้งเฟือง กฟน.3 ลพบุรี

3006 040678 00210559 นาง  บุญมา  บุญตนาชยั กฟต.1 เพชรบุรี

3007 141848 00281059 นาย  บุญมา  พลบัศรี กฟต.1 เพชรบุรี

3008 257982 00280976 นาย  บุญมา  ยมิรอด กฟต.1 เพชรบุรี

3009 031019 00091755 นาย  บุญมาศ  ลิมป์วนสัพงศ์ กฟต.3 ยะลา

3010 061292 00193123 นาง  บุญมี  เกษมสรวล สาํนกังานใหญ่

3011 268763 00166425 นาง  บุญมี  นาคะพนัธุ์ กฟก.3 นครปฐม

3012 166539 00248221 นาย  บุญยง  วิศวเมธี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3013 025466 00200766 นาย  บุญยงค ์ นนัทธ์นะวานิช กฟต.1 เพชรบุรี

3014 275710 00396359 นาง  บุญยงค ์ พงษค์ะเชน กฟก.3 นครปฐม

3015 254780 00227417 นาย  บุญยงค ์ สร้อยนาค กฟฉ.3 นครราชสีมา

3016 092277 00198814 นาย  บุญยรัตน์  ตนัติประภา สาํนกังานใหญ่

3017 254023 00043348 นาย  บุญยศ  เสนากุล กฟน.1 เชียงใหม่

3018 281363 00158707 นาง  บุญยงิ  เตชะสาย กฟน.1 เชียงใหม่

3019 114087 00196335 นาย  บุญยงิ  ภภาเล็กนอ้ย กฟก.1 อยธุยา

3020 043511 00245055 นาย  บุญยนื  สุขเนาวรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

3021 248234 00064170 นาย  บุญเยยีม  สิตวนั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3022 234934 00133721 นาย  บุญรวม  วงคติ์ง กฟก.3 นครปฐม

3023 231392 00286045 นาย  บุญรวม  สระแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

3024 202466 00106750 นาย  บุญรอด  ทองปลอ้ง กฟต.1 เพชรบุรี

3025 035966 00229205 นาย  บุญรอด  วรานุสนัติกูล กฟน.3 ลพบุรี
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3026 131788 00269849 นาย  บุญรักษ ์ ชเลงพจน์สกุล กฟต.1 เพชรบุรี

3027 128824 00038696 นาง  บุญรักษา  อินทร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3028 075924 00295773 นาย  บุญรัตน์  วนัทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3029 018126 00014884 นาย  บุญเรียบ  วรรณทอง สาํนกังานใหญ่

3030 308466 00003768 นาง  บุญเรือง  ปัญญาแกว้ สาํนกังานใหญ่

3031 239497 00076288 นาย  บุญเรือง  วฒันรัชกุล กฟก.1 อยธุยา

3032 323903 00219317 นาย  บุญเรือง  สุพรม กฟน.1 เชียงใหม่

3033 053312 00220479 นาง  บุญเรือน  นาคสิน กฟต.1 เพชรบุรี

3034 117598 00105140 นาย  บุญเรือน  มหาสารินนัท์ สาํนกังานใหญ่

3035 073867 00244540 นาง  บุญเรือน  สุขสมกมล สาํนกังานใหญ่

3036 226842 00219771 นาย  บุญลน้  พูนสวน กฟต.1 เพชรบุรี

3037 126424 00141980 นาย  บุญลาด  วงศส์ามี กฟก.3 นครปฐม

3038 215613 00276589 นาย  บุญลาย  พวงเพช็ร กฟฉ.3 นครราชสีมา

3039 239073 00167126 นาย  บุญลือ  คีรีแลง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3040 226907 00001625 นาย  บุญลือ  ทรัพยเ์อียม กฟต.1 เพชรบุรี

3041 457192 00205607 นาย  บุญลือ  บุญไทย กฟก.2 ชลบุรี

3042 111649 00350400 นาย  บุญลือ  พิกุลขาว กฟก.1 อยธุยา

3043 244612 00125235 นาย  บุญลือ  มนัคง กฟน.3 ลพบุรี

3044 206339 00229150 นาย  บุญลือ  ฤทธิญาณ กฟก.1 อยธุยา

3045 197027 00043861 นาย  บุญลือ  อึงบาํรุงพนัธ์ุ สาํนกังานใหญ่

3046 142894 00151769 นาย  บุญเลิศ  กรทองคาํ กฟก.1 อยธุยา

3047 080000 00283283 นาย  บุญเลิศ  กลมสอาด กฟก.1 อยธุยา

3048 025505 00010808 นาย  บุญเลิศ  ขอเจริญพร สาํนกังานใหญ่

3049 264400 00234470 นาย  บุญเลิศ  ฉิมเยน็ กฟก.1 อยธุยา

3050 172035 00075123 นาย  บุญเลิศ  โชติวลิาส กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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3051 149668 00061063 นาย  บุญเลิศ  โตทวี กฟน.3 ลพบุรี

3052 217178 00196953 นาย  บุญเลิศ  เนียมหอม กฟก.3 นครปฐม

3053 114257 00154503 นาย  บุญเลิศ  โพธิประดิษฐ์ กฟก.1 อยธุยา

3054 182975 00009146 นาย  บุญเลิศ  สิริมาลยัวรวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

3055 408193 00133608 นาย  บุญเลิศ  อยูดี่ กฟก.3 นครปฐม

3056 113586 00163495 นาย  บุญเลิศ  อินวดัพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

3057 218310 00106196 นาย  บุญเลียง  แท่นสระ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3058 123434 00027275 นาง  บุญเลียง  วงษล์ะคร กฟฉ.3 นครราชสีมา

3059 019538 00197222 นาย  บุญเวทย ์ เจริญชยั สาํนกังานใหญ่

3060 246216 00236822 นาง  บุญศรี  มูลโพธิ กฟน.3 ลพบุรี

3061 200692 00131406 นาง  บุญศรี  อุดมเวช กฟฉ.3 นครราชสีมา

3062 154841 00081253 นาย  บุญส่ง  จาํปาหาญ กฟฉ.1 อุดรธานี

3063 126238 00178838 นาย  บุญส่ง  ไชยเนตร กฟก.2 ชลบุรี

3064 096263 00010567 นาย  บุญส่ง  ประสารแกว้ กฟก.1 อยธุยา

3065 016603 00184245 นาย  บุญส่ง  เพง็มาวนั กฟน.1 เชียงใหม่

3066 233734 00077111 นาย  บุญส่ง  วรรธนะประทีป สาํนกังานใหญ่

3067 096742 00246760 นาย  บุญส่ง  วิทยาภิรักษ์ สาํนกังานใหญ่

3068 183159 00217533 นาย  บุญส่ง  สงัขวร กฟน.3 ลพบุรี

3069 026739 00258828 นาย  บุญส่ง  โสวิภา กฟก.2 ชลบุรี

3070 062484 00253214 นาง  บุญสนอง  กเสมสุข สาํนกังานใหญ่

3071 161929 00157488 นาง  บุญสม  แกว้เกลียง กฟก.1 อยธุยา

3072 020505 00258591 นาย  บุญสม  คลีพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

3073 215087 00275042 นาย  บุญสม  ชยัชนะวารินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

3074 215451 00162144 นาย  บุญสม  นิยมะจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

3075 015398 00057658 นาย  บุญสม  มีเจริญ สาํนกังานใหญ่
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3076 195708 00027211 นาย  บุญสม  สาํเร็จดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

3077 086828 00151723 นาย  บุญสม  เสงียมจิต กฟก.2 ชลบุรี

3078 081381 00156937 น.ส.  บุญสวาท  รัตรสาร สาํนกังานใหญ่

3079 177190 00249168 นาย  บุญสืบ  จนัสดใส กฟฉ.3 นครราชสีมา

3080 312122 00189059 นาย  บุญสืบ  บาํรุงกิจ กฟก.1 อยธุยา

3081 148824 00290137 นาย  บุญสืบ  เฮ็งไล้ กฟก.2 ชลบุรี

3082 293459 00321396 นาย  บุญเสริม  จาํนงคจิ์ตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

3083 015500 00001811 วา่ที ร.ต.  บุญเสริม  ชยัศรี สาํนกังานใหญ่

3084 280503 00039806 นาย  บุญเสริม  ชูช่วย กฟต.3 ยะลา

3085 255100 00335733 นาย  บุญเสริม  เธียรทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

3086 243674 00111684 นาง  บุญเสริม  มีจนัทร์ กฟก.3 นครปฐม

3087 254439 00136997 นาย  บุญเหลือ  เจตนา กฟฉ.1 อุดรธานี

3088 059805 00016290 นาง  บุญเอือ  ชาํนาญเวช สาํนกังานใหญ่

3089 428656 00101114 นาย  บุตร  ตาเมืองมูล กฟน.1 เชียงใหม่

3090 253069 00314292 นาย  บุนเส็ง  สุขจิตต์ กฟต.1 เพชรบุรี

3091 045945 00197472 นาง  บุบผา  พานิช กฟก.1 อยธุยา

3092 102666 00203946 นาง  บุบผา  เมธาวีวรภทัร กฟต.1 เพชรบุรี

3093 231253 00012941 นาง  บุบผา  ศรีธาราพนัธ์ุ สาํนกังานใหญ่

3094 109155 00286081 นาง  บุปผา  ขนุสิทธิ สาํนกังานใหญ่

3095 414487 00122005 นาง  บุปผา  ชา้งคลา้ย กฟก.3 นครปฐม

3096 441400 00082554 นาง  บุปผา  ชีสงัวร กฟก.2 ชลบุรี

3097 263365 00230830 นาย  บุระพีร์  วฒันะมงคล กฟก.2 ชลบุรี

3098 255998 00038882 นาย  บุรี  คาํกอ้น กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3099 145452 00113872 นาย  บุรี  ธานีกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

3100 128955 00002853 นาง  บุลภรณ์  รักษาคม กฟก.1 อยธุยา
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3101 080945 00032468 นาง  บุศรา  วิรเศรณี สาํนกังานใหญ่

3102 232796 00080998 นาย  บุศรินทร์  โรจนชีวะ กฟฉ.1 อุดรธานี

3103 161775 00156319 นาง  บุษกร  ตรีศกัดิชาติ สาํนกังานใหญ่

3104 294243 00008168 นาง  บุษกร  บงกชเกิด สาํนกังานใหญ่

3105 202979 00159612 นาง  บุษกร  ประทุมบาล กฟน.1 เชียงใหม่

3106 178293 00036303 นาง  บุษบง  กลุบุญนิธิ กฟก.1 อยธุยา

3107 183727 00161766 น.ส.  บุษบง  วาทยานนท์ สาํนกังานใหญ่

3108 186204 00418208 นาง  บุษบา  ดิษฐแยม้ กฟน.2 พิษณุโลก

3109 171665 00041823 นาง  บุษบา  ธีระวิบูลยศิ์ลป์ กฟน.1 เชียงใหม่

3110 457249 00237850 นาง  บุษยมาส  สมัฤทธิผล กฟก.2 ชลบุรี

3111 260090 00211719 นาง  บุษยา  มธุรส กฟก.2 ชลบุรี

3112 248064 00147372 นาง  บุษยา  ศีลสุทธิ กฟน.3 ลพบุรี

3113 017934 00157642 นาง  บูลนิยดา  กรดิลก สาํนกังานใหญ่

3114 159702 00118422 น.ส.  เบญจพร  บุญกระสินธุ์ กฟต.3 ยะลา

3115 173510 00116402 น.ส.  เบญจพร  ม่วงนา กฟก.3 นครปฐม

3116 120313 00213820 นาง  เบญจมาศย ์ วงศรั์กษ์ สาํนกังานใหญ่

3117 264167 00178197 นาย  เบญจรงค ์ เจริญสุข กฟก.3 นครปฐม

3118 041527 00221116 นาย  เบญจรงค ์ เปาริก กฟก.3 นครปฐม

3119 020018 00175767 นาง  เบญ็จลกัษณ์  จุลกะเศียร กฟก.3 นครปฐม

3120 168426 00164041 นาง  เบญจวรรณ  จนัทวิมล สาํนกังานใหญ่

3121 223705 00049249 นาง  เบญจวรรณ  บุญมาประเสริฐ กฟน.1 เชียงใหม่

3122 215998 00417684 นาง  เบญจวรรณ  ลิมตระกูล กฟน.1 เชียงใหม่

3123 127933 00159494 นาง  เบญ็จวรรณ  สุทธิโยค กฟต.1 เพชรบุรี

3124 401531 00060794 นาง  เบญจวลัย ์ พ่วงเลิศ กฟต.1 เพชรบุรี

3125 028812 00216955 นาย  เบญจศกัดิ  เหมชาติ กฟน.3 ลพบุรี
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3126 117409 00253014 นาย  เบญจอศัว ์ เหมชาติ สาํนกังานใหญ่

3127 071865 00044126 นาง  เบญจา  ปัทมะสุนทร สาํนกังานใหญ่

3128 006894 00153802 นาง  เบญ็จา  บุษราคาํ กฟน.3 ลพบุรี

3129 206397 00158684 นาง  เบญญา  วราพงษลิ์ขิต กฟน.1 เชียงใหม่

3130 210134 00065617 นาย  เบียน  นาคชาํนาญ กฟก.3 นครปฐม

3131 020393 00239389 นาง  ใบศรี  บวัเลิศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3132 273182 00213557 นาง  ปกเกศ  จารุกิตติยทุธ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3133 415831 00068683 นาย  ปกครอง  ลาํพูน กฟฉ.1 อุดรธานี

3134 072950 00018824 นาย  ปกรณ์  กอสนาน กฟน.1 เชียงใหม่

3135 281355 00265231 นาย  ปกรณ์  ไกรสรกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

3136 164121 00112585 นาย  ปกรณ์  นุตบุญเลิศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3137 143507 00210836 นาย  ปกรณ์  บวัจงัหรีด กฟฉ.3 นครราชสีมา

3138 465721 00249786 นาย  ปกรณ์  ศุภมณีวิทยศิ์ริ กฟต.1 เพชรบุรี

3139 166335 00179707 นาย  ปฎิคม  โพธิวาระ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3140 129511 00206003 นาย  ปฏิภาณ  กาญจนศาสตร์ กฟก.2 ชลบุรี

3141 115774 00239266 นาย  ปฏิภาณ  นวมะชิติ กฟฉ.1 อุดรธานี

3142 183971 00224655 นาย  ปฏิภาณ  ยทุธศิลป์เสวี กฟฉ.3 นครราชสีมา

3143 164325 00191517 นาย  ปฏิภาณ  เริงกมล กฟก.1 อยธุยา

3144 199176 00014616 นาย  ปฏิยทุธ  เนตรบุตร สาํนกังานใหญ่

3145 141301 00129411 นาย  ปฐมพงษ ์ อนุกูลวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

3146 188573 00225215 นาง  ปฐมพร  ฤกษอ์ร่าม สาํนกังานใหญ่

3147 130512 00138258 นาย  ปฐมพล  เกาะสมบติั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3148 264866 00076979 นาย  ปฐมพนัธ์  ศิริพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3149 267555 00006198 น.ส.  ปณตพร  เมฆฉาย สาํนกังานใหญ่

3150 481060 00265209 นาย  ปณิธาน  พิชยัฤกษ์ กฟน.3 ลพบุรี
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3151 211978 00059296 นาย  ปณิธาน  สุภารัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

3152 092471 00060508 นาย  ปณิธิ  กลอยเทพ สาํนกังานใหญ่

3153 177491 00220647 นาง  ปดิพร  หิรัญรามเดช กฟก.1 อยธุยา

3154 268933 00228213 นาง  ปดิวรัดา  สุริยกลุ  ณ อยธุยา กฟต.1 เพชรบุรี

3155 257487 00031771 นาง  ปทุมทิพย ์ โมกสกุล กฟน.3 ลพบุรี

3156 211465 00191953 นาง  ปนดัดา  บุญยะศิลป์ กฟก.3 นครปฐม

3157 123638 00043857 นาง  ปพิชญา  แยม้วาที สาํนกังานใหญ่

3158 084949 00224419 นาย  ปภพภณ  ฤกษอ์ร่าม สาํนกังานใหญ่

3159 155318 00178165 น.ส.  ปภสัสร  ช่วงมณี กฟก.3 นครปฐม

3160 204387 00116393 น.ส.  ปภสัสวรรณ  มนัมณี กฟก.3 นครปฐม

3161 038029 00041182 นาง  ปภาวรินทร์  ทิพยม์ณฑา กฟน.1 เชียงใหม่

3162 259188 00015135 นาย  ปรเมศวร์  ศิริรักษ์ สาํนกังานใหญ่

3163 501166 00356460 นาย  ปรรจพล  ศิลาอาสน์ สาํนกังานใหญ่

3164 211790 00314474 นาย  ประกฤษฎิ  พรสรายทุธ กฟต.1 เพชรบุรี

3165 074716 00156941 นาย  ประกอบ  กินูญ กฟน.3 ลพบุรี

3166 167284 00195834 นาย  ประกอบ  คาํเดชะ กฟน.1 เชียงใหม่

3167 099847 00295723 นาย  ประกอบ  คุปตษัเฐียร กฟน.2 พิษณุโลก

3168 148719 00294513 นาย  ประกอบ  จนัทร์โสม กฟฉ.3 นครราชสีมา

3169 234756 00101128 นาย  ประกอบ  เจียมจิตร กฟน.1 เชียงใหม่

3170 090631 00017773 นาย  ประกอบ  ศรีสอาด สาํนกังานใหญ่

3171 107412 00083514 นาย  ประกอบ  สุนทรประดิษฐ์ กฟน.1 เชียงใหม่

3172 176534 00011177 นาง  ประกายแกว้  โอชะพนงั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3173 100177 00058145 น.ส.  ประกายดาว  แสงศิริ กฟน.1 เชียงใหม่

3174 172417 00069057 นาย  ประกิจ  บุญกนั กฟน.1 เชียงใหม่

3175 251782 00145057 นาย  ประกิจ  ศิริตนัหยง กฟก.2 ชลบุรี
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3176 223111 00321623 นาย  ประกิจ  อ่อนเงิน กฟน.3 ลพบุรี

3177 167268 00041205 นาย  ประกิต  วงศษ์า กฟน.1 เชียงใหม่

3178 209044 00151678 นาย  ประกิตต ์ บุญยงั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3179 174257 00026506 นาย  ประคอง  จงชาญสิทธิโท กฟน.3 ลพบุรี

3180 226915 00104794 นาง  ประคอง  ทองบ่อ กฟก.1 อยธุยา

3181 168298 00223813 นาย  ประคอง  วิเศษรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3182 116102 00237050 นาย  ประคอง  อินทร์งาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

3183 263933 00275329 นาง  ประคอง  เอมโอษฐ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3184 139320 00053577 นาย  ประคลัภ ์ นาคศิลา กฟน.3 ลพบุรี

3185 216025 00079272 นาง  ประจงจิต  แสงสุริยานนท์ กฟน.3 ลพบุรี

3186 176089 00155604 นาย  ประจบ  คงสมโภชน์ กฟก.1 อยธุยา

3187 147276 00014511 นาย  ประจวบ  พรหมสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

3188 028985 00174111 นาย  ประจวบ  พรหมายน สาํนกังานใหญ่

3189 218996 00212315 นาย  ประจวบ  ภู่รัตน์ สาํนกังานใหญ่

3190 253768 00257795 นาย  ประจวบ  ยศสมุทร กฟน.3 ลพบุรี

3191 310455 00269980 นาย  ประจวบ  เยน็ทวั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3192 020563 00173751 นาง  ประจวบ  วธันธาดา สาํนกังานใหญ่

3193 153926 00123851 นาย  ประจวบ  สาขามุละ กฟฉ.1 อุดรธานี

3194 288276 00061318 นาย  ประจวบ  สีมาก กฟต.3 ยะลา

3195 139778 00055133 นาย  ประจวบ  อยูค่ง กฟก.3 นครปฐม

3196 224565 00153052 นาย  ประจกัษ ์ คาํภา กฟน.3 ลพบุรี

3197 117580 00197604 นาย  ประจกัษ ์ ธรรมวรัญโญ สาํนกังานใหญ่

3198 180591 00078571 พนัจ่าอากาศเอก  ประจกัษ ์ บริสุทธิพานิชกฟน.3 ลพบุรี

3199 257160 00004332 นาย  ประจกัษ ์ ปัญจศิริ กฟก.1 อยธุยา

3200 252518 00271620 นาย  ประจกัษ ์ ปากกองวนั กฟน.1 เชียงใหม่
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3201 263640 00101073 นาย  ประจกัษ ์ แปงกาใส กฟน.1 เชียงใหม่

3202 198722 00116266 นาย  ประจกัษ ์ สกุลวงศ์ กฟต.3 ยะลา

3203 294285 00066304 นาย  ประจกัษ ์ สุขมาก กฟฉ.1 อุดรธานี

3204 266923 00276452 นาย  ประจกัษุ ์ อุดหนุน สาํนกังานใหญ่

3205 155839 00212056 นาย  ประจญั  ยนพิมาย กฟฉ.3 นครราชสีมา

3206 058312 00050224 นาย  ประจิม  ช่วยเกิด สาํนกังานใหญ่

3207 000001 00106564 นาย  ประเจิด  สุขแกว้ สาํนกังานใหญ่

3208 042230 00048839 นาย  ประชนั  ปัญญาโสภา กฟน.1 เชียงใหม่

3209 264921 00192359 นาย  ประชา  วงศว์ณิชกุล กฟต.3 ยะลา

3210 277063 00176377 นาย  ประชา  อ่อนกลาํผล กฟก.3 นครปฐม

3211 212762 00221102 นาย  ประชิด  ขวญัเมือง กฟก.2 ชลบุรี

3212 095699 00091137 นาง  ประชุม  เกียวจนัทึก สาํนกังานใหญ่

3213 101220 00170503 นาย  ประชุม  วงษพ์นัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

3214 109498 00007871 นาย  ประชุม  อรุณรุ่ง สาํนกังานใหญ่

3215 051108 00027770 นาง  ประชุมพร  บุนนาค สาํนกังานใหญ่

3216 203886 00379680 นาย  ประเชิญ  ชยัประเสริฐ กฟต.1 เพชรบุรี

3217 185232 00181524 นาย  ประโชติ  ภู่แส กฟฉ.3 นครราชสีมา

3218 047531 00156282 นาย  ประโชติ  วชัรบุศราคาํ สาํนกังานใหญ่

3219 262741 00328798 นาย  ประณต  ประสงคผ์ล สาํนกังานใหญ่

3220 207636 00045295 นาย  ประณต  เอียวเจริญ กฟต.3 ยะลา

3221 184545 00084142 นาย  ประดบั  ม่วงทิม กฟน.1 เชียงใหม่

3222 048040 00226920 นาง  ประดบัศรี  เพชรรัตน์ สาํนกังานใหญ่

3223 178609 00092747 นาย  ประดิษฐ์  จิววฒันานนท์ กฟก.1 อยธุยา

3224 036417 00061740 นาย  ประดิษฐ์  พูนชยัภูมิ กฟฉ.1 อุดรธานี

3225 149066 00053595 นาย  ประดิษฐ์  โพทูล กฟน.3 ลพบุรี
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3226 134053 00078567 นาย  ประดิษฐ์  รอดช่วง กฟน.3 ลพบุรี

3227 241606 00049744 นาย  ประดิษฐ์  ฤทธิรอด กฟน.3 ลพบุรี

3228 125973 00225174 นาย  ประดิษฐ์  สวนัตรัจฉ์ สาํนกังานใหญ่

3229 047905 00201471 นาย  ประดิษฐ์  สิทธิวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

3230 029088 00178656 นาย  ประดิษฐ  คงคุม้ กฟน.1 เชียงใหม่

3231 406044 00182011 นาย  ประดิษฐ  งามวิลยั กฟก.1 อยธุยา

3232 012968 00012755 นาย  ประดิษฐ  ทรัพยมี์ สาํนกังานใหญ่

3233 060953 00013206 นาย  ประเดิม  ชยัพฤกษ์ กฟก.1 อยธุยา

3234 192611 00001639 นาย  ประเดิม  อรุณวิจิตร กฟต.1 เพชรบุรี

3235 147438 00033323 นาย  ประถม  ประไวย์ สาํนกังานใหญ่

3236 079944 00142390 นาย  ประทวน  จูเจริญ สาํนกังานใหญ่

3237 021836 00236545 นาย  ประทวน  เรืองเสรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3238 122802 00020205 นาย  ประทิน  จุลศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

3239 136966 00167299 นาย  ประทิน  หาญขาํพงษ์ สาํนกังานใหญ่

3240 202791 00421017 นาย  ประทีป  กะสินงั กฟน.3 ลพบุรี

3241 319441 00120594 นาย  ประทีป  เกษแกว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

3242 132336 00015230 วา่ที ร.ต.  ประทีป  งามไตรไร สาํนกังานใหญ่

3243 182624 00139131 นาย  ประทีป  จาํนงค์ กฟก.1 อยธุยา

3244 227759 00319688 นาย  ประทีป  เนตรสว่าง กฟต.1 เพชรบุรี

3245 209379 00322788 นาย  ประทีป  บุญคุณ กฟน.3 ลพบุรี

3246 231473 00169978 นาย  ประทีป  บุตรครุฑ สาํนกังานใหญ่

3247 297136 00061154 นาย  ประทีป  พุ่มจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

3248 157297 00020732 นาย  ประทีป  พุมาเกรียว สาํนกังานใหญ่

3249 177564 00217288 นาย  ประทีป  มากศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

3250 259722 00146376 นาย  ประทีป  รอดเจริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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3251 203933 00045613 นาย  ประทีป  วงศเ์หมย กฟน.1 เชียงใหม่

3252 173633 00025041 นาย  ประทีป  สุขเสริม กฟฉ.1 อุดรธานี

3253 176144 00111034 นาย  ประทีป  อนุกลู กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3254 050322 00050729 นาย  ประทุม  ไชยคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3255 206787 00016286 น.ส.  ประทุม  รืนกลิน สาํนกังานใหญ่

3256 402286 00319674 นาง  ประทุม  เรืองศรี กฟต.1 เพชรบุรี

3257 212437 00198569 นาย  ประทุม  เล็กทิมทอง สาํนกังานใหญ่

3258 109618 00221516 นาง  ประทุม  วรรณเกษม กฟต.1 เพชรบุรี

3259 059457 00001170 น.ส.  ประทุมมาศย ์ ศรีศิลปนนัทน์ กฟน.3 ลพบุรี

3260 042882 00091105 นาย  ประเทือง  จนัทร์นาค กฟน.3 ลพบุรี

3261 139574 00029245 นาย  ประเทือง  ชีชา้ง กฟต.3 ยะลา

3262 309632 00120267 นาย  ประเทือง  โชติบุญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3263 256067 00135496 นาย  ประเทือง  ทองมาก กฟน.3 ลพบุรี

3264 087117 00271111 นาย  ประเทือง  หอมกลิน กฟต.1 เพชรบุรี

3265 405682 00085289 นาย  ประธาน  เทียงตรง กฟก.3 นครปฐม

3266 167713 00226007 นาย  ประธาน  พนัธุ์พาํนกั กฟต.1 เพชรบุรี

3267 165583 00113527 นาย  ประธาน  อะฎะวินทร์ กฟน.3 ลพบุรี

3268 210362 00117353 นาย  ประนพ  ปัดแพง กฟฉ.1 อุดรธานี

3269 040107 00170949 นาง  ประนอม  ไข่คาํ สาํนกังานใหญ่

3270 154744 00149788 นาย  ประนอม  ปุนทะมุณี กฟต.3 ยะลา

3271 062832 00189386 นาง  ประนอม  สร้อยทอง สาํนกังานใหญ่

3272 127852 00021942 นาง  ประนอม  สาตรพนัธ์ุ กฟก.2 ชลบุรี

3273 245692 00153066 นาย  ประนอ้ม  เอียมบาง กฟน.3 ลพบุรี

3274 228064 00080752 นาย  ประพงค ์ คาํภูษา กฟฉ.1 อุดรธานี

3275 251889 00296179 นาย  ประพงษ ์ กุลวานิช กฟก.2 ชลบุรี
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

3276 064046 00153111 นาย  ประพจน์  กลุแพทย์ สาํนกังานใหญ่

3277 068618 00183417 นาย  ประพนธ์  เกษรางกูล สาํนกังานใหญ่

3278 204939 00283451 นาย  ประพนธ์  ดาวเรือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3279 213637 00286095 นาย  ประพนธ์  โลหะรัตน สาํนกังานใหญ่

3280 151712 00012282 นาย  ประพฤติ  ปิยะพนัธ์ุ สาํนกังานใหญ่

3281 147909 00059646 นาย  ประพฤติ  อินศร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3282 231635 00133058 นาย  ประพล  ผอ่งผิว กฟก.1 อยธุยา

3283 248470 00230349 นาย  ประพล  เลก็เครือสุวรรณ กฟต.1 เพชรบุรี

3284 199053 00001720 นาย  ประพฒัณ์พงศ ์ พุ่มไชย กฟต.1 เพชรบุรี

3285 108272 00253600 นาย  ประพฒัน์  ประดิษฐเกษร กฟก.1 อยธุยา

3286 212924 00004087 นาย  ประพฒัน์  โลหะรัตน กฟก.1 อยธุยา

3287 127836 00187257 นาย  ประพทัธ์  กณัฑศ์รี สาํนกังานใหญ่

3288 226818 00214662 นาย  ประพนัธ์  กมัพลานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3289 332708 00117985 นาย  ประพนัธ์  คาํเฮียง กฟน.1 เชียงใหม่

3290 033192 00182748 นาย  ประพนัธ์  โคตรลาคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

3291 054813 00055501 นาย  ประพนัธ์  ฉวีพฒัน์ กฟน.3 ลพบุรี

3292 123078 00081271 นาย  ประพนัธ์  ตะนะคี กฟฉ.1 อุดรธานี

3293 253394 00080493 นาย  ประพนัธ์  นนทะโคตร กฟฉ.1 อุดรธานี

3294 041137 00059373 นาย  ประพนัธ์  ปราโมกขช์น กฟน.1 เชียงใหม่

3295 208569 00270292 นาย  ประพนัธ์  วิธุรวานิชย์ กฟน.1 เชียงใหม่

3296 282775 00356660 นาย  ประพนัธ์  สมราช กฟน.1 เชียงใหม่

3297 155952 00159103 นาย  ประพนัธ์  สุศีลสมัพนัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

3298 085115 00246556 นาย  ประพนัธ์  อินทร์ฤดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3299 227393 00161857 นาย  ประพาน  เนตรนิลพฤกษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

3300 199930 00224241 นาง  ประพิศ  ชืนสดใส สาํนกังานใหญ่
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3301 147828 00171313 นาง  ประไพ  คาํแถลง กฟน.3 ลพบุรี

3302 237738 00214353 นาง  ประไพ  จิรธนี กฟก.1 อยธุยา

3303 037099 00008245 นาง  ประไพ  ชืนพิศาล สาํนกังานใหญ่

3304 266622 00096155 นาง  ประไพ  พงษเ์พชร กฟน.1 เชียงใหม่

3305 046365 00286522 นาง  ประไพ  ศิริไตรรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

3306 102195 00115551 นาง  ประไพ  หนูจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

3307 098574 00320368 นาง  ประไพรัตน์  อกัษรกิตติ สาํนกังานใหญ่

3308 031085 00244095 นาง  ประไพศรี  พลายแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

3309 266559 00062037 นาย  ประภทัร  ชูคง กฟต.3 ยะลา

3310 083773 00160388 นาย  ประภสั  มารีลกัษณาพร สาํนกังานใหญ่

3311 243527 00010317 นาง  ประภสัสร  จนัทร์ทองศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

3312 303157 00212092 นาย  ประภสัสร  วฒันากูล กฟก.3 นครปฐม

3313 050819 00242166 นาง  ประภา  เรือนนาค กฟก.1 อยธุยา

3314 152386 00206912 นาย  ประภา  ศรีเกิดพงษ์ กฟก.1 อยธุยา

3315 328204 00109162 นาง  ประภาพร  แกว้พิชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3316 032837 00034565 นาง  ประภาพร  วิภาตวิทย์ สาํนกังานใหญ่

3317 143955 00002762 นาง  ประภาศรี  เกษะโกมล กฟก.1 อยธุยา

3318 182064 00283592 นาง  ประภาศรี  ทิศนาม กฟก.1 อยธุยา

3319 171796 00013088 นาย  ประภาส  ฉาบสีทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3320 152726 00135387 นาย  ประภาส  ดีพร้อม กฟน.3 ลพบุรี

3321 249214 00290864 นาย  ประภาส  ทองอร่าม กฟต.1 เพชรบุรี

3322 215192 00003209 นาย  ประภาส  มหิงสิบ สาํนกังานใหญ่

3323 256546 00113486 นาย  ประภาส  สุขพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

3324 280066 00159030 นาย  ประภาส  เสาวกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

3325 089274 00280067 นาย  ประมล  ไชยรัตน์ กฟต.3 ยะลา
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3326 187797 00135355 นาย  ประมล  นาคม่วง กฟน.3 ลพบุรี

3327 177467 00099412 นาย  ประมวล  จาํรูญสุข กฟก.1 อยธุยา

3328 162909 00122637 นาย  ประมวล  ทองมานิตย์ กฟน.3 ลพบุรี

3329 205464 00066790 นาย  ประมวล  พนัธุระ กฟฉ.1 อุดรธานี

3330 216813 00018210 นาย  ประมวล  สุขาบูรณ์ กฟก.3 นครปฐม

3331 174710 00186988 นาง  ประมวลรัตน์  จนัทร์มโน กฟต.1 เพชรบุรี

3332 143434 00030975 นาย  ประมาณ  เจียมเงิน กฟน.3 ลพบุรี

3333 230689 00068647 นาย  ประมาณ  อินทรสาํราญ กฟฉ.1 อุดรธานี

3334 314849 00194797 นาย  ประมุข  อินทแพทย์ กฟก.1 อยธุยา

3335 126995 00105059 นาย  ประมุย  เมืองสนธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

3336 280236 00077361 นาย  ประมูล  ปานนุ่ม กฟต.3 ยะลา

3337 063595 00053686 นาย  ประมูลฉตัร  คาํอาจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3338 242848 00226225 นาย  ประไมล ์ เสาร์ฤกษ์ กฟก.1 อยธุยา

3339 202814 00126322 นาย  ประยงค ์ ปินละมยั กฟต.3 ยะลา

3340 137124 00088073 นาง  ประยงค ์ วิศรีสิทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3341 050916 00077357 นาย  ประยงค ์ หนูคง กฟต.3 ยะลา

3342 229117 00251317 นาย  ประยคุต ์ วีระชนานนัท์ กฟก.3 นครปฐม

3343 207288 00250866 นาย  ประยทุธ์  ป้อมทอง สาํนกังานใหญ่

3344 251944 00284225 นาย  ประยทุธ์  พึงความสุข กฟก.1 อยธุยา

3345 162878 00205425 นาย  ประยทุธ  เขียวหวาน กฟก.3 นครปฐม

3346 125656 00046778 นาย  ประยทุธ  ตาสว่าง กฟน.3 ลพบุรี

3347 115910 00134418 นาย  ประยทุธ  ถินทศัน์ กฟต.1 เพชรบุรี

3348 254447 00089592 นาย  ประยทุธ  ทองยอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

3349 179532 00225706 นาย  ประยทุธ  พวงเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

3350 400412 00208655 นาย  ประยทุธ  วงศรั์กษ์ สาํนกังานใหญ่
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3351 202238 00234270 นาย  ประยทุธ  สมจิตร์ กฟก.2 ชลบุรี

3352 263983 00241524 นาย  ประยทุธ  แสงกิริยา กฟก.1 อยธุยา

3353 219861 00136056 นาย  ประยรู  แกว้ทอน กฟต.3 ยะลา

3354 186717 00372301 นาย  ประยรู  คาํภีรธมัโม กฟน.3 ลพบุรี

3355 164870 00038755 นาย  ประยรู  ภารไสว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3356 147917 00175117 นาย  ประยรู  ภูผาสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3357 204777 00224114 นาย  ประยรู  ม่วงงาม กฟต.1 เพชรบุรี

3358 279439 00192345 นาย  ประยรู  มนัสีชุม กฟฉ.3 นครราชสีมา

3359 237160 00041291 นาย  ประยรู  วิรัตน์เกษม กฟน.1 เชียงใหม่

3360 188824 00101487 นาย  ประยรู  ศรีบุญ กฟฉ.1 อุดรธานี

3361 116607 00089851 นาย  ประยรู  ศรีรักษ์ กฟต.3 ยะลา

3362 061569 00154008 นาย  ประยรู  แสนโยธะกะ กฟฉ.1 อุดรธานี

3363 186589 00079004 นาย  ประยรู  อนัทะชยั กฟน.3 ลพบุรี

3364 202432 00226875 นาย  ประยรูศกัดิ  แจง้ประจาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3365 159176 00029568 นาย  ประโยค  นุ่นวิเชียร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3366 190156 00076901 นาย  ประโยชน์  ทองศรีนุ่น กฟต.3 ยะลา

3367 117132 00006889 นาย  ประโยชน์  ศรีม่วง กฟก.1 อยธุยา

3368 194192 00083655 นาย  ประรินทร์  โตสุข กฟฉ.1 อุดรธานี

3369 249060 00226352 นาย  ประลิด  ช่วยคูณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3370 177069 00037636 นาย  ประลุน  เกษรเสนา กฟฉ.1 อุดรธานี

3371 247945 00249504 นาย  ประโลม  คาํหมู่ กฟน.3 ลพบุรี

3372 186149 00287487 นาย  ประโลม  เตียนพลกรัง กฟฉ.3 นครราชสีมา

3373 266389 00127069 นาย  ประวติั  แกว้สองสี กฟต.3 ยะลา

3374 151306 00091214 นาย  ประวติั  ชาติสีหราช กฟต.1 เพชรบุรี

3375 218831 00045954 นาย  ประวติั  เลาหะเพญ็แสง กฟน.1 เชียงใหม่
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

3376 172302 00288097 นาย  ประวติั  ศิลปรัศมี กฟก.3 นครปฐม

3377 255736 00190993 นาย  ประวติั  สุวรรณรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

3378 031213 00001439 นาย  ประวติัเกียรติ  สาระภี กฟก.1 อยธุยา

3379 131932 00097383 นาย  ประวิต  ชืนชวนชม สาํนกังานใหญ่

3380 163638 00268639 นาย  ประวิตร  มีชยั กฟต.3 ยะลา

3381 091831 00098989 นาย  ประวิทย ์ กฤตพรรัตน์ สาํนกังานใหญ่

3382 189943 00249540 นาย  ประวิทย ์ คาดสนิท กฟฉ.1 อุดรธานี

3383 177425 00021192 นาย  ประวิทย ์ เงินนิม สาํนกังานใหญ่

3384 059334 00271848 นาย  ประวิทย ์ เดชภิญญา สาํนกังานใหญ่

3385 022997 00220679 นาย  ประวิทย ์ เตมียพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

3386 102739 00344902 นาย  ประวิทย ์ มณีศิลาสนัต์ กฟต.1 เพชรบุรี

3387 058168 00232446 นาย  ประวิทย ์ เมฆโหรา กฟก.2 ชลบุรี

3388 065610 00151632 นาย  ประวิทย ์ วฒันา สาํนกังานใหญ่

3389 172409 00081312 นาย  ประวิทย ์ ศรีภูมิ กฟฉ.1 อุดรธานี

3390 411439 00124520 นาย  ประวิทย ์ สิงคิบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3391 093485 00007867 นาย  ประวิทย ์ สุขวฒัน์นิจกูล สาํนกังานใหญ่

3392 107315 00188835 นาย  ประวิทย ์ สุวรรณโพธิศรี สาํนกังานใหญ่

3393 249175 00275288 นาย  ประวิน  ลิมวฒันา กฟน.1 เชียงใหม่

3394 142632 00296206 นาย  ประวีณ  สุขสดใสจารุวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

3395 177182 00159076 นาย  ประเวช  จิระวงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3396 217623 00159321 นาย  ประเวช  สุขสุวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3397 101775 00132125 นาย  ประเวศ  คีรีวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

3398 218598 00129148 นาย  ประเวศ  ทองทา กฟฉ.1 อุดรธานี

3399 165795 00093511 นาย  ประศาสน์  กระจ่างถอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

3400 160923 00048316 นาย  ประสงค ์ กรทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

3401 436285 00088841 นาย  ประสงค ์ กลุสุทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3402 284298 00139290 นาย  ประสงค ์ โกศล กฟก.1 อยธุยา

3403 262115 00174670 นาย  ประสงค ์ คาํนนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

3404 265317 00151755 นาย  ประสงค ์ แคหอม กฟก.1 อยธุยา

3405 161377 00244186 วา่ที ร.ต.  ประสงค ์ จะสุวรรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3406 273792 00065221 นาย  ประสงค ์ เจสตาคม กฟก.3 นครปฐม

3407 262432 00159903 นาย  ประสงค ์ เชียวชาญ กฟก.3 นครปฐม

3408 016580 00199951 นาย  ประสงค ์ ดาราพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

3409 189684 00273927 นาย  ประสงค ์ บุญศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3410 133748 00305237 นาย  ประสงค ์ ปินศิโรดม กฟต.3 ยะลา

3411 427375 00345158 นาย  ประสงค ์ พุทธา กฟก.2 ชลบุรี

3412 083032 00232987 นาย  ประสงค ์ พุ่มไสว กฟน.1 เชียงใหม่

3413 236326 00181342 นาย  ประสงค ์ มงัมี กฟน.1 เชียงใหม่

3414 137108 00295432 นาง  ประสงค ์ รอดทอง กฟก.1 อยธุยา

3415 196259 00010303 นาย  ประสงค ์ รัตนวงศช์ยั กฟฉ.1 อุดรธานี

3416 163256 00052008 นาย  ประสงค ์ สุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

3417 202709 00133735 นาย  ประสงค ์ สุวรรณฉิม กฟก.3 นครปฐม

3418 230778 00124334 นาย  ประสงค ์ แสงงาม กฟฉ.1 อุดรธานี

3419 089795 00147368 นาง  ประสบสุข  เกตุหิรัญ กฟน.3 ลพบุรี

3420 023870 00156650 นาย  ประสพ  นิลประภสัสร สาํนกังานใหญ่

3421 250176 00212488 นาย  ประสพ  บุตรวงษ์ สาํนกังานใหญ่

3422 278946 00081899 นาย  ประสพ  สงัฆะกาโร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3423 146327 00165510 นาย  ประสพโชค  เกตุหิรัญ กฟน.2 พิษณุโลก

3424 200969 00245196 นาย  ประสพโชค  มหาการุณ กฟน.1 เชียงใหม่

3425 233695 00169128 นาง  ประสพสุข  กาญจนสุนทร กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

3426 151021 00159921 นาย  ประสม  สายนาํเยน็ กฟน.3 ลพบุรี

3427 083901 00031953 นาย  ประสนัต ์ ชลาสินธุ์ กฟน.3 ลพบุรี

3428 183248 00005233 นาย  ประสาท  แจ่มแจง้ สาํนกังานใหญ่

3429 236651 00290450 นาย  ประสาท  พรปกเกลา้ กฟน.2 พิษณุโลก

3430 248420 00093270 นาย  ประสาท  พูลเตม็ กฟก.1 อยธุยา

3431 206193 00054355 นาย  ประสาท  สุขสาํราญ กฟก.2 ชลบุรี

3432 191021 00236381 นาย  ประสาทพร  พ่วงประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

3433 179249 00150795 นาย  ประสาน  ศรีสุข สาํนกังานใหญ่

3434 257819 00055888 นาย  ประสาน  สาํเนียงแจ่ม กฟก.1 อยธุยา

3435 283080 00221334 นาย  ประสาร  ยูไ่ล้ กฟต.1 เพชรบุรี

3436 135978 00366653 นาย  ประสิทธิ  กาศพรมราช กฟฉ.3 นครราชสีมา

3437 264939 00087104 นาย  ประสิทธิ  แข่งขนั กฟต.3 ยะลา

3438 270841 00092892 นาย  ประสิทธิ  งามผิว กฟก.1 อยธุยา

3439 324878 00217929 นาย  ประสิทธิ  ชยัพงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3440 151398 00153907 นาย  ประสิทธิ  ชา้งวิเศษ กฟน.1 เชียงใหม่

3441 174867 00168627 นาย  ประสิทธิ  ณ ตะกวัทุ่ง กฟน.1 เชียงใหม่

3442 230299 00243194 นาย  ประสิทธิ  ดาศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

3443 162200 00043502 นาย  ประสิทธิ  ตงัพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3444 247107 00141158 นาย  ประสิทธิ  ตาสุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

3445 075681 00153789 นาย  ประสิทธิ  ทองพรม สาํนกังานใหญ่

3446 105410 00243085 นาย  ประสิทธิ  ทีฆายวุฒัน์ สาํนกังานใหญ่

3447 016116 00229550 นาย  ประสิทธิ  นาพุฒา กฟก.1 อยธุยา

3448 033126 00024077 นาย  ประสิทธิ  บรรลือศกัดิกุล กฟน.1 เชียงใหม่

3449 186076 00136533 นาย  ประสิทธิ  บรรหาร กฟฉ.1 อุดรธานี

3450 174697 00217674 นาย  ประสิทธิ  บางชมภู กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

3451 076506 00104285 นาย  ประสิทธิ  เบญจพงศ์ สาํนกังานใหญ่

3452 220406 00257163 นาย  ประสิทธิ  ประกอบสุข กฟก.2 ชลบุรี

3453 198104 00207940 นาย  ประสิทธิ  ปลืมสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3454 128036 00281354 นาย  ประสิทธิ  ปานศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

3455 269997 00091919 นาย  ประสิทธิ  พงษาวดาร กฟต.3 ยะลา

3456 416455 00190943 นาย  ประสิทธิ  พรหมโยธิน สาํนกังานใหญ่

3457 292966 00085261 นาย  ประสิทธิ  ภู่วฒันกุล สาํนกังานใหญ่

3458 270689 00282396 นาย  ประสิทธิ  รอดชา้ง กฟน.3 ลพบุรี

3459 179574 00159644 นาย  ประสิทธิ  รัมมะนพ กฟก.1 อยธุยา

3460 180509 00152533 นาย  ประสิทธิ  วราฤทธิกุล กฟน.1 เชียงใหม่

3461 192564 00176004 นาย  ประสิทธิ  ศรีตะเวน กฟก.1 อยธุยา

3462 127616 00029754 นาย  ประสิทธิ  ศรีบุญเรือง กฟฉ.1 อุดรธานี

3463 217445 00274214 นาย  ประสิทธิ  ศรีสวสัดิ กฟต.3 ยะลา

3464 016776 00241938 นาย  ประสิทธิ  ศรีสมัฤทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

3465 146767 00264380 นาย  ประสิทธิ  ศศิธรโรจนชยั สาํนกังานใหญ่

3466 223933 00010753 นาย  ประสิทธิ  ศิริเวช สาํนกังานใหญ่

3467 136453 00156664 นาย  ประสิทธิ  สมพิทกัษ์ สาํนกังานใหญ่

3468 111411 00295137 นาย  ประสิทธิ  สงัขท์อง กฟก.2 ชลบุรี

3469 162658 00117153 นาย  ประสิทธิ  สนัตะมะโน กฟต.3 ยะลา

3470 091792 00088950 นาย  ประสิทธิ  สุขวิชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3471 122496 00197022 นาย  ประสิทธิ  สุรินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

3472 274170 00031858 นาย  ประสิทธิ  เหลืองประเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

3473 004135 00057749 นาย  ประสิทธิ  อมาตยกลุ สาํนกังานใหญ่

3474 061632 00078262 นาย  ประสิทธิ  อ่อนศรี กฟน.1 เชียงใหม่

3475 195114 00322215 นาย  ประสิทธิ  อินทโชติ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

3476 174809 00077284 นาย  ประสิทธิ  อินทร์ภกัดี กฟต.3 ยะลา

3477 134095 00144792 นาย  ประสิทธิ  อุนะพาํนกั กฟก.1 อยธุยา

3478 236986 00002912 นาย  ประสิทธิ  เอียมขาํ สาํนกังานใหญ่

3479 170318 00087445 นาย  ประสิทธิชยั  ว่องวงศารักษ์ กฟก.1 อยธุยา

3480 082298 00170026 นาง  ประสิน  ธรรมวานิช กฟก.1 อยธุยา

3481 185240 00299618 นาย  ประสูตร  ดวงจนัทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

3482 072112 00286027 นาย  ประสูติ  เรืองจิรัษเฐียร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3483 085123 00163718 นาย  ประเสริฐ  กิจบุญชู สาํนกังานใหญ่

3484 228323 00113672 นาย  ประเสริฐ  แกว้ศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

3485 207822 00282164 นาย  ประเสริฐ  คงคลงั กฟฉ.3 นครราชสีมา

3486 150326 00163518 นาย  ประเสริฐ  คงเจริญ กฟก.3 นครปฐม

3487 441395 00238224 นาย  ประเสริฐ  จนัทร์ศิริสุข กฟก.2 ชลบุรี

3488 144618 00356874 นาย  ประเสริฐ  จ่างแกว้ กฟก.1 อยธุยา

3489 014936 00227699 นาย  ประเสริฐ  ดาํเกิงพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3490 056289 00170985 นาย  ประเสริฐ  ตนัทกานนท์ สาํนกังานใหญ่

3491 123086 00019052 นาย  ประเสริฐ  โถนอ้ย สาํนกังานใหญ่

3492 242945 00116957 นาย  ประเสริฐ  น่วมคาํนึง กฟก.1 อยธุยา

3493 072544 00277062 นาย  ประเสริฐ  นิมิตกิจจรูญ กฟน.1 เชียงใหม่

3494 163701 00261528 นาย  ประเสริฐ  บรรจงสตัย์ กฟก.1 อยธุยา

3495 437215 00247334 นาย  ประเสริฐ  บางนอ้ย กฟก.1 อยธุยา

3496 214659 00001770 นาย  ประเสริฐ  ประจงไสย สาํนกังานใหญ่

3497 270401 00143128 นาย  ประเสริฐ  เพชรกาฬ กฟต.3 ยะลา

3498 012976 00018529 นาย  ประเสริฐ  ภาสบุตร กฟก.1 อยธุยา

3499 159192 00059496 นาย  ประเสริฐ  ภีระวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

3500 307101 00116989 นาย  ประเสริฐ  ภู่นนัทพงษ์ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

3501 157807 00220251 นาย  ประเสริฐ  รัตนกุล กฟน.1 เชียงใหม่

3502 169032 00342241 นาย  ประเสริฐ  รุ่งเรือง กฟต.1 เพชรบุรี

3503 094156 00018351 นาย  ประเสริฐ  เรืองหนู สาํนกังานใหญ่

3504 276716 00225774 นาย  ประเสริฐ  ลพมรกต กฟก.2 ชลบุรี

3505 067298 00105209 นาย  ประเสริฐ  ลอ้ทนงศกัดิ สาํนกังานใหญ่

3506 274934 00149229 นาย  ประเสริฐ  ลกัษณโสภณ กฟก.3 นครปฐม

3507 276685 00290032 นาย  ประเสริฐ  โลกสถาพร กฟก.2 ชลบุรี

3508 158950 00236395 นาย  ประเสริฐ  วิรัชนีภรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

3509 247814 00017000 นาย  ประเสริฐ  สุขเกษม สาํนกังานใหญ่

3510 255786 00015371 นาย  ประเสริฐ  สุขประสิทธิ กฟก.1 อยธุยา

3511 236978 00021251 นาย  ประเสริฐ  สุขสมคุณ กฟก.1 อยธุยา

3512 189650 00280730 นาย  ประเสริฐ  หนูคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3513 035738 00203087 นาย  ประเสริฐ  หนูคลา้ย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3514 114605 00240778 นาย  ประเสริฐ  อรุณรัศมี กฟก.2 ชลบุรี

3515 090746 00056234 นาย  ประเสริฐ  อุ่นศิวิไลย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

3516 401078 00035911 นาย  ประเสริฐศกัดิ  สุขเจริญ กฟก.1 อยธุยา

3517 069169 00278604 นาย  ประหยดั  เครืองประดิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

3518 248690 00044976 นาย  ประหยดั  ใจสงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

3519 039473 00086071 นาย  ประหยดั  นอ้ยคง สาํนกังานใหญ่

3520 210045 00366144 นาย  ประหยดั  บุณยะบูรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

3521 212877 00145720 นาย  ประหยดั  ป้อมปราณี กฟต.1 เพชรบุรี

3522 165339 00223540 นาย  ประหยดั  สาระพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3523 080880 00080784 นาย  ประหยดั  หลา้มงคล กฟฉ.1 อุดรธานี

3524 103426 00026738 นาง  ประหยดั  อภยัโส กฟฉ.1 อุดรธานี

3525 089630 00284825 นาย  ประหยิบ  คงทวี กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

3526 319491 00293258 นาย  ปรัชญา  ดาโลดม กฟก.3 นครปฐม

3527 236041 00246138 นาย  ปรัชญา  ทองพิทกัษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

3528 414885 00248158 นาย  ปรัชญา  บางโรย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3529 083058 00142736 นาย  ปรัชญา  รวงผงึ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3530 423973 00271761 นาย  ปรัชญาพร  กา้วทางทอง กฟน.1 เชียงใหม่

3531 309501 00203982 นาย  ปราชญา  สีลาภรณ์ กฟต.3 ยะลา

3532 094017 00278454 นาง  ปราณี  กิไพโรจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3533 069240 00005742 นาง  ปราณี  คชาทอง สาํนกังานใหญ่

3534 034017 00032454 น.ส.  ปราณี  จนัทวิสูตร กฟน.3 ลพบุรี

3535 220040 00154862 นาง  ปราณี  ตระกรุดทอง กฟต.1 เพชรบุรี

3536 039083 00083564 นาง  ปราณี  ตนัตยกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3537 118081 00039656 นาง  ปราณี  เทียมทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

3538 050924 00153161 น.ส.  ปราณี  ปรียานนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

3539 242995 00020073 นาง  ปราณี  ระวงัวงศ์ กฟต.1 เพชรบุรี

3540 268323 00270460 นาง  ปราณี  ว่องไพกุล กฟก.2 ชลบุรี

3541 167365 00356765 นาง  ปราณี  ศรียมก กฟก.1 อยธุยา

3542 011001 00192977 นาง  ปราณี  สมรักษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

3543 204117 00068538 นาง  ปราณี  สมัพนัธสิทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

3544 167763 00189390 นาง  ปราณี  สายะวิสมิต สาํนกังานใหญ่

3545 038401 00002526 นาง  ปราณี  สุนทรพฤกษ์ สาํนกังานใหญ่

3546 138879 00134240 นาง  ปราณี  ห่อแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3547 052853 00002653 นาง  ปราณี  อ่อนสาํลี สาํนกังานใหญ่

3548 329462 00046900 นาย  ปราณีต  ภูงามเงิน สาํนกังานใหญ่

3549 299748 00128306 นาง  ปราณีต  รักษศ์รีทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3550 089737 00341386 น.ส.  ปราณีต  แสงสุวรรณเมฆา กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

3551 129650 00296688 น.ส.  ปรานอม  ตงัมนั กฟก.1 อยธุยา

3552 115342 00023849 นาง  ปรานอม  ทรัพยธ์งไชย กฟน.3 ลพบุรี

3553 238035 00190507 นาง  ปรานอม  ศรีเสวตร์ กฟต.1 เพชรบุรี

3554 213726 00222035 นาย  ปราโมทย ์ กลินแกว้ กฟต.3 ยะลา

3555 222686 00270674 นาย  ปราโมทย ์ ดวงใจ กฟต.1 เพชรบุรี

3556 109773 00183344 นาย  ปราโมทย ์ ด่านสกลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3557 054449 00099999 นาย  ปราโมทย ์ ถว้ยทอง กฟก.1 อยธุยา

3558 227351 00205570 นาย  ปราโมทย ์ นทัธีทอง กฟก.3 นครปฐม

3559 268006 00087659 นาย  ปราโมทย ์ บวัใหญ่ กฟก.1 อยธุยา

3560 249793 00012446 นาย  ปราโมทย ์ พงษส์วสัดิ กฟก.1 อยธุยา

3561 056378 00091882 นาย  ปราโมทย ์ พืชสะกะ กฟต.3 ยะลา

3562 220430 00041423 นาย  ปราโมทย ์ วรรณโสภา กฟน.1 เชียงใหม่

3563 088919 00228413 นาย  ปราโมทย ์ วิศาล กฟต.3 ยะลา

3564 293776 00014793 นาย  ปราโมทย ์ สมคะเณย์ สาํนกังานใหญ่

3565 210841 00075214 นาย  ปราโมทย ์ สมคะเน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3566 151330 00165265 นาย  ปราโมทย ์ สาดศรี กฟต.1 เพชรบุรี

3567 231083 00262679 นาย  ปราโมทย ์ แสงจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3568 011263 00220283 นาย  ปราโมทย ์ หลิวสุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

3569 295841 00045209 นาย  ปราโมทย ์ หสัชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3570 417621 00004328 นาย  ปราโมทย ์ อคันิบุตร สาํนกังานใหญ่

3571 221088 00092056 นาง  ปรารถนา  พฒัโณ กฟต.3 ยะลา

3572 102098 00144142 นาง  ปรารถนา  พิเคราะห์กิจ กฟฉ.1 อุดรธานี

3573 141076 00328902 นาง  ปรารถนา  เลาหะเพญ็แสง กฟน.1 เชียงใหม่

3574 072633 00055206 นาย  ปราวาศ  ไตรพิพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

3575 107048 00103843 น.ส.  ปราศรัย  สตัถาผล กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

3576 176495 00026906 นาย  ปริญญา  บุญวาร กฟฉ.1 อุดรธานี

3577 464220 00226102 นาง  ปริญญา  ฟุคส์ สาํนกังานใหญ่

3578 099203 00229350 นาย  ปริญญา  สุทธิพิบูลย์ สาํนกังานใหญ่

3579 042890 00040540 นาง  ปริญดา  มิงขวญัตา กฟน.1 เชียงใหม่

3580 307070 00051620 นาย  ปริพนธ์  ทองถม กฟฉ.1 อุดรธานี

3581 157027 00282291 นาง  ปริยนนัท ์ เกิดมีเงิน กฟก.1 อยธุยา

3582 288226 00028358 นาย  ปริวตัร  ธีระนนัทกลุ กฟต.3 ยะลา

3583 233611 00196280 นาย  ปริศนา  เนตรบุตร สาํนกังานใหญ่

3584 228056 00056775 นาง  ปริศนา  วิเชฎฐพงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

3585 276106 00244063 นาง  ปริศนา  สงัขมาลยั กฟก.2 ชลบุรี

3586 083066 00016086 นาย  ปริสุทธิ  ศรีเพญ็ สาํนกังานใหญ่

3587 125533 00079159 นาย  ปรีชญา  ศิริอาํพล กฟน.3 ลพบุรี

3588 131411 00030361 นาย  ปรีชา  กลมจิตต์ กฟต.3 ยะลา

3589 074211 00293012 นาย  ปรีชา  เกียรติศกัดิโสภณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3590 317619 00035402 นาย  ปรีชา  ไกรบาํรุง กฟฉ.3 นครราชสีมา

3591 063139 00284261 นาย  ปรีชา  เขียนประสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

3592 247034 00159521 นาย  ปรีชา  คงผอม กฟต.3 ยะลา

3593 090801 00032822 นาย  ปรีชา  คาํเปลว สาํนกังานใหญ่

3594 068676 00015717 นาย  ปรีชา  คุม้วนั สาํนกังานใหญ่

3595 185842 00117599 นาย  ปรีชา  จรัสวิทิตธาํรง กฟต.3 ยะลา

3596 113853 00293226 นาย  ปรีชา  จกัขจุนัทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

3597 166042 00233347 นาย  ปรีชา  จนัดา กฟฉ.3 นครราชสีมา

3598 284701 00013965 นาย  ปรีชา  จนัทร์ภกัดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3599 096352 00295941 นาย  ปรีชา  จนัทร์รุ่ง สาํนกังานใหญ่

3600 017552 00197686 นาย  ปรีชา  จาํรัสบุญสม สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

3601 173374 00123760 นาย  ปรีชา  จิกชาตรี กฟฉ.1 อุดรธานี

3602 205040 00069534 นาย  ปรีชา  จิระศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

3603 095801 00226611 นาย  ปรีชา  เจียะรักษา กฟก.3 นครปฐม

3604 242856 00232428 นาย  ปรีชา  ช่างทาํ กฟก.2 ชลบุรี

3605 301210 00250648 นาย  ปรีชา  ไชยอินคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

3606 267953 00277676 นาย  ปรีชา  แดงเยน็ กฟต.3 ยะลา

3607 152865 00005506 นาย  ปรีชา  แตงอ่อน สาํนกังานใหญ่

3608 208438 00119846 นาย  ปรีชา  ทนสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

3609 119540 00341609 นาย  ปรีชา  ทรงศิริทตัต์ กฟน.2 พิษณุโลก

3610 236619 00173347 สิบตาํรวจโท  ปรีชา  ทองวเิศษ กฟต.1 เพชรบุรี

3611 055110 00254597 นาย  ปรีชา  เทศแกว้ สาํนกังานใหญ่

3612 324080 00132139 นาย  ปรีชา  เธียรถาวร กฟก.1 อยธุยา

3613 130114 00144297 นาย  ปรีชา  นวลจ่าง สาํนกังานใหญ่

3614 257013 00117626 นาย  ปรีชา  เนาวบุตร กฟต.3 ยะลา

3615 218475 00080639 นาย  ปรีชา  บวัพรม กฟฉ.1 อุดรธานี

3616 312546 00071074 นาย  ปรีชา  บุญประเวช กฟก.2 ชลบุรี

3617 135114 00121304 นาย  ปรีชา  บุญผอ่งศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

3618 323238 00236313 นาย  ปรีชา  ปานดิษฐ์ กฟก.2 ชลบุรี

3619 223886 00224728 นาย  ปรีชา  เพชรไทย กฟน.3 ลพบุรี

3620 142488 00194610 นาย  ปรีชา  เพชรรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3621 159207 00333331 นาย  ปรีชา  มีตา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3622 327135 00135969 นาย  ปรีชา  เมฆสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

3623 177899 00058531 นาย  ปรีชา  โยคิน กฟฉ.1 อุดรธานี

3624 262929 00148455 นาย  ปรีชา  รัตนยโสธรา กฟก.2 ชลบุรี

3625 150300 00034442 นาย  ปรีชา  เรืองสุรัตน์ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

3626 038419 00155763 นาย  ปรีชา  โรจน์ศิลป์ กฟก.2 ชลบุรี

3627 310235 00028326 นาย  ปรีชา  วชิราภากร กฟต.3 ยะลา

3628 023723 00034606 นาย  ปรีชา  ไวยนนัท์ สาํนกังานใหญ่

3629 021276 00258187 นาย  ปรีชา  ศรีเทศ กฟน.3 ลพบุรี

3630 248624 00151278 นาย  ปรีชา  ศรีบุศยดี์ สาํนกังานใหญ่

3631 259405 00155195 นาย  ปรีชา  สวสัดิรักษา กฟก.2 ชลบุรี

3632 186466 00136638 นาย  ปรีชา  สาขา กฟฉ.1 อุดรธานี

3633 254900 00274250 นาย  ปรีชา  สาโรจน์ กฟน.3 ลพบุรี

3634 087531 00174098 นาย  ปรีชา  สุกสีเหลือง สาํนกังานใหญ่

3635 127488 00100277 นาย  ปรีชา  สุชาตะนนัท์ กฟก.1 อยธุยา

3636 024583 00241447 นาย  ปรีชา  สุภาวฒิุ สาํนกังานใหญ่

3637 151788 00291183 นาย  ปรีชา  เสือสกุล สาํนกังานใหญ่

3638 071069 00260209 นาย  ปรีชา  แสนสุข กฟต.1 เพชรบุรี

3639 122608 00142281 นาย  ปรีชา  แสนอาจหาญ กฟก.3 นครปฐม

3640 104579 00206253 นาย  ปรีชา  โสภิษฐานนท์ สาํนกังานใหญ่

3641 175473 00086530 นาย  ปรีชา  อนนัตเสถ กฟต.3 ยะลา

3642 085377 00011759 นาย  ปรีชา  อมรพนัธางค์ กฟต.1 เพชรบุรี

3643 058998 00290523 นาย  ปรีชา  อ่อนอารี สาํนกังานใหญ่

3644 037104 00217501 นาย  ปรีชา  อาภรณ์พงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

3645 165850 00220847 นาย  ปรีชา  อินนุ่ม กฟน.3 ลพบุรี

3646 257348 00118854 นาย  ปรีชา  ฮุยเป้า กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3647 249599 00073353 นาง  ปรีดา  เกตุแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3648 185266 00080893 นาย  ปรีดา  ชามาตย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

3649 199809 00274137 นาย  ปรีดา  ธรรมสุนทร กฟก.2 ชลบุรี

3650 077659 00153739 นาง  ปรีดา  ประสานแสง สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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3651 032455 00012723 นาย  ปรีดา  เปาริก กฟก.1 อยธุยา

3652 245561 00036826 นาย  ปรีดารัฐ  ชูรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3653 207539 00073258 นาย  ปรีดี  บุญสาํราญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3654 135635 00183621 นาย  ปรีดี  วชันะสิทธิ สาํนกังานใหญ่

3655 063024 00016113 นาง  ปรียา  เครือแพทย์ สาํนกังานใหญ่

3656 032332 00073349 นาง  ปรียา  ฉิมมี สาํนกังานใหญ่

3657 050615 00201449 นาง  ปรียา  สมศรี กฟก.3 นครปฐม

3658 283852 00235199 นาง  ปรียาวรรณ  แยม้บุญเรือง สาํนกังานใหญ่

3659 120274 00299181 นาย  ปรุง  แสงวิเชียร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3660 040288 00227330 นาง  ปฤษฏาพร  เกษร กฟน.1 เชียงใหม่

3661 149202 00050810 นาย  ปลอบ  เหมือนแสน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3662 290964 00212088 นาง  ปลายออ้  ศิริติกุล กฟก.2 ชลบุรี

3663 153950 00072925 นาย  ปลืม  สิทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

3664 125761 00213393 นาง  ปลืมใจ  อาศน์สุวรรณ กฟต.3 ยะลา

3665 049892 00006116 นาย  ป่วน  เทียนทอง สาํนกังานใหญ่

3666 255354 00008227 นาง  ปวนัรัตน์  วิชยัธนพฒัน์ กฟน.3 ลพบุรี

3667 497759 00323475 น.ส.  ปวิตรา  ธนาพรสงัสุทธิ สาํนกังานใหญ่

3668 223438 00244863 นาง  ปวณีนุช  จนัทร์โท กฟก.2 ชลบุรี

3669 088082 00017600 นาง  ปวณ์ีรัตน์  สิงห์สุข สาํนกังานใหญ่

3670 090835 00014593 นาง  ปวณ์ีสุดา  ม่วงสุข สาํนกังานใหญ่

3671 284395 00170294 นาง  ปวร์ีนภสั  ณ นคร กฟต.3 ยะลา

3672 238386 00117276 นาง  ปองทอง  พรหมดี กฟฉ.1 อุดรธานี

3673 114126 00044671 นาย  ปองพล  ดีถาวร กฟก.1 อยธุยา

3674 160630 00226011 นาย  ปอน  ไวดาบ กฟต.1 เพชรบุรี

3675 270998 00002362 น.ส.  ปัญจภสัร์  ฉตัรพิทยาวชัร์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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3676 204468 00182861 นาย  ปัญจะ  พิทกัษว์งศ์ กฟก.3 นครปฐม

3677 153772 00122473 นาง  ปัญจะ  รัตนวิชยั กฟน.3 ลพบุรี

3678 104155 00033014 นาง  ปัญชลีย ์ วรพงคน์นทศิริ สาํนกังานใหญ่

3679 282301 00204083 นาย  ปัญญา  เกินภูเขียว กฟฉ.3 นครราชสีมา

3680 278857 00132939 นาย  ปัญญา  ทรงรัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3681 109325 00190434 นาย  ปัญญา  ธีระจนัทร์ กฟน.2 พิษณุโลก

3682 173170 00220742 นาย  ปัญญา  บุญมา สาํนกังานใหญ่

3683 085131 00108766 นาย  ปัญญา  ปรีดานนท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3684 173489 00246815 นาย  ปัญญา  พงษป์ระสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

3685 300921 00282378 นาย  ปัญญา  พวงสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

3686 237932 00039856 นาย  ปัญญา  ภารไสว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3687 130669 00212129 นาย  ปัญญา  มหาพฒันไทย กฟต.1 เพชรบุรี

3688 169406 00283324 นาย  ปัญญา  มาพนัธ์สุ กฟก.3 นครปฐม

3689 246290 00201053 นาย  ปัญญา  เยน็เจริญ กฟน.3 ลพบุรี

3690 161644 00153098 นาย  ปัญญา  เลก็เจริญ สาํนกังานใหญ่

3691 120729 00183776 นาย  ปัญญา  เล่าชู กฟน.3 ลพบุรี

3692 300719 00110238 นาย  ปัญญา  วงษพ์รม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3693 055770 00022075 นาย  ปัญญา  เวชปรีชา สาํนกังานใหญ่

3694 289662 00067087 นาย  ปัญญา  เศรษฐไกรศร สาํนกังานใหญ่

3695 228153 00027902 นาย  ปัญญา  สุขแสน กฟก.1 อยธุยา

3696 113609 00226516 นาย  ปัญญา  สุภาผล กฟก.1 อยธุยา

3697 065123 00027302 นาย  ปัญญา  โสตรุดร กฟฉ.3 นครราชสีมา

3698 172564 00333577 นาย  ปัญญา  อภยัวงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

3699 311558 00036226 นาง  ปัฐมาวดี  สุขมณี กฟก.1 อยธุยา

3700 170033 00007144 นาง  ปัณรสี  จารุมาศ สาํนกังานใหญ่
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3701 131885 00118145 นาง  ปัตถวี  เพชรพรรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

3702 319823 00370472 น.ส.  ปัทมา  คา้ผล กฟก.3 นครปฐม

3703 192726 00178056 นาง  ปัทมา  พวงสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

3704 417647 00027839 นาง  ปัทมา  เพชรรัตน์ สาํนกังานใหญ่

3705 096433 00056161 นาง  ปัทมา  เพช็ร์สาคร กฟน.1 เชียงใหม่

3706 148573 00254301 น.ส.  ปัทมา  รัตนปราการ สาํนกังานใหญ่

3707 223975 00012337 นาง  ปัทมา  ศรีแสงอ่อน กฟก.1 อยธุยา

3708 429026 00024463 นาง  ปัทมา  สุขี กฟน.3 ลพบุรี

3709 304844 00183635 น.ส.  ปัทมาวรรณ  ศกัดิภิรมย์ สาํนกังานใหญ่

3710 425412 00018565 นาง  ปาณิสรา  เหมกระศรี สาํนกังานใหญ่

3711 019164 00214985 นาย  ปาน  หนูห่วง กฟก.2 ชลบุรี

3712 143840 00009637 นาง  ปานจิต  วิชยัดิษฐ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3713 236075 00050315 นาย  ปานทอง  กออาํไพ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3714 125143 00201508 นาง  ปานทิพย ์ จนัทรมทัฐะ กฟต.1 เพชรบุรี

3715 280375 00115383 นาง  ปาริชาต  สมัปัตตะวนิช สาํนกังานใหญ่

3716 423737 00228940 นาง  ปาริชาติ  หงษบุ์ญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3717 069347 00032668 นาย  ปิฏิศกัดิ  ตณัฑสุ์ทธิวงศ์ สาํนกังานใหญ่

3718 135180 00046487 นาย  ปิติณชั  นนทรีย์ กฟน.3 ลพบุรี

3719 161880 00157915 นาง  ปินพร  ถิระศุภะ กฟน.1 เชียงใหม่

3720 288048 00170812 นาย  ปิยพงศ ์ ศรีเพญ็ สาํนกังานใหญ่

3721 207181 00378620 นาย  ปิยพจน์  รุธิรโก สาํนกังานใหญ่

3722 200723 00207336 นาง  ปิยพรรณ  โกมลมาลย์ กฟต.1 เพชรบุรี

3723 250003 00247025 น.ส.  ปิยพรรณ  คงภิบาล สาํนกังานใหญ่

3724 290320 00114787 นาย  ปิยพนัธุ์  เชือชาญพล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3725 088278 00099008 นาง  ปิยวรรณ  ทิวถนอม สาํนกังานใหญ่
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3726 262521 00006798 นาง  ปิยวรรณ  พรหมสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

3727 257047 00095127 นาง  ปิยวรรณ  พรายหมืนไวย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3728 110847 00342873 นาย  ปิยวฒัน์  จนัทร์เทียน สาํนกังานใหญ่

3729 188191 00133771 นาย  ปิยวฒัน์  ฤทธิไกร กฟก.1 อยธุยา

3730 326650 00165924 นาย  ปิยวฒัน์  สกุลทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

3731 180101 00065144 นาย  ปิยศกัดิ  เชือสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3732 232241 00217838 นาย  ปิยะ  ก่อเกิดสกุล กฟต.1 เพชรบุรี

3733 085741 00057985 นาย  ปิยะ  ยานะถนอม กฟน.1 เชียงใหม่

3734 299764 00140239 นาย  ปิยะ  รอดบุญมี สาํนกังานใหญ่

3735 061349 00338709 นาย  ปิยะ  อธิบาย สาํนกังานใหญ่

3736 137085 00259565 นาย  ปิยะ  อนุวงศน์วรัตน์ กฟก.3 นครปฐม

3737 270930 00245596 นาย  ปิยะ  อาจวิชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

3738 129430 00106691 นาง  ปิยะนุช  สุคนธมาน กฟต.1 เพชรบุรี

3739 438839 00081708 นาย  ปิยะพงษ ์ จามีกร กฟก.2 ชลบุรี

3740 292194 00245019 นาย  ปิยะพนัธุ์  พรหมสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

3741 095893 00260754 นาย  ปิยะวฒัน์  กมลศรีพฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

3742 479128 00291424 นาย  ปิยะศกัดิ  โพธิศิริรุจนากร สาํนกังานใหญ่

3743 167462 00186051 นาย  ปิยะสวสัดิ  ตีระแพทย์ กฟก.3 นครปฐม

3744 209337 00159880 น.ส.  ปุญชรัชม ์ ลิมสุวรรณศิลป์ กฟก.3 นครปฐม

3745 264133 00176545 นาย  ปุญญพฒัน์  ทรัพยดิ์ษยกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3746 299976 00116070 นาย  ปุญภพ  ปราบพาล สาํนกังานใหญ่

3747 018045 00071315 นาย  ปุณฑริก  อินชูโต กฟก.2 ชลบุรี

3748 317813 00008722 นาง  ปุณณภา  ดาํรงสนัติธรรม กฟก.1 อยธุยา

3749 499036 00332880 น.ส.  ปุณยนุช  นรวรคุณ สาํนกังานใหญ่

3750 271114 00162403 นาง  ปุณยนุช  ศรีจารุวิจิตร สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

3751 227181 00087572 น.ส.  ปุณยภา  ทบัทอง กฟก.1 อยธุยา

3752 255817 00058545 นาย  ปุย  โคตรชมภู กฟฉ.1 อุดรธานี

3753 134338 00256985 น.ส.  ปุสสินี  วิริยะวงศ์ สาํนกังานใหญ่

3754 024973 00023994 นาง  เปรมจิต  พิสิฎฐ์ศกัดิ กฟน.3 ลพบุรี

3755 203967 00084738 นาง  เปรมจิตร์  บุญศิริ สาํนกังานใหญ่

3756 161903 00002049 นาง  เปรมใจ  บุญฤทธิ สาํนกังานใหญ่

3757 077633 00210604 นาง  เปรมฤดี  ประเสริฐจิตร์ กฟต.1 เพชรบุรี

3758 017227 00034997 น.ส.  เปรมฤดี  หลงสกลุ สาํนกังานใหญ่

3759 080903 00022657 นาง  เปรมวดี  กงัวาล สาํนกังานใหญ่

3760 121288 00056507 นาย  เปรียว  พนัธ์ศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

3761 159948 00246833 นาย  เปล่ง  อิมไพบูลย์ สาํนกังานใหญ่

3762 034041 00092006 นาย  เปลียน  อมัรักเลิศ กฟต.3 ยะลา

3763 246868 00047510 นาย  เปสล  ณ อุบล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3764 106733 00189740 นาง  ผกา  ธนะพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

3765 131966 00008572 นาง  ผกาทิพย ์ สรรพเพทยพิศาล สาํนกังานใหญ่

3766 129731 00150709 นาง  ผกามาศ  เฉลิมมุข กฟน.3 ลพบุรี

3767 093029 00040631 นาง  ผกามาศ  อรุณนภา กฟน.1 เชียงใหม่

3768 148361 00003695 นาง  ผจงจิตต ์ ซอเฮง สาํนกังานใหญ่

3769 260579 00208582 นาย  ผจงมน  ชะโณวรรณะ กฟต.3 ยะลา

3770 038079 00082263 นาย  ผจญ  บรรณศรี กฟน.1 เชียงใหม่

3771 252916 00198478 นาย  ผจญ  อินแปลง กฟน.1 เชียงใหม่

3772 096441 00065235 นาย  ผดุง  บรรจงศิลป์ กฟก.3 นครปฐม

3773 331859 00153761 นาย  ผดุง  ใยโนนตาด กฟฉ.3 นครราชสีมา

3774 280252 00149633 นาง  ผดุงรัตน์  นาคคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3775 169642 00040940 นาย  ผดุงวิทย ์ มโนวรรณากุล กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

3776 149618 00180691 นาย  ผดุงศกัดิ  ฉนัทนาวิวฒัน์ กฟก.3 นครปฐม

3777 254798 00077466 นาย  ผดุงศกัดิ  เทียงผดุง กฟต.3 ยะลา

3778 124024 00204506 นาย  ผดุงศกัดิ  พฒันชยั กฟก.2 ชลบุรี

3779 250605 00251612 นาย  ผล  ดว้งดี กฟต.3 ยะลา

3780 036239 00222603 นาย  ผลอง  อาํพลจนัทน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3781 236407 00228631 นาย  ผสม  คาํโทน กฟก.3 นครปฐม

3782 153146 00133230 นาย  ผอ่ง  บุตรไสว สาํนกังานใหญ่

3783 073338 00015767 นาง  ผอ่งพรรณ  ธงไชย สาํนกังานใหญ่

3784 021103 00163136 นาง  ผอ่งพรรณ  วิชยัดิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

3785 287961 00126940 นาง  ผอ่งศรี  เกียรติไพบูลย์ กฟน.2 พิษณุโลก

3786 280634 00085566 นาง  ผอ่งศรี  มณีฉาย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3787 011271 00182261 นาง  ผอ่งศรี  รักษากุล สาํนกังานใหญ่

3788 032641 00319038 น.ส.  ผอ่งศรี  อินทรสุวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3789 017277 00000388 นาย  ผนั  ภินทอมิตร สาํนกังานใหญ่

3790 069410 00240132 นาย  ผาสุก  หลงสมบุญ สาํนกังานใหญ่

3791 025050 00229382 นาง  ผาสุข  เนียมนอ้ย กฟน.3 ลพบุรี

3792 133780 00009837 นาง  ผสุดี  บุญศรีโรจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3793 163612 00006170 นาง  ผสุดี  พรหมบุตร กฟก.1 อยธุยา

3794 144561 00176509 น.ส.  ผสุดี  สุขนิรันดร์ กฟน.1 เชียงใหม่

3795 099520 00216046 นาย  เผชิญ  เกษมสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

3796 089957 00167758 นาย  เผชิญ  บุญรอด สาํนกังานใหญ่

3797 248959 00153452 นาย  เผด็จการ  วงศช์ารี กฟฉ.1 อุดรธานี

3798 210003 00095268 นาย  เผา่ศกัดิ  หอมสนัทดั สาํนกังานใหญ่

3799 274293 00187366 นาย  เผือด  คาํเปลว กฟก.1 อยธุยา

3800 239324 00183071 นาย  พงศกร  ปริปุณณะ กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

3801 111704 00001566 นาย  พงศกรณ์  พงษพ์านิช กฟก.3 นครปฐม

3802 020474 00087918 นาย  พงศช์าญ  อ่อนสาํลี สาํนกังานใหญ่

3803 088325 00017664 นาย  พงศเ์ทพ  ทศรฐ สาํนกังานใหญ่

3804 129008 00043984 นาย  พงศธร  จียงัศุวตั สาํนกังานใหญ่

3805 322143 00258850 นาย  พงศธร  วงศสุ์วรรณ สาํนกังานใหญ่

3806 163785 00112385 นาย  พงศพ์รรณ  พลสาํราญ กฟก.1 อยธุยา

3807 104171 00263502 นาย  พงศพ์ศิน  ธีรโชติธนกุล กฟก.3 นครปฐม

3808 223755 00181683 นาย  พงศภู์มิพนัธ์  เชือฮอ้ กฟก.3 นครปฐม

3809 178659 00283160 นาย  พงศฤ์ทธิ  ดาํรงคศิ์ริองักูร กฟน.3 ลพบุรี

3810 057201 00029590 นาย  พงศศ์กัดิ  งานสมัพนัธฤทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3811 090584 00015749 นาย  พงศศ์กัดิ  ราชฤทธิ กฟก.3 นครปฐม

3812 198691 00332999 นาย  พงศศ์กัดิ  สิทธิพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3813 297720 00231927 นาย  พงศศ์กัดิ  สุขขาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3814 300638 00263752 นาย  พงศศ์กัดิ  หนูเรือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3815 205016 00282837 นาย  พงศศิ์ริ  ศิริภูล กฟก.2 ชลบุรี

3816 049787 00153157 นาย  พงษเ์กียรติ  ชลวิไล สาํนกังานใหญ่

3817 153528 00327479 นาย  พงษช์ยั  เรืองจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

3818 165371 00220865 นาย  พงษเ์ดช  สุขเกษม กฟน.1 เชียงใหม่

3819 086878 00143891 นาย  พงษท์อง  เอกวฒัน์ กฟก.3 นครปฐม

3820 142129 00100772 นาย  พงษธ์ร  โทบุราณ กฟก.1 อยธุยา

3821 211562 00056111 นาย  พงษน์รินทร์  ประสานเนตร กฟน.1 เชียงใหม่

3822 430378 00020950 นาย  พงษน์าวิน  ทองดี กฟก.1 อยธุยา

3823 146254 00284598 นาย  พงษป์ระเสริฐ  อนุตรกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

3824 188109 00059214 นาย  พงษพ์นัธ์  พฒันกิจเกษตร กฟน.1 เชียงใหม่

3825 263462 00068306 นาย  พงษพ์นัธ์  พนัธ์นอ้ย กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

3826 059203 00254688 นาย  พงษพ์นัธ์  สุทธิพนัธ์ุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3827 279308 00077066 นาง  พงษล์ดัดา  เดชหามาตร์ กฟต.3 ยะลา

3828 401874 00268770 นาย  พงษศ์กัดิ  เกษมสุข กฟฉ.1 อุดรธานี

3829 150261 00129407 นาย  พงษศ์กัดิ  แกว้กรด กฟฉ.1 อุดรธานี

3830 081331 00286590 นาย  พงษศ์กัดิ  ดาราศิลป์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3831 163010 00214408 นาย  พงษศ์กัดิ  ธีรนนัทน์ กฟก.2 ชลบุรี

3832 059465 00234139 นาย  พงษศ์กัดิ  นพบุรี กฟน.1 เชียงใหม่

3833 146589 00356915 นาย  พงษศ์กัดิ  บาตระกูล กฟน.1 เชียงใหม่

3834 287424 00097151 นาย  พงษศ์กัดิ  บุณยะรัตกลุ สาํนกังานใหญ่

3835 263349 00179139 นาย  พงษศ์กัดิ  เพช็รวงษ์ กฟก.3 นครปฐม

3836 176186 00181710 นาย  พงษศ์กัดิ  โพธินอ้ยงาม กฟก.3 นครปฐม

3837 083082 00381061 นาย  พงษศ์กัดิ  มณีเทพ กฟต.1 เพชรบุรี

3838 279780 00125112 นาย  พงษศ์กัดิ  มิงมิตรมี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3839 191982 00120944 นาย  พงษศ์กัดิ  วจนะศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

3840 260333 00056143 นาย  พงษศ์กัดิ  ไวยพฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

3841 196835 00291242 นาย  พงษศ์กัดิ  สมบูรณ์วงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

3842 117564 00297507 นาย  พงษศ์กัดิ  สุรเกียรติ สาํนกังานใหญ่

3843 155009 00195507 นาย  พงษศ์กัดิ  สุรเชษฐ สาํนกังานใหญ่

3844 089494 00343297 นาย  พงษศ์กัดิ  หอมหวาน กฟน.2 พิษณุโลก

3845 090005 00240582 นาย  พงษศ์กัดิ  หาญบุญญานนท์ สาํนกังานใหญ่

3846 255582 00225865 นาย  พงษศ์กัดิ  เอือเฟือ กฟก.3 นครปฐม

3847 278124 00216337 นาง  พงษศิ์ริ  พรหมเขต กฟฉ.1 อุดรธานี

3848 176217 00041637 นาย  พงษศิ์ลป์  สิมวิเศษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3849 180606 00071551 นาย  พงษส์วสัดิ  ประเสริฐศกัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

3850 172166 00022520 นาย  พงษส์นั  สุทธิสอาด สาํนกังานใหญ่
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3851 164260 00182689 นาย  พงษอิ์ศราวฒิุ  ขจรจิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3852 062612 00015921 นาย  พงษา  พฒัรชนม์ สาํนกังานใหญ่

3853 080521 00019961 นาย  พจน์  กิตติจูงจิต กฟก.3 นครปฐม

3854 209719 00022320 นาง  พจนา  ใจอิม กฟต.1 เพชรบุรี

3855 227822 00251367 นาง  พจนา  ติวงาม กฟก.3 นครปฐม

3856 284400 00102479 นาง  พจนารถ  ศรีสุวรรณ กฟต.3 ยะลา

3857 309381 00268025 นาง  พจนีย ์ พรมหงษ์ สาํนกังานใหญ่

3858 146270 00212383 น.ส.  พจนีย ์ วงษสุ์นทร สาํนกังานใหญ่

3859 209329 00181924 นาง  พจมาน  กวา้งขวาง กฟก.3 นครปฐม

3860 080686 00125558 นาย  พชร  ชินชิราศยั สาํนกังานใหญ่

3861 443981 00249059 น.ส.  พชรธร  ฤกษห์ร่าย กฟน.2 พิษณุโลก

3862 192954 00247720 นาย  พชรพล  จุฑาภิรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3863 206729 00242752 นาย  พชระ  ตราโต สาํนกังานใหญ่

3864 177734 00151478 นาง  พณิชา  นาควิเชียร กฟฉ.3 นครราชสีมา

3865 195473 00010458 นาง  พณีดา  ประจงไสย สาํนกังานใหญ่

3866 171403 00106700 นาย  พนธ์  ฉายแสงเดือน กฟต.1 เพชรบุรี

3867 103264 00171995 นาย  พนธ์พิรัชย ์ สร้อยนาก กฟฉ.3 นครราชสีมา

3868 311299 00218357 นาย  พน้ภยั  ไชยศรีสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3869 244418 00135337 นาย  พนม  โกสุมา กฟน.3 ลพบุรี

3870 171160 00079090 นาย  พนม  จนัทร์ศรีทอง กฟน.3 ลพบุรี

3871 105729 00026174 นาย  พนม  แดงประไพ กฟก.1 อยธุยา

3872 247791 00102601 นาย  พนม  แดงสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

3873 193984 00290187 นาย  พนม  ปินเงิน กฟน.3 ลพบุรี

3874 213548 00062950 นาย  พนม  มณีกาญจน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3875 191209 00011363 นาย  พนม  หน่วยเขียว กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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3876 054839 00219830 นาย  พนม  หลาํแสงกุล กฟก.3 นครปฐม

3877 222393 00215018 นาย  พนม  หุ่นเก่า กฟก.3 นครปฐม

3878 201884 00161770 น.ส.  พนมพร  กลอยสิงหรัตน์ สาํนกังานใหญ่

3879 210980 00234157 นาง  พนมพร  เสาวกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

3880 117386 00217460 นาง  พนมวลัย ์ ลาํเจียกเทศ สาํนกังานใหญ่

3881 218344 00158725 นาง  พนชักร  อินผกู กฟน.1 เชียงใหม่

3882 085555 00100190 นาย  พนสั  สุวารี กฟก.1 อยธุยา

3883 230184 00046655 นาย  พนา  มาลีหอม กฟน.3 ลพบุรี

3884 098516 00096882 นาย  พนา  วรรณเกษม สาํนกังานใหญ่

3885 307258 00276652 นาง  พนารัตน์  คงสาคร สาํนกังานใหญ่

3886 457223 00181883 นาง  พนิดา  คนึงการ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3887 093370 00293153 น.ส.  พนิดา  นิยมวานิช สาํนกังานใหญ่

3888 110091 00224582 นาย  พยงค ์ รักกลิน กฟน.3 ลพบุรี

3889 035500 00255775 นาย  พยนต ์ นูมหนัต์ สาํนกังานใหญ่

3890 300125 00047106 นาย  พยนต ์ ปานอ่อน สาํนกังานใหญ่

3891 114778 00273686 นาย  พยนต ์ พิทกัษว์งศ์ กฟต.1 เพชรบุรี

3892 271279 00222635 นาย  พยนต ์ พิศจาํรูญ สาํนกังานใหญ่

3893 264175 00225738 นาย  พยนต ์ พุฒตาล กฟก.2 ชลบุรี

3894 241054 00183980 นาย  พยนต ์ ศิริมงคล กฟก.1 อยธุยา

3895 048113 00063356 นาง  พยอมศรี  บุญรมย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3896 203064 00023594 นาย  พยพั  กลาํทอง กฟน.3 ลพบุรี

3897 133633 00079222 นาย  พยพั  นิยมะจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

3898 117865 00024827 นาย  พยากรณ์  สุธมัมสภา สาํนกังานใหญ่

3899 166432 00043675 นาง  พยงุทรัพย ์ ดนตรี สาํนกังานใหญ่

3900 044143 00132666 นาง  พยงุศรี  สิทธิถาวร กฟฉ.3 นครราชสีมา
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3901 210273 00062491 นาย  พยงุศกัดิ  ดาเหลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3902 077879 00003740 นาย  พยงุศกัดิ  ศิริสมบูรณ์ สาํนกังานใหญ่

3903 332978 00170844 นาง  พเยาว ์ เนตรพ่วง สาํนกังานใหญ่

3904 290045 00244409 นาง  พเยาว ์ วงศม์าก กฟก.1 อยธุยา

3905 216766 00189554 นาย  พรชยั  ขาวสาํลี กฟก.1 อยธุยา

3906 157328 00173301 นาย  พรชยั  จีนเปรม กฟต.1 เพชรบุรี

3907 122632 00281704 นาย  พรชยั  ตุม้โท กฟน.3 ลพบุรี

3908 134435 00296660 นาย  พรชยั  ทองสุขสมบูรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

3909 240464 00105227 นาย  พรชยั  บุตรจินดา กฟก.1 อยธุยา

3910 071077 00122578 นาย  พรชยั  ฟูเกียรติ กฟน.3 ลพบุรี

3911 168612 00255525 นาย  พรชยั  วงศสุ์วรรณ สาํนกังานใหญ่

3912 194956 00025091 นาย  พรชยั  วฒันะประทาย กฟฉ.1 อุดรธานี

3913 108230 00015549 นาย  พรชยั  สินเจริญ กฟก.3 นครปฐม

3914 143858 00047738 นาย  พรชยั  สีดอกบวบ สาํนกังานใหญ่

3915 117459 00054082 นาย  พรชยั  สุริวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3916 125363 00031062 นาย  พรชยั  โสภาจารีย์ กฟน.3 ลพบุรี

3917 183997 00172141 นาย  พรชยั  ใหญ่สูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

3918 236342 00137666 นาง  พรทิพย ์ ดาราคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3919 099504 00002499 นาง  พรทิพย ์ เดชภิญญา สาํนกังานใหญ่

3920 201339 00060671 นาง  พรทิพย ์ โตท้องดี กฟต.1 เพชรบุรี

3921 045123 00240805 นาง  พรทิพย ์ ธรรมจินดา กฟก.3 นครปฐม

3922 198235 00250143 น.ส.  พรทิพย ์ พงษเ์จริญ กฟก.1 อยธุยา

3923 282026 00218002 นาง  พรทิพย ์ พลสุวรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3924 137263 00226570 นาง  พรทิพย ์ พาลกะดิษย์ สาํนกังานใหญ่

3925 128167 00012905 นาง  พรทิพย ์ มีสกัขี กฟก.1 อยธุยา
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3926 143866 00149097 นาง  พรทิพย ์ วงษว์านิช สาํนกังานใหญ่

3927 270477 00091664 นาง  พรทิพย ์ หะมณี กฟก.1 อยธุยา

3928 052112 00157424 นาง  พรทิพย ์ อมาตยกุล สาํนกังานใหญ่

3929 096865 00254115 นาง  พรทิพย ์ อุปโยคิน สาํนกังานใหญ่

3930 217770 00185764 นาย  พรเทพ  จิตตุรงคอ์าภรณ์ กฟก.3 นครปฐม

3931 222741 00019925 นาย  พรเทพ  นิลผงึ กฟต.1 เพชรบุรี

3932 273548 00145952 นาย  พรเทพ  เพชรมีศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3933 222903 00331684 นาย  พรเทพ  สมยัสมบติั กฟน.2 พิษณุโลก

3934 274706 00288538 นาย  พรเทพ  อนนัตพรกิจ สาํนกังานใหญ่

3935 217788 00114678 นาง  พรประดบั  จนัทร์เพช็ร กฟต.1 เพชรบุรี

3936 504913 00391313 น.ส.  พรปวณ์ี  ชูตินนัท์ กฟก.1 อยธุยา

3937 417702 00223168 นาย  พรพงษ ์ พุมมา กฟก.3 นครปฐม

3938 273459 00214767 นาย  พรพงษ ์ สายดาํ กฟก.2 ชลบุรี

3939 225105 00208287 นาย  พรพจน์  คงประพนัธ์ กฟก.3 นครปฐม

3940 064305 00079240 นาง  พรพรรณ์  ศึกประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

3941 201850 00015658 นาง  พรพรรณ  แขวงเมฆ สาํนกังานใหญ่

3942 204280 00047760 น.ส.  พรพรรณ  บุญวทิยา สาํนกังานใหญ่

3943 287327 00087586 นาง  พรพรรณ  พงษป์ระเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

3944 120672 00121922 นาง  พรพรรณ  มุ่งการงาน สาํนกังานใหญ่

3945 217128 00375531 นาง  พรพรรณ  ศรียายาง กฟฉ.1 อุดรธานี

3946 205579 00060285 นาง  พรพรรณ  สารชุม สาํนกังานใหญ่

3947 015194 00213789 นาง  พรพรหม  สมจิตต์ สาํนกังานใหญ่

3948 091336 00017696 นาง  พรพนัธ์  เสียงกอ้ง สาํนกังานใหญ่

3949 067094 00198650 นาง  พรพิธ  วรเทพนนัทกิจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

3950 059871 00005338 นาง  พรพิมล  จาํลองราษฎร์ สาํนกังานใหญ่
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3951 129197 00142613 นาง  พรพิมล  จียงัศุวตั กฟต.1 เพชรบุรี

3952 405959 00091305 นาง  พรพิมล  ชาติสีหราช กฟต.1 เพชรบุรี

3953 439796 00050488 น.ส.  พรพิมล  ตนัทศ์รีสุโรจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3954 269581 00125271 นาง  พรพิมล  เนียมตะเคียน สาํนกังานใหญ่

3955 276229 00164219 นาง  พรพิมล  มงัมี กฟน.1 เชียงใหม่

3956 032324 00181229 นาง  พรพิมล  ศรีตนชยั สาํนกังานใหญ่

3957 057609 00002285 นาง  พรพิมล  สุนทโรทยาน สาํนกังานใหญ่

3958 164286 00171418 นาง  พรพิมล  หาญสุรภานนท์ กฟน.3 ลพบุรี

3959 195075 00142277 นาง  พรพิลาศ  แสนอาจหาญ กฟก.3 นครปฐม

3960 258158 00169419 นาง  พรพิไล  หลกัเงิน กฟก.1 อยธุยา

3961 254366 00031517 นาง  พรเพญ็  ภาระกลุ กฟน.3 ลพบุรี

3962 208137 00294804 น.ส.  พรภิญโญ  เมฆฉาย สาํนกังานใหญ่

3963 177962 00059632 นาย  พรมมา  ขนอ่อน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3964 073176 00173515 น.ส.  พรรณทิพย ์ เกิดสวา่ง กฟต.1 เพชรบุรี

3965 279489 00017882 นาง  พรรณภคั  หวงัดี สาํนกังานใหญ่

3966 236368 00128679 นาย  พรรณรบ  อุตรนคร กฟฉ.1 อุดรธานี

3967 184202 00134559 นาง  พรรณรัตน์  บุญสมบูรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

3968 182917 00221039 นาง  พรรณวดี  เปาริก กฟก.3 นครปฐม

3969 252762 00267706 น.ส.  พรรณวลยั  ปณชล กฟน.1 เชียงใหม่

3970 156924 00008645 นาง  พรรณศิริ  ขาํพกัตร์ สาํนกังานใหญ่

3971 076027 00096282 นาง  พรรณสุรางค ์ บริราช กฟน.1 เชียงใหม่

3972 198659 00267401 น.ส.  พรรณา  ประเสริฐแสง กฟต.3 ยะลา

3973 200121 00144942 น.ส.  พรรณิภา  ชอบชืน กฟก.2 ชลบุรี

3974 252990 00061586 นาง  พรรณี  กิมเสวตร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

3975 103808 00024122 น.ส.  พรรณี  ตระกลูปาน กฟน.3 ลพบุรี
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3976 028341 00216496 นาง  พรรณี  เปรมะบุตร กฟก.1 อยธุยา

3977 162496 00281772 น.ส.  พรรณี  เผอืนอุดม สาํนกังานใหญ่

3978 055584 00008009 นาง  พรรณี  ยลภคัย์ สาํนกังานใหญ่

3979 171152 00188467 นาง  พรรณี  วงคพ์ะมิตร กฟน.1 เชียงใหม่

3980 030704 00000451 นาง  พรรณี  ศิวพิทกัษ์ สาํนกังานใหญ่

3981 262694 00244990 นาง  พรรณี  สงวนประเสริฐ กฟต.3 ยะลา

3982 297534 00015303 นาง  พรรณี  สุจิปุตโต สาํนกังานใหญ่

3983 079708 00171490 นาง  พรรณีย ์ แยม้ขะมงั กฟน.3 ลพบุรี

3984 277186 00046455 นาง  พรรทิพา  ประทุมชาติ กฟน.3 ลพบุรี

3985 198439 00057399 นาย  พรรษธร  ศรีวาลยั กฟน.3 ลพบุรี

3986 132700 00236181 นาง  พรเลขา  ชูขจร สาํนกังานใหญ่

3987 127323 00008986 นาย  พรเลิศ  กิจการ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3988 329828 00297084 นาง  พรวิภา  บรรพบุรุษ กฟน.3 ลพบุรี

3989 232615 00220956 น.ส.  พรศรี  เผชิญรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

3990 239887 00128142 นาย  พรศกัดิ  จินาภิรมย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

3991 258865 00248376 นาย  พรศกัดิ  จุฑากาญจน์ สาํนกังานใหญ่

3992 162072 00107138 นาย  พรศกัดิ  สิงห์ดารา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

3993 107250 00196971 นาย  พรศกัดิ  เสถียรุจิกานนท์ กฟก.3 นครปฐม

3994 119045 00381970 นาย  พรศกัดิ  อาษายทุธ์ กฟก.2 ชลบุรี

3995 506807 00405671 น.ส.  พรศิรา  เกิดศิริ สาํนกังานใหญ่

3996 202539 00302502 น.ส.  พรศิริ  อาํนวยกิจ กฟต.3 ยะลา

3997 234594 00103102 นาย  พรศิลป์  สุขจิตต์ กฟต.1 เพชรบุรี

3998 232495 00129352 นาง  พรสวรรค ์ ปัญญากุล กฟฉ.1 อุดรธานี

3999 079180 00019466 นาย  พรสนัต ์ ลอ้สุวรรณ สาํนกังานใหญ่

4000 160525 00284011 นาง  พรสิทธิ  ปราโมทย์ กฟน.1 เชียงใหม่
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4001 308783 00241310 นาย  พรสิทธิ  อุดมศิลป์ กฟก.2 ชลบุรี

4002 276635 00062300 นาง  พรสุดา  ยนืชีวิต กฟฉ.1 อุดรธานี

4003 186848 00084588 นาย  พฤทธิ  รัตนพฤกษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

4004 103620 00354604 นาย  พล  ชมวิจิตร์ กฟก.1 อยธุยา

4005 216693 00052276 นาย  พลกฤษณ์  เหมือนบุญ กฟน.3 ลพบุรี

4006 092366 00083764 นาย  พลชยั  กลุประกอบลาภ กฟฉ.1 อุดรธานี

4007 497567 00313787 นาย  พลธร  เพญ็ประดบัพร กฟน.3 ลพบุรี

4008 289272 00017919 นาย  พลฤทธิ  กองสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

4009 129448 00226552 นาย  พลศกัดิ  พาลกะดิษย์ กฟน.1 เชียงใหม่

4010 264743 00104776 นาง  พลบัพลึง  วฒันพลอย กฟก.1 อยธุยา

4011 251627 00438466 นาย  พลายตุม ์ งามลว้น กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4012 017162 00163645 นาย  พลาวุธ  เชาวนโยธิน สาํนกังานใหญ่

4013 044177 00003863 นาง  พวงทอง  นิลประภสัสร สาํนกังานใหญ่

4014 260749 00139377 นาง  พวงทอง  สุขอนนัต์ กฟก.2 ชลบุรี

4015 111843 00329930 นาง  พวงทอง  สุนิมิตพงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4016 193594 00238656 นาง  พวงทิพย ์ ทองเกียรติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4017 166686 00008754 น.ส.  พวงทิพย ์ พาณิชย์ สาํนกังานใหญ่

4018 099499 00020328 นาง  พวงทิพย ์ ลุนเผ่ สาํนกังานใหญ่

4019 238271 00237119 นาง  พวงนอ้ย  สุวรรณมณี กฟต.3 ยะลา

4020 027002 00228627 นาง  พวงผกา  วงศแ์สนสุข กฟก.2 ชลบุรี

4021 161547 00176818 นาง  พวงพิชญ ์ ไพบูลยรั์ตนานนท์ สาํนกังานใหญ่

4022 324674 00237414 นาง  พวงเพช็ร  ฮอลล์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4023 094994 00020655 นาง  พวงรัตน์  ชาญไววทิย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4024 197328 00208269 นาย  พศิณ  วงศาชโย กฟก.3 นครปฐม

4025 110122 00216478 นาย  พสนัต ์ ปุญญาเปียมศกัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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4026 311582 00154349 วา่ที ร.ต.  พสิษฐ์  จารุวรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

4027 231449 00064952 นาย  พสิษฐ ์ โสมสุพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4028 187941 00224982 นาย  พหล  เกตุจนัทรา กฟต.1 เพชรบุรี

4029 038809 00159276 น.ส.  พอใจ  รังสิกรรพุม กฟน.3 ลพบุรี

4030 106864 00250052 นาย  พอพล  อุทิศงาม กฟก.1 อยธุยา

4031 227254 00151282 นาย  พะเนตร  เทพกฤษ กฟก.1 อยธุยา

4032 498296 00326714 น.ส.  พชัจุฑา  เป้าพุคา กฟน.3 ลพบุรี

4033 192289 00285926 นาง  พชัณีลกัษณ์  ทศรฐ สาํนกังานใหญ่

4034 206795 00048352 น.ส.  พชันี  ดวงเงิน สาํนกังานใหญ่

4035 226614 00218739 นาง  พชันี  แดงเลิศ กฟต.1 เพชรบุรี

4036 261923 00006475 นาง  พชันี  นรเดชานนท์ สาํนกังานใหญ่

4037 225472 00276943 นาง  พชัมณ  อนนัตกูล สาํนกังานใหญ่

4038 089745 00004578 นาง  พชัร  สุทธกรณ์ สาํนกังานใหญ่

4039 107200 00189481 นาย  พชัร  เอียมสุพรรณ กฟก.1 อยธุยา

4040 508465 00417652 น.ส.  พชัรพรรณ  ศรีสุกใส สาํนกังานใหญ่

4041 284183 00137466 นาง  พชัรมณฑ ์ เหมือนเอียม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4042 470271 00256167 น.ส.  พชัร์สิตา  อมรพฒันโรจน์ สาํนกังานใหญ่

4043 176699 00007067 นาง  พชัรา  จนัทรประดิษฐ์ กฟก.3 นครปฐม

4044 217225 00396377 นาง  พชัรา  ชินฮะงอ้ กฟก.3 นครปฐม

4045 075364 00283738 นาง  พชัริน  โอภาสอนนัต์ สาํนกังานใหญ่

4046 126783 00233006 นาง  พชัรินทร์  ธวชัจรัสพงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4047 087620 00346481 นาย  พชัรินทร์  นาวารัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

4048 175863 00229928 นาง  พชัรินทร์  แน่นอุดร กฟก.2 ชลบุรี

4049 310861 00126077 น.ส.  พชัรินทร์  ประเสริฐสุข กฟก.2 ชลบุรี

4050 252330 00240819 นาง  พชัรินทร์  พลเสน กฟก.3 นครปฐม
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4051 468915 00209651 นาง  พชัรินทร์  มณีรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

4052 275809 00171422 น.ส.  พชัรินทร์  วริทธิธรฐากูล กฟน.3 ลพบุรี

4053 137328 00270365 น.ส.  พชัรินทร์  ศรีสาํราญ สาํนกังานใหญ่

4054 214714 00130250 นาง  พชัรินทร์  แสนสุพนัธุ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4055 027010 00272385 นาง  พชัรี  บรรเลงสุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

4056 086014 00004950 นาง  พชัรี  ภาระกุล สาํนกังานใหญ่

4057 220260 00326700 นาง  พชัรี  สุทธิกรรัตนชยั กฟก.2 ชลบุรี

4058 092641 00178547 นาง  พชัรียา  สิริภทัโรดม สาํนกังานใหญ่

4059 434209 00073517 นาง  พฒัธภรณ์  บวัวาสิทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4060 167519 00274987 นาย  พฒัน์  กาสีใจ กฟน.1 เชียงใหม่

4061 277071 00110133 น.ส.  พฒัน์ชฎากุล  โสมเกษตรินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4062 128206 00353971 นาย  พฒันพงศ ์ ชีทางให้ กฟต.1 เพชรบุรี

4063 190130 00156264 นาย  พฒันพงษ ์ วรอุไร กฟก.2 ชลบุรี

4064 136958 00182170 น.ส.  พฒันพร  วงษป์ระเสริฐ สาํนกังานใหญ่

4065 094774 00111602 นาย  พฒันภูม  กลนัแกว้ กฟก.1 อยธุยา

4066 230671 00055038 นาง  พฒันา  คงพึง กฟน.3 ลพบุรี

4067 119760 00115179 นาย  พฒันา  โฉมอุดม กฟฉ.1 อุดรธานี

4068 184032 00271470 นาย  พฒันา  ทองศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4069 280464 00027289 นาย  พฒันา  พระทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

4070 508260 00417402 น.ส.  พตัร์พสัตรา  เปลียนผลดั สาํนกังานใหญ่

4071 436251 00184427 นาง  พทัธวรรณ  พทัธชยัอนนัต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4072 016807 00231204 นาย  พนั  ประทุม กฟต.1 เพชรบุรี

4073 114867 00007053 น.ส.  พนัทิพา  จิตตรั์กธรรม กฟก.3 นครปฐม

4074 020571 00244118 นาง  พนัธ์จนัทร์  กนิษฐสงักาศ สาํนกังานใหญ่

4075 194003 00260213 นาย  พนัธ์เลิศ  เกียรติไพบูลย์ กฟน.2 พิษณุโลก
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4076 147789 00172296 นาย  พนัธ์ศกัดิ  จาํเนียรสวสัดิ กฟก.3 นครปฐม

4077 205147 00222158 นาย  พนัธ์ศกัดิ  พรหมโยธิน สาํนกังานใหญ่

4078 201389 00132866 นาย  พนัธ์ศกัดิ  พอกเพิมดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

4079 300866 00208223 นาย  พนัธ์ศกัดิ  มงคลศิริ สาํนกังานใหญ่

4080 201541 00209265 นาง  พนัธุ์ฑิพย ์ กุลแพทย์ สาํนกังานใหญ่

4081 484953 00283742 นาย  พนัธ์ุเทพ  พนัธุ์ฟูเฟือง กฟน.1 เชียงใหม่

4082 139312 00004528 นาย  พนัธ์ุศกัดิ  คลา้ยแกว้ กฟก.1 อยธุยา

4083 203373 00072175 นาย  พนัธ์ุศกัดิ  สุทธิสวรรค์ กฟน.1 เชียงใหม่

4084 195091 00119814 นาย  พนัประเสริฐ  วิระรังษิยากรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4085 073100 00019866 นาย  พนัปี  โวหารดี กฟต.1 เพชรบุรี

4086 177158 00268384 นาง  พนัพร  เฌอรีรักษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

4087 074685 00021742 นาย  พนัลือ  บุญพร กฟน.3 ลพบุรี

4088 248925 00246156 นาย  พนัศกัดิ  ไชยประยา สาํนกังานใหญ่

4089 102519 00155577 นาย  พลัลภ  ชลแสนเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

4090 227979 00112367 นาย  พลัลภ  พึงสมบติั กฟก.1 อยธุยา

4091 160444 00000938 นาย  พลัลภ  ภิญโญววิฒัน์ สาํนกังานใหญ่

4092 024436 00046100 นาย  พลัลภ  ระวาท กฟน.1 เชียงใหม่

4093 153560 00009778 นาย  พสักร  นวลมงัสอ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4094 236512 00016731 นาย  พสักร  สุขแสง สาํนกังานใหญ่

4095 211130 00235903 นาง  พาชืน  วรปิยภคัโภคิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

4096 133764 00086221 นาย  พาณุวฒัน์  แดงสุข กฟต.3 ยะลา

4097 148599 00005479 นาย  พานทอง  ฉุนเฉียว สาํนกังานใหญ่

4098 116267 00379135 นาย  พานิช  ดนตรี กฟต.1 เพชรบุรี

4099 275079 00258014 นาย  พาสพร  เยน็ใจ กฟก.3 นครปฐม

4100 407278 00255098 น.ส.  พิกุล  เจริญแสนสุข กฟก.2 ชลบุรี
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4101 112865 00015258 นาง  พิกุล  เชาวฤทธิ สาํนกังานใหญ่

4102 189498 00329471 นาง  พิกุล  หลวงกลาง กฟก.1 อยธุยา

4103 037374 00249904 นาง  พิกุล  เอียมโอภาส สาํนกังานใหญ่

4104 091213 00003231 นาย  พิจิตร  รัตนกสิกร สาํนกังานใหญ่

4105 446549 00048702 นาง  พิจิตรา  อ่อนหวาน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4106 141440 00019111 นาย  พิช ุตม ์ แป้นบรรจบ สาํนกังานใหญ่

4107 095039 00289861 นาย  พิชยั  เกิดเจริญ กฟก.3 นครปฐม

4108 132865 00155840 นาย  พิชยั  ชนะสงคราม กฟต.3 ยะลา

4109 073451 00065158 นาย  พิชยั  เชือเพง็ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4110 178560 00025914 นาย  พิชยั  ตติยสุขพร สาํนกังานใหญ่

4111 225359 00205839 นาย  พิชยั  ไทรพนัธ์แกว้ กฟก.3 นครปฐม

4112 210443 00029768 นาย  พิชยั  ธานีวรรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

4113 218962 00043548 นาย  พิชยั  ใบมาก กฟก.2 ชลบุรี

4114 178285 00141908 นาย  พิชยั  ประชากุล กฟก.3 นครปฐม

4115 136869 00284407 นาย  พิชยั  ผนัทางาม กฟก.2 ชลบุรี

4116 199891 00210131 นาย  พิชยั  พรหมจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

4117 144799 00117135 นาย  พิชยั  พลภกัดี กฟต.3 ยะลา

4118 182593 00080598 นาย  พิชยั  ไพจิตรโยธี กฟฉ.1 อุดรธานี

4119 157611 00142586 นาย  พิชยั  ภกัดีวานิช กฟต.3 ยะลา

4120 088040 00018410 นาย  พิชยั  ลีพิพฒัน์ไพบูลย์ สาํนกังานใหญ่

4121 180630 00083732 นาย  พิชยั  ลือฤทธิพงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4122 128612 00112399 นาย  พิชยั  ไวยโชติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4123 053134 00176777 นาย  พิชยั  ศรีตะนยั สาํนกังานใหญ่

4124 237665 00068833 นาย  พิชยั  สงักา กฟน.3 ลพบุรี

4125 181880 00021506 นาย  พิชยั  สุขเกษม สาํนกังานใหญ่
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4126 109406 00137648 นาย  พิชยั  สุวรรณกูฏ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4127 326846 00127396 นาย  พิชยั  อุยสุย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4128 329454 00421867 นาย  พิชยัยทุธ  ศรดว้ง กฟก.1 อยธุยา

4129 166791 00031753 นาย  พิชิต  คาํเพิม กฟน.3 ลพบุรี

4130 022523 00164114 นาย  พิชิต  เจริญศิริ สาํนกังานใหญ่

4131 244060 00069893 นาย  พิชิต  ทรงชน กฟก.1 อยธุยา

4132 046470 00121540 นาย  พิชิต  โนนทนวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4133 263771 00212951 นาย  พิชิต  บุญจอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

4134 229531 00080720 นาย  พิชิต  บุราณฤทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

4135 012861 00027966 นาย  พิชิต  ปวรินทร์พงษ์ สาํนกังานใหญ่

4136 119485 00126481 นาย  พิชิต  หวงัดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4137 035982 00141130 นาย  พิชิต  อุบลศรี กฟน.1 เชียงใหม่

4138 129105 00129061 นาย  พิชิตพล  ครุธวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4139 112718 00021847 นาย  พิชิตศกัดิ  สมัมาอรรถ กฟน.3 ลพบุรี

4140 016394 00228681 นาย  พิชิน  เลียงสุพงศ์ สาํนกังานใหญ่

4141 158120 00042938 นาย  พิเชฐ  คาํวินิจ กฟน.1 เชียงใหม่

4142 049664 00151046 นาย  พิเชฐ  พิชรานนัท์ สาํนกังานใหญ่

4143 170928 00358199 นาย  พิเชฐ  ยงิจาํเริญศาสตร์ กฟต.3 ยะลา

4144 135473 00290832 นาย  พิเชฐ  ศรีสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

4145 116178 00218725 นาย  พิเชษฎ ์ สุวรรณโรจน์ กฟต.1 เพชรบุรี

4146 410645 00149847 นาย  พิเชษฐ์  จนัทร์เพชร กฟฉ.1 อุดรธานี

4147 121173 00086021 นาย  พิเชษฐ์  วิถีธรรมศกัดิ กฟก.2 ชลบุรี

4148 066909 00197563 นาง  พิณทอง  สืบแสง สาํนกังานใหญ่

4149 239007 00352507 น.ส.  พิณทิพย ์ ภู่อ่อน กฟก.1 อยธุยา

4150 189090 00028235 นาย  พิทยา  ไข่แกว้ กฟน.1 เชียงใหม่
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4151 118471 00147281 นาย  พิทยา  เปลียนสมยั กฟต.1 เพชรบุรี

4152 247173 00227071 นาย  พิทยา  แพนพา กฟฉ.1 อุดรธานี

4153 081268 00044803 วา่ที ร.ต.  พิทยา  ราชธา กฟฉ.1 อุดรธานี

4154 280951 00102392 นาย  พิทยา  ศรีวิเชียร กฟต.3 ยะลา

4155 074952 00004532 นาย  พิทยา  สุขปลืม สาํนกังานใหญ่

4156 212291 00027366 นาย  พิทยา  สุขเสร็จ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4157 059740 00099230 นาย  พิทยา  สุทธิสมณ์ สาํนกังานใหญ่

4158 117263 00231090 นาย  พิทยา  อ่อนบรรจง กฟก.1 อยธุยา

4159 118772 00023085 นาย  พิทยารัตน์  แกว้สุก สาํนกังานใหญ่

4160 038257 00263352 นาย  พิทกัษ ์ โฆษิตพล กฟก.2 ชลบุรี

4161 242686 00088964 นาย  พิทกัษ ์ ไชยศึก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4162 212267 00168904 นาย  พิทกัษ ์ ธนาบูรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4163 060466 00181310 นาย  พิทกัษ ์ บ่งสินชยั สาํนกังานใหญ่

4164 148947 00280003 นาย  พิทกัษ ์ เลาหะเพญ็แสง กฟน.1 เชียงใหม่

4165 188353 00233888 นาย  พิทกัษ ์ วงศป์ระดิษฐ์ กฟต.3 ยะลา

4166 255508 00197018 นาย  พิทกัษ ์ สุขารมณ์ กฟก.1 อยธุยา

4167 158340 00191917 นาย  พิทกัษ ์ อึงภากรณ์ กฟก.3 นครปฐม

4168 272924 00294577 นาย  พิทกัษพ์งศ ์ สุขสอาด กฟก.2 ชลบุรี

4169 220480 00153561 นาง  พินทอง  แพทยก์ระโทก กฟฉ.3 นครราชสีมา

4170 113015 00045645 นาง  พินภกัดิ  บุญประสิทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

4171 211180 00169641 นาย  พินยั  พุ่มผกา กฟก.3 นครปฐม

4172 075869 00040954 นาย  พินิจ  เครือสาร กฟน.1 เชียงใหม่

4173 158918 00286322 นาย  พินิจ  เจริญแสนสุข กฟก.2 ชลบุรี

4174 054635 00065558 นาย  พินิจ  ไชยสิทธิ สาํนกังานใหญ่

4175 330366 00143473 นาย  พินิจ  เสถียรพานิช กฟก.3 นครปฐม
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4176 319920 00103720 นาย  พินิจศกัดิ  ฤทธิรุ่ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4177 178324 00393406 นาย  พินิตย ์ พนัธ์ศรี กฟก.1 อยธุยา

4178 103557 00000306 นาง  พินิตา  รอดบุญ สาํนกังานใหญ่

4179 106563 00167085 นาย  พิเนต  นารถพินิจ สาํนกังานใหญ่

4180 197815 00009255 นาย  พิเนตร  คาํคง กฟก.1 อยธุยา

4181 137920 00045568 นาย  พิเนตร  อินต๊ะวงั กฟน.1 เชียงใหม่

4182 158798 00081176 นาย  พิพจน์เดช  เลิศพสุโชค กฟฉ.1 อุดรธานี

4183 124618 00096905 นาย  พิพฒัน์  กรีถาวร สาํนกังานใหญ่

4184 215875 00003340 นาย  พิพฒัน์  กลินรอด สาํนกังานใหญ่

4185 204230 00233288 นาย  พิพฒัน์  ขนัติลาภาพนัธุ์ กฟก.2 ชลบุรี

4186 197441 00037468 นาย  พิพฒัน์  นนตะเสน กฟฉ.1 อุดรธานี

4187 174532 00337026 นาย  พิพฒัน์  ประดิษฐ์ทรัพย์ กฟก.2 ชลบุรี

4188 148002 00025069 นาย  พิพฒัน์  พนมแกว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

4189 147404 00081112 นาย  พิพฒัน์  สดใส กฟฉ.1 อุดรธานี

4190 502954 00373507 นาย  พิพฒัน์  องัศุภมงคล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4191 216960 00102297 นาย  พิพฒัน์  อินทร์ชยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

4192 106898 00116539 นาย  พิพิธ  กองจนัทร์ กฟก.3 นครปฐม

4193 088286 00048548 นาย  พิพิธ  ตะวนัสุกี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4194 155253 00049271 นาย  พิภพ  ประเสริฐ กฟน.1 เชียงใหม่

4195 213611 00148164 นาย  พิภพ  ศรีจนัทร์ทบั กฟน.1 เชียงใหม่

4196 005539 00083546 นาย  พิภพ  ศิริรักษ์ สาํนกังานใหญ่

4197 232704 00127514 น.ส.  พิมขวญั  เพชรรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4198 204002 00082863 นาย  พิมเดช  นามสงคราม กฟฉ.1 อุดรธานี

4199 103052 00134109 นาง  พิมปไพ  เดชศรี กฟก.3 นครปฐม

4200 240553 00221166 นาง  พิมพก์รวีร์  ศรีสว่าง กฟก.1 อยธุยา
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4201 103599 00047215 นาง  พิมพใ์จ  วิบูลยว์งศ์ สาํนกังานใหญ่

4202 142925 00047110 นาง  พิมพนิ์ภา  คลา้ยกระบินทร์ สาํนกังานใหญ่

4203 023252 00165342 นาง  พิมพป์ระไพ  ศิริกิตติศพัท์ สาํนกังานใหญ่

4204 234227 00133662 นาง  พิมพพ์ร  ยงิภิญโญ กฟก.3 นครปฐม

4205 181238 00223613 นาง  พิมพพ์นัธ์  แกว้อ่อน สาํนกังานใหญ่

4206 268446 00365807 นาง  พิมพร  วงศค์าํแน่น กฟน.1 เชียงใหม่

4207 270728 00040722 นาง  พิมพรรณ  บรรจบ กฟน.1 เชียงใหม่

4208 144236 00069566 นาง  พิมพรรณ  ภู่ประเสริฐ กฟน.1 เชียงใหม่

4209 231570 00213616 นาง  พิมพรรณ  สมเวที กฟน.1 เชียงใหม่

4210 131665 00017628 นาง  พิมพา  ชุ่มกมล สาํนกังานใหญ่

4211 306765 00025946 น.ส.  พิมพา  ศรีนวล สาํนกังานใหญ่

4212 225765 00154644 นาง  พิมภรณ์  กุลทรัพยต์ฤษณา กฟต.1 เพชรบุรี

4213 270299 00191735 นาง  พิมรดา  บริบาล กฟน.3 ลพบุรี

4214 024703 00028299 นาง  พิมล  พลทวี กฟก.1 อยธุยา

4215 021593 00024390 นาย  พิมล  ศรีภกัดี กฟน.3 ลพบุรี

4216 126717 00009114 นาง  พิมลพรรณ์  พฤทธิตระกูล กฟก.1 อยธุยา

4217 062450 00010462 นาง  พิมลพรรณ  พรหมนารท สาํนกังานใหญ่

4218 246614 00025441 นาง  พิมสิริ  สุนา กฟฉ.1 อุดรธานี

4219 178714 00139618 น.ส.  พิยะดา  เปียมสมบูรณ์ กฟต.3 ยะลา

4220 142187 00204851 นาย  พิรุณ  ชยัมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

4221 283098 00034933 นาย  พิรุณ  เวสประชุม กฟน.3 ลพบุรี

4222 184676 00198141 นาง  พิศฐิยา  ดิษฐาพร สาํนกังานใหญ่

4223 283909 00108770 นาง  พิศพร  ปรีดานนท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4224 283195 00335783 ม.ล.  พิศพิลาส  จรูญโรจน์ สาํนกังานใหญ่

4225 279031 00135191 นาง  พิศมยั  เขมะชาติ กฟน.1 เชียงใหม่
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4226 180583 00284493 น.ส.  พิศมยั  ชาตเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

4227 156699 00091000 นาง  พิศมยั  นาคสกุล กฟก.1 อยธุยา

4228 173675 00124675 นาง  พิศมยั  มีสุวรรณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4229 090712 00117426 นาง  พิศมยั  รบกลา้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4230 186212 00062869 นาง  พิศมยั  เล็กสมบูรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4231 120452 00138353 น.ส.  พิศมยั  ศรีอุไร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4232 160745 00011604 นาย  พิศาล  ตงัวราภรณ์ กฟก.1 อยธุยา

4233 131657 00221598 นาย  พิศาล  ภูลสนอง สาํนกังานใหญ่

4234 003252 00035266 นาย  พิศิฏฐ ์ พิเดช กฟก.1 อยธุยา

4235 151005 00057644 นาย  พิศิษฐ์  ชุติมนัตช์ยั กฟน.3 ลพบุรี

4236 294104 00209760 นาย  พิศิษฐ์  ดุษณี กฟฉ.3 นครราชสีมา

4237 323733 00186974 นาย  พิษณุ  จนัทร์เอียม กฟก.3 นครปฐม

4238 162941 00092729 นาย  พิษณุ  ใจสุนทร กฟน.1 เชียงใหม่

4239 229492 00169869 นาย  พิษณุ  นาคพญา กฟก.3 นครปฐม

4240 288331 00203823 นาย  พิษณุ  ศิลาพฤกษ์ กฟก.3 นครปฐม

4241 130685 00245069 นาย  พิษณุ  อรุณนพรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

4242 157394 00057280 นาย  พิษณุ  อ่อนจา้ย กฟน.3 ลพบุรี

4243 037405 00071583 นาย  พิษณุ  อินฟ้าแสง กฟต.1 เพชรบุรี

4244 186911 00226811 นาง  พิสชา  กลินบวัทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

4245 316621 00089188 นาง  พิสมยั  ชมจนัทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4246 202767 00080366 นาง  พิสมยั  วฒันานนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4247 269206 00135282 นาย  พิสณัห์  คาํมะนิด กฟน.1 เชียงใหม่

4248 006111 00242657 นาย  พิสยั  สินกลาง กฟก.1 อยธุยา

4249 228739 00034406 นาย  พิสยั  สุขประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

4250 460014 00145552 นาย  พิสิฏฐ์  ภสัฐาพงษ์ สาํนกังานใหญ่
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4251 198641 00116634 นาย  พิสิฐ  ดาศรี กฟก.1 อยธุยา

4252 116681 00045027 นาย  พิสิฐสรรค ์ รอดเชือ สาํนกังานใหญ่

4253 284329 00007621 นาย  พิสิทธิ  กิจโกศล กฟฉ.1 อุดรธานี

4254 047701 00145457 นาย  พิสิทธิ  เขียวบาํรุง สาํนกังานใหญ่

4255 121440 00284102 นาย  พิสิทธิ  จนัทะโก กฟก.2 ชลบุรี

4256 204688 00154367 นาย  พิสิทธิ  พีระเป็ง กฟน.1 เชียงใหม่

4257 238849 00225433 นาย  พิสิทธิ  เสาวสิงห์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4258 219528 00282823 นาย  พิสิษฐ ์ จนัทรประดิษฐ์ กฟก.3 นครปฐม

4259 160185 00355414 นาย  พิสิษฐ ์ ธรรมสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4260 105703 00056189 นาย  พิสิษฐ ์ ฤกษะเสน กฟน.1 เชียงใหม่

4261 243195 00148287 นาย  พิสิษฐ ์ สุขเกษม สาํนกังานใหญ่

4262 068943 00066263 นาย  พิสิษฐ ์ เหลืองวนัทา กฟฉ.1 อุดรธานี

4263 186678 00083619 นาย  พิสุทธิ  บุญญรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4264 093752 00074959 นาย  พีรกิจ  ศิลปพิพฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4265 145127 00057808 นาย  พีรพงศ ์ เจียกุลธร สาํนกังานใหญ่

4266 222709 00331020 นาย  พีรพงศ ์ เนืองอุดม กฟต.1 เพชรบุรี

4267 228315 00296010 นาย  พีรพล  สิงหกลางพล สาํนกังานใหญ่

4268 438279 00238515 นาย  พีรภทัร์  พรชยัธนสกลุ กฟก.1 อยธุยา

4269 207466 00203819 นาย  พีรยศ  อร่ามวาณิชย์ กฟก.3 นครปฐม

4270 092463 00180819 นาย  พีรวฒัน์  พูลผล กฟก.3 นครปฐม

4271 066145 00186110 นาย  พีระ  เกตประยรู กฟก.2 ชลบุรี

4272 277372 00118363 นาย  พีระ  ไชยเมือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4273 092489 00247657 นาย  พีระ  ดาํดว้ง กฟต.3 ยะลา

4274 270184 00229487 นาย  พีระ  บุญยง กฟฉ.3 นครราชสีมา

4275 297372 00155804 นาย  พีระ  ภิรมยรั์ตน์ สาํนกังานใหญ่
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4276 251635 00200811 นาย  พีระ  มนัวาจา สาํนกังานใหญ่

4277 068383 00166734 นาย  พีระ  มุกดาสนิท กฟก.2 ชลบุรี

4278 132548 00051652 นาย  พีระ  วรรณศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

4279 076857 00145516 นาย  พีระ  สุขขาํ สาํนกังานใหญ่

4280 238344 00151432 นาย  พีระ  สุพลธวณิชย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4281 039902 00285267 นาย  พีระ  เสริมสวสัดิ กฟน.3 ลพบุรี

4282 188866 00278004 นาย  พีระชยั  จรรยาพรวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

4283 245024 00210886 นาย  พีระพงศ ์ ดรุณวรรณ สาํนกังานใหญ่

4284 200058 00118818 นาย  พีระพงศ ์ ลอยวิรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4285 124862 00248803 นาย  พีระพงศ ์ ศรีทรง กฟก.2 ชลบุรี

4286 127349 00044958 นาย  พีระพงษ ์ นวหิรัญกุล กฟน.1 เชียงใหม่

4287 308369 00190266 นาย  พีระพงษ ์ พงษป์ระสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

4288 191194 00079395 นาย  พีระวฒัน์  สุวรรณปักษี กฟฉ.1 อุดรธานี

4289 203705 00046500 นาง  พึงใจ  อธิคมประภา กฟน.3 ลพบุรี

4290 161173 00163572 นาย  พุฒิ  ศรีห้วยยอด กฟก.3 นครปฐม

4291 216156 00119882 นาย  พุฒิพงศ ์ พรมศร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4292 146979 00037036 นาย  พุฒิพงศ ์ วรเลิศธญัรักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

4293 180850 00165479 นาย  พุฒิพฒัน์  แดงสุริศรีโสภาศ สาํนกังานใหญ่

4294 328628 00195575 นาย  พุทธคุณ  บุญสุข กฟก.3 นครปฐม

4295 440886 00226675 นาย  พุทธพร  ศกัดิสุรกานต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4296 252542 00033941 นาย  พุทธิชาติ  ศิริรักษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

4297 456374 00202095 น.ส.  พุทธิธรรมา  สุขสมกมล สาํนกังานใหญ่

4298 040319 00001552 นาย  พุทธินนัทน์  ธนภทัร กฟต.1 เพชรบุรี

4299 254455 00100554 นาย  พุทธินาถ  เยน็อุทก กฟก.1 อยธุยา

4300 163036 00187552 นาย  พุทธิพงษ ์ พ่วงลาภ กฟต.1 เพชรบุรี
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4301 227115 00124948 นาย  พุทธิศกัดิ  ศรีจาํนงค์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4302 183638 00011418 นาง  พุมมาลี  สุวรรณวนิช กฟก.1 อยธุยา

4303 214560 00289384 นาย  พูนผล  เรืองฤทธิ กฟต.3 ยะลา

4304 065822 00104849 นาง  พูนศรี  คงสุข กฟก.1 อยธุยา

4305 208218 00083855 นาย  พูนศกัดิ  ธนูรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4306 122365 00187861 นาย  พูนศกัดิ  ลดัดาหอม กฟฉ.3 นครราชสีมา

4307 057405 00145998 นาย  พูนสิน  สาครินทร์ กฟต.3 ยะลา

4308 220498 00127605 นาย  พูนสุข  ตะมิน กฟฉ.1 อุดรธานี

4309 052730 00245269 นาง  พูนสุข  นนัทะกาล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4310 240838 00064489 นาย  พูนสุข  วิชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4311 155465 00002708 นาย  พูนสุข  ศิริโชติ สาํนกังานใหญ่

4312 212495 00220879 นาง  พูนสุข  สุขเกษม กฟน.1 เชียงใหม่

4313 159697 00149174 นาง  พูลผล  โพธิวาระ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4314 110261 00117903 นาง  พูลศรี  ศรีสวสัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

4315 416691 00015953 นาย  พูลศกัดิ  แสวงกิจ สาํนกังานใหญ่

4316 241907 00037759 นาย  พูลสมบติั  ไชยมาโย กฟฉ.1 อุดรธานี

4317 217102 00079531 นาย  พูลสวสัดิ  ทิพยก์รรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

4318 177988 00261150 นาย  พูลสวสัดิ  ปรีดา สาํนกังานใหญ่

4319 182674 00042356 นาย  พูลสิริ  ธรรมสโรช กฟน.1 เชียงใหม่

4320 165135 00042251 นาย  เพชร  ศรีไชยมูล กฟน.1 เชียงใหม่

4321 059693 00100845 นาย  เพชร  สงัขท์อง กฟต.1 เพชรบุรี

4322 229816 00147718 นาย  เพชรนอ้ย  บุญยงั กฟก.3 นครปฐม

4323 113625 00097274 นาย  เพชรพงษ ์ บุญประกอบ กฟก.1 อยธุยา

4324 120818 00249281 นาย  เพช็รพิบูลย ์ กณัฑมณี กฟต.1 เพชรบุรี

4325 049949 00177082 นาง  เพชราภรณ์  คงคุม้ กฟน.1 เชียงใหม่
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4326 209620 00042897 นาง  เพชราวลยั  ชาญชยัสมร กฟน.1 เชียงใหม่

4327 502885 00370981 น.ส.  เพชุดา  กฤษประจนัต์ สาํนกังานใหญ่

4328 032023 00091119 น.ส.  เพญ็แข  ถุงทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

4329 043375 00173783 นาง  เพญ็แข  ผดุงกมล สาํนกังานใหญ่

4330 028171 00045845 น.ส.  เพญ็จนัทร์  เลียมประวติั กฟน.1 เชียงใหม่

4331 234277 00063942 น.ส.  เพญ็นภา  ทองกลม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4332 016302 00181156 นาง  เพญ็นภา  เสน่หา กฟก.1 อยธุยา

4333 269743 00102974 นาง  เพญ็พรรณ  จุลศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

4334 133447 00136583 นาง  เพญ็พรรณ  นามราษฎร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4335 199508 00016818 นาง  เพญ็พรรณ  ประสงคผ์ล สาํนกังานใหญ่

4336 043422 00025687 นาง  เพญ็รัตน์  โชติกะพุกกณะ สาํนกังานใหญ่

4337 140965 00169887 นาง  เพญ็ลดา  ใจเยน็ กฟก.3 นครปฐม

4338 264793 00042047 นาง  เพญ็ศรี  กาํเนิดสวสัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

4339 293661 00058622 นาง  เพญ็ศรี  ขาวกระจ่าง กฟต.3 ยะลา

4340 197645 00208382 นาง  เพญ็ศรี  จนัทร์ใหม่ กฟก.2 ชลบุรี

4341 180460 00280449 น.ส.  เพญ็ศรี  ลิมวนิชกุล สาํนกังานใหญ่

4342 146660 00019452 นาง  เพญ็ศรี  วฒันชยัศิริกลุ สาํนกังานใหญ่

4343 096679 00217056 นาง  เพญ็ศรี  อุดมเวช กฟฉ.3 นครราชสีมา

4344 318283 00107338 น.ส.  เพญ็ศิริ  กินร กฟน.1 เชียงใหม่

4345 064169 00017555 น.ส.  เพญ็ศิริ  ปัญญาพล สาํนกังานใหญ่

4346 199689 00106778 นาย  เพทาย  งามลว้น กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4347 172700 00105186 นาง  เพลิน  นาควชัระ สาํนกังานใหญ่

4348 060521 00004946 น.ส.  เพลินจนัทร์  พลอยพริง สาํนกังานใหญ่

4349 025157 00234420 น.ส.  เพลินพิศ  จนัทรรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

4350 155326 00176109 นาง  เพลินพิศ  สุขพฒันา กฟก.3 นครปฐม
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4351 080775 00237337 นาง  เพลินพิศ  สุวรรณภาณุ สาํนกังานใหญ่

4352 120826 00299959 นาย  เพิม  พนัธุ์สาคร กฟต.1 เพชรบุรี

4353 205820 00123574 นาย  เพิมพงษ ์ ทิพยดารา กฟฉ.1 อุดรธานี

4354 017641 00006875 นาย  เพิมพงษ ์ ลาภสมทบ สาํนกังานใหญ่

4355 323678 00282473 นาง  เพิมพร  เอกดาํรงค์ สาํนกังานใหญ่

4356 095047 00293808 นาย  เพิมศกัดิ  พุกพ่วง กฟก.3 นครปฐม

4357 163476 00066459 นาย  เพิมศกัดิ  ศิริรัตนพงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4358 317601 00159349 นาย  เพิมศกัดิ  อกัษรณรงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4359 208048 00132402 นาย  เพิมสิน  เงินอร่าม สาํนกังานใหญ่

4360 050982 00026001 นาง  เพียงจิตต ์ สาํราญเกษ สาํนกังานใหญ่

4361 203501 00006570 นาง  เพียงใจ  ตุม้ทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

4362 278514 00232119 นาง  เพียงใจ  รัตนไสย กฟฉ.3 นครราชสีมา

4363 138926 00036212 นาง  เพียงใจ  วฒันาคร กฟก.1 อยธุยา

4364 285464 00029409 นาย  เพียร  ฟองหิรัญศิริ กฟต.3 ยะลา

4365 175512 00031153 นาย  เพียรเลิศ  ชะมอ้ย กฟน.3 ลพบุรี

4366 136738 00049653 นาย  เพียรศกัดิ  นูแป กฟน.3 ลพบุรี

4367 224947 00119173 นาย  เพียรศกัดิ  สาคะโร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4368 191461 00262110 น.ส.  แพรว  เตม็รักษ์ สาํนกังานใหญ่

4369 305735 00040754 น.ส.  แพรวพรรณ  นพฤทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

4370 240236 00214280 นาย  โพธิชิต  ฮมแสน กฟฉ.3 นครราชสีมา

4371 198447 00190816 นาย  โพยม  เพญ็จาํรัส กฟต.1 เพชรบุรี

4372 142111 00273527 นาง  ไพกิจ  พานิชตระกูล สาํนกังานใหญ่

4373 250207 00163259 นาย  ไพจิตร  แกว้สุรินทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4374 037324 00001398 นาย  ไพจิตร  เทียนไพฑูรย์ สาํนกังานใหญ่

4375 059601 00098357 นาย  ไพจิตร  นากะพนัธ์ สาํนกังานใหญ่
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4376 212063 00139159 นาย  ไพฑูรย ์ คงคาลึก กฟก.1 อยธุยา

4377 101806 00216628 นาย  ไพฑูรย ์ จนันิล กฟก.2 ชลบุรี

4378 128599 00136751 นาย  ไพฑูรย ์ ตรีวรเวทย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4379 277673 00170080 นาย  ไพฑูรย ์ ถึกจรูญ กฟก.3 นครปฐม

4380 166490 00204215 นาง  ไพฑูรย ์ บณัฑิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4381 331613 00180982 นาย  ไพฑูรย ์ บุญชู กฟต.3 ยะลา

4382 173497 00216323 นาย  ไพฑูรย ์ บุญเรือง กฟน.3 ลพบุรี

4383 156380 00019757 นาย  ไพฑูรย ์ ประเสริฐจิตร์ กฟต.1 เพชรบุรี

4384 192700 00116939 นาย  ไพฑูรย ์ ปัญญาพืช กฟก.1 อยธุยา

4385 226711 00136210 นาย  ไพฑูรย ์ ปานศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

4386 214227 00162803 นาง  ไพฑูรย ์ พุทธานี สาํนกังานใหญ่

4387 446866 00170408 นาย  ไพฑูรย ์ ภูริวฒันกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4388 248933 00134127 นาย  ไพฑูรย ์ ม่วงอยู่ สาํนกังานใหญ่

4389 180012 00279046 นาย  ไพฑูรย ์ วิริยะวฒันะ กฟก.3 นครปฐม

4390 270655 00012741 นาย  ไพฑูรย ์ สมวี กฟก.1 อยธุยา

4391 194760 00235367 นาย  ไพฑูรย ์ แสงศรีจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

4392 015801 00198719 นาง  ไพฑูรยท์อง  จิระเดชะ สาํนกังานใหญ่

4393 403541 00217133 นาง  ไพทิพย ์ บุญสารี กฟก.2 ชลบุรี

4394 404571 00007667 นาย  ไพทูรย ์ นามมนตรี กฟฉ.1 อุดรธานี

4395 223519 00020928 นาย  ไพธูร  ฉาบทบัทิม กฟก.1 อยธุยา

4396 034368 00135882 นาย  ไพบูลย ์ กลา้การขาย กฟน.3 ลพบุรี

4397 264361 00272812 นาย  ไพบูลย ์ กิตติธรกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4398 083838 00216769 นาย  ไพบูลย ์ เกียรติขจายกาํจร กฟต.1 เพชรบุรี

4399 035241 00006457 นาย  ไพบูลย ์ จนัทร์งาม สาํนกังานใหญ่

4400 274617 00048811 นาย  ไพบูลย ์ ตงัตระกูล กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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4401 198552 00124857 นาง  ไพบูลย ์ เทียงดาห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4402 196209 00108643 นาย  ไพบูลย ์ ปัจจยัโค กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4403 262018 00064675 นาย  ไพบูลย ์ พนัธุระ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4404 037340 00246942 นาย  ไพบูลย ์ เพง็จนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

4405 146644 00049471 นาย  ไพบูลย ์ เพญ็วิจิตร กฟน.1 เชียงใหม่

4406 249379 00227912 นาย  ไพบูลย ์ โพธิผล กฟฉ.1 อุดรธานี

4407 079384 00282805 นาย  ไพบูลย ์ มงคลหตัถี กฟน.1 เชียงใหม่

4408 406028 00221007 นาย  ไพบูลย ์ รวมยอด กฟก.3 นครปฐม

4409 292047 00015894 นาย  ไพบูลย ์ รูปประดิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

4410 071954 00258096 นาย  ไพบูลย ์ ลอยวิรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4411 148450 00226639 วา่ที พนัตรี  ไพบูลย ์ ว่องวีระยทุธ์ กฟต.3 ยะลา

4412 416633 00221011 นาย  ไพบูลย ์ วานิชพงษพ์นัธุ์ กฟก.3 นครปฐม

4413 202270 00066354 นาย  ไพบูลย ์ ศรีชมภู กฟฉ.1 อุดรธานี

4414 191770 00140461 นาย  ไพบูลย ์ สกุณา สาํนกังานใหญ่

4415 260359 00084156 นาย  ไพรวรรณ์  กนัถารัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

4416 290053 00191012 นาย  ไพรวนั  บุญพรประเสริฐ กฟน.1 เชียงใหม่

4417 073435 00295678 นาย  ไพรวนั  สุกใส กฟก.2 ชลบุรี

4418 236237 00172864 นาง  ไพรวลัย ์ ศิริพงษ์ สาํนกังานใหญ่

4419 206046 00131715 วา่ที ร.ต.  ไพรัช  กลดัสาํเนียง กฟฉ.3 นครราชสีมา

4420 260969 00108211 นาย  ไพรัช  ตรีวิทยายนต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4421 072196 00219749 นาย  ไพรัช  ตนัติสุข สาํนกังานใหญ่

4422 247068 00070991 นาย  ไพรัช  ทองอ่อน กฟน.3 ลพบุรี

4423 188565 00248821 นาย  ไพรัช  รักรุ่ง กฟก.3 นครปฐม

4424 118829 00296101 นาย  ไพรัช  รุจิราบตัร กฟก.2 ชลบุรี

4425 025767 00281813 นาย  ไพรัช  ลาภใหญ่ สาํนกังานใหญ่
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4426 264581 00191458 นาย  ไพรัช  วุน่ศิลป์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4427 239683 00275010 จ่าอากาศเอก  ไพรัช  สมหอม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4428 056069 00104453 นาง  ไพรัช  หาญวรวงศ์ สาํนกังานใหญ่

4429 246436 00204192 นาย  ไพรัตน์  เจริญลาภ กฟต.1 เพชรบุรี

4430 184422 00104726 นาย  ไพรัตน์  นูหาร สาํนกังานใหญ่

4431 108345 00182275 นาย  ไพรัตน์  บวัอ่อน กฟก.3 นครปฐม

4432 147763 00321382 นาย  ไพรัตน์  พึงสมบติั กฟก.1 อยธุยา

4433 173837 00295282 นาย  ไพรัตน์  เลก็เจริญ กฟต.1 เพชรบุรี

4434 292055 00079795 นาย  ไพรัตน์  ศรีโยธา กฟฉ.3 นครราชสีมา

4435 204094 00056561 นาง  ไพรินทร์  ศรีสวสัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

4436 124553 00017846 นาง  ไพรินทร์  สุขีวรรณ สาํนกังานใหญ่

4437 205799 00128683 นาย  ไพรินทร์  อุทาโย กฟฉ.1 อุดรธานี

4438 248527 00260477 นาย  ไพเราะ  กาบแกว้ กฟก.3 นครปฐม

4439 136754 00169691 นาง  ไพเราะ  โกมลฐิติ สาํนกังานใหญ่

4440 269808 00287514 นาง  ไพเราะ  ทิมทอง สาํนกังานใหญ่

4441 073011 00278913 นาย  ไพโรจน์  เกตุรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

4442 187616 00131460 นาย  ไพโรจน์  แกว้สวา่ง กฟฉ.3 นครราชสีมา

4443 415954 00066168 นาย  ไพโรจน์  จิตรีงาม กฟก.3 นครปฐม

4444 088024 00125962 นาย  ไพโรจน์  โชติวรรณ กฟน.3 ลพบุรี

4445 087191 00235317 นาย  ไพโรจน์  ดาํขาํ กฟต.1 เพชรบุรี

4446 069915 00246847 นาย  ไพโรจน์  ผดุงพล สาํนกังานใหญ่

4447 222026 00185019 นาย  ไพโรจน์  พรมพุทธ กฟฉ.1 อุดรธานี

4448 121937 00140689 นาย  ไพโรจน์  โพธิเอียม สาํนกังานใหญ่

4449 071938 00219171 นาย  ไพโรจน์  ภกัดีอุธรณ์ สาํนกังานใหญ่

4450 018257 00006243 นาย  ไพโรจน์  แยม้อุทยั สาํนกังานใหญ่
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4451 199215 00005342 นาย  ไพโรจน์  ศรีสุภาพ สาํนกังานใหญ่

4452 193285 00186942 นาย  ไพโรจน์  สวสัดิยากร กฟก.3 นครปฐม

4453 179697 00212456 นาย  ไพโรจน์  เสมาทศัน์ สาํนกังานใหญ่

4454 118934 00242061 นาย  ไพโรจน์  อาํทิม กฟน.3 ลพบุรี

4455 184901 00249572 นาย  ไพโรจน์  อินเหียน สาํนกังานใหญ่

4456 270605 00195870 นาง  ไพลิน  ใจยา กฟน.1 เชียงใหม่

4457 092714 00256430 นาง  ไพลิน  เอียมจิตกุศล สาํนกังานใหญ่

4458 157831 00183817 นาย  ไพศกัดิ  แขวฒันะ กฟก.1 อยธุยา

4459 224743 00178892 นาย  ไพศานต ์ ชาํนาญศิลป์ กฟก.3 นครปฐม

4460 141636 00319892 นาย  ไพศาล  กลางเวหา กฟต.1 เพชรบุรี

4461 102909 00193882 นาย  ไพศาล  กะวะระสูตร กฟก.1 อยธุยา

4462 192807 00178133 นาย  ไพศาล  เกศเกือวริิยะกุล กฟก.3 นครปฐม

4463 286274 00329621 นาย  ไพศาล  ขวญัเมือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4464 068757 00001334 นาย  ไพศาล  ขาํเอนก กฟฉ.3 นครราชสีมา

4465 058134 00275838 นาย  ไพศาล  ทองวลิยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

4466 143361 00086326 นาย  ไพศาล  ธาราวชัรศาสตร์ กฟน.3 ลพบุรี

4467 176437 00009873 นาย  ไพศาล  บุญภกัดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4468 286583 00233315 นาย  ไพศาล  ผอ่งแผว้ กฟต.1 เพชรบุรี

4469 289191 00246956 นาย  ไพศาล  พนัธ์ศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

4470 267513 00132711 นาย  ไพศาล  พิมพศ์รี กฟฉ.3 นครราชสีมา

4471 214942 00183312 นาย  ไพศาล  พุทธรักษพ์งศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4472 018590 00162744 นาย  ไพศาล  โพธิธเนศ สาํนกังานใหญ่

4473 116225 00222021 นาย  ไพศาล  รอดสวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

4474 252097 00033296 นาย  ไพศาล  รืนบุตร กฟก.1 อยธุยา

4475 240901 00040427 นาย  ไพศาล  รุจิรารังสรรค์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

4476 294586 00195298 นาย  ไพศาล  วงศวิ์วฒัน์ กฟต.3 ยะลา

4477 169391 00202572 นาย  ไพศาล  ศรีอนนัต์ กฟก.3 นครปฐม

4478 311273 00288988 นาย  ไพศาล  หรงจิตร กฟต.1 เพชรบุรี

4479 178950 00224150 นาย  ไพศาล  อภิพงศธร กฟต.1 เพชรบุรี

4480 156534 00183594 นาย  ไพศาล  เอียมสอาด สาํนกังานใหญ่

4481 127941 00193391 นาย  ไพศาลสิฏฐ ์ บุญสืบ กฟฉ.1 อุดรธานี

4482 150897 00059282 นาย  ไพศิษฐ  พวงสายใจ กฟน.1 เชียงใหม่

4483 194320 00037672 นาย  ไพสรรค ์ เขตเจริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

4484 225244 00266069 นาย  ไพสนัท ์ โขวฒิุธรรม กฟก.3 นครปฐม

4485 215354 00181392 นาย  ไพสิฐ  อินทรประสิทธิ กฟน.2 พิษณุโลก

4486 206915 00042792 นาง  ฟองจนัทร์  ยงิเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

4487 505104 00387817 น.ส.  ฟาตีมะฮ ์ เจ๊ะอาลี กฟต.3 ยะลา

4488 307745 00251971 นาง  ฟารีดาห์  แวววรรณจิตร กฟต.3 ยะลา

4489 230281 00166934 นาย  ฟูอาด ์ เหลม็โส๊ะ กฟต.3 ยะลา

4490 233239 00158066 นาย  ภคพล  ขวญันุย้ กฟต.1 เพชรบุรี

4491 035615 00063283 นาง  ภคภทัร  วงษภ์ทัรกร สาํนกังานใหญ่

4492 194176 00143841 น.ส.  ภคมน  บุญไชย กฟก.1 อยธุยา

4493 154914 00169932 นาง  ภควรรณ  มีกรณ์ กฟก.3 นครปฐม

4494 168604 00405376 นาย  ภควชัร  สุคนัธนาค สาํนกังานใหญ่

4495 193471 00215927 นาย  ภชฤทธิ  ธรรมบดินทร์ กฟก.3 นครปฐม

4496 232623 00237000 นาย  ภพสรรค ์ แผงสุข กฟต.1 เพชรบุรี

4497 267000 00049308 น.ส.  ภรณทั  นาทกวินณกุล กฟน.1 เชียงใหม่

4498 176738 00018133 นาง  ภรสิริ  จิรอมัพร สาํนกังานใหญ่

4499 081187 00226116 นาย  ภราไดย  นิตยวรรธนะ สาํนกังานใหญ่

4500 125494 00007794 นาง  ภริตพร  เดชสกุลฤทธิ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

4501 069745 00244372 นาย  ภวตั  ณรงคธ์นชิต กฟฉ.1 อุดรธานี

4502 118219 00296474 นาย  ภวิน  บุนนาค กฟก.3 นครปฐม

4503 130423 00231872 นาย  ภกัค ์ ทองหลาง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4504 049826 00062091 นาย  ภกัดิ  เรืองสงัข์ กฟต.3 ยะลา

4505 056881 00282273 นาง  ภกัดี  ขนัทอง สาํนกังานใหญ่

4506 260804 00120499 นาย  ภกัดี  มหาโพธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

4507 155596 00109235 นาย  ภกัดี  ฤทธิมาศ กฟต.1 เพชรบุรี

4508 254421 00037713 นาง  ภกัดี  หาญกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

4509 162810 00212638 นาย  ภกัติพงษ ์ ทาระวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

4510 173798 00182025 นาง  ภคันิภา  แนบเนียน กฟต.1 เพชรบุรี

4511 199011 00018179 นาย  ภคัวฒัน์  นราพสิษฐ์กลุ สาํนกังานใหญ่

4512 282212 00049253 นาง  ภชัธีญา  แกว้กาํเนิด กฟน.1 เชียงใหม่

4513 457281 00236963 นาง  ภชัราวลยั  บรรเริงเสนาะ กฟก.2 ชลบุรี

4514 431586 00144665 นาง  ภชัรี  ศรีสาํราญ กฟฉ.1 อุดรธานี

4515 218679 00055210 นาง  ภณัฑิรา  กล่อมสงัข์ กฟก.3 นครปฐม

4516 499684 00365566 น.ส.  ภณัฑิรา  วรรณธะนงั กฟก.1 อยธุยา

4517 191584 00140702 นาง  ภณัฑิรา  แสงเพชร สาํนกังานใหญ่

4518 278768 00100704 นาง  ภดัชฎา  พุ่มเกษ กฟก.1 อยธุยา

4519 280676 00035852 นาย  ภทัทิยะ  เจริญสนัติสุข กฟก.1 อยธุยา

4520 302907 00030307 นาย  ภทัรชยั  สาลยั กฟต.3 ยะลา

4521 195504 00269203 นาง  ภทัรพรรณ  งามทิพยพนัธ์ุ กฟก.2 ชลบุรี

4522 248323 00051420 นาย  ภทัรพล  มนรัตน์ กฟต.3 ยะลา

4523 172205 00196353 น.ส.  ภทัราพร  จนัทร์จิระ กฟน.1 เชียงใหม่

4524 035990 00058068 น.ส.  ภทัราภรณ์  ณ เชียงใหม่ กฟน.1 เชียงใหม่

4525 166107 00019098 น.ส.  ภทัราภรณ์  นุวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

4526 497880 00327865 นาง  ภทัราวดี  เกตุแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

4527 185973 00148237 น.ส.  ภทัราวรรณ  ทองเฉย กฟก.1 อยธุยา

4528 450459 00139745 นาย  ภทัราวธุ  ปุ้ยพนัธวงศ์ สาํนกังานใหญ่

4529 488931 00278240 นาย  ภทัริศ  เพง็ฉุย สาํนกังานใหญ่

4530 068286 00168136 นาย  ภสัสร  เวียงเกตุ สาํนกังานใหญ่

4531 491764 00290064 นาย  ภากร  เนาวรัตน์กิตติกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

4532 125185 00214721 นาย  ภาคิน  อภยัรัตน์ กฟต.3 ยะลา

4533 133675 00360693 นาย  ภาณุ  นุ่มนอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

4534 084240 00188112 นาย  ภาณุ  เฮียนชาศรี กฟก.3 นครปฐม

4535 165999 00004855 นาย  ภาณุพงศ ์ บุญสิงห์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4536 144456 00080489 นาย  ภาณุพนัธุ์  กศุลเฉลิมวิทย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4537 190009 00189845 นาย  ภาณุมาศ  จนัทวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

4538 095453 00157038 นาง  ภาณุมาศ  วิมลเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

4539 185054 00081871 นาย  ภาณุฤทธิ  เครือนาํคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4540 232877 00061281 นาย  ภาณุวธุ  พฒันกิจ กฟต.3 ยะลา

4541 076190 00019402 นาย  ภานุ  เอมะบุตร สาํนกังานใหญ่

4542 172603 00107883 นาง  ภานุมา  กมลเวชช์ สาํนกังานใหญ่

4543 175326 00111816 นาย  ภานุวฒัน์  เจียมอุทิศศกัดิ สาํนกังานใหญ่

4544 258140 00072711 นาย  ภานุวตัร  พิทกัษธ์รรมคุณ กฟต.1 เพชรบุรี

4545 188743 00145643 นาง  ภาริณี  ตรีโชติ กฟน.3 ลพบุรี

4546 174833 00235480 นาง  ภาวดี  แกว้ภู่ กฟต.3 ยะลา

4547 084428 00070646 นาง  ภาวดี  งามระเบียบ สาํนกังานใหญ่

4548 210312 00199688 นาง  ภาวดี  หาญมนตรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

4549 429880 00279282 น.ส.  ภาวนา  ขาวขาํ สาํนกังานใหญ่

4550 121717 00328211 นาง  ภาวนา  ฟืนสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

4551 219081 00195739 นาย  ภาวตั  โถรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

4552 123913 00255234 นาง  ภาวินี  สุระเทพ สาํนกังานใหญ่

4553 302541 00088069 นาย  ภาษิต  นนัทะเสน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4554 230859 00024263 นาย  ภาสกร  ร้อยแสนศึก กฟน.3 ลพบุรี

4555 145680 00215131 นาย  ภาสกร  วิมลธนกิจ สาํนกังานใหญ่

4556 457370 00256026 นาง  ภาสินี  ทบัโพ กฟก.2 ชลบุรี

4557 068634 00246592 นาง  ภาสินี  บุญชยาอนนัต์ สาํนกังานใหญ่

4558 285480 00018474 น.ส.  ภิญญฎา  กุลกมลวงศ์ สาํนกังานใหญ่

4559 116291 00036703 นาง  ภิญญพ์ลอย  รัตนพนัธ์ุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4560 064672 00178583 นาย  ภิญโญ  จริโมภาส สาํนกังานใหญ่

4561 269311 00151864 นาย  ภิญโญ  จนัทโร กฟต.3 ยะลา

4562 246761 00073062 นาย  ภิญโญ  พนัธุ์อุดม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4563 148997 00053268 นาย  ภิญโญ  ภู่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4564 205626 00138167 นาย  ภิญโญ  มงคลศิลป์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4565 036467 00098652 นาย  ภิญโญ  รอดรักษ์ สาํนกังานใหญ่

4566 026195 00128879 นาย  ภิญโญ  ศิริหลา้ กฟฉ.1 อุดรธานี

4567 145436 00230458 นาย  ภิญโญ  สิงคนิภา กฟฉ.3 นครราชสีมา

4568 093697 00169655 นาย  ภิญโญ  สุนทรเกตุ สาํนกังานใหญ่

4569 139825 00169378 น.ส.  ภิตินนัท ์ เสถียรทิพย์ กฟก.1 อยธุยา

4570 200561 00234539 นาย  ภิรมย ์ ชยัพิชิตพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

4571 094130 00103152 นาย  ภิรมย ์ ทองอร่าม สาํนกังานใหญ่

4572 017439 00217860 นาย  ภิรมย ์ ประวติังาม กฟต.1 เพชรบุรี

4573 321406 00281586 นาย  ภิรมย ์ สนธิหยนั กฟก.1 อยธุยา

4574 255689 00186033 นาง  ภิรมยห์มาย  ปัญญางาม กฟก.3 นครปฐม

4575 098231 00277721 นาย  ภุชงค ์ เกษมชลธาร กฟน.2 พิษณุโลก



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

4576 404848 00189213 นาย  ภุชงค ์ ชยนัตรดิลก สาํนกังานใหญ่

4577 139794 00159630 นาย  ภุชงค ์ บวัขม กฟฉ.3 นครราชสีมา

4578 085157 00203237 นาย  ภุชงค ์ มหาภูมิ กฟน.1 เชียงใหม่

4579 219104 00285712 นาย  ภูเกต็  ลือยอด กฟน.1 เชียงใหม่

4580 175180 00006061 นาย  ภูดิศ  คล่องคดีรัฐ กฟก.1 อยธุยา

4581 260202 00041055 นาย  ภูธนรินทร  ทองสิริมณีรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

4582 204141 00130014 นาย  ภูเบศ  วรวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4583 437477 00274800 นาย  ภูมิ  สุภาวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4584 105266 00227253 นาย  ภูมิพฒัน์  บุนนาค สาํนกังานใหญ่

4585 121945 00023326 นาย  ภูมิภกัดิ  ใจอารีย์ สาํนกังานใหญ่

4586 438326 00222926 นาย  ภูวดล  วชัรางกูร สาํนกังานใหญ่

4587 303377 00071101 นาย  ภูวเดช  ชุตินนัทกุล กฟก.2 ชลบุรี

4588 285422 00115529 นาย  ภูวนาท  บุญญานุวตัร กฟต.3 ยะลา

4589 127307 00154676 นาย  ภูวนิตย ์ คาํเด่นเหลก็ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4590 240676 00234343 นาย  ภูษิต  บนับูรณ์ กฟต.3 ยะลา

4591 266973 00069239 นาย  ภูษิต  สายนาํทิพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4592 224044 00135600 นาย  มงคล  จนัทรคิด กฟน.3 ลพบุรี

4593 223365 00069811 นาย  มงคล  ชมบุญ กฟก.1 อยธุยา

4594 249361 00127819 นาย  มงคล  ไชยศาสตร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4595 219293 00289239 นาย  มงคล  แดงกระจ่าง กฟต.3 ยะลา

4596 203179 00188617 นาย  มงคล  นาควิไล สาํนกังานใหญ่

4597 178269 00096137 นาย  มงคล  ประเทศรัตน์ กฟก.3 นครปฐม

4598 182048 00081017 นาย  มงคล  พลศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

4599 213459 00247007 นาย  มงคล  แพงดี กฟฉ.1 อุดรธานี

4600 025513 00096723 นาง  มงคล  มุขะกงัค์ กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

4601 108785 00095545 นาย  มงคล  วรรณสุยะ กฟน.1 เชียงใหม่

4602 281800 00230949 นาย  มงคล  เศวตะดุล กฟต.3 ยะลา

4603 237152 00041405 นาย  มงคล  เสมอเชือ กฟน.1 เชียงใหม่

4604 166393 00033387 นาย  มงคล  อรุณรุ่งโรจน์ กฟน.1 เชียงใหม่

4605 211758 00265877 นาย  มงคล  อคัสินธวงักูร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4606 111827 00113595 นาย  มงคลชยั  บาํรุงไทยชยัชาญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4607 261672 00158852 นาย  มณฑล  มนัเหมาะ กฟน.1 เชียงใหม่

4608 098037 00274187 น.ส.  มณฑา  นาคสุวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4609 016556 00209338 นาง  มณฑา  สายวงศ์ สาํนกังานใหญ่

4610 304137 00000542 นาง  มณฑาทิพย ์ ศิวายพราหมณ์ สาํนกังานใหญ่

4611 053883 00198573 นาง  มณฑิรา  จนัทรศุภแสง สาํนกังานใหญ่

4612 147739 00031408 นาง  มณนัญา  โชติเมธีนรา กฟก.1 อยธุยา

4613 232893 00162158 นาง  มณิชณญัญ ์ วงศธรบุญรัศมิ กฟน.3 ลพบุรี

4614 115457 00031967 นาง  มณี  ชลาสินธุ์ กฟน.3 ลพบุรี

4615 075788 00193600 นาย  มณี  ปานจินดา กฟก.1 อยธุยา

4616 232055 00148346 นาย  มณี  แยม้นอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

4617 237055 00192177 น.ส.  มณีกานต ์ เติมทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4618 188955 00026015 นาง  มณีพนัธ์  โตใหญ่ กฟน.3 ลพบุรี

4619 497420 00316276 น.ส.  มณียา  กนักา กฟน.2 พิษณุโลก

4620 418172 00050824 น.ส.  มณีรัตน์  กลา้เวช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4621 237322 00064639 นาง  มณีรัตน์  คนัศร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4622 461549 00373648 นาง  มณีรัตน์  อินไชยเทพ กฟต.1 เพชรบุรี

4623 137051 00172064 นาง  มณีวรรณ  ทองบพิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4624 153413 00230149 นาง  มณีวรรณ  วิกุล กฟน.1 เชียงใหม่

4625 201559 00225338 นาย  มนตช์ยั  ไชยวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

4626 307680 00076779 นาย  มนตช์ยั  พานิชกลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4627 233205 00253505 นาย  มนตช์ยั  พูลสวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

4628 272796 00225910 นาย  มนตรี  คงวารินทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4629 173447 00260168 นาย  มนตรี  งิวราย กฟก.2 ชลบุรี

4630 231130 00162099 นาย  มนตรี  จรรยารักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

4631 195279 00221948 นาย  มนตรี  จนัทร์จุฬาลกัษณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

4632 408591 00075319 นาย  มนตรี  ช่วยเกิด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4633 246745 00247689 นาย  มนตรี  ช่วยจิตร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4634 249874 00132789 นาย  มนตรี  ชาดิษฐ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4635 221795 00003677 นาย  มนตรี  ชินช่งจู กฟก.3 นครปฐม

4636 044185 00064257 นาย  มนตรี  ตะรุวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4637 156209 00230476 นาย  มนตรี  ทิมาสาร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4638 081666 00240023 นาย  มนตรี  ธารานุรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

4639 083090 00059323 นาย  มนตรี  ประทุม กฟน.1 เชียงใหม่

4640 215930 00069411 นาย  มนตรี  แปงคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

4641 210532 00034410 นาย  มนตรี  ผดุงใจ กฟก.1 อยธุยา

4642 151047 00175135 นาย  มนตรี  ผวิสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

4643 067573 00214771 นาย  มนตรี  พุ่มเฉลา สาํนกังานใหญ่

4644 215249 00007421 นาย  มนตรี  โพธิแดง สาํนกังานใหญ่

4645 078906 00292402 นาย  มนตรี  ภูษา สาํนกังานใหญ่

4646 206818 00212997 นาย  มนตรี  มากทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

4647 205278 00234834 นาย  มนตรี  รืนภิรมย์ กฟก.3 นครปฐม

4648 195732 00028576 นาย  มนตรี  ลอ้มคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4649 183206 00016109 นาย  มนตรี  ศรีดว้ง กฟก.1 อยธุยา

4650 318500 00163077 นาย  มนตรี  สุกใส กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

4651 122666 00036208 นาย  มนตรี  หวงัตระกลู กฟก.1 อยธุยา

4652 188434 00237478 นาย  มนตรี  เอียมประไพ กฟก.1 อยธุยา

4653 264808 00117549 นาง  มนทิรา  สามห้วย กฟต.3 ยะลา

4654 103337 00223627 นาง  มนทิรา  อินทรสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

4655 480187 00264035 น.ส.  มนวรรณ  ลิมประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

4656 217089 00154276 นาย  มนสั  กมลพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

4657 092358 00069825 นาย  มนสั  กระจกภาพ กฟก.1 อยธุยา

4658 061690 00208750 นาย  มนสั  กลอนโคกสูง กฟฉ.3 นครราชสีมา

4659 313649 00202277 นาย  มนสั  คาํขติั กฟน.1 เชียงใหม่

4660 156940 00068360 นาย  มนสั  คาํทิพย์ กฟน.3 ลพบุรี

4661 249272 00257313 นาย  มนสั  ไซร้สุวรรณ กฟต.3 ยะลา

4662 226509 00006716 นาย  มนสั  ถาวรวงศส์กลุ สาํนกังานใหญ่

4663 136178 00224500 นาย  มนสั  เทพวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

4664 417419 00250907 นาย  มนสั  แนบเนือ สาํนกังานใหญ่

4665 173625 00177369 นาย  มนสั  เพช็ร์พนัธ์ กฟต.3 ยะลา

4666 140656 00103548 เรืออากาศตรี  มนสั  รืนพล กฟก.1 อยธุยา

4667 151762 00263102 นาย  มนสั  ศรีวรรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

4668 070649 00323057 นาย  มนสั  สารวิทย์ กฟน.2 พิษณุโลก

4669 186385 00234389 นาย  มนสั  สิทธิเกหงั กฟน.1 เชียงใหม่

4670 285901 00213107 นาง  มนสันนัท ์ แพรกอุดม สาํนกังานใหญ่

4671 235362 00066940 นาย  มนสัพงษ ์ จิตติพิมพ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4672 506894 00404716 น.ส.  มนสัวี  รุ่งเรืองดว้ยบุญ สาํนกังานใหญ่

4673 057900 00260277 นาย  มนู  จานุรัตน์อนนัต์ กฟก.1 อยธุยา

4674 161385 00049899 นาย  มนู  ใจตรงสตัย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4675 184707 00110642 นาย  มนู  นิติศร กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

4676 274552 00242861 นาย  มนู  โพธิไกร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4677 136770 00240982 นาย  มนู  สุวรรณรัตน์ กฟต.3 ยะลา

4678 157459 00183067 นาย  มนู  อาราเม กฟก.3 นครปฐม

4679 278823 00203900 นาย  มนูญ  กล่อมใจ กฟต.1 เพชรบุรี

4680 210095 00075755 นาย  มนูญ  กิมเส้ง กฟต.3 ยะลา

4681 188303 00158161 นาย  มนูญ  คาํพลาย กฟต.3 ยะลา

4682 121597 00138262 นาย  มนูญ  คืนดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4683 216601 00061059 นาย  มนูญ  คุม้ภยั กฟน.3 ลพบุรี

4684 106018 00236509 นาย  มนูญ  เงาโสภา กฟน.1 เชียงใหม่

4685 180347 00202259 นาย  มนูญ  จนัทรักษา กฟน.3 ลพบุรี

4686 220090 00223572 นาย  มนูญ  โชติเรืองนภา กฟต.1 เพชรบุรี

4687 188222 00282350 นาย  มนูญ  แดนราช กฟฉ.1 อุดรธานี

4688 291643 00013979 นาย  มนูญ  ทองท่าฉาง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4689 104260 00116416 นาย  มนูญ  ทองวงศ์ สาํนกังานใหญ่

4690 213849 00143378 นาย  มนูญ  นาคทอง กฟก.2 ชลบุรี

4691 244345 00250575 นาย  มนูญ  บุญประเสริฐ กฟต.1 เพชรบุรี

4692 037502 00245687 นาย  มนูญ  พูลสมบูรณ์ผล กฟก.3 นครปฐม

4693 235825 00281613 นาย  มนูญ  ยมิละมา้ย กฟก.2 ชลบุรี

4694 134540 00090886 นาย  มนูญ  ยมิสมาน กฟน.1 เชียงใหม่

4695 124537 00267960 นาย  มนูญ  เรืองโอชา กฟก.2 ชลบุรี

4696 240074 00276157 นาย  มนูญ  วฒันปัญญาพิทกัษ์ กฟต.3 ยะลา

4697 171314 00219276 นาย  มนูญ  ศุภโตษะ สาํนกังานใหญ่

4698 413156 00247752 นาย  มนูญ  สงกุมาร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4699 090160 00105281 นาย  มนูเพช็ร  ทองนวล สาํนกังานใหญ่

4700 066496 00139086 นาย  มนูศกัดิ  จนัทรสมศกัดิ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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4701 260294 00294309 นาย  มโนช  นิลอุบล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4702 235150 00210513 นาง  มยรุา  อรุณกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4703 016742 00218866 นาง  มยรีุ  ขนัธวิธิ สาํนกังานใหญ่

4704 206004 00179761 นาง  มยรีุ  เจนจบ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4705 102527 00233406 นาง  มยรีุ  ตนัวรกลุ กฟก.2 ชลบุรี

4706 253027 00234111 นาง  มยรีุ  เหมือนบุญ กฟน.3 ลพบุรี

4707 104325 00278377 นาย  มรกต  พระสาทพร กฟก.3 นครปฐม

4708 328199 00286831 นาย  มรกต  ศรีดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4709 120004 00183380 นาย  มรกต  อภยัรี สาํนกังานใหญ่

4710 050851 00157397 นาย  มรรค  เอียมมงคลสกุล สาํนกังานใหญ่

4711 165143 00213898 นาง  มริสรา  วิทยสิงห์ กฟน.1 เชียงใหม่

4712 236300 00178688 นาง  มลฤดี  ชาติชยัภูมิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4713 112857 00012987 นาง  มลฤดี  ทองสิทธิ กฟก.1 อยธุยา

4714 303929 00395335 นาง  มลฤดี  พฤกษชาติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4715 209599 00079545 นาง  มลวิภา  สุพรรณภูวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4716 054083 00083196 น.ส.  มลิวลัย ์ พานแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

4717 169901 00179248 นาง  มลิวลัย ์ โพธิเชิด กฟน.3 ลพบุรี

4718 239196 00092638 นาง  มลิวลัย ์ แยม้เกษร กฟก.1 อยธุยา

4719 029779 00083273 นาง  มลิวลัย ์ วงศด์าว กฟน.1 เชียงใหม่

4720 070178 00192236 นาย  มวน  มีรอด กฟก.3 นครปฐม

4721 274798 00059523 นาง  มะลิวลัย ์ สาทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4722 326927 00092038 นาย  มะหมดัมูซา  แต๊ะบู๊ กฟต.3 ยะลา

4723 058833 00145798 นาย  มะหรูบ  สนัหมุด กฟต.3 ยะลา

4724 187739 00147277 นาย  ม๊ะห์ลารี  เรืองหนู กฟต.3 ยะลา

4725 270859 00163590 นาย  มะแอ  สาและ กฟต.3 ยะลา
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

4726 227848 00149956 นาย  มงักร  กิตติวจันสกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

4727 079758 00098907 นาง  มณัฑนา  จินตานนท์ กฟก.2 ชลบุรี

4728 025880 00078008 นาง  มณัฑนา  ดีพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

4729 326896 00177941 นาง  มณัฑนา  ทองไพรวรรณ กฟก.3 นครปฐม

4730 210524 00203687 นาง  มณัฑารพ  เลาหบุตร กฟก.1 อยธุยา

4731 165525 00040568 นาง  มณัทนา  ศกัดิสกุลลีลา กฟน.1 เชียงใหม่

4732 418774 00204447 นาง  มณัทนา  สตัถาผล กฟก.2 ชลบุรี

4733 196827 00164841 นาง  มทันา  วรลกัษณ์ษิตฐ์ กฟก.2 ชลบุรี

4734 216986 00215454 นาย  มทัว ์ คงคาํจุน กฟฉ.3 นครราชสีมา

4735 187014 00133949 นาง  มทัวนั  เดียวอิศเรศ สาํนกังานใหญ่

4736 235095 00155527 นาย  มนัชยั  คุม้ไพรี กฟก.1 อยธุยา

4737 153641 00029277 นาย  มาตร  เพชรสุทธิ กฟต.3 ยะลา

4738 196152 00265859 นาย  มานพ  คชาสมัฤทธิ กฟก.2 ชลบุรี

4739 291067 00012169 นาย  มานพ  งามดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

4740 236499 00173915 นาย  มานพ  ชอบประดิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

4741 086608 00249213 นาย  มานพ  ชูบุรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4742 077934 00028649 นาย  มานพ  ไชยสถิตวานิช กฟน.1 เชียงใหม่

4743 080385 00034347 นาย  มานพ  ถนอมกิตติ สาํนกังานใหญ่

4744 230003 00180019 นาย  มานพ  เทียมสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

4745 066404 00186479 นาย  มานพ  นาคพนัธ์ กฟน.3 ลพบุรี

4746 177611 00179852 นาย  มานพ  ปินทอง กฟก.3 นครปฐม

4747 069436 00031462 นาย  มานพ  เพชรนอ้ย กฟน.3 ลพบุรี

4748 084436 00082118 นาย  มานพ  ภกัดีวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

4749 223357 00278690 นาย  มานพ  รุ่งเรือง กฟน.3 ลพบุรี

4750 224387 00207063 นาย  มานพ  สิงหารุณ กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

4751 440941 00210163 นาย  มานพ  สุขขีธรรม กฟก.1 อยธุยา

4752 230605 00147922 นาย  มานพ  สุขเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

4753 206680 00190470 นาย  มานพ  แสงเมือง สาํนกังานใหญ่

4754 184456 00293767 นาย  มานพ  ใหม่อ่อง สาํนกังานใหญ่

4755 141416 00007803 นาย  มานะ  กิตติพาณิชยกุล สาํนกังานใหญ่

4756 082191 00129225 นาย  มานะ  จนัทระ กฟฉ.1 อุดรธานี

4757 265561 00122182 นาย  มานะ  ทองแฉลม้ กฟน.1 เชียงใหม่

4758 054091 00097656 นาย  มานะ  ทองเนือนวล กฟต.3 ยะลา

4759 165038 00211878 นาย  มานะ  เป้าทอง กฟน.3 ลพบุรี

4760 076938 00162085 นาย  มานะ  วราศิร สาํนกังานใหญ่

4761 179736 00057680 นาย  มานะ  อมรนิมิตร กฟต.1 เพชรบุรี

4762 236253 00096573 นาย  มานะ  อิมเตม็ กฟต.1 เพชรบุรี

4763 158528 00026542 นาย  มานะ  อู่สุวรรณทิม กฟน.3 ลพบุรี

4764 277819 00161116 นาย  มานสั  จงสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

4765 141783 00263607 นาย  มานสั  นิชชากร กฟน.3 ลพบุรี

4766 333607 00266150 นาย  มานสั  แสงขาํ กฟก.3 นครปฐม

4767 193031 00080039 นาย  มานิจ  ทองพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4768 299879 00025150 นาย  มานิช  กอ้นทอง กฟก.1 อยธุยา

4769 047670 00243362 นาง  มานิดา  สีสวา่ง กฟต.1 เพชรบุรี

4770 158366 00251012 นาย  มานิต  พรหมรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4771 295451 00175062 นาย  มานิต  ศรีปาน กฟฉ.1 อุดรธานี

4772 229581 00067732 นาย  มานิต  อุดมโสภกิจ กฟน.1 เชียงใหม่

4773 234007 00010476 นาย  มานิตย ์ งามตะขบ สาํนกังานใหญ่

4774 166589 00121881 นาย  มานิตย ์ ใจคง กฟก.1 อยธุยา

4775 410572 00093193 นาย  มานิตย ์ ฉ่าฉาํ กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

4776 037146 00184859 นาย  มานิตย ์ แช่มเมืองปัก กฟฉ.3 นครราชสีมา

4777 206591 00084651 นาย  มานิตย ์ ดวงแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

4778 127195 00100245 นาย  มานิตย ์ เธียรถาวร กฟก.1 อยธุยา

4779 074261 00211014 นาย  มานิตย ์ ผลพานิช สาํนกังานใหญ่

4780 106953 00255575 นาย  มานิตย ์ ภกัดีวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

4781 291423 00007699 นาย  มานิตย ์ รัตนวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4782 066006 00239743 นาย  มานิตย ์ สมศรี กฟต.1 เพชรบุรี

4783 155708 00021233 นาย  มานิตย ์ แสงงาม กฟก.1 อยธุยา

4784 232932 00174620 นาย  มานิตย ์ อรุณกาญจนา กฟน.1 เชียงใหม่

4785 169757 00206962 นาย  มานิตย ์ อะโข กฟก.2 ชลบุรี

4786 424026 00254860 นาย  มาโนช  ขาํประสิทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4787 267246 00214399 นาย  มาโนช  งามแกว้ กฟก.2 ชลบุรี

4788 076263 00008827 นาย  มาโนช  เชียวชาญ สาํนกังานใหญ่

4789 435310 00044667 นาย  มาโนช  ปานพรหม กฟก.1 อยธุยา

4790 147014 00070282 นาย  มาโนช  ปิยะพิสุทธิ กฟก.2 ชลบุรี

4791 152970 00079977 นาย  มาโนช  พึงเดช กฟน.3 ลพบุรี

4792 203014 00012537 นาย  มาโนช  มณีงาม กฟก.1 อยธุยา

4793 159841 00079313 นาย  มาโนช  ลอ้อุทยั กฟน.3 ลพบุรี

4794 080539 00207168 นาย  มาโนช  สงัขวฒิุชยักุล สาํนกังานใหญ่

4795 264311 00086621 นาย  มาโนช  สุขีธรรม สาํนกังานใหญ่

4796 011043 00178610 นาย  มาโนช  สุวรรณเขม็ สาํนกังานใหญ่

4797 249727 00037886 นาย  มาโนช  แสงมณี กฟฉ.1 อุดรธานี

4798 291651 00077511 นาย  มาโนช  อิสโร กฟต.3 ยะลา

4799 143094 00080170 นาย  มาโนช  โอภาส กฟน.3 ลพบุรี

4800 173900 00170694 นาย  มาโนชญ ์ มณีสมัพนัธ์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

4801 238564 00392555 นาย  มาโนชญ ์ หุ่นดี กฟน.3 ลพบุรี

4802 227597 00020978 นาย  มาโนด  และเลก็ สาํนกังานใหญ่

4803 228593 00074472 นาย  มามุ  นิมุ กฟต.3 ยะลา

4804 115350 00008663 นาง  มารยาท  จตุรนตรั์ศมี สาํนกังานใหญ่

4805 270582 00002635 นาง  มารยาท  สุวรรณเทศ สาํนกังานใหญ่

4806 170059 00287146 นาง  มารศรี  ผลใหม่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4807 255312 00265554 นาง  มารศรี  มาลากาญจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4808 414550 00126827 นาง  มารศรี  สุวรรณอกัษร กฟต.3 ยะลา

4809 086226 00191212 นาย  มาริช  ตงัตระกูล กฟก.1 อยธุยา

4810 244905 00216864 นาย  มารุต  ยงัยืนวิบูลยช์ยั สาํนกังานใหญ่

4811 456968 00224550 น.ส.  มาเรียนี  ปาร์มวงศ์ กฟน.3 ลพบุรี

4812 137679 00031080 นาง  มาลยั  ทองบุญเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

4813 144252 00168495 นาง  มาลยั  มารินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

4814 224060 00072848 นาง  มาลินี  แกว้มหาวงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

4815 118968 00258664 นาง  มาลินี  จนัทนวิลยั กฟก.1 อยธุยา

4816 015063 00179270 นาง  มาลินี  เมฆสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

4817 041064 00263293 นาง  มาลี  เขม็เพช็ร กฟฉ.1 อุดรธานี

4818 110130 00158557 นาง  มาลี  เจริญวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4819 234099 00171204 นาง  มาลี  ช่างลอ้ กฟน.1 เชียงใหม่

4820 050932 00086576 นาง  มาลี  ตุลยนิษก์ กฟต.3 ยะลา

4821 223056 00244122 นาง  มาลี  ทดัศรี สาํนกังานใหญ่

4822 413253 00186592 นาง  มาลี  ทิบุญ กฟน.1 เชียงใหม่

4823 135198 00053472 นาง  มาลี  สาเอียม กฟน.3 ลพบุรี

4824 234162 00014848 นาง  มาลีพร  ภิญญสาสน์ สาํนกังานใหญ่

4825 314328 00282437 นาง  มาลีรัตน์  ปัทมาคม กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

4826 155619 00265386 นาย  มิง  ประสานสกลุ กฟต.1 เพชรบุรี

4827 060181 00322106 นาง  มิงมิตร์  ศรียรรยงค์ สาํนกังานใหญ่

4828 242636 00269130 นาย  มิตร  ไชยสงคราม กฟต.3 ยะลา

4829 275558 00090236 นาย  มีชยั  จรศรชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4830 207416 00121495 นาย  มีชยั  สิริวชิรชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

4831 156445 00139509 นาง  มุกดา  ศรีนาค กฟต.1 เพชรบุรี

4832 501178 00353862 น.ส.  มุกดา  หลกัเชียงยนื กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4833 059180 00146994 น.ส.  มุกดาภา  นาถทยั สาํนกังานใหญ่

4834 106547 00065253 นาย  มุข  เรียงสมเจริญ สาํนกังานใหญ่

4835 163955 00123156 นาย  มุตานนท ์ แก่นจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

4836 193308 00117030 นาย  มุนี  แหยมสุขสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา

4837 249311 00077525 นาย  มูหาํมดั  เจ๊ะอุบง กฟต.3 ยะลา

4838 116487 00117644 นาย  มูฮาํมดั  จารง กฟต.3 ยะลา

4839 121767 00320477 นาย  เมฆินทร์  สงวนพวก สาํนกังานใหญ่

4840 042450 00239507 นาง  เมตตา  กนัตะเพง็ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4841 291253 00012341 น.ส.  เมตตา  ศิริภูล สาํนกังานใหญ่

4842 109414 00352084 นาง  เมธา  ไพบูลยว์รชาติ สาํนกังานใหญ่

4843 036213 00219426 น.ส.  เมธินี  ชูโต สาํนกังานใหญ่

4844 141767 00091555 นาย  เมธี  เสงียมพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

4845 213409 00134686 นาย  แมน  เทียมทดัทอง กฟต.1 เพชรบุรี

4846 158023 00293612 นาย  ไมตรี  เจริญฤทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4847 323149 00177800 นาย  ไมตรี  เยน็นุ่ม กฟก.3 นครปฐม

4848 069737 00163736 นาย  ไมตรี  ลกัษณโกเศศ สาํนกังานใหญ่

4849 201460 00080025 นาย  ไมตรี  สระกาง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4850 112530 00141435 นาย  ยงยทุธ์  มาตเจือ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

4851 058841 00265213 นาย  ยงยทุธ์  สมบูรณ์ถานะ กฟก.2 ชลบุรี

4852 099384 00327974 นาย  ยงยทุธ์  สมบูรณ์ภกัดีกุล สาํนกังานใหญ่

4853 163816 00022843 นาย  ยงยทุธ  คุปตะพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

4854 230540 00201617 พ.อ.อ.  ยงยทุธ  ชืนสมบูรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

4855 175237 00094262 นาย  ยงยทุธ  ไชยชนะ กฟน.1 เชียงใหม่

4856 040725 00094349 นาย  ยงยทุธ  ไชยเสนา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4857 006624 00171254 นาย  ยงยทุธ  ดวงทิพย์ กฟน.1 เชียงใหม่

4858 242296 00078462 นาย  ยงยทุธ  บางแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

4859 222783 00222249 นาย  ยงยทุธ  ภู่สุวรรณ กฟน.3 ลพบุรี

4860 193829 00359486 นาย  ยงยทุธ  ศุภวิทิตพฒันา กฟน.1 เชียงใหม่

4861 262369 00164873 นาย  ยงยทุธ  สกลุตนัเจริญชยั กฟก.3 นครปฐม

4862 047654 00186415 นาย  ยงยทุธ  สนใจยทุธ สาํนกังานใหญ่

4863 304349 00239961 นาย  ยงยทุธ  สามนั กฟฉ.1 อุดรธานี

4864 238417 00021792 นาย  ยงยทุธ  สุขฤกษกิจ กฟก.1 อยธุยา

4865 161759 00269358 นาย  ยงยทุธ  โสวิภา กฟก.2 ชลบุรี

4866 159265 00099208 นาย  ยงยทุธ  อรรคพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

4867 217055 00257854 นาย  ยงยทุธ  อือศรีวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4868 259007 00143223 นาย  ยงยทุธ  เอียดคง กฟต.3 ยะลา

4869 015233 00186401 นาย  ยงศกัดิ  สืบสินธุ์สกลุไชย สาํนกังานใหญ่

4870 198926 00391113 นาย  ยงศกัดิ  แสงนิล กฟต.1 เพชรบุรี

4871 120787 00331939 น.ส.  ยมนา  เทพแกว้ กฟต.3 ยะลา

4872 231091 00217915 นาย  ยรรยง  เจียวก๊ก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4873 122797 00127114 นาย  ยรรยง  ดวงปินตา กฟน.1 เชียงใหม่

4874 080115 00166998 นาย  ยรรยง  ติยะรัตนกูร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4875 132302 00037440 นาย  ยรรยง  ปุริมศกัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี
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4876 171576 00264158 นาย  ยรรยง  พลนิกร กฟน.3 ลพบุรี

4877 215273 00291888 นาง  ยวงทอง  อุทิศงาม กฟก.1 อยธุยา

4878 057316 00085598 นาย  ยศกฤต  จินวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4879 234405 00038373 นาย  ยศภทัร  ผยุอ่อน กฟฉ.1 อุดรธานี

4880 070461 00334200 นาย  ยศวริศ  พนัธุรัตน์ธาดา กฟน.2 พิษณุโลก

4881 218726 00257472 นาย  ยอด  ศรีสว่าง กฟต.1 เพชรบุรี

4882 206410 00045140 นาย  ยะโกะ  สะมะแย กฟต.3 ยะลา

4883 143476 00283601 นาย  ยงั  ทิศนาม กฟก.1 อยธุยา

4884 202181 00038014 นาย  ยงิยงค ์ หาญกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

4885 022557 00118036 วา่ที ร.ต.  ยงิยศ  ชินนิวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

4886 171241 00211650 นาย  ยงิศกัดิ  เจนสถิตยไ์พบูลย์ กฟน.1 เชียงใหม่

4887 092536 00181160 นาย  ยงิศกัดิ  เดชบุญมานาํ สาํนกังานใหญ่

4888 313924 00030575 นาย  ยินดี  พิมสวสัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4889 017594 00162071 นาย  ยืนยง  รัตนากร สาํนกังานใหญ่

4890 262539 00188271 นาย  ยืนยงค ์ รักปาน กฟต.3 ยะลา

4891 188963 00241342 นาย  ยติุชยั  ขาํสาํอางค์ กฟต.1 เพชรบุรี

4892 304331 00142459 นาย  ยทุธ  พนัธุ์แสน กฟก.3 นครปฐม

4893 132124 00165788 นาย  ยทุธ  สมัมาพจน์ กฟน.3 ลพบุรี

4894 086080 00021829 นาย  ยทุธ  สิงห์ทอง สาํนกังานใหญ่

4895 043286 00197618 นาย  ยทุธการ  ลาภวิไล สาํนกังานใหญ่

4896 214510 00078349 นาย  ยทุธชยั  จงไพศาลศิลป์ กฟน.1 เชียงใหม่

4897 131607 00222085 นาย  ยทุธนา  ธีระดากร สาํนกังานใหญ่

4898 215079 00206108 นาย  ยทุธนา  มณีวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4899 174150 00343388 นาย  ยทุธพงษ ์ สนัตวรนารถ กฟต.1 เพชรบุรี

4900 244913 00239034 นาย  ยทุธพงษ ์ แสงสุริยงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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4901 190287 00188685 นาย  ยทุธพงษ ์ หุยขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

4902 301480 00171509 นาย  ยทุธภูมิ  ดอกบวั กฟน.1 เชียงใหม่

4903 119736 00279628 นาย  ยทุธศกัดิ  เตชะศิลปภกัดี สาํนกังานใหญ่

4904 169383 00248871 นาย  ยทุธศกัดิ  ทองศิริกุล กฟต.1 เพชรบุรี

4905 293475 00274414 นาย  ยทุธศกัดิ  อือศรีวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4906 031001 00108702 นาย  ยทุธศิลป์  ฤกษใ์หญ่ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4907 112873 00012355 น.ส.  ยพุดี  ไตรยงวานิช กฟก.1 อยธุยา

4908 064177 00281681 นาง  ยพุดี  เนียมคาํ สาํนกังานใหญ่

4909 096792 00070905 นาง  ยพุเยาว ์ จนัทร์จนั กฟน.3 ลพบุรี

4910 220626 00012482 น.ส.  ยพุา  จริตธรรม กฟก.1 อยธุยา

4911 086381 00156800 นาง  ยพุา  เจียมจิโรจน์ กฟก.3 นครปฐม

4912 308610 00209306 นาง  ยพุา  เต๊ะอว้น สาํนกังานใหญ่

4913 116047 00095145 นาง  ยพุา  ปานมา กฟฉ.3 นครราชสีมา

4914 121343 00005760 นาง  ยพุา  ผดุงพล สาํนกังานใหญ่

4915 156738 00280699 น.ส.  ยพุา  พยคัฆมาศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4916 046226 00016995 นาง  ยพุา  พวงทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

4917 159320 00155709 นาง  ยพุา  เพชรหมดั กฟก.2 ชลบุรี

4918 409262 00202009 นาง  ยพุาพร  บุญวีระ กฟฉ.3 นครราชสีมา

4919 199605 00031971 น.ส.  ยพุาภรณ์  ตงัคณาพร กฟน.3 ลพบุรี

4920 185460 00107283 นาง  ยพุาภรณ์  ศรีอุทยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4921 133421 00185946 นาง  ยพิุน  เจริญเดช สาํนกังานใหญ่

4922 427781 00255539 นาง  ยพิุน  บวัลอย สาํนกังานใหญ่

4923 202694 00095381 นาง  ยพิุน  ประภาลกัษณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

4924 106288 00008031 นาง  ยพิุน  โพธิจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

4925 410077 00289752 น.ส.  ยพิุน  สาลีเวียง กฟก.3 นครปฐม
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4926 098922 00219476 นาง  ยภุดี  กลดัทอง กฟก.2 ชลบุรี

4927 287830 00053222 นาง  ยภุาพร  เกิดดาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4928 187747 00126659 นาย  ยรุะพฒัน์  ปิยญาติ กฟต.3 ยะลา

4929 243755 00061790 นาง  ยวุดา  ชูลิขิต กฟฉ.1 อุดรธานี

4930 164862 00222817 นาง  ยวุดี  โภคากรณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

4931 121490 00105790 นาง  ยวุดี  ฤกษส์มโภชน์ สาํนกังานใหญ่

4932 138154 00036094 นาง  ยวุดี  อุระ กฟก.1 อยธุยา

4933 063943 00177769 นาย  ยู ้ ปิยะมาพาณิช กฟก.3 นครปฐม

4934 159590 00221857 น.ส.  เยน็จิตร  จนัทรเสนา กฟต.1 เพชรบุรี

4935 240163 00131397 นาง  เยาวนุช  ไชยารัศมี กฟฉ.3 นครราชสีมา

4936 274324 00200043 น.ส.  เยาวพา  ปานชี กฟต.3 ยะลา

4937 315489 00059741 น.ส.  เยาวภา  ชยัมีเขียว กฟฉ.1 อุดรธานี

4938 156267 00206126 นาง  เยาวภา  ผอ่งแผว้ กฟต.3 ยะลา

4939 061331 00268134 นาง  เยาวมาลย ์ เทียมโคกกรวด กฟฉ.1 อุดรธานี

4940 208519 00122423 นาง  เยาวมาลย ์ สุวรรณจินดา กฟน.3 ลพบุรี

4941 172611 00187516 นาง  เยาวรัตน์  ชิณวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4942 216287 00276270 นาง  เยาวรัตน์  วิเชียรชิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4943 147234 00048948 นาง  เยาวรีย ์ วฒันสุวกุล กฟน.1 เชียงใหม่

4944 193277 00060130 นาง  เยาวลกัษณ์  สิงห์สุธี สาํนกังานใหญ่

4945 093493 00189031 นาง  เยาวลกัษณ์  แสงไผแ่กว้ กฟก.2 ชลบุรี

4946 104367 00110424 นาย  เยมิ  เพง็แจ่ม สาํนกังานใหญ่

4947 269638 00165029 นาย  เยยีม  คงพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

4948 302208 00034074 นาย  เยยีม  สุพรมอินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

4949 048294 00157256 นาย  เยอืน  จนัทร์กลิน สาํนกังานใหญ่

4950 184927 00049526 นาย  โยธิน  กระทู้ กฟน.3 ลพบุรี
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4951 149236 00268398 นาย  โยธิน  เฌอรีรักษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

4952 222767 00096337 นาย  โยธิน  สีดอกบวบ กฟต.1 เพชรบุรี

4953 299332 00163704 นาย  รณชยั  ชยัยปูระถมัภ์ สาํนกังานใหญ่

4954 020327 00000574 นาย  รณชยั  พนัธุ์อาํพนั สาํนกังานใหญ่

4955 221517 00277799 นาย  รณชาติ  สาสนานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4956 129375 00189504 นาย  รณธิชยั  อ่องพิมาย กฟฉ.3 นครราชสีมา

4957 120622 00365675 นาย  รณภูมิ  สามชูศรี กฟต.1 เพชรบุรี

4958 130392 00357834 นาย  รณฤทธิ  ศินาคม สาํนกังานใหญ่

4959 497488 00314183 นาง  รติชา  ธุวะชาวสวน กฟก.3 นครปฐม

4960 083503 00242411 นาง  รพีพรรณ  ธารีสุทธิ กฟก.3 นครปฐม

4961 473504 00252727 นาง  รภทัภร  เกศอคัรกุล กฟก.3 นครปฐม

4962 147307 00055838 น.ส.  รภา  จนัทร์กระจ่าง กฟก.1 อยธุยา

4963 281999 00008104 นาง  รมณภทัร  จนัทร์พาณิชย์ สาํนกังานใหญ่

4964 276994 00013915 นาง  รมณี  ทวีสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4965 139809 00265495 น.ส.  รมณีย ์ นยัชิต กฟก.1 อยธุยา

4966 253166 00214735 น.ส.  รมิดา  แสนพยหุะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4967 226648 00278622 นาย  รเมศ  ไทยมณี กฟน.3 ลพบุรี

4968 102187 00242475 นาง  รวิ  ธิติประเสริฐ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4969 326341 00024354 นาง  รวิวลัย ์ นุตโร กฟน.3 ลพบุรี

4970 165046 00122914 น.ส.  รส  ทศัเศษ กฟน.3 ลพบุรี

4971 103688 00322588 น.ส.  รสมาลิน  ผลากุลสนัติกร กฟก.2 ชลบุรี

4972 118421 00187811 นาง  รสลิน  ธรรมจารี กฟน.3 ลพบุรี

4973 427260 00005833 นาง  รสสุคนธ์  จิตตค์า้ สาํนกังานใหญ่

4974 006161 00167776 นาย  ระจิต  โหระวงศ์ สาํนกังานใหญ่

4975 150342 00122605 นาง  ระจิตรา  จุมพลพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี
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4976 087751 00165415 สิบเอก  ระเด่น  เถือนสุขี สาํนกังานใหญ่

4977 234112 00250448 นาง  ระเบียบ  ศิริธนะศาสตร์ กฟก.2 ชลบุรี

4978 267791 00077266 น.ส.  ระเบียบ  เหมือนพรรณราย กฟต.3 ยะลา

4979 061080 00019470 นาย  ระพินทร์  ระงบัพิศม์ สาํนกังานใหญ่

4980 254374 00109067 นาง  ระพี  นาคเพช็ร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

4981 042696 00281895 น.ส.  ระพีพรรณ  เทียมทองใบ กฟต.1 เพชรบุรี

4982 228454 00013529 นาง  ระพีพรรณ  เพช็รสุขมุ กฟก.1 อยธุยา

4983 141937 00192927 นาย  ระยอง  หว้ยหงษท์อง กฟก.3 นครปฐม

4984 191851 00243912 นาย  ระวี  จิตสุภา สาํนกังานใหญ่

4985 150067 00269035 นาย  ระวี  ทาสกั กฟน.1 เชียงใหม่

4986 225210 00153389 นาย  ระวี  วฒันวาที กฟต.3 ยะลา

4987 332368 00195098 จ่าอากาศเอก  ระวีวงษ ์ กระจ่างวงศ์ สาํนกังานใหญ่

4988 112255 00144324 นาง  ระวีวรรณ  ตงัคโณบล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4989 128086 00026110 นาง  ระวีวรรณ  แสงประไพ กฟน.3 ลพบุรี

4990 272738 00294595 นาย  รักธรรม  วสนัตศิ์ริกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

4991 411968 00213298 นาง  รักษจิ์ต  นาคอุไร สาํนกังานใหญ่

4992 161571 00227017 นาย  รักษส์นัติ  ชลิตภิรัติ กฟน.3 ลพบุรี

4993 073817 00084760 นาย  รังษี  คงตระกูล สาํนกังานใหญ่

4994 088066 00208964 นาย  รังษี  นุยทุธิ สาํนกังานใหญ่

4995 088422 00151341 นาย  รังษี  ภูโสภา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4996 224997 00255107 นาย  รังษี  เลก็เจริญ กฟต.1 เพชรบุรี

4997 047086 00241742 นาย  รังษี  ศรจิตติ สาํนกังานใหญ่

4998 258344 00242893 นาย  รังสนิท  จุฑาเทศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

4999 123824 00174820 นาย  รังสรรค ์ ธรรมาธิ สาํนกังานใหญ่

5000 309250 00157329 นาย  รังสรรค ์ รัศมีช่วงโชติ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

5001 497684 00318755 นาย  รังสรรค ์ วิวฒัน์ชยัโชค สาํนกังานใหญ่

5002 073469 00077989 นาย  รังสรรค ์ สนธิพร กฟก.1 อยธุยา

5003 416366 00276561 นาย  รังสฤษดิ  พนสัสุขขมุ สาํนกังานใหญ่

5004 260464 00065071 นาย  รังสิต  โคษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5005 192035 00042497 นาย  รังสี  รังสิโรจน์ กฟน.1 เชียงใหม่

5006 278742 00017014 นาง  รัชชดา  ภทัรธิวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

5007 500063 00340817 น.ส.  รัชชดา  อคัรรัฐอมร กฟน.1 เชียงใหม่

5008 166547 00096141 นาย  รัชชุพงค ์ วาฤทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

5009 405470 00209392 นาง  รัชญา  โอภาสเดชากิจ สาํนกังานใหญ่

5010 198251 00232719 นาง  รัชฎา  ประสิทธิพรชยั สาํนกังานใหญ่

5011 266533 00051820 นาย  รัชฎา  หะรังศรี กฟต.1 เพชรบุรี

5012 274691 00326691 นาง  รัชณี  รอดรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

5013 200228 00248667 นาง  รัชณีวรรณ์  รบวอ่ง กฟก.1 อยธุยา

5014 235980 00228736 นาง  รัชดา  โรจน์ทรัพยม์นั สาํนกังานใหญ่

5015 027230 00044380 นาง  รัชดา  ศรีเจริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

5016 146678 00106550 นาง  รัชดาพร  ด่านวฒันาพงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5017 225587 00004691 นาย  รัชต ์ เทียนสกุล สาํนกังานใหญ่

5018 119427 00368069 นาย  รัชตพ์ล  ทรงงาม กฟก.1 อยธุยา

5019 190017 00188803 นาง  รัชนี  ตนัไถง สาํนกังานใหญ่

5020 102022 00355850 นาง  รัชนี  บรรจง กฟน.3 ลพบุรี

5021 211813 00106441 นาง  รัชนี  บุดดานอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

5022 122145 00056020 นาง  รัชนี  พฒันวีระกิจ กฟน.1 เชียงใหม่

5023 191005 00264712 ร้อยตรี  รัชนี  ลิมโปดม สาํนกังานใหญ่

5024 088545 00097038 นาง  รัชนี  วงัทองชุก สาํนกังานใหญ่

5025 192483 00263843 นาง  รัชนี  วฒิุมากูล กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

5026 055453 00107910 นาง  รัชนี  อยูมี่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5027 216211 00135937 นาง  รัชนีกร  อินทสุวรรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

5028 044907 00227976 นาง  รัชนีพร  นิมพงษศ์กัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

5029 312651 00040340 นาง  รัชนีวงศ ์ รักษาศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5030 268218 00226625 นาง  รัชนีวรรณ  ศรีพฒันานนท์ กฟต.3 ยะลา

5031 158308 00059905 นาง  รัชนีวรรณ  สิมศิริวงษ์ กฟต.3 ยะลา

5032 495221 00295614 น.ส.  รัชพร  ผดุงวิทย์ กฟต.1 เพชรบุรี

5033 219471 00012800 นาย  รัชพล  อยูสุ่ข กฟก.1 อยธุยา

5034 253807 00198773 นาย  รัชภาคย ์ แกว้ประดิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

5035 174273 00278363 นาย  รัฐธรรมนูญ  ชืนเกิดลาภ กฟน.1 เชียงใหม่

5036 176110 00084706 นาย  รัฐนนัท ์ ริยะวารี กฟน.1 เชียงใหม่

5037 239188 00227053 นาง  รัฐนี  รัตนางกูร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5038 171322 00122291 นาง  รัตติกร  พิพฒัน์ฉตัรพร กฟน.1 เชียงใหม่

5039 206753 00061590 นาง  รัตติกาล  ดอนเตาเหลก็ กฟฉ.1 อุดรธานี

5040 291009 00263720 น.ส.  รัตติยา   ลืมลม กฟต.1 เพชรบุรี

5041 034376 00020473 นาย  รัตน์  เฉยพ่วง สาํนกังานใหญ่

5042 422901 00050642 นาย  รัตนชยั  มีสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5043 269599 00215686 นาย  รัตนชยั  วิศาล กฟต.3 ยะลา

5044 416421 00019307 นาย  รัตนสิทธิ  ภู่ตระกลู สาํนกังานใหญ่

5045 013948 00250311 นาย  รัตนะ  จินตนานนท์ สาํนกังานใหญ่

5046 162593 00273672 นาง  รัตนา  ชาเรณู สาํนกังานใหญ่

5047 027248 00076806 นาง  รัตนา  แตต้ระกูล กฟต.3 ยะลา

5048 307266 00103370 นาง  รัตนา  เทพวฒิุสถาพร กฟก.1 อยธุยา

5049 205113 00261164 นาง  รัตนา  พรรณพลีวรรณ สาํนกังานใหญ่

5050 129210 00058090 น.ส.  รัตนา  พุทธถาวร กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

5051 231928 00072298 นาง  รัตนา  ม่วงนางรอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

5052 199299 00051070 นาง  รัตนา  วนัวฒัน์สนัติกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

5053 274455 00083314 น.ส.  รัตนา  ศรีคาํเบา้ กฟน.1 เชียงใหม่

5054 078126 00328411 นาง  รัตนา  สินธุประมา สาํนกังานใหญ่

5055 199401 00162976 นาง  รัตนา  เสาวสิงห์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5056 124422 00200239 น.ส.  รัตนา  อรรถเมธี สาํนกังานใหญ่

5057 210053 00201017 น.ส.  รัตนาภรณ์  จิโนรส กฟน.1 เชียงใหม่

5058 114786 00169946 นาง  รัตนาภรณ์  ร่มโพธิทอง สาํนกังานใหญ่

5059 056679 00248671 นาง  รัตนาภรณ์  ศรีนพคุณ กฟก.1 อยธุยา

5060 120185 00188053 นาง  รัตนาวดี  แกว้ชูเชือ กฟก.1 อยธุยา

5061 255362 00008154 นาง  รัตนาวดี  ยอดนิล สาํนกังานใหญ่

5062 053362 00036721 นาง  รัตนี  ทองเชือม กฟก.1 อยธุยา

5063 157572 00085457 นาง  รัศมี  ภกัดีผล กฟน.3 ลพบุรี

5064 036491 00101528 นาง  รัศมี  มานะศรีสุกิจ กฟฉ.1 อุดรธานี

5065 188298 00061986 นาย  ราชวตัร  วฒิุสิทธิ กฟต.3 ยะลา

5066 318801 00113004 นาย  ราชวติั  เชิงหอม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5067 213132 00201067 นาย  ราชนัย ์ เสริมสุข กฟน.1 เชียงใหม่

5068 187975 00352343 นาย  ราชา  ปรางคช์ยักุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

5069 434055 00198119 นาง  ราชิดา  มุสิกานนท์ สาํนกังานใหญ่

5070 238522 00143332 นาย  ราชิต  กลินรืน กฟก.2 ชลบุรี

5071 201680 00287396 นาย  ราเชนทร์  สมใจนึก กฟก.1 อยธุยา

5072 159304 00137375 นาย  ราเชนทร์  สมไชย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5073 269345 00098711 นาย  ราเชนทร์  สิทธิชยั กฟต.3 ยะลา

5074 220715 00086403 นาย  ราเชนทร์  สืบสิงห์ กฟต.3 ยะลา

5075 270540 00024031 นาง  ราณี  ลอ้อุไร กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

5076 267296 00066663 นาง  ราตรี  ดวงเทียน กฟฉ.1 อุดรธานี

5077 108573 00231777 นาง  ราตรี  เดือนเพญ็ศรี กฟก.2 ชลบุรี

5078 458986 00246047 นาง  ราตรี  ธนวจิิตรพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

5079 190300 00198123 น.ส.  ราตรี  บูรณรักษ์ สาํนกังานใหญ่

5080 027264 00068051 นาง  ราตรี  เลก็กาํเหนิด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5081 196615 00292943 นาย  ราเมศ  เพชรวิโรจน์ชยั สาํนกังานใหญ่

5082 172792 00062750 นาย  ราวิน  พิจิตรธรรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5083 151487 00037690 นาง  ราษี  นุย้นอ้ย กฟฉ.3 นครราชสีมา

5084 041917 00225356 นาง  รําไพ  ภู่ทองคาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5085 318039 00063601 นาง  รําไพรวลัย ์ ศรีสุขสมวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5086 116322 00221120 นาง  รืนฤดี  คาํวตัร์ กฟก.3 นครปฐม

5087 479835 00268861 นาย  รุ่ง  นาคนิล สาํนกังานใหญ่

5088 305921 00217165 นาง  รุ่งนภา  กาํมเลศ กฟก.2 ชลบุรี

5089 448177 00068465 นาง  รุ่งนภา  เสมาทอง กฟน.3 ลพบุรี

5090 219829 00139436 นาง  รุ้งเพช็ร์  จานสิบสี กฟก.3 นครปฐม

5091 246923 00199365 นาง  รุ่งรัตน์  วิชิตนาค สาํนกังานใหญ่

5092 101424 00179375 นาย  รุ่งโรจน์  ดาวขจร สาํนกังานใหญ่

5093 085628 00164019 นาย  รุ่งโรจน์  บุญช่วย สาํนกังานใหญ่

5094 134087 00285976 นาย  รุ่งโรจน์  เพช็รนิล กฟฉ.3 นครราชสีมา

5095 149325 00057953 นาย  รุ่งโรจน์  สุชาติ กฟน.1 เชียงใหม่

5096 305060 00192872 นาง  รุ่งฤดี  มีเมธี กฟก.1 อยธุยา

5097 240951 00438266 นาย  รุ่งศกัดิ  ไชยศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5098 204492 00202968 นาย  รุ่งศกัดิ  โพธิสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

5099 246313 00141794 นาย  รุ่งศกัดิ  รักธรรม กฟก.3 นครปฐม

5100 208103 00083823 นาย  รุ่งศกัดิ  สว่างปัญญา กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

5101 085830 00004605 นาง  รุ่งอรุณ  เขม็นาค สาํนกังานใหญ่

5102 262806 00238074 นาง  รุ่งอรุณ  ฉาํกมล สาํนกังานใหญ่

5103 112271 00001257 นาย  รุ่งอรุณ  แถมวฒันะ กฟฉ.1 อุดรธานี

5104 123311 00043825 นาง  รุจิรา  ยาใจ สาํนกังานใหญ่

5105 191966 00220079 นาง  รุจิรา  สุวรรณรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

5106 159029 00110729 นาย  รุจิวิชย ์ กิจหวา่ง กฟก.3 นครปฐม

5107 234625 00013642 นาง  รุจี  แกว้ประดบั กฟต.3 ยะลา

5108 140606 00135682 นาง  รุจี  ทองทกัษิณ กฟน.3 ลพบุรี

5109 103361 00336175 น.ส.  เรณู  ชาตะพล กฟต.3 ยะลา

5110 266965 00144738 นาง  เรณู  ตวงนิยม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5111 253475 00183576 นาง  เรณู  ทองเกิด สาํนกังานใหญ่

5112 222602 00022207 นาง  เรณู  ธารานุรักษ์ กฟก.1 อยธุยา

5113 112433 00245423 นาง  เรณู  สมบูรณ์ภกัดีกุล สาํนกังานใหญ่

5114 224727 00227821 นาง  เรณู  สุวรรณ สาํนกังานใหญ่

5115 049737 00123029 นาง  เรวดี  พชัรพงศพ์รรณ กฟน.3 ลพบุรี

5116 170863 00045736 นาง  เรวดี  ศรีอาํไพ กฟน.1 เชียงใหม่

5117 230621 00086908 นาย  เรวตั  ลิขิตพงศภ์กัดี กฟต.3 ยะลา

5118 208315 00019589 นาย  เรวตั  หุ่นดี กฟก.1 อยธุยา

5119 229735 00319129 นาย  เรวตัร์  ศรีทองอินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

5120 227830 00115292 สิบเอก  เรวตัร  ฉนัทะโกโส กฟฉ.3 นครราชสีมา

5121 176801 00074363 นาย  เรวตัร  พรหมทอง กฟต.3 ยะลา

5122 132530 00127637 นาย  เรวตัร  อยูสุ่ข กฟฉ.1 อุดรธานี

5123 074732 00206544 นาย  เริงวทิย ์ เวชชศาสตร์ สาํนกังานใหญ่

5124 048812 00047815 นาย  เริงศกัดิ  หิรัญญะสิริ สาํนกังานใหญ่

5125 024240 00170917 นาง  เรียงพนัธ์ุ  ศรีวิไล สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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5126 085872 00218311 นาย  เรียม  กลินธูป กฟน.3 ลพบุรี

5127 052992 00126845 นาย  เรียม  แกว้ทอง กฟต.3 ยะลา

5128 046349 00043661 นาง  เรียม  ชะเอม สาํนกังานใหญ่

5129 307224 00152010 นาง  เรียม  ผาติสุวณัณ กฟก.2 ชลบุรี

5130 090657 00167394 นาง  เรียม  สอาด สาํนกังานใหญ่

5131 058914 00047192 นาง  เรียมจิตร  สุขตระกูล กฟก.1 อยธุยา

5132 136940 00039733 นาย  เรืองกิตติ  ธนาปิยะภิรมย์ สาํนกังานใหญ่

5133 102268 00126740 นาย  เรืองชยั  เรืองเดช กฟก.1 อยธุยา

5134 049525 00289461 นาย  เรืองชยั  วรสิทธิพงษ์ สาํนกังานใหญ่

5135 025759 00073280 นาย  เรืองเดช  เปรมปราชญ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5136 148353 00232155 นาย  เรืองเดช  วฒิุพรหม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5137 216368 00017323 นาย  เรืองเดช  หวานฉาํ สาํนกังานใหญ่

5138 072918 00137684 นาย  เรืองพล  วะนะสนธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5139 271758 00032022 นาย  เรืองยศ  เรืองเดช กฟน.3 ลพบุรี

5140 245147 00136610 นาย  เรืองยศ  วิจารณรงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5141 285862 00269085 นาย  เรืองฤทธิ  แถวโนนงิว กฟฉ.3 นครราชสีมา

5142 100088 00070519 น.ส.  เรืองลกัษณ์  คชนนัทน์ กฟก.2 ชลบุรี

5143 277966 00135955 นาย  เรืองวฒิุ  วิรยศิริ กฟก.2 ชลบุรี

5144 195805 00279769 นาย  เรืองศกัดิ  จิตกรียาน กฟน.3 ลพบุรี

5145 075275 00015612 นาง  เรือนคาํ  วงศเ์วียร สาํนกังานใหญ่

5146 083862 00145407 นาง  แรมใจ  สุนทรสนิท สาํนกังานใหญ่

5147 203292 00018692 นาย  โรจน์วณิช  ยวุกรพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

5148 114728 00323061 นาง  โรจนา  ไทยเจียม กฟก.1 อยธุยา

5149 144676 00149497 นาย  โรม  รุ่งสมยั สาํนกังานใหญ่

5150 474788 00246792 นาง  ฤชวี  คาํไพบูลย์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

5151 400894 00265318 นาย  ฤทธิ  ยมิเนียม กฟก.1 อยธุยา

5152 444602 00153620 นาย  ฤทธิไกร  เอือถาวรพิพฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

5153 264751 00037818 นาย  ฤทธิเดช  จนัฤาชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

5154 253970 00290496 นาย  ฤทธินรินทร์  แยม้วาที กฟก.3 นครปฐม

5155 262424 00215309 นาย  ฤทธิรงค ์ สาเอียม กฟน.3 ลพบุรี

5156 234308 00251567 นาย  ฤาชา  คงจร กฟต.1 เพชรบุรี

5157 161220 00085748 นาง  ลดาวลัย ์ สมแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5158 021323 00130905 นาย  ลพ  ทรงศิล กฟฉ.3 นครราชสีมา

5159 157336 00114650 นาง  ลลิดา  เลก็เจริญ กฟต.1 เพชรบุรี

5160 090518 00352834 นาง  ลลิตา  แยม้เจริญ สาํนกังานใหญ่

5161 182941 00252913 นาย  ลว้น  ศิริรจน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5162 456269 00103170 สิบเอก  ลอ้ม  วิเศษลา สาํนกังานใหญ่

5163 183557 00139909 นาย  ลออ  กล่อมเกลียง สาํนกังานใหญ่

5164 185981 00212292 นาง  ลออ  ดอกชะเอม สาํนกังานใหญ่

5165 147137 00132484 นาย  ลออง  อยูร่อด สาํนกังานใหญ่

5166 077675 00017850 นาย  ละม่อม  แกว้มณี สาํนกังานใหญ่

5167 216902 00050329 นาง  ละมุล  ศิริสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5168 158332 00169687 นาง  ละลิวรรณ  ศานติสุนทร กฟก.1 อยธุยา

5169 238310 00235167 น.ส.  ละออ  เกลียงเกิด กฟต.3 ยะลา

5170 170732 00072193 นาง  ละออ  พุทธพกัตร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5171 152603 00058690 นาง  ละออง  มุสิกะไชย กฟต.3 ยะลา

5172 198968 00157842 นาง  ละอองดาว  อุรเคนทรางกรู กฟก.3 นครปฐม

5173 027280 00029554 นาง  ละเอียด  กวินกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5174 039774 00075973 น.ส.  ละเอียด  ง่วนศรี สาํนกังานใหญ่

5175 006632 00059973 นาง  ละเอียด  ธงไชย สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

5176 154859 00010644 นาง  ลกัขณา  ตติยาภรณ์ สาํนกังานใหญ่

5177 250477 00365934 นาง  ลกัขณา   บางนอ้ย กฟน.2 พิษณุโลก

5178 215786 00149601 นาย  ลกัษณะ  คงทรัพยสิ์ริกุล กฟต.3 ยะลา

5179 252843 00044944 นาง  ลกัษณา  ปัญญาบุตร กฟน.1 เชียงใหม่

5180 067060 00006166 น.ส.  ลกัษณา  ภมรสูต สาํนกังานใหญ่

5181 504602 00389023 น.ส.  ลชัชา  เดชอิทธิสาร กฟน.2 พิษณุโลก

5182 425365 00219244 น.ส.  ลญัจกร  หริตวร สาํนกังานใหญ่

5183 506822 00404875 น.ส.  ลญัฉกร  กิจเฉลา สาํนกังานใหญ่

5184 158502 00181742 นาง  ลดัดา  กระจะจ่าง กฟก.1 อยธุยา

5185 242466 00051175 นาง  ลดัดา  เขียวเม่น กฟก.3 นครปฐม

5186 106000 00322879 นาง  ลดัดา  บุญหนกั กฟต.1 เพชรบุรี

5187 209735 00373416 น.ส.  ลดัดา  ภทัรธาํรง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5188 299502 00226093 น.ส.  ลดัดา  วรสิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

5189 182551 00076856 นาง  ลดัดา  วอ่งวีระยทุธ์ กฟต.3 ยะลา

5190 245236 00211555 นาง  ลดัดาวลัย ์ ไสยเวช กฟต.1 เพชรบุรี

5191 225503 00061972 นาย  ลนั  นวลขาว กฟต.3 ยะลา

5192 086098 00028403 นาย  ลาภ  หนุนพล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5193 168418 00025873 นาง  ลาภเฟือง  มีอุดร กฟก.1 อยธุยา

5194 155295 00176640 น.ส.  ลาวณัย ์ มโนรมณ์ กฟก.3 นครปฐม

5195 220919 00217947 นาง  ลาวนัย ์ โพชนะกิจ กฟต.3 ยะลา

5196 237974 00050583 นาง  ลาวลัย ์ สิทธิชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5197 197093 00267310 น.ส.  ลาวลัย ์ เอียมวงศ์ สาํนกังานใหญ่

5198 150546 00186706 นาย  ลาํ  ตระกูลปาน กฟน.3 ลพบุรี

5199 306309 00274000 นาง  ลาํดวน  ดวงจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

5200 106686 00121154 น.ส.  ลาํยอง  วงศศึ์ก กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

5201 196097 00068942 นาย  ลิขิต  เจิมเจิดพล กฟน.3 ลพบุรี

5202 444979 00094458 นาย  ลิขิต  ดาแร่ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5203 220561 00058931 นาง  ลินดา  สิริเวชชะพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

5204 201452 00040681 นาง  ลีลาพนัธ์  แสนทอน กฟน.1 เชียงใหม่

5205 267440 00278527 นาย  ลือชยั  สโรบุตร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5206 222238 00018842 นาย  ลือชา  รัตนโภคา สาํนกังานใหญ่

5207 405006 00276511 นาย  ลือชา  สร้อยอินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

5208 300086 00141899 นาย  ลุม  ปานประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

5209 303610 00218634 นาย  เลก็  นพวจิิตร์ กฟต.3 ยะลา

5210 104341 00190252 นาย  เลก็  เลิศมงคล กฟก.1 อยธุยา

5211 276740 00139286 นาย  เลก็  ศรีศริ กฟก.2 ชลบุรี

5212 066179 00220756 นาย  เลก็  สุขะพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

5213 121327 00157583 นาง  เลขา  คมขาํ สาํนกังานใหญ่

5214 277136 00312268 นาย  เลอพงษ ์ ติระคมน์ กฟก.1 อยธุยา

5215 082484 00209079 นาย  เลิศ  ภูมิสิริรัฐ กฟต.1 เพชรบุรี

5216 131194 00068679 นาย  เลิศชยั  พูนทวีสิน กฟฉ.1 อุดรธานี

5217 085050 00122055 นาย  เลิศชยั  เวชโช สาํนกังานใหญ่

5218 244264 00000960 นาย  เลิศชาย  แกว้วิเชียร สาํนกังานใหญ่

5219 210825 00255761 นาย  เลิศชาย  แสงดี สาํนกังานใหญ่

5220 161937 00275660 นาย  เลิศฤทธิ  สาคร สาํนกังานใหญ่

5221 225511 00120485 นาย  เลิศศกัดิ  ออกประเสริฐ กฟฉ.1 อุดรธานี

5222 403101 00071901 นาย  เลิศศิลป์  นนตะแสน กฟฉ.1 อุดรธานี

5223 241494 00131551 นาย  แลง  คูณขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

5224 320620 00235503 น.ส.  วงเดือน  พุ่มพวง กฟต.1 เพชรบุรี

5225 116097 00132589 นาย  วงศช์ยั  ทรัพยสิ์นวิวฒัน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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5226 400462 00281786 นาง  วงศเ์ดือน  โลกนุเคราะห์ กฟต.1 เพชรบุรี

5227 080123 00204047 นาย  วงศวฒัน์  พิลาสลกัษณาการ สาํนกังานใหญ่

5228 115960 00158507 นาง  วงศวิ์ภา  ยทุธวีระวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5229 287759 00084429 นาย  วชิร  ภารสาร กฟก.1 อยธุยา

5230 206224 00079672 นาย  วชิร  ไมเ้กตุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5231 153201 00095640 นาย  วชิระ  ฟีลี กฟน.1 เชียงใหม่

5232 244939 00104594 นาย  วชิระ  ม่วงสุราษฎร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5233 111819 00152438 นาง  วชิรา  รามางกูร กฟฉ.3 นครราชสีมา

5234 261101 00120671 นาง  วชิรา  ไวจอหอ กฟฉ.1 อุดรธานี

5235 069711 00176672 นาย  วชิรา  สุนทราชยั สาํนกังานใหญ่

5236 050283 00038591 นาง  วณาวรรณ  แสนวงั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5237 146262 00049235 นาง  วณิชชา  ลิมปนวสัส์ กฟน.1 เชียงใหม่

5238 498953 00330533 น.ส.  วณิชยาร์  ธนทรัพยไ์พศาล สาํนกังานใหญ่

5239 263292 00006316 นาง  วณี  ชะนงักลาง สาํนกังานใหญ่

5240 107705 00045190 นาง  วณุรี  อาแวบือซา กฟต.3 ยะลา

5241 134100 00128592 นาง  วดารัตน์  ชมภูบุตร กฟฉ.1 อุดรธานี

5242 119011 00146162 นาย  วทญั ู  พรหมภกัดี กฟก.3 นครปฐม

5243 148670 00006148 นาง  วนิดา  เกิดชูชืน สาํนกังานใหญ่

5244 052722 00073876 นาง  วนิดา  คงอินทร์ กฟก.1 อยธุยา

5245 326838 00108934 นาง  วนิดา  จงวไิลเกษม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5246 457273 00181847 นาง  วนิดา  ดาผา กฟก.2 ชลบุรี

5247 190041 00169114 นาง  วนิดา  ทองคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5248 062361 00001952 นาง  วนิดา  ธราธร สาํนกังานใหญ่

5249 090623 00143423 นาง  วนิดา  เนาวประทีป กฟก.3 นครปฐม

5250 287123 00211537 นาง  วนิดา  บุตรครุฑ สาํนกังานใหญ่
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5251 039928 00174298 นาง  วนิดา  ปริศวงศ์ สาํนกังานใหญ่

5252 013443 00157129 นาง  วนิดา  หุ่นดี สาํนกังานใหญ่

5253 140949 00169441 น.ส.  วภาพร  แมน้ทิม กฟก.3 นครปฐม

5254 297681 00153143 นาย  วรกร  ชลประชุม กฟน.1 เชียงใหม่

5255 416170 00259892 นาย  วรงค ์ ใจทศัน์กลุ กฟน.3 ลพบุรี

5256 185779 00274923 นาย  วรจกัร  ยลพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5257 204620 00293262 นาย  วรชาติ  ด่านปรีดานนัท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5258 068066 00085316 นาย  วรชาติ  ผลอวยพร สาํนกังานใหญ่

5259 307143 00160201 นาย  วรชาติ  เพญ็พนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

5260 322664 00085384 นาย  วรเชษฐ ์ ทองอ่อน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5261 280626 00050806 นาย  วรเชษฐ ์ พานชาตรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5262 165274 00026697 นาง  วรณนัท ์ สาริวงษา กฟฉ.1 อุดรธานี

5263 105965 00210913 นาย  วรดิตถ ์ ติณสุข กฟก.2 ชลบุรี

5264 229604 00042679 นาย  วรเดช  ไชยประคอง กฟน.1 เชียงใหม่

5265 175481 00032618 นาย  วรเดช  ระตะเจริญ สาํนกังานใหญ่

5266 230477 00200243 นาย  วรเดช  หิรัญรามเดช กฟก.1 อยธุยา

5267 049965 00006966 นาย  วรทศัน์  ไกรทองสุข สาํนกังานใหญ่

5268 254463 00241588 นาย  วรเทพ  สุขะวิศิษฐ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5269 182535 00204601 นาง  วรธณภร  กอบเงินทอง กฟก.2 ชลบุรี

5270 231033 00114428 นาง  วรนภา  วิวรรณ กฟต.1 เพชรบุรี

5271 179299 00179107 นาย  วรนารถ  พ่วงทรัพยสิ์น กฟก.3 นครปฐม

5272 226575 00159662 นาง  วรนุช  คลา้ยมาก กฟก.1 อยธุยา

5273 412134 00046782 นาง  วรนุช  ตาสว่าง กฟน.3 ลพบุรี

5274 294578 00013660 นาง  วรนุช  นกหนู กฟต.3 ยะลา

5275 272607 00341568 นาย  วรปรัชญ ์ แสนวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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5276 160410 00022861 นาย  วรพงศ ์ อารยพงศ์ สาํนกังานใหญ่

5277 170334 00011545 นาย  วรพจ  มีโพธิ สาํนกังานใหญ่

5278 096239 00118004 นาย  วรพจน์  ยศวฒันะกุล สาํนกังานใหญ่

5279 128688 00270765 นาย  วรพจน์  รพิพนัธุ์ กฟน.1 เชียงใหม่

5280 090770 00032581 นาย  วรพนธ์  อร่ามพงศ์ สาํนกังานใหญ่

5281 183379 00155490 นาง  วรพร  ทบัทิมหลา้ กฟน.3 ลพบุรี

5282 216847 00181497 นาย  วรพล  ตนัเกษม กฟฉ.3 นครราชสีมา

5283 241672 00108207 นาย  วรพล  โทศรีแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5284 214065 00103061 นาย  วรพล  บุญกอง กฟต.1 เพชรบุรี

5285 273988 00082190 นาย  วรพล  มายาง กฟน.1 เชียงใหม่

5286 154299 00046532 นาย  วรพนัธ์  ภาระกลุ กฟน.3 ลพบุรี

5287 179524 00157765 นาย  วรพนัธ์  เศรษฐแสง กฟก.1 อยธุยา

5288 105478 00003277 นาย  วรพนัธ์  สุจิปุตโต สาํนกังานใหญ่

5289 254138 00196044 นาย  วรภพ  คาํแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

5290 496593 00335256 น.ส.  วรรณฉวี  ผกามาศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5291 408004 00045081 นาง  วรรณญา  ยาลงักาญจน์ กฟน.1 เชียงใหม่

5292 179126 00169237 นาง  วรรณทนา  นาคพานิช กฟก.3 นครปฐม

5293 053370 00243130 นาง  วรรณทิพย ์ อินทรียส์งัวรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

5294 268658 00222762 นาง  วรรณทิมา  สุจิตรเมธี กฟต.1 เพชรบุรี

5295 176445 00005956 นาง  วรรณธนา  อศัวะวิบูลย์ กฟก.1 อยธุยา

5296 498107 00324285 นาง  วรรณพร  มะลิทอง กฟก.1 อยธุยา

5297 190457 00203623 นาย  วรรณพล  บวัสมบุญ กฟก.3 นครปฐม

5298 150180 00177355 นาง  วรรณเพญ็  นงนุช กฟฉ.3 นครราชสีมา

5299 308571 00044794 นาง  วรรณเพญ็  นิตยะประภา สาํนกังานใหญ่

5300 064216 00087972 นาง  วรรณภา  สหปัญญารัตน์ สาํนกังานใหญ่
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5301 087206 00001998 น.ส.  วรรณภา  อคัรพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

5302 434738 00072339 นาง  วรรณรัชต ์ มาตวนั กฟฉ.3 นครราชสีมา

5303 030623 00002099 นาย  วรรณรัตน์  โชคพิพฒันผล กฟก.1 อยธุยา

5304 206949 00055010 นาย  วรรณรัตน์  วงษศิ์ริ กฟก.1 อยธุยา

5305 195253 00205534 น.ส.  วรรณลดา  ศรีนวล กฟก.3 นครปฐม

5306 203983 00294818 นาง  วรรณวลี  อคัรบุญเลิศยศ สาํนกังานใหญ่

5307 498063 00321205 นาง  วรรณวิไล  อริยะสุนทร สาํนกังานใหญ่

5308 219332 00258414 นาย  วรรณสิทธิ  เอียมคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5309 182357 00018042 น.ส.  วรรณสิริ  ศรีนพนิคม สาํนกังานใหญ่

5310 274112 00187675 นาง  วรรณา  ดนุลกัษณ์ สาํนกังานใหญ่

5311 256295 00033878 น.ส.  วรรณา  บินซาร์กาวี กฟน.1 เชียงใหม่

5312 254976 00321314 น.ส.  วรรณา  ผลงาม กฟก.3 นครปฐม

5313 210150 00203396 นาง  วรรณา  มณีนพรัตน์สุดา กฟน.1 เชียงใหม่

5314 198560 00139418 นาง  วรรณา  ศรสมัฤทธิ กฟก.1 อยธุยา

5315 247995 00020091 น.ส.  วรรณา  สุวรรณปัญญากุล กฟต.1 เพชรบุรี

5316 090699 00147631 นาง  วรรณี  ถนอมกิตติ สาํนกังานใหญ่

5317 041250 00255743 นาง  วรรณี  บุญศิริพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

5318 115368 00186451 นาง  วรรณี  พิลา กฟก.1 อยธุยา

5319 103206 00027502 นาง  วรรณี  มณฑล กฟฉ.3 นครราชสีมา

5320 178421 00170367 น.ส.  วรรณี  เลิศชุติมากลุ กฟก.3 นครปฐม

5321 330968 00093220 น.ส.  วรรณี  แสงสุริยา กฟก.1 อยธุยา

5322 032073 00262310 นาง  วรรณี  อนุกูล กฟต.3 ยะลา

5323 194817 00091428 นาง  วรรณี  อินทรัตน์ กฟต.3 ยะลา

5324 208860 00292002 นาง  วรรธณีย ์ เลิศอาวาส กฟต.1 เพชรบุรี

5325 201517 00086649 นาง  วรลกัษณ์  มณีศิลาสนัต์ กฟต.1 เพชรบุรี
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5326 272233 00094185 นาง  วรวณา  บุนนาค กฟก.2 ชลบุรี

5327 292720 00022057 นาย  วรวรรณ์  วิยะบุญ กฟก.2 ชลบุรี

5328 071776 00114537 นาย  วรวฒัน์  บุญประเสริฐ กฟต.1 เพชรบุรี

5329 446248 00160356 นาง  วรวลัลภ ์ จิรัฏฐิติกาล  เพชรมุนี กฟก.1 อยธุยา

5330 157530 00125485 นาย  วรวิทย ์ เจนเจริญวงศ์ สาํนกังานใหญ่

5331 305612 00121990 นาย  วรวิทย ์ นิลประภสัสร สาํนกังานใหญ่

5332 229874 00235426 นาย  วรวิทย ์ วลัลภวิสุทธิ กฟก.3 นครปฐม

5333 251805 00223186 นาย  วรวิทย ์ อากาศวิภาต กฟก.1 อยธุยา

5334 179964 00055979 นาย  วรวฒิุ  กณัธียาภรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

5335 189422 00210195 นาย  วรวฒิุ  กิจนิยม กฟก.2 ชลบุรี

5336 460797 00219167 นาย  วรวฒิุ  ธีรเบญจกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5337 275752 00161152 นาย  วรวฒิุ  นวลจงัหรีด กฟฉ.3 นครราชสีมา

5338 178031 00094949 นาย  วรวฒิุ  วรรณพาหุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5339 263145 00165110 นาย  วรวธุ  ขนุวงั กฟต.1 เพชรบุรี

5340 065432 00217547 นาย  วรศกัดิ  เสนาใน กฟน.1 เชียงใหม่

5341 066323 00205239 นาย  วรศกัดิ  แสนสุพนัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5342 052887 00042601 นาย  วรศกัดิ  เอกสุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

5343 179875 00149906 นาย  วระดี  จนัปุ่ม กฟฉ.1 อุดรธานี

5344 183450 00112608 นาย  วรังสิทธิ  นามราษฎร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5345 089559 00008277 นาง  วรัญช์พร  ปรีชาเจริญวชัช์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5346 990032 00247043 น.ส.  วรา  ทีฆายวุฒัน์ สาํนกังานใหญ่

5347 190994 00209801 นาย  วรา  เพญ็สุต กฟฉ.1 อุดรธานี

5348 316493 00168354 นาง  วราภรณ์  แกว้มณี กฟน.1 เชียงใหม่

5349 165169 00179016 นาง  วราภรณ์  ดาราธร กฟก.3 นครปฐม

5350 213467 00120326 นาง  วราภรณ์  เตม็อุดม กฟฉ.1 อุดรธานี
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5351 215443 00159953 นาง  วราภรณ์  ทองตะนุนาม กฟน.3 ลพบุรี

5352 316566 00412561 นาง  วราภรณ์  บุญยนืมนั กฟน.3 ลพบุรี

5353 015209 00097515 นาง  วราภรณ์  พนัธรักษร์าชเดช สาํนกังานใหญ่

5354 189511 00246029 นาง  วราภรณ์  โรจน์รัชนีกร กฟฉ.3 นครราชสีมา

5355 144244 00191844 น.ส.  วราภรณ์  แสงอินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

5356 127470 00068215 นาง  วรารัตน์  ขนัสาคร กฟน.3 ลพบุรี

5357 260919 00185087 นาย  วราวฒิุ  อาสนโกมล กฟฉ.3 นครราชสีมา

5358 432037 00020237 นาย  วราศกัดิ  ปานะสี กฟต.3 ยะลา

5359 116673 00136183 นาย  วราห์  จนัทร์เจา้ สาํนกังานใหญ่

5360 135083 00128801 น.ส.  วริทยา  เพชรจาํนงคฐิ์ติ กฟฉ.1 อุดรธานี

5361 230011 00266619 นาย  วรินทร์  พงษฉ์วี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5362 106482 00065685 นาย  วรินทร์  ศิษยนเรนทร์ สาํนกังานใหญ่

5363 328856 00242811 นาย  วรินทร  จิรภาสโภคิน สาํนกังานใหญ่

5364 405658 00039547 นาง  วรินทร  มิงขวญัสุข สาํนกังานใหญ่

5365 205082 00194642 นาง  วรินทร  รูปทอง สาํนกังานใหญ่

5366 117718 00140261 นาง  วริศรา  โทนหงษา สาํนกังานใหญ่

5367 499880 00345271 น.ส.  วริศรา  นวลโคกสูง สาํนกังานใหญ่

5368 401010 00410937 นาย  วรุณ  ฐานานุกูล กฟน.1 เชียงใหม่

5369 493740 00360457 นาย  วโรดม  คาํแผน่ชยั กฟน.1 เชียงใหม่

5370 187551 00081744 นาย  วฤทธิ  ภูมิวิริยะ กฟก.1 อยธุยา

5371 155685 00025714 น.ส.  วลยัพรรณ  ทรงเจริญ สาํนกังานใหญ่

5372 205189 00160401 นาง  วลยัยพุา  กาญจนดุล สาํนกังานใหญ่

5373 222987 00027443 นาง  วลยัลกัษณ์  อินทร์งาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

5374 252356 00211937 นาง  วลี  สินภูธรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5375 119867 00142322 นาง  วไลลกัษณ์  คุม้รักษ์ กฟก.3 นครปฐม
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5376 297225 00076151 นาย  วศิน  ถนอมกุล กฟก.2 ชลบุรี

5377 065204 00322742 นาง  วศินี  บุณยธนะ กฟน.2 พิษณุโลก

5378 277209 00199606 นาย  วสนัต ์ คาํหมาย กฟฉ.1 อุดรธานี

5379 243454 00028249 นาย  วสนัต ์ เจริญสุข กฟน.1 เชียงใหม่

5380 125355 00056252 นาย  วสนัต ์ บุญญานุสนธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

5381 437639 00016913 นาย  วสนัต ์ ประดิษฐสุข สาํนกังานใหญ่

5382 144210 00080916 นาย  วสนัต ์ พาพิทกัษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5383 176487 00202245 นาย  วสนัต ์ โพสถาพร กฟน.1 เชียงใหม่

5384 233637 00231159 นาย  วสนัต ์ ฟักสงสกลุ กฟก.3 นครปฐม

5385 249094 00106823 นาย  วสนัต ์ สกุลอินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

5386 214528 00024095 นาย  วสิต  บุณยประสิทธิ กฟน.3 ลพบุรี

5387 230401 00111202 นาย  วสุธา  แสงสมยั กฟน.3 ลพบุรี

5388 054782 00288015 นาย  วสุวสั  หาวตัร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5389 186872 00042192 นาย  วงั  นอรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

5390 138829 00340776 เรืออากาศตรี  วชัชยั  สินธ์ุธารทอง สาํนกังานใหญ่

5391 180020 00289198 นาย  วชัชิระ  ถีติปริวตัร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5392 145070 00003140 นาย  วชัชีระ  เทียนไพโรจน์ สาํนกังานใหญ่

5393 102137 00044176 นาย  วชัรดล  ปัทมะสงัข์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5394 472948 00285526 นาย  วชัร์นยัน์  ลิมแสงเพชร สาํนกังานใหญ่

5395 203098 00135832 นาย  วชัรพงค ์ สุริยฐานวงศ์ กฟน.3 ลพบุรี

5396 410849 00155131 นาย  วชัรพงษ ์ แกว้ทอง กฟต.3 ยะลา

5397 206101 00033400 นาย  วชัรพงษ ์ ณ.ลาํปาง กฟน.1 เชียงใหม่

5398 243886 00181033 นาย  วชัรพงษ ์ นุย้ดี กฟต.3 ยะลา

5399 246363 00066768 นาย  วชัรพงษ ์ ราคาพงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5400 170570 00011163 นาย  วชัรพงษ ์ ศรีสุนาครัว กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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5401 302038 00161398 นาย  วชัรพล  นาคทิพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

5402 080131 00320940 นาย  วชัระ  จิตรนาํทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

5403 171584 00169873 นาย  วชัระ  บวัทอง กฟก.3 นครปฐม

5404 236287 00092206 นาย  วชัระ  ประเสริฐสรรค์ กฟก.2 ชลบุรี

5405 207343 00205352 นาย  วชัระ  พรหมประเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

5406 293865 00281322 นาย  วชัระ  ล่องพาณิชย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5407 194045 00312959 นาย  วชัระ  สกุลโรจนธโร กฟก.2 ชลบุรี

5408 079295 00270210 นาย  วชัระ  สามวงั สาํนกังานใหญ่

5409 417493 00058781 นาย  วชัรา  โมลาขาว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5410 051750 00093907 นาย  วชัรากร  คาํสุข กฟน.1 เชียงใหม่

5411 195198 00141035 นาง  วชัราภรณ์  วงศค์าํ กฟน.1 เชียงใหม่

5412 200951 00059628 นาง  วชัราภรณ์  แสงสวา่ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5413 168688 00001207 นาย  วชัรินทร์  เงินสุข กฟน.3 ลพบุรี

5414 140193 00257513 นาย  วชัรินทร์  เจริญรัตน์ สาํนกังานใหญ่

5415 196592 00142190 นาย  วชัรินทร์  บวัเทศ กฟน.3 ลพบุรี

5416 049258 00036921 นาย  วชัรินทร์  บุญเฉิด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5417 272217 00049035 นาย  วชัรินทร์  โปชยัคุปต์ กฟน.1 เชียงใหม่

5418 091239 00084015 นาย  วชัรินทร์  วรกลัป์ กฟน.1 เชียงใหม่

5419 182153 00138294 นาย  วชัรินทร์  วรัยพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5420 245032 00288992 นาย  วชัรินทร์  ศรีมงคล กฟฉ.1 อุดรธานี

5421 078702 00227803 นาง  วชัรินทร์  ศรีสว่าง กฟน.1 เชียงใหม่

5422 253433 00313705 น.ส.  วชัรินทร์  ศิริเดช สาํนกังานใหญ่

5423 084973 00214212 นาย  วชัรินทร์  สายเชือ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5424 062858 00136301 นาย  วชัรินทร์  เอกดาํรงค์ กฟต.1 เพชรบุรี

5425 155180 00184722 นาง  วชัรี  ปฐมฤกษส์กุล กฟฉ.3 นครราชสีมา
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5426 045432 00016709 นาง  วชัรี  มาลีวตัร กฟน.1 เชียงใหม่

5427 016611 00226966 นาง  วชัรี  หุราพนัธ์ุ สาํนกังานใหญ่

5428 426387 00294236 นาย  วฒัน์  วงศไ์ชยพรม กฟน.1 เชียงใหม่

5429 314336 00111834 นาย  วฒันชยั  สมัมาวฒุธิ สาํนกังานใหญ่

5430 201711 00225924 นาย  วฒันศกัดิ  เกตสตับรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5431 409068 00003704 นาย  วฒันะ  จนัฝังเพชร สาํนกังานใหญ่

5432 189202 00280380 นาย  วฒันะ  ชุลิติตาภรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

5433 144943 00140857 นาย  วฒันา  ขาํหาญ สาํนกังานใหญ่

5434 222856 00274264 นาง  วฒันา  เพิมวฒันชยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

5435 125389 00031808 นาง  วฒันา  โพธิสมบติั กฟน.3 ลพบุรี

5436 009533 00012769 นาย  วฒันา  รุ่งเรืองวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

5437 165127 00035834 นาย  วฒันา  วฒันาคร กฟก.1 อยธุยา

5438 243909 00206871 นาย  วฒันา  สมบูรณ์สุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

5439 266193 00017705 น.ส.  วฒันา  สุกหอม กฟก.1 อยธุยา

5440 069478 00007849 นาย  วฒันา  สุขเกษม สาํนกังานใหญ่

5441 210833 00211828 นาย  วฒันา  สุขทอง สาํนกังานใหญ่

5442 060343 00076838 นาย  วฒันาชยั  แปลกสกุล กฟต.3 ยะลา

5443 068919 00168231 นาง  วณัณ์สิรี  จรัสสิริชยั สาํนกังานใหญ่

5444 118536 00077139 นาย  วดัโชค  คลา้ยยา กฟต.3 ยะลา

5445 206711 00167467 นาย  วนัชยั  เกตุนอ้ย สาํนกังานใหญ่

5446 230508 00168209 นาย  วนัชยั  แกว้สะอาด สาํนกังานใหญ่

5447 048430 00045663 นาย  วนัชยั  งามขาํ กฟน.1 เชียงใหม่

5448 077308 00292743 นาย  วนัชยั  จงเจริญ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5449 081496 00160110 นาย  วนัชยั  จุย้จิตร์ กฟก.1 อยธุยา

5450 056263 00001043 นาย  วนัชยั  ตนัติกรวรกุล สาํนกังานใหญ่
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5451 258360 00142427 นาย  วนัชยั  เถือนสุริยะ กฟก.3 นครปฐม

5452 021357 00247443 นาย  วนัชยั  ทองดี กฟก.1 อยธุยา

5453 290118 00095418 นาย  วนัชยั  เทพวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

5454 249662 00141912 นาย  วนัชยั  นาเรือนทอง กฟก.3 นครปฐม

5455 200074 00191349 นาย  วนัชยั  เนียรมงคล กฟก.2 ชลบุรี

5456 188874 00018797 นาย  วนัชยั  พรรณพลีวรรณ สาํนกังานใหญ่

5457 204696 00152056 นาย  วนัชยั  พิชยัวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

5458 332863 00248299 นาย  วนัชยั  เพชรรัตน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5459 086103 00097424 นาย  วนัชยั  เพียรผดุงสิทธิ สาํนกังานใหญ่

5460 229191 00200952 นาย  วนัชยั  ยมิปราณี กฟน.1 เชียงใหม่

5461 236766 00222576 นาย  วนัชยั  รัมมะฉตัร กฟก.1 อยธุยา

5462 285325 00152038 นาย  วนัชยั  สมบูรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

5463 298629 00116284 นาย  วนัชยั  อ่องอุทุมพร กฟต.3 ยะลา

5464 284426 00050751 นาย  วนัชาติ  คงมีสุข กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5465 442341 00204174 นาย  วนัชาติ  คาํสนัติพร กฟก.3 นครปฐม

5466 148036 00034365 นาย  วนัชาติ  นิสพร กฟก.1 อยธุยา

5467 083121 00232432 นาย  วนัชาติ  บุนนาค กฟก.2 ชลบุรี

5468 166288 00104821 นาย  วนัชาติ  มีสมพืชน์ กฟก.1 อยธุยา

5469 166961 00065544 นาย  วนัชาติ  ริวไพบูลย์ กฟก.3 นครปฐม

5470 106458 00254397 นาย  วนัโชค  ถวิลวิทยานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5471 077976 00220601 นาย  วนัดี  เกิดมาลี สาํนกังานใหญ่

5472 223072 00236022 นาง  วนัดี  เจริญวรวิช กฟก.3 นครปฐม

5473 019229 00227617 นาง  วนัดี  นอ้ยประดิษฐ์ กฟก.2 ชลบุรี

5474 167797 00002817 นาง  วนัดี  พวงคาํ สาํนกังานใหญ่

5475 065385 00249895 นาย  วนัเดช  เลิศบูรโณทยั สาํนกังานใหญ่
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5476 142496 00169500 นาง  วนัทนา  คงสมพรต กฟก.3 นครปฐม

5477 189773 00013147 นาง  วนัทนา  จรัสศรี กฟก.1 อยธุยา

5478 313534 00030002 นาง  วนัทนา  จกัระพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5479 156356 00024813 นาง  วนัทนา  ทองประกอบ สาํนกังานใหญ่

5480 477469 00254442 นาง  วนัทนา  พวงไพโรจน์ สาํนกังานใหญ่

5481 134906 00232028 น.ส.  วนัทนี  สุวรรณพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

5482 039936 00245146 นาง  วนัทนีย ์ กุลางกูร กฟต.3 ยะลา

5483 027387 00247607 นาง  วนัทนีย ์ พลบับดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5484 140321 00087940 นาง  วนัทนีย ์ เพียรผดุงสิทธิ สาํนกังานใหญ่

5485 177784 00351915 น.ส.  วนัทนีย ์ ศรีหิรัญ กฟก.3 นครปฐม

5486 228527 00065699 นาง  วนัทนีย ์ ศิษยนเรนทร์ สาํนกังานใหญ่

5487 161181 00007580 นาง  วนัทิยา  ศรีบุญเรือง กฟฉ.1 อุดรธานี

5488 125737 00176204 นาง  วนัเพญ็  ขาวนุ่น สาํนกังานใหญ่

5489 194168 00347928 น.ส.  วนัเพญ็  จรูญธรรมพินิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5490 146945 00157088 น.ส.  วนัเพญ็  จนัทร์ขาว กฟก.1 อยธุยา

5491 149595 00033173 นาง  วนัเพญ็  ทองโขนง สาํนกังานใหญ่

5492 040220 00171086 น.ส.  วนัเพญ็  พุฒวงค์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5493 165266 00182443 นาง  วนัเพญ็  โพทูล กฟน.3 ลพบุรี

5494 158099 00003609 นาง  วนัเพญ็  วชัรขจร กฟน.3 ลพบุรี

5495 305426 00258723 นาง  วนัเพญ็  วิชยัพฤกษ์ สาํนกังานใหญ่

5496 063773 00244213 น.ส.  วนัเพญ็  สุขขาํ สาํนกังานใหญ่

5497 210079 00352939 นาง  วนัเพญ็  สุนทรศารทูล กฟก.3 นครปฐม

5498 266567 00177169 นาย  วยัวธุ  ยาวะโนภาส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5499 051792 00144110 นาง  วลัภา  ตะรุวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5500 309349 00018492 นาง  วลัยล์ดา  บุญเสนอ กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

5501 053257 00160306 นาง  วลัยา  ถนอมงาม กฟก.1 อยธุยา

5502 230817 00204251 นาย  วลัลภ  กอ้นมณี กฟน.3 ลพบุรี

5503 271025 00209988 นาย  วลัลภ  กิตติวิวฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

5504 226135 00293276 นาย  วลัลภ  ทองรุณ สาํนกังานใหญ่

5505 182836 00194565 นาย  วลัลภ  บุญสร้าง สาํนกังานใหญ่

5506 200480 00120144 นาย  วลัลภ  บุตรนุช กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5507 108002 00187398 นาย  วลัลภ  พลอยประดบั กฟก.2 ชลบุรี

5508 160541 00171377 นาย  วลัลภ  มีชาญ กฟน.3 ลพบุรี

5509 241232 00134604 นาย  วลัลภ  สงัขข์าว กฟต.1 เพชรบุรี

5510 169472 00039379 นาย  วลัลภ  หยวกฉิมพลี กฟฉ.3 นครราชสีมา

5511 149480 00096737 นาง  วลัลภา  เกษรสมบติั กฟฉ.1 อุดรธานี

5512 228844 00340326 นาง  วลัลภา  เกียรติเอียม กฟน.1 เชียงใหม่

5513 121602 00076024 น.ส.  วลัลภา  จีนากาํเนิด กฟก.2 ชลบุรี

5514 109896 00160279 นาง  วลัลภา  โพธยานุวตัร สาํนกังานใหญ่

5515 026200 00195189 น.ส.  วลัลาภรณ์  ปรีดีสนิท กฟฉ.1 อุดรธานี

5516 133811 00333945 นาง  วลัลีย ์ สุวรรณชาติกุล กฟก.3 นครปฐม

5517 136893 00167526 นาง  วาณี  แสงเงิน สาํนกังานใหญ่

5518 447804 00145075 นาย  วาทิน  กวางเส็ง กฟก.3 นครปฐม

5519 256504 00283556 นาย  วาริช  พชัรนิลประมุข กฟต.3 ยะลา

5520 207270 00184413 นาง  วาริณีย ์ ศรีทองสุก กฟฉ.3 นครราชสีมา

5521 164309 00247798 นาง  วาริน  เครือแพทย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5522 068189 00266982 นาง  วารินทร์  คุม้วนั สาํนกังานใหญ่

5523 405349 00247320 นาย  วารินทร์  ภูมิทรัพย์ กฟน.3 ลพบุรี

5524 212225 00068324 น.ส.  วารียา  เอกวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

5525 060474 00168140 นาง  วารุณี  คอศิริ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

5526 080555 00008831 นาง  วารุณี  เชียวชาญ สาํนกังานใหญ่

5527 191762 00204724 นาง  วารุณี  เตม็วฒิุโรจน์ สาํนกังานใหญ่

5528 045814 00188867 นาง  วารุณี  พงษส์วสัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

5529 426785 00092610 นาง  วารุณี  วนัขวา กฟก.1 อยธุยา

5530 102543 00158002 นาง  วารุณี  สุวรรณโกสุม กฟน.1 เชียงใหม่

5531 208022 00115056 นาย  วาสนา  กะสินธุ์รัมย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5532 075071 00097951 นาง  วาสนา  งามภกัดิ สาํนกังานใหญ่

5533 045107 00255898 นาง  วาสนา  ชาํนาญกลุ กฟน.3 ลพบุรี

5534 287440 00175094 นาง  วาสนา  บุญญรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5535 171819 00235335 นาง  วาสนา  พวงมะลิ กฟต.1 เพชรบุรี

5536 141393 00341904 นาง  วาสนา  พวัพลเทพ กฟก.3 นครปฐม

5537 082141 00278868 นาง  วาสนา  โพธิปัญญาศกัดิ สาํนกังานใหญ่

5538 035550 00027184 นาง  วาสนา  มณีวรรณ์ สาํนกังานใหญ่

5539 038744 00207231 นาง  วาสนา  มีอิม สาํนกังานใหญ่

5540 211902 00058404 นาง  วาสนา  ร้อยพิลา กฟฉ.1 อุดรธานี

5541 168573 00237905 น.ส.  วาสนา  วิทยธ์รรมานนท์ สาํนกังานใหญ่

5542 318924 00178674 นาง  วาสนา  สิงห์กระโจม กฟฉ.3 นครราชสีมา

5543 174508 00175121 นาง  วาสนา  สุกใส กฟฉ.3 นครราชสีมา

5544 214031 00126881 นาย  วาฮะ  บาเหะ สาํนกังานใหญ่

5545 080212 00163013 นาย  วิจยั  จิระบวรภิญโญ สาํนกังานใหญ่

5546 186123 00157092 นาง  วิจยั  รบวอ่ง กฟต.1 เพชรบุรี

5547 213831 00248180 นาย  วิจารณ์  ช่วยปลอด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5548 146018 00248962 นาย  วิจารณ์  ชิณวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5549 134914 00017337 นาย  วิจารณ์  ตนัวฒันะ กฟก.3 นครปฐม

5550 128905 00205998 นาย  วิจารณ์  ปานสกุณ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

5551 240016 00020019 นาง  วิจิตตรา  ไมตรีจิตต์ กฟต.1 เพชรบุรี

5552 281533 00181738 นาย  วิจิตร  โคตรรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี

5553 189935 00417670 นาย  วิจิตร  จนัทร์ประสิทธิ กฟน.3 ลพบุรี

5554 093558 00107083 นาย  วิจิตร  ใจถวิล กฟก.1 อยธุยา

5555 113950 00229332 นาย  วิจิตร  เทพวลัย์ สาํนกังานใหญ่

5556 150156 00290155 นาย  วิจิตร  ธเนศานนท์ กฟก.2 ชลบุรี

5557 219227 00053072 นาย  วิจิตร  บุญสนิท กฟต.3 ยะลา

5558 059596 00243358 นาย  วิจิตร  ไฝศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

5559 145004 00009023 นาย  วิจิตร  พลบันิล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5560 140347 00063297 นาย  วิจิตร  วงเวียน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5561 177483 00021629 นาย  วิจิตร  สถานสม สาํนกังานใหญ่

5562 082727 00069025 นาย  วิจิตร  หอเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

5563 091742 00167253 นาย  วิชชุ  เถียนมิตรภาพ กฟก.1 อยธุยา

5564 174613 00250284 นาง  วิชชุดา  โต๊ะเอียม กฟน.3 ลพบุรี

5565 239374 00146899 นาง  วิชชุภรณ์  นะมะหิมา กฟฉ.3 นครราชสีมา

5566 170504 00008881 นาง  วิชญา  จิรปรมตัถ์ สาํนกังานใหญ่

5567 193900 00139595 น.ส.  วิชญาดา  ประกอบชาติ กฟก.3 นครปฐม

5568 208836 00438125 นาย  วิชวน  มีเดช กฟน.2 พิษณุโลก

5569 158497 00181756 นาย  วิชยั  กระจะจ่าง กฟก.1 อยธุยา

5570 106424 00232464 นาย  วิชยั  คงอิม กฟก.2 ชลบุรี

5571 111877 00280326 นาย  วิชยั  จตุรงคก์ุล กฟต.1 เพชรบุรี

5572 241428 00319397 นาย  วิชยั  จนัทโสภณ กฟก.1 อยธุยา

5573 242571 00100572 นาย  วิชยั  จิตตประกอบ กฟก.1 อยธุยา

5574 216122 00188499 นาย  วิชยั  ชุมศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

5575 306325 00144401 นาย  วิชยั  ไชยสจั กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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5576 211952 00114850 นาย  วิชยั  ซกซือ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5577 242254 00113331 นาย  วิชยั  ตงัประเสริฐ กฟน.1 เชียงใหม่

5578 281428 00196030 นาย  วิชยั  ติงคนันา กฟน.1 เชียงใหม่

5579 123248 00138208 นาย  วิชยั  แตสุ้จริยา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5580 251693 00262106 นาย  วิชยั  ทองสุข กฟก.2 ชลบุรี

5581 244395 00211119 นาย  วิชยั  ธนาคุณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5582 150855 00123124 นาย  วิชยั  นพโสภณ กฟก.2 ชลบุรี

5583 219366 00242502 นาย  วิชยั  นินทรกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5584 174388 00100077 นาย  วิชยั  บวัศรี กฟก.1 อยธุยา

5585 181131 00146021 นาย  วิชยั  บุญรัตน์ กฟต.3 ยะลา

5586 218297 00066295 นาย  วิชยั  ผงสินสุ กฟฉ.1 อุดรธานี

5587 019546 00190393 นาย  วิชยั  พยคัฆพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

5588 163395 00221902 นาย  วิชยั  พรหมประดิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

5589 219544 00035711 นาย  วิชยั  เพ่งพินิจ กฟก.1 อยธุยา

5590 174794 00059955 นาย  วิชยั  เพิมหรรษา กฟต.3 ยะลา

5591 264484 00292107 นาย  วิชยั  ภู่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5592 059732 00035070 นาย  วิชยั  มงคลสกุณี สาํนกังานใหญ่

5593 228373 00120908 นาย  วิชยั  ไมลคามิ กฟฉ.1 อุดรธานี

5594 066462 00061013 นาย  วิชยั  ลอ้อุไร กฟน.3 ลพบุรี

5595 211936 00150377 นาย  วิชยั  วิจิตรไกรลาส กฟต.1 เพชรบุรี

5596 054936 00151850 นาย  วิชยั  เวชโช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5597 254730 00234252 นาย  วิชยั  ศรีกนก กฟก.2 ชลบุรี

5598 091823 00145207 นาย  วิชยั  ศรีกิตติพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

5599 219659 00062641 นาย  วิชยั  ศรีใส กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5600 079318 00040013 นาย  วิชยั  สวนพลอย กฟฉ.3 นครราชสีมา
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5601 119249 00369756 นาย  วิชยั  สุพฒันารังษี กฟก.2 ชลบุรี

5602 273645 00130846 นาย  วิชยั  อรุณรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5603 118837 00231959 นาย  วิชยั  อาษารัฐ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5604 178780 00240746 นาย  วิชยั  อินสอน กฟก.2 ชลบุรี

5605 293970 00023130 นาย  วิชาคม  ดาํนงค์ กฟน.3 ลพบุรี

5606 288836 00078335 นาย  วิชาญ  แกว้รัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

5607 250443 00007308 นาย  วิชาญ  จนัทร์กระจ่าง สาํนกังานใหญ่

5608 123329 00271670 นาย  วิชาญ  จนัทวิสูตร กฟน.3 ลพบุรี

5609 193510 00186097 นาย  วิชาญ  ใจดี กฟก.2 ชลบุรี

5610 033134 00042756 นาย  วิชาญ  ตณัฑเศรษฐี กฟน.1 เชียงใหม่

5611 297550 00166520 นาย  วิชาญ  ปรังพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

5612 184731 00180100 นาย  วิชาญ  ผลมะขาม กฟก.3 นครปฐม

5613 131128 00276066 นาย  วิชาญ  แพร่นาม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5614 325086 00222726 นาย  วิชาญ  รักรอด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5615 084282 00295169 นาย  วิชาญ  วิเศษสุวรรณ กฟก.2 ชลบุรี

5616 203080 00184063 นาย  วิชาพร  สุขไมตรี กฟน.3 ลพบุรี

5617 127098 00251258 นาย  วิชิต  เกตวงศา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5618 070186 00224055 นาย  วิชิต  ขมุสิน กฟก.2 ชลบุรี

5619 062646 00201821 นาย  วิชิต  จงศิริ สาํนกังานใหญ่

5620 141725 00208196 นาย  วิชิต  เจริญวรรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

5621 185004 00066990 นาย  วิชิต  ไชยนาม กฟฉ.1 อุดรธานี

5622 163581 00178351 นาย  วิชิต  ทองพนงั กฟก.3 นครปฐม

5623 066412 00226566 นาย  วิชิต  ธนะสมบูรณ์ กฟก.3 นครปฐม

5624 132360 00328407 นาย  วิชิต  เปล่งปลงั สาํนกังานใหญ่

5625 187129 00060867 นาย  วิชิต  มีจินดา กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

5626 223488 00021079 นาย  วิชิต  มีสวสัดิกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

5627 186068 00111993 นาย  วิชิต  ยอดเยยีม กฟก.1 อยธุยา

5628 148662 00332830 นาย  วิชิต  อศัวะวิบูลย์ กฟก.1 อยธุยา

5629 066933 00038000 นาย  วิชิต  อุ่นโสดา กฟฉ.1 อุดรธานี

5630 218108 00126568 นาย  วิชิตพงษ ์ นาคแสง สาํนกังานใหญ่

5631 217453 00104176 นาย  วิชิตร  ปุณณะบุตต์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5632 254633 00067887 นาย  วิเชษฐ ์ วงวาทิน กฟต.1 เพชรบุรี

5633 162048 00330292 นาย  วิเชษฐ ์ วฒันาศรีโรจน์ สาํนกังานใหญ่

5634 126385 00032563 นาย  วิเชียร  คงสิทธิธนกร สาํนกังานใหญ่

5635 079334 00060617 นาย  วิเชียร  คลา้ยมาก กฟก.1 อยธุยา

5636 054740 00075541 นาย  วิเชียร  จงพล กฟต.3 ยะลา

5637 160062 00210686 นาย  วิเชียร  จตุรงคก์ุล กฟต.1 เพชรบุรี

5638 144333 00045045 นาย  วิเชียร  จาํปี กฟน.1 เชียงใหม่

5639 180135 00115929 นาย  วิเชียร  ใจบุญ กฟน.3 ลพบุรี

5640 085563 00091723 นาย  วิเชียร  ตุลยนิษก์ กฟต.3 ยะลา

5641 234332 00241201 นาย  วิเชียร  ไทยเวียน กฟต.1 เพชรบุรี

5642 274031 00028362 นาย  วิเชียร  นวลเจริญ กฟต.3 ยะลา

5643 213653 00150159 นาย  วิเชียร  นอ้ยภู่ กฟก.3 นครปฐม

5644 164579 00163772 นาย  วิเชียร  นิลกรณ์ สาํนกังานใหญ่

5645 124113 00227308 นาย  วิเชียร  บรรลุ กฟน.1 เชียงใหม่

5646 119697 00024368 นาย  วิเชียร  บุญกระจ่าง กฟน.3 ลพบุรี

5647 256041 00142504 นาย  วิเชียร  พวงพยอม กฟก.3 นครปฐม

5648 085393 00123229 นาย  วิเชียร  ภูนาคพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

5649 238629 00093266 นาย  วิเชียร  รอดทองเติม กฟก.1 อยธุยา

5650 203331 00150422 นาย  วิเชียร  รืนบุรี กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

5651 017730 00214553 นาย  วิเชียร  ลิมสงวน กฟก.1 อยธุยา

5652 118811 00000833 นาย  วิเชียร  ลีวารินทร์พาณิช สาํนกังานใหญ่

5653 031310 00034438 นาย  วิเชียร  สงัขแ์กว้ กฟก.1 อยธุยา

5654 085644 00056125 นาย  วิเชียร  สายทอง กฟน.1 เชียงใหม่

5655 092293 00144356 นาย  วิเชียร  สุชล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5656 019952 00001293 นาย  วิเชียร  สุยโพธินอ้ย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5657 198900 00114191 นาย  วิเชียร  เสียงไพเราะ กฟต.1 เพชรบุรี

5658 083317 00059337 นาย  วิเชียร  หอเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

5659 121262 00065962 นาย  วิญ ูทิพย ์ สุมทุมทิพย์ สาํนกังานใหญ่

5660 151348 00331834 นาย  วิฑูรย ์  ประเสริฐสุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

5661 077609 00297652 นาย  วิฑูรย ์ แกว้ประดิษฐ์ กฟน.1 เชียงใหม่

5662 252063 00112280 นาย  วิฑูรย ์ ขนุชนะ กฟก.1 อยธุยา

5663 051360 00290250 นาย  วิฑูรย ์ พานนาค สาํนกังานใหญ่

5664 153104 00365570 นาย  วิฑูรย ์ มีแสง สาํนกังานใหญ่

5665 265197 00075032 นาย  วิฑูรย ์ เมืองทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5666 272568 00172187 นาย  วิฑูรย ์ วงษแ์หวน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5667 233077 00263857 นาย  วิฑูรย ์ วุฒิมากูล กฟก.2 ชลบุรี

5668 127292 00095272 นาย  วิถี  จิตดนยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

5669 006658 00096919 นาย  วิทย ์ เฉลิมโชคชยั สาํนกังานใหญ่

5670 105931 00144924 นาย  วิทย ์ ตนัวรกุล กฟก.2 ชลบุรี

5671 092269 00165356 นาย  วิทย ์ ธญัธนาพงศ์ สาํนกังานใหญ่

5672 278506 00265227 นาย  วิทยา  กหุลาบบาน กฟน.1 เชียงใหม่

5673 278360 00171959 นาย  วิทยา  เกษรจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5674 093906 00083150 นาย  วิทยา  แกว้ชูพนัธุ์ กฟน.1 เชียงใหม่

5675 329763 00205661 นาย  วิทยา  แกว้อรุณ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

5676 118714 00193632 นาย  วิทยา  ขาํเปรม กฟน.3 ลพบุรี

5677 112687 00183403 นาย  วิทยา  คงมนั สาํนกังานใหญ่

5678 117328 00284166 นาย  วิทยา  ตรีเนตร สาํนกังานใหญ่

5679 320840 00281063 นาย  วิทยา  ตนัสกลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5680 211601 00073767 นาย  วิทยา  ไตรยปั์กษ์ กฟก.1 อยธุยา

5681 207173 00045695 นาย  วิทยา  ทิบุญ กฟน.1 เชียงใหม่

5682 131021 00206649 นาย  วิทยา  ธรรมจารี กฟน.3 ลพบุรี

5683 081080 00082477 นาย  วิทยา  ธรรมวิจิตร กฟก.1 อยธุยา

5684 054643 00059969 นาย  วิทยา  บุษบา สาํนกังานใหญ่

5685 021145 00002130 นาย  วิทยา  พลราบ สาํนกังานใหญ่

5686 151924 00115101 นาย  วิทยา  เรืองแข กฟฉ.3 นครราชสีมา

5687 117051 00176872 นาย  วิทยา  เลิศรัตนชยักุล สาํนกังานใหญ่

5688 157491 00164837 นาย  วิทยา  วิทยาธรรมธชั สาํนกังานใหญ่

5689 151283 00257204 นาย  วิทยา  สนทิศปัญญา กฟก.3 นครปฐม

5690 246525 00295741 นาย  วิทยา  สุวรรณชาติกุล กฟก.3 นครปฐม

5691 276407 00230167 นาย  วิทยา  สุวรรณวงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5692 118138 00273781 นาย  วิทยา  หวงัในธรรม กฟน.3 ลพบุรี

5693 241169 00357525 นาย  วิทยา  อกัษรคิด กฟก.2 ชลบุรี

5694 171924 00112549 นาย  วิทยา  อินทะโส กฟฉ.3 นครราชสีมา

5695 187933 00199260 นาย  วิทยา  อุปกรณียกิ์จ กฟต.1 เพชรบุรี

5696 322965 00042651 นาย  วิทยารัตน์  แสนสุวรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

5697 506349 00396836 นาย  วิทวสั  โภคาสมัฤทธิ กฟก.1 อยธุยา

5698 184870 00247516 นาย  วิทวสั  ลิมปนวสัส์ กฟน.1 เชียงใหม่

5699 160282 00003590 นาย  วิทูรย ์ วชัรขจร กฟน.3 ลพบุรี

5700 071459 00255757 นาย  วิธิวสัส์  จรัสสิริชยั สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

5701 236334 00225815 นาย  วิธี  ภู่ทอง กฟก.2 ชลบุรี

5702 144781 00102451 นาย  วิน  สุวรรณชาตรี กฟต.3 ยะลา

5703 017560 00159749 นาย  วินชยั  พานิช สาํนกังานใหญ่

5704 253823 00210727 นาย  วินตัร์  ทองหอม กฟต.3 ยะลา

5705 130643 00101700 นาย  วินยั  กลุกาญจน์ กฟน.1 เชียงใหม่

5706 192116 00206217 นาย  วินยั  เกตุทิพย์ สาํนกังานใหญ่

5707 072120 00024136 นาย  วินยั  เกียวจนัทึก สาํนกังานใหญ่

5708 189189 00013638 นาย  วินยั  แกว้ประดบั กฟต.3 ยะลา

5709 080408 00198705 นาย  วินยั  โคปาละสูตร สาํนกังานใหญ่

5710 248632 00219894 นาย  วินยั  งามขาํ สาํนกังานใหญ่

5711 162543 00264108 นาย  วินยั  จนัทนวิลยั กฟก.1 อยธุยา

5712 130724 00028667 นาย  วินยั  ประทุมบาล กฟน.1 เชียงใหม่

5713 081048 00272212 นาย  วินยั  ผลวฒันะ สาํนกังานใหญ่

5714 236245 00186665 นาย  วินยั  พฒันจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

5715 269002 00220015 นาย  วินยั  มีพลกิจ กฟก.1 อยธุยา

5716 040432 00065958 นาย  วินยั  มุนีอญัชุลีกุล กฟก.3 นครปฐม

5717 051077 00032709 นาย  วินยั  รบมีชยั สาํนกังานใหญ่

5718 221931 00202554 นาย  วินยั  รุ่งวิริยพงศ์ สาํนกังานใหญ่

5719 188329 00170317 นาย  วินยั  วิภากรรณ กฟต.3 ยะลา

5720 181903 00177519 นาย  วินยั  ศิริพนาวาสน์ กฟต.1 เพชรบุรี

5721 204565 00153602 นาย  วินยั  สวา่งศรี กฟก.1 อยธุยา

5722 121026 00235026 นาย  วินยั  สนัทดั กฟก.3 นครปฐม

5723 234706 00286354 นาย  วินยั  สิริโภคากร สาํนกังานใหญ่

5724 156364 00127364 นาย  วินยั  สุวรรณมณี กฟต.3 ยะลา

5725 135994 00003663 นาย  วินยั  สุวรรณมิสระ กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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5726 110211 00293694 นาย  วินยั  แสงทบัทิม กฟก.1 อยธุยา

5727 078265 00256462 นาย  วินยั  แสงเมฆ กฟน.3 ลพบุรี

5728 275980 00261237 นาย  วินยั  แสนพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5729 237754 00013806 นาย  วินยั  โสแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5730 051996 00024322 นาย  วินยั  อินทร์ชูศรี กฟน.3 ลพบุรี

5731 200359 00210109 นาย  วินยั  อินวตัพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

5732 043391 00167926 นาย  วินิจ  เทวสวสัดิชยั สาํนกังานใหญ่

5733 078451 00034810 นาย  วินิจ  รักษาดี กฟก.1 อยธุยา

5734 263153 00119187 นาย  วินิจ  วุฒิวรรณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5735 148264 00203855 นาย  วินิจ  ศรีรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

5736 223894 00139145 นาย  วินิจ  เหลืองทวีผล กฟก.1 อยธุยา

5737 086967 00167603 นาง  วินิตา  ปาณิกบุตร สาํนกังานใหญ่

5738 197433 00184459 นาย  วินูญ  จาํพนัดุง กฟฉ.3 นครราชสีมา

5739 151241 00136006 นาย  วิบุล  ชูตระกูล กฟก.2 ชลบุรี

5740 034839 00000047 นาย  วิบูลย ์ คูหิรัญ สาํนกังานใหญ่

5741 006137 00000065 นาย  วิบูลย ์ จารุพาสน์ สาํนกังานใหญ่

5742 038493 00245273 นาย  วิบูลย ์ นนัทะกาล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5743 263454 00077684 นาย  วิบูลย ์ นุ่นขาว กฟก.2 ชลบุรี

5744 155855 00206653 นาย  วิบูลย ์ ประภากร กฟน.3 ลพบุรี

5745 188507 00243871 นาย  วิบูลย ์ ยวุาพฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

5746 105169 00042374 นาย  วิบูลย ์ สิงคะตีระ กฟน.1 เชียงใหม่

5747 091190 00036630 นาย  วิบูลย ์ หมายดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5748 076718 00035220 นาย  วิบูลยช์ยั  นวมทอง สาํนกังานใหญ่

5749 063147 00134004 นาย  วิบูลยศ์กัดิ  เกิดศิลป์ สาํนกังานใหญ่

5750 065408 00224273 นาย  วิบูลยศ์กัดิ  พงษพ์านิช กฟต.1 เพชรบุรี
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5751 298255 00073503 นาง  วิบูลยศิ์ริ  ยงัชุ่ม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5752 100541 00111961 นาง  วิบูลลกัษณ์  ณิลงัโส กฟก.1 อยธุยา

5753 267432 00101364 นาย  วิพนธ์  สุขสมวฒัน์ กฟก.3 นครปฐม

5754 084389 00141962 นาย  วิพล  ฤทธิกระจ่าง กฟก.3 นครปฐม

5755 027442 00240437 นาง  วิภา  สุขใส กฟก.2 ชลบุรี

5756 078176 00008536 นาง  วิภาพร  จนัทรังษี สาํนกังานใหญ่

5757 126636 00256208 น.ส.  วิภาพนัธ์  สุวรรณเกษร กฟน.3 ลพบุรี

5758 139304 00144106 น.ส.  วิภาภรณ์  ไชยประณิธาน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5759 150253 00074345 นาง  วิภาภรณ์  ลาพิทกัษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5760 146474 00035539 นาง  วิภารัตน์  พูลสวสัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

5761 225278 00249463 น.ส.  วิภาวดี  ชมะนนัทน์ สาํนกังานใหญ่

5762 248797 00209033 น.ส.  วิภาวรรณ  พยงุผล กฟก.2 ชลบุรี

5763 408698 00278072 นาง  วิภาวรรณ  เหมาะประมาณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5764 959025 00386239 นาย  วิภาสพล  ธมัมารักขิตานนท์ กฟก.1 อยธุยา

5765 192679 00297098 นาย  วิมล  บรรพบุรุษ กฟน.3 ลพบุรี

5766 438318 00140548 นาย  วิมล  พุทธพนม กฟก.1 อยธุยา

5767 259227 00097224 นาย  วิมล  พูลเจริญ สาํนกังานใหญ่

5768 175944 00178410 นาย  วิมล  เพียรเลิศมีสุข กฟก.3 นครปฐม

5769 167917 00168459 นาย  วิมล  เมืองเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

5770 220896 00036230 นาง  วิมล  ใสทอง กฟก.1 อยธุยา

5771 328880 00178115 นาย  วิมล  เอียมเวช กฟน.3 ลพบุรี

5772 289874 00032440 นาย  วิมลชยั  สุดสวาท กฟน.3 ลพบุรี

5773 247204 00024045 นาง  วิมลรัศม ์ บูรณ์ธนาโชติ กฟน.3 ลพบุรี

5774 141254 00110779 นาง  วิมลศรี  ชาญกิจกรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

5775 274992 00089956 นาง  วิรงคร์อง  วงศนิ์ตยลภัย์ กฟต.3 ยะลา
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5776 233718 00143146 นาง  วิรดา  สนัหมุด กฟต.3 ยะลา

5777 105711 00225110 นาย  วิรัช  ไกรศิริโสภณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5778 309543 00082613 นาย  วิรัช  จนัทร์จิตวริิยะ กฟก.1 อยธุยา

5779 303246 00134145 นาย  วิรัช  ชุณหโรจน์ฤทธิ สาํนกังานใหญ่

5780 148117 00244786 นาย  วิรัช  ทองปาน กฟน.1 เชียงใหม่

5781 211863 00141376 นาย  วิรัช  ทิพวาที กฟก.1 อยธุยา

5782 278598 00227730 นาย  วิรัช  บรรจงรัตน์ กฟต.3 ยะลา

5783 235998 00081603 นาย  วิรัช  ปฐมรัตนหิรัญ กฟก.1 อยธุยา

5784 088309 00214258 นาย  วิรัช  พวงมาลยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

5785 048448 00129598 นาย  วิรัช  สีหมนตรี กฟฉ.1 อุดรธานี

5786 198586 00062637 นาย  วิรัช  แสงฉวี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5787 020872 00001584 นาย  วิรัช  หอเจริญ สาํนกังานใหญ่

5788 069119 00263516 นาย  วิรัช  อิทธิสุขนนัท์ กฟก.2 ชลบุรี

5789 129260 00304863 นาย  วิรัช  อุดมเวช กฟฉ.3 นครราชสีมา

5790 072879 00185532 นาย  วิรัตน์  คงเกลียง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5791 269060 00242134 นาย  วิรัตน์  ใจสมุทร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5792 189870 00022857 นาย  วิรัตน์  เฉยพ่วง กฟน.2 พิษณุโลก

5793 252657 00186015 นาย  วิรัตน์  เชียบุญคณา กฟก.2 ชลบุรี

5794 213962 00265104 นาย  วิรัตน์  ไชยจนัลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5795 108159 00184118 นาย  วิรัตน์  ทองบุญเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

5796 254887 00187825 นาย  วิรัตน์  เทววฒิุศิริกลุ กฟน.3 ลพบุรี

5797 248886 00062150 นาย  วิรัตน์  ผาสุข กฟก.2 ชลบุรี

5798 439144 00054169 นาย  วิรัตน์  พรเสริมลกัษณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

5799 303628 00085552 นาย  วิรัตน์  เพชรศรีช่วง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5800 114930 00149297 นาย  วิรัตน์  ฟักเลก็ กฟน.1 เชียงใหม่
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5801 244222 00210422 นาย  วิรัตน์  ภูวรรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

5802 143808 00115147 นาย  วิรัตน์  มิงคาํ สาํนกังานใหญ่

5803 099091 00233206 นาย  วิรัตน์  วิกุล กฟน.1 เชียงใหม่

5804 165648 00129257 นาย  วิรัตน์  วิชากุล กฟฉ.1 อุดรธานี

5805 078922 00160324 นาย  วิรัตน์  ศรีกลนั สาํนกังานใหญ่

5806 077316 00168540 นาย  วิรัตน์  ศิริธนาคร กฟน.1 เชียงใหม่

5807 243381 00091941 นาย  วิรัตน์  สงัขชู์ด กฟต.3 ยะลา

5808 228268 00012682 นาย  วิรัตน์  สุขพระกิจ กฟก.1 อยธุยา

5809 250362 00045059 นาย  วิรัตน์  แสงเพชร์ กฟน.1 เชียงใหม่

5810 193683 00132470 นาย  วิรัตน์  อู่อติชาติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5811 228771 00193432 นาย  วิรัส  สะอาดเอียม กฟก.3 นครปฐม

5812 238920 00007203 นาง  วิราวรรณ์  ศรีเพญ็ กฟก.1 อยธุยา

5813 184375 00167421 นาย  วิริทธิพล  พินิจกิจภากร กฟฉ.3 นครราชสีมา

5814 408842 00253028 นาย  วิริยะ  ขนัธสิทธิ สาํนกังานใหญ่

5815 175562 00108457 นาย  วิริยะ  บุญใหญ่ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5816 217487 00236040 นาย  วิริยะ  รัตนะ กฟต.3 ยะลา

5817 212673 00284784 นาย  วิริยะ  รัตนะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5818 249769 00035666 นาย  วิริยะเทพ  สมประสงค์ กฟก.1 อยธุยา

5819 156607 00132434 นาย  วิรุฬ  เพชรคุม้พล กฟฉ.3 นครราชสีมา

5820 063480 00160142 นาย  วิรุฬ  มุ่งการงาน สาํนกังานใหญ่

5821 018532 00166966 นาง  วิรุฬห์  ศรีอรัญญ์ สาํนกังานใหญ่

5822 208747 00236836 นาย  วิโรจน์  กล่อมจิตต์ กฟน.3 ลพบุรี

5823 105680 00182584 นาย  วิโรจน์  กอ้นทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

5824 135960 00021174 นาย  วิโรจน์  เกษร สาํนกังานใหญ่

5825 271570 00265281 นาย  วิโรจน์  แกว้เติมทอง กฟต.3 ยะลา
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5826 135554 00149897 นาย  วิโรจน์  แกว้ประดบั กฟฉ.1 อุดรธานี

5827 247408 00164978 นาย  วิโรจน์  คุม้สงัข์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5828 321927 00285017 นาย  วิโรจน์  จนัทาทิพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

5829 168052 00013256 นาย  วิโรจน์  จาํนงคพ์ลี กฟก.1 อยธุยา

5830 197548 00274773 นาย  วิโรจน์  ไชยโย กฟต.1 เพชรบุรี

5831 084096 00085225 นาย  วิโรจน์  บุญคง สาํนกังานใหญ่

5832 101995 00024081 นาย  วิโรจน์  บุญเนตร กฟน.3 ลพบุรี

5833 138162 00197545 นาย  วิโรจน์  ปรีชาธนโชติ กฟต.1 เพชรบุรี

5834 108337 00215036 นาย  วิโรจน์  ปิยะโชติ กฟก.1 อยธุยา

5835 221850 00197004 นาย  วิโรจน์  ผดุงพนัธุ์ กฟก.1 อยธุยา

5836 185567 00210618 นาย  วิโรจน์  พรหมเพญ็ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5837 090568 00183617 นาย  วิโรจน์  พฒันรัตน์เจริญ สาํนกังานใหญ่

5838 082777 00277953 นาย  วิโรจน์  พิชญกานต์ กฟต.1 เพชรบุรี

5839 158081 00147895 นาย  วิโรจน์  พึงสีใส กฟน.1 เชียงใหม่

5840 036687 00114773 นาย  วิโรจน์  มากทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5841 268200 00295391 นาย  วิโรจน์  เลียววฒันาสกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5842 150033 00174866 นาย  วิโรจน์  สะเตวิน กฟน.1 เชียงใหม่

5843 157857 00214371 นาย  วิโรจน์  สุขสวสัดิทวีชยั กฟก.2 ชลบุรี

5844 260595 00086253 นาย  วิโรจน์  สุวรรณชาตรี กฟต.3 ยะลา

5845 138918 00372242 นาย  วิโรจน์  สุวรรณรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

5846 222953 00084342 นาย  วิโรจน์  อนนัตะ กฟน.1 เชียงใหม่

5847 123620 00295955 นาย  วิโรจน์  อสัสตัรานนท์ สาํนกังานใหญ่

5848 307363 00094462 นาย  วิโรจน์  อุดดว้ง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5849 145339 00027807 นาง  วิโรจนา  หว้ยหอ้ง สาํนกังานใหญ่

5850 218255 00013274 นาง  วิลยั  เฉลยสุข กฟก.1 อยธุยา
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5851 417891 00159444 นาย  วิลยั  นามวงษา กฟฉ.3 นครราชสีมา

5852 135091 00044899 นาย  วิลยั  แสงจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5853 255906 00083269 นาง  วิลาณี  วรรณคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

5854 202393 00098270 นาง  วิลาวณัย ์ นิลประภสัสร สาํนกังานใหญ่

5855 213815 00146017 นาง  วิลาวณัย ์ เวชรังษี กฟต.3 ยะลา

5856 198340 00269635 นาง  วิลาวลัย ์ กาญจนวฒันาวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5857 401913 00095163 นาง  วิลาวลัย ์ บรรจง กฟฉ.3 นครราชสีมา

5858 139948 00285912 นาย  วิลาศ  งามแสงรุ่งสาโรจน์ สาํนกังานใหญ่

5859 109927 00285221 นาย  วิลาศ  จามรดิลก สาํนกังานใหญ่

5860 163353 00147495 นาย  วิลาศ  ชืนอารมณ์ สาํนกังานใหญ่

5861 204670 00119705 นาย  วิลาศ  ธงทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

5862 304501 00220401 นาง  วิลาสินี  จะสุวรรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5863 224125 00145825 นาย  วิเลิศ  สิริมากุล กฟต.3 ยะลา

5864 417485 00012373 น.ส.  วิไล  เกียรติมนั กฟก.1 อยธุยา

5865 044258 00000601 นาง  วิไล  บุนนาค สาํนกังานใหญ่

5866 150902 00058131 นาง  วิไล  ยาสมุทร กฟน.1 เชียงใหม่

5867 270778 00023603 นาง  วิไล  เสนพนัธ์ กฟน.3 ลพบุรี

5868 192996 00151155 นาง  วิไลพร  แสงสุวรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

5869 157679 00201326 นาง  วิไลภรณ์  พุฒทอง สาํนกังานใหญ่

5870 129082 00036171 นาง  วิไลลกัษณ์  คุณวิเศษ กฟก.1 อยธุยา

5871 219633 00422213 นาง  วิไลลกัษณ์  บุญชู กฟฉ.1 อุดรธานี

5872 132598 00030939 นาง  วิไลลกัษณ์  โพธิศรี กฟน.3 ลพบุรี

5873 286305 00232282 นาง  วิไลวรรณ  จินตปัญญานนท์ กฟน.3 ลพบุรี

5874 435077 00075278 นาง  วิไลวรรณ  บุญอนนัต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5875 055681 00063542 นาง  วิไลวรรณ  รุมรวมสิน กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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5876 111217 00093939 นาง  วิไลวรรณ  ศรีบณัฑิต กฟน.1 เชียงใหม่

5877 328050 00150286 นาง  วิไลวรรณ  สุขกวี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5878 990016 00181083 นาง  วิวรรณ  ลาภอนนัต์ สาํนกังานใหญ่

5879 147535 00109112 นาย  วิวฒัน์  ชวาลิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5880 045440 00163504 นาย  วิวฒัน์  ติวงาม กฟก.3 นครปฐม

5881 184383 00141421 นาย  วิวฒัน์  บุญช่วย สาํนกังานใหญ่

5882 123109 00002899 นาย  วิวฒัน์  บุรินทรโกษฐ์ สาํนกังานใหญ่

5883 130635 00220738 นาย  วิวฒัน์  มฤคินทร์ สาํนกังานใหญ่

5884 193497 00304427 นาย  วิวฒัน์  หิรัญวงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

5885 223991 00105659 นาย  วิวฒัน์  อนุรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5886 263632 00353026 นาย  วิวฒัน์ชยั  วิกุล กฟน.1 เชียงใหม่

5887 193065 00153416 นาย  วิวฒัน์ชยั  สงสม กฟต.3 ยะลา

5888 100193 00007712 นาย  วิวฒัน์ไชย  ตนัตระกลู กฟฉ.1 อุดรธานี

5889 223129 00219826 นาย  วิวตั  สุขสวา่ง กฟก.3 นครปฐม

5890 495754 00305378 นาย  วิศวตัร  เรืองพรวิสุทธิ กฟน.3 ลพบุรี

5891 262296 00237505 นาย  วิศาล  เชียงทอง กฟก.3 นครปฐม

5892 063163 00297620 นาย  วิศาล  ศิวพิทกัษ์ กฟน.3 ลพบุรี

5893 073516 00226320 นาย  วิศาล  สิงห์สาธร กฟฉ.1 อุดรธานี

5894 429848 00211832 นาย  วิศาลศกัดิ  พวงมาลยั กฟก.1 อยธุยา

5895 425632 00234939 นาย  วิศิษฎ ์ กวา้งขวาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

5896 113138 00129425 นาย  วิศิษฎ ์ นอ้ยอุ่นแสน กฟฉ.1 อุดรธานี

5897 037811 00282532 นาย  วิศิษฎ ์ พิชิตวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5898 121199 00272903 นาย  วิศิษฎ ์ วงศหิ์ริวรกลุ กฟน.1 เชียงใหม่

5899 133829 00232214 นาย  วิศิษฏ ์ มะกรวฒันะ กฟก.3 นครปฐม

5900 033817 00312222 นาย  วิศิษฏ ์ เสืออินทร์ กฟน.3 ลพบุรี
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5901 117019 00365370 นาง  วิศิษฏพรรณ  เจียมอุดม สาํนกังานใหญ่

5902 091734 00167249 นาย  วิศิษฐ ์ จารุขจรรัตน์ สาํนกังานใหญ่

5903 170790 00188726 นาย  วิศิษฐ ์ ลีลานนท์ กฟก.1 อยธุยา

5904 120533 00037977 นาย  วิศิษฐ ์ ศรีสาํราญ กฟฉ.1 อุดรธานี

5905 179215 00209251 นาย  วิศิษฐ  วีระชวนะศกัดิ สาํนกังานใหญ่

5906 214926 00148764 นาย  วิเศษ  บุญเชิด กฟฉ.1 อุดรธานี

5907 294837 00083005 นาย  วิษณุ  กิติยะวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5908 226169 00084465 นาย  วิษณุ  ไชยสุข กฟน.1 เชียงใหม่

5909 160834 00037781 นาย  วิษณุ  ยอดระวงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5910 219358 00114905 นาย  วิษณุ  วิรุณศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5911 266444 00017064 นาย  วิษณุ  สมหอม สาํนกังานใหญ่

5912 161351 00173151 นาย  วิษณุ  สุวรรณมาฆะ กฟต.1 เพชรบุรี

5913 115821 00331434 นาย  วิษณุ  อิศรางกรู ณ อยธุยา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5914 179061 00256644 นาย  วิสนั  คิดระเบียบ กฟก.2 ชลบุรี

5915 032829 00003318 นาย  วิสิทธิ  งามสมจิตร สาํนกังานใหญ่

5916 275493 00219385 นาย  วิสิทธิ  ประสพธรรม กฟฉ.3 นครราชสีมา

5917 258954 00090109 นาย  วิสิทธิ  วงษพ์านิช กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5918 160999 00131315 นาย  วิสิทธิพล  ปานมา กฟฉ.3 นครราชสีมา

5919 131283 00203255 นาย  วิสิษฐ์  วรรณโอภาส กฟน.1 เชียงใหม่

5920 248438 00115715 นาย  วิสิษฐ  ทบัสกุล กฟต.1 เพชรบุรี

5921 075348 00251167 นาย  วิสุต  สิงห์พงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

5922 104472 00227267 นาย  วิสุทธิ  ปิลนัธนา สาํนกังานใหญ่

5923 282856 00154258 นาย  วิสุทธิ  โพธิประเสริฐ กฟต.1 เพชรบุรี

5924 199702 00088350 นาย  วิสุทธิ  สุวรรณมิตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5925 076158 00171222 นาย  วิสุทธิ  แสงสุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่
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5926 050102 00000524 นาย  วิสุทธิ  อนัยาวาทพานิชย์ สาํนกังานใหญ่

5927 254722 00072202 นาย  วิสุทธิ  พุทธพกัตร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

5928 164723 00243126 นาย  วิสูตร์  แกมทบัทิม กฟน.3 ลพบุรี

5929 168840 00042788 นาย  วิสูตร  ยอนตระกูล กฟน.1 เชียงใหม่

5930 061022 00065562 นาย  วิสูตร  ยมิละมยั กฟก.3 นครปฐม

5931 157514 00086758 นาย  วิหาร  ทรัพยเ์จริญ สาํนกังานใหญ่

5932 023561 00180350 นาง  วีณา  ยมิละมยั กฟก.3 นครปฐม

5933 101872 00169605 นาง  วีนสั  แสงเยือน กฟก.3 นครปฐม

5934 269248 00017400 นาย  วีรชยั  ชินชิราศยั กฟก.3 นครปฐม

5935 073184 00134654 นาย  วีรชยั  ศรีมงคล กฟก.3 นครปฐม

5936 142640 00032872 นาย  วีรพงษ ์ จิวประดิษฐกุล กฟก.1 อยธุยา

5937 296570 00202845 นาย  วีรพงษ ์ ภูมิผวิ สาํนกังานใหญ่

5938 235061 00004619 นาย  วีรพล  แก่งหินแกว้ สาํนกังานใหญ่

5939 247741 00062728 นาย  วีรพล  ชินสาย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5940 257500 00061968 นาย  วีรพล  บุญพรานชู กฟต.3 ยะลา

5941 062214 00056793 นาย  วีรพล  ฝ่ายจาํปา กฟฉ.1 อุดรธานี

5942 272649 00275456 นาย  วีรยทุธ  สีนวนสกุลณี กฟก.1 อยธุยา

5943 120347 00170626 นาย  วีรราชยั  คณาวชัรากุล สาํนกังานใหญ่

5944 315471 00418844 นาง  วีรวรรณ  ตุรงคเ์รือง กฟก.1 อยธุยา

5945 093922 00073921 นาย  วีรวฒัน์  ชินสร้อย กฟก.1 อยธุยา

5946 209492 00070187 นาย  วีรวฒัน์  วฒันวินิจฉยั สาํนกังานใหญ่

5947 464432 00211787 นาย  วีรวิชญ ์ เจริญสินสิริธร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5948 210338 00244681 นาย  วีรวิชญ ์ ศิริเลิศสกลุ กฟก.3 นครปฐม

5949 269604 00189140 นาย  วีรศกัดิ  ไชยสวนแกว้ กฟต.3 ยะลา

5950 205977 00169455 นาย  วีรศกัดิ  นิมิตโภคานนัท์ กฟก.3 นครปฐม
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5951 176827 00000279 ร้อยตรี  วีรศกัดิ  บุญเจริญ สาํนกังานใหญ่

5952 266711 00058995 นาย  วีรศกัดิ  เลิศพูนวิไลกุล กฟน.1 เชียงใหม่

5953 185583 00226089 นาย  วีรศกัดิ  แสงสวา่ง สาํนกังานใหญ่

5954 252039 00182675 นาย  วีระ  จุ่นหัวโทน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5955 089096 00114400 นาย  วีระ  ฉายพึง กฟต.1 เพชรบุรี

5956 139906 00097965 นาย  วีระ  ชาญชยั กฟก.1 อยธุยา

5957 166149 00072052 นาย  วีระ  ไชยสตัย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

5958 023927 00004273 นาย  วีระ  ณรงคเ์ปลียน กฟก.1 อยธุยา

5959 083139 00221198 นาย  วีระ  แพทอง กฟต.3 ยะลา

5960 171102 00195434 นาย  วีระ  มีศิริ กฟต.3 ยะลา

5961 144082 00206580 นาย  วีระ  ลิมสวสัดิ กฟน.3 ลพบุรี

5962 207505 00058913 นาย  วีระ  วรวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5963 017358 00000710 นาย  วีระ  วิรัชชยั สาํนกังานใหญ่

5964 193861 00047906 นาย  วีระ  สิทธิวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5965 215906 00204683 นาย  วีระ  สุตตสนัต์ สาํนกังานใหญ่

5966 110910 00255789 นาย  วีระ  เสือสกลุ กฟก.1 อยธุยา

5967 188476 00043261 นาย  วีระ  หลา้สมบูรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

5968 231758 00129302 นาย  วีระ  อนนัตะ กฟฉ.1 อุดรธานี

5969 068854 00000851 นาย  วีระชยั  โกยกุล สาํนกังานใหญ่

5970 116712 00197531 นาย  วีระชยั  เตชะมโนกลุ สาํนกังานใหญ่

5971 207898 00260740 นาย  วีระชยั  เทศลาํใย กฟก.1 อยธุยา

5972 021983 00168063 นาย  วีระชยั  ละเอียด สาํนกังานใหญ่

5973 126547 00138212 นาย  วีระชยั  ศุภดล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5974 323034 00198769 นาย  วีระชยั  สมยัมาก กฟก.1 อยธุยา

5975 169367 00183176 นาย  วีระชาติ  จงศิริ กฟก.3 นครปฐม
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5976 202050 00065930 นาย  วีระพงศ ์ เศรษฐบุตร กฟก.3 นครปฐม

5977 139930 00163722 นาย  วีระพงษ ์ กิตติพิทยากร สาํนกังานใหญ่

5978 075819 00106037 นาย  วีระพงษ ์ ตนัตระกลู กฟฉ.1 อุดรธานี

5979 477443 00260504 นาย  วีระพงษ ์ ลาดเสนา สาํนกังานใหญ่

5980 196649 00113272 นาย  วีระพงษ ์ หงวนไธสง กฟฉ.1 อุดรธานี

5981 232453 00036999 นาย  วีระพล  จตุราบณัฑิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5982 227000 00240900 นาย  วีระพล  ชิณโย กฟฉ.2 อุบลราชธานี

5983 158772 00161352 นาย  วีระพล  ทองต่อ กฟต.1 เพชรบุรี

5984 280210 00270315 นาย  วีระพล  สมัปัตติกุล กฟต.3 ยะลา

5985 127519 00070228 นาย  วีระพล  สุขายะ กฟก.2 ชลบุรี

5986 162836 00346063 นาย  วีระพนัธ์  ขยนั กฟน.1 เชียงใหม่

5987 152221 00056202 นาย  วีระพนัธ์  ใจประเสริฐ กฟน.1 เชียงใหม่

5988 270964 00100831 นาย  วีระพนัธ์  ประยรูยวง กฟน.1 เชียงใหม่

5989 241923 00081130 นาย  วีระพนัธ์  พรหมสาขา ณ สกลนครกฟฉ.1 อุดรธานี

5990 205008 00248758 นาย  วีระพนัธ์  โรจน์วีระ กฟก.2 ชลบุรี

5991 162014 00261219 นาย  วีระเพชร  โฉมนคร กฟฉ.1 อุดรธานี

5992 139697 00335038 นาย  วีระยทุธ์  พรตรีสตัย์ กฟน.2 พิษณุโลก

5993 091700 00018501 นาย  วีระยทุธ  นรเดชานนท์ สาํนกังานใหญ่

5994 131013 00253755 นาย  วีระยทุธ  ปานทองแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

5995 243975 00107433 นาย  วีระยทุธ  ศรีลาภูมิ กฟฉ.1 อุดรธานี

5996 438287 00176913 นาย  วีระวฒัน์  ชูกร กฟน.3 ลพบุรี

5997 055607 00186338 นาย  วีระวฒัน์  ธนโกเศศ สาํนกังานใหญ่

5998 156039 00019202 นาย  วีระวฒัน์  มากทว้ม สาํนกังานใหญ่

5999 190512 00183271 นาย  วีระวฒัน์  มีบุญ กฟต.3 ยะลา

6000 057138 00010735 นาย  วีระวฒัน์  แสงแกว้ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6001 065903 00107451 นาย  วีระศกัดิ  ชมภิรมย์ กฟก.1 อยธุยา

6002 234023 00218434 นาย  วีระศกัดิ  ชาอามาตย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6003 147250 00063142 นาย  วีระศกัดิ  ไชยวฒันนนัทน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6004 184341 00207722 นาย  วีระศกัดิ  เตชะตน กฟน.1 เชียงใหม่

6005 199972 00060053 นาย  วีระศกัดิ  แตงวิเชียร กฟก.1 อยธุยา

6006 103751 00326928 นาย  วีระศกัดิ  นิเวศน์วรชยั กฟก.3 นครปฐม

6007 074504 00238010 นาย  วีระศกัดิ  พงศพ์ฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6008 162705 00053513 นาย  วีระศกัดิ  พานทอง กฟน.3 ลพบุรี

6009 092455 00091200 นาย  วีระศกัดิ  มโนวรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

6010 183989 00198341 นาย  วีระศกัดิ  รัตนา กฟฉ.3 นครราชสีมา

6011 256821 00270438 นาย  วีระศกัดิ  ลิมวิวฒันา กฟก.2 ชลบุรี

6012 198992 00230008 นาย  วีระศกัดิ  วชัรเสรีกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6013 165923 00297448 นาย  วีระศกัดิ  ศรีวชัรินทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6014 226999 00076501 นาย  วีระศกัดิ  สุนทร กฟก.2 ชลบุรี

6015 195059 00165906 นาย  วีระศกัดิ  เสาวสิงห์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6016 164812 00177246 นาย  วีระศกัดิ  อุปวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6017 075217 00000142 นาย  วีระศกัดิ  อู่อน้ สาํนกังานใหญ่

6018 048749 00052280 นาย  วฒิุ  กลนัแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

6019 213661 00097092 นาย  วฒิุ  อรัณยะกานนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

6020 033299 00138199 นาย  วฒิุกรณ์ชยั  ศรีปัญญา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6021 079986 00382708 นาย  วฒิุชยั  จิโนวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

6022 162616 00038391 นาย  วฒิุชยั  บุตรดีศกัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

6023 219463 00031585 นาย  วฒิุชยั  มะโนนอ้ม กฟน.3 ลพบุรี

6024 092691 00067578 นาย  วฒิุชยั  สุนนัทะ กฟน.1 เชียงใหม่

6025 181644 00200261 นาย  วฒิุดนยั  ใจสวา่ง กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6026 239798 00034692 นาย  วฒิุเดช  ผดุงศิลป์ สาํนกังานใหญ่

6027 122307 00141299 นาย  วฒิุนนัต ์ มนัเกษตรกิจ กฟน.1 เชียงใหม่

6028 196754 00257240 นาย  วฒิุนนัต ์ สุยโพธินอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

6029 062840 00016272 นาย  วฒิุนนัท ์ ศรีสุข สาํนกังานใหญ่

6030 007808 00000079 นาย  วฒิุนนัท ์ สาตรพนัธ์ุ สาํนกังานใหญ่

6031 261193 00058472 นาย  วฒิุนนัท ์ อศัวินโกวิท กฟฉ.1 อุดรธานี

6032 128256 00337876 นาย  วฒิุพงศ ์ สิทธิกุล กฟน.1 เชียงใหม่

6033 229272 00112858 นาย  วฒิุพงษ ์ จนัทนาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6034 209751 00216137 นาย  วฒิุพงษ ์ ปริปุณณะ สาํนกังานใหญ่

6035 171380 00172882 นาย  วฒิุพงษ ์ เพช็รสุขมุ กฟก.1 อยธุยา

6036 180363 00168863 นาย  วฒิุพงษ ์ โพธิศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

6037 329323 00036571 นาย  วฒิุพนัธุ์  โสวภาค กฟฉ.1 อุดรธานี

6038 320298 00060312 นาย  วฒิุโรจน์  ภทัรวิไชยวงศ์ สาํนกังานใหญ่

6039 277348 00120180 นาย  วฒิุโรจน์  ศรุติไพบูลย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6040 283789 00352543 นาย  วทุชยั  ปฐมรัตน์ สาํนกังานใหญ่

6041 253912 00127619 นาย  เวก  เอียมสอน กฟฉ.1 อุดรธานี

6042 093273 00016068 นาย  เวชยนัต ์ ทิพยรัตน์ สาํนกังานใหญ่

6043 141131 00138385 นาย  เวชศกัดิ  เจียงวรีวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6044 219277 00086544 นาย  เวียงศกัดิ  กาญจนเพชร กฟต.3 ยะลา

6045 208763 00303803 นาย  เวียน  ขาวลว้น กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6046 239112 00150181 นาย  เวียน  มุละสิวะ กฟน.1 เชียงใหม่

6047 058930 00057462 นาย  แวน  วิเศษทกัษ์ กฟน.2 พิษณุโลก

6048 416942 00249045 น.ส.  แวมีเนาะ  หะยีสาแม กฟต.3 ยะลา

6049 226591 00147786 นาง  แวว  บุนนาค กฟก.3 นครปฐม

6050 283200 00105045 นาย  ไวพจน์  หลา้ฤทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6051 460569 00223245 นาง  ศจีมาศ  พึงสุข สาํนกังานใหญ่

6052 279382 00225647 นาง  ศจีวรินทร์  ตนะวรรณสมบติั กฟก.2 ชลบุรี

6053 258116 00282132 นาง  ศทิกา  กนกเกษมโสภณ กฟก.3 นครปฐม

6054 210029 00219753 นาย  ศรกมล  ผดุงโอษฐ กฟก.1 อยธุยา

6055 189812 00102897 นาย  ศรชยั  ปินรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี

6056 248145 00260790 นาย  ศรณ์วสนัต ์ ศิลานุรักษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

6057 242270 00373070 นาย  ศรยทุธ  พรหมศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6058 293679 00078230 นาย  ศรวษิฐ์  วีระเวคิน สาํนกังานใหญ่

6059 215299 00262415 นาย  ศรศกัดิ  จินาพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6060 264329 00156569 น.ส.  ศรัญญา  บุญเกิด กฟต.3 ยะลา

6061 498883 00347982 นาย  ศรัณย ์ คาํจินดา สาํนกังานใหญ่

6062 218352 00221443 นาย  ศรัณย ์ ดิลกสตัยา กฟต.1 เพชรบุรี

6063 157784 00283651 นาย  ศรัณยพ์งศ ์ อาชวสุ์นทร สาํนกังานใหญ่

6064 065369 00160629 น.ส.  ศรัณยล์กัษณ์  เผา่วฒันา กฟน.1 เชียงใหม่

6065 434005 00008540 นาง  ศรัณยา  ชุณหโรจน์ฤทธิ สาํนกังานใหญ่

6066 271651 00078208 นาย  ศราวฒิุ  คุณประสพ กฟก.2 ชลบุรี

6067 255346 00412820 นาย  ศราวธุ  ไกรยรูเสน กฟฉ.3 นครราชสีมา

6068 179613 00125299 นาง  ศรินทร  โพธิสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

6069 144430 00171381 นาง  ศรินรัตน์  ชาญณรงค์ กฟน.2 พิษณุโลก

6070 073401 00035189 นาย  ศรีไทย  จาํปาทอง กฟก.1 อยธุยา

6071 314611 00085007 นาย  ศรีธร  ญาณะนนัท์ สาํนกังานใหญ่

6072 294332 00016159 นาง  ศรีนิเวศน์  ชาญณรงค์ สาํนกังานใหญ่

6073 155570 00116361 น.ส.  ศรีประไพ  เนาวบุตร กฟต.3 ยะลา

6074 180004 00167958 นาง  ศรีประภา  จนัทิมา กฟต.1 เพชรบุรี

6075 271685 00201544 นาง  ศรีพรรณ  ประเทศรัตน์ กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6076 024965 00193878 นาง  ศรีเพญ็  ตนัพานิช สาํนกังานใหญ่

6077 271936 00130587 นาง  ศรีไพรวลัย ์ นรัฐกิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6078 051378 00096896 นาย  ศรีมล  ทองพนงั สาํนกังานใหญ่

6079 206884 00081358 นาย  ศรีรัตน์  ยะเรือนงาม กฟน.1 เชียงใหม่

6080 211342 00263657 นาง  ศรีเรือน  แกว้ทาสี กฟก.2 ชลบุรี

6081 126767 00218098 นาง  ศรีวลกัษณ์  ตนัเจริญ สาํนกังานใหญ่

6082 126301 00004037 นาย  ศรีวนัชยั  งามแฉลม้ กฟก.1 อยธุยา

6083 218514 00220001 นาย  ศรีวิชยั  คลา้ยพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

6084 290778 00276816 นาง  ศรีสมยั  สุพรรณกนก สาํนกังานใหญ่

6085 039481 00191076 นาง  ศรีสรรณ์  โพธิอ่อน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6086 013590 00111470 นาง  ศรีสงัวาลย ์ โหตระไวศยะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6087 270516 00196630 นาง  ศรีสุดา  กลดัสาํเนียง กฟฉ.3 นครราชสีมา

6088 161393 00187239 นาง  ศรีอรุณ  ล.รุ่งเรืองชยั กฟก.3 นครปฐม

6089 139346 00001348 นาย  ศฤงคาร  เจริญวฒันากุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

6090 424327 00199315 นาง  ศศิกร  หงสกุล สาํนกังานใหญ่

6091 264777 00207095 นาง  ศศิญดา  บุญวยากรณ์ กฟก.3 นครปฐม

6092 048456 00062837 นาง  ศศิณา  ชารีรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6093 038817 00169273 นาง  ศศิธร  กาหลง กฟก.2 ชลบุรี

6094 142941 00046823 นาง  ศศิธร  ฉิมสุข สาํนกังานใหญ่

6095 276889 00125671 น.ส.  ศศิธร  เตยอ่อน สาํนกังานใหญ่

6096 260838 00221043 นาง  ศศิธร  ทองแผน่ กฟก.3 นครปฐม

6097 152784 00159430 นาง  ศศิธร  ธาระวานิช กฟฉ.3 นครราชสีมา

6098 089208 00186683 นาง  ศศิธร  นิยมะจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

6099 400519 00247839 นาง  ศศิธร  เลิศวิเศษธีรกุล สาํนกังานใหญ่

6100 215362 00026029 นาง  ศศิธร  เลียงวงษ์ กฟน.3 ลพบุรี
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6101 316215 00082322 นาง  ศศิธร  สว่างเนตร กฟก.1 อยธุยา

6102 046739 00026883 นาง  ศศิธร  อินทรายทุธ กฟฉ.1 อุดรธานี

6103 502853 00426344 นาย  ศศินทร์พงศ ์ ขนุขีเหลก็ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6104 186563 00211264 นาง  ศศินา  ปาจีนบูรวรรณ์ สาํนกังานใหญ่

6105 091962 00200902 นาง  ศศิภรณ์  พลบัสกุล สาํนกังานใหญ่

6106 217039 00157456 นาง  ศศิลกัษณ์  ศรีสมบูรณ์ สาํนกังานใหญ่

6107 415409 00132325 นาง  ศศิวิมล  งามเกษม กฟฉ.3 นครราชสีมา

6108 099245 00160479 นาย  ศกัดา  กาญจนดุล สาํนกังานใหญ่

6109 216936 00125712 นาย  ศกัดา  คิดอ่าน กฟน.1 เชียงใหม่

6110 226410 00202077 นาย  ศกัดา  จนัใบเลก็ สาํนกังานใหญ่

6111 038516 00020619 นาย  ศกัดา  ปานศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

6112 249400 00228895 นาย  ศกัดา  พระจอหอ กฟฉ.1 อุดรธานี

6113 094198 00017814 นาย  ศกัดา  มณีกรณ์ สาํนกังานใหญ่

6114 088951 00063792 นาย  ศกัดา  รัตนา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6115 123141 00232614 นาย  ศกัดา  ศิริธนะศาสตร์ กฟก.2 ชลบุรี

6116 261070 00240732 นาย  ศกัดา  อตัตะสาระ กฟก.1 อยธุยา

6117 168191 00164073 นาย  ศกัดาพล  รักษปั์ญญา สาํนกังานใหญ่

6118 033566 00014866 นาย  ศกัดิ  ธานี สาํนกังานใหญ่

6119 306985 00018515 นาย  ศกัดิ  ประสานดี สาํนกังานใหญ่

6120 205969 00199983 นาย  ศกัดิ  เพิมวฒันา กฟต.1 เพชรบุรี

6121 301286 00216969 นาย  ศกัดิ  เรือนออน กฟน.1 เชียงใหม่

6122 233124 00105077 นาย  ศกัดิชยั  จาํรูญสิริวฒันา สาํนกังานใหญ่

6123 200595 00075569 นาย  ศกัดิชยั  ดาราย กฟก.1 อยธุยา

6124 154273 00225592 นาย  ศกัดิชยั  ทองประยงค์ สาํนกังานใหญ่

6125 310104 00041673 นาย  ศกัดิชยั  ปัตตานี กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6126 091865 00104249 นาย  ศกัดิชยั  ฤกษเ์กษม สาํนกังานใหญ่

6127 332627 00043384 นาย  ศกัดิชยั  ศรีจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

6128 128492 00185950 นาย  ศกัดิชยั  สิริวฒันากร กฟก.3 นครปฐม

6129 286347 00218048 นาย  ศกัดิชยั  สุริวงศ์ สาํนกังานใหญ่

6130 206622 00114632 นาย  ศกัดิชยั  สุวรรณนิคม กฟก.3 นครปฐม

6131 172475 00068506 นาย  ศกัดิชยั  แสงใสแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

6132 143620 00111884 นาย  ศกัดิชยั  อาํสกลุ กฟก.1 อยธุยา

6133 196990 00032622 นาย  ศกัดิชาย  ชืนสมบติั สาํนกังานใหญ่

6134 140232 00158943 นาย  ศกัดิชาย  ร่มโพธิทอง กฟก.3 นครปฐม

6135 219031 00219076 นาย  ศกัดิดา  แกว้ทิมา กฟก.3 นครปฐม

6136 271033 00017791 นาย  ศกัดิดา  คลา้ยหร่าย สาํนกังานใหญ่

6137 280058 00013488 นาย  ศกัดิดา  นิลเดช กฟก.1 อยธุยา

6138 225862 00098507 นาย  ศกัดิทนง  ทองอด กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6139 278182 00086421 นาย  ศกัดิสงวน  ปริวตัรพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

6140 329145 00064916 นาย  ศกัดิสิทธิ  บุญเยน็ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6141 196657 00285021 นาย  ศกัดิสิทธิ  ปาลสาร กฟฉ.3 นครราชสีมา

6142 123997 00081003 นาย  ศกัดิสิทธิ  ศรียะวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6143 199980 00192945 นาย  ศกัดิสิทธิ  แสงวิเศษ สาํนกังานใหญ่

6144 304226 00317727 นาย  ศกัดิสิทธิธร  ภุมรินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

6145 126759 00008504 นาง  ศลัยา  ศุภตระกลู สาํนกังานใหญ่

6146 262709 00200734 นาย  ศานิตย ์ สงวนประเสริฐ กฟต.3 ยะลา

6147 117881 00015153 นาง  ศิรดา  นอ้ยนาํนนท์ สาํนกังานใหญ่

6148 112077 00207427 นาง  ศิรดา  ปัทมะสุนทร สาํนกังานใหญ่

6149 407553 00182598 นาย  ศิรวชั  สิงหนุต กฟฉ.3 นครราชสีมา

6150 294293 00094644 นาย  ศิรศกัดิ  เวชโชเชาวว์ฒัน์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6151 200977 00047097 นาย  ศิรสิทธิ  แนวพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

6152 088684 00147554 นาย  ศิระ  เผอืนอุดม สาํนกังานใหญ่

6153 140185 00259092 นาง  ศิราณี  ศุณะมาลยั กฟต.3 ยะลา

6154 141204 00291147 นาย  ศิริ  ดรุณสาสน์ สาํนกังานใหญ่

6155 452312 00046887 นาย  ศิริ  ธรรมสุริย์ กฟน.3 ลพบุรี

6156 075699 00180750 นาย  ศิริ  เปล่งฉวี สาํนกังานใหญ่

6157 213352 00198191 นาย  ศิริ  พงษแ์ขก กฟน.1 เชียงใหม่

6158 131005 00003718 นาย  ศิริ  รังสิยางกูล สาํนกังานใหญ่

6159 109066 00045031 นาย  ศิริ  วินิจสินธุ์ กฟน.1 เชียงใหม่

6160 209581 00074777 นาย  ศิริ  ศรีทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

6161 007971 00151028 นาย  ศิริ  เอมสมบติั สาํนกังานใหญ่

6162 217063 00155145 นาย  ศิริชยั  ยืนยง กฟต.3 ยะลา

6163 107399 00114505 นาย  ศิริชยั  เลก็เจริญ กฟต.1 เพชรบุรี

6164 214918 00314206 นาย  ศิริชยั  ศรประสิทธิ กฟน.3 ลพบุรี

6165 219586 00064784 นาย  ศิริชยั  ศรีวรมาศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6166 429416 00140211 นาย  ศิริชยั  ศรีสิทธิ สาํนกังานใหญ่

6167 195164 00259901 นาย  ศิริชยั  อมรศรีจิรทร สาํนกังานใหญ่

6168 184210 00282219 นาย  ศิริชยั  อรัญไสว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6169 154508 00155068 นาย  ศิริเชษฐ์  ปฐมฉตัราพงศ์ สาํนกังานใหญ่

6170 093710 00248253 นาง  ศิริธรรม  บุญเจริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6171 107111 00350200 นาง  ศิรินทร์  ธรรมิกบวร กฟต.3 ยะลา

6172 135423 00289425 นาง  ศิริเนตร  จนัทะวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6173 234803 00063833 นาย  ศิริพงศ ์ กากแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6174 122569 00282978 นาย  ศิริพงศ ์ คดวิเชียร กฟต.3 ยะลา

6175 163484 00166398 นาย  ศิริพงศ ์ พุ่มนิล กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6176 153219 00003827 นาย  ศิริพงศ ์ โมทยศ์รีมูลกุล กฟต.1 เพชรบุรี

6177 131275 00024259 นาย  ศิริพงษ ์ ตรีภาชนาเลิศ กฟน.3 ลพบุรี

6178 149228 00183962 นาย  ศิริพงษ ์ นุยทุธิ สาํนกังานใหญ่

6179 142658 00212101 นาย  ศิริพงษ ์ ศรีสุพรรณดิฐ สาํนกังานใหญ่

6180 261711 00152983 นาง  ศิริพร  กนัตะบุตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

6181 123418 00055583 นาง  ศิริพร  เฉลยหมู่ กฟก.1 อยธุยา

6182 067214 00005756 นาง  ศิริพร  ทว้มเพิมทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

6183 144773 00224287 นาง  ศิริพร  ประพฤติดี กฟต.3 ยะลา

6184 090102 00002085 น.ส.  ศิริพร  พงษส์วสัดิ สาํนกังานใหญ่

6185 160533 00259147 นาง  ศิริพร  รุ่งจิรธนานนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

6186 063553 00139777 นาง  ศิริพร  ศรีมณฑา กฟฉ.3 นครราชสีมา

6187 113023 00177064 นาง  ศิริพรรณ  กล่าวปิยะภมรกลุ กฟน.1 เชียงใหม่

6188 240341 00222362 นาง  ศิริพรรณ  สีนวล สาํนกังานใหญ่

6189 308482 00078212 นาย  ศิริพนัธ์  ออ้พงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6190 143832 00208950 นาง  ศิริพิษณุ  ผูอุ้ตส่าห์ สาํนกังานใหญ่

6191 022230 00042388 นาง  ศิริเพญ็  ขวญัศรีวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

6192 125567 00046805 นาง  ศิริเพญ็  รักฉายา กฟน.3 ลพบุรี

6193 052900 00070850 นาง  ศิริภรณ์  ศรีภกัดี กฟน.3 ลพบุรี

6194 081111 00096169 นาย  ศิริมงคล  วฒิุชยัวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

6195 135538 00000560 นาง  ศิริมา  เมืองคุม้ สาํนกังานใหญ่

6196 199566 00171359 นาย  ศิริรัช  ศุกระรุจิ กฟน.3 ลพบุรี

6197 400488 00229437 น.ส.  ศิริรัตน์  ชุ่มประดิษฐ์ กฟน.1 เชียงใหม่

6198 037201 00009514 นาง  ศิริรัตน์  ดวงจิโน สาํนกังานใหญ่

6199 182585 00176490 นาง  ศิริรัตน์  ทองเนือนวล สาํนกังานใหญ่

6200 319506 00082059 นาย  ศิริราช  แสนมงคล กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6201 237128 00047124 นาง  ศิริรานี  โสรินทร์ สาํนกังานใหญ่

6202 183492 00402091 นาย  ศิริโรจน์  ศิริวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

6203 174419 00149392 นาง  ศิริลกัษณ์  โฉมงาม กฟฉ.1 อุดรธานี

6204 181270 00022366 นาง  ศิริลกัษณ์  ช่างเครือง กฟก.1 อยธุยา

6205 170960 00030884 นาง  ศิริลกัษณ์  ศกัดิประเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

6206 180428 00331757 นาง  ศิริวรรณ  แยม้ศรี กฟก.1 อยธุยา

6207 133528 00079040 นาง  ศิริวรรณ  รักบุญ กฟน.3 ลพบุรี

6208 164333 00293199 นาง  ศิริวรรณ  วิริยาสิตาภรณ์ สาํนกังานใหญ่

6209 205537 00008390 นาง  ศิริวรรณ  สระบวั สาํนกังานใหญ่

6210 113421 00183526 นาง  ศิริวรรณ  อินทรประสิทธิ สาํนกังานใหญ่

6211 074457 00045386 นาย  ศิริศกัดิ  เชาวน์เกษม กฟน.1 เชียงใหม่

6212 249109 00103334 นาย  ศิริศกัดิ  พูลนิล กฟต.1 เพชรบุรี

6213 118374 00036612 นาย  ศิริศกัดิ  โสภาวฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6214 470378 00356288 น.ส.  ศิริอร  เจริญขวญั สาํนกังานใหญ่

6215 268454 00144283 นาย  ศิลธรรม  คนซือ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6216 211774 00086853 นาย  ศิลป์  แกว้จุรัตน์ กฟต.3 ยะลา

6217 222911 00150290 นาย  ศิลปชยั  ตุย้เตม็วงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

6218 198277 00021615 นาย  ศิลปชยั  ทิตยอ์ากาศ สาํนกังานใหญ่

6219 203404 00146621 นาย  ศิลปชยั  บุญเรือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6220 136518 00015949 นาย  ศิลปชยั  พรหมสอาด สาํนกังานใหญ่

6221 066551 00099476 นาง  ศิลาภรณ์  สุรพิพิธ สาํนกังานใหญ่

6222 155863 00232232 นาย  ศิวกร  มณีโชติ กฟต.1 เพชรบุรี

6223 043838 00262374 นาง  ศิวพร  สุขสถาน สาํนกังานใหญ่

6224 484157 00270656 น.ส.  ศิวพรรณ  พลแยม้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6225 175350 00176527 นาย  ศิวพล  นพคุณ กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6226 492142 00313505 นาย  ศิวสรรค ์ ขอบใจกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

6227 166424 00146003 นาย  ศิวชัญ ์ ธนภิรมณ์ กฟต.3 ยะลา

6228 191283 00123924 นาง  ศิวาการ  สุทธศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6229 475239 00255389 น.ส.  ศุกขณา  ผกาศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6230 232364 00066104 นาย  ศุกโข  กาญจนะ กฟก.3 นครปฐม

6231 254560 00132698 นาง  ศุทธภา  ดว้งนิล กฟฉ.3 นครราชสีมา

6232 272110 00018333 นาย  ศุปกร  โสภา กฟก.3 นครปฐม

6233 162331 00060976 นาย  ศุภกร  ฉิมม่วง กฟน.3 ลพบุรี

6234 505290 00391822 นาย  ศุภกร  ภาระกลุ สาํนกังานใหญ่

6235 099172 00090345 นาย  ศุภกร  เลิศมงคล กฟต.1 เพชรบุรี

6236 134948 00239298 นาย  ศุภกร  วิสุทธิรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

6237 296863 00029118 นาย  ศุภกร  สุนนัทกรญ์ กฟน.1 เชียงใหม่

6238 158659 00154680 นาย  ศุภกร  แสนสุขใส กฟฉ.3 นครราชสีมา

6239 282791 00034133 นาย  ศุภกฤต  กฤตยาวิวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

6240 284531 00147659 นาย  ศุภกิจ  ศิริสาคร กฟก.2 ชลบุรี

6241 095623 00322265 นาย  ศุภชยั  ชลปฐมพิกุลเลิศ กฟก.2 ชลบุรี

6242 417281 00180891 นาย  ศุภชยั  ดอนม่วงไพร กฟก.3 นครปฐม

6243 178413 00256503 นาย  ศุภชยั  บุนนาค สาํนกังานใหญ่

6244 189618 00075050 นาย  ศุภชยั  พฒันาดิสยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6245 268739 00064570 นาย  ศุภชยั  พนัธ์จาํปา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6246 085416 00214199 นาย  ศุภชยั  เพียรงาม กฟฉ.1 อุดรธานี

6247 193073 00192454 นาย  ศุภชยั  ภูรินนัทน์ สาํนกังานใหญ่

6248 217372 00321037 นาย  ศุภชยั  ลีลิตธรรม กฟต.1 เพชรบุรี

6249 075259 00222144 นาย  ศุภชยั  วีตระกูล สาํนกังานใหญ่

6250 187381 00125021 นาย  ศุภชยั  ศรีสมชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6251 101270 00330333 นาย  ศุภชยั  สาระสิทธิ กฟต.1 เพชรบุรี

6252 403046 00223231 นาย  ศุภชยั  เอือเฟือ กฟก.1 อยธุยา

6253 263242 00295446 น.ส.  ศุภฌลา  อกัษรวิทย์ สาํนกังานใหญ่

6254 108735 00367413 นาย  ศุภณฎัฐ์  ศรีบุญเรือง กฟน.1 เชียงใหม่

6255 189927 00093248 นาย  ศุภณฏัฐ ์ ทิพยย์าใหญ่ กฟก.1 อยธุยา

6256 215265 00027893 นาง  ศุภนุชลาศรัย  ชูวงศ์ สาํนกังานใหญ่

6257 127501 00199183 นาย  ศุภมิตร  กลินทวี กฟก.2 ชลบุรี

6258 153714 00142986 นาย  ศุภมิตร  โกมาสงัข์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6259 055005 00011595 นาย  ศุภรัตน์  ดาํประภา กฟก.1 อยธุยา

6260 179867 00131147 นาย  ศุภรัตน์  บูรณวานิช กฟฉ.3 นครราชสีมา

6261 225341 00182411 นาย  ศุภราช  พานทอง กฟน.3 ลพบุรี

6262 154223 00244659 นาย  ศุภฤกษ ์ ชิตสุข กฟน.3 ลพบุรี

6263 159867 00209633 นาย  ศุภฤกษ ์ โชติวรรณ กฟน.3 ลพบุรี

6264 222076 00116298 นาย  ศุภฤกษ ์ นิธิอนนัตส์กุล กฟน.1 เชียงใหม่

6265 080254 00004419 นาย  ศุภฤกษ ์ สุจริตธรรม สาํนกังานใหญ่

6266 117726 00008922 นาย  ศุภฤกษ ์ เสนะวงศ์ สาํนกังานใหญ่

6267 101791 00010662 นาง  ศุภลกัษณ์  จาํปาชนม์ กฟก.1 อยธุยา

6268 182420 00143950 นาย  ศุภลกัษณ์  ภคัพาณิชย์ กฟก.3 นครปฐม

6269 022646 00182970 นาง  ศุภลกัษณ์  สุนทรภมรรัตน์ กฟก.3 นครปฐม

6270 090665 00169764 นาง  ศุภลกัษม ์ สุวรรณศรี กฟก.3 นครปฐม

6271 256601 00218648 นาง  ศุภวรรณ  เผอืกชาวนา กฟก.2 ชลบุรี

6272 091718 00146403 นาย  ศุภวฒัน์  พฒันภกัดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6273 168311 00401986 นาย  ศุภวฒัน์  รุ่งสวา่ง กฟก.3 นครปฐม

6274 292063 00274278 นาย  ศุภวติ  สุภา กฟฉ.3 นครราชสีมา

6275 284735 00118686 นาย  ศุภศกัดิ  รักณรงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6276 264434 00255557 นาย  ศุภศกัดิ  สมฤทธิจินดา สาํนกังานใหญ่

6277 117522 00175608 นาย  ศุภศกัดิ  เสนะวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

6278 176291 00292725 นาย  ศุภเสกย ์ เกษมณี กฟก.3 นครปฐม

6279 240383 00286740 นาย  ศุภทัชยั  ถว้ยแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

6280 120923 00295000 นาย  ศุภากร  ชินตพรหม สาํนกังานใหญ่

6281 185088 00078044 นาง  ศุภาวีร์  โพธิฉาย กฟก.1 อยธุยา

6282 173586 00188435 นาง  ศุภิกา  วงศศุ์ปไทย สาํนกังานใหญ่

6283 498634 00328243 น.ส.  ศุภิสรา  ลิมทองกุล กฟก.1 อยธุยา

6284 183167 00062700 นาย  เศกสิทธิ  ศุภรัตนาพิทกัษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6285 111518 00292757 นาย  เศรษฐพงษ ์ วิรเศรณี สาํนกังานใหญ่

6286 138675 00148673 นาย  เศรษฐวิทย ์ นนัทกิตวิทยากุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6287 054669 00180146 นาย  เศวต  คงเดชา กฟก.3 นครปฐม

6288 485373 00278131 นาย  สกนธ์  ตนัติวิชช์ กฟต.3 ยะลา

6289 205888 00037486 นาย  สกนธ์  เทพิน กฟฉ.1 อุดรธานี

6290 323335 00086603 นาย  สกนธ์  มทัวกาญจน์ กฟต.3 ยะลา

6291 141018 00118181 นาย  สกนธ์  สายวารี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6292 203941 00052153 นาง  สกล  โถคณิต กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6293 017332 00101291 นาย  สกล  พงษนุ่์มกุล กฟต.1 เพชรบุรี

6294 156178 00220465 นาย  สกล  หิรัญวงค์ กฟต.1 เพชรบุรี

6295 255370 00274937 นาย  สกลนุรักษ ์ นุชนา กฟก.2 ชลบุรี

6296 485226 00276498 นาย  สกลวุฒิ  ภูผาสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6297 418863 00254038 นาง  สกุณา  ศิริสหวฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

6298 264426 00015830 นาง  สกุล  ทองกรานต์ สาํนกังานใหญ่

6299 268098 00018315 นาย  สกลุทอง  วิเศษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6300 073948 00158961 นาย  สกลุไทย  ไชยพนัธุ์ กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6301 129391 00244136 นาย  สงกรานต ์ เชิดสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

6302 286486 00169700 นาง  สงกรานต ์ ใหลงาม กฟก.3 นครปฐม

6303 201347 00202895 นาย  สงกรานต ์ อาศยัราช กฟก.1 อยธุยา

6304 215833 00307407 นาย  สงคราม  สวนเพลง กฟต.1 เพชรบุรี

6305 145931 00128447 นาย  สงคราม  สุจิมงคล กฟฉ.1 อุดรธานี

6306 160949 00060926 นาย  สงบ  เขียวอมัพร สาํนกังานใหญ่

6307 175520 00045754 นาย  สงบ  จินดามงั กฟน.1 เชียงใหม่

6308 184082 00250066 นาย  สงบ  นราศรี สาํนกังานใหญ่

6309 217047 00007130 นาง  สงบ  บุญทบั สาํนกังานใหญ่

6310 140525 00103625 นาย  สงบ  เรืองศรี กฟต.3 ยะลา

6311 193730 00200089 นาย  สงบ  สมนวล กฟต.3 ยะลา

6312 140101 00134359 นาย  สงบ  สมาทิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6313 036386 00255589 นาง  สงวน  แกว้กนัธร กฟน.1 เชียงใหม่

6314 084698 00168095 นาย  สงวน  ตงัเดชะหิรัญ สาํนกังานใหญ่

6315 211059 00061895 นาย  สงวน  ทองไทย กฟฉ.3 นครราชสีมา

6316 192158 00100122 นาย  สงวน  นาคลมยั กฟก.3 นครปฐม

6317 194427 00129043 นาง  สงวน  พลหลา้ กฟฉ.1 อุดรธานี

6318 276457 00212529 นาย  สงวน  รุ่งอรุณรณภพ สาํนกังานใหญ่

6319 030746 00107801 นาย  สงวน  วรรณแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6320 080709 00339141 นาย  สงวน  อนุตรโสตถิ สาํนกังานใหญ่

6321 118146 00043516 นาย  สงวนชยั  โฆษิตพล สาํนกังานใหญ่

6322 016483 00161811 นาย  สงวนศกัดิ  นาวารัตน์ สาํนกังานใหญ่

6323 049915 00006057 นาย  สงวนศกัดิ  ภูรินนัทน์ สาํนกังานใหญ่

6324 173015 00292052 น.ส.  ส่งเสริม  บุญญาสิทธิ สาํนกังานใหญ่

6325 148858 00069625 นาย  สงดั  แกว้ดี กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6326 220579 00215781 นาย  สงดั  เขียวชอุ่ม กฟน.1 เชียงใหม่

6327 167991 00155640 นาย  สงดั  เถาหมอ กฟฉ.1 อุดรธานี

6328 039211 00038432 นาย  สงดั  ประจนัตะเสน กฟฉ.1 อุดรธานี

6329 257796 00229346 นาย  สงดั  วฒิุเธียร สาํนกังานใหญ่

6330 103913 00074618 นาย  สง่า  แกว้ราตรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6331 241729 00113513 นาย  สง่า  ประทุมไพสนัติ กฟน.3 ลพบุรี

6332 272534 00023726 นาง  สง่า  ม่วงแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

6333 161961 00229219 นาย  สง่า  สายวิโรจน์สกุล กฟต.1 เพชรบุรี

6334 111110 00266146 นาย  สง่า  เสือหรุ่น กฟก.1 อยธุยา

6335 126408 00032604 นาย  สง่า  เหล่าอนั สาํนกังานใหญ่

6336 253140 00118822 นาย  สง่า  อุดม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6337 497760 00323461 น.ส.  สณฐันนัท ์ สนัติบุตร สาํนกังานใหญ่

6338 043715 00010658 นาง  สดศรี  ภูผาทิพย์ สาํนกังานใหญ่

6339 313607 00215563 นาย  สถาพร  กรึงไกร กฟก.1 อยธุยา

6340 074295 00288960 นาย  สถาพร  จิตวิกรม สาํนกังานใหญ่

6341 130596 00097238 นาย  สถาพร  ชลวิถี สาํนกังานใหญ่

6342 038532 00050838 นาย  สถาพร  ชวะนานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6343 107933 00269926 นาย  สถาพร  ชงัพูลสวสัดิ กฟก.2 ชลบุรี

6344 210859 00033064 นาย  สถาพร  เนียมศรี สาํนกังานใหญ่

6345 073786 00204988 นาย  สถาพร  บวัเทศ กฟน.3 ลพบุรี

6346 113293 00282223 นาย  สถาพร  พฤกษะศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6347 495260 00295155 นาย  สถาพร  สุภทัราวิวฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6348 192271 00283588 นาง  สถาพร  สุภาพ สาํนกังานใหญ่

6349 130627 00275165 นาย  สถาพร  หนุนภกัดี สาํนกังานใหญ่

6350 125046 00093175 นาย  สถิตย ์ บุญเกือ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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6351 182632 00203550 นาย  สถิตย ์ เรืองจุย้ กฟก.3 นครปฐม

6352 128230 00010830 นาย  สถิตย ์ ศรีห่วง สาํนกังานใหญ่

6353 198099 00423269 นาย  สถิตย ์ สกุลอนุรักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

6354 199223 00060271 นาย  สถิตย ์ เสงียมพงษ์ กฟก.3 นครปฐม

6355 059342 00031030 นาง  สถิตา  พลพวง กฟน.3 ลพบุรี

6356 281216 00149833 นาย  สนชาติ  รัตนพงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6357 120915 00013074 นาย  สนทยา  จุฬาพรศิริ กฟน.2 พิษณุโลก

6358 116990 00186247 นาย  สนทยา  ไชยวิวฒัน์วงศ์ กฟน.2 พิษณุโลก

6359 067175 00055024 นาย  สนธยา  ไตรเพียร กฟก.1 อยธุยา

6360 146212 00246865 นาย  สนธยา  วงศป์ลูกแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

6361 290867 00222671 นาย  สนธยา  เสงียม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6362 304470 00247502 นาย  สนธิ  สุจริตวิริยะกุล กฟน.3 ลพบุรี

6363 105559 00120403 นาย  สนธิ  อนุญาหงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6364 103442 00103348 นาย  สนธิ  อุไรกุล สาํนกังานใหญ่

6365 209696 00275715 นาย  สนม  โกมุทเพชร กฟน.3 ลพบุรี

6366 227466 00120699 นาย  สนอง  จนัสีอ่อน กฟฉ.1 อุดรธานี

6367 095306 00065849 นาย  สนอง  บุญแทน กฟก.3 นครปฐม

6368 150821 00078917 นาย  สนอง  รอดทอง กฟน.3 ลพบุรี

6369 234544 00220447 นาย  สนอง  ศรีแจ้ กฟต.1 เพชรบุรี

6370 074978 00257781 นาย  สนอง  ศรีเพช็ร์ กฟน.3 ลพบุรี

6371 147357 00112408 นาย  สนอง  สุภวิรีย์ กฟก.1 อยธุยา

6372 269117 00221566 นาย  สนอง  อินทร์ใจเอือ สาํนกังานใหญ่

6373 151453 00148623 นาย  สนนั  คาํระหงษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

6374 130350 00364360 นาย  สนนั  ดว้งนคร กฟน.3 ลพบุรี

6375 105656 00200457 นาย  สนนั  ธรรมนิยม กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6376 166945 00269435 นาย  สนนั  นาคอ่วม กฟก.3 นครปฐม

6377 250192 00224669 นาย  สนนั  ลอนิกูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

6378 135588 00320681 นาย  สนนั  ศรีรัตนพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6379 024046 00181788 วา่ที ร.ต.  สนนั  สุนทรภมรรัตน์ กฟก.3 นครปฐม

6380 162137 00183871 นาย  สนนั  เสมคาํ สาํนกังานใหญ่

6381 189032 00243499 นาย  สนาน  บุญมานะ กฟก.2 ชลบุรี

6382 036360 00224837 นาย  สนาม  ครอบนพรัตน์ สาํนกังานใหญ่

6383 084923 00204574 นาย  สนิท  ขนัดี สาํนกังานใหญ่

6384 217013 00194315 นาย  สนิท  คงนาวงั กฟฉ.3 นครราชสีมา

6385 137611 00103366 นาย  สนิท  บุญชืน กฟก.3 นครปฐม

6386 189799 00149910 นาย  สนิท  พนัธุ์เบญจพล กฟฉ.1 อุดรธานี

6387 120973 00232650 นาย  สนิท  โสระโต กฟต.1 เพชรบุรี

6388 320395 00164287 นาย  สพล  ศรีเอย้ กฟน.1 เชียงใหม่

6389 168785 00033032 นาย  สมเกียรติ  ลุประสงคจิ์ตร์ สาํนกังานใหญ่

6390 107941 00281154 นาย  สมเกียรติ  กรุะ กฟก.2 ชลบุรี

6391 198138 00242116 นาย  สมเกียรติ  เกียรติวสนัตช์ยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

6392 250867 00206194 นาย  สมเกียรติ  แกว้กาม กฟต.1 เพชรบุรี

6393 249028 00077343 นาย  สมเกียรติ  คงเขียว กฟต.3 ยะลา

6394 137899 00238838 นาย  สมเกียรติ  จโนภาส กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6395 140575 00098157 นาย  สมเกียรติ  จยาวรรณ์ กฟก.1 อยธุยา

6396 280765 00149015 นาย  สมเกียรติ  จนัดารา กฟน.3 ลพบุรี

6397 285511 00096523 นาย  สมเกียรติ  จนัทรปุโรหิต กฟต.1 เพชรบุรี

6398 138170 00336375 นาย  สมเกียรติ  ตะเภานอ้ย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6399 203048 00032422 นาย  สมเกียรติ  ตงัโสภณ กฟน.3 ลพบุรี

6400 197394 00090381 นาย  สมเกียรติ  ทรัพยม์นัคงทวี กฟต.1 เพชรบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6401 255134 00123051 นาย  สมเกียรติ  ทองวฒัน์ กฟก.1 อยธุยา

6402 132027 00100990 นาย  สมเกียรติ  ทิวาวงศ์ สาํนกังานใหญ่

6403 206436 00247134 นาย  สมเกียรติ  นกฉลาด กฟต.1 เพชรบุรี

6404 167048 00196967 นาย  สมเกียรติ  เนียมสมิง กฟก.3 นครปฐม

6405 137629 00144601 นาย  สมเกียรติ  บ่อเกิด กฟก.3 นครปฐม

6406 287678 00093725 นาย  สมเกียรติ  บุญเชือ กฟต.1 เพชรบุรี

6407 176267 00166116 นาย  สมเกียรติ  ประสมทรัพย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6408 247084 00213848 นาย  สมเกียรติ  พงษย์มิแยม้ กฟน.3 ลพบุรี

6409 406646 00122823 นาย  สมเกียรติ  พานิชย์ กฟน.3 ลพบุรี

6410 158633 00259733 นาย  สมเกียรติ  แพงบุดดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

6411 052324 00161198 นาย  สมเกียรติ  มิลินทางกูร สาํนกังานใหญ่

6412 201266 00116470 นาย  สมเกียรติ  ยินดียม กฟก.3 นครปฐม

6413 211449 00155395 นาย  สมเกียรติ  รุ่งโรจนารักษ์ สาํนกังานใหญ่

6414 127763 00252381 นาย  สมเกียรติ  ฤทธิจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

6415 125842 00314979 นาย  สมเกียรติ  ฤทธิปัญจะ กฟน.1 เชียงใหม่

6416 148735 00242152 นาย  สมเกียรติ  ลิมสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

6417 119883 00221257 นาย  สมเกียรติ  ลีละสุทธานนัท์ กฟต.1 เพชรบุรี

6418 065636 00011668 นาย  สมเกียรติ  ลือโสภณ กฟก.1 อยธุยา

6419 242385 00243299 นาย  สมเกียรติ  เลาศรีรัตนชยั กฟก.3 นครปฐม

6420 228242 00225879 นาย  สมเกียรติ  ศรีจารุพฤกษ์ กฟก.3 นครปฐม

6421 052942 00208132 นาย  สมเกียรติ  สมสวสัดิวฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

6422 228894 00054755 นาย  สมเกียรติ  สุภาผล กฟก.1 อยธุยา

6423 136885 00289348 นาย  สมเกียรติ  อนวชัมงคล กฟฉ.1 อุดรธานี

6424 263658 00073735 นาย  สมควร  กนัธะรส กฟน.1 เชียงใหม่

6425 173748 00137220 นาง  สมควร  ญาติสมบูรณ์ กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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6426 293328 00223354 นาย  สมควร  เทพนู กฟต.1 เพชรบุรี

6427 133992 00011577 นาย  สมควร  น่าดู กฟก.1 อยธุยา

6428 154558 00002930 นาย  สมควร  บุษบงก์ กฟก.3 นครปฐม

6429 286258 00026560 นาย  สมควร  ปัญทรนนทกะ กฟน.3 ลพบุรี

6430 207424 00241065 นาย  สมควร  มนัดี กฟน.3 ลพบุรี

6431 145884 00180114 นาย  สมควร  โรจน์สิรวรพฒัน์ กฟก.3 นครปฐม

6432 162577 00105845 นาย  สมควร  สง่าศิลป์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6433 106759 00125376 นาย  สมควร  สิงหเสนี กฟน.2 พิษณุโลก

6434 177336 00145225 นาย  สมคิด  ครอบนพรัตน์ สาํนกังานใหญ่

6435 257005 00076933 นาย  สมคิด  ชูมากเลียม กฟต.3 ยะลา

6436 227602 00086017 นาย  สมคิด  ชูวิเชียร กฟก.1 อยธุยา

6437 174972 00113454 นาย  สมคิด  เทียนแสง กฟน.3 ลพบุรี

6438 091598 00039810 นาย  สมคิด  ธงไชย สาํนกังานใหญ่

6439 275906 00037109 นาย  สมคิด  บาํรุงผล กฟน.3 ลพบุรี

6440 244947 00104930 นาย  สมคิด  ผาจวง กฟฉ.1 อุดรธานี

6441 066967 00282605 นาย  สมคิด  พฤกษพ์นัธ์ขจี สาํนกังานใหญ่

6442 180915 00282950 นาย  สมคิด  พึงไพฑูรย์ สาํนกังานใหญ่

6443 172815 00251135 นาย  สมคิด  ไพสาลี กฟน.3 ลพบุรี

6444 164642 00253941 นาย  สมคิด  ภิญญาธินนัท์ กฟก.1 อยธุยา

6445 136152 00014852 นาย  สมคิด  ภู่ภูสิทธิ สาํนกังานใหญ่

6446 253718 00029209 นาย  สมคิด  มะเทวิน กฟน.1 เชียงใหม่

6447 186767 00022661 นาย  สมคิด  มีรีวี กฟก.1 อยธุยา

6448 125648 00046764 นาย  สมคิด  แยปอง กฟน.3 ลพบุรี

6449 205375 00038573 นาย  สมคิด  วงศอ์นุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6450 166482 00025964 นาง  สมคิด  ศรีเนตร กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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6451 334239 00264621 นาย  สมคิด  สงคราม กฟก.1 อยธุยา

6452 133714 00121663 นาง  สมคิด  หตัถีจร กฟฉ.1 อุดรธานี

6453 184121 00269908 นาย  สมคิด  โอชภทัร กฟก.2 ชลบุรี

6454 032081 00002435 นาง  สมจิต  เกตุทตั สาํนกังานใหญ่

6455 013493 00220629 นาง  สมจิต  พุทธผล สาํนกังานใหญ่

6456 021412 00237646 นาย  สมจิต  เพชรนอ้ย สาํนกังานใหญ่

6457 324331 00143405 นาง  สมจิต  ภูมิผล กฟก.2 ชลบุรี

6458 180119 00048370 นาย  สมจิต  หนนัดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6459 025327 00167312 นาง  สมจิตต ์ กิรณเนตร สาํนกังานใหญ่

6460 234382 00147431 นาย  สมจิตต ์ บวัพรมมี กฟฉ.3 นครราชสีมา

6461 088391 00015521 นาง  สมจิตต ์ บุณกานนท์ สาํนกังานใหญ่

6462 297021 00014743 นาย  สมจิตร์  จงงามวิไล สาํนกังานใหญ่

6463 263616 00122091 นาย  สมจิตร์  ชืนใจ กฟน.1 เชียงใหม่

6464 163183 00206667 นาย  สมจิตร์  สงัขพ์ยงุ กฟน.3 ลพบุรี

6465 057455 00035575 นาง  สมจิตร์  อินทรักษา กฟก.2 ชลบุรี

6466 132019 00002344 นาย  สมจิตร  จรรยา สาํนกังานใหญ่

6467 240650 00052953 นาย  สมจิตร  นนทะนาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6468 239942 00195193 นาง  สมจิตร  บาํรุง กฟฉ.1 อุดรธานี

6469 212102 00264485 นาย  สมจิตร  พิลาชยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

6470 210435 00135923 นาง  สมจิตร  วงษน์าค กฟน.3 ลพบุรี

6471 053825 00254656 นาย  สมเจตน์  เชียวชาญ กฟก.1 อยธุยา

6472 187496 00028885 นาย  สมเจตน์  เปลียนศรี กฟก.1 อยธุยา

6473 263682 00338545 นาย  สมเจตน์  พฒันพงศ์ กฟต.3 ยะลา

6474 176372 00428437 นาย  สมเจตน์  เพช็รนอ้ย กฟก.1 อยธุยา

6475 154192 00221398 นาย  สมเจตน์  แยม้ผอ่ง กฟต.1 เพชรบุรี
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6476 148094 00111270 นาย  สมเจตน์  ศรีธญัรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6477 052625 00155022 นาย  สมเจตน์  เสรีรัตน สาํนกังานใหญ่

6478 121385 00017755 นาง  สมใจ  เกตุไสว กฟก.1 อยธุยา

6479 262628 00235121 นาง  สมใจ  ขนุทิตย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6480 315112 00282946 นาย  สมใจ  คุม้ไพฑูรย์ กฟน.3 ลพบุรี

6481 069452 00214830 นาง  สมใจ  ท่วมสุข สาํนกังานใหญ่

6482 036726 00112662 น.ส.  สมใจ  ทองประเสริฐ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6483 218645 00080966 นาย  สมใจ  ทิพยเ์สนา กฟฉ.1 อุดรธานี

6484 324577 00253832 น.ส.  สมใจ  นวลแกว้ กฟต.3 ยะลา

6485 136835 00110597 นาง  สมใจ  บาํรุงไทย กฟก.1 อยธุยา

6486 273873 00038896 นาย  สมใจ  บุญเกตุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6487 185313 00112080 นาย  สมใจ  มีผล กฟก.1 อยธุยา

6488 281698 00278513 นาย  สมใจ  ลิมพานิช กฟก.3 นครปฐม

6489 211643 00150727 นาย  สมใจ  อยูสุ่ข กฟน.3 ลพบุรี

6490 237005 00021574 นาย  สมฉตัร  สุทธิลกัษณ์ กฟก.1 อยธุยา

6491 260278 00328207 นาย  สมชยั  เก่งนาํชยัตระกูล กฟต.1 เพชรบุรี

6492 088707 00224314 นาย  สมชยั  จรุงธนะกิจ สาํนกังานใหญ่

6493 252487 00193064 นาย  สมชยั  เทียนทองศิริ กฟก.2 ชลบุรี

6494 233556 00057830 นาย  สมชยั  นาคมูล กฟน.2 พิษณุโลก

6495 058655 00157183 นาย  สมชยั  ศรีรัฐ สาํนกังานใหญ่

6496 018647 00176422 นาย  สมชยั  ศรีสุกใส กฟก.3 นครปฐม

6497 193837 00312109 นาย  สมชยั  ศศิโอภาส สาํนกังานใหญ่

6498 250621 00112199 นาย  สมชยั  สุวรรณสุวิมล กฟก.1 อยธุยา

6499 188361 00362390 นาย  สมชยั  เสียงไพเราะ กฟต.1 เพชรบุรี

6500 072942 00196349 นาย  สมชยั  หงษวิ์ชยัวิทย์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6501 109595 00241633 นาย  สมชยั  อุมา กฟก.2 ชลบุรี

6502 205430 00122900 นาย  สมชาต  ดุสิตบุตร์ กฟน.3 ลพบุรี

6503 262034 00064407 นาย  สมชาติ  จ่าแกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6504 102234 00283106 นาย  สมชาติ  ชะมา้ย กฟต.3 ยะลา

6505 325117 00029659 นาย  สมชาติ  ณ บางชา้ง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6506 071124 00076206 นาย  สมชาติ  ตนัวฒันะ กฟก.2 ชลบุรี

6507 128387 00149374 นาย  สมชาติ  นามทบั กฟก.3 นครปฐม

6508 173201 00173892 นาย  สมชาติ  เภาเจริญ สาํนกังานใหญ่

6509 160321 00026679 นาย  สมชาติ  มูลศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

6510 153887 00046350 นาย  สมชาติ  รุจิระยรรยง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6511 195724 00246710 นาย  สมชาติ  ศรีดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6512 251106 00252713 นาย  สมชาติ  แสงอรุณ กฟก.1 อยธุยา

6513 295142 00035066 นาย  สมชาติ  เอียมระหงษ์ กฟก.3 นครปฐม

6514 143086 00376969 นาย  สมชาติ  ฮวดหิน สาํนกังานใหญ่

6515 214104 00099812 นาย  สมชาย  กระทุ่มเขต กฟก.1 อยธุยา

6516 110952 00156137 นาย  สมชาย  แกว้สว่าง กฟก.1 อยธุยา

6517 245553 00173488 นาย  สมชาย  คะเณย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6518 092007 00202990 นาย  สมชาย  คาํขจร กฟก.2 ชลบุรี

6519 060246 00042433 นาย  สมชาย  คาํเปลว กฟน.1 เชียงใหม่

6520 221046 00106932 นาย  สมชาย  คาํแฝง กฟต.1 เพชรบุรี

6521 099067 00284039 นาย  สมชาย  เครือแพทย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6522 442189 00139709 นาย  สมชาย  จบัใจสุข สาํนกังานใหญ่

6523 285600 00197981 นาย  สมชาย  จารุกุลโกวิท กฟฉ.3 นครราชสีมา

6524 408680 00246974 นาย  สมชาย  เจริญไพศาลกิจ กฟก.2 ชลบุรี

6525 312279 00199638 นาย  สมชาย  เจริญศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6526 186458 00036599 นาย  สมชาย  เจริญสุระสถล กฟฉ.1 อุดรธานี

6527 227814 00191717 นาย  สมชาย  ฉิมเจริญ สาํนกังานใหญ่

6528 214536 00104376 นาย  สมชาย  ชยัเจริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

6529 115936 00365693 นาย  สมชาย  แชจอหอ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6530 269963 00100918 นาย  สมชาย  แช่มสาคร กฟก.3 นครปฐม

6531 314629 00359777 นาย  สมชาย  แซ่หยุน่ สาํนกังานใหญ่

6532 248828 00021992 นาย  สมชาย  ดีหลาย กฟก.2 ชลบุรี

6533 283315 00184827 นาย  สมชาย  เดชสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

6534 230223 00029322 นาย  สมชาย  ตนุยาอภินนัท์ กฟต.3 ยะลา

6535 194930 00100790 นาย  สมชาย  โตนอ้ย กฟน.1 เชียงใหม่

6536 318291 00018751 นาย  สมชาย  โตสุโขวงศ์ สาํนกังานใหญ่

6537 226290 00287746 นาย  สมชาย  ทองประยงค์ สาํนกังานใหญ่

6538 268292 00265263 นาย  สมชาย  ทองอินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

6539 105737 00022702 นาย  สมชาย  ทพัชยั สาํนกังานใหญ่

6540 196217 00111248 นาย  สมชาย  ทาทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6541 070021 00161934 นาย  สมชาย  ธรรมวานิช กฟก.1 อยธุยา

6542 251261 00096600 นาย  สมชาย  ธรรมวิเศษ สาํนกังานใหญ่

6543 236546 00233515 สิบเอก  สมชาย  นอ้ยจินดา กฟน.3 ลพบุรี

6544 265529 00199551 นาย  สมชาย  นาคพรต กฟน.3 ลพบุรี

6545 159574 00328675 นาย  สมชาย  นิพยาภรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

6546 226745 00150890 นาย  สมชาย  นีซงั กฟก.1 อยธุยา

6547 184317 00012705 นาย  สมชาย  ผดุงฤกษ์ กฟก.1 อยธุยา

6548 073485 00057517 นาย  สมชาย  ผูดี้ กฟน.3 ลพบุรี

6549 184189 00284411 นาย  สมชาย  พรหมเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

6550 203519 00222885 นาย  สมชาย  พรหมชาติ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6551 192661 00060362 นาย  สมชาย  พอใจ กฟก.1 อยธุยา

6552 066420 00293412 นาย  สมชาย  พิมพส์กุล กฟก.2 ชลบุรี

6553 231782 00126768 นาย  สมชาย  พิริยพล กฟต.3 ยะลา

6554 148874 00234125 นาย  สมชาย  เพชรนอ้ย กฟน.3 ลพบุรี

6555 273297 00054246 นาย  สมชาย  โพธิทองคาํ กฟน.2 พิษณุโลก

6556 171704 00210713 นาย  สมชาย  มณีประวติั กฟต.1 เพชรบุรี

6557 188256 00033028 นาย  สมชาย  แมน้โชติ สาํนกังานใหญ่

6558 245252 00118113 นาย  สมชาย  ระงบัพิศม์ กฟต.1 เพชรบุรี

6559 238158 00099953 นาย  สมชาย  ลอยศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

6560 189383 00012632 นาย  สมชาย  โลหรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

6561 133667 00013315 วา่ที ร.ต.  สมชาย  วงศสุ์ภาร์ กฟก.1 อยธุยา

6562 228941 00160506 นาย  สมชาย  วงษกิ์จพฒันา สาํนกังานใหญ่

6563 114079 00085207 นาย  สมชาย  วิเสสพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

6564 075827 00199979 นาย  สมชาย  ศรีสง่า กฟก.2 ชลบุรี

6565 192441 00236927 นาย  สมชาย  ศรีโหมด กฟก.1 อยธุยา

6566 075607 00206508 นาย  สมชาย  สงวนหมู่ สาํนกังานใหญ่

6567 188036 00283251 นาย  สมชาย  สวสัดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

6568 284573 00010680 นาย  สมชาย  สองสี กฟก.3 นครปฐม

6569 450441 00085948 วา่ที ร.ต.  สมชาย  สงัขศ์ร กฟก.3 นครปฐม

6570 271554 00238301 นาย  สมชาย  สิทธิพงษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6571 140711 00096923 นาย  สมชาย  สุขวฒันผล สาํนกังานใหญ่

6572 175643 00184481 นาย  สมชาย  สุดนกัรบ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6573 288616 00212783 นาย  สมชาย  สุนนัทะ กฟน.1 เชียงใหม่

6574 208454 00104649 นาย  สมชาย  สุภาผล สาํนกังานใหญ่

6575 174223 00264235 นาย  สมชาย  แสงเลิศ กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6576 136411 00282255 นาย  สมชาย  หมุดอุบล กฟน.2 พิษณุโลก

6577 205105 00002699 นาย  สมชาย  อภยัจิตต์ สาํนกังานใหญ่

6578 211415 00052921 นาย  สมชาย  อมรเวช กฟฉ.1 อุดรธานี

6579 230095 00168704 นาย  สมชาย  อาจศึก กฟฉ.3 นครราชสีมา

6580 114095 00170921 นาย  สมชาย  อาทรธรรมรัตน์ สาํนกังานใหญ่

6581 063579 00021960 นาย  สมชาย  เอียมตระกูล กฟก.2 ชลบุรี

6582 067515 00292802 นาง  สมโชค  ประสิทธิโชค สาํนกังานใหญ่

6583 167577 00359018 นาย  สมโชค  อุทยัพนัธุ์ กฟต.3 ยะลา

6584 144951 00235521 นาย  สมโชค  อุมะวิชนี สาํนกังานใหญ่

6585 284272 00317640 นาย  สมโชติ  โชติรัตนา สาํนกังานใหญ่

6586 049834 00103534 นาย  สมดี  ปะลาโพธิ กฟก.1 อยธุยา

6587 255126 00056975 นาย  สมดุลย ์ พวงอก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6588 265189 00178238 นาย  สมเดจ็  นะวาระหะคุณ กฟก.3 นครปฐม

6589 168214 00021033 นาย  สมเดช  กลดัพ่วง สาํนกังานใหญ่

6590 149684 00026388 นาย  สมเดช  การะเกต กฟน.3 ลพบุรี

6591 315154 00129861 นาย  สมเดช  จรเดจ็ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6592 063919 00016072 นาย  สมเดช  จ๋ายพงษ์ สาํนกังานใหญ่

6593 264638 00055092 นาย  สมเดช  ไชยเชียงของ กฟน.1 เชียงใหม่

6594 118340 00271698 นาย  สมเดช  ทองรัตน์ กฟต.3 ยะลา

6595 168735 00175658 นาย  สมเดช  ธีระสาสน์ กฟก.1 อยธุยา

6596 162666 00097638 นาย  สมเดช  โภชน์พนัธ์ กฟต.3 ยะลา

6597 131136 00197177 นาย  สมเดช  เหลืองยงิยงค์ สาํนกังานใหญ่

6598 093702 00145675 นาง  สมตระกูล  แสวงดี กฟน.3 ลพบุรี

6599 044923 00114573 นาง  สมถวิล  เลาห์มีสุข กฟต.1 เพชรบุรี

6600 102917 00247075 นาย  สมทบ  คุณาพรพิพฒัน์กิจ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6601 182315 00145425 นาย  สมทบ  นามงั กฟก.3 นครปฐม

6602 190847 00048334 นาย  สมทรง  จิวอาํไพ กฟก.1 อยธุยา

6603 126440 00040827 นาย  สมทรง  สรรพช่าง กฟน.1 เชียงใหม่

6604 028325 00182166 นาง  สมทรง  สะวิคามิน สาํนกังานใหญ่

6605 292607 00061095 นาย  สมทรง  สงัขแ์กว้ กฟต.3 ยะลา

6606 160583 00142059 นาง  สมทรง  เอืออุดมศิริกุล กฟน.3 ลพบุรี

6607 179134 00210054 นาง  สมทิพย ์ ณ นคร กฟต.1 เพชรบุรี

6608 054570 00118377 นาย  สมไทย  สงัขแ์กว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6609 125583 00075428 นาย  สมนึก  กลาํรักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

6610 245676 00217488 นาย  สมนึก  เขียวมงั กฟน.1 เชียงใหม่

6611 054889 00082154 นาย  สมนึก  จรรยา กฟน.1 เชียงใหม่

6612 089698 00112008 นาย  สมนึก  จาํเนียรเวช กฟก.1 อยธุยา

6613 147268 00143500 นาย  สมนึก  ชวนวารี กฟก.3 นครปฐม

6614 080694 00138494 นาย  สมนึก  แตะจอหอ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6615 070796 00070123 สิบเอก  สมนึก  ทองจรัส กฟก.1 อยธุยา

6616 226957 00207504 นาย  สมนึก  นนทส์าย สาํนกังานใหญ่

6617 220503 00172791 นาย  สมนึก  เนียมสมิง กฟก.3 นครปฐม

6618 013207 00155795 นาย  สมนึก  บวัเลิศ สาํนกังานใหญ่

6619 021577 00027970 นาย  สมนึก  พงษพิ์เชฐ สาํนกังานใหญ่

6620 204735 00136197 นาย  สมนึก  พรหมเพช็ร กฟต.3 ยะลา

6621 209882 00223554 นาย  สมนึก  ยมิเยน็ กฟต.3 ยะลา

6622 242505 00309754 นาย  สมนึก  ราชเลก็ กฟต.3 ยะลา

6623 071467 00044544 นาย  สมนึก  ลอยศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

6624 049923 00247411 นาย  สมนึก  วรรณศิลป์ กฟก.2 ชลบุรี

6625 266088 00295537 นาย  สมนึก  สงวนดี กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6626 023448 00258719 นาย  สมนึก  สงอกัษร กฟต.3 ยะลา

6627 212364 00096850 สิบเอก  สมนึก  สาคร กฟก.1 อยธุยา

6628 038689 00185564 นาง  สมนึก  สุขช่วย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6629 206779 00283401 นาย  สมนึก  สุวรรณเปียม กฟน.3 ลพบุรี

6630 300264 00260895 นาง  สมนึก  ไหมมาลา กฟก.1 อยธุยา

6631 229256 00285249 นาย  สมนึก  อฒัพุต กฟน.3 ลพบุรี

6632 142098 00189768 นาย  สมบติั  กองธรรม กฟก.3 นครปฐม

6633 190198 00050038 นาย  สมบติั  กรุะนาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6634 142917 00046837 น.ส.  สมบติั  ขอ้งรักสตัย์ กฟก.3 นครปฐม

6635 095990 00278963 นาย  สมบติั  ขนัเพช็ร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6636 148256 00208455 นาย  สมบติั  คุณศรี กฟก.2 ชลบุรี

6637 223454 00280403 นาย  สมบติั  โฆษะ กฟก.2 ชลบุรี

6638 287246 00103811 นาย  สมบติั  จนัทรศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6639 071132 00215745 นาย  สมบติั  จุฑารัตน กฟน.3 ลพบุรี

6640 103010 00281095 นาย  สมบติั  เจริญศิลป์ชยั กฟก.3 นครปฐม

6641 198031 00122932 นาย  สมบติั  ฉายะสุโข กฟน.3 ลพบุรี

6642 282864 00274400 นาย  สมบติั  ชืนเกิดลาภ กฟน.3 ลพบุรี

6643 408012 00133030 นาย  สมบติั  ดงสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

6644 294900 00190725 นาย  สมบติั  ทิพยร์อด กฟฉ.3 นครราชสีมา

6645 242432 00214585 นาย  สมบติั  เนตรสน กฟก.3 นครปฐม

6646 153764 00303544 นาย  สมบติั  บวัประเสริฐยงิ กฟน.1 เชียงใหม่

6647 233506 00090822 นาย  สมบติั  ประกิจเพชร์ กฟก.1 อยธุยา

6648 290891 00082281 นาย  สมบติั  ปันเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

6649 266274 00026374 นาย  สมบติั  ผาบุตร กฟน.3 ลพบุรี

6650 260252 00118272 นาย  สมบติั  พงศส์วสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6651 115693 00036585 นาย  สมบติั  พวงเพช็ร กฟฉ.1 อุดรธานี

6652 222262 00255270 นาย  สมบติั  พูลทรัพย์ กฟน.3 ลพบุรี

6653 095283 00277321 นาย  สมบติั  เพง็นารี สาํนกังานใหญ่

6654 165559 00080166 นาย  สมบติั  แพ่งประสิทธิ กฟน.3 ลพบุรี

6655 165711 00186651 นาย  สมบติั  รัตนา กฟน.3 ลพบุรี

6656 131958 00002603 นาง  สมบติั  วงศเ์จนสนัต์ สาํนกังานใหญ่

6657 198544 00044512 นาย  สมบติั  วะนุยารักษ์ กฟก.1 อยธุยา

6658 206151 00139513 นาย  สมบติั  ศรีจารุพฤกษ์ กฟก.3 นครปฐม

6659 193578 00139327 นาย  สมบติั  ศิริรืน กฟก.2 ชลบุรี

6660 428672 00155181 นาย  สมบติั  สิงห์โตทอง กฟก.2 ชลบุรี

6661 236481 00265427 นาย  สมบติั  สินพิทกัษ์ สาํนกังานใหญ่

6662 193447 00015680 นาง  สมบติั  เหรียญนาค สาํนกังานใหญ่

6663 415035 00133521 นาย  สมบติั  เอือเฟือ กฟก.3 นครปฐม

6664 232990 00045409 นาย  สมบติั  ฮาวคาํฟู กฟน.1 เชียงใหม่

6665 203852 00154749 นาย  สมบุญ  จีนาวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

6666 021153 00218820 นาย  สมบูรณ์  กองแกว้ สาํนกังานใหญ่

6667 125347 00072234 นาย  สมบูรณ์  แกว้ตะคุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6668 326919 00314565 นาย  สมบูรณ์  จิตตอ์าํนวยศกัดา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6669 082557 00012719 นาย  สมบูรณ์  แจ่มประเสริฐ กฟก.1 อยธุยา

6670 236059 00232955 นาย  สมบูรณ์  ทบัทิม กฟน.1 เชียงใหม่

6671 070089 00293626 นาย  สมบูรณ์  ทา้วนิล กฟต.3 ยะลา

6672 105224 00174234 นาย  สมบูรณ์  เทศรําพรรณ สาํนกังานใหญ่

6673 182103 00076597 นาย  สมบูรณ์  เทียนทอง สาํนกังานใหญ่

6674 089826 00031721 นาย  สมบูรณ์  นินทะ กฟน.3 ลพบุรี

6675 214730 00128924 นาย  สมบูรณ์  นิลพนัธุ์ กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6676 140850 00148300 นาย  สมบูรณ์  ปินเนียม กฟต.1 เพชรบุรี

6677 083333 00160697 นาย  สมบูรณ์  เป็นมูล กฟน.1 เชียงใหม่

6678 141571 00157492 นาย  สมบูรณ์  พงษน์าวี สาํนกังานใหญ่

6679 261630 00077575 นาย  สมบูรณ์  พนมอุปการ กฟต.3 ยะลา

6680 235370 00190270 นาย  สมบูรณ์  พรพชัรพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

6681 069258 00192668 นาย  สมบูรณ์  พฤฒิธาดา สาํนกังานใหญ่

6682 171372 00271416 นาย  สมบูรณ์  พชัรคุณาดล กฟก.3 นครปฐม

6683 277403 00188708 นาย  สมบูรณ์  มาสง กฟต.3 ยะลา

6684 157996 00216905 นาย  สมบูรณ์  เมฆศรีอรุโณทยั สาํนกังานใหญ่

6685 282199 00120067 นาย  สมบูรณ์  ระกิติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6686 191720 00069275 นาย  สมบูรณ์  รักเมียน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6687 321634 00050610 นาย  สมบูรณ์  รักราวี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6688 123272 00167071 นาย  สมบูรณ์  เลาสวสัดิชยักุล สาํนกังานใหญ่

6689 047913 00035870 นาย  สมบูรณ์  ศรีสุข กฟก.1 อยธุยา

6690 136348 00084265 นาย  สมบูรณ์  ศกัดิเรืองฤทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

6691 210320 00133480 นาย  สมบูรณ์  สว่างรัตน์ กฟต.3 ยะลา

6692 045628 00274123 นาย  สมบูรณ์  สาํอางคญ์าติ สาํนกังานใหญ่

6693 160088 00227376 นาย  สมบูรณ์  สุขงาม กฟน.1 เชียงใหม่

6694 209947 00360839 นาย  สมบูรณ์  สุทธะมี กฟก.1 อยธุยา

6695 121628 00268411 นาง  สมบูรณ์  อาจวาริน กฟก.2 ชลบุรี

6696 069038 00000097 นาย  สมบูรณ์  อุไรวฒันา สาํนกังานใหญ่

6697 259413 00230894 น.ส.  สมประสงค ์ นุตรทตั กฟต.3 ยะลา

6698 253360 00071751 นาย  สมประสงค ์ บุญประเสริฐ กฟฉ.1 อุดรธานี

6699 258514 00095513 นาย  สมประสงค ์ วงคฟ์ู กฟน.1 เชียงใหม่

6700 132938 00128588 น.ส.  สมประสงค ์ สตันนัท์ กฟฉ.1 อุดรธานี
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6701 118489 00226807 นาย  สมปอง  กลินบวัทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

6702 223292 00315666 นาย  สมปอง  จินดามณี กฟก.1 อยธุยา

6703 249824 00020314 นาง  สมปอง  จูหลี สาํนกังานใหญ่

6704 274154 00037195 นาย  สมปอง  นฤนรกุลโสภิต กฟน.3 ลพบุรี

6705 276059 00004364 นาย  สมปอง  นกัร้อง กฟก.2 ชลบุรี

6706 181343 00026401 นาย  สมปอง  นุ่มไทย สาํนกังานใหญ่

6707 015982 00016672 นาย  สมปอง  บุญมา กฟน.1 เชียงใหม่

6708 019960 00175694 นาง  สมปอง  ภูศิริ กฟก.3 นครปฐม

6709 166929 00139359 นาง  สมปอง  เรืองสุข กฟก.2 ชลบุรี

6710 290273 00164273 นาย  สมปอง  ศรีวิชยัมูล กฟน.1 เชียงใหม่

6711 193934 00080120 นาย  สมปอง  สุขประเสริฐ กฟน.3 ลพบุรี

6712 184472 00054741 นาย  สมปอง  สุวรรณวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

6713 125101 00058981 นาย  สมปาน  พิชญณภทัรพงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

6714 281907 00099080 นาย  สมผล  คาํทา กฟต.1 เพชรบุรี

6715 234243 00296929 นาย  สมพงค ์ คาํหลา้ทราย กฟน.1 เชียงใหม่

6716 254714 00268825 นาย  สมพงค ์ ประเสริฐ กฟต.1 เพชรบุรี

6717 119752 00091400 นาย  สมพงศ ์ แกว้ภู่ กฟต.3 ยะลา

6718 023812 00263748 นาย  สมพงศ ์ ขนุจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6719 116754 00091523 นาย  สมพงศ ์ นิยมเดชา กฟต.3 ยะลา

6720 221305 00119050 นาย  สมพงศ ์ พลเดช กฟต.3 ยะลา

6721 253548 00249704 นาย  สมพงศ ์ วฒันไทย กฟต.3 ยะลา

6722 119508 00247598 นาย  สมพงษ ์ เกา้เอียน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6723 444830 00102201 นาย  สมพงษ ์ ขาํจิตร กฟต.3 ยะลา

6724 151843 00314838 นาย  สมพงษ ์ จนัทร์แยม้ กฟก.1 อยธุยา

6725 015306 00164691 นาย  สมพงษ ์ เจริญศิริ สาํนกังานใหญ่
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6726 158227 00031171 นาย  สมพงษ ์ ไชยสิทธิ กฟน.3 ลพบุรี

6727 170431 00206603 นาย  สมพงษ ์ ณ ลาํปาง กฟน.1 เชียงใหม่

6728 090461 00014498 นาย  สมพงษ ์ ดวงแกว้มณี สาํนกังานใหญ่

6729 183002 00056307 นาย  สมพงษ ์ น่านโพธิศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6730 031386 00177078 นาย  สมพงษ ์ บวัทอง กฟน.1 เชียงใหม่

6731 211960 00083605 นาย  สมพงษ ์ บุดดานอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

6732 116746 00184031 นาย  สมพงษ ์ บุตรสวรรค์ สาํนกังานใหญ่

6733 245642 00323843 นาย  สมพงษ ์ ปรีเปรม สาํนกังานใหญ่

6734 112556 00099612 นาง  สมพงษ ์ ไผศิ่ริ สาํนกังานใหญ่

6735 161018 00138044 นาย  สมพงษ ์ พรรณเจริญ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6736 149210 00247625 นาย  สมพงษ ์ พลวฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6737 140842 00114482 นาย  สมพงษ ์ พิมเพราะ กฟต.1 เพชรบุรี

6738 214439 00144760 นาย  สมพงษ ์ พุ่มเฉลา สาํนกังานใหญ่

6739 150910 00027702 นาย  สมพงษ ์ โพธิไชยหลา้ กฟก.1 อยธุยา

6740 124040 00149647 นาย  สมพงษ ์ รัตนภูมิ กฟต.1 เพชรบุรี

6741 101767 00099876 นาย  สมพงษ ์ ลอยศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

6742 061268 00017200 นาง  สมพงษ ์ ลาภวิไล สาํนกังานใหญ่

6743 191398 00179870 นาย  สมพงษ ์ วงษบุ์ญงาม กฟก.3 นครปฐม

6744 184723 00119737 นาย  สมพงษ ์ ศรีจาํปา กฟฉ.3 นครราชสีมา

6745 134477 00096846 นาย  สมพงษ ์ ศิริวิวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

6746 278352 00154076 นาย  สมพงษ ์ เศรษฐมาตย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6747 233289 00212579 วา่ที ร.ท.  สมพงษ ์ สมนัเลาะ สาํนกังานใหญ่

6748 168939 00080475 นาย  สมพงษ ์ สิงห์วงษา กฟฉ.1 อุดรธานี

6749 073647 00072725 นาย  สมพงษ ์ สุขกระแสร์ กฟต.1 เพชรบุรี

6750 172750 00079995 นาย  สมพงษ ์ หิริโอ กฟน.3 ลพบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6751 264264 00038078 นาย  สมพงษ ์ อริยชาติ กฟฉ.1 อุดรธานี

6752 225367 00208891 นาย  สมพจน์  บาํรุงโลก กฟก.1 อยธุยา

6753 163921 00259210 นาย  สมพจน์  วลัลภาทิตย์ กฟก.2 ชลบุรี

6754 187098 00175412 นาง  สมพร  เกตุมณี กฟก.3 นครปฐม

6755 150978 00259806 นาย  สมพร  จนัทร์ครุฑ กฟก.3 นครปฐม

6756 213271 00269403 นาย  สมพร  จิระพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

6757 198073 00171236 นาง  สมพร  ชลิตภิรัติ กฟน.3 ลพบุรี

6758 029012 00064843 นาย  สมพร  เชือประทุม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6759 183523 00272167 นาย  สมพร  แซ่โงว้ กฟก.2 ชลบุรี

6760 427799 00003259 นาง  สมพร  แดงสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

6761 119362 00134804 นาย  สมพร  โทบุรี กฟต.3 ยะลา

6762 229206 00293367 นาย  สมพร  บวัลอย กฟก.2 ชลบุรี

6763 276693 00280671 นาย  สมพร  พ่วงมีชยั กฟต.1 เพชรบุรี

6764 250655 00203023 นาย  สมพร  พุ่มรักชาติ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6765 114053 00167203 นาย  สมพร  พูลจนัทร์นา สาํนกังานใหญ่

6766 267694 00049762 นาง  สมพร  พูลสวสัดิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6767 257445 00150068 นาย  สมพร  รัตนพฒันเดช กฟน.1 เชียงใหม่

6768 406581 00153216 นาง  สมพร  รืนพานิช กฟก.1 อยธุยา

6769 184587 00247661 นาย  สมพร  เรืองจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

6770 127438 00207663 นาย  สมพร  วิศิษฐ์พล กฟน.1 เชียงใหม่

6771 152823 00275274 นาย  สมพร  ศรีจาํนงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6772 216944 00007708 นาย  สมพร  ศรีวงศช์ยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

6773 144074 00282328 นาย  สมพร  อยูเ่อนก สาํนกังานใหญ่

6774 132247 00084360 นาย  สมพร  อาจสาลี กฟน.1 เชียงใหม่

6775 068715 00143178 นาย  สมพรพงศ ์ พลายแกว้ กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6776 087298 00017096 นาย  สมพล  ไกรยรูเสน สาํนกังานใหญ่

6777 217796 00021029 นาย  สมพล  ตรรกพลีกุล กฟต.1 เพชรบุรี

6778 228828 00101205 นาย  สมพล  มหาวรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

6779 214340 00041314 นาย  สมพล  มูลเจริญ กฟน.1 เชียงใหม่

6780 211693 00032113 นาย  สมพล  ร่มพุดตาล กฟน.3 ลพบุรี

6781 083147 00111498 นาย  สมพล  ศุณะมาลยั กฟก.2 ชลบุรี

6782 157904 00170830 นาง  สมพกัตร์  ทพัพวิบูล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6783 041098 00003172 นาง  สมพิศ  กิตติวานิช สาํนกังานใหญ่

6784 222694 00019884 นาย  สมพิศ  เกิดอู่ม กฟต.1 เพชรบุรี

6785 175766 00063247 นาง  สมพิศ  จนัทรศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6786 103280 00142786 นาย  สมพิศ  แจง้กระจ่าง กฟต.1 เพชรบุรี

6787 184618 00214426 นาง  สมพิศ  ทองพนงั กฟก.3 นครปฐม

6788 265058 00145716 นาย  สมพิศ  ทบัทิมทอง กฟต.1 เพชรบุรี

6789 069622 00054991 นาง  สมพิศ  บุญพิทกัษ์ กฟก.1 อยธุยา

6790 430823 00196244 นาง  สมพิศ  ปิยะพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

6791 155499 00007453 นาย  สมพิศ  มีสาํราญ สาํนกังานใหญ่

6792 118502 00132820 นาง  สมพิศ  เสรีกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

6793 153293 00275333 นาง  สมพิศ  เสือสกุล กฟก.1 อยธุยา

6794 301854 00059387 นาย  สมเพชร  อินต๊ะเผอืก กฟน.1 เชียงใหม่

6795 029648 00025623 น.ส.  สมเพียร  ศรสมฤทธิ กฟน.3 ลพบุรี

6796 163824 00145893 นาย  สมภพ  เตง็ทบัทิม กฟน.3 ลพบุรี

6797 191241 00198400 นาย  สมภพ  ทองนาค กฟก.3 นครปฐม

6798 412702 00145025 นาย  สมภพ  นิติวฒิุวรรักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

6799 047662 00245978 นาย  สมภพ  พฤกษะวนั สาํนกังานใหญ่

6800 226494 00269580 นาย  สมภพ  ศรีรัตนา สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

6801 099774 00056757 นาย  สมภพ  อมัวงศา กฟฉ.1 อุดรธานี

6802 165981 00078799 นาย  สมภร  เจริญนาค กฟน.3 ลพบุรี

6803 260951 00149542 นาย  สมภูมิ  โฉมงาม กฟต.1 เพชรบุรี

6804 084177 00236527 นาย  สมโภช  กลาํรักษ์ กฟน.3 ลพบุรี

6805 117093 00006120 นาย  สมโภชน์  เกิดชูชืน สาํนกังานใหญ่

6806 159061 00157347 นาย  สมโภชน์  เจริญศรี กฟน.3 ลพบุรี

6807 203527 00295896 นาย  สมโภชน์  ชูวิเชียร สาํนกังานใหญ่

6808 249688 00093252 นาย  สมโภชน์  ทรัพยร์ะเบียบ กฟก.1 อยธุยา

6809 219976 00138321 นาย  สมโภชน์  พรหมสมบติั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6810 110790 00301233 นาย  สมโภชน์  พิทกัษส์าลี สาํนกังานใหญ่

6811 241216 00020178 นาย  สมโภชน์  หิรัญญตัฐิติ กฟต.1 เพชรบุรี

6812 017269 00248312 นาย  สมโภชน์  อมรกลุ สาํนกังานใหญ่

6813 126903 00149879 นาย  สมมาตย ์ ภูมิภาค กฟฉ.1 อุดรธานี

6814 128476 00077298 นาย  สมมาตร  เนียมรัตน์ กฟต.3 ยะลา

6815 089923 00005665 นาย  สมมารถ  พลบัสกุล สาํนกังานใหญ่

6816 313932 00053509 นาย  สมมารถ  มีเสือทอง กฟน.3 ลพบุรี

6817 018841 00012496 นาย  สมมารถ  อิมผล กฟก.1 อยธุยา

6818 137637 00153848 นาย  สมมาส  เผา่ตระกูล กฟน.3 ลพบุรี

6819 140795 00086003 นาย  สมมิตย ์ ไขจาระพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

6820 201745 00205057 นาย  สมยงค ์ ทะวงั กฟฉ.1 อุดรธานี

6821 195936 00079618 นาย  สมยศ  กองคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

6822 074782 00253987 นาย  สมยศ  ทรัพยส์กุล สาํนกังานใหญ่

6823 172514 00207863 สิบตรี  สมยศ  ทาระคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6824 253386 00290628 นาย  สมยศ  บญัญติั กฟก.3 นครปฐม

6825 189341 00251230 นาย  สมยศ  บานแยม้ สาํนกังานใหญ่
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6826 223276 00280912 นาย  สมยศ  บุญณราช กฟก.2 ชลบุรี

6827 102284 00136088 นาย  สมยศ  พรมจุล กฟต.3 ยะลา

6828 278433 00237523 นาย  สมยศ  พฒันยนิดี กฟก.2 ชลบุรี

6829 119493 00015349 นาย  สมยศ  พานิชตระกลู สาํนกังานใหญ่

6830 188141 00032109 นาย  สมยศ  พานิชย์ กฟน.3 ลพบุรี

6831 229719 00078549 นาย  สมยศ  โพธิศรี กฟน.3 ลพบุรี

6832 278645 00237587 นาย  สมยศ  มะโนรา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6833 049274 00008631 นาย  สมยศ  ลออเงิน สาํนกังานใหญ่

6834 301692 00106100 นาย  สมยศ  วิมลสุข กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6835 256392 00188299 นาย  สมยศ  แสงเงิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6836 268674 00226075 นาย  สมยศ  อยูท่อง กฟฉ.3 นครราชสีมา

6837 171649 00128788 นาย  สมยศ  อิงคป์ระเสริฐ กฟฉ.1 อุดรธานี

6838 121149 00327960 นาย  สมยศ  อินทรพิมพ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6839 249947 00130650 นาย  สมร  คาํบุญเรือง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6840 231106 00136474 นาย  สมร  เจริญแสน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6841 112409 00185637 นาง  สมร  ใจห้าว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6842 168010 00192204 นาง  สมร  ณ ตะกวัทุ่ง สาํนกังานใหญ่

6843 242181 00109021 นาง  สมร  ดาํเกิงพนัธุ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6844 197700 00207445 นาย  สมร  สายวร กฟก.1 อยธุยา

6845 160981 00079868 นาย  สมรวม  คงคานอ้ย กฟฉ.3 นครราชสีมา

6846 065733 00001011 นาย  สมรวย  ทินมาลา สาํนกังานใหญ่

6847 195203 00062287 นาย  สมรัก  อภิญญพานิชย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6848 205692 00117258 นาย  สมรักษ ์ จนัทร์อี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6849 165630 00120417 นาย  สมรัตน์  วรเกษ กฟฉ.1 อุดรธานี

6850 104464 00402500 นาย  สมรัตน์  เอือสุกิจวฒันา กฟน.1 เชียงใหม่
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6851 212275 00282491 นาย  สมฤกษ ์ อินทะพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6852 183078 00079359 นาย  สมฤทธิ  ปัญญายงค์ กฟน.3 ลพบุรี

6853 404000 00006748 นาง  สมฤทยั  เกตุทตั สาํนกังานใหญ่

6854 204311 00235185 นาย  สมลกัษณ์  กิงมาลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6855 183573 00210781 นาย  สมลกัษณ์  ชูประยรู กฟก.1 อยธุยา

6856 157035 00005001 นาย  สมลกัษณ์  ทกัษธ์นาคม สาํนกังานใหญ่

6857 189626 00004900 นาย  สมลกัษณ์  ธีระนนัทกลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6858 196461 00172414 นาง  สมลกัษณ์  บวังาม กฟก.3 นครปฐม

6859 008008 00001152 นาย  สมลาภ  เจนศุภการ สาํนกังานใหญ่

6860 027612 00232478 นาย  สมวงษ ์ อาชีวะ กฟก.2 ชลบุรี

6861 067751 00116111 นาง  สมศรี  กององักาบ สาํนกังานใหญ่

6862 021438 00017478 น.ส.  สมศรี  ชมบุญช่วย สาํนกังานใหญ่

6863 150130 00007071 นาง  สมศรี  ปราบท่าโพธิ กฟก.3 นครปฐม

6864 014538 00008304 นาง  สมศรี  พานิช สาํนกังานใหญ่

6865 242157 00056052 น.ส.  สมศรี  โพธิเนียม กฟน.1 เชียงใหม่

6866 230451 00213907 นาง  สมศรี  สร้อยเพช็ร์ กฟน.1 เชียงใหม่

6867 232584 00020023 น.ส.  สมศรี  แสนสุข กฟต.1 เพชรบุรี

6868 306561 00201980 นาง  สมศรี  หนูสนนั กฟฉ.3 นครราชสีมา

6869 161408 00014961 น.ส.  สมศรี  อุณหะรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

6870 028919 00266005 นาย  สมศกัดิ  กระจกรูป สาํนกังานใหญ่

6871 279609 00057503 นาย  สมศกัดิ  กลาํวิลยั กฟน.3 ลพบุรี

6872 087604 00233224 นาย  สมศกัดิ  เกษมณี กฟก.2 ชลบุรี

6873 144862 00278272 นาย  สมศกัดิ  เกิดอิม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6874 271716 00227203 นาย  สมศกัดิ  แกว้ใหญ่ กฟก.3 นครปฐม

6875 104545 00244568 นาย  สมศกัดิ  ไกรอุดม กฟก.1 อยธุยา
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6876 159118 00106669 นาย  สมศกัดิ  คงสวสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี

6877 262335 00265522 นาย  สมศกัดิ  โคมเดือน กฟก.2 ชลบุรี

6878 280943 00127332 นาย  สมศกัดิ  จงจิตร กฟต.3 ยะลา

6879 188638 00149110 นาย  สมศกัดิ  จาํปาหอม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6880 113691 00256585 นาย  สมศกัดิ  จิตตรีพรต กฟน.3 ลพบุรี

6881 031970 00055933 นาย  สมศกัดิ  เจริญทวีทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

6882 212699 00276070 นาย  สมศกัดิ  เจียมจิโรจน์ สาํนกังานใหญ่

6883 403973 00205211 นาย  สมศกัดิ  แจง้กลีบ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6884 243420 00193450 นาย  สมศกัดิ  ชาติคมขาํ กฟต.1 เพชรบุรี

6885 125664 00032163 นาย  สมศกัดิ  ชาติยานนท์ กฟน.3 ลพบุรี

6886 142307 00109308 นาย  สมศกัดิ  แซ่ตนั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6887 400349 00053331 นาย  สมศกัดิ  ดาํสี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6888 117637 00043493 นาย  สมศกัดิ  ตระการเอียม สาํนกังานใหญ่

6889 228763 00244368 นาย  สมศกัดิ  ตงัหลกั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6890 150562 00170858 นาย  สมศกัดิ  ทิมพิทกัษ์ กฟก.3 นครปฐม

6891 251588 00058527 นาย  สมศกัดิ  นาสมศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

6892 062701 00226148 นาย  สมศกัดิ  นิติศฤงคาริน สาํนกังานใหญ่

6893 089892 00260845 นาย  สมศกัดิ  นิภาวงษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

6894 213027 00066954 นาย  สมศกัดิ  บวัพรมมี กฟฉ.1 อุดรธานี

6895 256774 00187025 นาย  สมศกัดิ  บุญเตือน กฟก.3 นครปฐม

6896 165680 00143073 นาย  สมศกัดิ  บุญสนิท กฟต.3 ยะลา

6897 157548 00388904 นาย  สมศกัดิ  ประเสริฐหมอ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6898 245993 00115329 นาย  สมศกัดิ  ปราบจะบก กฟฉ.3 นครราชสีมา

6899 175334 00062946 นาย  สมศกัดิ  ปรีเปรม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6900 111372 00104344 นาย  สมศกัดิ  ปันทโมรา กฟต.1 เพชรบุรี
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6901 180494 00119555 นาย  สมศกัดิ  ปาลกวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6902 180931 00022693 นาย  สมศกัดิ  ปิยสุนทร สาํนกังานใหญ่

6903 095746 00295787 นาย  สมศกัดิ  ผาณิบุศย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6904 090039 00255189 นาย  สมศกัดิ  พิทยาพงศพ์ร กฟก.2 ชลบุรี

6905 234641 00069184 นาย  สมศกัดิ  พุฒนวล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6906 141319 00121445 นาย  สมศกัดิ  เพชรนาค กฟฉ.1 อุดรธานี

6907 230168 00015208 นาย  สมศกัดิ  เพช็ร์เพง็ สาํนกังานใหญ่

6908 106408 00003077 นาย  สมศกัดิ  ภูษา สาํนกังานใหญ่

6909 151623 00185841 นาย  สมศกัดิ  มงคลไวย์ กฟก.1 อยธุยา

6910 141864 00114187 นาย  สมศกัดิ  มณีจนัทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

6911 065929 00010876 นาย  สมศกัดิ  มธุรชาติวนิช สาํนกังานใหญ่

6912 266004 00130937 นาย  สมศกัดิ  ยลพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6913 052934 00186215 นาย  สมศกัดิ  โยธาวงค์ กฟก.2 ชลบุรี

6914 151940 00098975 นาย  สมศกัดิ  รอดกรุฎร์ กฟต.1 เพชรบุรี

6915 221004 00231004 นาย  สมศกัดิ  รัตนกุล กฟต.3 ยะลา

6916 161636 00010703 นาย  สมศกัดิ  รัตน์นราทร สาํนกังานใหญ่

6917 307012 00066227 นาย  สมศกัดิ  รุ่งเจริญทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

6918 096417 00005110 นาย  สมศกัดิ  เรียนสร้อย สาํนกังานใหญ่

6919 181301 00277121 นาย  สมศกัดิ  โรจนกรินทร์ กฟต.3 ยะลา

6920 165703 00220279 นาย  สมศกัดิ  ฤทธิปัญจะ กฟน.1 เชียงใหม่

6921 412184 00032309 นาย  สมศกัดิ  ลีสกุล กฟน.3 ลพบุรี

6922 190229 00055715 นาย  สมศกัดิ  เลา้ประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

6923 326155 00225897 นาย  สมศกัดิ  วงศแ์กว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6924 325206 00114864 นาย  สมศกัดิ  ว่องเกษฎา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

6925 091954 00002417 นาย  สมศกัดิ  วฒันศิริ สาํนกังานใหญ่
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6926 276017 00286554 นาย  สมศกัดิ  วิโรจน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6927 275639 00220142 นาย  สมศกัดิ  วิสุทธาธรรม กฟก.2 ชลบุรี

6928 081535 00322142 นาย  สมศกัดิ  เวสารัชประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

6929 235524 00276111 นาย  สมศกัดิ  ศรีสุขสมวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6930 115423 00102156 นาย  สมศกัดิ  ศรีอาจ กฟน.3 ลพบุรี

6931 078778 00290341 นาย  สมศกัดิ  ศศิศิลป์ สาํนกังานใหญ่

6932 052528 00075478 นาย  สมศกัดิ  ศีลสุทธิ กฟน.3 ลพบุรี

6933 200105 00188526 นาย  สมศกัดิ  สงวนทรัพย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

6934 183476 00150759 นาย  สมศกัดิ  สาระโภค สาํนกังานใหญ่

6935 092023 00226061 นาย  สมศกัดิ  สิงห์โตทอง กฟต.1 เพชรบุรี

6936 136796 00158957 นาย  สมศกัดิ  สิมศิริวงษ์ กฟต.3 ยะลา

6937 295956 00286518 นาย  สมศกัดิ  สุขเจริญ กฟก.1 อยธุยา

6938 124707 00193337 นาย  สมศกัดิ  สุขสมคุณ กฟก.1 อยธุยา

6939 176160 00010862 นาย  สมศกัดิ  สุขสุลาภ สาํนกังานใหญ่

6940 160915 00016404 นาย  สมศกัดิ  สุขเสถียรวฒันา สาํนกังานใหญ่

6941 242440 00180673 นาย  สมศกัดิ  สุทธิสิทธิ กฟก.3 นครปฐม

6942 025026 00213793 นาย  สมศกัดิ  สุภาเสพย์ สาํนกังานใหญ่

6943 271774 00151169 นาย  สมศกัดิ  เสนวรรณะ กฟน.1 เชียงใหม่

6944 262767 00163354 นาย  สมศกัดิ  หลา้ขตัย์ กฟน.1 เชียงใหม่

6945 051572 00000483 นาย  สมศกัดิ  หาญวรวงศ์ สาํนกังานใหญ่

6946 030893 00200784 นาย  สมศกัดิ  เหลก็กลา้ สาํนกังานใหญ่

6947 080369 00262801 นาย  สมศกัดิ  เหลืองดาํรงคช์ยั กฟก.2 ชลบุรี

6948 171974 00128742 นาย  สมศกัดิ  อว้นเพง็ กฟฉ.1 อุดรธานี

6949 028278 00000447 นาย  สมศกัดิ  อินทรักษา สาํนกังานใหญ่

6950 424482 00154385 น.ส.  สมสกุล  จิตรเป็นธรรม สาํนกังานใหญ่
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6951 175091 00053913 นาย  สมสกุล  อ่อนนอ้ม สาํนกังานใหญ่

6952 172425 00240005 นาย  สมสมยั  ทุมวรรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

6953 133586 00164328 นาย  สมสนัต ์ ชยัวิเชียร กฟน.3 ลพบุรี

6954 153829 00351547 นาย  สมสิทธิ  ธรรมิกบวร กฟก.3 นครปฐม

6955 046975 00017105 นาย  สมหมาย  ช่วงโชติ กฟต.1 เพชรบุรี

6956 180088 00248053 นาง  สมหมาย  ชินรัตน์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6957 119223 00163063 นาย  สมหมาย  ดวงสว่าง กฟน.3 ลพบุรี

6958 147967 00051048 นาย  สมหมาย  ตนัตะสุทธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

6959 242563 00059478 นาย  สมหมาย  เทพศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

6960 197255 00240655 นาย  สมหมาย  ไทยพิทกัษว์งศ์ กฟน.3 ลพบุรี

6961 217657 00241497 นาย  สมหมาย  ธรรมโร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6962 055356 00049144 นาย  สมหมาย  นิลสม กฟต.1 เพชรบุรี

6963 030330 00046669 นาง  สมหมาย  ปุลวามระ กฟก.1 อยธุยา

6964 085432 00282641 นาย  สมหมาย  พินธุกนก สาํนกังานใหญ่

6965 075500 00023308 นาย  สมหมาย  พุ่มประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

6966 015411 00001839 นาย  สมหมาย  ไมเ้รียง สาํนกังานใหญ่

6967 102640 00048075 นาย  สมหมาย  ลิมปเสนีย์ สาํนกังานใหญ่

6968 240684 00276416 นาง  สมหมาย  ศิริยทรัพย์ กฟก.3 นครปฐม

6969 147373 00181447 นาย  สมหมาย  สกุลเหมือน กฟฉ.1 อุดรธานี

6970 162713 00236531 นาง  สมหมาย  สุขหอม กฟน.3 ลพบุรี

6971 144896 00054141 นาย  สมหมาย  อินทโชติ กฟก.1 อยธุยา

6972 145151 00204415 นาย  สมหวงั  กอบนาํเพช็ร กฟฉ.3 นครราชสีมา

6973 285472 00292652 นาย  สมหวงั  คมวิริยะวุฒิ กฟน.3 ลพบุรี

6974 080717 00034301 นาย  สมหวงั  คาํตนั กฟน.1 เชียงใหม่

6975 273572 00035820 นาย  สมหวงั  นวลจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา
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6976 183044 00004041 นาย  สมหวงั  ประชาชนะชยั กฟก.1 อยธุยา

6977 017031 00076797 นาย  สมหวงั  พงศเ์วช กฟต.3 ยะลา

6978 120371 00115074 นาย  สมหวงั  วงษอุ์ดม สาํนกังานใหญ่

6979 055958 00051270 นาย  สมหวงั  เอนกพงศพ์นัธ์ กฟก.3 นครปฐม

6980 285757 00132961 นาย  สมอารมณ์  ยาสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

6981 126571 00195470 นาย  สมคัร  ขานทะราชา กฟฉ.1 อุดรธานี

6982 208810 00074290 นาย  สมคัร  จนัทสาร กฟฉ.1 อุดรธานี

6983 114370 00044744 นาย  สมคัร  วิโรจน์จิราภรณ์ กฟก.1 อยธุยา

6984 171039 00081758 นาย  สมคัร  วิวรรณพงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

6985 174207 00129120 นาย  สมยั  ทองกา้นเหลือง กฟฉ.1 อุดรธานี

6986 155677 00018288 นาย  สมยั  ทองลอง กฟก.3 นครปฐม

6987 097829 00228136 นาย  สมยั  นุชนาบี กฟก.2 ชลบุรี

6988 068414 00066786 นาย  สมยั  บุญเรืองจกัร กฟฉ.1 อุดรธานี

6989 414429 00105859 นาย  สมยั  ภาโนมยั กฟฉ.1 อุดรธานี

6990 055186 00193482 นาย  สมยั  เยน็ฉาํ กฟก.3 นครปฐม

6991 151550 00209592 นาย  สมาน  กนัทะมาลี กฟน.1 เชียงใหม่

6992 193552 00256426 ร้อยตรี  สมาน  กาลม กฟต.3 ยะลา

6993 244052 00248885 นาย  สมาน  คาํโทน กฟต.1 เพชรบุรี

6994 229638 00269021 นาย  สมาน  คาํราพิช กฟน.1 เชียงใหม่

6995 154095 00344198 นาย  สมาน  จนัทรมทัฐะ กฟต.1 เพชรบุรี

6996 053663 00103520 นาย  สมาน  ดอกไมพุ่้ม กฟก.1 อยธุยา

6997 045319 00164037 นาย  สมาน  แยม้อยู่ สาํนกังานใหญ่

6998 141521 00204879 นาย  สมาน  ฤทธิสวสัดิ กฟน.3 ลพบุรี

6999 439217 00053818 นาย  สมาน  ลาภหงษท์อง กฟก.1 อยธุยา

7000 283048 00129548 สิบเอก  สมาน  วงษไ์ชย กฟฉ.1 อุดรธานี
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7001 091695 00243053 พ.อ.อ.  สมาน  สดแสงสุก สาํนกังานใหญ่

7002 277429 00153175 นาย  สมาน  สอนปะละ กฟน.1 เชียงใหม่

7003 249434 00272408 นาย  สมาน  สุขะ กฟฉ.1 อุดรธานี

7004 103450 00167994 นาย  สมาน  สุทธิพงษเ์กษตร สาํนกังานใหญ่

7005 146393 00239189 นาย  สมาน  สุภารัตนสิทธิ สาํนกังานใหญ่

7006 165486 00067019 นาย  สมาน  แสงแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7007 161482 00121231 นาย  สมาน  ใหม่วงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7008 442210 00046978 นาย  สมาน  อินทร์รัตน์ สาํนกังานใหญ่

7009 021917 00130769 สิบโท  สมาน  อุทิตะสาร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7010 213297 00151573 นาย  สมิง  ทาคาํวงั กฟน.1 เชียงใหม่

7011 036946 00292670 นาย  สมิง  วรวฒิุ กฟก.2 ชลบุรี

7012 274188 00023821 นาย  สมิท  มหาปราบ กฟน.3 ลพบุรี

7013 077942 00112567 นาย  สมิทธ์  สมิตานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7014 279227 00063560 นาย  สยาม  เจริญชยั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7015 099944 00098002 นาย  สยาม  อ่อนนอ้ม สาํนกังานใหญ่

7016 043684 00243635 นาย  สรไกร  บุญตานนท์ สาํนกังานใหญ่

7017 102064 00135341 นาย  สรชยั  ตรีภาชนาเลิศ กฟน.3 ลพบุรี

7018 132213 00218793 นาย  สรยทุธ์  วรสหวฒัน์ กฟต.1 เพชรบุรี

7019 211481 00224346 นาย  สรยทุธ  ศรีสุวพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7020 102763 00032486 นาย  สรรค ์ เยน็สินธุ์ กฟก.1 อยธุยา

7021 071158 00292616 นาย  สรรค ์ ลาภลือชา กฟก.1 อยธุยา

7022 236944 00416474 นาย  สรรคช์ยั  ฉินนานนท์ กฟก.1 อยธุยา

7023 254772 00254460 นาย  สรรชยั  ลิมพาณิชย์ กฟก.2 ชลบุรี

7024 098451 00001057 นาย  สรรเพชร  วงศว์ชัรานนท์ สาํนกังานใหญ่

7025 142365 00252563 น.ส.  สรรสมร  ชินวตัร สาํนกังานใหญ่
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7026 088579 00314238 นาย  สรรเสริญ  ช่างสุพรรณ กฟก.3 นครปฐม

7027 197514 00066322 นาย  สรรเสริญ  ศรีระพล กฟฉ.1 อุดรธานี

7028 199231 00138012 นาย  สรวชิญ ์ นาทนัลิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7029 162632 00061613 นาย  สรวชิญ ์ ภูสุดสูง กฟฉ.1 อุดรธานี

7030 131241 00062241 นาย  สรวศิ  อนุสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

7031 195512 00001502 นาย  สรวฒิุ  บุญประสิทธิ กฟก.2 ชลบุรี

7032 264248 00126536 นาย  สรศกัดิ  รอดชีพ กฟต.1 เพชรบุรี

7033 290883 00187893 นาย  สรศกัย ์ จารุพิพฒันานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7034 253213 00283029 นาง  สร้อยเพชร  วงษศิ์ริ กฟก.2 ชลบุรี

7035 505710 00411088 นาย  สรอรรถ  สหชยัรุ่งเรือง กฟก.2 ชลบุรี

7036 187967 00019852 นาย  สระสม  ประยงคท์รัพย์ กฟต.1 เพชรบุรี

7037 316558 00124007 นาง  สรัญญา  เสาวรารักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7038 263412 00093711 นาง  สราญ  โลหะผล กฟต.1 เพชรบุรี

7039 200618 00189277 นาย  สราวฒิุ  โกวิทยากร กฟฉ.1 อุดรธานี

7040 255320 00169546 นาย  สราวฒิุ  อศัวินะกุล กฟก.3 นครปฐม

7041 078184 00005906 นาย  สราวธุ  ทว้มเพิมทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

7042 508238 00417616 น.ส.  สโรชา  วงศอ์าทิตย์ สาํนกังานใหญ่

7043 122349 00319347 นาย  สฤษร์พงษ ์ อึงภากรณ์ สาํนกังานใหญ่

7044 151039 00227926 นาย  สละ  จนัทร์แสงสุก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7045 234340 00011286 นาง  สลกัจิต  ไชยเจริญ กฟฉ.1 อุดรธานี

7046 498697 00333440 น.ส.  สลกัจิต  ภู่ประกร สาํนกังานใหญ่

7047 224939 00244809 นาง  สลกัจิตร  กองจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7048 206957 00421617 นาย  สวงษ ์ ไมห้อม กฟก.1 อยธุยา

7049 227026 00081053 นาย  สวรรค ์ เมืองมุงคุณ กฟฉ.1 อุดรธานี

7050 287181 00062914 นาง  สวรรค ์ วงเวียน กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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7051 178049 00255216 นาง  สวรรญา  เอียมสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

7052 074944 00098961 น.ส.  สวรรยา  พนัธุ์ขนุแกว้ สาํนกังานใหญ่

7053 296693 00002376 นาง  สวรินทร์  ขนุทอง สาํนกังานใหญ่

7054 136681 00279496 นาง  สวลี  กญัจนพฤกษ์ สาํนกังานใหญ่

7055 226347 00140316 นาย  สวอง  สุขสมบูรณ์ กฟก.1 อยธุยา

7056 294023 00013929 นาย  สวสัดิ  กรีมละ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7057 211627 00172905 นาย  สวสัดิ  ไกรลมสม กฟก.1 อยธุยา

7058 136534 00140148 นาย  สวสัดิ  คาํดี สาํนกังานใหญ่

7059 242783 00230953 นาย  สวสัดิ  จนัทร์คาํเคีย กฟต.3 ยะลา

7060 201397 00011854 นาย  สวสัดิ  เจริญพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7061 243292 00075482 นาย  สวสัดิ  ชุมภูทอง กฟต.3 ยะลา

7062 239031 00104958 นาย  สวสัดิ  ตาดว้ง กฟฉ.3 นครราชสีมา

7063 216041 00021815 นาย  สวสัดิ  บุญโยม สาํนกังานใหญ่

7064 441824 00014539 นาย  สวสัดิ  ประไพพงษ์ กฟก.1 อยธุยา

7065 203462 00028835 นาย  สวสัดิ  พิมพผิ์ว กฟก.1 อยธุยา

7066 167242 00091373 นาย  สวสัดิ  ราวิชยั กฟน.1 เชียงใหม่

7067 214007 00278931 นาย  สวสัดิ  วิชยันราพงศ์ กฟต.3 ยะลา

7068 024818 00223659 นาย  สวสัดิ  ศกัดิขะสิทธิ สาํนกังานใหญ่

7069 088587 00228677 นาย  สวสัดิ  หิรัญ กฟต.3 ยะลา

7070 196819 00076038 นาย  สว่าง  ซุ่นมก กฟก.2 ชลบุรี

7071 197491 00289007 นาย  สว่าง  เทียมทะนงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7072 059499 00093884 นาย  สว่าง  นิยมรัฐ กฟน.1 เชียงใหม่

7073 203357 00205889 นาย  สว่าง  ปัญญาประดิษฐ์ กฟก.2 ชลบุรี

7074 161369 00257622 นาย  สว่าง  มงคลเกษตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

7075 054732 00227712 นาย  สว่าง  สุภทัราชยั กฟต.1 เพชรบุรี
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7076 279081 00073717 นาย  สว่าง  หาญขวา้ง กฟน.1 เชียงใหม่

7077 031653 00104912 นาง  สว่างจิตร  สุขเกษม กฟฉ.1 อุดรธานี

7078 208967 00005483 นาย  สวาด  ศรีษะแกว้ กฟก.1 อยธุยา

7079 092675 00172800 นาง  สวาท  ตนับรรจง กฟต.1 เพชรบุรี

7080 031425 00137311 นาง  สวาท  พงษส์ถิตยพ์ฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7081 007769 00207536 นาง  สวาสดิ  มาเผอืก สาํนกังานใหญ่

7082 199370 00269562 นาย  สวิง  ฟองสา กฟน.1 เชียงใหม่

7083 100397 00021497 นาย  สวิง  ยงิยวด กฟก.1 อยธุยา

7084 119778 00102065 นาย  สวิส  เสงียมศกัดิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7085 098029 00088619 นาง  สสิธร  เอกอุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7086 242000 00151882 นาย  สหชยั  ละบายดีมญั กฟต.3 ยะลา

7087 080319 00209156 นาย  สหชาติ  สมัฤทธิเดช กฟก.1 อยธุยา

7088 130368 00181615 นาย  สหสั  เทียนทองดี กฟก.3 นครปฐม

7089 439712 00128506 นาย  สอน  ศิริหลา้ กฟฉ.1 อุดรธานี

7090 047719 00011022 นาง  สอาดลกัษณ์  กอบหิรัญ สาํนกังานใหญ่

7091 058362 00022293 นาย  สอิง  ขาํละมยั สาํนกังานใหญ่

7092 198528 00081499 นาย  สอิง  ทองสุขนอก กฟก.1 อยธุยา

7093 149121 00237341 นาง  สอิง  ประภกัดี กฟน.1 เชียงใหม่

7094 046860 00170785 นาย  สะหรุ  คงใหญ่ สาํนกังานใหญ่

7095 235469 00219917 นาย  สะอาด  นุย้เลก็ สาํนกังานใหญ่

7096 181254 00152701 นาย  สะอาด  เรืองทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7097 162098 00239670 นาย  สงัข ์ ควรคง กฟก.3 นครปฐม

7098 061894 00256321 นาย  สงัข ์ ปันหลวง กฟก.3 นครปฐม

7099 228048 00080584 นาย  สงัคม  รูทา กฟฉ.1 อุดรธานี

7100 106296 00126281 นาย  สงัวรณ์  วลัลิสุต กฟต.3 ยะลา
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7101 167828 00055874 นาย  สงัวรณ์  สีบุบผา กฟก.1 อยธุยา

7102 280456 00250466 นาง  สงัวาลย ์ จนัทรสุรีย์ กฟน.1 เชียงใหม่

7103 084062 00044499 นาย  สงัวาลย ์ ชาญไชยศรี กฟก.1 อยธุยา

7104 323995 00159317 นาย  สงัวาลย ์ นาเมืองรักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7105 185559 00142481 นาย  สงัวาลย ์ ปรีสุวรรณ กฟก.3 นครปฐม

7106 110083 00286063 นาย  สงัวาลย ์ มงัคงั กฟก.1 อยธุยา

7107 305329 00060035 นาย  สจัจา  จารุสงัวร กฟฉ.3 นครราชสีมา

7108 297259 00064302 นาย  สญัชยั  คุณประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

7109 262911 00221075 นาย  สญัชยั  โยธาวงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

7110 128769 00063465 นาย  สญัชยั  เลาห์ทวี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7111 990045 00346631 นาย  สญัชยั  วงษเ์ดือน กฟน.3 ลพบุรี

7112 303181 00244463 นาย  สญัญลกัษณ์  แสงฉาย สาํนกังานใหญ่

7113 320955 00233256 นาย  สญัญา  แป้งคุณญาติ กฟก.3 นครปฐม

7114 243624 00264867 นาย  สญัญา  มิงมิตรมี กฟฉ.1 อุดรธานี

7115 198489 00080934 นาย  สญัญา  สว่างวฒันา กฟฉ.1 อุดรธานี

7116 241737 00045540 นาย  สตัยา  สมุทรจกัร์ กฟน.1 เชียงใหม่

7117 015241 00241374 นาย  สนัต ์ บางยขีนั สาํนกังานใหญ่

7118 111128 00009100 นาย  สนัต ์ พฤทธิตระกูล กฟก.1 อยธุยา

7119 135164 00078694 นาย  สนัต ์ โพธิบวั กฟน.3 ลพบุรี

7120 149870 00154735 นาย  สนัต ์ ศรีม่วง กฟก.2 ชลบุรี

7121 025296 00245869 นาย  สนัต ์ อมัระเกตุ กฟน.1 เชียงใหม่

7122 285634 00039333 นาย  สนัตช์ยั  จิวดาํรงคก์ุล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7123 025288 00144465 นาย  สนัติ  คา้เจริญ กฟต.1 เพชรบุรี

7124 424254 00011686 นาย  สนัติ  โฆษิตพล กฟก.1 อยธุยา

7125 146783 00240605 นาย  สนัติ  จตุยศพร สาํนกังานใหญ่
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7126 069185 00157501 นาย  สนัติ  ชยัคุณแสง สาํนกังานใหญ่

7127 272039 00103275 นาย  สนัติ  บุญญสิริ กฟก.3 นครปฐม

7128 212526 00184168 นาย  สนัติ  ศรีมูล กฟน.1 เชียงใหม่

7129 068804 00288633 นาย  สนัติ  ศรีโลหะสิน สาํนกังานใหญ่

7130 251651 00004582 นาย  สนัติ  ศรีอ่อน สาํนกังานใหญ่

7131 320989 00257195 นาย  สนัติ  สมบุญ กฟก.3 นครปฐม

7132 134451 00350755 นาย  สนัติ  สุขกวี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7133 248195 00162576 นาย  สนัติ  เสือพาดกอน กฟฉ.1 อุดรธานี

7134 209997 00077220 นาย  สนัติ  หลงัยาหน่าย กฟต.3 ยะลา

7135 081543 00032513 นาย  สนัติ  หาญวรวงศ์ สาํนกังานใหญ่

7136 218899 00221952 นาย  สนัติ  อุ๋ยตระกูล กฟต.1 เพชรบุรี

7137 282806 00419072 นาย  สนัติพงษ ์ ภู่เอียม กฟน.2 พิษณุโลก

7138 200773 00242857 นาย  สนัติศกัดิ  ผกามาศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7139 079287 00213957 นาย  สนัติสิริ  นิตยาเทสน์ กฟน.3 ลพบุรี

7140 257835 00099862 นาย  สนัติสิริ  แสนสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา

7141 194477 00037854 นาย  สนัติสุข  อิมพฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7142 190910 00225792 น.ส.  สนัทนา  รูปสูง กฟก.2 ชลบุรี

7143 419518 00101714 น.ส.  สนัทนา  สมบติัคีรีไพบูลย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7144 131055 00032268 นาย  สนัทดั  พงษเ์พง็ กฟน.3 ลพบุรี

7145 266614 00121459 นาย  สนัทดั  เรืองวชิา กฟฉ.1 อุดรธานี

7146 256732 00295505 นาย  สนัทดั  สร้อยสุวรรณ กฟฉ.1 อุดรธานี

7147 162771 00033391 นาย  สนัทดั  หล่อกาญจนกุล กฟน.1 เชียงใหม่

7148 222351 00074690 นาย  สพัพญัญ ์ พลนนัท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7149 154079 00109203 นาย  สมัผสั  ขนุกาํแหง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7150 158861 00083982 นาย  สมัพนัธ์  คุม้บุญ กฟน.1 เชียงใหม่
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7151 039821 00022102 นาย  สมัพนัธ์  จรรยหาญ กฟน.3 ลพบุรี

7152 200202 00019593 นาย  สมัพนัธ์  จิราพงษ์ กฟก.1 อยธุยา

7153 195384 00098016 นาย  สมัพนัธ์  เทพทอง สาํนกังานใหญ่

7154 162828 00043116 นาย  สมัพนัธ์  มณีลดา กฟน.1 เชียงใหม่

7155 253750 00159408 นาย  สมัพนัธ์  วงศปิ์ยะบวร กฟฉ.3 นครราชสีมา

7156 123206 00150309 นาย  สมัพนัธ์  ศรีอรุณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7157 255794 00136892 นาย  สมัพนัธ์  สุนทนนัท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7158 131796 00048043 นาย  สมัภาษ  หงสพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

7159 217267 00065712 นาย  สมัภาษณ์  วรมานะกุล กฟก.3 นครปฐม

7160 307046 00094753 นาย  สมัฤทธิ  เกษรรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7161 099889 00253169 นาย  สมัฤทธิ  ขมุทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

7162 121220 00187998 นาย  สมัฤทธิ  จนันุย้ สาํนกังานใหญ่

7163 276562 00215363 นาย  สมัฤทธิ  จาํปาทอง กฟน.1 เชียงใหม่

7164 497294 00319583 นาย  สมัฤทธิ  เทศรําพรรณ สาํนกังานใหญ่

7165 048969 00210595 นาย  สมัฤทธิ  ประเสริฐจิตร์ กฟต.1 เพชรบุรี

7166 170766 00129534 นาย  สมัฤทธิ  วนัทาวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7167 149260 00257022 นาย  สมัฤทธิ  หงษล์อย สาํนกังานใหญ่

7168 024826 00204374 นาง  สมัฤทธิ  อุตกฤษฎ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7169 177213 00213052 นาย  สากล  ฑีฆะบุตร กฟน.3 ลพบุรี

7170 157695 00338531 นาย  สากล  บุญชู กฟต.3 ยะลา

7171 216863 00142972 นาย  สาคร  แกว้หนูนา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7172 126937 00025405 นาง  สาคร  คงบรรทดั กฟฉ.1 อุดรธานี

7173 140444 00036680 นาย  สาคร  จนัทนา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7174 127658 00151919 นาย  สาคร  ผานาค กฟฉ.1 อุดรธานี

7175 161911 00043798 นาย  สาคร  พยคัฆเรือง สาํนกังานใหญ่
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7176 239471 00040986 นาย  สาคร  มโนหาญ กฟน.1 เชียงใหม่

7177 075550 00294822 นาย  สาคร  ริมปิกุล กฟต.1 เพชรบุรี

7178 296677 00025819 นาง  สาคร  สิงห์มณีสกุลชยั สาํนกังานใหญ่

7179 198497 00286877 นาย  สาคร  อิศรางกรู ณ อยธุยา กฟฉ.1 อุดรธานี

7180 270922 00003504 นาง  สาครรัตน์  แสงสมยั กฟน.3 ลพบุรี

7181 257071 00193800 นาย  สาทิพย ์ เพช็รสมสอาด กฟฉ.3 นครราชสีมา

7182 020440 00077593 นาย  สาธร  ลิมเจริญผล กฟก.2 ชลบุรี

7183 158667 00108661 นาย  สาธิต  คาํบุศย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7184 199273 00159262 นาย  สาธิต  ฉวีวฒัน์ กฟน.1 เชียงใหม่

7185 220121 00148855 นาย  สาธิต  วชัรานนท์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7186 214455 00139395 นาย  สาธิต  สุขเกษม กฟก.2 ชลบุรี

7187 163840 00167235 นาย  สาธิต  หงษเ์จริญไทย สาํนกังานใหญ่

7188 197035 00109126 นาย  สาธิตชยั  สนัติคุณากร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7189 303351 00081621 นาย  สานิต  รอบวงษ์ กฟก.1 อยธุยา

7190 169341 00265154 นาย  สานิตย ์ เจริญศิริ กฟก.3 นครปฐม

7191 128727 00189227 นาย  สานิตย ์ ชุมโคกกรวด สาํนกังานใหญ่

7192 181393 00288974 นาย  สานิตย ์ ปริกจินดา กฟก.1 อยธุยา

7193 232445 00004887 นาย  สามารถ  ขาวดาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7194 283381 00274523 นาย  สามารถ  คาํมามูล กฟน.1 เชียงใหม่

7195 093532 00243730 นาย  สามารถ  ฉตัรอินทร์ กฟก.2 ชลบุรี

7196 411138 00283760 นาย  สามารถ  ทองเนือเกา้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7197 310803 00225906 นาย  สามารถ  ทองสุก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7198 081569 00149047 นาย  สามารถ  บวัรุ่ง กฟก.1 อยธุยา

7199 250833 00264576 นาย  สามารถ  บุญริศ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7200 256855 00182316 นาย  สามารถ  ปานสด สาํนกังานใหญ่
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7201 242204 00240728 นาย  สามารถ  วรศิริ กฟก.2 ชลบุรี

7202 159833 00193850 นาย  สามารถ  สวสัดิพาณิชย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7203 199639 00113472 นาย  สามารถ  สุเดชะ กฟน.3 ลพบุรี

7204 055966 00039242 นาย  สามารถ  สุวรรณกูฏ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7205 204086 00042097 นาย  สามารถ  หอมรืน กฟน.1 เชียงใหม่

7206 103670 00267297 น.ส.  สายใจ  สมบติัเปียม กฟก.2 ชลบุรี

7207 129812 00216814 นาง  สายใจ  อินสวน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7208 126987 00036117 นาย  สายชล  คุณวิเศษ กฟก.1 อยธุยา

7209 020628 00142354 น.ส.  สายชล  นาคะเสถียร สาํนกังานใหญ่

7210 042117 00132684 นาง  สายชล  สวนพลอย กฟฉ.3 นครราชสีมา

7211 211732 00295523 นาง  สายทิพย ์ ตนัฑศ์รีสุโรจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7212 178358 00025578 น.ส.  สายฝน  นิยมะจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

7213 086674 00199092 นาง  สายพิณ  กระเวนกิจ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7214 075398 00171054 นาง  สายพิณ  กาญจนพนากุล สาํนกังานใหญ่

7215 106636 00238529 นาง  สายพิณ  คูสุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

7216 129066 00174189 นาง  สายพิณ  บุณยสมิต สาํนกังานใหญ่

7217 182925 00142659 นาง  สายพิณ  วฒันคามินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

7218 310447 00210527 น.ส.  สายศจี  ตนัตระการสกุล กฟต.3 ยะลา

7219 169812 00004964 นาง  สายสมร  นาผลงาม สาํนกังานใหญ่

7220 201436 00209679 นาย  สายสมร  สุสี กฟฉ.1 อุดรธานี

7221 305523 00096814 นาย  สายสิน  สายวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

7222 220723 00094971 นาย  สายสินธุ์  สมรภูมิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7223 135481 00266332 นาง  สายสุณีย ์ พรหมขนุทอง สาํนกังานใหญ่

7224 154689 00310634 นาง  สายสุนีย ์ ทวีโภค สาํนกังานใหญ่

7225 406125 00007162 นาง  สายสุนีย ์ เทียนมี สาํนกังานใหญ่
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7226 250346 00122437 นาง  สายสุนีย ์ ผองพนัธ์ุดี กฟน.1 เชียงใหม่

7227 110287 00224578 นาง  สายสุนีย ์ พนัธยั สาํนกังานใหญ่

7228 284159 00040786 นาง  สายสุนีย ์ รัตนามตกุล กฟน.1 เชียงใหม่

7229 064630 00185964 นาย  สายหยดุ  จนัทร์กลิน กฟน.1 เชียงใหม่

7230 138112 00069675 น.ส.  สายหยดุ  ประสงควิ์ทย์ กฟน.1 เชียงใหม่

7231 082248 00092842 นาย  สายหยดุ  ม่วงเขียว กฟก.1 อยธุยา

7232 058566 00239834 นาย  สายญัย ์ ทองเตีย กฟน.3 ลพบุรี

7233 229971 00132175 นาง  สายณัต ์ วรรณมาตย์ กฟก.1 อยธุยา

7234 061315 00173692 นาย  สายณัห์  จนัทร์ประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

7235 231318 00056066 นาย  สายณัห์  จนัทร์หงษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

7236 202555 00122287 นาย  สายณัห์  ปัญโญ กฟน.1 เชียงใหม่

7237 310560 00078303 นาย  สายณัห์  ผาบสุวรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

7238 095089 00037731 นาย  สายณัห์  พนัธ์พรหม กฟฉ.1 อุดรธานี

7239 219154 00154135 นาย  สายณัห์  เศรษฐกลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7240 139427 00427972 นาย  สายณัห์  สายสวาสดิ กฟต.1 เพชรบุรี

7241 182763 00122023 นาย  สายนั  จนัทร์แจง้ กฟก.3 นครปฐม

7242 133984 00351438 นาย  สายนัต ์ นาคนอ้ย กฟน.3 ลพบุรี

7243 447862 00024459 นาย  สายนัต ์ ปาลวฒัน์ กฟน.3 ลพบุรี

7244 139184 00085116 นาย  สายนัต ์ เลก็นอ้ย กฟก.1 อยธุยา

7245 167527 00162635 นาย  สายนัต ์ อินภิบาล กฟน.1 เชียงใหม่

7246 160672 00033337 น.ส.  สายนัห์  ทรงไตร กฟต.1 เพชรบุรี

7247 273174 00264667 น.ส.  สารภี  แซ่ภู่ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7248 205197 00105213 นาย  สาริศ  เชียงอินทร์ กฟก.1 อยธุยา

7249 090225 00259115 นาย  สาโรจน์  กระตุฤกษ์ สาํนกังานใหญ่

7250 022921 00198969 นาย  สาโรจน์  คา้ดี กฟฉ.3 นครราชสีมา
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7251 189228 00259260 นาย  สาโรจน์  ทนุการ กฟก.2 ชลบุรี

7252 141806 00084447 นาย  สาโรจน์  นพวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

7253 234879 00226316 นาย  สาโรจน์  ล่องนาวาไพรสน กฟฉ.1 อุดรธานี

7254 131259 00064120 นาย  สาโรจน์  ลกัษณะงาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7255 076166 00269471 นาย  สาโรจน์  ลีลาธรรม สาํนกังานใหญ่

7256 160266 00026774 นาย  สาโรจน์  สุวรรณมาโจ กฟฉ.1 อุดรธานี

7257 234439 00203805 นาย  สาโรช  มะโนวิริยะ กฟก.3 นครปฐม

7258 189668 00258082 นาย  สาโรช  เริมฤกษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7259 229947 00162180 นาย  สาโรธ  พูลแสวง กฟน.3 ลพบุรี

7260 112849 00039842 นาง  สาลินี  ทองวฒิุพนัธ์ กฟต.1 เพชรบุรี

7261 268014 00246433 นาง  สาลี  เดชา สาํนกังานใหญ่

7262 274196 00023817 นาย  สาลี  พึงเจริญ กฟน.3 ลพบุรี

7263 231554 00139363 นาง  สาวิตรี  สาคะรัง กฟก.2 ชลบุรี

7264 069389 00011018 นาย  สาวิทย ์ ทองศรี สาํนกังานใหญ่

7265 225456 00100518 นาย  สาวิทย ์ อินทรธานี กฟก.1 อยธุยา

7266 245040 00242889 นาย  สาํนวน  สุวรรณบุผา กฟฉ.1 อุดรธานี

7267 105583 00215004 นาย  สาํเนา  บุญแกว้วรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7268 105274 00252559 นาย  สาํเนาว ์ ร้อยบุญศรี สาํนกังานใหญ่

7269 301668 00177278 นาย  สาํเนียง  ชมภูวิเศษ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7270 225626 00021833 นาย  สาํเนียง  ศรีปิน สาํนกังานใหญ่

7271 207848 00271066 นาย  สาํเภา  ผอ่นกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

7272 267424 00067869 นาย  สาํเภา  หงษสุ์วรรณ กฟต.1 เพชรบุรี

7273 191518 00027570 นาย  สาํรวญ  จนัทร์ศรีนวล กฟฉ.3 นครราชสีมา

7274 320531 00027552 นาย  สาํรวม  พอกเพิมดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

7275 210639 00010153 นาย  สาํรวม  พุทธจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี
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7276 237990 00075155 นาง  สาํรวม  วรรณุรักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7277 023244 00242293 นาย  สาํรวม  สมจิตต์ สาํนกังานใหญ่

7278 270419 00217656 นาง  สาํรวย  ชุนเกาะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7279 143125 00214044 นาง  สาํรวย  ธรรมนิยม กฟฉ.3 นครราชสีมา

7280 130326 00048152 นาย  สาํรวย  บวัสาํโรง กฟฉ.1 อุดรธานี

7281 226020 00188176 นาง  สาํรวย  พุทธสรณ์ กฟก.1 อยธุยา

7282 187470 00214521 นาย  สาํรวย  พุทธสรณ์ กฟก.1 อยธุยา

7283 154249 00157133 นาย  สาํรวย  รืนกลิน กฟก.1 อยธุยา

7284 279471 00228368 นาย  สาํรวย  วารินทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7285 224654 00064584 นาย  สาํรวย  สุทธิคุณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7286 074300 00244645 นาย  สาํรวย  สุมนาพนัธ์ุ กฟน.1 เชียงใหม่

7287 034847 00246665 นาย  สาํรอง  พุทธรักษา กฟก.2 ชลบุรี

7288 279829 00182811 นาย  สาํรอง  ยมสุขขี กฟก.3 นครปฐม

7289 216643 00364760 นาย  สาํรอง  สุขสวา่ง กฟก.2 ชลบุรี

7290 164587 00047960 นาย  สาํราญ  กลินกลนั กฟก.1 อยธุยา

7291 234269 00103211 นาย  สาํราญ  แก่นแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

7292 084868 00187720 นาย  สาํราญ  แกว้สามสี สาํนกังานใหญ่

7293 192548 00346013 นาย  สาํราญ  คลา้ยทอง กฟก.1 อยธุยา

7294 300947 00123556 นาย  สาํราญ  คาํภู กฟฉ.1 อุดรธานี

7295 209442 00037745 นาย  สาํราญ  ชินบุตร กฟฉ.1 อุดรธานี

7296 173463 00109035 นาย  สาํราญ  ดาํเกิงพนัธุ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7297 318110 00214785 นาย  สาํราญ  ทวีสาร สาํนกังานใหญ่

7298 410629 00091987 นาย  สาํราญ  นวลนุ่น กฟต.3 ยะลา

7299 070534 00215068 นาง  สาํราญ  นาคประสิทธิ สาํนกังานใหญ่

7300 183395 00199997 นาย  สาํราญ  นิยมยาตรา กฟต.3 ยะลา
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7301 170635 00017123 นาย  สาํราญ  พวงบุบผา สาํนกังานใหญ่

7302 189286 00081730 นาย  สาํราญ  ภาณุรังกุล กฟก.1 อยธุยา

7303 093388 00152442 นาย  สาํราญ  รามางกรู กฟฉ.3 นครราชสีมา

7304 258247 00095468 นาย  สาํราญ  วงศเ์พช็ร กฟน.1 เชียงใหม่

7305 073304 00121609 นาย  สาํราญ  สนิททรัพย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7306 053396 00088287 นาย  สาํราญ  แสงหา้ว กฟฉ.1 อุดรธานี

7307 241070 00037945 นาย  สาํราญ  หสัรินทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7308 156089 00141635 นาย  สาํราญ  หิรัญเกือ กฟก.1 อยธุยา

7309 168913 00083637 นาย  สาํเร็จ  สร้อยวงษา กฟฉ.1 อุดรธานี

7310 150889 00131042 นาย  สาํเริง  ขนายกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

7311 262416 00075737 นาย  สาํเริง  ทิพยม์ณี กฟต.3 ยะลา

7312 474152 00241756 นาย  สาํเริง  แทนบุญ สาํนกังานใหญ่

7313 207385 00023958 นาย  สาํเริง  บุญพยคัฆ์ กฟน.3 ลพบุรี

7314 211740 00175799 นาย  สาํเริง  พุกพ่วง กฟก.3 นครปฐม

7315 142852 00141453 นาย  สาํเริง  พูลบุญ กฟน.3 ลพบุรี

7316 102365 00279264 นาย  สาํเริง  ภู่ประกร สาํนกังานใหญ่

7317 238598 00058418 นาย  สาํเริง  ร้อยพิลา กฟฉ.1 อุดรธานี

7318 265749 00045413 นาย  สาํเริง  สอนดี กฟน.1 เชียงใหม่

7319 200163 00135428 นาย  สาํเริง  สินชยั กฟน.3 ลพบุรี

7320 234251 00103089 นาย  สาํเริง  สีรุ้ง กฟต.1 เพชรบุรี

7321 236724 00072684 นาย  สาํฤทธิ  ชูบดินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

7322 214497 00079595 นาย  สาํลี  ทาปลดั กฟฉ.1 อุดรธานี

7323 425242 00028380 นาย  สาํลี  สาํลีเมือง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7324 108670 00211523 นาง  สาํอางค ์ แก่นสวาท กฟก.3 นครปฐม

7325 093914 00245778 นาย  สาํอางค ์ ตนัเจริญพานิช สาํนกังานใหญ่
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7326 170148 00179339 นาย  สาํอางค ์ เพช็รยมิ สาํนกังานใหญ่

7327 076205 00110456 นาย  สิงห์ชยั  ศรีเจริญ กฟก.1 อยธุยา

7328 166173 00150581 นาย  สิงห์ไทย  อาจฤทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7329 130994 00282055 นาย  สิงหล  ดวงจนัทร์ กฟก.2 ชลบุรี

7330 145494 00154703 นาย  สิงหา  เวลาเกิด กฟฉ.3 นครราชสีมา

7331 282539 00071624 น.ส.  สิณีพชัญ ์ วิจิตรไกรลาส กฟต.1 เพชรบุรี

7332 031441 00214367 นาย  สิทธิ  จิตรวกิรานต์ กฟก.2 ชลบุรี

7333 232966 00121390 นาย  สิทธิชน  นามรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7334 193926 00269712 นาย  สิทธิชยั  ชาํนาญเศรษฐกุล กฟก.2 ชลบุรี

7335 207953 00141253 นาย  สิทธิชยั  ยอดกลาง กฟฉ.1 อุดรธานี

7336 273629 00137634 นาย  สิทธิชยั  รูปแกะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7337 221494 00281304 นาย  สิทธิชยั  เรืองเดช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7338 272209 00196094 นาย  สิทธิชยั  ศรีสุข กฟน.1 เชียงใหม่

7339 156788 00226948 นาย  สิทธิชยั  เหลืองธนกุล สาํนกังานใหญ่

7340 106319 00074595 นาย  สิทธิโชค  สินธนา กฟต.3 ยะลา

7341 213572 00412125 นาย  สิทธิโชค  สุพรรณวิภากร กฟน.1 เชียงใหม่

7342 208797 00283956 นาย  สิทธิเดช  แจง้ศิริกุล กฟก.2 ชลบุรี

7343 187852 00032086 นาย  สิทธิทูล  มากหมู่ กฟน.3 ลพบุรี

7344 311037 00205089 นาย  สิทธิผล  วรพล กฟฉ.3 นครราชสีมา

7345 212893 00265081 นาย  สิทธิพร  พงษก์ลุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7346 183769 00000429 นาย  สิทธิพร  พืนทองคาํ สาํนกังานใหญ่

7347 218815 00185291 นาย  สิทธิพร  วงษแ์สง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7348 101123 00120653 นาย  สิทธิพร  ศรีอรรคจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7349 070801 00206908 นาย  สิทธิพร  สุขหทยั กฟก.2 ชลบุรี

7350 208705 00141176 นาย  สิทธิศกัดิ  คุณโลก กฟน.1 เชียงใหม่
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7351 109888 00032868 นาย  สิทธิศกัดิ  เพิมอจัฉริยะวงศ์ สาํนกังานใหญ่

7352 436861 00129902 นาย  สิทธิศกัดิ  ลีลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7353 211805 00116884 นาย  สิทธิศกัดิ  สูนปาน กฟน.3 ลพบุรี

7354 129529 00127546 นาย  สิทธิศกัดิ  อรรคศรีวร กฟฉ.1 อุดรธานี

7355 079855 00004255 นาย  สินชยั  เทียงชุดติ กฟก.1 อยธุยา

7356 159485 00337076 นาย  สินชยั  ไวคาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

7357 175122 00134177 นาย  สินชยั  เอกสุข สาํนกังานใหญ่

7358 177792 00251244 นาย  สินธ์ุ  จินดาวงษ์ กฟก.3 นครปฐม

7359 208551 00009900 นาย  สินธ์ุ  พงศไ์ตรภูมิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7360 044339 00041178 นาย  สินศกัดิ  กรพฒันสวสัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

7361 264735 00165592 นาย  สินสมุทร  ไชยสง่า กฟน.1 เชียงใหม่

7362 206737 00164055 นาง  สินีนาฎ  ร่มไทรย์ สาํนกังานใหญ่

7363 259243 00044085 นาย  สิรภพ  ทองมี กฟน.3 ลพบุรี

7364 061072 00150818 นาย  สิรภพ  พิมสอน สาํนกังานใหญ่

7365 070982 00160283 นาง  สิรลกัษณ์  สิงหเสมานนท์ สาํนกังานใหญ่

7366 068147 00281659 นาย  สิรวชิญ ์ ชินะธนพนัธ์ กฟก.2 ชลบุรี

7367 262377 00077848 นาง  สิริกญัญา  สุเฌอ กฟก.2 ชลบุรี

7368 089761 00148532 นาง  สิริกาญจน์  ลบถม กฟต.1 เพชรบุรี

7369 231148 00200552 นาง  สิริณ์ทิพย ์ เทศสุวรรณ กฟก.1 อยธุยา

7370 123400 00055729 นาง  สิริพร  สนธิพร กฟก.1 อยธุยา

7371 083391 00016795 นาง  สิริพร  สมานโสตถิวงศ์ สาํนกังานใหญ่

7372 237770 00066772 นาย  สิริพรชยั  พิลาวลัยภ์า กฟฉ.1 อุดรธานี

7373 279544 00198973 นาง  สิริรัตน์  จงสูงเนิน กฟฉ.3 นครราชสีมา

7374 163387 00217692 นาง  สิริลกัษณ์  กาญจนากร สาํนกังานใหญ่

7375 246371 00181679 นาง  สิริลกัษณ์  บวัโต กฟก.3 นครปฐม
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7376 188599 00296442 นาง  สิริลกัษณ์  สืบสุข สาํนกังานใหญ่

7377 261038 00050692 นาง  สิรีเกศณ์  จินดากลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7378 495064 00291688 นาย  สิษฐสมภพ  พงษภ์ทัรโสภณ สาํนกังานใหญ่

7379 046721 00128483 นาย  สีไพร  ศรีมาจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7380 247123 00028394 นาย  สีหนาท  จงศิริ กฟน.1 เชียงใหม่

7381 238378 00234943 นาย  สืบเผา่  ชูจิตร กฟฉ.1 อุดรธานี

7382 127535 00284384 นาย  สืบพงษ ์ สุขจะ กฟก.2 ชลบุรี

7383 079106 00244518 นาย  สืบศกัดิ  สุขแกว้ สาํนกังานใหญ่

7384 258784 00259597 นาย  สืบสาย  กษุดี กฟต.3 ยะลา

7385 044371 00080457 นาง  สุกญัญา  จิตประพนัธ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7386 284434 00084710 นาง  สุกญัญา  ใจสาํราญ กฟก.1 อยธุยา

7387 173976 00156741 นาง  สุกญัญา  นิเวศรัตน์ สาํนกังานใหญ่

7388 112027 00010903 นาง  สุกญัญา  บุตรสาธรรม สาํนกังานใหญ่

7389 115871 00362318 นาง  สุกญัญา  พรหมมาลี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7390 432710 00114278 น.ส.  สุกญัญา  พฒันพร กฟต.1 เพชรบุรี

7391 300395 00078121 นาง  สุกญัญา  พึงรักษา สาํนกังานใหญ่

7392 212982 00065944 นาง  สุกญัญา  มุนีอญัชุลีกลุ กฟก.3 นครปฐม

7393 218687 00022352 นาง  สุกญัญา  สนัติกลู สาํนกังานใหญ่

7394 136631 00022984 น.ส.  สุกญัญา  สุโขบล สาํนกังานใหญ่

7395 174451 00017969 นาง  สุกญัญา  สุรวุฒิพรรัตน์ สาํนกังานใหญ่

7396 096784 00031353 นาง  สุกญัญา  แสงปานดี กฟน.3 ลพบุรี

7397 264044 00018838 นาง  สุกนัยา  ฉายากุล สาํนกังานใหญ่

7398 270061 00029586 นาง  สุกานดา  ณ นคร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7399 250639 00098725 นาง  สุกานดา  สุขจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

7400 090178 00033250 นาย  สุกิจ  ชิดไทย สาํนกังานใหญ่
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7401 103785 00045936 นาย  สุกิจ  ทา้วศรีชยั กฟน.1 เชียงใหม่

7402 170457 00093143 นาย  สุกิจ  มูลกาศ กฟน.1 เชียงใหม่

7403 225668 00247457 นาย  สุกิตติ  ศรแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7404 172556 00245023 นาย  สุข  สมทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

7405 286460 00058222 นาย  สุขเกษม  แสงไพโรจน์ กฟน.1 เชียงใหม่

7406 154320 00258650 นาง  สุขใจ  เธียรถาวร กฟก.1 อยธุยา

7407 177417 00134218 นาย  สุขสวสัดิ  ทิพงษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7408 256570 00054482 นาย  สุขสนัต ์ บรรดาศกัดิ กฟก.2 ชลบุรี

7409 202000 00228881 นาย  สุขสนัต ์ พรหมดี กฟฉ.1 อุดรธานี

7410 198934 00070032 นาย  สุขสนัต ์ พนัวา กฟก.1 อยธุยา

7411 270231 00248712 นาย  สุขณั  กลุละวณิชย์ กฟก.2 ชลบุรี

7412 111013 00000992 นาย  สุขมุ  กายะสุต สาํนกังานใหญ่

7413 135376 00035652 นาย  สุขมุ  จนัทร์งามจรัส กฟก.1 อยธุยา

7414 033079 00266382 นาย  สุขมุ  ทองภกัดี สาํนกังานใหญ่

7415 027743 00246574 นาง  สุขมุ  วาสุกรี กฟก.2 ชลบุรี

7416 227775 00052349 นาย  สุขมุ  ศรีภกัดี กฟน.3 ลพบุรี

7417 170156 00119896 นาย  สุขมุพนัธ์  งามนิล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7418 184113 00024904 น.ส.  สุคนธ์  ถนิมลกัษณ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7419 039588 00099226 นาง  สุคนธ์  ประเสริฐวงษ์ สาํนกังานใหญ่

7420 083189 00268116 นาย  สุคนธ์  ภู่เจริญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7421 109309 00170971 นาย  สุคนธ์  เสนะเปรม สาํนกังานใหญ่

7422 278653 00077034 นาง  สุคนธ์  อินทรวงศ์ กฟต.3 ยะลา

7423 323482 00256212 นาง  สุคนธี  โปแกว้ กฟน.3 ลพบุรี

7424 114118 00140643 นาง  สุจิณณา  จิรวรรณพนัธ์ุ สาํนกังานใหญ่

7425 232314 00107942 นาย  สุจิตต ์ สงัวรวิตร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี
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7426 233297 00266528 นาย  สุจิตร  จนัทร์กุลโล กฟก.2 ชลบุรี

7427 122470 00081249 นาย  สุจิตร  วฒันานนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7428 119524 00008813 นาง  สุจิตรา  เกษรคุปต์ สาํนกังานใหญ่

7429 188052 00162267 นาง  สุจิตรา  นดัสูงวงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

7430 200919 00086671 นาง  สุจิตรา  นาคเสวี กฟต.3 ยะลา

7431 234617 00097874 นาง  สุจิตรา  บาเหะ สาํนกังานใหญ่

7432 253255 00252127 น.ส.  สุจิตรา  ไพบูลยอ์นนัต์ กฟต.1 เพชรบุรี

7433 313380 00102774 นาง  สุจิตรา  เริงมงคล กฟต.1 เพชรบุรี

7434 257102 00155713 นาง  สุจิตรา  ศรีประโพธ กฟก.2 ชลบุรี

7435 277584 00099121 น.ส.  สุจิตรา  สงวนทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

7436 111283 00038296 นาง  สุจินดา  ชุณโหปกรณ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7437 179176 00051220 นาง  สุจินดา  นนัทสงัข์ กฟก.3 นครปฐม

7438 088676 00261746 นาย  สุจินต ์ เชิดชู กฟต.1 เพชรบุรี

7439 019978 00015517 นาง  สุจินต ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร สาํนกังานใหญ่

7440 202717 00203532 นาง  สุจินต ์ อึงภากรณ์ กฟก.3 นครปฐม

7441 141717 00036258 น.ส.  สุจินตนา  ศรีสงัวาลย์ กฟก.1 อยธุยา

7442 211423 00155672 นาง  สุจิรา  ครุธสนธิ สาํนกังานใหญ่

7443 258750 00216846 นาย  สุเจนต ์ สุวรรณกายี กฟต.3 ยะลา

7444 304404 00095927 นาย  สุชน  เชือเมืองพาน กฟน.1 เชียงใหม่

7445 075267 00089801 นาย  สุชฤทธิ  แตส้มบติั กฟก.1 อยธุยา

7446 267181 00126627 นาย  สุชชัย ์ บุญอนนัต์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7447 184430 00167049 นาย  สุชยั  มานะนิติธรรม สาํนกังานใหญ่

7448 234188 00097529 นาย  สุชา  เมินวฒันะ สาํนกังานใหญ่

7449 157564 00009237 นาง  สุชาดา  จนัทรสมศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

7450 078354 00187702 นาง  สุชาดา  ไตรจตุรงค์ สาํนกังานใหญ่
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7451 054554 00017505 นาง  สุชาดา  รัตนปิณฑะ สาํนกังานใหญ่

7452 218792 00009241 นาย  สุชาต  คงสมบูรณ์ กฟก.1 อยธุยา

7453 238360 00142477 นาย  สุชาติ  เกสะรานนท์ กฟก.3 นครปฐม

7454 160428 00140934 นาย  สุชาติ  ขาวละออ กฟก.1 อยธุยา

7455 173471 00149360 นาย  สุชาติ  คงคา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7456 216415 00160247 นาย  สุชาติ  คงมะลวน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7457 207432 00224514 นาย  สุชาติ  คิดอ่าน กฟน.1 เชียงใหม่

7458 253954 00280871 นาย  สุชาติ  เครือแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

7459 243844 00126259 นาย  สุชาติ  จนัทร์สวี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7460 118170 00007344 นาย  สุชาติ  ซอเฮง สาํนกังานใหญ่

7461 018825 00035234 นาย  สุชาติ  ดนตรี สาํนกังานใหญ่

7462 110928 00294440 นาย  สุชาติ  ดีอ่อน สาํนกังานใหญ่

7463 147501 00250652 นาย  สุชาติ  แดงเลิศ สาํนกังานใหญ่

7464 424385 00200570 นาย  สุชาติ  ทองทว้ม กฟก.1 อยธุยา

7465 170805 00256458 นาย  สุชาติ  ทองประชาญ สาํนกังานใหญ่

7466 259421 00136074 นาย  สุชาติ  ทองสนั กฟต.3 ยะลา

7467 159621 00252759 นาย  สุชาติ  นพพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

7468 363414 00016486 นาย  สุชาติ  บวัจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

7469 174671 00059664 นาย  สุชาติ  บวัเผอืน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7470 137645 00172755 นาย  สุชาติ  พงษภู่์ กฟก.3 นครปฐม

7471 089224 00205920 นาย  สุชาติ  พงษรั์ตน์ กฟก.1 อยธุยา

7472 172912 00197236 นาย  สุชาติ  พุ่มพึงพุฒ กฟต.1 เพชรบุรี

7473 257089 00119600 นาย  สุชาติ  มวยขนุทด กฟฉ.3 นครราชสีมา

7474 247563 00092333 นาย  สุชาติ  มิตรเปรียญ กฟต.3 ยะลา

7475 113251 00330810 นาย  สุชาติ  รอบรู้ กฟต.1 เพชรบุรี
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7476 111542 00187384 นาย  สุชาติ  วรณาภรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

7477 117077 00352002 นาย  สุชาติ  วจิิตรสุข สาํนกังานใหญ่

7478 138308 00253973 นาย  สุชาติ  วมิลจริยาบูลย์ สาํนกังานใหญ่

7479 320078 00108134 นาย  สุชาติ  ศรีถนดั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7480 163557 00179789 นาย  สุชาติ  สงเคราะห์ กฟก.3 นครปฐม

7481 286101 00143805 นาย  สุชาติ  สวสัดิพึง กฟก.3 นครปฐม

7482 206583 00084338 นาย  สุชาติ  สิงหศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

7483 238001 00029986 นาย  สุชาติ  สิริวฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7484 243658 00056157 นาย  สุชาติ  สุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

7485 196584 00296224 นาย  สุชาติ  แสงประไพ กฟน.3 ลพบุรี

7486 153332 00084524 นาย  สุชาติ  หมูทอง กฟน.1 เชียงใหม่

7487 220692 00225992 นาง  สุชาสินี  แคลว้ศรี กฟต.1 เพชรบุรี

7488 230100 00295214 นาย  สุชิน  ขาํบณัฑิต กฟก.1 อยธุยา

7489 042785 00189631 นาย  สุชิน  คุม้วนั สาํนกังานใหญ่

7490 107917 00320354 นาย  สุชิน  แจ่มกระจ่าง กฟก.2 ชลบุรี

7491 104375 00199751 นาย  สุชิน  ดวงดี สาํนกังานใหญ่

7492 102797 00072761 นาย  สุชิน  ทองคาํ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7493 158578 00079331 นาย  สุชิน  เมธาปกรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

7494 275249 00147881 นาย  สุชิน  สุขไส กฟน.3 ลพบุรี

7495 152750 00158907 นาย  สุชีพ  จนัทร์เจนจบ กฟน.1 เชียงใหม่

7496 078079 00229073 นาย  สุชีพ  ทรัพยค์ต กฟก.2 ชลบุรี

7497 118324 00206203 นาย  สุชีพ  ผอ่งแผว้ กฟต.3 ยะลา

7498 178023 00158484 นาย  สุเชษฐ  นนัทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

7499 194346 00089556 น.ส.  สุณี  ยินดีรมย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7500 151746 00167035 นาย  สุดเจริญ  สมชม สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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7501 210582 00010335 นาง  สุดใจ  นุย้นอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

7502 160355 00029740 นาย  สุดใจ  ผวิบาง กฟฉ.1 อุดรธานี

7503 195871 00196921 นาง  สุดใจ  พรหมมาศ กฟฉ.1 อุดรธานี

7504 015835 00002126 นาย  สุดใจ  ลพหงษ์ สาํนกังานใหญ่

7505 056213 00055597 นาง  สุดยอด  ใจสาํราญ กฟก.1 อยธุยา

7506 130562 00259692 นาย  สุดรัก  โพธิโชติ กฟต.1 เพชรบุรี

7507 144359 00195539 นาง  สุดฤทยั  ชวนประยรู กฟน.3 ลพบุรี

7508 220799 00086653 น.ส.  สุดา  พีระวุฒินนัท์ กฟต.3 ยะลา

7509 296562 00207354 นาง  สุดา  ภูริพงศธร สาํนกังานใหญ่

7510 199435 00095068 นาง  สุดา  เสนาะเสียง สาํนกังานใหญ่

7511 302444 00002685 นาง  สุดาทิพย ์ สว่างแสน สาํนกังานใหญ่

7512 412401 00292866 น.ส.  สุดารัตน์  ชีพสมุทร์ สาํนกังานใหญ่

7513 117556 00046855 นาง  สุดารัตน์  ใหม่เจริญ สาํนกังานใหญ่

7514 056742 00189427 นาง  สุดาวรรณ  จารุรักษ์ สาํนกังานใหญ่

7515 109430 00018947 น.ส.  สุทธภาณี  จนัทรศพัท์ สาํนกังานใหญ่

7516 094897 00015080 นาง  สุทธ์หทยั  กระสิณ สาํนกังานใหญ่

7517 223307 00205984 นาย  สุทธิ  ดาํรงสุกิจ กฟก.3 นครปฐม

7518 178447 00215836 น.ส.  สุทธิจริต  พงษเ์สนา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7519 233865 00122546 นาย  สุทธิชยั  จุมพลพงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

7520 120795 00222712 นาย  สุทธิชยั  ล่องสมุทร กฟต.3 ยะลา

7521 069193 00147245 นาย  สุทธิเดช  สุทธิสมณ์ สาํนกังานใหญ่

7522 251203 00281990 นาง  สุทธินนัท ์ บณัฑิตผลเลิศ กฟก.3 นครปฐม

7523 295312 00263566 นาย  สุทธินนัท ์ รัสมโน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7524 218912 00222849 นาย  สุทธินนัท ์ ลีรพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

7525 157140 00202681 นาย  สุทธินนัท ์ อิมนาค กฟก.2 ชลบุรี
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7526 247165 00171977 นาย  สุทธินยั  เสงียมวฒันะ กฟฉ.1 อุดรธานี

7527 081551 00252022 นาง  สุทธินาฎ  ชินวตัร สาํนกังานใหญ่

7528 148010 00016713 นาย  สุทธิพงษ ์ ประสานศิลป์ สาํนกังานใหญ่

7529 157938 00188421 นาย  สุทธิพงษ ์ ยงคป์ระดิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

7530 168832 00316349 นาย  สุทธิพร  พงศภ์ทัรวฒัน กฟน.1 เชียงใหม่

7531 170944 00234143 นาย  สุทธิพนัธ์  แกว้จาํปา กฟน.1 เชียงใหม่

7532 121709 00207118 นาย  สุทธิพนัธุ์  ชูตินนัทน์ กฟก.1 อยธุยา

7533 473245 00242748 น.ส.  สุทธิภา  อนัยาวาทพานิชย์ สาํนกังานใหญ่

7534 094211 00170521 นาง  สุทธิรักษ ์ สุทธิมยั สาํนกังานใหญ่

7535 113578 00060126 นาง  สุทธิสวาท  ศิริทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

7536 061810 00008081 นาย  สุทธิสนัต ์ ตงัศรีวงษ์ สาํนกังานใหญ่

7537 187446 00270701 นาย  สุทธี  พุทธิแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

7538 268399 00262910 นาย  สุทรรศน์  จิตตจ์าํนงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7539 128248 00278163 นาย  สุทนั  ศิริเมืองมูล กฟน.1 เชียงใหม่

7540 164406 00110551 นาย  สุทศัน์  เกตุปัน กฟน.3 ลพบุรี

7541 220325 00040922 นาย  สุทศัน์  คาํแสง กฟน.1 เชียงใหม่

7542 078728 00224914 นาย  สุทศัน์  จุฬาพิพฒัน์ กฟก.2 ชลบุรี

7543 266949 00168413 นาย  สุทศัน์  ชาํนาญนิล กฟน.1 เชียงใหม่

7544 246397 00080461 นาย  สุทศัน์  ณะเกษ กฟฉ.1 อุดรธานี

7545 122292 00132157 นาย  สุทศัน์  พูลสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา

7546 253019 00073753 นาย  สุทศัน์  มนสัเสวี กฟน.1 เชียงใหม่

7547 268315 00186633 นาย  สุทศัน์  มากเสมอ กฟน.3 ลพบุรี

7548 146521 00190593 นาย  สุทศัน์  เมธสัพรพงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

7549 292136 00210072 นาย  สุทศัน์  ยนัตว์ิเศษ กฟก.3 นครปฐม

7550 023838 00073430 นาย  สุทศัน์  ระเบียบโลก สาํนกังานใหญ่
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7551 259065 00176331 นาย  สุทศัน์  ลิขิตมณีชยั กฟก.3 นครปฐม

7552 117873 00027811 นาย  สุทศัน์  วิริยะสุธี สาํนกังานใหญ่

7553 237194 00141003 นาย  สุทศัน์  องคคุ์ณา กฟน.1 เชียงใหม่

7554 044389 00022920 นาย  สุทิน  เกา้เด่น สาํนกังานใหญ่

7555 062719 00306324 นาย  สุทิน  ญาณประภาส กฟก.2 ชลบุรี

7556 198879 00261041 นาย  สุทิน  ทองชิดเชือ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7557 256368 00239739 นาย  สุทิน  ทองสม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7558 136990 00034060 นาย  สุทิน  พวกพล กฟน.1 เชียงใหม่

7559 241575 00118109 นาย  สุทิน  เลิศวลัลภ สาํนกังานใหญ่

7560 113926 00218961 นาย  สุทิน  วงศส์วสัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

7561 266957 00083223 น.ส.  สุทิพย ์ ขวญัเมือง กฟน.1 เชียงใหม่

7562 221981 00047556 นาย  สุทิศ  ฉิมงาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7563 087719 00180805 นาย  สุทีป  ช่วงชยั กฟก.3 นครปฐม

7564 206143 00248794 นาย  สุเทพ  เกิดทรัพย์ กฟก.2 ชลบุรี

7565 005806 00194874 นาย  สุเทพ  แกว้วิทย์ สาํนกังานใหญ่

7566 200600 00332703 นาย  สุเทพ  ขจรศิลป์ กฟน.3 ลพบุรี

7567 188913 00110565 นาย  สุเทพ  ขนัธพร กฟก.1 อยธุยา

7568 176330 00014698 นาย  สุเทพ  ขาํทอง กฟก.1 อยธุยา

7569 181979 00224891 นาย  สุเทพ  คลา้ยประยรู กฟก.1 อยธุยา

7570 263836 00231909 นาย  สุเทพ  โคตรปลอ้ง กฟต.1 เพชรบุรี

7571 270037 00155618 นาย  สุเทพ  จกัรมานนท์ กฟต.3 ยะลา

7572 223200 00029877 นาย  สุเทพ  จิตเสรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7573 215744 00050842 นาย  สุเทพ  จินดากุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7574 191940 00061045 นาย  สุเทพ  เจียมทอง กฟน.3 ลพบุรี

7575 214803 00051757 นาย  สุเทพ  ชาวดร กฟฉ.1 อุดรธานี
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7576 275011 00195420 นาย  สุเทพ  ณ บุญวงศ์ กฟต.3 ยะลา

7577 062256 00047051 นาย  สุเทพ  ดาํรงนาฏกุล สาํนกังานใหญ่

7578 072578 00197927 นาย  สุเทพ  ตนัติวิเศษทิพย์ กฟน.1 เชียงใหม่

7579 251839 00067037 นาย  สุเทพ  ทวีกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

7580 178667 00045213 นาย  สุเทพ  บุญรักษ์ กฟต.3 ยะลา

7581 237681 00203691 นาย  สุเทพ  บุญศร กฟก.1 อยธุยา

7582 193374 00035993 นาย  สุเทพ  บุญสาย กฟก.1 อยธุยา

7583 116958 00252618 นาย  สุเทพ  ปัณฑรานุวงศ์ สาํนกังานใหญ่

7584 282767 00245514 นาย  สุเทพ  แผน่ทอง กฟน.1 เชียงใหม่

7585 235053 00264017 นาย  สุเทพ  พิณเพช็ร สาํนกังานใหญ่

7586 130863 00334064 นาย  สุเทพ  พิพฒัน์ธรรม กฟก.1 อยธุยา

7587 131819 00145170 นาย  สุเทพ  เพช็รแกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

7588 137417 00240364 นาย  สุเทพ  เพชรเรือง กฟน.3 ลพบุรี

7589 075712 00262924 นาย  สุเทพ  แพทยป์ฐม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7590 163882 00073844 นาย  สุเทพ  ไพเราะ กฟก.1 อยธุยา

7591 247115 00150040 นาย  สุเทพ  ยทุธศาสตร์ กฟน.1 เชียงใหม่

7592 167739 00177832 นาย  สุเทพ  ยูไ่ล้ กฟก.3 นครปฐม

7593 065131 00284366 นาย  สุเทพ  วรรณนิยม กฟต.1 เพชรบุรี

7594 094871 00020500 นาย  สุเทพ  สง่าศิลป์ กฟก.1 อยธุยา

7595 064185 00122950 นาย  สุเทพ  สอนผยุ กฟน.3 ลพบุรี

7596 210702 00235444 นาย  สุเทพ  สะอาดศรี กฟก.2 ชลบุรี

7597 157962 00188671 นาย  สุธร  พีระพฒันพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7598 409076 00189231 นาย  สุธรรม  จนัทร์เจริญสุข สาํนกังานใหญ่

7599 323628 00133212 นาย  สุธรรม  มีฉิม กฟก.1 อยธุยา

7600 079897 00230903 นาย  สุธรรม  ศฤงคส์วสัดิ กฟต.1 เพชรบุรี
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7601 137027 00209815 นาย  สุธรรม  แสนอาจ กฟฉ.1 อุดรธานี

7602 294463 00221316 นาง  สุธญัญา  มีวนัดี กฟต.1 เพชรบุรี

7603 320604 00204788 นาย  สุธณั  ไชยคาํอุดม กฟน.1 เชียงใหม่

7604 088804 00202118 น.ส.  สุธารัตน์  จูแรงบุญ สาํนกังานใหญ่

7605 119906 00017446 นาง  สุธารัตน์  อินทรประสงค์ กฟก.3 นครปฐม

7606 138586 00237432 นาง  สุธารา  ศรวิบูลยศ์กัดิ กฟก.1 อยธุยา

7607 306074 00323643 น.ส.  สุธารี  โรจโนภาส กฟน.3 ลพบุรี

7608 006789 00008231 นาง  สุธาวดี  เจริญวงศ์ สาํนกังานใหญ่

7609 185347 00412216 นาง  สุธาสินี  บู่แยม้ กฟน.2 พิษณุโลก

7610 212429 00343465 นาง  สุธาสินี  สุวิทยพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

7611 229345 00230921 นาย  สุธิชาติ  วรรณ์สุทธิ กฟต.1 เพชรบุรี

7612 089444 00281209 นาง  สุธิดา  เพญ็สุภา กฟน.2 พิษณุโลก

7613 317198 00107560 นาง  สุธิดา  ศรีเพชรพูล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7614 032552 00286536 น.ส.  สุธิดา  แสงสลบัสี กฟต.1 เพชรบุรี

7615 249442 00062364 นาง  สุธิมา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ กฟฉ.1 อุดรธานี

7616 319271 00280908 นาย  สุธี  เกิดศิริรักษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

7617 200210 00180764 นาย  สุธี  ณ นคร กฟต.1 เพชรบุรี

7618 058964 00155531 นาย  สุธี  เตียวสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

7619 035398 00170567 นาย  สุธีร์  ขนัติวณิชย์ สาํนกังานใหญ่

7620 290906 00058054 นาย  สุธีร  บุญธรรม กฟน.1 เชียงใหม่

7621 120842 00284966 นาย  สุธีรศกัดิ  กาญจนวฒันาวงศ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7622 087824 00152606 นาย  สุนทร  กรอบกระจก สาํนกังานใหญ่

7623 233768 00032913 นาย  สุนทร  กหุลาบทอง กฟก.1 อยธุยา

7624 109511 00014202 นาย  สุนทร  ขนัแสง กฟก.1 อยธุยา

7625 149650 00350737 นาย  สุนทร  เขียนบรรจง กฟน.3 ลพบุรี
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7626 031459 00220156 นาย  สุนทร  ความเพียร กฟก.2 ชลบุรี

7627 265147 00028071 นาย  สุนทร  จนัปาลี กฟน.1 เชียงใหม่

7628 131990 00331234 นาย  สุนทร  ชินสุข กฟฉ.3 นครราชสีมา

7629 022816 00215654 นาย  สุนทร  ชูสกุล กฟก.3 นครปฐม

7630 122454 00139490 นาย  สุนทร  ไชยมงคล กฟก.3 นครปฐม

7631 224264 00141235 นาย  สุนทร  ถินปากมาง กฟฉ.1 อุดรธานี

7632 119590 00055779 นาย  สุนทร  ถุงทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

7633 248048 00204510 นาย  สุนทร  แน่นหนา กฟก.2 ชลบุรี

7634 083286 00151664 นาย  สุนทร  บาตสุวรรณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7635 089305 00053995 นาย  สุนทร  บุญชู กฟน.3 ลพบุรี

7636 203739 00140839 นาย  สุนทร  ประยงคเ์ลก็ สาํนกังานใหญ่

7637 280317 00053159 นาย  สุนทร  ปิยะศาสตร์ กฟต.3 ยะลา

7638 222864 00213975 นาย  สุนทร  พิมพป์รุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7639 158007 00300928 นาย  สุนทร  มีเมธี กฟก.1 อยธุยา

7640 122315 00272094 นาย  สุนทร  ยศแกว้ สาํนกังานใหญ่

7641 098906 00294977 นาย  สุนทร  ยอดพึง กฟก.2 ชลบุรี

7642 094651 00342841 นาย  สุนทร  เรืองพรวิสุทธิ กฟน.3 ลพบุรี

7643 185452 00091050 นาย  สุนทร  วฒันะกูล กฟน.3 ลพบุรี

7644 164448 00043411 นาย  สุนทร  วีระบริรักษ์ สาํนกังานใหญ่

7645 113366 00090395 นาย  สุนทร  สกุลอินทร์ กฟต.1 เพชรบุรี

7646 075479 00221520 นาย  สุนทร  สว่างเนตร สาํนกังานใหญ่

7647 206062 00010630 นาย  สุนทร  สงัวรกาญจน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7648 217152 00261269 นาย  สุนทร  อมัพร สาํนกังานใหญ่

7649 058485 00067982 นาย  สุนทร  อาวชันาการกูล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7650 071394 00043689 นาง  สุนทรี  แกว้ปินทอง สาํนกังานใหญ่
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7651 321870 00154949 นาง  สุนทรี  มงคลเกษตร กฟฉ.3 นครราชสีมา

7652 244044 00267647 นาง  สุนทรี  สุภาภทัรานนท์ กฟก.3 นครปฐม

7653 268195 00115474 นาย  สุนน  ตรังคคุ์ณากร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7654 197695 00004100 นาง  สุนฏัฐา  คงอยู่ กฟก.1 อยธุยา

7655 227937 00126859 นาย  สุนนัท ์ แกว้ชูทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7656 135821 00240069 นาย  สุนนัท ์ จิตตป์ลืม กฟต.1 เพชรบุรี

7657 182909 00149760 นาย  สุนนัท ์ ชะโณวรรณะ กฟต.3 ยะลา

7658 023650 00123988 นาย  สุนนัท ์ นามวิชยั กฟฉ.1 อุดรธานี

7659 184854 00081526 น.ส.  สุนนัท ์ โพธิมี กฟก.1 อยธุยา

7660 117336 00160097 นาง  สุนนัท ์ ไวลิขิต กฟต.1 เพชรบุรี

7661 141686 00059355 นาย  สุนนัท ์ หวา่งตระกูล กฟน.1 เชียงใหม่

7662 220375 00164855 นาย  สุนนัท ์ อระวีพร กฟก.3 นครปฐม

7663 122535 00031012 นาย  สุนนัท ์ อาวรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

7664 131568 00189572 นาง  สุนนัทา  จาตุรนตรั์ศมี กฟก.1 อยธุยา

7665 111097 00098189 นาง  สุนนัทา  พุชประดิษฐ์ กฟก.1 อยธุยา

7666 230702 00013501 นาง  สุนนัทา  ภุชงครั์ตน์ กฟก.1 อยธุยา

7667 163086 00006611 นาง  สุนนัทา  วรรณพฤกษ์ สาํนกังานใหญ่

7668 332732 00194379 นาง  สุนนัทา  ศิริปิยะวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

7669 086909 00173874 นาย  สุนยั  คาํชู สาํนกังานใหญ่

7670 306139 00169069 น.ส.  สุนารี  กณัฑโชติ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7671 315706 00274050 นาง  สุนิดา  กงจกัร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7672 160509 00199642 นาย  สุนิตย ์ อว้นไตร กฟฉ.1 อุดรธานี

7673 290126 00194715 นาย  สุนิทย ์ โยหาสิทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7674 277615 00111634 น.ส.  สุนิทรา  เทียงประชา กฟก.3 นครปฐม

7675 291978 00162435 นาง  สุนิพา  สตัยาชยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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7676 210354 00217810 นาง  สุนิษา  ตน้เนียม กฟต.1 เพชรบุรี

7677 134697 00173529 นาง  สุนี  นาคสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

7678 457516 00150927 นาง  สุนี  พูลโภคา กฟก.2 ชลบุรี

7679 161042 00150222 นาง  สุนีย ์ เกษมศรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7680 180973 00073571 นาง  สุนีย ์ จตุรงค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7681 309844 00128297 นาง  สุนีย ์ จนัทร์เรืองฤทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7682 217827 00008140 นาง  สุนีย ์ ตนัตระกูล สาํนกังานใหญ่

7683 066577 00287873 นาง  สุนีย ์ ทวพีฒันะพงษ์ สาํนกังานใหญ่

7684 280985 00208982 นาง  สุนีย ์ ประภาสโนบล กฟฉ.3 นครราชสีมา

7685 150122 00147695 นาง  สุนีย ์ ปิยะอรุณ กฟก.3 นครปฐม

7686 197831 00276725 นาง  สุนีย ์ อมรลีตระกลู กฟก.3 นครปฐม

7687 170481 00375109 นาง  สุเนตร  นนัทมานพ สาํนกังานใหญ่

7688 093760 00141108 นาย  สุบรรณ  ณ ลาํพูน กฟน.1 เชียงใหม่

7689 324535 00094426 นาย  สุบรรณ  นอ้ยพรหม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7690 265163 00213852 นาย  สุบิน  คาํแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

7691 146238 00045881 นาย  สุบิน  วงคส์าย กฟน.1 เชียงใหม่

7692 266282 00049512 นาย  สุบิน  วรรณวงศก์า กฟน.3 ลพบุรี

7693 312449 00055129 น.ส.  สุปราณี  บุญภาวาณิชกุล กฟก.3 นครปฐม

7694 250689 00045768 น.ส.  สุปราณี  ปันบณัฑิตหาญ กฟน.1 เชียงใหม่

7695 022361 00008118 นาง  สุปราณี  ภาสบุตร สาํนกังานใหญ่

7696 225286 00072107 น.ส.  สุปรีดา  สุจริต กฟฉ.1 อุดรธานี

7697 088252 00018024 นาง  สุปรียา  โมนยะกุล สาํนกังานใหญ่

7698 072683 00093216 นาง  สุปาณี  รัชไชยบุญ สาํนกังานใหญ่

7699 161301 00217042 นาง  สุปีญา  เพียวพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7700 263608 00142409 นาย  สุพจน์  กลินพานิช กฟก.1 อยธุยา
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7701 199451 00097179 นาย  สุพจน์  กิมประพนัธ์ สาํนกังานใหญ่

7702 207335 00123401 นาย  สุพจน์  เคนบวับาน กฟฉ.1 อุดรธานี

7703 105232 00000338 นาย  สุพจน์  เจนไชยวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

7704 302478 00000538 ร้อยโท  สุพจน์  ใชบ้างยาง สาํนกังานใหญ่

7705 425404 00022489 นาย  สุพจน์  ทองใบ สาํนกังานใหญ่

7706 219243 00180996 นาย  สุพจน์  บุษบงกไ์พฑูรย์ กฟต.3 ยะลา

7707 131225 00252418 นาย  สุพจน์  พิมทา กฟก.2 ชลบุรี

7708 066616 00254610 นาย  สุพจน์  มณเฑียร สาํนกังานใหญ่

7709 153984 00172191 นาย  สุพจน์  รัตนจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7710 196526 00196830 นาย  สุพจน์  ฤทธิรักษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

7711 276415 00113686 นาย  สุพจน์  วงษอ์รุณ กฟฉ.1 อุดรธานี

7712 150627 00260172 นาย  สุพจน์  วฒันานุโรจน์ กฟก.2 ชลบุรี

7713 127802 00274941 นาย  สุพจน์  ศุภศิริ กฟก.2 ชลบุรี

7714 146686 00069475 นาย  สุพจน์  แสงเขือนแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

7715 216520 00088819 นาย  สุพจน์  หาญวงษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7716 254324 00155290 นาย  สุพร  ทพัมงคล กฟน.1 เชียงใหม่

7717 236740 00240100 นาง  สุพร  ไฝศิริ กฟต.1 เพชรบุรี

7718 318021 00156105 นาย  สุพร  วงัคะฮาต กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7719 173803 00075296 นาง  สุพร  สิงห์อินทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7720 300060 00077943 นาย  สุพรชยั  พิมพผิ์ว กฟก.1 อยธุยา

7721 215697 00205134 นาย  สุพรม  บุญรอด กฟฉ.3 นครราชสีมา

7722 210142 00161370 นาย  สุพรรณ  คุม้ครอง กฟต.1 เพชรบุรี

7723 074423 00000706 นาย  สุพรรณ  ชชัวาลย์ สาํนกังานใหญ่

7724 246533 00154080 นาย  สุพรรณ  นิลบวัลา กฟฉ.3 นครราชสีมา

7725 083422 00049344 นาย  สุพรรณ  บุญเรือง กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

7726 331710 00198214 นาง  สุพรรณ  บุษราคมั กฟฉ.1 อุดรธานี

7727 145119 00011240 นาง  สุพรรณี  เป้าป่าเถือน กฟฉ.1 อุดรธานี

7728 261957 00285580 นาง  สุพรรณี  มธุรชาติวนิช สาํนกังานใหญ่

7729 051116 00159153 นาง  สุพรรณี  มโนปวิตร สาํนกังานใหญ่

7730 223381 00261132 น.ส.  สุพรรณี  รัตนากร กฟก.3 นครปฐม

7731 223959 00048661 นาย  สุพล  เขม็โคตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7732 188010 00065453 วา่ที ร.ต.  สุพล  คงสมพรต กฟก.3 นครปฐม

7733 208381 00060635 นาย  สุพล  มงคลศิริ กฟก.1 อยธุยา

7734 309022 00040877 นาง  สุพชัรปราณี  ใจทน กฟน.1 เชียงใหม่

7735 227440 00080734 นาย  สุพฒัน์  ขนัทีทา้ว กฟฉ.1 อุดรธานี

7736 191225 00225829 นาย  สุพฒัน์  บุญนิธี กฟก.2 ชลบุรี

7737 035827 00254092 นาย  สุพฒัน์  เบญจฆรณี กฟก.3 นครปฐม

7738 326422 00111593 นาย  สุพฒัน์ชยั  สกลุเผอืก สาํนกังานใหญ่

7739 039716 00044308 นาง  สุพตัรา  กนัอริ สาํนกังานใหญ่

7740 266494 00162299 นาง  สุพตัรา  ดาราฉาย สาํนกังานใหญ่

7741 232738 00024213 นาง  สุพตัรา  ธีระเวชวงษ์ กฟน.3 ลพบุรี

7742 243323 00020578 นาง  สุพตัรา  บุศยป์ระยรู สาํนกังานใหญ่

7743 043414 00044326 นาง  สุพตัรา  ปินรอด สาํนกังานใหญ่

7744 213700 00186710 นาง  สุพตัรา  พงษสุ์พรรณ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7745 135504 00193591 นาง  สุพตัรา  มานกัฆอ้ง สาํนกังานใหญ่

7746 250809 00271266 นาย  สุพนั  เภรีพล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7747 178489 00099335 นาย  สุพิศ  ทองดี กฟฉ.1 อุดรธานี

7748 426311 00149706 นาง  สุพิศ  นิลประเสริฐ กฟต.3 ยะลา

7749 022531 00220192 นาง  สุพีร์  เขจรานนท์ กฟก.3 นครปฐม

7750 260927 00250125 นาง  สุเพญ็  ประทุมมาศ กฟก.1 อยธุยา
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7751 215671 00172169 นาย  สุเพียร  ตินานพ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7752 163311 00254501 นาย  สุภกิจ  เพียงจนัทร์ กฟต.3 ยะลา

7753 204442 00177450 นาย  สุภชยั  ดาราจิตร กฟต.3 ยะลา

7754 301587 00041532 นาย  สุภชยั  เพียรอดวงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7755 248014 00069289 นาย  สุภณ  พิมลรัฐ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7756 127593 00220560 นาย  สุภร  ณ พทัลุง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7757 233140 00156646 นาย  สุภร  หาญประกอบกิจ กฟก.3 นครปฐม

7758 118528 00196426 นาง  สุภรณ์  กอ้นทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

7759 196974 00007158 นาง  สุภรณ์  ชมบุญช่วย สาํนกังานใหญ่

7760 033663 00191535 นาย  สุภรณ์  นอ้ยนาํนนท์ สาํนกังานใหญ่

7761 205228 00038632 นาย  สุภรัตน์  ฉายถวิล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7762 479869 00263089 นาง  สุภสินี  วฒันวจิิตร สาํนกังานใหญ่

7763 113617 00153084 นาย  สุภทัฑ ์ สิงห์ตระหง่าน กฟก.1 อยธุยา

7764 177522 00163954 นาง  สุภทัตรา  ภูวดลกิจ สาํนกังานใหญ่

7765 228276 00008013 นาง  สุภทัตรา  มาเสริฐศรี สาํนกังานใหญ่

7766 236601 00285380 นาย  สุภทัร์  ยศแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

7767 218881 00260081 นาย  สุภทัร  รักขา กฟต.3 ยะลา

7768 039601 00254933 นาง  สุภา  ฤทธิศร กฟต.1 เพชรบุรี

7769 117970 00039838 นาง  สุภาณี  ตนัติกรวรกุล สาํนกังานใหญ่

7770 263161 00161534 นาง  สุภาณี  ศรีลาเทพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7771 270809 00128338 น.ส.  สุภาณี  แสงเงิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7772 214099 00168227 น.ส.  สุภาพ  ขะชาตย์ สาํนกังานใหญ่

7773 287822 00286718 นาย  สุภาพ  จกัรมานนท์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7774 105371 00008322 นาย  สุภาพ  เดชสุภา กฟก.1 อยธุยา

7775 055982 00274573 นาง  สุภาพ  ภู่ระโหง กฟต.3 ยะลา
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7776 163696 00102233 นาย  สุภาพ  รักขา กฟต.3 ยะลา

7777 417087 00023780 นาง  สุภาพ  วายาโม กฟน.3 ลพบุรี

7778 209769 00021697 นาง  สุภาพร  จนัทร์พา สาํนกังานใหญ่

7779 177344 00235399 นาง  สุภาพร  ชยัศิรินิรันดร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7780 139176 00029645 นาง  สุภาพร  ตงัวรรณกลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7781 278564 00217892 นาง  สุภาพร  ทองคาํ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7782 097235 00025837 นาง  สุภาพร  เทพทอง สาํนกังานใหญ่

7783 236106 00040704 นาง  สุภาพร  ปิวศิลป์ กฟน.1 เชียงใหม่

7784 256847 00263916 นาง  สุภาพรรณ  ตระกูลเมฆี กฟต.3 ยะลา

7785 102292 00001966 น.ส.  สุภาพรรณ  หงสนนัทน์ สาํนกังานใหญ่

7786 166759 00028994 นาง  สุภาภรณ์  จาํนงค์ กฟน.3 ลพบุรี

7787 146513 00045336 นาง  สุภาภรณ์  นุภาพ กฟน.1 เชียงใหม่

7788 180208 00257272 นาง  สุภาภรณ์  พฤกษธ์าราธิกูล กฟต.1 เพชรบุรี

7789 189707 00032040 นาง  สุภาภรณ์  มาลีหอม กฟน.3 ลพบุรี

7790 106416 00005097 นาง  สุภาภรณ์  รุมแสง สาํนกังานใหญ่

7791 140038 00088823 นาง  สุภาภรณ์  หาญวงษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7792 417401 00204665 น.ส.  สุภาภคั  วิงประวติั กฟก.1 อยธุยา

7793 113861 00253632 นาง  สุภาวดี  กลุบุศย์ สาํนกังานใหญ่

7794 204109 00237428 นาง  สุภาวดี  แกว้เขียว กฟก.1 อยธุยา

7795 330471 00173147 นาง  สุภาวดี  คงทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7796 232291 00064770 นาง  สุภาวดี  บวัแยม้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7797 144066 00277149 นาง  สุภาวรรณ  ถาํแกว้ สาํนกังานใหญ่

7798 217568 00168845 นาย  สุภาษิต  ตงัจิตเจริญกิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7799 061941 00176418 นาง  สุภิญญา  ศรีสุกใส กฟก.3 นครปฐม

7800 094619 00165633 นาง  สุมณฑา  บุญมาก กฟน.3 ลพบุรี
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7801 158285 00036644 นาง  สุมณฑา  หมายดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7802 253491 00154785 นาย  สุมน  บุญศกัดิศรี สาํนกังานใหญ่

7803 113900 00015553 นาย  สุมน  มนัตราภรณ์ สาํนกังานใหญ่

7804 256716 00126831 นาง  สุมนา  วงศห์มดัทอง กฟต.3 ยะลา

7805 150790 00171436 นาย  สุมล  พุ่มม่วง กฟน.3 ลพบุรี

7806 103727 00070373 นาง  สุมล  มนูธรรม สาํนกังานใหญ่

7807 299968 00421653 นาง  สุมลมาลย ์ ทองจีน สาํนกังานใหญ่

7808 114825 00007049 นาง  สุมา  เจริญกูล กฟก.3 นครปฐม

7809 104587 00099503 นาย  สุมาน  ช่วยสกุล กฟต.3 ยะลา

7810 313754 00166134 นาง  สุมานนัท ์ ประสมทรัพย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7811 036954 00231513 นาง  สุมามาลย ์ สวสัดิสาร กฟฉ.3 นครราชสีมา

7812 071378 00017719 นาง  สุมาลี  ช่างฟิต สาํนกังานใหญ่

7813 295079 00218652 นาง  สุมาลี  ดีเลิศ กฟต.3 ยะลา

7814 120850 00067055 นาง  สุมาลี  รัตนจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7815 055039 00170826 นาง  สุมาลี  ศิริพานิช สาํนกังานใหญ่

7816 169202 00020564 นาง  สุมิตตา  หสัดี สาํนกังานใหญ่

7817 181791 00217060 นาง  สุมิตรา  คงอาํ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7818 313681 00149865 นาย  สุเมธ  ใจเทียง กฟฉ.1 อุดรธานี

7819 137247 00222562 นาย  สุเมธ  ทองประเทือง กฟก.1 อยธุยา

7820 204078 00257763 นาย  สุเมธ  ปานขาว กฟน.3 ลพบุรี

7821 050746 00031226 นาย  สุเมธ  แพร่ประภา สาํนกังานใหญ่

7822 245707 00227835 นาย  สุเมธ  อยูส่บาย กฟน.3 ลพบุรี

7823 180834 00165710 นาย  สุเมธี  อ่วมวไิลย กฟน.3 ลพบุรี

7824 046103 00181792 นาย  สุรกิจ  เฉลิมศกัดิ กฟก.3 นครปฐม

7825 147145 00317418 นาย  สุรกิจ  ยางสวย กฟก.3 นครปฐม
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7826 119914 00141853 นาย  สุรเกียรติ  สทา้นไตรภพ กฟก.3 นครปฐม

7827 255299 00214062 นาย  สุรจนัทร์  ศรีจนัทะ กฟฉ.1 อุดรธานี

7828 190083 00408592 นาย  สุรชยั  แกว้มหาวงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7829 234691 00092997 นาย  สุรชยั  ไกรศรีสุนทร กฟฉ.1 อุดรธานี

7830 166937 00033078 นาย  สุรชยั  ชยัเสรี สาํนกังานใหญ่

7831 245244 00011204 นาย  สุรชยั  เชือตาเคน กฟฉ.1 อุดรธานี

7832 048854 00167003 นาย  สุรชยั  โตวณะบุตร สาํนกังานใหญ่

7833 093257 00260281 นาย  สุรชยั  นิรมิตรนุรักษ์ สาํนกังานใหญ่

7834 435417 00031262 นาย  สุรชยั  ประทุมชาติ กฟน.3 ลพบุรี

7835 439186 00054096 นาย  สุรชยั   ประยรูยวง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7836 211203 00060049 นาย  สุรชยั  ปรัชญาโณทยั กฟก.1 อยธุยา

7837 239390 00017464 นาย  สุรชยั  พึงรุ่ง กฟก.2 ชลบุรี

7838 111330 00052080 นาย  สุรชยั  ลอนิกลู กฟฉ.3 นครราชสีมา

7839 138146 00087304 นาย  สุรชยั  วีระกุล กฟต.3 ยะลา

7840 312570 00092406 นาย  สุรชยั  ศรีวิโรจน์ กฟก.2 ชลบุรี

7841 046381 00113804 นาย  สุรชยั  สุวรรณแสง กฟฉ.1 อุดรธานี

7842 121636 00090577 นาย  สุรชยั  เหราบตัย์ กฟก.2 ชลบุรี

7843 070144 00255939 นาย  สุรชยั  อิทธิโสภณกลุ กฟฉ.1 อุดรธานี

7844 259536 00205039 นาย  สุรชยั  อุปพนัธ์ กฟน.1 เชียงใหม่

7845 442202 00085293 นาย  สุรชยันนัต ์ นามสอาด กฟก.3 นครปฐม

7846 183777 00236072 นาย  สุรชา  โปรดตญะกลุ สาํนกังานใหญ่

7847 203894 00046419 นาย  สุรชาติ  ศรีแสงอ่อน กฟน.3 ลพบุรี

7848 136330 00041978 นาย  สุรชาติ  หงษเ์ขียว กฟน.1 เชียงใหม่

7849 175570 00072034 นาย  สุรชาติ  อรทยั กฟฉ.1 อุดรธานี

7850 215142 00276125 นาย  สุรชิต  กองจนัทร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา
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7851 129676 00155731 นาย  สุรชิต  พฒันชยัวตัร กฟก.2 ชลบุรี

7852 312423 00251103 นาย  สุรเชษฐ์  หาผลทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

7853 259269 00098775 นาย  สุรเชษฐ์  อินทร์แกว้ กฟต.3 ยะลา

7854 065416 00171018 นาย  สุรเชษฐ  ไชยเศรษฐ สาํนกังานใหญ่

7855 332009 00270997 นาย  สุรเชษฐ  สุทพิสิฎฐ กฟน.3 ลพบุรี

7856 193162 00180637 นาย  สุรณรงค ์ พวงแยม้ กฟก.3 นครปฐม

7857 163159 00026142 นาย  สุรเดช  กฤตยามงคลชยั กฟน.3 ลพบุรี

7858 184074 00220829 นาย  สุรเดช  เก่งกาญจนานนัท์ กฟน.3 ลพบุรี

7859 110520 00219008 นาย  สุรเดช  ชนไธสง กฟฉ.3 นครราชสีมา

7860 105779 00373911 นาย  สุรเดช  รักเดช กฟน.2 พิษณุโลก

7861 061048 00074640 นาย  สุรเดช  วิญคาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7862 473570 00250016 นาย  สุรเดช  วุน่สะยคุะ กฟก.2 ชลบุรี

7863 182983 00112349 นาย  สุรทิน  มนสัพรหม กฟก.1 อยธุยา

7864 301862 00260231 นาย  สุรธนัย ์ ลงักาพิศาลพงษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

7865 058590 00241174 นาย  สุรนาท  ฤทธิขจร สาํนกังานใหญ่

7866 237940 00030420 นาง  สุรนารถ  วงศว์ทญั ู กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7867 185224 00202722 นาย  สุรนิตย ์ หมอ้สุวรรณ สาํนกังานใหญ่

7868 107137 00086112 นาย  สุรพงศ ์ พฤกษพงค์ กฟต.3 ยะลา

7869 246046 00132907 นาย  สุรพงศ ์ วชัรพงศว์ณิช กฟฉ.3 นครราชสีมา

7870 108769 00056220 นาย  สุรพงษ ์ ชุ่มประดิษฐ์ กฟน.1 เชียงใหม่

7871 209418 00104017 นาย  สุรพงษ ์ โชคเหมาะ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7872 082947 00154935 นาย  สุรพงษ ์ ตระกรุดทอง กฟต.1 เพชรบุรี

7873 144595 00274155 นาย  สุรพงษ ์ ตนัพงษ์ สาํนกังานใหญ่

7874 181034 00013456 นาย  สุรพงษ ์ ไตรสุธา กฟก.1 อยธุยา

7875 155693 00176945 นาย  สุรพงษ ์ ทินกร สาํนกังานใหญ่
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7876 200082 00026865 นาย  สุรพงษ ์ เทพกรรณ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7877 242301 00028267 นาย  สุรพงษ ์ มโนวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

7878 074075 00276834 นาย  สุรพงษ ์ ยืนยง กฟก.2 ชลบุรี

7879 069729 00231981 นาย  สุรพงษ ์ รักชีวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

7880 043587 00001116 นาย  สุรพงษ ์ วุทธานนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

7881 403355 00061140 นาย  สุรพงษ ์ โศจิรัตน์ กฟต.3 ยะลา

7882 175716 00286631 นาย  สุรพงษ ์ อนนัตสินกุล กฟน.3 ลพบุรี

7883 128028 00019816 นาย  สุรพจน์  จุลประภาศรยทุธ สาํนกังานใหญ่

7884 322973 00040413 นาย  สุรพจน์  สืบสิทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7885 121254 00124057 นาย  สุรพร  นิลสาขา กฟฉ.1 อุดรธานี

7886 058338 00000988 นาย  สุรพรรณ  ชาญณรงค์ สาํนกังานใหญ่

7887 074318 00235826 นาย  สุรพล  กาญจนะภาชนะ สาํนกังานใหญ่

7888 159126 00135050 นาย  สุรพล  กิจธารา กฟต.1 เพชรบุรี

7889 115952 00340976 นาย  สุรพล  กิตติวจันสกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

7890 176877 00032818 นาย  สุรพล  เกิดมงคล สาํนกังานใหญ่

7891 266290 00223136 นาย  สุรพล  ไกรทอง กฟก.1 อยธุยา

7892 275697 00284061 นาย  สุรพล  ไกรศิริโสภณ กฟต.3 ยะลา

7893 285406 00180978 นาย  สุรพล  ขจรสุวรรณ์ กฟต.3 ยะลา

7894 104529 00014175 นาย  สุรพล  คงแยม้ สาํนกังานใหญ่

7895 113714 00053668 นาย  สุรพล  เงินปุ่ น กฟน.3 ลพบุรี

7896 143442 00082013 นาย  สุรพล  จงรักษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

7897 136607 00018624 นาย  สุรพล  จงสาํราญ สาํนกังานใหญ่

7898 046925 00032527 นาย  สุรพล  จาํลองราษฎร์ สาํนกังานใหญ่

7899 178730 00284689 นาย  สุรพล  จิตตส์อิง กฟต.3 ยะลา

7900 147399 00055783 นาย  สุรพล  แจง้วนั สาํนกังานใหญ่
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7901 132289 00015212 นาย  สุรพล  ชูสิทธิ กฟก.1 อยธุยา

7902 131233 00214703 นาย  สุรพล  ดีสมสกุล กฟต.1 เพชรบุรี

7903 227741 00061277 นาย  สุรพล  ไตรภกัดิ กฟต.3 ยะลา

7904 317889 00137789 นาย  สุรพล  นามมนตรี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7905 053419 00113981 นาย  สุรพล  นิตยานนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7906 170164 00164314 นาย  สุรพล  บาํรุงศรี กฟน.3 ลพบุรี

7907 130017 00085916 นาย  สุรพล  ประยรูยวง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7908 214992 00176359 นาย  สุรพล  ฝัดศิริ กฟก.3 นครปฐม

7909 228789 00087368 นาย  สุรพล  พิชยัพลากร กฟก.1 อยธุยา

7910 120907 00287982 นาย  สุรพล  พุ่มพงึพุฒ สาํนกังานใหญ่

7911 117433 00321287 นาย  สุรพล  เพ่งสุข กฟก.1 อยธุยา

7912 079512 00362986 นาย  สุรพล  เพมิพูล กฟก.2 ชลบุรี

7913 235451 00241433 นาย  สุรพล  โพธิพิพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

7914 270346 00220229 นาย  สุรพล  ภมรพล กฟก.3 นครปฐม

7915 165779 00211678 นาย  สุรพล  ภทัรพิทกัษ์ กฟก.1 อยธุยา

7916 216669 00128479 นาย  สุรพล  ภูคงคา กฟฉ.1 อุดรธานี

7917 061030 00276048 นาย  สุรพล  ม่วงงาม กฟต.1 เพชรบุรี

7918 256685 00201621 นาย  สุรพล  ม่วงนา กฟก.3 นครปฐม

7919 192297 00019189 นาย  สุรพล  มากคาํ สาํนกังานใหญ่

7920 171801 00048843 นาย  สุรพล  มาลยัทอง กฟน.1 เชียงใหม่

7921 149244 00258791 นาย  สุรพล  รอดสมัฤทธิ สาํนกังานใหญ่

7922 096522 00018424 นาย  สุรพล  รังสิยวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

7923 255249 00071006 นาย  สุรพล  วงศสุ์ฤทธิ กฟน.3 ลพบุรี

7924 226486 00111616 นาย  สุรพล  ศรีใส กฟก.1 อยธุยา

7925 260642 00255725 นาย  สุรพล  ศศานนท์ กฟต.3 ยะลา
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7926 064321 00079236 นาย  สุรพล  ศึกประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

7927 188654 00217779 นาย  สุรพล  ศุภฤทธิ กฟก.1 อยธุยา

7928 136657 00176163 นาย  สุรพล  สรโยธิน กฟก.1 อยธุยา

7929 078786 00000124 นาย  สุรพล  สิงห์สุข สาํนกังานใหญ่

7930 053207 00281122 นาย  สุรพล  สุนทรศารทูล กฟฉ.3 นครราชสีมา

7931 274811 00047142 นาย  สุรพล  อินทร์เจริญ กฟน.3 ลพบุรี

7932 208543 00075137 นาย  สุรพล  อินทฤกษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7933 108010 00139531 นาย  สุรพฒัน์  ปาลกะวงศ์ กฟก.3 นครปฐม

7934 156055 00203041 นาย  สุรพนัธ์  บา้นเกิดบางนอน กฟต.1 เพชรบุรี

7935 076297 00045572 นาย  สุรพนัธ์  ปันต๊ะ กฟน.1 เชียงใหม่

7936 242864 00096264 นาย  สุรพนัธ์  วทุธานนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

7937 328123 00316767 นาย  สุรพนัธ์  สกุลชิต กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7938 089004 00367568 นาย  สุรพนัธ์  หงษสุ์วรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

7939 176885 00006784 นาง  สุรพี  รุหานนท์ สาํนกังานใหญ่

7940 197336 00128815 นาย  สุรเพชร  พนาลิกุล กฟฉ.1 อุดรธานี

7941 060864 00071565 นาง  สุรภา  กิตติธรรมมาศ สาํนกังานใหญ่

7942 153803 00171395 นาง  สุรภา  บุตรวงษว์สุ กฟน.3 ลพบุรี

7943 133405 00199810 นาย  สุรยทุธ  ทองหล่อ กฟก.3 นครปฐม

7944 420789 00191171 นาย  สุรวทิย ์ ดวงกมล กฟต.1 เพชรบุรี

7945 024850 00155636 นาย  สุรวทิย ์ ปาสิกเทพย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7946 318013 00068415 นาย  สุรวทิย ์ ฟักทอง กฟน.3 ลพบุรี

7947 157687 00021910 นาย  สุรวฑุฒิ  โหมดนุช กฟก.2 ชลบุรี

7948 184529 00316012 นาย  สุรวฒิุ  เตียบทอง กฟต.1 เพชรบุรี

7949 167153 00023908 นาย  สุรวฒิุ  ยงประเสริฐสุข กฟน.3 ลพบุรี

7950 160729 00098202 นาย  สุรศกัดิ  กรกิงมาลา กฟก.1 อยธุยา
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7951 060107 00295755 นาย  สุรศกัดิ  กสิชล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7952 199168 00110438 นาย  สุรศกัดิ  เกิดแสง สาํนกังานใหญ่

7953 260812 00071856 นาย  สุรศกัดิ  คณาวลัย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7954 142739 00045586 นาย  สุรศกัดิ  คนัใจ กฟน.1 เชียงใหม่

7955 233182 00198014 นาย  สุรศกัดิ  จนัทบาล กฟก.3 นครปฐม

7956 177580 00218448 นาย  สุรศกัดิ  จิตตวรีะ กฟก.3 นครปฐม

7957 161131 00105922 นาย  สุรศกัดิ  ไชยประทุม กฟฉ.1 อุดรธานี

7958 163858 00013101 นาย  สุรศกัดิ  ไตรทาน กฟก.1 อยธุยา

7959 207042 00207190 นาย  สุรศกัดิ  ถาวระ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7960 193536 00035602 นาย  สุรศกัดิ  ธนัวรักษกิ์จ กฟก.2 ชลบุรี

7961 013875 00001093 นาย  สุรศกัดิ  นนัทะศิริ สาํนกังานใหญ่

7962 279528 00155563 นาย  สุรศกัดิ  ประตูแกว้ กฟก.1 อยธุยา

7963 154168 00088164 นาย  สุรศกัดิ  พรหมเศรณีย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7964 118976 00063079 นาย  สุรศกัดิ  มูลศิลป์ สาํนกังานใหญ่

7965 164969 00208128 นาย  สุรศกัดิ  เลาหบุตร กฟก.1 อยธุยา

7966 101929 00219735 นาย  สุรศกัดิ  วิยาภรณ์ กฟก.3 นครปฐม

7967 103133 00023562 นาย  สุรศกัดิ  สิทธิแพทย์ กฟน.3 ลพบุรี

7968 287628 00196771 นาย  สุรศกัดิ  สีโท สาํนกังานใหญ่

7969 241177 00009714 นาย  สุรศกัดิ  สุกช่วง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7970 270029 00289770 นาย  สุรศกัดิ  หมดัอะดมั กฟต.3 ยะลา

7971 106539 00148564 นาย  สุรศกัย ์ พงษส์วสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

7972 085212 00131424 นาย  สุรสิทธิ  กาญจนะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

7973 177027 00129639 นาย  สุรสิทธิ  ทองศิริรัตน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7974 103638 00272771 นาย  สุรสิทธิ  บวรเศรษฐนนัท์ กฟน.3 ลพบุรี

7975 225317 00012323 นาย  สุรสิทธิ  ศรีแสงอ่อน กฟก.1 อยธุยา
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

7976 173065 00250307 นาย  สุรสิทธิ  สุคนธ์ กฟก.1 อยธุยา

7977 226402 00139981 นาย  สุรสิทธิ  เสียงแสงจนัทร์ สาํนกังานใหญ่

7978 287288 00209833 นาย  สุรเสน  วงศป์ระพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7979 173887 00002994 นาย  สุระ  ณ หนองคาย สาํนกังานใหญ่

7980 086284 00181697 นาย  สุระ  บวัโต กฟก.3 นครปฐม

7981 223048 00018965 นาย  สุระ  อินทร์ประสิทธิ กฟก.3 นครปฐม

7982 134956 00083582 นาย  สุระชยั  นิมดิษฐ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7983 259138 00233933 นาย  สุระเดช  ตงัตระกูล กฟน.3 ลพบุรี

7984 954003 00386061 นาย  สุระเทพ  สุระสจัจะ กฟก.1 อยธุยา

7985 259683 00117094 นาย  สุระพงษ ์ ยงิเจริญ กฟก.1 อยธุยา

7986 264769 00037640 นาย  สุระศกัดิ  กลางประพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

7987 247424 00265045 นาย  สุระสิทธิ  หอมหวาน กฟน.3 ลพบุรี

7988 137734 00121277 นาย  สุรัก  บุณยแต่ง กฟฉ.1 อุดรธานี

7989 332122 00235353 นาย  สุรักษา  ธรรมกิติราษฎร์ สาํนกังานใหญ่

7990 198269 00002958 นาย  สุรัตน์  ไฉไลสถาพร สาํนกังานใหญ่

7991 209913 00282441 นาย  สุรัตน์  ตนัเมืองปัก กฟฉ.3 นครราชสีมา

7992 174249 00142154 นาย  สุรัตน์  ธาํรงเลาหะพนัธุ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

7993 201012 00159199 นาย  สุรัตน์  เนตรพ่วง สาํนกังานใหญ่

7994 199045 00087140 นาย  สุรัตน์  สุวรรณลิวงศ์ กฟต.3 ยะลา

7995 037578 00001752 นาย  สุรัตน์  โสดาบรรลุ์ สาํนกังานใหญ่

7996 277827 00027116 นาย  สุรัตน์  อินทุรัตน์ กฟน.2 พิษณุโลก

7997 189391 00235244 นาย  สุรัตน์ชยั  ใจผอ่ง กฟก.1 อยธุยา

7998 069509 00257672 นาง  สุรัส  บูรณดิลก สาํนกังานใหญ่

7999 170716 00158820 นาง  สุรางค ์ ธนรุจีวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

8000 207678 00008095 นาง  สุรางค ์ ธาราภูมิ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8001 027840 00070496 น.ส.  สุรางค ์ นิพยาภรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

8002 029478 00245364 นาง  สุรางค ์ มหาวนัไชย กฟน.1 เชียงใหม่

8003 210964 00160429 นาง  สุรางค ์ มีโภคกิจ สาํนกังานใหญ่

8004 063090 00015985 นาย  สุรินทร์  กิตติวานิช สาํนกังานใหญ่

8005 173502 00189209 นาย  สุรินทร์  ชุมเมฆ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8006 258653 00026960 นาย  สุรินทร์  เทือกทิพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8007 324519 00416860 นาย  สุรินทร์  บวัพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8008 067272 00015676 นาย  สุรินทร์  ประภกัดี กฟน.1 เชียงใหม่

8009 206761 00089760 นาย  สุรินทร์  มาลาศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

8010 241101 00207172 นาย  สุรินทร์  ยอดสุรางค์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8011 124155 00282419 นาย  สุรินทร์  วงษช์าตรี กฟก.3 นครปฐม

8012 298734 00102251 นาย  สุรินทร์  วิจิตรเวชการ กฟต.3 ยะลา

8013 174841 00338527 นาย  สุรินทร์  ศศิธรสนธิ กฟต.3 ยะลา

8014 179980 00256949 นาย  สุรินทร์  ศิริพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8015 193366 00226407 นาย  สุรินทร์  สุขดวง กฟก.2 ชลบุรี

8016 280498 00078517 นาย  สุรินทร์  สุขมูล กฟน.3 ลพบุรี

8017 028935 00200875 นาย  สุรินทร์  สุขวิชา สาํนกังานใหญ่

8018 198293 00135919 น.ส.  สุรินทร์  หุ่นเลก็ กฟน.3 ลพบุรี

8019 145088 00160192 นาย  สุริยนต ์ นาํเลียงขนั กฟก.1 อยธุยา

8020 197124 00107392 นาย  สุริยนต ์ ศรีท่าพระ กฟฉ.1 อุดรธานี

8021 203836 00142063 นาย  สุริยส  สมบุญ กฟน.3 ลพบุรี

8022 076865 00043566 นาย  สุริยะ  ประยรูยวง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8023 100761 00043752 นาย  สุริยะ  วิชิตโชติ สาํนกังานใหญ่

8024 177328 00155086 นาย  สุริยะ  ศรีภกัดี กฟก.1 อยธุยา

8025 135643 00212533 นาย  สุริยะ  ศิริอาภากุล กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8026 138439 00034474 นาย  สุริยะ  สิทธิถาวร กฟก.1 อยธุยา

8027 129854 00123388 นาย  สุริยนัต ์ มีเสมา กฟก.1 อยธุยา

8028 195067 00128392 นาย  สุริยนัต ์ วนัคาม กฟฉ.1 อุดรธานี

8029 223250 00022302 นาย  สุริยา  ขนุองค์ กฟก.1 อยธุยา

8030 267034 00239561 นาย  สุริยา  คงทพั กฟต.1 เพชรบุรี

8031 156712 00341754 นาย  สุริยา  ณ บางชา้ง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8032 236570 00226384 นาย  สุริยา  ณ.ลาํปาง กฟน.1 เชียงใหม่

8033 191526 00128497 นาย  สุริยา  พรามนิล กฟฉ.1 อุดรธานี

8034 197166 00126863 นาง  สุริยา  เรืองมา กฟต.3 ยะลา

8035 208195 00061463 นาย  สุริยา  วตุติหาสะ กฟต.3 ยะลา

8036 176568 00004891 นาย  สุริยา  ศรีโภคา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8037 261119 00127964 นาย  สุริยา  อินทร์เพช็ร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8038 195790 00212060 นาย  สุริเยศ  บุญศรีแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8039 180892 00123079 นาย  สุริวฒั  สอาดเอียม กฟก.1 อยธุยา

8040 152920 00239898 นาง  สุริสา  เทียนชวลิต กฟน.3 ลพบุรี

8041 141377 00062855 น.ส.  สุรีพร  ศรีสวสัดิ สาํนกังานใหญ่

8042 410530 00052208 นาง  สุรีพร  สุ่มมาตย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8043 176102 00435731 นาย  สุรีพนัธ์  อินทร์พรหม กฟน.1 เชียงใหม่

8044 128808 00289875 นาง  สุรีย ์ เกิดเจริญ กฟก.3 นครปฐม

8045 112043 00006752 นาง  สุรีย ์ จูเจริญ สาํนกังานใหญ่

8046 106806 00183449 น.ส.  สุรีย ์ พลบัพลาทอง สาํนกังานใหญ่

8047 450289 00100695 น.ส.  สุรีย ์ ใหม่เอียม กฟก.1 อยธุยา

8048 312407 00025900 นาง  สุรีย ์ อรุณรัตน์ สาํนกังานใหญ่

8049 058493 00182184 นาง  สุรียพ์ร  คาํเทียง สาํนกังานใหญ่

8050 056051 00232587 นาง  สุรียพ์ร  พฒันชยั กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8051 240668 00052917 น.ส.  สุรียภ์รณ์  แกว้กรด กฟฉ.1 อุดรธานี

8052 333487 00116816 นาง  สุรียภ์รณ์  ศิวารัตน์ กฟก.1 อยธุยา

8053 121961 00116775 นาง  สุรียรั์ตน์  พงัสอาด กฟก.1 อยธุยา

8054 325434 00196626 นาง  สุรีรัตน์  พยฆัษา กฟฉ.3 นครราชสีมา

8055 175164 00018856 นาย  สุโรจน์  ดาราวงษ์ สาํนกังานใหญ่

8056 181296 00087740 นาย  สุลกัษณ์  สารบูรณ์ กฟก.1 อยธุยา

8057 214188 00062928 น.ส.  สุลิดา  ศรีอรุณ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8058 303903 00050410 นาง  สุวคนธ์  นิลทจนัทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8059 173007 00216373 นาง  สุวจี  เชือขาว กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8060 409212 00126136 นาง  สุวณี  ฉายาบล กฟก.3 นครปฐม

8061 134689 00087986 นาง  สุวดี  จูสกุลวิจิตร์ สาํนกังานใหญ่

8062 306781 00005079 นาง  สุวดี  จูสกุลวิจิตร สาํนกังานใหญ่

8063 280391 00040809 นาง  สุวดี  อโนมะศิริ กฟน.1 เชียงใหม่

8064 157742 00055842 นาง  สุวดี  อารีจิตร กฟก.1 อยธุยา

8065 168468 00186724 นาง  สุวดี  อินทกรอุดม กฟฉ.3 นครราชสีมา

8066 117823 00097042 นาง  สุวนนัท ์ สุขเกษม สาํนกังานใหญ่

8067 138196 00215127 น.ส.  สุวนิตย ์ เสาวภา สาํนกังานใหญ่

8068 067947 00019161 นาง  สุวนียา  วรีวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

8069 503622 00374917 น.ส.  สุวพิชญ ์ บวับุตร สาํนกังานใหญ่

8070 154346 00026429 นาย  สุวรรณ  เกิดมงคล กฟน.3 ลพบุรี

8071 053435 00081162 นาย  สุวรรณ  จะชาลี กฟฉ.1 อุดรธานี

8072 164383 00172450 นาย  สุวรรณ  จนัทร์พฒันพิบูล กฟก.3 นครปฐม

8073 219900 00295387 นาย  สุวรรณ  ตาลลกัษมณ์ กฟต.1 เพชรบุรี

8074 146131 00179507 นาย  สุวรรณ  บุญมาก สาํนกังานใหญ่

8075 090110 00212333 นาย  สุวรรณ  เพชรนอ้ย สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8076 114809 00325813 นาย  สุวรรณ  แพทยพิ์ทกัษ์ กฟก.2 ชลบุรี

8077 146107 00114846 นาย  สุวรรณ  สมแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8078 179100 00187439 นาย  สุวรรณ  เอียมสอาด กฟก.1 อยธุยา

8079 115465 00046728 นาง  สุวรรณา  ชูทณัธ์ กฟน.3 ลพบุรี

8080 143971 00147013 นาง  สุวรรณา  ยศเฉลิมวงศ์ สาํนกังานใหญ่

8081 095275 00099517 นาง  สุวรรณา  วรนุช สาํนกังานใหญ่

8082 179320 00172614 นาง  สุวรรณา  สุดสุวนิชย์ กฟก.3 นครปฐม

8083 305028 00175808 นาง  สุวรรณี  จนัทรเฉิด กฟก.2 ชลบุรี

8084 060872 00245700 นาง  สุวรรณี  จนัทรวงศ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8085 216897 00365702 นาง  สุวรรณี  ดวงฤดีสวสัดิ กฟฉ.1 อุดรธานี

8086 268048 00025823 นาง  สุวรรนีย ์ ลิมทอง สาํนกังานใหญ่

8087 160486 00264908 นาย  สุวรัตน์  ธญัญวชัร์ กฟก.2 ชลบุรี

8088 273108 00009887 นาง  สุวจันา  พงศนุ์รักษ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8089 247521 00055656 นาย  สุวชั  แกว้เขียว กฟก.1 อยธุยา

8090 105868 00114173 นาย  สุวฒัน์  กลัยา กฟต.1 เพชรบุรี

8091 129155 00133880 นาย  สุวฒัน์  เกตุประยรู กฟก.2 ชลบุรี

8092 208404 00155509 นาย  สุวฒัน์  แกว้กก กฟน.3 ลพบุรี

8093 202369 00097983 นาย  สุวฒัน์  เคา้อุทยั สาํนกังานใหญ่

8094 111039 00292375 นาย  สุวฒัน์  ชูขจร สาํนกังานใหญ่

8095 248991 00107592 นาย  สุวฒัน์  ชูลีธรรม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8096 163442 00323493 นาย  สุวฒัน์  เชียวชาญชยั สาํนกังานใหญ่

8097 151209 00240037 นาย  สุวฒัน์  เทียนสวสัดิ กฟก.3 นครปฐม

8098 281842 00149001 นาย  สุวฒัน์  นาคจาํแลง กฟก.3 นครปฐม

8099 064339 00221889 นาย  สุวฒัน์  ปธานะพานิช กฟต.1 เพชรบุรี

8100 140305 00199438 นาย  สุวฒัน์  พวัพิริยพนัธ์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8101 050835 00000956 นาย  สุวฒัน์  รัตนพิบูลยเ์ดช สาํนกังานใหญ่

8102 153015 00061518 นาย  สุวฒัน์  วงษท์รงยศ กฟฉ.1 อุดรธานี

8103 036695 00102724 นาย  สุวฒัน์  วดัถือธรรม สาํนกังานใหญ่

8104 057861 00155313 นาย  สุวฒัน์  วิทยาอุดมพนัธ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8105 146149 00001893 นาย  สุวฒัน์  วิบูลยว์ฒัน์ สาํนกังานใหญ่

8106 180321 00231131 นาย  สุวฒัน์  แสงประทีป กฟก.2 ชลบุรี

8107 218409 00029613 นาย  สุวฒัน์  เหมธานินทร์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8108 271847 00230399 นาย  สุวฒัน์  อมัมวรรธน์ กฟน.1 เชียงใหม่

8109 088985 00197331 นาง  สุวฒันา  โกศลประดิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

8110 083715 00097579 นาง  สุวฒันา  เนียมละออง กฟต.3 ยะลา

8111 168997 00022093 นาย  สุวตัร  ภาคอินทรีย์ กฟก.1 อยธุยา

8112 137962 00125512 นาย  สุวนัชยั  โอวาทสาร สาํนกังานใหญ่

8113 050005 00091505 นาย  สุวิช  อนัตรเสน กฟต.3 ยะลา

8114 167551 00263334 นาย  สุวิชชา  บุญคลา้ย กฟก.2 ชลบุรี

8115 078362 00165465 นาย  สุวิชชาญ  เสตะรมยะ สาํนกังานใหญ่

8116 119532 00002449 นาย  สุวิชา  ประมูลวงศ์ สาํนกังานใหญ่

8117 173722 00256476 นาย  สุวิท  คาํคนซือ กฟฉ.1 อุดรธานี

8118 192001 00249736 จ่าอากาศเอก  สุวิทย ์ กลัยกรกุล กฟต.3 ยะลา

8119 024096 00178038 นาย  สุวิทย ์ กาญจนะ กฟก.3 นครปฐม

8120 027866 00076197 นาย  สุวิทย ์ แกว้เกิด กฟก.2 ชลบุรี

8121 303694 00060108 นาย  สุวิทย ์ คลองข่อย สาํนกังานใหญ่

8122 231229 00071765 นาย  สุวิทย ์ คาํภู กฟฉ.1 อุดรธานี

8123 065979 00076547 นาย  สุวิทย ์ คุม้ปลี กฟก.2 ชลบุรี

8124 146539 00042538 วา่ที ร.ต.  สุวิทย ์ โฆษิฐารัตนกูล กฟน.1 เชียงใหม่

8125 162111 00170630 นาย  สุวิทย ์ เฉลิมรูป กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8126 133845 00118804 นาย  สุวิทย ์ ชีวะธรรม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8127 285252 00073444 นาย  สุวิทย ์ ทวีสิทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8128 258734 00218070 นาย  สุวิทย ์ นิมอ่อนนอ้ม สาํนกังานใหญ่

8129 209939 00206899 นาย  สุวิทย ์ ประสานพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

8130 018003 00153248 นาย  สุวิทย ์ ผลโกศล กฟก.2 ชลบุรี

8131 181424 00138785 นาย  สุวิทย ์ เพชรสุก กฟฉ.3 นครราชสีมา

8132 306391 00043025 นาย  สุวิทย ์ มณีจกัร กฟน.1 เชียงใหม่

8133 067638 00069875 นาย  สุวิทย ์ ฤทธิจนัทร์ กฟก.1 อยธุยา

8134 074334 00166984 นาย  สุวิทย ์ สมานโสตถิวงศ์ สาํนกังานใหญ่

8135 216164 00040045 นาย  สุวิทย ์ สอดส่องกฤษ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8136 158845 00033464 นาย  สุวิทย ์ สุริวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

8137 232429 00361708 นาย  สุวิทย ์ แสงเพง็ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8138 085220 00070232 นาย  สุวิทย ์ อนุตระกูลชยั กฟก.2 ชลบุรี

8139 210469 00286277 สิบเอก  สุวิทย ์ อรัมสจัจากูล กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8140 170897 00237555 นาย  สุวิน  ขนุอ่อน กฟก.3 นครปฐม

8141 053689 00156628 นาย  สุวิน  เลาหประสิทธิ กฟก.3 นครปฐม

8142 072691 00183958 นาง  สุวิภา  เปรมเอียม สาํนกังานใหญ่

8143 065424 00200916 นาง  สุวิภา  สวนสมจิตร สาํนกังานใหญ่

8144 202652 00004932 น.ส.  สุวิมล  บุญผวิ กฟก.1 อยธุยา

8145 093524 00062382 นาง  สุวิมล  เพชรลาํ กฟฉ.1 อุดรธานี

8146 190685 00167980 นาง  สุวิมล  ยทุธกาํธร สาํนกังานใหญ่

8147 222830 00251335 น.ส.  สุวิมล  เหลืองปฐมชยั กฟก.3 นครปฐม

8148 026072 00049958 นาง  สุวิวรรณ  รัตนวิศิษฐ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8149 138405 00246924 นาง  สุวิสา  อวนศรี สาํนกังานใหญ่

8150 206533 00036517 นาย  สุเวศ  ศิริกนัรัตน์ กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8151 185135 00026338 นาย  สุสินธุ์  สุดดีพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8152 279992 00245255 นาย  เสกสรร  ศุภรัตนาพิทกัษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8153 266428 00275129 นาย  เสกสรร  เสริมพงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

8154 219219 00077020 นาย  เสกสรร  อินทรวงศ์ กฟต.3 ยะลา

8155 067989 00072957 นาย  เสงียม  ศรีพลอยรุ่ง สาํนกังานใหญ่

8156 228551 00154812 นาย  เสงียม  สวยสี กฟต.1 เพชรบุรี

8157 178154 00287582 นาง  เสงียม  แสนฤทธิ สาํนกังานใหญ่

8158 229248 00051557 นาย  เสถียร  ครุธวงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8159 206892 00144633 นาย  เสถียร  จนัทร์แกว้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8160 188345 00213325 นาย  เสถียร  ไชยหมาน กฟต.3 ยะลา

8161 220278 00069916 นาย  เสถียร  ตุลชาติ กฟก.1 อยธุยา

8162 198332 00122596 นาย  เสถียร  ฟุ้งขจร กฟน.3 ลพบุรี

8163 153861 00202772 นาย  เสถียร  เลาห์เจริญบณัฑิต กฟก.3 นครปฐม

8164 190350 00256735 นาย  เสถียร  สถิรนุสรณ์ สาํนกังานใหญ่

8165 255516 00251226 นาย  เสน่ห์  ใจทง้ กฟก.1 อยธุยา

8166 279968 00079886 นาย  เสน่ห์  โชคคุณ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8167 251229 00081508 นาย  เสน่ห์  ทารักษ์ กฟก.1 อยธุยา

8168 258873 00034806 นาย  เสน่ห์  นามโคตร กฟก.1 อยธุยา

8169 314378 00019616 นาย  เสน่ห์  เปลียนสี กฟก.1 อยธุยา

8170 193617 00214321 นาย  เสน่ห์  มกคลา้ย กฟก.3 นครปฐม

8171 283739 00168431 นาย  เสน่ห์  วงษภ์า กฟน.3 ลพบุรี

8172 206876 00195143 นาย  เสน่ห์  วารี กฟฉ.3 นครราชสีมา

8173 153390 00058963 นาย  เสน่ห์  สุขเกษม กฟน.1 เชียงใหม่

8174 059960 00281568 นาย  เสน่ห์  แสงสวา่ง กฟก.3 นครปฐม

8175 135871 00012414 นาง  เสน่หา  ศรียมก กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8176 164935 00067891 นาย  เสนอ  เนียมเงิน กฟต.1 เพชรบุรี

8177 216512 00088205 นาย  เสนอ  เมืองหลวง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8178 094473 00259179 นาย  เสนอ  สะเดา กฟน.3 ลพบุรี

8179 074601 00015626 นาย  เสนาะ  ตริตรอง สาํนกังานใหญ่

8180 148646 00246651 นาย  เสนาะ  สุขสบาย สาํนกังานใหญ่

8181 059512 00120649 นาย  เสมอ  สุขผยุ กฟฉ.1 อุดรธานี

8182 086292 00004750 นาง  เสมอ  อาภาธร สาํนกังานใหญ่

8183 417972 00054569 นาย  เสริฐจิตร  จบัปรัง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8184 292738 00043316 นาย  เสริม  จนัทร์ศิริ กฟน.1 เชียงใหม่

8185 289955 00107724 นาย  เสริม  จนัทวี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8186 166903 00073858 นาย  เสริมเกียรติ  คงอินทร์ กฟก.1 อยธุยา

8187 302290 00131038 นาง  เสริมทรัพย ์ ขนายกลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

8188 032609 00132020 นาย  เสริมพงศ ์ บุญแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8189 142420 00062332 นาย  เสริมพนัธ์  วรรณพงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8190 135067 00072884 นาย  เสริมวณิชย ์ อนุรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8191 121092 00295232 นาย  เสริมศกัดิ  ทุเรียนทอง สาํนกังานใหญ่

8192 102179 00214599 นาย  เสริมศกัดิ  ศกัดิตระกูล กฟต.1 เพชรบุรี

8193 180339 00366667 นาย  เสริมสกุล  คลา้ยแกว้ สาํนกังานใหญ่

8194 182797 00140384 นาย  เสรี  เกษตรภิบาล สาํนกังานใหญ่

8195 024185 00193923 นาย  เสรี  คาํพฒัน์ สาํนกังานใหญ่

8196 240375 00260831 นาย  เสรี  จนัทร์อินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

8197 219413 00281009 นาย  เสรี  จิตณาธรรม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8198 250752 00324130 นาย  เสรี  ถนอมดี กฟฉ.3 นครราชสีมา

8199 055380 00001843 นาย  เสรี  นยันานนท์ กฟน.1 เชียงใหม่

8200 407870 00209829 นาย  เสรี  นากกระแสร์ กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8201 081218 00167635 นาย  เสรี  ปรัชญกุล สาํนกังานใหญ่

8202 195261 00164178 นาย  เสรี  รินสินจอ้ย กฟน.1 เชียงใหม่

8203 121806 00186601 นาย  เสรี  เรืองสกุล กฟน.3 ลพบุรี

8204 091124 00197804 นาย  เสรี  วฒันะโรจน์ สาํนกังานใหญ่

8205 244955 00253773 นาย  เสรี  วาเต๊ะ กฟต.3 ยะลา

8206 211368 00213561 นาย  เสรี  วิวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

8207 255540 00084160 นาย  เสรี  สุขเกษม กฟน.1 เชียงใหม่

8208 040181 00048061 นาย  เสรี  โอบออ้ม สาํนกังานใหญ่

8209 227628 00153339 นาย  เสวย  จิตรดี กฟน.1 เชียงใหม่

8210 197506 00081926 นาย  เสวียง  ไชยตาแสง กฟฉ.1 อุดรธานี

8211 204599 00073599 นาง  เสาวคนธ์  จิโนวฒัน์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8212 128638 00177000 นาง  เสาวคนธ์  นิยมะจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

8213 094203 00225251 น.ส.  เสาวคนธ์  ลิมเสฏโฐ สาํนกังานใหญ่

8214 403606 00125312 นาง  เสาวคนธ์  สิงหเสนี กฟน.2 พิษณุโลก

8215 328490 00323443 นาง  เสาวณิต  เกตสตับรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8216 312059 00281718 นาง  เสาวณี  ประเสริฐหมอ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8217 290859 00012600 นาง  เสาวนิตย ์ วชิรานนท์ กฟก.1 อยธุยา

8218 291847 00019707 นาง  เสาวนีย ์ จิราพงษ์ กฟก.1 อยธุยา

8219 104210 00006493 นาง  เสาวภา  คาํจินดา สาํนกังานใหญ่

8220 063406 00228459 นาง  เสาวภา  สิทธิลกัษณ์ สาํนกังานใหญ่

8221 452346 00046005 นาง  เสาวรส  วิชาดี กฟน.1 เชียงใหม่

8222 320549 00328784 นาง  เสาวรัตน์  ยงิจาํเริญศาสตร์ กฟต.3 ยะลา

8223 084355 00353953 นาง  เสาวลกัษณ์  ขมัภรัตน์ สาํนกังานใหญ่

8224 189600 00150359 น.ส.  เสาวลกัษณ์  ชงัดวงจิต กฟต.1 เพชรบุรี

8225 032617 00046732 นาง  เสาวลกัษณ์  ชูบดินทร์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8226 075974 00206417 นาง  เสาวลกัษณ์  นวมทอง สาํนกังานใหญ่

8227 129723 00242639 นาง  เสาวลกัษณ์  นาคีสถิตย์ กฟน.3 ลพบุรี

8228 210663 00029572 น.ส.  เสาวลกัษณ์  เยน็เจริญ สาํนกังานใหญ่

8229 057578 00140275 นาง  แสง  ธนโกเศศ สาํนกังานใหญ่

8230 244549 00038791 นาย  แสงกลา้  ดลแมน้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8231 400153 00158884 นาง  แสงจนัทร์  บุญมา กฟน.1 เชียงใหม่

8232 175708 00036135 นาย  แสงชยั  แหเลิศตระกูล กฟก.1 อยธุยา

8233 004973 00228845 นาย  แสงทอง  บุรินทร์กุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8234 166555 00060253 นาง  แสงระวี  ลอยจินดารัตน์ สาํนกังานใหญ่

8235 026234 00107851 นาง  แสงอรุณ  โพธินาง กฟฉ.1 อุดรธานี

8236 165151 00033678 นาย  แสวง  ตาดคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

8237 012879 00118040 นาย  แสวง  ปานบา้นแพว้ สาํนกังานใหญ่

8238 295443 00184704 นาย  แสวง  สุวรรณเพชร กฟฉ.1 อุดรธานี

8239 051491 00161302 นาย  โสดา  จนัทร์กลนั กฟต.1 เพชรบุรี

8240 067620 00195634 นาย  โสพล  จุย้แจ่ม กฟน.3 ลพบุรี

8241 278687 00205348 นาย  โสพล  บุญมนั กฟน.3 ลพบุรี

8242 174647 00060235 นาง  โสพิศ  หรือเจริญ กฟก.1 อยธุยา

8243 310251 00226584 นาง  โสพิส  อิมนาค กฟก.2 ชลบุรี

8244 297542 00180746 นาย  โสภณ  จึงรุ่งฤทธิ กฟก.1 อยธุยา

8245 229743 00264803 นาย  โสภณ  ชูมณี กฟน.1 เชียงใหม่

8246 501594 00358935 นาย  โสภณ  นิมทรงประเสริฐ กฟก.3 นครปฐม

8247 214235 00196735 นาย  โสภณ  เพช็รสุวรรณ สาํนกังานใหญ่

8248 075576 00334155 นาย  โสภณ  มานพ กฟก.3 นครปฐม

8249 115156 00321700 นาย  โสภณ  ศรีชู กฟน.2 พิษณุโลก

8250 329218 00027675 นาย  โสภณ  สิงคนิภา กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8251 218637 00198096 นาย  โสภณ  สุขเขตต์ สาํนกังานใหญ่

8252 241826 00024568 นาย  โสภณ  แสงวิมล กฟน.3 ลพบุรี

8253 219196 00073412 นาย  โสภณ  แสนลาวณัย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8254 269094 00139440 นาย  โสภณ  อิมใจ กฟก.3 นครปฐม

8255 031611 00107251 นาย  โสภณั  วิญคาม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8256 062785 00038355 นาย  โสภณั  อุ่นวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8257 206973 00212606 นาง  โสภา  ดิษฐประยรู กฟน.1 เชียงใหม่

8258 291465 00023794 นาย  โสภา  นาดง กฟน.3 ลพบุรี

8259 126806 00272353 นาง  โสภา  บวัดิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

8260 273336 00340758 นาง  โสภา  วรรณโสภณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8261 053710 00242384 นาง  โสภา  ศรีวชัโรสถ สาํนกังานใหญ่

8262 050720 00232828 นาง  โสภาคย ์ แพทยรั์งษี กฟก.2 ชลบุรี

8263 135449 00153470 นาย  โสภิณ  นนทะวงศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

8264 201583 00110733 นาย  โสภิณ  โพธารามิก กฟต.1 เพชรบุรี

8265 306684 00180728 น.ส.  โสภิดา  ดาดาษ สาํนกังานใหญ่

8266 148387 00162853 นาง  โสภิดา  ถีถะแกว้ สาํนกังานใหญ่

8267 224206 00063388 นาง  โสภิต  เกรียงธีรศร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8268 206119 00272658 นาย  โสภิต  เพิมสิน กฟฉ.1 อุดรธานี

8269 047890 00190793 นาง  โสภิต  สุขโชติ กฟต.3 ยะลา

8270 408444 00160465 นาง  โสภิตา  จนัทรศร สาํนกังานใหญ่

8271 162640 00156919 นาง  โสภิษฐ์  ม่วงยา้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

8272 113528 00157410 น.ส.  โสรยา  โสตะระ สาํนกังานใหญ่

8273 240024 00326269 นาย  โสรัตน์  โฆษิตกุล กฟก.2 ชลบุรี

8274 194087 00081158 นาย  โสวฒัร์  ธนะคาํดี กฟฉ.1 อุดรธานี

8275 178934 00143764 นาง  โสฬส  สุโกรัตน์ กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8276 121539 00156232 นาย  ไสยสิน  ญาโณทยั สาํนกังานใหญ่

8277 116453 00029227 นาย  ไสว  คงเขียด กฟต.3 ยะลา

8278 260935 00193250 นาย  ไสว  คงสิน กฟก.2 ชลบุรี

8279 490962 00314874 นาย  ไสว  ชยับุญเรือง กฟก.2 ชลบุรี

8280 127218 00188944 นาย  ไสว  ชาลีธรรม กฟฉ.1 อุดรธานี

8281 204248 00132270 นาง  ไสว  ติยะบุตร กฟฉ.1 อุดรธานี

8282 282898 00117080 นาย  ไสว  นยัแสน กฟก.1 อยธุยา

8283 044981 00080334 นาง  ไสว  พลราชม กฟฉ.1 อุดรธานี

8284 278530 00197559 นาย  ไสว  เพชรมโนทยั สาํนกังานใหญ่

8285 015047 00175703 นาย  ไสว  ภูศิริ กฟก.3 นครปฐม

8286 244191 00034379 นาย  ไสว  รืนรส กฟก.1 อยธุยา

8287 226046 00079686 นาย  ไสว  ศรีโยธา กฟฉ.3 นครราชสีมา

8288 111144 00070600 นาย  ไสว  สุขกุล กฟก.2 ชลบุรี

8289 212356 00108611 นาย  ไสว  อาวรณ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8290 062743 00230967 นาย  หทยั  สวสัดิมงคล กฟต.1 เพชรบุรี

8291 278051 00064011 นาง  หทยัทิพย ์ สารินทร์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8292 254895 00102342 นาย  หนุ  ยศดาํ กฟต.3 ยะลา

8293 107226 00108061 นาย  หนูเรือง  บวัผนั สาํนกังานใหญ่

8294 210605 00054555 นาย  หนูวนั  ไชยยะ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8295 056920 00141358 นาง  หนูหรี  อ่อนเชือ สาํนกังานใหญ่

8296 048498 00194983 นาง  หรรษา  รักษพ์ลเมือง กฟก.1 อยธุยา

8297 225634 00010676 นาย  หรรษา  อารัมภสุข สาํนกังานใหญ่

8298 291318 00246756 นาย  หร่อเหม  มาดสม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8299 256091 00038105 นาง  หวานใจ  สายทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

8300 236180 00092733 นาย  หอมปรุง  ไมเ้กตุ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8301 146961 00199492 นาย  หาญ  พูลบุญ กฟน.3 ลพบุรี

8302 033427 00209792 นาย  หาญ  หตัถะแสน กฟฉ.1 อุดรธานี

8303 244125 00179266 นาย  หาญชยั  พูลสวสัดิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8304 226965 00133444 นาย  หาญศิริ  สิโรตมรัตน์ กฟก.3 นครปฐม

8305 246965 00143069 นาย  หิม  จนัทร์รัตน์ กฟต.3 ยะลา

8306 061967 00028744 นาย  หิรัญ  โพธิศรี กฟก.1 อยธุยา

8307 202068 00167912 นาย  เหมือน  สุกใส กฟฉ.3 นครราชสีมา

8308 312855 00239125 นาย  แหลมทอง  บุตะเขียว กฟฉ.1 อุดรธานี

8309 194079 00011313 นาย  แหลมทอง  สว่างวงศ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8310 402090 00177319 นาย  แหลมทอง  สุขจนัดา กฟฉ.1 อุดรธานี

8311 084672 00108102 นาย  องค ์ ชา้งสอน กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8312 332716 00091719 นาย  องอาจ  กลินวาโย กฟฉ.1 อุดรธานี

8313 207589 00056834 นาย  องอาจ  กนัพิพิธ กฟฉ.1 อุดรธานี

8314 076849 00252577 นาย  องอาจ  โคว้เจริญ สาํนกังานใหญ่

8315 185494 00291874 นาย  องอาจ  จนัทร สาํนกังานใหญ่

8316 260040 00132884 นาย  องอาจ  จนัทร์สิงห์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8317 037879 00263839 นาย  องอาจ  บุญการี กฟก.2 ชลบุรี

8318 176063 00208887 นาย  องอาจ  ปินกระจาย กฟก.1 อยธุยา

8319 180795 00030907 น.ส.  องุ่น  อึงตระกูล กฟก.1 อยธุยา

8320 173316 00032404 นาง  อจิรา  บริสุทธิ กฟน.3 ลพบุรี

8321 155897 00192331 นาย  อชิกาล  ยนพิมาย กฟฉ.3 นครราชสีมา

8322 495150 00295246 น.ส.  อณุภา  ลอ้มรืน กฟน.3 ลพบุรี

8323 194710 00031135 นาย  อโณทยั  คาํคง กฟก.1 อยธุยา

8324 230948 00028112 นาย  อโณทยั  นาวิกวาณิชย์ กฟน.1 เชียงใหม่

8325 295061 00104417 นาย  อดิเรก  เทียงภกัดี กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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8326 224620 00103198 นาย  อดิเรก  พุ่งโตมร กฟต.1 เพชรบุรี

8327 084216 00202168 นาย  อดิศร  ถาวรวตัร์ สาํนกังานใหญ่

8328 255883 00062132 นาย  อดิศร  ศิวพรประทาน กฟก.2 ชลบุรี

8329 179370 00135082 นาย  อดิศกัดิ  ฉาบสุวรรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

8330 432786 00288265 นาย  อดิศกัดิ  ตรงวฒันาวฒิุ กฟฉ.1 อุดรธานี

8331 239764 00088423 นาย  อดิศกัดิ  ประนดัทา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8332 098582 00280358 นาย  อดิศกัดิ  พริงพฒันพงษ์ กฟก.3 นครปฐม

8333 205600 00068388 นาย  อดิศกัดิ  พุ่งโตมร กฟน.3 ลพบุรี

8334 190669 00078644 นาย  อดิศกัดิ  รักฉายา กฟน.3 ลพบุรี

8335 216805 00343633 นาย  อดิศกัดิ  ศาสตร์มูล สาํนกังานใหญ่

8336 401573 00106873 นาย  อดิศกัดิ  ฮุดพานิช กฟต.1 เพชรบุรี

8337 241915 00015244 นาย  อดิสยั  พึงเจริญ กฟก.1 อยธุยา

8338 025440 00198064 นาย  อดีต  ธญัญาหาร สาํนกังานใหญ่

8339 192310 00123097 นาย  อดุล  เทียนทาํนูล กฟก.1 อยธุยา

8340 120169 00234993 นาย  อดุลย ์ กรกนก กฟฉ.3 นครราชสีมา

8341 017633 00103552 นาย  อดุลย ์ เจียมเจริญ สาํนกังานใหญ่

8342 214667 00139840 นาย  อดุลย ์ โฉมงาม สาํนกังานใหญ่

8343 211928 00067005 นาย  อดุลย ์ ดวงเทียน กฟฉ.1 อุดรธานี

8344 089931 00199442 นาย  อดุลย ์ เทศะแพทย์ สาํนกังานใหญ่

8345 182470 00036753 นาย  อดุลย ์ พรหมรักษา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8346 245846 00028108 นาย  อดุลย ์ วิศลยศ์าตพร กฟน.1 เชียงใหม่

8347 156843 00253191 นาย  อดุลย ์ เว่าสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8348 178633 00254888 นาย  อดุลย ์ แวววรรณจิตร กฟต.3 ยะลา

8349 201038 00284843 นาย  อดุลย ์ หอมหวล กฟน.1 เชียงใหม่

8350 133659 00048998 นาย  อดุลย ์ อุทธโยธา กฟน.1 เชียงใหม่
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ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8351 146694 00191644 นาง  อติภา  วนิชชานนท์ สาํนกังานใหญ่

8352 117441 00213648 นาย  อธิพงศ ์ ทองยอ่น กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8353 279837 00130741 นาย  อธิพร  นรัฐกิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8354 314108 00011004 นาย  อธิวฒัน์  อาํไพ กฟก.1 อยธุยา

8355 114362 00133153 นาง  อนงค ์ จอมสง่า กฟก.1 อยธุยา

8356 087086 00025950 น.ส.  อนงค ์ ชืนสุวรรณ์ สาํนกังานใหญ่

8357 032934 00040645 นาง  อนงค ์ ไชยแสนชมภู กฟน.1 เชียงใหม่

8358 114922 00083405 นาง  อนงค ์ พรหมขติัแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

8359 152611 00033191 นาง  อนงคทิ์พย ์ ธรรมานุปถมัภ์ สาํนกังานใหญ่

8360 162933 00049299 นาง  อนงคพ์รรณ  สุวรรณทะมาลี กฟน.1 เชียงใหม่

8361 181521 00414181 นาย  อนนท ์ พุกสุข กฟน.3 ลพบุรี

8362 990030 00039579 นาย  อนนท ์ ศุภตระกูล สาํนกังานใหญ่

8363 326600 00161166 นาย  อนนท ์ สตธารณามยั กฟฉ.3 นครราชสีมา

8364 061195 00190339 นาย  อนวชั  คงทุง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8365 193748 00274028 นาย  อนวตัร์  อรรถกุล กฟต.3 ยะลา

8366 238776 00152933 นาง  อนญัญา  ยนพิมาย กฟฉ.3 นครราชสีมา

8367 119142 00097610 นาย  อนตัย ์ ธญัญะผล กฟต.3 ยะลา

8368 139689 00112353 นาย  อนทัภิชาญ  วรนิมมาน กฟน.1 เชียงใหม่

8369 210223 00166811 นาย  อนนัต ์ กมลพนัธ์ กฟก.1 อยธุยา

8370 067688 00256444 นาย  อนนัต ์ กระตือหน สาํนกังานใหญ่

8371 203315 00183603 นาย  อนนัต ์ คงรอด สาํนกังานใหญ่

8372 184252 00053272 นาย  อนนัต ์ คงศาลา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8373 139582 00086485 นาย  อนนัต ์ จิตรมณียพนัธ์ กฟต.3 ยะลา

8374 116209 00254733 นาย  อนนัต ์ ใจธรรม กฟต.1 เพชรบุรี

8375 125193 00343542 นาย  อนนัต ์ เดชพิทกัษ์ กฟก.2 ชลบุรี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8376 293289 00103784 นาย  อนนัต ์ ไตรเรกพนัธุ์ กฟต.3 ยะลา

8377 022353 00225651 นาย  อนนัต ์ ทองกูล กฟก.2 ชลบุรี

8378 082094 00091769 นาย  อนนัต ์ ทิพยน์รากุล กฟต.3 ยะลา

8379 077497 00251303 นาย  อนนัต ์ นมัคณิสรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

8380 072170 00026615 นาย  อนนัต ์ นิตยา กฟฉ.1 อุดรธานี

8381 161107 00254547 นาย  อนนัต ์ บุญผาสุข กฟน.3 ลพบุรี

8382 273857 00341677 นาย  อนนัต ์ ประดิษฐ์ผล กฟต.1 เพชรบุรี

8383 169951 00110092 นาย  อนนัต ์ ปวะบุตร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8384 200155 00209538 นาย  อนนัต ์ ปัญญา กฟน.1 เชียงใหม่

8385 200799 00246297 นาย  อนนัต ์ ปาวิน กฟน.1 เชียงใหม่

8386 078477 00176795 นาย  อนนัต ์ พุ่มวิเศษ สาํนกังานใหญ่

8387 200040 00019375 นาย  อนนัต ์ มากแกว้ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8388 069834 00292816 นาย  อนนัต ์ มานะต่อ สาํนกังานใหญ่

8389 236554 00326241 นาย  อนนัต ์ รักชาติ กฟก.2 ชลบุรี

8390 139003 00138676 นาย  อนนัต ์ ศรีพนัธ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8391 099198 00094549 นาย  อนนัต ์ ศรีสวสัดิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8392 158722 00222285 นาย  อนนัต ์ สมบูรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

8393 238938 00082504 นาย  อนนัต ์ สนัทดั กฟก.1 อยธุยา

8394 237461 00093648 นาย  อนนัต ์ สยัเทพ กฟต.1 เพชรบุรี

8395 224646 00024336 นาย  อนนัต ์ สิงห์สูง กฟน.3 ลพบุรี

8396 250972 00012973 นาย  อนนัต ์ สุนนัทลิ์กานนท์ กฟก.1 อยธุยา

8397 147080 00071042 นาย  อนนัต ์ เสนารักษ์ กฟก.2 ชลบุรี

8398 094122 00033246 นาย  อนนัต ์ โสพรรณพนิชกลุ สาํนกังานใหญ่

8399 185614 00127532 นาย  อนนัต ์ อ๋องสุทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8400 279497 00425243 นาย  อนนัตช์ยั  สุภาภทัรานนท์ กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8401 073215 00133753 นาย  อนนัตไ์ชย  รักษากุล กฟก.3 นครปฐม

8402 120012 00145611 นาย  อนนัตพงษ ์ รัตนอนนัต์ กฟน.1 เชียงใหม่

8403 328945 00139195 นาย  อนนัตเ์อก  รัตนเดชพงศสิ์น กฟก.2 ชลบุรี

8404 173811 00232050 นาย  อนนัท ์ พวงพนัธ์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8405 138772 00031008 นาย  อนิตยพงษ ์ โพธิวิฑูรย์ กฟน.3 ลพบุรี

8406 281232 00144360 นาย  อนิรุทธิ  สุนทรารักษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8407 158390 00084938 นาย  อนิรุธ  กลุชิตาพงษ์ กฟก.2 ชลบุรี

8408 062230 00252872 นาย  อนิรุธ  พูลละมา้ย กฟต.1 เพชรบุรี

8409 209638 00141267 นาย  อนุ  สมณะ กฟฉ.1 อุดรธานี

8410 034318 00083132 นาย  อนุ  อินทุโศภน กฟน.1 เชียงใหม่

8411 281096 00145770 นาย  อนุกูล  ขวญัหวาน กฟต.3 ยะลา

8412 129058 00021897 นาง  อนุกูล  ถนอมสุข กฟก.2 ชลบุรี

8413 060602 00211232 นาย  อนุชา  ไกรวฒัสม กฟก.3 นครปฐม

8414 258831 00215327 นาย  อนุชา  จนัทรศิริจนั กฟน.3 ลพบุรี

8415 185591 00020378 นาย  อนุชา  ถนอมกุลบุตร สาํนกังานใหญ่

8416 154817 00113777 นาย  อนุชา  บุญสาํราญ กฟฉ.1 อุดรธานี

8417 415247 00230735 นาย  อนุชา  มาศยคง กฟฉ.1 อุดรธานี

8418 179786 00177896 นาย  อนุชา  ศิริรัตน์ กฟต.1 เพชรบุรี

8419 253645 00108334 นาย  อนุชาติ  ปลงัศิริ กฟฉ.1 อุดรธานี

8420 279764 00080625 นาย  อนุชิต  ไตรยงค์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8421 328393 00060576 นาย  อนุชิต  บุญชู กฟก.1 อยธุยา

8422 129139 00235080 นาย  อนุชิต  เสถียรพฒันพงศา กฟต.3 ยะลา

8423 182137 00227544 นาย  อนุเชษฐ  ขาวจตัุรัส กฟฉ.3 นครราชสีมา

8424 498294 00323207 นาย  อนุตร  ฉนัทนาสกุล สาํนกังานใหญ่

8425 202644 00026815 นาย  อนุพงศ ์ จนัทร์ธานี กฟฉ.1 อุดรธานี



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8426 108468 00176290 จ่าอากาศเอก  อนุพงศ ์ ทิพยค์งคา กฟก.1 อยธุยา

8427 240422 00084483 นาย  อนุพงศ ์ อรรถกานตวิ์กยั กฟน.1 เชียงใหม่

8428 213394 00067782 นาย  อนุพงษ ์ ทศันากณัฑ์ กฟต.1 เพชรบุรี

8429 209256 00127100 นาย  อนุพงษ ์ อุบลศรี กฟน.1 เชียงใหม่

8430 188337 00086499 นาย  อนุพงษ ์ อู่เพียรพงษ์ กฟต.3 ยะลา

8431 161270 00184495 นาย  อนุรักษ ์ เกณฑพ์ล กฟฉ.3 นครราชสีมา

8432 262872 00395371 นาย  อนุรักษ ์ แคลว้ปลอดทุกข์ กฟก.3 นครปฐม

8433 191314 00009132 นาย  อนุรักษ ์ ชูเนตร กฟก.1 อยธุยา

8434 117938 00198082 นาย  อนุรักษ ์ ปัญญาวธุกุล สาํนกังานใหญ่

8435 224874 00255870 นาย  อนุรักษ ์ เรือนแกว้ กฟน.1 เชียงใหม่

8436 227408 00122150 นาย  อนุรักษ ์ สุคนัธรส กฟน.1 เชียงใหม่

8437 192213 00226120 นาย  อนุรัตน์  สนหลี สาํนกังานใหญ่

8438 170106 00020346 นาย  อนุรัตน  นนัทิกาญจนะ สาํนกังานใหญ่

8439 253815 00110460 นาย  อนุรุทธ์  พูลทรัพย์ สาํนกังานใหญ่

8440 241787 00218884 นาย  อนุโลม  อุตมะพนัธุ์ สาํนกังานใหญ่

8441 134752 00041091 นาย  อนุวรรตน์  พรหมคาํ กฟน.2 พิษณุโลก

8442 199257 00231236 นาย  อนุวฒัน์  เขม็แดง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8443 505210 00389055 นาย  อนุวฒัน์  มีรีวี กฟก.1 อยธุยา

8444 177310 00282528 นาย  อนุศกัดิ  ทองคุม้ กฟน.2 พิษณุโลก

8445 058891 00063615 นาย  อนุศกัดิ  ทองสมัฤทธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8446 223404 00019939 นาย  อนุศกัดิ  นิมมา กฟต.1 เพชรบุรี

8447 202076 00178915 นาย  อนุศกัดิ  สุวรรณกนิษฐ์ กฟก.1 อยธุยา

8448 285579 00363332 นาย  อนุสร  เชาวนาศยั กฟก.3 นครปฐม

8449 240414 00049730 นาย  อนุสรณ์  คงกระจ่าง กฟน.3 ลพบุรี

8450 170326 00292470 นาย  อนุสรณ์  ไตรสนาคม กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8451 087272 00153311 นาย  อนุสรณ์  เทศผล สาํนกังานใหญ่

8452 118992 00187134 นาย  อนุสรณ์  บาํรุงไทย กฟก.1 อยธุยา

8453 206402 00108411 นาย  อนุสรณ์  บุญจาํนงค์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8454 136217 00085411 นาย  อนุสรณ์  บุญเลิศ กฟน.3 ลพบุรี

8455 154126 00271725 นาย  อนุสรณ์  บุญศิริ กฟก.3 นครปฐม

8456 176411 00236068 นาย  อนุสรณ์  เปล่งกงัวาน สาํนกังานใหญ่

8457 445608 00123742 นาย  อนุสรณ์  มณีนิล กฟฉ.1 อุดรธานี

8458 207783 00346918 นาย  อนุสรณ์  สิงหะ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8459 169626 00345299 นาย  อนุสรณ์  อยูบ่รรยงค์ กฟก.3 นครปฐม

8460 230257 00035107 นาย  อนุสิต  ฐานวิเศษ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8461 083105 00070246 นาย  อนู  ดุลยนยั กฟก.2 ชลบุรี

8462 314124 00054137 นาย  อภยั  ไกรสูรย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8463 270760 00248144 นาย  อภยั  บวัรอด กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8464 159532 00331725 นาย  อภยั  สาระทศันานนัท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8465 317944 00050979 นาง  อภิชญา  ศิริพฤกษ์ กฟก.1 อยธุยา

8466 333788 00192195 นาย  อภิชยั  กถนานนท์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8467 088113 00254292 นาย  อภิชยั  แมน้มาศ สาํนกังานใหญ่

8468 280244 00143114 นาย  อภิชาต  วีระกิติกุล กฟต.3 ยะลา

8469 033841 00241338 นาย  อภิชาต  อคัรกลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8470 252746 00090581 นาย  อภิชาติ  กองสมบติั กฟก.2 ชลบุรี

8471 105761 00151187 นาย  อภิชาติ  ชวลิต กฟน.1 เชียงใหม่

8472 254853 00262792 นาย  อภิชาติ  ชูชุม กฟต.3 ยะลา

8473 200016 00036894 นาย  อภิชาติ  ดิษฐปาน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8474 105842 00077757 นาย  อภิชาติ  ทวชียั กฟก.2 ชลบุรี

8475 295760 00224178 นาย  อภิชาติ  ทองประพนัธ์ กฟต.3 ยะลา
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั
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8476 180698 00030943 นาย  อภิชาติ  ทองสะอาด กฟน.3 ลพบุรี

8477 245757 00042324 นาย  อภิชาติ  เทียมประเสริฐ กฟน.1 เชียงใหม่

8478 256554 00259842 นาย  อภิชาติ  เทียมวรรณ กฟก.1 อยธุยา

8479 321414 00267697 นาย  อภิชาติ  นาคทองคง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8480 230752 00171363 นาย  อภิชาติ  นิรันดร์โสภณ กฟน.3 ลพบุรี

8481 180664 00291133 นาย  อภิชาติ  พิเชฐวรกุล กฟก.2 ชลบุรี

8482 115596 00061522 นาย  อภิชาติ  มาลาศิลป์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8483 204989 00177650 นาย  อภิชาติ  สว่างดี กฟก.2 ชลบุรี

8484 217851 00176254 นาย  อภิชาติ  แสงปิน สาํนกังานใหญ่

8485 174176 00067473 นาย  อภิชาติ  อารีกุล สาํนกังานใหญ่

8486 192336 00110333 นาย  อภิโชติ  อยูอ่่อน สาํนกังานใหญ่

8487 127666 00181633 น.ส.  อภิญญา  พินธุรักษ์ กฟก.3 นครปฐม

8488 155091 00039492 นาง  อภิญญา  ศรีวราสาสน์ สาํนกังานใหญ่

8489 464466 00175076 นาย  อภิญา  เจริญสวา่ง กฟฉ.1 อุดรธานี

8490 233962 00206099 นาย  อภินนัท ์ ขนุทิตย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8491 077625 00229669 นาย  อภินนัท ์ เนืองจาํนงค์ สาํนกังานใหญ่

8492 151233 00214503 นาย  อภินนัท ์ พลเสน กฟก.3 นครปฐม

8493 257364 00041582 นาย  อภินนัท ์ เมืองครุธ กฟฉ.1 อุดรธานี

8494 064850 00178638 นาย  อภินนัท ์ แยม้งามเหลือ สาํนกังานใหญ่

8495 126660 00202522 นาง  อภิรดี  เศวตชยักลุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8496 189676 00282546 นาย  อภิรมย ์ ภิญโญ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8497 185923 00108089 นาย  อภิรักษ ์ แกว้อมตวงศ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8498 172506 00020164 นาย  อภิรักษ ์ จนัทร์ปลูก กฟต.1 เพชรบุรี

8499 112019 00178606 นาย  อภิรักษ ์ ฉิมฉวี สาํนกังานใหญ่

8500 087311 00035216 นาย  อภิรักษ ์ เหลืองธุวปราณีต สาํนกังานใหญ่
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8501 181157 00230335 นาย  อภิรัฐ  เติมทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8502 300793 00185796 นาย  อภิลกัษณ์  ศรียานนท์ กฟก.1 อยธุยา

8503 185622 00229946 นาย  อภิวชัร์  ทองคาํ กฟก.1 อยธุยา

8504 222513 00262447 น.ส.  อภิวนัย ์ ตติยาวนิชกลุ สาํนกังานใหญ่

8505 140915 00233529 นาย  อภิศกัดิ  ถาดมุข กฟน.3 ลพบุรี

8506 215304 00056898 นาย  อภิศกัดิ  ปะตงัถาโต กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8507 090186 00032890 นาย  อภิศกัดิ  ปัทมะลางคุล สาํนกังานใหญ่

8508 270493 00044926 นาย  อภิศกัดิ  เหมุทยั กฟฉ.1 อุดรธานี

8509 282814 00039688 น.ส.  อภิสมยั  มหาขนัธ์ สาํนกังานใหญ่

8510 182894 00103057 นาง  อภิสรา  ปรียานนท์ กฟต.1 เพชรบุรี

8511 310764 00246124 นาง  อภิสรา  พานิชเจริญ กฟก.2 ชลบุรี

8512 504380 00382994 นาย  อภิสิทธิ  พนัธ์รัศมี กฟก.3 นครปฐม

8513 201478 00038769 นาย  อภิสิทธิ  ภูนิลวาลย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8514 212974 00051139 นาย  อภิสิทธิ  แสงดาว กฟฉ.3 นครราชสีมา

8515 137988 00003495 นาย  อมร  เดียวตระกูล กฟน.3 ลพบุรี

8516 058508 00213111 นาย  อมร  ทิฐรัตน์ กฟก.2 ชลบุรี

8517 076661 00043720 นาย  อมร  ปินรอด สาํนกังานใหญ่

8518 145664 00295264 นาย  อมร  โพธิคุณ สาํนกังานใหญ่

8519 020911 00197690 นาย  อมร  มิตรารมย์ สาํนกังานใหญ่

8520 055518 00227685 นาย  อมร  แสงเงิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8521 246355 00194397 นาย  อมรชยั  เพ่งพวณิชย์ กฟก.3 นครปฐม

8522 270176 00211941 นาย  อมรเทพ  วชัรานนท์ กฟต.1 เพชรบุรี

8523 158162 00241683 นาย  อมรพนัธ์  เจริญกิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8524 402163 00223704 นาง  อมรรัตน์  จนัทร์เหมือนเผอืก กฟน.3 ลพบุรี

8525 177679 00168154 นาง  อมรรัตน์  มนัตราภรณ์ สาํนกังานใหญ่
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8526 150473 00251026 นาง  อมรรัตน์  ยงับรรเทา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8527 215582 00216741 นาง  อมรวรรณ  ฉิมพาลี กฟต.1 เพชรบุรี

8528 057544 00002253 นาง  อมรวรรณ  ตงัตรง สาํนกังานใหญ่

8529 173895 00010844 นาง  อมรวรรณ  เยน็ประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

8530 120779 00060526 นาง  อมรศรี  ประสมทรัพย์ กฟก.1 อยธุยา

8531 169618 00059450 นาย  อมรินทร์  อมรศกัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

8532 430221 00243271 นาง  อมลวรรณ  สงวนพงษ์ สาํนกังานใหญ่

8533 400195 00141308 นาง  อรชพร  เสน้แกว้ใส สาํนกังานใหญ่

8534 117687 00053872 นาง  อรชร  นาวีสาคร สาํนกังานใหญ่

8535 190952 00159426 นาง  อรชร  นุตบุญเลิศ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8536 959030 00389996 นาย  อรชุน  กอ้งกิจจาพงศ์ สาํนกังานใหญ่

8537 290956 00135828 นาง  อรญา  หอ้งกระจก กฟน.3 ลพบุรี

8538 298603 00111707 นาง  อรทยั  ไชยมงคล กฟก.3 นครปฐม

8539 198829 00136983 น.ส.  อรทยั  โทแกว้ กฟฉ.1 อุดรธานี

8540 139752 00298535 นาง  อรทยั  ธรรมนิภา กฟก.3 นครปฐม

8541 225545 00193723 นาง  อรทยั  พิบูลยศ์กัดิ กฟก.2 ชลบุรี

8542 417875 00175185 น.ส.  อรทยั  ร่มเยน็ กฟก.1 อยธุยา

8543 115651 00002453 นาง  อรทยั  ศินาคม สาํนกังานใหญ่

8544 236685 00017537 นาง  อรนาท  ชาตรูประชีวิน สาํนกังานใหญ่

8545 109359 00238733 นาง  อรนุช  กาญจนาคมานนัท์ สาํนกังานใหญ่

8546 112904 00183562 นาง  อรนุช  ศุภภทัรานนท์ สาํนกังานใหญ่

8547 088595 00020441 น.ส.  อรนุช  อธิบาย สาํนกังานใหญ่

8548 221460 00289011 นาง  อรพรรณ  รัตนวราหะ กฟน.1 เชียงใหม่

8549 277908 00045863 นาง  อรพนัธ์  แกว้สามต่อ กฟน.1 เชียงใหม่

8550 148751 00148819 น.ส.  อรพินธ์  มฤคทตั กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8551 134142 00272371 นาง  อรพินธ์  เลิศทาํนองธรรม กฟน.1 เชียงใหม่

8552 131584 00174216 น.ส.  อรพิมพ ์ สุวรรณดี กฟก.1 อยธุยา

8553 167925 00014557 นาย  อรรครุจ  ผลิกานนท์ สาํนกังานใหญ่

8554 104600 00265572 นาย  อรรควฒัน์  วสุธารัตน์ สาํนกังานใหญ่

8555 138251 00185700 นาย  อรรณพ  พนัธ์ุมาดี กฟก.3 นครปฐม

8556 192433 00221916 นาย  อรรณพ  มูลมิตร์ กฟต.1 เพชรบุรี

8557 291693 00176240 นาย  อรรณพ  ศรีสมบูรณ์ กฟก.1 อยธุยา

8558 265634 00120994 นาย  อรรณพ  หลา้พรหม กฟฉ.1 อุดรธานี

8559 106220 00131410 นาย  อรรณพ  อุดมเวช กฟฉ.3 นครราชสีมา

8560 208983 00088300 นาย  อรรถกร  จนัทร์โฮม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8561 253653 00084083 นาย  อรรถกร  บวัระวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

8562 138390 00047756 นาย  อรรถกิจ  กลนัรอด สาํนกังานใหญ่

8563 144545 00116002 นาย  อรรถพงษ ์ ยืนยงคน์าน กฟน.3 ลพบุรี

8564 108311 00170967 นาย  อรรถพร  จาตุรนตล์กัษณ์ กฟก.1 อยธุยา

8565 265642 00228904 นาย  อรรถพร  นุชบวั กฟฉ.1 อุดรธานี

8566 217322 00279705 นาย  อรรถพร  เสนพนัธ์ กฟน.3 ลพบุรี

8567 484814 00276325 นาย  อรรถพล  สระวาสี สาํนกังานใหญ่

8568 254528 00181124 นาง  อรรยา  เอียมระหงษ์ สาํนกังานใหญ่

8569 108921 00138999 นาง  อรวรรณ  จินตปัญญานนท์ กฟน.3 ลพบุรี

8570 479241 00293676 น.ส.  อรวรรณ  จีรังสวสัดิ กฟน.3 ลพบุรี

8571 149317 00173656 นาง  อรวรรณ  เจนเจริญวงศ์ สาํนกังานใหญ่

8572 109626 00034101 นาง  อรวรรณ  ชยับนัทดั กฟน.1 เชียงใหม่

8573 221915 00294436 น.ส.  อรวรรณ  ชาติวฒันศิริ กฟน.1 เชียงใหม่

8574 130229 00113822 นาง  อรวรรณ  ไชยศรี กฟฉ.1 อุดรธานี

8575 310730 00140520 นาง  อรวรรณ  บรรเทิงทรัพย์ สาํนกังานใหญ่
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8576 062311 00008077 นาง  อรวรรณ  ปวรินทร์พงษ์ สาํนกังานใหญ่

8577 222220 00033573 น.ส.  อรวรรณ  มโนสมุทร กฟน.1 เชียงใหม่

8578 139095 00063001 น.ส.  อรวรรณ  แยม้เกษมกลุ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8579 193421 00050492 นาง  อรวรรณ  เลิศจิตนากิจ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8580 140258 00055688 นาง  อรวรรณ  ศรีกระจ่าง กฟก.1 อยธุยา

8581 261020 00159412 น.ส.  อรศิริ  สนองชาติ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8582 231334 00023099 น.ส.  อรษา  เขม็กาญจน์ สาํนกังานใหญ่

8583 126791 00047029 นาง  อรษา  ทองคาํ สาํนกังานใหญ่

8584 160614 00281922 น.ส.  อรษา  มณีนอ้ย กฟน.3 ลพบุรี

8585 194702 00031535 นาง  อรสา  เกตุรามฤทธิ กฟน.3 ลพบุรี

8586 146466 00228922 นาง  อรสา  สุภานุรักษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8587 142933 00047015 นาง  อรสุภา  เพิมชาติ สาํนกังานใหญ่

8588 240804 00017341 นาง  อรอนงค ์ ตนัวฒันะ สาํนกังานใหญ่

8589 164278 00079363 นาง  อรอนงค ์ ปัญญายงค์ กฟน.3 ลพบุรี

8590 145949 00071701 นาง  อรอุมา  ครุธวงษ์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8591 142462 00023126 นาง  อรอุษา  จารุจินดา สาํนกังานใหญ่

8592 168971 00103011 นาง  อรอุษา  พ่วงอาํไพ กฟต.1 เพชรบุรี

8593 084046 00253878 นาย  อรัญ  จงสวสัดิ กฟก.3 นครปฐม

8594 320361 00143596 นาย  อรัญ  ทพัสุทธิ กฟก.3 นครปฐม

8595 138730 00068342 นาย  อรัญ  นนทอนนัต์ กฟน.3 ลพบุรี

8596 286884 00128265 นาง  อรัญญา  มีเงิน กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8597 157271 00093052 น.ส.  อรัญญา  สอาดเอียม กฟก.1 อยธุยา

8598 200032 00038450 นาย  อรัญรัตน์  ยินดีรมย์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8599 205985 00082045 นาย  อร่าม  กว่างสนัเทียะ กฟน.1 เชียงใหม่

8600 133594 00067469 นาย  อร่าม  จิตตอ์ารี กฟน.3 ลพบุรี
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8601 023642 00011359 นาย  อร่าม  หมืนจิตนอ้ย กฟฉ.1 อุดรธานี

8602 230346 00108116 นาย  อริญชยั  สินโพธิ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8603 289688 00184409 นาย  อริยตั  รัตนโคตร กฟฉ.1 อุดรธานี

8604 253190 00159799 นาง  อริสรา  เชียวชาญ กฟก.3 นครปฐม

8605 254316 00204542 นาง  อริสรา  ลีวชัรกุล กฟฉ.3 นครราชสีมา

8606 311265 00094062 นาย  อรุณ  กาญจนะ กฟต.3 ยะลา

8607 234455 00222699 นาย  อรุณ  ขนัทอง กฟต.1 เพชรบุรี

8608 144553 00168295 นาย  อรุณ  จนัทรปรีดา กฟน.1 เชียงใหม่

8609 146165 00218670 นาย  อรุณ  ไชยจิตต์ กฟต.3 ยะลา

8610 306888 00262651 นาย  อรุณ  ซาวคาํเขต กฟน.1 เชียงใหม่

8611 105567 00256012 นาย  อรุณ  ประจาํแถว กฟก.2 ชลบุรี

8612 221321 00091864 นาย  อรุณ  พงศพิ์ทกัษ์ กฟต.3 ยะลา

8613 126050 00170458 นาย  อรุณ  พนัพวั กฟต.1 เพชรบุรี

8614 210566 00119537 นาย  อรุณ  เพชรทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8615 135685 00021801 นาย  อรุณ  ลมูลศิลป์ กฟก.1 อยธุยา

8616 194891 00188762 นาง  อรุณ  ศรีจาํนงค์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8617 172255 00215377 นาย  อรุณ  ศิริภทัรวรินทร์ กฟน.1 เชียงใหม่

8618 172653 00316462 นาย  อรุณ  สมนึก กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8619 131152 00162285 นาย  อรุณ  สุขสวา่ง กฟก.2 ชลบุรี

8620 233166 00050274 นาย  อรุณ  สุวพงษ์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8621 021763 00000083 ร้อยตรี  อรุณ  หวงัสุข สาํนกังานใหญ่

8622 307444 00331925 นาย  อรุณชยั  แดงใหม่ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8623 484521 00286954 นาย  อรุณชยั  วงศวิ์ศาลศรี กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8624 016530 00016240 นาง  อรุณลกัษณ์  เวชโช สาํนกังานใหญ่

8625 209175 00223077 นาง  อรุณวตี  คลงัมนตรี กฟฉ.3 นครราชสีมา
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8626 427650 00003877 นาง  อรุณศรี  จงเจียมจิตต์ สาํนกังานใหญ่

8627 224604 00095622 นาง  อรุณศรี  วงษนุ์ช กฟน.1 เชียงใหม่

8628 022662 00045631 นาย  อรุณศกัดิ  ณ ลาํปาง กฟน.1 เชียงใหม่

8629 400268 00279519 นาย  อรุณศกัดิ  เพชรดี กฟต.3 ยะลา

8630 045513 00223263 นาง  อรุณี  จาํเนียร กฟก.1 อยธุยา

8631 234049 00215640 น.ส.  อรุณี  นาวาชาํนาญกิจ กฟก.3 นครปฐม

8632 124650 00009332 นาง  อรุณี  เปรมปรี สาํนกังานใหญ่

8633 414005 00063310 นาง  อรุณี  ภาคินธนะอุดม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8634 159338 00203182 นาง  อรุณี  เสมาไชย กฟก.1 อยธุยา

8635 020254 00252309 นาย  อรุโณทยั  บณัเยน็ กฟฉ.1 อุดรธานี

8636 292495 00034056 นาย  อรุโนทยั  ชยัวงศญ์าติ กฟน.1 เชียงใหม่

8637 416845 00041855 นาย  อลงกรณ์  กาํเนิดสวสัดิ กฟน.1 เชียงใหม่

8638 292461 00254056 นาย  อลงกรณ์  ชวนะศกัดิ กฟก.2 ชลบุรี

8639 265723 00234070 นาย  อลงกรณ์  พรหมโมปกรณ์ สาํนกังานใหญ่

8640 205325 00071715 นาย  อลงการณ์  ศรีนุกลู กฟฉ.1 อุดรธานี

8641 215532 00221439 นาง  อลิศรา  ดิลกสตัยา กฟต.1 เพชรบุรี

8642 143264 00179125 นาย  อวบ  มีจนัเพชร กฟก.3 นครปฐม

8643 077251 00006970 นาย  อวยพร  ธรรมานนท์ สาํนกังานใหญ่

8644 331045 00245764 นาย  อสิคม  ชินะโปดก สาํนกังานใหญ่

8645 315497 00230599 นาง  ออ้มทิพย ์ พิเชฐวรกุล กฟก.2 ชลบุรี

8646 414380 00060817 นาง  ออมสิน  นามปักษา กฟต.1 เพชรบุรี

8647 109804 00059896 นาง  ออมสิน  หะยีเซ็ง กฟต.3 ยะลา

8648 301325 00046023 นาง  ออ้ยทิพย ์ แกว้ร่วมวงศ์ กฟน.1 เชียงใหม่

8649 076255 00197822 นาง  ออ้ยอุมา  ชยนัตน์คร สาํนกังานใหญ่

8650 316883 00028562 นาย  อะนนท ์ ไชยหล่อ กฟต.2 นครศรีธรรมราช
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8651 142399 00164269 นาย  อคัรเดช  แตม้คู กฟน.1 เชียงใหม่

8652 228713 00206835 นาย  อคัรเดช  รักษา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8653 502929 00370359 นาย  อคัรวิทย ์ ตงัประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

8654 328733 00111298 นาย  อคัรวิทย ์ บวัรสภร กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8655 407252 00252668 นาย  อคัรา  อินทร์งาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

8656 262555 00184609 นาง  องัคณา  ธรรมถาวร กฟน.3 ลพบุรี

8657 154605 00322279 นาง  องัคณา  สกุลโรจนธโร กฟก.2 ชลบุรี

8658 135025 00092874 นาง  อจัฉรา  เกตุวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

8659 180800 00077634 นาง  อจัฉรา  จิตประเสริฐ กฟก.2 ชลบุรี

8660 457231 00236959 น.ส.  อจัฉรา  บวัเผอืน กฟก.2 ชลบุรี

8661 160347 00341736 นาง  อจัฉรา  พฤทธิตระกูล กฟก.1 อยธุยา

8662 203381 00101378 นาง  อจัฉรา  ลิมชูวงศ์ สาํนกังานใหญ่

8663 246494 00121877 นาง  อจัฉรา  ศรียานนท์ กฟก.1 อยธุยา

8664 174605 00356092 นาง  อจัฉรา  สุเมธานุสรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

8665 222199 00033591 นาง  อจัฉราพร  คาํมุงคุณ กฟน.1 เชียงใหม่

8666 145591 00122273 นาง  อจัฉราพร  แฮนเซ่น กฟน.1 เชียงใหม่

8667 142412 00046287 นาง  อจัฉราภรณ์  จีรังสวสัดิ กฟน.3 ลพบุรี

8668 140266 00343560 น.ส.  อจัฉรีย ์ กลุางกูร กฟต.3 ยะลา

8669 134485 00148146 น.ส.  อจัฉรีย ์ แช่มปรีชา กฟก.1 อยธุยา

8670 114590 00153652 นาย  อชัฌา  จึงสวา่ง กฟก.2 ชลบุรี

8671 116110 00032090 นาง  อชัฌา  พานิชย์ กฟน.3 ลพบุรี

8672 085848 00019311 นาย  อชันยั  โมนยะกุล สาํนกังานใหญ่

8673 275671 00231604 น.ส.  อญัชรา  เอียมสกลุ กฟก.2 ชลบุรี

8674 182276 00089283 นาง  อญัชลี  กิมยงิยศ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8675 074342 00032418 น.ส.  อญัชลี  เขียนบรรจง กฟน.3 ลพบุรี
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8676 149846 00140920 นาง  อญัชลี  ชนัเจริญ สาํนกังานใหญ่

8677 119087 00039824 นาง  อญัชลี  ชิดไทย สาํนกังานใหญ่

8678 328107 00065085 นาง  อญัชลี  บวัใหญ่ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8679 330497 00264708 นาง  อญัชลี  บุญปาลิต สาํนกังานใหญ่

8680 190025 00253969 นาง  อญัชลี  ภิณโทแกว้ สาํนกังานใหญ่

8681 064347 00191608 นาง  อญัชลี  วฒันาพิริยะ กฟก.3 นครปฐม

8682 193382 00198391 นาง  อญัชลี  วาสุกรี กฟก.2 ชลบุรี

8683 063359 00000556 น.ส.  อญัชลี  สถิรเศรษฐ สาํนกังานใหญ่

8684 194655 00163245 นาง  อญัชลี  หาญมนตรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

8685 127917 00017082 นาง  อญัชลีพร  คมนามูล สาํนกังานใหญ่

8686 130813 00167649 นาง  อญัชลีพรรณ  พ่วงสมบติั สาํนกังานใหญ่

8687 204515 00115224 นาง  อญัชะนา  จนัทร์คลอ้ย กฟก.1 อยธุยา

8688 154037 00218452 นาง  อญัชญั  จิตตวรีะ กฟก.3 นครปฐม

8689 228349 00165015 น.ส.  อญัชิสา  อริยะเมธากร กฟต.3 ยะลา

8690 300484 00194888 นาง  อญัชุลี  เทียนประภาสิทธิ สาํนกังานใหญ่

8691 246054 00287641 นาง  อญัชุลีพร  รักษพ์รหม กฟฉ.1 อุดรธานี

8692 065563 00020455 น.ส.  อญัเชิญ  รักษพ์ฤกษชาติ สาํนกังานใหญ่

8693 236114 00291892 นาง  อญัเชิญ  สนัติธรรม กฟน.1 เชียงใหม่

8694 026616 00105136 นาง  อญัญมณี  เหลง็ประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

8695 060482 00162053 นาย  อฐัถวินิต  พิพฒัน์พรชาติ กฟก.3 นครปฐม

8696 123531 00002621 นาง  อฐัธนากาญจน์  อุดมพืช สาํนกังานใหญ่

8697 159011 00205148 นาย  อธัยา  เกลียวแกว้ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8698 255485 00245964 นาง  อธัยา  เด่นธรรม สาํนกังานใหญ่

8699 118120 00002108 นาง  อนันา  เภกะนนัทน์ สาํนกังานใหญ่

8700 228632 00369297 นาย  อบัดุลลาชิ  บางดัสาเระ กฟต.3 ยะลา
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8701 217665 00311826 นาง  อปัษร  สุขพิทกัษ์ กฟก.1 อยธุยา

8702 139451 00157997 นาง  อปัษรสาํอางค ์ สมบูรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

8703 143947 00025782 นาง  อปัสร  ศรีบุญนาค สาํนกังานใหญ่

8704 234560 00092860 นาง  อปัสร  โศภิษฐปั์ญญา กฟก.1 อยธุยา

8705 495164 00294381 นาย  อฟัฟานร์  เสกหวงั กฟต.3 ยะลา

8706 226177 00271216 นาย  อมัพร  จิรเดชขจร กฟก.2 ชลบุรี

8707 240121 00046382 นาย  อมัพร  ตระกลูใจดี กฟน.3 ลพบุรี

8708 042492 00190939 นาง  อมัพร  ทองพนงั สาํนกังานใหญ่

8709 064923 00207813 นาง  อมัพร  พวงมาลย์ กฟน.1 เชียงใหม่

8710 253239 00099408 นาย  อมัพร  มุขแจง้ กฟก.1 อยธุยา

8711 043600 00114569 นาย  อมัพร  เลาห์มีสุข กฟต.1 เพชรบุรี

8712 202149 00182625 นาย  อมัพร  ศรีมาดี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8713 050966 00202972 นาย  อมัพร  สะทิ กฟก.2 ชลบุรี

8714 066373 00016804 นาง  อมัพร  เสียงสว่าง สาํนกังานใหญ่

8715 075013 00072820 นาย  อมัพร  หนูกลาง กฟฉ.1 อุดรธานี

8716 155300 00065835 นาง  อมัพร  เหลืองสอาด กฟก.3 นครปฐม

8717 159045 00106041 นาย  อมัพล  นฤขตัรพิชยั กฟก.3 นครปฐม

8718 103492 00007112 นาง  อมัพวนั  ศุขสาตร สาํนกังานใหญ่

8719 066763 00198878 น.ส.  อมัพวนั  สุคนธราช สาํนกังานใหญ่

8720 085903 00110397 นาง  อมัพา  อินทร์แจง้ สาํนกังานใหญ่

8721 129121 00076379 นาง  อมัพิกา  สืบสอน กฟก.2 ชลบุรี

8722 225325 00008481 นาง  อมัรา  ตรีโภคา สาํนกังานใหญ่

8723 180648 00227962 นาง  อมัรา  ตนัธวฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8724 232487 00185037 นาง  อมัรา  บุตรกนัหา กฟฉ.1 อุดรธานี

8725 156429 00098666 นาง  อมัราพร  ลิมไพบูลย์ กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8726 195025 00162312 นาง  อมัราพรรณ  สุพฒันารังษี กฟก.2 ชลบุรี

8727 273687 00225033 นาย  อมัรินทร์  แสงสุรินทร์ กฟต.3 ยะลา

8728 016019 00205798 นาย  อมัฤทธิ  เวชรักษ์ สาํนกังานใหญ่

8729 047565 00047229 น.ส.  อมัฤทธิตา  พึงพระเกียรติ สาํนกังานใหญ่

8730 407383 00209883 นาย  อศันี  ทรงบรรพต กฟฉ.3 นครราชสีมา

8731 184715 00294868 นาง  อศันีย ์ สมจิตต์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8732 415970 00168609 นาย  อศัวชยั  เสนีย์ กฟน.3 ลพบุรี

8733 293849 00244413 นาย  อศัวิน  สุเมธานุสรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

8734 104383 00029940 นาย  อสัณีย ์ บุณยพิจิตร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8735 142975 00198846 นาย  อาคม  แจง้กิจ สาํนกังานใหญ่

8736 295401 00109326 นาย  อาคม  นุย้ภิรมย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8737 159435 00171309 นาย  อาคม  ผอ่งแผว้ กฟน.3 ลพบุรี

8738 203137 00058113 นาย  อาคม  รัตนพฤกษ์ กฟน.1 เชียงใหม่

8739 215655 00009005 นาย  อาคม  รัตนสุภา กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8740 175392 00083437 นาย  อาคม  รุจิพรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

8741 131063 00078717 นาย  อาคม  สุขแสงเปล่ง กฟน.3 ลพบุรี

8742 255590 00212806 นาย  อาคม  สุวรรณ กฟน.1 เชียงใหม่

8743 450035 00067291 นาย  อาจพงษ ์ เครือเขือนเพช็ร กฟน.3 ลพบุรี

8744 481418 00295800 นาง  อาชวี  ป้องกนั สาํนกังานใหญ่

8745 160274 00110006 นาย  อาชญั  บุดดารวม กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8746 149024 00141667 นาย  อาณติั  หวงักีรติกุล กฟก.3 นครปฐม

8747 225260 00200093 นาย  อาเดจ็  พนัธเมธี กฟต.3 ยะลา

8748 142909 00400794 นาย  อาทร  ชิตสุข สาํนกังานใหญ่

8749 042078 00183471 นาย  อาทร  ผดุงชยัภูมิไทย สาํนกังานใหญ่

8750 219382 00109380 นาย  อาทร  ผลความดี กฟต.2 นครศรีธรรมราช



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8751 180240 00342623 นาย  อาทร  พลศิริ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8752 187030 00075573 นาย  อาทร  พินิจสกุล กฟต.3 ยะลา

8753 013304 00017450 น.ส.  อาทร  พูลทวี สาํนกังานใหญ่

8754 409107 00088037 นาย  อาทิตย ์ ไชยหะนิจ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8755 176225 00205693 นาย  อาทิตย ์ ตะพานทอง กฟก.2 ชลบุรี

8756 127446 00212797 นาย  อาทิตย ์ วรรณรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

8757 162747 00172519 นาย  อานนท ์ ครองพิทยา กฟก.2 ชลบุรี

8758 288789 00223031 นาย  อานนท ์ โฆษิตเสนีย์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8759 290817 00230212 นาย  อานนท ์ จูมนั กฟน.3 ลพบุรี

8760 091360 00022089 นาย  อานนท ์ ด่านวิวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

8761 313584 00035020 นาย  อานนท ์ ทตัจาํนงค์ กฟก.3 นครปฐม

8762 071271 00184304 นาย  อานนท ์ ทาบุญ กฟน.1 เชียงใหม่

8763 236318 00158761 นาย  อานนั  ฉิมปุ่น กฟน.1 เชียงใหม่

8764 300882 00022239 นาย  อานนัต ์ รักวารินทร์ กฟก.1 อยธุยา

8765 212398 00123188 นาย  อานุ  รักวารินทร์ กฟก.3 นครปฐม

8766 261698 00242984 นาย  อานุภาพ  เดชา กฟน.1 เชียงใหม่

8767 241761 00028035 นาย  อานุภาพ  อรรณพ ณ.อยธุยา กฟน.1 เชียงใหม่

8768 106628 00291115 นาย  อานุภาพ  เอียมปคุณ สาํนกังานใหญ่

8769 198756 00013597 นาย  อาบูดาวดุ  เบญจานุวงศ์ กฟต.3 ยะลา

8770 272283 00253496 นาง  อาพรรณชนิต  พงศป์ระศาสน์ กฟต.1 เพชรบุรี

8771 164210 00230371 นาย  อาไพริน  พงษแ์สวง กฟต.1 เพชรบุรี

8772 019732 00243621 นาง  อาภรณ์  ตนัติยวรงค์ สาํนกังานใหญ่

8773 077900 00055824 นาง  อาภรณ์  แน่จริง กฟก.1 อยธุยา

8774 105177 00152474 นาง  อาภรณ์  พฒันศกัดิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8775 005270 00090404 นาย  อาภรณ์  เฟืองอารมย์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8776 232097 00093925 นาง  อาภรณ์  เรือนหลวง กฟน.1 เชียงใหม่

8777 149634 00016545 นาง  อาภรณ์  ลกัษณะบุตร กฟน.3 ลพบุรี

8778 068082 00211846 นาง  อาภา  สุทธิสมณ์ สาํนกังานใหญ่

8779 135601 00023417 นาง  อาภาภรณ์  ฤดีทวีสิน สาํนกังานใหญ่

8780 300963 00116452 นาย  อามิน  กาเดร์ กฟต.3 ยะลา

8781 158413 00331707 นาง  อามีนะ  จิโนวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

8782 146173 00013397 นาย  อายวุตัุ  ลิขิตชีวี กฟก.1 อยธุยา

8783 053443 00073630 นาย  อารมณ์  ใจห้าว กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8784 203878 00162712 นาย  อารมณ์  ลกัษมีธิติ กฟก.2 ชลบุรี

8785 048121 00044403 นาง  อารมณ์  วงษน์ายะ กฟก.1 อยธุยา

8786 249696 00183130 นาย  อารมย ์ กิมนอ้ย กฟก.3 นครปฐม

8787 168434 00272567 นาง  อารมย ์ ธีรลีกลุ สาํนกังานใหญ่

8788 032358 00107079 นาง  อารมย ์ ลาํเพาพงศ์ สาํนกังานใหญ่

8789 431578 00080398 น.ส.  อารยา  โกกิ กฟฉ.1 อุดรธานี

8790 323806 00293430 นาง  อารยา  ศุภมาตย์ สาํนกังานใหญ่

8791 194435 00144938 นาง  อารยา  เฮงอุดมทรัพย์ กฟก.2 ชลบุรี

8792 139639 00052258 นาย  อารักษ ์ อนุตตรังกูร กฟน.3 ลพบุรี

8793 238750 00012864 นาง  อารี  ช่างแต่ง กฟก.1 อยธุยา

8794 319687 00111448 นาย  อารี  บวัใหญ่ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8795 191885 00234339 นาง  อารี  พรหมนอ้ย กฟต.3 ยะลา

8796 170114 00296238 นาง  อารี  แสงประไพ กฟน.3 ลพบุรี

8797 174362 00203364 นาง  อารี  แสนใจกลา้ กฟน.3 ลพบุรี

8798 194689 00067700 นาง  อารีย ์ กลา้กสิการ กฟน.1 เชียงใหม่

8799 151649 00211569 นาง  อารีย ์ นาคผอ่ง กฟต.1 เพชรบุรี

8800 157865 00091446 นาง  อารีย ์ นิยมเดชา กฟต.3 ยะลา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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8801 266795 00175971 นาง  อารีย ์ ปัญญาวานิชกุล สาํนกังานใหญ่

8802 038605 00050892 นาย  อารีย ์ พิชยมงคล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8803 444709 00086330 นาย  อารีย ์ วงศอ์ารีราษฎร์ กฟต.3 ยะลา

8804 126416 00220633 นาง  อารีย ์ วิทยกุล สาํนกังานใหญ่

8805 171461 00317818 นาง  อารีย ์ สมวงศ์ กฟก.1 อยธุยา

8806 220139 00137707 นาย  อารีย ์ สิทธิโชค กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8807 417980 00236359 นาย  อารีย ์ หรังบุญลือ กฟก.3 นครปฐม

8808 144341 00033650 นาง  อารีย ์ หลวงคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

8809 411811 00085693 นาง  อารีย ์ อินทรศิลป์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8810 109969 00002667 นาง  อารีรักษ ์ เบญจโศภิษฐ์ สาํนกังานใหญ่

8811 313974 00271543 นาง  อารีรัตน์  ขวญันิมิตร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8812 404856 00206635 นาง  อารีรัตน์  นูแป กฟน.3 ลพบุรี

8813 138714 00027243 นาง  อารีรัตน์  พระทอง กฟฉ.3 นครราชสีมา

8814 242107 00095195 น.ส.  อารีรัตน์  พูลศรี กฟฉ.3 นครราชสีมา

8815 203608 00231163 นาง  อารีวรรณ  ฟักสงสกลุ กฟก.3 นครปฐม

8816 493025 00289211 น.ส.  อาวีพรรณ  ฉิมนอ้ย สาํนกังานใหญ่

8817 134388 00103352 นาย  อาสิต  ทกัขพิ์มาน กฟก.1 อยธุยา

8818 193112 00068283 นาย  อาํนวย  คลงัทรัพย์ กฟน.3 ลพบุรี

8819 178641 00277080 นาย  อาํนวย  คู่เมือง กฟน.1 เชียงใหม่

8820 252738 00416597 นาง  อาํนวย  เชอสินธุ์ กฟน.2 พิษณุโลก

8821 129202 00275692 นาย  อาํนวย  เดชวงศญ์า กฟน.1 เชียงใหม่

8822 137182 00244209 นาง  อาํนวย  ตนัสกุล กฟก.3 นครปฐม

8823 246428 00013056 นาง  อาํนวย  ทวีสุข กฟก.1 อยธุยา

8824 243179 00335779 วา่ที ร.ต.  อาํนวย  ธูปทอง กฟน.1 เชียงใหม่

8825 176152 00116793 นาย  อาํนวย  นุ่มโพธิ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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8826 216855 00145293 วา่ที ร.ต.  อาํนวย  บุญวงัแร่ สาํนกังานใหญ่

8827 053215 00022734 พ.อ.ท.  อาํนวย  ปานโต สาํนกังานใหญ่

8828 312716 00018783 นาย  อาํนวย  พุทธสุภะ สาํนกังานใหญ่

8829 138293 00021651 นาย  อาํนวย  พูลทรัพย์ กฟน.3 ลพบุรี

8830 145046 00219208 นาย  อาํนวย  โพธิทองคาํ สาํนกังานใหญ่

8831 267652 00222067 นาย  อาํนวย  ยมิอยู่ กฟก.3 นครปฐม

8832 036700 00112062 นาย  อาํนวย  ร่องมะรุด กฟก.1 อยธุยา

8833 023943 00004241 นาย  อาํนวย  ฤาไชยคาม สาํนกังานใหญ่

8834 434869 00008477 นาย  อาํนวย  ศรีรัตนพงษ์ สาํนกังานใหญ่

8835 103507 00192268 นาย  อาํนวย  สมุห์สนธิ สาํนกังานใหญ่

8836 426280 00241697 นาย  อาํนวย  สงัขสุ์วรรณ กฟต.3 ยะลา

8837 065995 00021188 นาย  อาํนวย  สาธุฐิติ สาํนกังานใหญ่

8838 208446 00287087 นาย  อาํนวย  หาหงษ์ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8839 222115 00118204 นาย  อาํนวย  อคัรกลุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8840 194299 00102879 นาย  อาํนวย  อุบลนอ้ย กฟต.1 เพชรบุรี

8841 182373 00262356 นาย  อาํนวยชยั  สุวรรณสุนทร สาํนกังานใหญ่

8842 240139 00010749 นาย  อาํนาจ  โกมลสุทธิ สาํนกังานใหญ่

8843 290493 00119955 นาย  อาํนาจ  จอมคาํสิงห์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8844 156487 00140425 นาย  อาํนาจ  จกัรวาที กฟก.1 อยธุยา

8845 166068 00219303 นาย  อาํนาจ  จิตรกร กฟน.1 เชียงใหม่

8846 273441 00041419 นาย  อาํนาจ  เชิดศกัดิสกุล กฟน.1 เชียงใหม่

8847 129406 00150513 นาย  อาํนาจ  ดีทองหลาง กฟฉ.3 นครราชสีมา

8848 196851 00093098 นาย  อาํนาจ  แดงเจริญ กฟก.1 อยธุยา

8849 237437 00407473 นาย  อาํนาจ  ถินทพัไทย กฟก.1 อยธุยา

8850 020791 00084724 นาย  อาํนาจ  ธนะโสภณ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8851 192108 00257486 นาย  อาํนาจ  นิมมานรติกุล กฟต.1 เพชรบุรี

8852 272827 00225001 นาย  อาํนาจ  ผสมธาตุ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8853 259594 00235212 นาย  อาํนาจ  พ่วงเถือน กฟน.3 ลพบุรี

8854 261753 00046332 นาย  อาํนาจ  มีโต กฟน.3 ลพบุรี

8855 260236 00256953 นาย  อาํนาจ  รัตนชู กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8856 187080 00325645 นาย  อาํนาจ  ศรีทอง กฟฉ.1 อุดรธานี

8857 159150 00233656 นาย  อาํนาจ  สุดสุวนิชย์ กฟก.3 นครปฐม

8858 292128 00131565 นาย  อาํนาจ  หุ่นพ่วง กฟฉ.3 นครราชสีมา

8859 273661 00068156 นาย  อาํนาจ  อกัษรเสือ กฟฉ.1 อุดรธานี

8860 046771 00173579 นาย  อาํนาจ  อาํไพ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8861 024101 00155759 นาย  อาํนาจ  อินทาภรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

8862 031522 00036103 นาย  อาํพน  สิงหโภชน์ กฟก.1 อยธุยา

8863 212217 00057244 นาง  อาํพร  คงดี กฟน.3 ลพบุรี

8864 021496 00250925 นาง  อาํพร  นามพรหม สาํนกังานใหญ่

8865 145614 00132143 นาง  อาํพร  บุญยรัตน์ กฟก.1 อยธุยา

8866 149692 00236854 นาย  อาํพร  มากจอ้ย กฟน.3 ลพบุรี

8867 123939 00039597 นาง  อาํพร  ลิมป์วฒันกศุล สาํนกังานใหญ่

8868 103963 00086162 นาย  อาํพล  โกสุมสุวรรณ์ กฟต.3 ยะลา

8869 177970 00124366 นาย  อาํพล  คาํจนัทร์ กฟฉ.1 อุดรธานี

8870 253344 00094135 นาย  อาํพล  ทาเกิด กฟน.1 เชียงใหม่

8871 095356 00197577 นาย  อาํพล  วรชาติ สาํนกังานใหญ่

8872 167200 00332630 นาย  อาํพล  เอียมอาภรณ์ กฟก.2 ชลบุรี

8873 249078 00143382 นาย  อาํพนั  เม่นคง กฟก.2 ชลบุรี

8874 118845 00288774 นาย  อาํพนั  วงษส์วสัดิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8875 145541 00158834 นาง  อาํพนั  สุวนิช กฟน.1 เชียงใหม่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8876 189838 00093234 นาย  อาํพนัธุ์  โพธิพรหม กฟก.1 อยธุยา

8877 324983 00071010 นาง  อาํไพ  บุญเลิศ กฟน.3 ลพบุรี

8878 242165 00174470 นาง  อาํไพ  ฟองดาวิรัตน์ กฟน.1 เชียงใหม่

8879 233459 00283047 นาง  อาํไพ  ศริพนัธุ์ กฟก.3 นครปฐม

8880 175384 00226784 น.ส.  อิงพร  มูลศิลป์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8881 425129 00058345 นาง  อิงอร  จนัทรจาํนง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8882 265537 00144883 นาง  อิงอร  นิพทัธ์ผลสกุล กฟก.2 ชลบุรี

8883 193853 00048293 นาย  อิทธิ  ภูผานี กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8884 120054 00055624 นาย  อิทธิ  มีสมดี กฟก.1 อยธุยา

8885 415653 00011036 นาย  อิทธิพล  บุญศิริ สาํนกังานใหญ่

8886 273344 00004873 นาย  อิน  เพช็พุฒ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8887 131746 00055274 นาย  อินแกว้  พรมรินทร์ สาํนกังานใหญ่

8888 262131 00152088 นาย  อินจนัทร์  มะโนคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

8889 477388 00253991 น.ส.  อินทวดี  จนัทร์ทกัษิโณภาส สาํนกังานใหญ่

8890 265503 00195070 นาย  อินปัน  มูลสุทธิ กฟน.1 เชียงใหม่

8891 294536 00084574 นาย  อินสอน  สุรินธรรม กฟน.1 เชียงใหม่

8892 040610 00273559 นาย  อิสระ  ไพรีพ่ายฤทธิ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8893 430140 00264358 นาย  อิสรา  กิจโกศล กฟฉ.1 อุดรธานี

8894 498359 00339082 น.ส.  อิสราภรณ์  ศิริวรภา สาํนกังานใหญ่

8895 252673 00100536 นาย  อิสสระ  ส่งสวสัดิ กฟก.1 อยธุยา

8896 275215 00267992 นาง  อิสสริยาภรณ์  อมรพนัธางค์ กฟต.1 เพชรบุรี

8897 255841 00287382 นาย  อุกฤษณ์  ภาระกุล สาํนกังานใหญ่

8898 179281 00282900 นาย  อุชยั  ลิมธุวทรัพย์ กฟก.3 นครปฐม

8899 063422 00189409 นาย  อุดม  แกว้มหา สาํนกังานใหญ่

8900 169016 00133830 นาย  อุดม  เครือละมา้ย กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8901 128816 00186079 นาย  อุดม  จิตมนัการ กฟก.3 นครปฐม

8902 114948 00141049 นาย  อุดม  ชวพุทธศิลา กฟน.1 เชียงใหม่

8903 436714 00171068 นาย  อุดม  ชาติเชยแดง สาํนกังานใหญ่

8904 064614 00006407 นาย  อุดม  นกัร้อง สาํนกังานใหญ่

8905 222327 00089847 นาย  อุดม  พงศกรธร กฟต.3 ยะลา

8906 045181 00105263 นาย  อุดม  พึงพา กฟก.1 อยธุยา

8907 265082 00249209 นาย  อุดม  ยอดราช กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8908 269612 00277553 นาย  อุดม  ลิมศรีนพรัตน์ กฟต.3 ยะลา

8909 220066 00283247 นาย  อุดม  เลิศรัตนากุล กฟก.2 ชลบุรี

8910 231708 00234507 นาย  อุดม  สงวนเจริญพงศ์ กฟก.2 ชลบุรี

8911 288357 00109403 นาย  อุดม  สามห้วย กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8912 105460 00004437 นาย  อุดม  สุทธิชยัโชติ สาํนกังานใหญ่

8913 409953 00281372 นาย  อุดม  อ่อนประเสริฐ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8914 125402 00075232 นาย  อุดม  อุย้สกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8915 206444 00103007 นาย  อุดมการณ์  พ่วงอาํไพ กฟต.1 เพชรบุรี

8916 419445 00278927 นาย  อุดมพร  จิตตต์รอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8917 246800 00088778 นาย  อุดมศกัดิ  จิรวิทยานนัท์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8918 189309 00110210 นาย  อุดมศกัดิ  ใจหวงั กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8919 508247 00415569 นาย  อุดมศกัดิ  แซ่เตียง สาํนกังานใหญ่

8920 110596 00128356 นาย  อุดมศกัดิ  ถาวร กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8921 137768 00057767 นาย  อุดมศกัดิ  ทรัพยส์ายทอง สาํนกังานใหญ่

8922 151403 00205025 นาย  อุดมศกัดิ  หิรัณยตระกูล กฟน.1 เชียงใหม่

8923 133895 00140570 นาย  อุดมศกัดิ  อภิวฒัน์ สาํนกังานใหญ่

8924 188882 00035175 นาย  อุดมศิลป์  สมบติั กฟก.1 อยธุยา

8925 071807 00224714 นาย  อุดร  กลดัคร้าม กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8926 200820 00162558 นาย  อุดร  บรรจงศิลป์ กฟก.3 นครปฐม

8927 213093 00122219 นาย  อุดร  ปาริยะ กฟน.1 เชียงใหม่

8928 190245 00073608 นาย  อุดร  โพธิทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8929 215825 00238806 นาย  อุดร  โพธิทอง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8930 083757 00147877 นาย  อุตส่าห์  รวมไมตรี กฟน.3 ลพบุรี

8931 094148 00252527 นาย  อุตสาหะ  มาเสริฐศรี สาํนกังานใหญ่

8932 226119 00126031 นาย  อุทร  โตมะนิตย์ กฟน.3 ลพบุรี

8933 198675 00086512 นาย  อุทยั  เกษตรสุนทร กฟต.3 ยะลา

8934 110538 00142809 นาย  อุทยั  แจง้พวงศรี กฟต.1 เพชรบุรี

8935 071904 00097379 นาย  อุทยั  ชืนชวนชม สาํนกังานใหญ่

8936 165761 00170199 นาย  อุทยั  ชูสิงห์ กฟต.3 ยะลา

8937 161254 00358303 นาย  อุทยั  ไชยวรรณ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8938 124626 00224405 นาย  อุทยั  บวัลอย สาํนกังานใหญ่

8939 175423 00136624 นาย  อุทยั  บาํรุง กฟฉ.1 อุดรธานี

8940 178015 00158311 นาย  อุทยั  บุญจวง กฟฉ.1 อุดรธานี

8941 105517 00056034 นาย  อุทยั  พฒันวีระกิจ กฟน.1 เชียงใหม่

8942 246193 00076210 นาย  อุทยั  เพชรมาก กฟก.2 ชลบุรี

8943 252681 00136642 นาย  อุทยั  ภูหดัสวน กฟฉ.1 อุดรธานี

8944 153340 00042706 นาย  อุทยั  มว้นสุพรรณ์ กฟน.1 เชียงใหม่

8945 176259 00009455 นาย  อุทยั  มีทิพยกิ์จ สาํนกังานใหญ่

8946 437736 00151391 นาย  อุทยั  ยวงโพธิ กฟฉ.1 อุดรธานี

8947 082272 00043152 นาย  อุทยั  เรือนชยั กฟน.1 เชียงใหม่

8948 055089 00257686 นาย  อุทยั  วงษท์อง สาํนกังานใหญ่

8949 083341 00051943 นาย  อุทยั  ศรีบุญเรือง กฟน.1 เชียงใหม่

8950 126343 00055242 นาย  อุทยั  ศาสตร์มูล กฟก.3 นครปฐม



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)

ลาํดับ เลขพนักงาน เลขสมาชิก ชือ - นามสกลุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั

รายชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามัญ  ครังที 1  ประจาํปี 2564

สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8951 147187 00248835 นาย  อุทยั  ศิริไพบูลย์ กฟก.3 นครปฐม

8952 237275 00040227 นาย  อุทยั  หลาวทอง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8953 252398 00088273 นาย  อุทยั  อนัทรง กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8954 169189 00196521 นาย  อุทยั  อินทร์แกว้ กฟต.3 ยะลา

8955 086195 00017591 นาง  อุทยัวรรณ  ดุริยางค์ สาํนกังานใหญ่

8956 208145 00204015 นาง  อุทยัวรรณ  พรรณดี สาํนกังานใหญ่

8957 047214 00228740 นาย  อุทาน  ธรรมรุ่งเรือง สาํนกังานใหญ่

8958 132328 00094799 นาย  อุทิศ  ภูสมนึก กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8959 197174 00055256 น.ส.  อุทุมพร  การิมลา้ กฟก.3 นครปฐม

8960 164846 00291579 นาง  อุทุมพร  ฉตัรชูเกียรติกลุ กฟฉ.3 นครราชสีมา

8961 239772 00272644 นาง  อุทุมพร  ศุภผลา กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8962 239544 00098307 นาง  อุทุมพร  สุวรรณประเสริฐ สาํนกังานใหญ่

8963 245919 00030898 นาง  อุทุมพร  อ่อนจนัทร์ กฟน.3 ลพบุรี

8964 085759 00217492 นาย  อุเทน  คาํวงศปิ์น กฟน.1 เชียงใหม่

8965 186513 00342605 นาย  อุเทน  ช่วงชยั กฟก.3 นครปฐม

8966 237673 00040277 นาง  อุธาพร  กงัวาลย์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

8967 217380 00225079 นาย  อุบล  จนัทร์แจ่มหลา้ กฟต.1 เพชรบุรี

8968 127462 00085516 นาง  อุบล  จิตตรีพรต กฟน.3 ลพบุรี

8969 174087 00025182 นาย  อุบล  ชาวบุตรดี กฟก.3 นครปฐม

8970 100363 00140861 น.ส.  อุบล  ดวงตา สาํนกังานใหญ่

8971 051700 00106996 นาย  อุบล  เด่นดวง สาํนกังานใหญ่

8972 148345 00152838 น.ส.  อุบล  ตระกูลปาน กฟน.3 ลพบุรี

8973 318982 00008613 นาง  อุบล  บุญฉาํ สาํนกังานใหญ่

8974 106301 00021865 นาง  อุบล  ศรประสิทธิ สาํนกังานใหญ่

8975 015843 00027734 น.ส.  อุบล  อุษยานุกูลวฒัน์ สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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สถานทลีงทะเบียนเลือกตัง

8976 099334 00023194 นาง  อุบลพร  สมิตธิวิทยา สาํนกังานใหญ่

8977 112603 00352816 นาย  อุบลศกัดิ  จนัทร์บวั สาํนกังานใหญ่

8978 174396 00178101 นาง  อุมาพร  ผดุงถิน กฟก.1 อยธุยา

8979 237291 00114755 นาง  อุมาวดี  วรรณโนทยั กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8980 159794 00229655 นาง  อุราพร  ผดุงนาม กฟก.2 ชลบุรี

8981 080995 00293462 นาง  อุราวดี  ชินวตัร สาํนกังานใหญ่

8982 176796 00060712 นาง  อุไร  จวนงาม กฟต.1 เพชรบุรี

8983 226973 00211519 นาง  อุไร  ด่านรักสวย กฟก.1 อยธุยา

8984 109579 00198682 นาง  อุไร  ถิรจิต กฟก.2 ชลบุรี

8985 180672 00056739 นาย  อุไร  ทบังาม กฟฉ.3 นครราชสีมา

8986 233221 00201530 นาง  อุไร  เพชร์แกว้ กฟต.1 เพชรบุรี

8987 112653 00017923 นาง  อุไร  ยมิใหญ่ สาํนกังานใหญ่

8988 029517 00197109 นาง  อุไร  วรรณโอภาส กฟน.1 เชียงใหม่

8989 101084 00031626 นาง  อุไรรัตน์  ชาติยานนท์ กฟน.3 ลพบุรี

8990 118235 00244536 นาง  อุไรรัตน์  ทองลอง สาํนกังานใหญ่

8991 223315 00217210 นาง  อุไรรัตน์  วิภากรรณ กฟต.3 ยะลา

8992 116461 00126736 นาง  อุไรวรรณ  พรรคสุนทร สาํนกังานใหญ่

8993 139215 00173638 นาง  อุไรวรรณ  มหาภาสกร สาํนกังานใหญ่

8994 138502 00119032 นาง  อุไรวรรณ  สงัวรณ์ กฟต.3 ยะลา

8995 125135 00085625 นาง  อุศนา  บุญสิทธิ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

8996 160517 00200334 น.ส.  อุษณา  จาํจด กฟน.1 เชียงใหม่

8997 412451 00260568 นาง  อุษณีย ์ บุญใบ กฟก.2 ชลบุรี

8998 119663 00216105 นาง  อุษณีษ ์ แสนพายหุะ สาํนกังานใหญ่

8999 298873 00023380 นาง  อุษา  เทพอวยพร สาํนกังานใหญ่

9000 188581 00025996 นาง  อุษา  รุทระวณิช สาํนกังานใหญ่



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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9001 077803 00174175 น.ส.  อุษา  สุมารินทร์ สาํนกังานใหญ่

9002 213035 00080198 นาง  อุษา  อคัรพฒัน์ กฟฉ.1 อุดรธานี

9003 208014 00032654 นาง  อุษาฉฐั  เอกอุรุ กฟต.3 ยะลา

9004 155130 00078430 นาง  อุสาห์  ทาํนอง กฟน.3 ลพบุรี

9005 227555 00168568 นาง  เอกชลี  อินสว่าง กฟน.3 ลพบุรี

9006 411308 00085661 นาย  เอกชยั  ภู่สกุล กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9007 134964 00223663 นาย  เอกชยั  วิศิษฐวาณิชย์ สาํนกังานใหญ่

9008 199469 00100986 นาย  เอกชยั  โสภณอมัพรพิสิฐ สาํนกังานใหญ่

9009 272584 00110165 นาย  เอกเดชา  ฉวีพฒัน์ กฟฉ.2 อุบลราชธานี

9010 316142 00094058 นาย  เอกพงษ ์ แท่นประมูล กฟต.3 ยะลา

9011 169040 00003122 นาย  เอกพจน์  โลหะรัตน สาํนกังานใหญ่

9012 495398 00344970 นาย  เอกพล  ปริพินิจฉยั กฟก.2 ชลบุรี

9013 178675 00032218 นาย  เอกพล  พรหมอ่อน กฟน.3 ลพบุรี

9014 293687 00202590 นาย  เอกภาพ  วจันเทพินทร์ กฟก.3 นครปฐม

9015 104163 00198555 นาย  เอกวฒัน์  ไพบูลยว์รชาติ สาํนกังานใหญ่

9016 080814 00178151 นาย  เอกวฒิุ  ณ นคร กฟก.2 ชลบุรี

9017 404644 00192440 นาย  เอกสิทธิ  บุญนนัทน์ กฟน.3 ลพบุรี

9018 241151 00055088 นาย  เอกสิทธิ  ปันคาํ กฟน.1 เชียงใหม่

9019 200668 00061677 นาย  เอกสิทธิ  สสัสะวิระ กฟฉ.1 อุดรธานี

9020 274536 00006825 นาง  เอกอนงค ์ อิศรางกูร ณ อยธุยา สาํนกังานใหญ่

9021 218857 00168277 นาย  เอนก  ชยัวงค์ กฟน.1 เชียงใหม่

9022 288941 00084106 นาย  เอนก  ไชยราช กฟน.1 เชียงใหม่

9023 174906 00003045 นาย  เอนก  บุญสม สาํนกังานใหญ่

9024 151592 00256808 นาย  เอนก  โพธิวงศ์ สาํนกังานใหญ่

9025 226363 00149556 นาย  เอนก  รวยลาภ กฟก.1 อยธุยา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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9026 189529 00031521 นาย  เอนก  อธิคมประภา กฟน.3 ลพบุรี

9027 275176 00300900 นาย  เอนก  อรุณรัศมี กฟก.2 ชลบุรี

9028 165729 00263439 นาย  เอนก  อาวรณ์ กฟน.3 ลพบุรี

9029 402480 00128188 นาย  เอม็รอล  พิศแลงาม กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9030 146042 00351551 น.ส.  เอมอร  เชาวนาศยั กฟก.3 นครปฐม

9031 129074 00264780 นาง  เอมอร  พิสิษฐบรรณกร สาํนกังานใหญ่

9032 208226 00401504 นาง  เอมอร  วิชาชาญ กฟก.2 ชลบุรี

9033 144812 00118959 นาย  เอิบ  พงษพ์านิช กฟต.3 ยะลา

9034 262563 00009805 นาย  เอิบ  สุขสวา่ง กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9035 087183 00087968 นาง  เอิบจิตร  วิชยานนท์ สาํนกังานใหญ่

9036 063870 00167158 นาย  เอียม  บุญชยาอนนัต์ สาํนกังานใหญ่

9037 031603 00036167 นาย  เอียม  วนัจีน กฟก.1 อยธุยา

9038 102991 00044730 นาง  เอืองพนัธ์  ลอยศกัดิ กฟก.1 อยธุยา

9039 122056 00151246 นาย  เอือน  ปินทอง สาํนกังานใหญ่

9040 179273 00243417 นาง  เอือมพร  จิตตก์ารุณย์ สาํนกังานใหญ่

9041 210930 00242489 นาง  เอือมพร  เทศพิทกัษ์ กฟต.1 เพชรบุรี

9042 414055 00178224 น.ส.  เอือมพร  นาคะวะรังค์ กฟต.1 เพชรบุรี

9043 122658 00339096 นาง  เอือมพร  วณิชยรุ์จี กฟก.1 อยธุยา

9044 199354 00269558 นาย  แอ  แสนมะโน กฟน.1 เชียงใหม่

9045 427210 00239757 นาง  แอนนา  โกมารกุล ณ นคร สาํนกังานใหญ่

9046 181377 00003063 นาย  โอภาศ  สุวรรณสมัฤทธิ สาํนกังานใหญ่

9047 320858 00266623 นาย  โอภาส  จนัทราทิพย์ กฟต.2 นครศรีธรรมราช

9048 103395 00061136 นาย  โอภาส  อิสระนรากลุ กฟต.3 ยะลา

9049 040238 00255193 ร้อยตรี  โอภาส  เอียมศิลา สาํนกังานใหญ่

9050 161660 00282596 นาย  โอฬาร  เกียวสนัเทียะ กฟฉ.3 นครราชสีมา



(กลุ่ม  สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน / เกษยีณอายุ) (ปรับปรุง ณ วนัที 23/10/64)
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9051 164943 00012400 นาย  โอฬาร  ชโยภาส สาํนกังานใหญ่

9052 172263 00242120 นาย  โอฬาร  วงคล่อง กฟฉ.3 นครราชสีมา

9053 085937 00006770 นาย  โอฬาริกพงศ ์ รุหานนท์ สาํนกังานใหญ่

9054 190570 00117680 นาย  ฮามะ  สาอะ กฟต.3 ยะลา

9055 270914 00086803 นาย  ฮิบรอเฮม  อูมา กฟต.3 ยะลา


